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Το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ακολουθεί 

επιλογές 

δομημένες σε ένα συστημικό στρατηγικό σχεδιασμό…. 

καθιστά το σύστημα δυσκίνητο και λόγω 

συντήρησης ευάλωτο στη δημιουργία δυναμικών 

παθογενειών που το διασπούν και το καθιστούν 

αδρανές σε βαθμό που να στερείται την αναγκαία για 

τη λειτουργία του ελκυστικότητα, ζωτικότητα, 

δυναμική και ευελιξία. 



Ετήσια Έκθεση για την Eκπαίδευση του 2016  (Κέντρο 

Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής - ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) – Β΄ 

Μέρος – Απρίλιος 2017 

Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ουσιαστικά αναποτελεσματικό, 

αδύναμο και φοβικό. 

• 1. Αναποτελεσματικό: επειδή αδυνατεί να ανταποκριθεί (ή να 

εκφράσει) τις προσδοκίες της κοινωνίας, η οποία 

καταβάλλοντας περίπου τα 2/5 της δημόσιας 

χρηματοδότησης της εκπαίδευσης σε φορείς εκτός εκπαιδευτικού 

συστήματος.. 

• 2. Αδύναμο: επειδή δεν διαθέτει μηχανισμό που να εντοπίζει 

μέσα σ’ ένα δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον τις εκάστοτε 

αδυναμίες-ανεπάρκειες, ή και τα νέα δεδομένα και να αντιδρά 

διορθωτικά… 

• 3. Φοβικό: επειδή δεν μπορεί να αφομοιώσει την 

                  πραγματική κατεύθυνση της καινοτομίας… 



Ετήσια Έκθεση για την Eκπαίδευση του 2016  (Κέντρο Ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής - ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) – Β΄ Μέρος – Απρίλιος 2017 

• Λοιπό προσωπικό ανά σχολική μονάδα: Παράλληλα με τις διδακτικές 

υπηρεσίες που προσφέρει μια μονάδα οφείλει να παρέχει σημαντικές υπηρεσίες 

προς τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μέχρι σήμερα, η διοικητική 

υποστήριξη του διδακτικού έργου στο δημόσιο τομέα της 

εκπαίδευσης καλύπτεται κατεξοχήν από τους εκπαιδευτικούς, οι 

οποίοι δεν έχουν καταρτιστεί ώστε να παρέχουν σύγχρονες και υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης. 

 

• Επιπλέον, στις σχολικές μονάδες υπάρχει ανάγκη συμπληρωματικής 

επιστημονικής και παιδαγωγικής συμβουλευτικής των μαθητών και του 

διδακτικού προσωπικού, για θέματα που απαιτούν εξειδικευμένη 

διδακτική υποστήριξη μαθητών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

και ανάγκες.  

• Τέλος, οι σχολικές μονάδες έχουν επίσης ανάγκη από εξειδικευμένο 

προσωπικό, που να καλύπτει με επάρκεια τις προβλεπόμενες για 

εκπαιδευτικά ιδρύματα συνθήκες συντήρησης, ασφάλειας 

και υγείας (τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό). 



Ετήσια Έκθεση για την Eκπαίδευση του 2016  (Κέντρο Ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής - ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) – Β΄ Μέρος – Απρίλιος 

2017 

• Η διοίκηση του συστήματος, με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας  

(διαχρονικά), αποδεικνύεται χωρίς συνέχεια και συνέπεια, 

ασταθής και χωρίς πρωτοβουλία, που διαιωνίζει ένα 

πεπαλαιωμένο πυραμιδωτό σχήμα άσκησης-διαχείρισης της 

εξουσίας της… και ουσιαστικά καταδικάζει κάθε προσπάθεια για 

καινοτομία και αλλαγή. 

•  …Όταν όμως η άσκηση της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, 

ανελαστική και τυπολατρική, επιχειρηματολογεί αποκλειστικά για 

την αξιολόγηση τυπικών προσόντων… 

• Η διοίκηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση οφείλει να 

προηγείται των διαδικασιών… 

• Η απλοποίηση των στόχων και του οράματος θα πρέπει να 

διατρέχει ολόκληρο το δίκτυο της διοίκησης της εκπαίδευσης και 

να κινητοποιεί τις παραγωγικές μονάδες ώστε να αναπτύξουν τη 

δυναμική τους… 

 



Ο ρόλος του σχολείου στην επιτυχία του μαθητή 

 «Το κλίμα που επικρατεί στα σχολεία είναι πολύ σημαντικός 
παράγοντας για την επιτυχία των μαθητών, όμως τα σχολεία 
μπορούν να κάνουν πολύ λίγα πράγματα γι’  αυτούς… Ο πιο 
σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία ενός ατόμου δεν είναι η 
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά η κοινωνικοοικονομική 
προέλευσή του» (1966, Coleman «Ισότητα στις Εκπαιδευτικές 
Ευκαιρίες»).  

  ΕΝΤΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

 «Τα καλά οργανωμένα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν 
ποιοτική εκπαίδευση, να οδηγούν σε επιτυχίες τους μαθητές και να 
«αμβλύνουν» τις ταξικές αντιθέσεις παρέχοντας δυνατότητες στην 
κατεύθυνση των «ίσων ευκαιριών» (Έρευνες στη δεκαετία του 1980) 
- Συστηματική διερεύνηση στα σχολεία με έμφαση στη δομή και στις 
διαδικασίες).              Αποτελεσματικά Σχολεία 

 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Απάντηση …με τη μετατροπή του σχολείου σε Οργανισμό και 
κοινότητα που συνεχώς μαθαίνει…όπου οι εκπ/κοί 

μετατρέπονται σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης… 
  

Υποστηρίζουμε ότι ένας σύγχρονος εναλλακτικός «λόγος» στις 
εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές πολιτικές είναι αυτός του 
σχολείου «ως κοινότητας μάθησης & ενδυνάμωσης», ο οποίος 
συνδέεται άμεσα με: 

• Τη σχολική ηγεσία (μετασχηματιστική…)-συνεχή 
επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαιδευτικό σχεδιασμό, 
προγραμματισμό & αποτίμηση του εκπ/κού έργου, 

• Τη συνεργατική μάθηση – καινοτομία-δημιουργικότητα 

• Τα σχολική αυτονομία, αποκέντρωση, επαγγελματική 
ενδυνάμωση… 

• Διαμόρφωση οράματος και πολιτικών με τη συμμετοχή των  
εκπ/κών… 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ… 

1. Τι είναι το σχολείο που λειτουργεί ως οργανισμός και ως 

Κοινότητα Μάθησης (Ο.Κ.Μ.);   

2. Τι είναι οι «επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης και 

Προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών»;   

3. Ποια είναι Χαρακτηριστικά του σχολείου ως Ο.Κ.Μ.;  

4. Ποιες είναι οι Πολιτικές για τη σχολική βελτίωση & 

αποτελεσματικότητα που …προωθεί; 

5. Ποιες οι Πολιτικές για τη Διοίκηση που υιοθετεί;  

6. Ποιες οι Πολιτικές που ενισχύουν την κουλτούρα των 

αλλαγών  στο σχολείο; 

7. Ποια είναι τα Προβλήματα και ποιες οι Αντιστάσεις; Από 

πού προέρχονται;  

8. Διοίκηση ή Ηγεσία; Ο ρόλος της Διεύθυνσης του σχολείου 

9. Ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων  - Νέα Καθήκοντα και 

Νέοι Ρόλοι. 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ… 

10. Ποιος Σχεδιασμός και Ποιος Προγραμματισμός στο 

σχολείο; Ο Γραφειοκρατικός/Διοικητικός; Ο Εκπαιδευτικός; Ο 

Παιδαγωγικός;   (ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ). 

11. Ποιος ο Ρόλος των Στελεχών της Εκπ/σης στο σχολείο 

ως Ο.Κ.Μ.;  (Σχ. Σύμβουλος, Δντής Εκπ/σης, Περιφ. 

Διευθυντής…) 

12. Το υπάρχον πλαίσιο στην Εκπαίδευση μπορεί να 

συμβάλλει στην κατεύθυνση  των αλλαγών και της 

μετατροπής του σχολείου σε Ο.Κ.Μ.;  

13. Οι εξαγγελίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και οι Προγραμματικές 

δηλώσεις του Υπουργού έχουν σχέση με τη διαμόρφωση 

ενός «Διαφορετικού» σχολείου με τα Χαρακτηριστικά αυτού 

ως Ο.Κ.Μ.;  

14. Και άλλες…προτάσεις… 



Ο.  Κ.  Μ. 

 

«Ο Οργανισμός που μαθαίνει είναι το 

μέρος, όπου οι άνθρωποι 

συνεχώς ανακαλύπτουν πώς 

δημιούργησαν την πραγματικότητα 

τους και πώς μπορούν να την 

αλλάξουν»  

 



«Oργανισμός που μαθαίνει» (ΟΠΜ) (learning 

organization)  

«Κοινότητα μάθησης» (ΚΜ) (learning community)  

 Ο «Oργανισμός που μαθαίνει» (ΟΠΜ) (learning 

organization)  

 Η «κοινότητα μάθησης» (ΚΜ) (learning 

community)  

▼ 

• χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα να 

παράγουν,  

• να μετασχηματίζουν και να μεταδίδουν γνώση, 

•  την ικανότητά τους για τροποποίηση της 

συμπεριφοράς τους σύμφωνα με τα δεδομένα της 

νέας γνώσης, καθώς και την ανάπτυξη 

καινοτομιών (Μπουραντάς, 2005).  

 



 

«Oργανισμός που μαθαίνει» (ΟΠΜ) (learning 

organization)  

 
• Στον Ο.Π.Μ.  

 

• Ο στόχος είναι κυρίως οργανωσιακός,  

• αποβλέπει, δηλαδή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση  

της αποτελεσματικότητας του οργανισμού  

• σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις προσαρμογές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος (εξωτερικά 

προσανατολισμένος), 



«Κοινότητα μάθησης» (ΚΜ) (learning community) 

• ενώ η Κ.Μ. 

 

• είναι περισσότερο ανθρωποκεντρική  

•  στοχεύει  

• στη ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών-μελών της 

κοινότητας μέσα από το διάλογο και τη 

διαπραγμάτευση στα πλαίσια των οποίων η μάθηση 

εννοείται ως μια φυσική διαδικασία που 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο της κοινότητας 

(εσωτερικός προσανατολισμός) (Morgan, 2000). 

 



Χαρακτηριστικά του σχολείου ως Ο.Κ.Μ. 

• Κοινό όραμα και στόχοι που διαμορφώνονται από τους Εκπ/κούς  του 

σχολείου σε σχέση με το ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό 

περιβάλλον. 

• Συνεργατικές δομές που στηρίζονται στην εμπιστοσύνη, την 

αμοιβαιότητα, την κοινή λήψη των αποφάσεων και τη συλλογική μάθηση 

του σχολείου. 

• Εφαρμόζει ηγεσία για τη μάθηση. 

• Εφαρμόζει την καινοτομία και την δημιουργικότητα σε εκπαιδευτικές 

πρακτικές και δράσεις με στόχο την ατομική και τη συλλογική βελτίωση 

(επαγγελματική ανάπτυξη, βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

ανάπτυξη του οργανισμού). 

• Εφαρμόζει πρακτικές σχεδιασμού, προγραμματισμού και 

αποτίμησης του εκπ[/κού έργου. 

• Εφαρμόζει πολιτικές συνεχούς ανατροφοδότησης, αναστοχασμού, 

αναθεώρησης και βελτίωσης σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο: το 

σχολείο γνωρίζει το σημείο στο οποίο βρίσκεται, θέτει στόχους, αποτιμά 

τον βαθμό επίτευξης των στόχων που θέτει και βελτιώνεται έχοντας 

επίγνωση των εκάστοτε αδυναμιών του. 

• Επιδιώκει συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

 

 



Τι είναι το «σχολείο που μαθαίνει»; 

 

• Ένας Οργανισμός, όπου οι άνθρωποι 

επεκτείνουν συνεχώς την ικανότητα  τους να 

δημιουργούν τα αποτελέσματα  που 

επιθυμούν,  

• Όπου καλλιεργούνται νέα διευρυμένα πρότυπα σκέψης, 

• Η συλλογική φιλοδοξία έχει υιοθετηθεί και οι άνθρωποι 

μαθαίνουν συνεχώς να βλέπουν μαζί το σύνολο. 

• Ο «μανθάνων» οργανισμός είναι μια οργάνωση 

που επενδύει  στη μάθηση των μελών της, τη 

διευκολύνει και μέσω αυτής μεταμορφώνεται 

διαρκώς.  



Τι είναι  το «σχολείο που μαθαίνει»; 

• Ένα  σχολείο  που  μαθαίνει,   

• Η  αλλαγή  και  ο  μετασχηματισμός  είναι  το  

διαρκές ζητούμενο, το οποίο   επιτυγχάνεται με τη σύνδεση 

των μελών της σχολικής κοινότητας,  

• Η επιτυχία των στόχων του σχολείου μέσω της 

συλλογικής δέσμευσης που υιοθετείται,  

• Η διαρκής αλληλεπίδραση όλων των μελών του σχολείου 

στην κατεύθυνση ενός κοινού οράματος και στη 

διαρκή παροχή ευκαιριών μάθησης στους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς - τους ηγέτες 

του σχολείου και γενικότερα για όλα τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας. 

 



Τι είναι  το «σχολείο που μαθαίνει» 

• Η ιδέα του «οργανισμού που μαθαίνει» αναπτύχθηκε στο 

χώρο της εκπαίδευσης στα τέλη της δεκαετίας του ΄90, 

• Στηρίζεται στην «κοινωνία της γνώσης» και «στην 

κοινωνία των ικανοτήτων», 

• Συνδέθηκε ιδιαίτερα με τις έννοιες του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού, της αποτίμησης, της βελτίωσης της 

ποιότητας και της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, 

 

• Η μετατροπή ενός σχολείου σε οργανισμό που 

μαθαίνει ► επιδιώκει την αλλαγή στην κουλτούρα του 

σχολείου,  

• απαιτεί χρόνο και δομικές αλλαγές, οι οποίες για να 

προκύψουν χρειάζονται ριζικές αλλαγές στην κουλτούρα 

και στο επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών.  

 



Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης των 

Εκπαιδευτικών 

 

 

 

• Στα σχολεία που λειτουργούν ως «οργανισμοί που 

μαθαίνουν» 

 

• οι ομάδες των εκπαιδευτικών μετατρέπονται σε 

επαγγελματικές κοινότητες μάθησης  

(ΕΚΜ) (professional learning communities).  

 

 



Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης των Εκπαιδευτικών 

• Οι ερευνητές συμφωνούν ότι οι Επαγγελματικές 

Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ) είναι σημαντικές για τη 

βελτίωση των επιτευγμάτων των μαθητών (Gray, 

2011). 

 

• Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα 

σχολείο που έχει δεσμευτεί για την επίτευξη μιας 

κουλτούρας συλλογικής μάθησης και 

δημιουργικότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από: 

κοινές αξίες και το όραμα, υποστηρικτική και 

κατανεμημένη ηγεσία, συνεργατικά επαγγελματικά 

πρότυπα, προσανατολισμό στην  έρευνα, και 

διευκολυντικές οργανωτικές συνθήκες.  

 



Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης των Εκπαιδευτικών 

 

Οι «Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης» είναι  η 

καλύτερη μορφή προσωπικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών και στηρίζονται σε δύο υποθέσεις: 

 

1. Η γνώση βρίσκεται μέσα στην καθημερινή εμπειρία 

των εκπαιδευτικών και ισχυροποιείται με την 

ανταλλαγή εμπειριών,  

 

2. Η ενεργή συμμετοχή εκπαιδευτικών στις Κοινότητες 

Μάθησης θα αυξήσει τις επαγγελματικές τους 

γνώσεις και θα ενισχύσει την μάθηση των μαθητών, Al-

Mahdy et al, (2016:46).  

 

 



Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης των 

Εκπαιδευτικών 

 

Βελτίωση μέσω επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης 

σημαίνει επικέντρωση στη βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και αλλαγή της πρακτικής των 

εκπαιδευτικών στην τάξη (teachers'practice).  

 

Ο Fullan (2009:12) υπογραμμίζει την σημασία της 

δημιουργίας κουλτούρας μάθησης και τη σημασία αυτής 

για τους ανθρώπους που μαθαίνουν ο ένας από τον 

άλλο και έχουν συλλογικά δεσμευτεί για βελτίωση, 

Harris & Jones, (2010: 174). 

 



Αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών 

μονάδων που λειτουργούν ως ΟΚΜ  

 
• Υψηλή δέσμευση των εκπαιδευτικών για την αποστολή και τους 

στόχους του σχολείου και αυξημένο σθένος στην επίτευξη των 

στόχων. 

• Περισσότερη ικανοποίηση, υψηλότερο ηθικό και αύξηση της 

συμμετοχής στα κοινά. 

• Εμφανίζεται μεγαλύτερη πιθανότητα να τεθούν σε εφαρμογή 

θεμελιώδεις συστημικές αλλαγές. 

• Η πρόοδος στα επιτεύγματα των μαθητών μέσα από την 

αναπροσαρμογή και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών 

επιτυγχάνεται πιο γρήγορα από ό,τι στα παραδοσιακά σχολεία. 

• Αναλαμβάνεται κοινή ευθύνη για τη συνολική ανάπτυξη των 

μαθητών και συλλογική ευθύνη για την επιτυχία των μαθητών. 

• Παρατηρείται μείωση της απομόνωσης των εκπαιδευτικών. 

• Αναπτύσσονται ισχυρά κίνητρα μάθησης για νέες γνώσεις και 

δημιουργία πεποιθήσεων που επηρεάζουν τη διδασκαλία και το 

αξιακό σύστημα των μαθητών 

• Παρατηρείται υψηλό επίπεδο ανανέωσης και ενίσχυσης της 

επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

(Πασιάς, 2016).  

 



Τα  7 C του σχολείου, ως κοινότητα 

μάθησης 

• Τα χαρακτηριστικά του Σχολείου ως κοινότητα 

μάθησης είναι τα 7C:  

 

• continuous (συνεχής),  

• collaborative (συνεργατικός),  

• connected (συνδετικός),  

• collective (συλλογικός),  

• creative (δημιουργικός),  

• capture (κατακτητικός) και  

• codified (ικανότητα κωδικοποίησης).  

 



Ποιες Πολιτικές για τη Διοίκηση  υιοθετεί το σχολείο ως 

ΟΚΜ; 

• Το σχολείο που λειτουργεί ως «Οργανισμός και 

Κοινότητα Μάθησης» υιοθετεί: 

 

• συμμετοχικά μοντέλα διοίκησης  

• τη μετασχηματιστική μορφή ηγεσίας  

• την κατανεμημένη μορφή ηγεσίας  

• την παιδαγωγική ηγεσία   

• την ενθάρρυνση της εμπλοκής και της συμμετοχής 

όλων των εκπ/κών στη διοίκηση  

• την κατανομή/ανάθεση ηγετικών ρόλων…,  

• τη διεύρυνση της συνευθύνης στη λήψη αποφάσεων και 

την ενίσχυση της συνοχής 

 



Ποιες Πολιτικές για τη Διοίκηση υιοθετεί το σχολείο ως 

ΟΚΜ; 

 

• Ένα σημαντικό μέρος των σύγχρονων ερευνών και μελετών 

συνδέει την έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας με την 

αντίληψη του σχολείου ως «οργανισμού και ως 

κοινότητας μάθησης- Ο.Κ.Μ.». Πασιάς, 2016). 

 

• Έμφαση δίνεται προς συμμετοχικές και συνεργατικές 

μορφές και μοντέλα ηγεσίας, τα οποία θεωρούνται ότι 

συμβάλλουν θετικά στη σχολική βελτίωση και τη σχολική 

αποτελεσματικότητα. Σε αυτήν την κατεύθυνση επιχειρείται 

να καθοριστεί ένα πλαίσιο βασικών ικανοτήτων, οι 

οποίες συνδέονται με την αποτελεσματική σχολική 

ηγεσία.  

 

• Ως βασικές ικανότητες θεωρούνται, μεταξύ άλλων, οι 

ακόλουθες:  

 



Πολιτικές για τη Διοίκηση που υιοθετεί το σχολείο ως ΟΚΜ. 

• Ως βασικές ικανότητες θεωρούνται, μεταξύ άλλων, οι 

ακόλουθες:  

1. Όραμα – ικανότητα παρακίνησης του προσωπικού και 

των μαθητών 

2. Στρατηγική σκέψη – ικανότητα ολιστικής προσέγγισης 

3. Ικανότητα ενίσχυσης του μαθησιακού περιβάλλοντος και 

της μαθησιακής κουλτούρας 

4. Ικανότητα βελτίωσης της ποιότητας της μάθησης και των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων 

5. Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων 

6. Επαρκής γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος  

7. Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας και ανοιχτότητας 

8. Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 



Το σχολείο ως Ο.Κ.Μ. ενθαρρύνει το άνοιγμα στην Κοινωνία; 

 

• Επιδιώκει την προσέγγιση και τη συνεργασία με την 

Τοπική Κοινωνία και τους Φορείς της. 

• Βασική πολιτική αποτελεί η συνεργασία με  Δήμο της 

περιοχής και την Τ.Α. (επισήμανση προβλημάτων). 

 

• Διαμορφώνει πλαίσιο συνεργασίας με τους Συλλόγους 

Γονέων και Κηδεμόνων και τους Γονείς των μαθητών. 

• Συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, Ιδρύματα και άλλους 

φορείς… 

• Συμμετέχει στη δικτύωση με άλλα σχολεία στην Ελλάδα και 

το Εξωτερικό.  

• Συμμετέχει σε εθνικά/ ευρωπαϊκά /διεθνή εκπαιδευτικά 

προγράμματα…  

 



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ… ΚΑΙ… ΑΥΤΟ ΠΟΥ 

«ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ» 

 

• Ο πειραματισμός σε αντιδιαστολή με το φόβο του 

λάθους,  

• Η μάθηση σε αντίθεση με το σεμινάριο χωρίς 

στόχο,  

• Η ομάδα σε διάσταση με το άτομο,  

• Η ρευστότητα σε αντιπαράθεση με τη σταθερότητα,  

• Η διαφορετικότητα σε αντιδιαστολή με τη μίμηση,  

• Η ηγεσία σε αντίθεση με τη διοίκηση,  

• Η εξωστρέφεια σε απόκλιση με την εσωστρέφεια και  

• Το όραμα σε αντιπαραβολή με την καθημερινότητα.  

 



Πηγές Αντίστασης στις …αλλαγές 

• Έλλειψη πληροφόρησης/Παραπληροφόρηση  

• Έλλειψη εμπιστοσύνης  

• Φτωχές διαπροσωπικές σχέσεις  

• Κουλτούρα: ιδεολογία του οργανισμού, η οποία 

περιλαμβάνει τις αντιλήψεις και τις συνήθειές του, 

που τον διαφοροποιούν από άλλους οργανισμούς.  

• Φόβος για Απώλεια κεκτημένων  

• Ανεπάρκεια  Διοίκησης - Ηγεσίας 

• Δυσαρέσκεια/μη ικανοποίηση από την εργασία 

• Συγκρούσεις (Ενδο-διαπροσωπικές, 

ενδοομαδικές, ομαδικές…). 



…και άλλα γενικότερα ζητήματα 

• Η σταθερή υπο χρηματοδότηση του Ε.Σ. 

(ακυρώνει τον όποιο σχεδιασμό εκπαιδευτικών πολιτικών). 

• Η μικρή συμμετοχή εκπαιδευτικών φορέων & 

των εκπ/κών, στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών πολιτικών 

και αλλαγών. 

• Η απουσία ακόμα και του στοιχειωδέστερου 

ελέγχου και συνεπαγόμενης Αποτίμησης  των 

γενικότερων εκπαιδευτικών πολιτικών με σκοπό την 

ανατροφοδότηση των απαιτούμενων αλλαγών. 

 

• Η ανοχή, αλλά και η ενίσχυση, παρά τις όποιες 

αντίπαλες προσπάθειες μετά το 1974, ενός 

υπερσυγκεντρωτικού  συστήματος οργάνωσης και 

διοίκησης της εκπαίδευσης… 



…και άλλα γενικότερα ζητήματα 

• Η απουσία οποιασδήποτε μορφής φροντίδας και 

συντονισμού θεμάτων που σχετίζονται με την 

επαγγελματική εξέλιξη των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών (δηλαδή της αρχικής και συνεχούς 

εκπαίδευσή τους, των  συστημάτων και θεσμών επιμόρφωσης 

και μετεκπαίδευσής τους, της υπηρεσιακής τους εξέλιξης και 

συγκρότησης συστήματος κινήτρων).  

 

• Η πρόχειρη, αποσπασματική και βεβιασμένη 

εισαγωγή στο σύστημα «εκπαιδευτικών 

καινοτομιών & αλλαγών» -και των Τ.Π.Ε.-, 
ελάχιστων ή και εξαιρετικά εκτεταμένων, ως αποτέλεσμα και 

μόνο της ύπαρξης «εξωτερικής χρηματοδότησης» από μη 

εθνικούς πόρους.  

 

 



Συνέπειες… 

 

• Ποιες αλήθεια είναι οι Συνέπειες;  

 

• Πώς αυτές εμφανίζονται στην καθημερινή 

σχολική πραγματικότητα; 

 

• Ποια κουλτούρα επικρατεί…και γιατί σε πολλές 

σχολικές μονάδες;  

 

 

 

 



…επιστρέφουμε στο σχολείο 

 

• Γιατί οι εκπαιδευτικοί και οι Δνσεις 

μπορούν να αλλάξουν τα σχολεία 

 

Και  

• Να τα μετατρέψουν σε Κοινότητες 

Μάθησης; 



Οι Διευθυντές των σχολείων μας 

• Μπορούν οι Διευθυντές της Σ.Μ. να παίξουν 

σημαντικό ρόλο στην αλλαγή των στάσεων, 

αντιλήψεων και συμπεριφορών του 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού; 

 

• Μπορούν να προωθήσουν αλλαγές & καινοτομίες;  Να  

υποστηρίξουν ανακαλυπτικές μορφές διδασκαλίας και 

μάθησης; 

• Μπορούν να προωθήσουν την ανεκτικότητα και την 
αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των μαθητών; 

• Μπορούν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στο πλαίσιο 
ενός «συγκεντρωτικού» εκπαιδευτικού συστήματος, όπου 
πολλές  λειτουργίες του ρυθμίζονται σε Κεντρικό Επίπεδο; 

 



Αλλαγές-Εκπαιδευτικός 

• Ο κύριος  προσανατολισμός για τη 

βελτίωση της ποιότητας της εκπ/σης: 

 
• Η αναζήτηση τρόπων βελτίωσης αποτελεσματικότητας 

του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων 

αυτού, με Αλλαγές – Καινοτομίες, 

 

• Αυτές έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την ανάδειξη 

του καθοριστικού ρόλου των εκπαιδευτικών, ως 

ατόμων ή ομάδας, στην υλοποίηση εκπαιδευτικών 

νεωτερισμών. 

 

 



Αλλαγές-Εκπαιδευτικός-Ηγεσία 

• Οι Εκπαιδευτικοί ΜΠΟΡΟΥΝ 

 

• Να αλλάξουν την εκπαιδευτική & την κοινωνική 

πραγματικότητα του σχολείου τους 

 

μόνο και εφόσον η διεύθυνση και οι ίδιοι  

 επωμίζονται ενσυνείδητα, αυτόβουλα  

και 

 ενεργητικά το ρόλο των φορέων των  

εκπαιδευτικών νεωτερισμών.  

 



Σύλλογος Διδασκόντων – Εκπαιδευτικοί και Ρόλοι 

• Οι Εκπ/κοί αναλαμβάνουν ευθύνες και να συμμετέχουν στην 

λήψη αποφάσεων 

• Λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση σε 

εκπαιδευτικά θέματα  

• Λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση σε διοικητικά 

θέματα 

• Εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους 

• Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, 

συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία 

του, 

• Συμμετέχουν στην ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών, 

προγραμμάτων, την οργάνωση επισκέψεων και 

εκδηλώσεων που ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία 

• Εισηγούνται προτάσεις στον Σύλλογο Διδασκόντων 

• Συμμετέχουν στην αποτίμηση του εκπ/κού έργου, κατά την 

οποία αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που 

τέθηκαν κατά τον προγραμματισμό και η αποτελεσματικότητα 

των προγραμματισμένων ενεργειών 



Ποιοι Παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία του 

σχολείου ως Κοινότητα Μάθησης & Ενδυνάμωσης;  

 

1. Εκπαιδευτική ηγεσία – Eνδυνάμωση  

2. Υψηλές προσδοκίες - Συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού.   

3. Έμφαση στη διδασκαλία.   

4. Χρήση Τ.Π.Ε. ως βασικό διεπιστημονικό εργαλείο 

προσέγγισης της γνώσης   

5. Σχολικό κλίμα.   

6.  Εποπτεία της επίδοσης των μαθητών.   

7.  Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονιών 

και της κοινότητας στο έργο του σχολείου.   

 



Ποιοι Παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία του 

σχολείου ως Κοινότητα Μάθησης & Ενδυνάμωσης 

8. Σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα 

Δικαιώματα του παιδιού. Σεβασμός στη 

διαφορετικότητα. Προώθηση των αρχών της 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

 

9. Πρόληψη Συγκρούσεων, ανεπιθύμητων 

συμπεριφορών, φαινομένων ρατσισμού- 

προκαταλήψεων διακρίσεων, φαινομένων 

ενδοσχολικής βίας & εκφοβισμού. 

 

10. Σχεδιασμός και Προγραμματισμός στο σχολείο. 

 

 

 



1. Ο Ρόλος της ηγεσίας στην Ενδυνάμωση των 

Εκπαιδευτικών 

 

• Η σχολική ηγεσία που  χρειαζόμαστε σήμερα θα 

πρέπει να μετασχηματίσει  

Το σχολείο ► από  διοικητικό μηχανισμό 

▼ 

  σε Παιδαγωγικό Οργανισμό,   

που  

    θα αντιμετωπίζει δημιουργικά τη νέα γνώση και θα 

συμβάλει αποφασιστικά   

▼ 

στην επαγγελματική ενδυνάμωση των  

εκπαιδευτικών  

 



1.Ο Ρόλος της ηγεσίας στην Ενδυνάμωση των 

Εκπαιδευτικών 

• Οι επιδιώξεις για ποιοτική βελτίωση των σχολικών μονάδων  

εστιάζονται πάντα στο ρόλο του ηγέτη του 

διευθυντή στη σχολική μονάδα,  στην ποιότητα 

ηγεσίας και την αλληλοεπίδραση που έχει με το εκπαιδευτικό 

προσωπικό της σχολικής μονάδας.  

 

• Η ενδυνάμωση γενικότερα αποτελεί ένα 

συνδυασμό ενεργειών μεταβίβασης ευθυνών και 

εξουσίας,  

 

• Παρακίνησης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
με στόχο την υψηλότερη δυνατή συμμετοχή/συνεργασία και τη 

υψηλότερη δυνατή ικανοποίηση τους στην εργασία.  

 



1.Ο Ρόλος της ηγεσίας στην Ενδυνάμωση των 

Εκπαιδευτικών 

• Η ενδυνάμωση συνδέεται: 

 

• Με την αίσθηση του νοήματος ο εκπαιδευτικός βρίσκει 

προσωπικό νόημα στη δουλειά του 

 

• Με την αίσθηση της ικανότητας ο εκπαιδευτικός αισθάνεται 

αυτοπεποίθηση. 

•    

• Με την αίσθηση του αυτοπροσδιορισμού ο εκπαιδευτικός 

νιώθει ότι διαθέτει την αυτονομία και την ικανότητα για να 

παίρνει τις ανάλογες πρωτοβουλίες για να κάνει 

αποτελεσματικά την εργασία του.  

 



1.Ο Ρόλος της ηγεσίας στην Ενδυνάμωση των 

Εκπαιδευτικών 

• Έξι διαστάσεις της επαγγελματικής ενδυνάμωσης 

προκύπτουν από την εκπαιδευτική έρευνα:  

 

• 1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα την εργασία τους,  

• 2. Η ισχύς (impact) που έχουν οι εκπαιδευτικοί όσον 

αφορά την ικανότητα τους να επηρεάζουν τη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν τη σχολική ζωή,  

• 3. Το κύρος τους σε συσχετισμό με τον επαγγελματικό 

σεβασμό που έχουν για το άτομό τους οι συνάδελφοί τους,  

• 4. Η επαγγελματική τους αυτονομία,  

• 5. Η ανάληψη ευθύνης σε θέματα επαγγελματικής 

ανάπτυξης και δια βίου εκπαίδευσης και  

• 6. Η ανάπτυξη των συναισθημάτων αυτό επάρκειάς τους. 

 



1.Ο Ρόλος της ηγεσίας 

 

Σχολική Ηγεσία  
• Η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης,  

• των συναισθημάτων,  

• των στάσεων και των συμπεριφορών  τυπικής ή άτυπης 

ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη),  

• Με ποιο τρόπο; 

• με τέτοιο τρόπο ώστε εθελοντικά και πρόθυμα και 

με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον 

καλύτερό τους εαυτό  για να υλοποιήσουν 

αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από την 

αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο ή 

ένα καλύτερο μέλλον… 

 

 

 



1.Ο Ρόλος της ηγεσίας 

• Το σχολείο ως Κ.Μ.  

 

• Προϋποθέτει όσο και προωθεί την  

 

• Ηγεσία για τη μάθηση  

 

• ως ένα συνολικό μοντέλο διεύθυνσης και διοίκησης του 

σχολείου με έμφαση στα συμμετοχικά μοντέλα  της ηγεσίας   

 

• Μετασχηματιστική   

• Κατανεμημένη ή Διανεμημένη ηγεσία 
 

 



1.Ο Ρόλος της ηγεσίας (Μετασχηματιστική) 

• Στηρίζεται στη διάσταση που δίνει ο ηγέτης για την 

αλλαγή, τη δημιουργία οράματος, την επίτευξη 

μακροπρόθεσμων στόχων και γενικά ό,τι αφορά στην 

ανάπτυξη του οργανισμού χωρίς να προσδοκά σε 

κάποιο ανταποδοτικό όφελος.  

 

• Έμφαση δίνεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

• Πηγαίνει τον οργανισμό προς την αλλαγή, στην καινοτομία 

μέσα σ’ ένα μεταβαλλόμενο συνεχώς περιβάλλον. 

 

• Διαμορφώνει στον οργανισμό μια κουλτούρα για να 

αντιμετωπίσει με σιγουριά τις μεταβαλλόμενες συνθήκες -

Δημιουργεί προοπτική στον οργανισμό,  

 



1.Ο Ρόλος της ηγεσίας (Κατανεμημένη) 

 

 

ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ: (Συλλογικό μοντέλο) 
 

• Στη βιβλιογραφία εμφανίζεται ως Συνηγεσία,  

• Ηγεσία Εκπαιδευτικών,  

• Ηγεσία Ενδυνάμωσης.  

 

• Διανομή, κατανομή ή συμμετοχή στην ηγεσία…δίκτυο 

αλληλοεπιδρώντων ατόμων + (ρόλος μαθητών, γονέων). 

 

 



1.Ο Ρόλος της ηγεσίας (Κατανεμημένη) 

 

• Στηρίζεται στην παραδοχή ότι η συμμετοχή συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού, ότι επιβάλλεται με 

βάση τις δημοκρατικές αρχές και ότι η δύναμη της 

εξουσίας και της επιρροής είναι διοικητικά διαθέσιμη σε 

οποιονδήποτε εμπλεκόμενο, εκπαιδευτικούς, γονείς, 

μαθητές, μέλη της τοπικής κοινωνίας (Leithwood  et 

al.,1999). 

 

• Καθιστά ευκολότερο το έργο του ηγέτη, προσφέρει 

ανάπτυξη και δυνατότητες ανάπτυξης σε κάθε 

άτομο, εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται και 

εφαρμόζονται από τα άτομα και τις ομάδες που έχουν τις 

κατάλληλες δεξιότητες, συνεπάγεται υψηλό επίπεδο 
παρακίνησης του προσωπικού (Storey, 2004).  

 
 



2.Υψηλές προσδοκίες - Συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού 

• Το προσωπικό πιστεύει ακράδαντα ότι όλοι οι μαθητές 

μπορούν να μάθουν κι έτσι προσπαθεί να βοηθήσει όλους 

εξίσου.   

• Επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας και υψηλών προσδοκιών.   

• Τα μαθήματα που οργανώνονται είναι παιδοκεντρικά και η 

πρόοδος των μαθητών παρακολουθείται και αξιολογείται 

συνεχώς.   

• Δίνεται συνεχής έμφαση στην επίτευξη στόχων ανωτέρου 

επιπέδου (ανάλυση,  σύνθεση,  καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

και λύση προβλήματος),  ανάλογα με τις ικανότητες του κάθε 

μαθητή.   

• Οι εκπαιδευτικοί έχουν βαθιά ριζωμένη μέσα τους την 

πεποίθηση ότι όλοι οι μαθητές θα αποφοιτήσουν από το 

σχολείο έχοντας αποκτήσει ορισμένες βασικές Γνώσεις, 

Ικανότητες & Δεξιότητες.    

 



 

3. Έμφαση στη διδασκαλία   

 
 

• Δίνεται μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία ώστε η σχολική 

επίδοση όλων των παιδιών να βελτιώνεται.   

 

• Η ποιότητα της δικής τους διδασκαλίας θεωρείται από τους 

σημαντικότερους παράγοντες για την επίτευξη θετικών 

αποτελεσμάτων στο έργο των εκπαιδευτικών.   

 

• Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η σχολική αποτυχία ή η επιτυχία 

των μαθητών τους είναι συνυφασμένη και με τη δική τους 

διδασκαλία,  γι’ αυτό και την επιτυχία ή αποτυχία των 

μαθητών τους τη θεωρούν τη δική τους προσωπική 

υπόθεση.   

 

• Η διδασκαλία είναι περισσότερο μαθητοκεντρική, 

βιωματική και ανακαλυπτική. 
 



3. Έμφαση στη διδασκαλία   

 
 

• Το πρόγραμμα διδασκαλίας δημιουργείται για να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά 

των μαθητών και όχι των διδασκόντων.   

• Χρησιμοποιούν μια ποικιλία από υλικά,  διδακτικές 

μεθοδολογίες και βιβλία για να μπορούν να 

ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες των 

μαθητών.   

• Υπάρχει υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης και 

συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. 

•    

• «Αξιολόγηση Ομοτέχνων». 



3. Έμφαση στη διδασκαλία 

• Η αποτελεσματική διδασκαλία οδηγεί τους μαθητές στο 

βάθος της γνώσης, τις μεταγνωστικές ικανότητες που 

τοποθετούνται πέρα από την απλή κατανόηση των γνωστικών 

αντικειμένων και την αυτενέργεια.  

• Η επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών συμβάλλει στην ενίσχυση της μάθησης 

των μαθητών, οι οποίοι παρέχουν πολύτιμη ανατροφοδότηση 

στους εκπαιδευτικούς.  

 

• Η συστημική μάθηση του σχολείου, τέλος, 

αναφέρεται στη συγκέντρωση και ανάλυση 

δεδομένων και την αποτελεσματική αξιοποίησή 

τους με σκοπό τη βελτίωση και το μετασχηματισμό 

των δομών, των πρακτικών, των αντιλήψεων και της 

κουλτούρας του σχολείου. 



4. Χρήση Τ.Π.Ε.   

• Η εισαγωγή μιας καινούργιας τεχνολογίας στην τάξη δεν 

είναι να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των 

παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας.  

• Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο πολλές 

έρευνες δεν έδειξαν θετικά αποτελέσματα από τη χρήση 

της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. 

• Η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει την αναδόμηση 

ενός εκπαιδευτικού συστήματος και του αναλυτικού 

προγράμματος που προσφέρει.  

• Από την άλλη, όμως, ένα εκπαιδευτικό σύστημα, εάν 

διαμορφωθεί κατάλληλα, μπορεί να υποστηρίξει την 

εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 



4. Χρήση Τ.Π.Ε.  –  

 

• Οι ΤΠΕ είναι σε θέση να αλλάξουν σημαντικά την 

εκπαίδευση και να συμβάλλουν καταλυτικά, τόσο 

στην καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής 

αντίληψης, διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς και 

βιωματικούς τρόπους μάθησης, όσο και στην 

ανάπτυξη νέων στάσεων και ικανοτήτων. 

 

• Παράλληλα, καθίστανται διεπιστημονικό εργαλείο 

προσέγγισης της γνώσης σε όλο το φάσμα του 

προγράμματος σπουδών. 



 

4. Χρήση Τ.Π.Ε.  

 

• Ο όρος πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy) 

περιγράφει την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν 

τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα εργαλεία 

επικοινωνίας και τις δικτυακές υπηρεσίες για την 

προσπέλαση, διαχείριση, ενσωμάτωση, αξιολόγηση, 

δημιουργία και επικοινωνία πληροφοριών, με στόχο 

• την επίλυση προβλημάτων και, τελικά, τη μάθηση και τη 

συνεχή τους ανάπτυξη. 

• 4 αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες: 

• Οι ΤΠΕ ως μαθησιακό‐γνωστικό εργαλείο (cognitive 

tool): 

• Οι ΤΠΕ ως μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων 

• Οι ΤΠΕ ως τεχνολογικό εργαλείο 

• Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο 



4. Χρήση Τ.Π.Ε.   

 

• Προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις 

• Η διδασκαλία του Πληροφορικού Γραμματισμού 

στο Δημοτικό έχει σαφή εργαστηριακό 

προσανατολισμό.  

 

• Βασικός παράγοντας είναι η ενεργός 

συμμετοχή 

• κάθε μαθητή, η συνεχής αλληλεπίδραση και η 

συνεργασία με τον διδάσκοντα και, κυρίως, με 

τους συμμαθητές του (eTwinning) 



 

5. Σχολικό κλίμα.   

 
• Το σχολικό κλίμα αναφέρεται στην ατμόσφαιρα που 

επικρατεί σε κάθε σχολική μονάδα και σχετίζεται άμεσα 

με όσους εμπλέκονται σε αυτήν.  

 

• Επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχική διάθεση των 

εκπαιδευτικών για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους 

έργου.   

 

• Η διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος σε μια σχολική 

μονάδα εξαρτάται κυρίως από τον διευθυντή της.  

Επιδιώκει να αναπτύξει το θετικό κλίμα,  όπου ο παράγοντας 

της επικοινωνίας,  της συνεργασίας και της οργάνωσης του 

σχολείου είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν.   

 



 

5. Σχολικό κλίμα.   

 
 

• Οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται από την ανοιχτή 

επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ τους,  τη συλλογική 

προσπάθεια για την πρόοδο των μαθητών τους και την 

υπακοή στους κοινούς κανόνες συμπεριφοράς.   

 

• Επικρατεί πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας 

μεταξύ του προσωπικού και μεταξύ του προσωπικού και του 

διευθυντή.   

 

• Οι αποφάσεις λαμβάνονται με δημοκρατικές μεθόδους.   

 



6. Εποπτεία της επίδοσης των μαθητών.   

  

 

• Η πρόοδος των μαθητών παρακολουθείται και 

εποπτεύεται με διάφορες διαδικασίες αξιολόγησης 

(διαγωνίσματα, προφορικές εργασίες και παρουσιάσεις, 

δημιουργικές εργασίες, έντυπα παρατήρησης).   

 

• Δεν χρησιμοποιούν μόνο μια μέθοδο αξιολόγησης, αλλά 

συνδυασμό πολλών τέτοιων μεθόδων.   

 

• Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για να βελτιωθεί η επίδοση των μαθητών και το 

πρόγραμμα διδασκαλίας,  καθώς επίσης και η διδακτική 

μεθοδολογία που εφαρμόζεται στο σχολείο.   

 



7. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας 

• Τα σχολεία ως Κ.Μ.  

▼ 

• Εξασφαλίζουν αποτελεσματική επικοινωνία με τους 

γονείς  

• Τους ενημερώνουν τους για τους στόχους που 

έχουν τεθεί, 

• Το Όραμα του σχολείου, 

• Τις προσδοκίες που έχουν για τα παιδιά και την 

πρόοδό τους στους διάφορους τομείς του 

αναλυτικού προγράμματος.  

•   

 



7. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας 

Πότε αρχίζει; 

 Πριν από την εμφάνιση ιδιαίτερων προβλημάτων. 

 Με τακτές ατομικές και ομαδικές συνεργασίες και συζητήσεις 

πάνω σε γενικά θέματα εξελικτικής ψυχολογίας ή σε ειδικά 

θέματα που προβληματίζουν έντονα.  

 

Οι συνεργασίες αυτές: 

 Δημιουργούν κλίμα αμφίπλευρης παραδοχής.  

 Περιορίζουν «πιθανούς» εσφαλμένους παιδαγωγικούς 

αυτοσχεδιασμούς των γονέων. 

 Μειώνουν αδικαιολόγητες ανησυχίες ή «υπερβολικές»  

      απαιτήσεις τους. 

 



8. Προάσπιση των Αν. Δικαιωμάτων και ενίσχυση 

της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας 

• Η κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιτυγχάνεται 

καλύτερα με το να τα βιώνεις στην πράξη. Η καθημερινή σχολική 

ζωή μπορεί να παρέχει εμπειρίες και μπορεί να ενισχύσει την 

επίσημη μελέτη αφηρημένων εννοιών όπως: ισότητα, ίσες 

ευκαιρίες,  ελευθερία, ανοχή,  δικαιοσύνη και  αλήθεια. 

 

• Ισοτιμία των πολιτισμών. 

• Ισοτιμία του πολιτισμικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής 

πολιτισμικής προέλευσης (υπόθεση του ελλείμματος & της 

διαφοράς). 

• Παροχή ίσων ευκαιριών (Εξίσωση των δυνατοτήτων): 

αναγνώριση του πολιτισμού & της γλώσσας και ανάπτυξη του 

ατόμου με βάση τις δικές του κοινωνικοπολιτισμικές 

προϋποθέσεις. 

•   

 

 



 

9. Πρόληψη Συγκρούσεων…ενδοσχολικής βίας & 

εκφοβισμού… 

 

Το Σχολείο μπορεί να παρέμβει σε τέσσερα 

επίπεδα: 
 

 Σε επίπεδο σχολείου 

 

 Σε επίπεδο τάξης  

 

 Σε ατομικό επίπεδο 

 

 Διαμόρφωση ουσιαστικών σχέσεων- θετικού 

σχολικού κλίματος 

 



9. Πρόληψη Συγκρούσεων…ενδοσχολικής βίας & 

εκφοβισμού… 

ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ - eTwinning 

 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 

 ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (Το νταηλίκι δεν περνάει) 

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ψυχολόγοι…στα σχολεία) 

 ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (πλαίσιο διαχείρισης & αντιμετώπισης 

περιστατικών) 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΓΟΝΕΩΝ (στενή συνεργασία 

σχολείου – οικογένειας) 

 



9. Πρόληψη Συγκρούσεων…ενδοσχολικής βίας & 

εκφοβισμού… 

ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΞΗΣ 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ (οι μαθητές 

να μάθουν σταδιακά να δέχονται ένα Σύστημα κανόνων) 

 ΕΠΑΙΝΟΣ (οι επιθετικοί μαθητές να επαινούνται όταν δεν αντιδρούν επιθετικά) 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ο εκπ/κός να δηλώνει σαφέστατα σε ποια 

συμπεριφορά αντιδρά) 

 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 



9. Πρόληψη Συγκρούσεων…ενδοσχολικής βίας & 

εκφοβισμού… 

• ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

 ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΥΜΑ 

 ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΥΤΗ 

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 ΧΡΗΣΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 

 ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΣΧΟΛΕΙΟΥ (τελευταία 

λύση) 

 



9. Πρόληψη Συγκρούσεων…ενδοσχολικής βίας & 

εκφοβισμού… 

• Διαμόρφωση ουσιαστικών σχέσεων- θετικού 

σχολικού κλίματος 

 

• Θετικό κλίμα στο σχολείο και πιο ανθρώπινη προσέγγιση 

των παιδιών. 

 

• Στόχος: να βελτιωθούν οι ανθρώπινες σχέσεις στο 

σχολείο και να αλλάξει το κλίμα και σταδιακά να γίνει πιο 

θετικό, πυροδοτώντας θετικά συναισθήματα σε όλους τους 

εμπλεκόμενους στη διαδικασία της εκπαίδευσης. 

 

• Έρευνες - Το κλίμα του σχολείου είναι μια βασική μεταβλητή 

που θα πρέπει να προσεχθεί, καθώς προσπαθούμε να 

κατανοήσουμε τις συμπεριφορές των μαθητών στα 

σημερινά σχολεία 

 



10. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός για τη βελτίωση του 

Εκπαιδευτικού Έργου- ΘΕΜΑΤΑ 

• Οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να ακολουθήσουν 
μικρά και σταθερά βήματα και να επικεντρωθούν  
σε θέματα   λειτουργίας  και διαμόρφωσης 

κουλτούρας Συνεργασίας.          Τέτοια θέματα 

ενδεικτικά είναι: 

1. Δράσεις που αφορούν στην οργάνωση & 

λειτουργία του σχολείου, 

2. Στο κλίμα και στις σχέσεις εκπαιδευτικών-

μαθητών, 

3. Στην εμπλοκή των γονέων/κηδεμόνων, 

4. Στη βελτίωση της επικοινωνίας και της δικτύωσης 

με την εκπαιδευτική κοινότητα, 

 



Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός για τη βελτίωση του 

Εκπαιδευτικού Έργου- ΘΕΜΑΤΑ 

 

5. Στη διαμόρφωση Εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργία και θέσπιση κανόνων για όλα τα μέλη 

της εκπ/κής κοινότητας,  

6. Στην ανάπτυξη συμμετοχικών και συνεργατικών 

πρακτικών, 

7. Στην προώθηση αντισταθμιστικών και 

υποστηρικτικών παρεμβάσεων, 

8. Στην επικοινωνία και τη σύνδεση του σχολείου με 

την τοπική κοινωνία… 

 



ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

  
• Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου 

στο σχολείο μας σήμερα; 

 

• Πού θέλουμε να φτάσουμε; 

• Τι πρέπει και πώς πρέπει να το κάνουμε για 
να φτάσουμε εκεί που θέλουμε; 

 

• Τι πρόοδο κάναμε; 

• Πόσο και πώς ωφεληθήκαμε ως άτομα και ως 
σύνολο από την παραπάνω διαδικασία; 

• Σε ποιους τομείς βελτιώθηκε η ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου και η εικόνα του 
σχολείου μας;  

 



Οι εξαγγελίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και οι Προγραμματικές δηλώσεις 

του Υπουργού έχουν σχέση με τη διαμόρφωση ενός 

«Διαφορετικού» σχολείου με τα Χαρακτηριστικά αυτού ως 

Ο.Κ.Μ.; 
 
 

 
«Θέματα εκπαιδευτικής επικαιρότητας: ο ρόλος του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 και των εκπ/κών » 

 

• Ποια τα Βασικά Θέματα που δρομολογούνται το τελευταίο 

διάστημα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και την Κυβέρνηση στο χώρο 

της Εκπαίδευσης; 

 

• (Ανακοινώσεις Υπουργού Παιδείας  - Τετάρτη: 14-12-2016) 

 



 

 
(Ανακοινώσεις Υπουργού Παιδείας  - Τετάρτη: 14-12-

2016) 

 

 
 

• Ενίσχυση της παιδαγωγικής - διοικητικής  

αυτονομίας των σχολικών μονάδων. 

• Ενίσχυση του ρόλου των Συλλόγων Διδασκόντων 

ή και των Σχολικών Συμβουλίων στη διοίκηση των 

σχολικών μονάδων –  

• Αποφασιστικός χαρακτήρας και αρμοδιότητες – 

συνεργασία εκπ/κών, μαθητών, γονέων, Τ.Α.,  

 

• Ετήσιος σχεδιασμός & αποτίμηση δράσεων. 

 

 



 
(Ανακοινώσεις Υπουργού Παιδείας  - Τετάρτη: 14-12-2016) 

 • Υποστήριξη των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού 

έργου: σχέδια για επιμόρφωση εκπ/κών – δημιουργία 

(Κέντρων Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας – 

ΚΕ.Υ.Ε.Κ.), συντονισμός σε επίπεδο Δ/νσης Εκπ/σης; 

• Ειδική Αγωγή – Τ.Ε.- ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ- νομοθετικό 

πλαίσιο - Ε.Ε.Ε.ΕΚ- Π.Σ. – Ε.Ω.Π. 

• Ανανέωση των μεθόδων αξιολόγησης των 

μαθητών/τριών (Περιγραφική αξιολόγηση μαθητών). 

• Δευτεροβάθμια Εκπ/ση: Αναμόρφωση ή επικαιροποίηση 

Π.Σ. – νέα Ε.Ω.Π. (εσπερινά λύκεια, ειδική αγωγή…) – 

αλλαγή σχολικών εγχειριδίων - σταδιακή επέκταση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο λύκειο, αλλαγή στον 

τρόπο πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπ/ση. 

• Προσφυγικό – Διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

 

 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ… 

• Υπάρχουν οι Προϋποθέσεις για την υλοποίηση των 

ανωτέρω;  

• θα ενισχυθούν οι πόροι στην εκπαίδευση;  

• θα δρομολογηθούν συναινέσεις σε πολιτικό, 

κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο;  

•  θα αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο και προς ποια 

κατεύθυνση; 

• Θα δημιουργηθεί σύστημα συνεχιζόμενης 

επιμόρφωσης, στήριξης και επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών; 

 

 



ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ… 

 

 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

 

 
Σχολικός Σύμβουλος Δημ. Εκπ/σης Αττικής 

 

 


