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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Οργάνωση και Διοίκηση σχολικών μονάδων

Θέμα εισήγησης: 
«Η σχολική ηγεσία ως παράγοντας 

αποτελεσματικότητας στην εκπαιδευτική 
λειτουργία»

Δρ. Παπαγεωργάκης Παναγιώτης
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ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
 Εννοιολογικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής ηγεσίας.

 Σχέσεις σχολικής ηγεσίας και διοίκησης.

 Σύγχρονες θεωρήσεις (μοντέλα) εκπαιδευτικής ηγεσίας.

 Μορφές και βασικά χαρακτηριστικά της ηγεσίας 
(Παιδαγωγική, Μετασχηματιστική, Κατανεμημένη).

 Άμεσες κι έμμεσες επιδράσεις της στην ποιότητα και 
αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης.

 Τομείς επίδρασης. Διαδικασίες ηγεσίας (αναγνώριση, 
παρακίνηση, ανατροφοδότηση).

 Δυσκολίες και εμπόδια στην εφαρμογή της σχολικής 
ηγεσίας στην εκπαιδευτική λειτουργία.
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Δυσκολίες στον ορισμό της ηγεσίας

Η ηγεσία ασκείται σε διαφορετικά πλαίσια 

(π.χ. χώρες, οργανισμοί, κουλτούρες)

Περισσότεροι από 350 ορισμοί της ηγεσίας

Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων ορισμών:

Η ηγεσία αφορά την επίδραση που ένα άτομο ασκεί πάνω στα 
υπόλοιπα άτομα της ομάδας, ώστε να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος. 

(Bass & Stodgill, 1990) 3

΄Εννοια της ηγεσίας

Δρ. Παπαγεωργάκης Παναγιώτης:  Αποτελεσματική σχολική ηγεσία 



Δρ.Παπαγεωργάκης Παναγιώτης:  Αποτελεσματική σχολική ηγεσία 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

 Διεύθυνση ή καθοδήγηση
 Εποπτεία ή Ολική θεώρηση
 Συνεργασία ή Σύνθεση προσπαθειών διαφορετικών 

ατόμων

Η Διεύθυνση είναι η δυσκολότερη δραστηριότητα γιατί:

 Ο ηγέτης πρέπει να αποκτήσει την συγκατάθεση του 
υφισταμένου

 Πρέπει να γνωρίζει τις ικανότητες και τα κίνητρα της 
παραγωγικότητας για τους υφισταμένους

 Πρέπει να έχει τη δυνατότητα της ορθολογικής κρίσης



Ηγετική ικανότητα

… είναι η ικανότητα ενός ατόμου 
να καθοδηγεί και να εμπνέει τους 

άλλους, εξασφαλίζοντας την 
εθελοντική, πρόθυμη συνεργασία 
τους, στην επιδίωξη των στόχων 

μιας Υπηρεσίας, ενός Οργανισμού 
ή μιας Επιχείρησης.
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Δεν ταυτίζονται,
αλλά και δεν είναι 
αντιθετικές.
Μπορούν να 
συνυπάρξουν 
συμπληρωματικά
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΊΑ

Η ικανότητα ενός ατόμου:
να επηρεάζει ομοβάθμιους ή υφισταμένους του, ώστε
οι ενέργειές τους να υπηρετούν τους στόχους ενός
σχολικού οργανισμού.

Επιρροή: οικιοθελής, έντονη και ενθουσιώδης
προσπάθεια των εργαζομένων, για την ικανοποίηση των
στόχων του οργανισμού.

Γιατί
 Εμπνέει  Καθοδηγεί Επηρεάζει Ενώνει

Τελικά: είναι η αλληλεπίδραση 

Έργου- Oμάδας- Aτόμου

«Οι ηγέτες είναι για να κάνουν τα σωστά πράγματα»

ενώ 

«οι Μάνατζερ να κάνουν τα πράγματα σωστά»

Bennis & Nanus
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

 Η γενετική (των χαρακτηριστικών)

 Του στυλ (συμπεριφοράς), 

 Των 5 βημάτων του Kouzes,

Των Benis, Adair, Fiedler,Vroom-Yeton

 Η θεωρία διαδρομής- στόχου(Path-goal)
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ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ

ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

1.                       2.                 3.                     4.                          5.                        6.  7.  

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ       ΠΕΙΘΕΙ        ΣΥΖΗΤΑ           ΘΕΤΕΙ ΥΠΟ         ΣΥΜΒΟΥ- ΖΗΤΑ                 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ

ΔΟΚΙΜΗ              ΛΕΥΕΤΑΙ            ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Από 1 έως 3, χαρακτηρίζουν 
το ηγετικό  στέλεχος που 
διαπνέεται από τις 
αντιλήψεις  της Θεωρίας Χ 
(ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ).

Από 5 έως 7, χαρακτηρίζουν το 
ηγετικό  στέλεχος που 
διαπνέεται από αντιλήψεις
της Θεωρίας Υ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ)
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1. Διατάσσει: Παίρνει την απόφαση και την ανακοινώνει!

2. Πείθει: Παίρνει την απόφαση και την «πουλά»!

3. Συζητά: Παίρνει την απόφαση, την εξηγεί και προσφέρεται να 
απαντήσει σε ερωτήσεις.

4. Θέτει υπό  δοκιμή: Παίρνει την απόφαση, την παρουσιάζει και 
ζητά ιδέες για πιθανή τροποποίηση, κατά την κρίση του πάντα. 

5. Συμβουλεύεται: Ζητά τη συμβουλή των υφισταμένων αλλά 
παίρνει την τελική απόφαση.

6. Ζητά συμμετοχή: Καθορίζει τα όρια και τα κριτήρια και 
προδηλώνει αποδοχή της απόφασης της ομάδας. 
7. Εξουσιοδοτεί… την ομάδα να πάρει την απόφαση 
και δεσμεύεται να την αποδεχτεί!
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΚΟΠΟΣ

ΑΝΑΓΚΗ

Επιδίωξη
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Μπορεί ο MANAGER να είναι ΗΓΕΤΗΣ;

 Βεβαίως! Και αυτό είναι το ζητούμενο.

 Όχι, όμως, κατ’ ανάγκην.

 Ενώ ο ηγέτης είναι καλός manager σε όποια 
θέση του έχει ανατεθεί.
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Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΓΈΤΗ

Θετικά χαρακτηριστικά ηγέτη

- Φυσικά χαρακτηριστικά: κινητικότητα, δράση

- Δεξιότητες: κρίση, αποφασιστικότητα, γνώση, 
τόλμη, ευγλωττία

- Προσωπικότητα: ευστροφία, πρωτοτυπία, 
δημιουργικότητα, αυτοπεποίθηση, ήθος, 
αμεροληψία, υπευθυνότητα, φιλοδοξία, εμμονή 
στην επίτευξη στόχων

- Κοινωνικά χαρακτηριστικά: συνεργασιμότητα, 
κύρος, δημοτικότητα, διπλωματία κτλ. 
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Αρνητικά χαρακτηριστικά:
Υπάρχουν συνήθως 5 παράγοντες «αποτυχίας»:

- Αντίδραση στις αλλαγές. Έλλειψη διάθεσης προσαρμογής σε 
νέες τάσεις και τεχνολογία

- Έλλειψη γνώσεων και αδυναμία κατανόησης των αρχών του 
Management

- Αναποφασιστικότητα. Αδυναμία για τη λήψη δύσκολων ή μη 
δημοφιλών αποφάσεων

- Αδυναμία κρίσης και αξιολόγησης ατόμων. Επηρεάζεται από 
προσωπικά βιώματα, προτιμήσεις ή αντιπάθειες

- Προσωπικά προβλήματα ή ιδιαιτερότητες της 
προσωπικότητας του Ηγέτη

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΓΈΤΗ



ΜΕΡΟΣ Β΄

Αποτελεσματικότητα της σχολικής 

ηγεσίας στην εκπαίδευση 

Η  ηγεσία ως λειτουργία στο σχολείο

Ερευνητικά δεδομένα 

Κομβική σημασία σε όλες τις φάσεις
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ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ

17 Παράγοντες αποτελεσματικής λειτουργίας  σχολείου

 Οι σωστές κτιριακές υποδομές

 Τα σύγχρονα προγράμματα και βιβλία

 Η απόκτηση βασικών μορφωτικών δεξιοτήτων από μαθητές

 Η κατάλληλη κατάρτιση και επιμόρφωση του διδακτικού 

προσωπικού

 Το σχολικό κλίμα που εγγυάται την πρόοδο των μαθητών

 Οι υψηλές προσδοκίες για τις μαθητικές αποδόσεις

 Ικανοποιητικός & αυτόνομος οικονομικός προϋπολογισμός

 Η σταθερότητα του προσωπικού

 Η ικανή σχολική διοίκηση/ηγεσία

 Η επαρκής και διαρκής οργανωσιακή υποστήριξη

 Η συνεργασία και συμμετοχή των γονέων στο έργο του σχολείου
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ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΆΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΉ ΗΓΕΣΊΑ:

ΈΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΜΟΝΤΈΛΟ ΣΧΟΛΙΚΉΣ ΗΓΕΣΊΑΣ

(ΜΟΝΤΈΛΟ SCHEERENS: INTEGRAL LEADERSHIP)
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Μετασχηματιστική ηγεσία

Κατανεμημένη ηγεσία Παιδαγωγική ηγεσία
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ MANAGER

MANAGER ΗΓΕΤΗΣ

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΗΓΕΤΗΣ
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Ο ΣΧΟΛΙΚΌΣ ΗΓΈΤΗΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΣ ΜΆΝΑΤΖΕΡ

Μπορεί δηλαδή:

 Να επιλέγει κατάλληλους ανθρώπους για συγκεκριμένο έργο,

 Να προγραμματίζει,

 Να οργανώνει,

 Να ελέγχει 

 Να παίρνει αποφάσεις 

Στηρίζεται σε αξίες όπως

 Η ακεραιότητα

 Η εντιμότητα

 Η συνέπεια

 Η υπευθυνότητα

 Η δικαιοσύνη

 Η αξιοπρέπεια
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Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΗΓΈΤΗΣ ..... ΠΡΑΚΤΙΚΆ:

 Δίνει το παράδειγμα (π.χ.  Ωράριο)

 Ακούει προσεκτικά..... είναι δεκτικός σε πρωτοβουλίες

 Παραδέχεται ενδεχόμενα λάθη του

 Υιοθετεί καλές προτάσεις (δε διεκδικεί το αλάθητο)

 «Συμπαρασύρει» θετικά τους συνεργάτες του- δεν επιβάλλει

 Διαμοιράζει το όραμα του πειστικά (όχι πειθαναγκαστικά)

 Ζητά ανατροφοδότηση

 Παρακολουθεί διακριτικά το βαθμό εφαρμογής συμφωνημένων σχεδίων 

 Διατηρεί πολυεπίπεδους διαύλους επικοινωνίας 

(ανοδική, καθοδική, οριζόντια, τυπική, άτυπη)

 Εγγυάται δικαιοσύνη, αμεροληψία, αντικειμενικότητα

 Επιβραβεύει ηθικά κάθε καλή προσπάθεια των «συνεργατών του»

 Παρακινεί βρίσκοντας τα θετικά σημεία των συνεργατών του

 Δεν επιβάλλει... 

Αν χρειαστεί επικαλείται τη δομή, το συμφωνηθέν πλαίσιο και τη δεοντολογία
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ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1. Ασκεί η ηγεσία του σχολικού οργανισμού 
ουσιαστική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην 
εκπαίδευση;

2. Αν υπάρχει ουσιαστική επίδραση της ηγεσίας 
του σχολείου, τότε ποια είναι τα βασικά 
χαρακτηριστικά της ηγεσίας που 
μεγιστοποιούν αυτή την επίδραση;
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ΣΧΟΛΙΚΟΣ 
ΗΓΕΤΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Το μοντέλο των άμεσων επιδράσεων 

Hallinger & Heck (1996, 1997)

 Οι παλαιότερες έρευνες χρησιμοποιούσαν αυτό το 
μοντέλο. 
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ΣΧΟΛΙΚΟΣ 
ΗΓΕΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Πολιτικές και πρακτικές 

Παρώθηση/Ικανότητες/ 
Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών

Διδασκαλία εκπαιδευτικών

Αφοσίωση-Ικανοποίηση

Κουλτούρα/Κλίμα  
σχολείου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Το μοντέλο των έμμεσων επιδράσεων

Hallinger & Heck (1996, 1997)

 Οι πλείστες πρόσφατες έρευνες χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο. 

Δρ. Παπαγεωργάκης Παναγιώτης:  Αποτελεσματική σχολική ηγεσία 



ΓΙΑΤΊ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΊΑ;

ΜΑΘΗΤΕΣ
•Βελτίωση 

επιδόσεων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙ

ΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
•Ανακατανομή του χρόνου 

του

•Έμφαση στην προαγωγή της 

διδασκαλίας και μάθησης 

(παιδαγωγική ηγεσία)

ΣΧΟΛΕΙΟ
•Αποτελεσματικότητα 

•Ικανότητα σχολείου

•Κλίμα σχολείου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ

ΟΙ
•Αίσθηση 

ιδιοκτησίας

•Αφοσίωση 

•Υψηλό ηθικό

•Επαγγελματισμός
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας πρέπει να είναι 

εξισορροπητικός, πρέπει, δηλαδή, να αναζητά 

την καλύτερη δυνατή ισορροπία 

μεταξύ των διαφόρων συντελεστών της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

Απαραίτητα:

Ομόρροπη κοινή στοχοθεσία και προσπάθεια

Ύπαρξη ομάδας –όχι ομάδων
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ΣΥΝΟΨΗ
Ερώτημα 1: Ασκεί η ηγεσία ουσιαστική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εκπαίδευση;

1.Η ηγεσία του σχολείου φαίνεται ότι επιδρά στην 
αποτελεσματικότητα και την ποιότητά του.

2.Υπάρχει διαφωνία ως προς το μέγεθος της επίδρασης, η 
οποία φαίνεται ότι είναι έμμεση.

3.Η ηγεσία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε «αποτυχημένα» και σε 
«μέτρια» σχολεία.
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ΣΥΝΟΨΗ

Ερώτημα 2: Αν υπάρχει ουσιαστική επίδραση, τότε ποια 
είναι τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας που μεγιστοποιούν 
αυτή την επίδραση;

Ενοποιημένα μοντέλα ηγεσίας, τα οποία συνδυάζουν 
διάφορες προσεγγίσεις ηγεσίας, όπως είναι η 
μετασχηματιστική, η παιδαγωγική και η κατανεμημένη 
ηγεσία, φαίνεται ότι ασκούν σημαντική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του σχολείου και της 
εκπαίδευσης γενικότερα.
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ΤΟΜΕΙΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΗΓΕΣΙΑΣ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 Διαμόρφωση προγραμμάτων

 Ενδο/εξω σχολική επικοινωνία

 Ενδοσχολική επιμόρφωση

 Διοικητικές Λειτουργίες (Προγραμματισμός, Οργάνωση)

 Συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων

 Λήψη αποφάσεων

 Δημιουργία δράσεων, εκδηλώσεων και δικτύων

 Ανάληψη πρωτοβουλιών

 Εισαγωγή καινοτομιών

 Συνεργασία με γονείς και φορείς

 Σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία

 .............. 29
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Τα 4 λάθη που αποδομούν τον ηγέτη

30

Είναι πολύ 

συγκεντρωτικός 

Υποδεικνύει όχι μόνο το 

επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά 

και τον τρόπο εκτέλεσης μιας 

εργασίας

Φοβάται τον ανταγωνισμό με 

τους υφισταμένους τους

Δεν επιβραβεύει τους 

εργαζόμενους για τις επιτυχίες 

τους
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ποια ηγετική συμπεριφορά θα αντιστοιχίζατε στις παρακάτω 

περιπτώσεις;

α) Έλλειψη ενδιαφέροντος για το αποτέλεσμα της εργασίας

β)  Εκπαιδευτικός με προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο σας

γ)  Εργαζόμενος με ασάφεια στόχων και ρόλων μέσα στο 

σχολείο; 

δ) Ομάδα εκπαιδευτικών με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες

(Πηγή:  Κουτούζης Μ. Γενικές αρχές Μάνατζμεντ, ΕΑΠ, τόμος Α΄, σ 155
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(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τη θεωρία διαδρομής –στόχου η ηγετική συμπεριφορά πρέπει
να προσαρμόζεται ανάλογα με την περίπτωση:

- Έλλειψη ενδιαφέροντος: Θέσπιση συμφωνημένων υψηλών στόχων κάτι

που ίσως οδηγούσε σε αύξηση ενδιαφέροντος κι ανταπόκριση στην
πρόκληση

-Προβλήματα προσαρμογής: Ηγεσία με υποστήριξη. Εμπέδωση αισθήματος
ασφάλειας κι εμπιστοσύνης ώστε να επιδοθεί στα καθήκοντά του και να
αισθάνεται περισσότερη οικειότητα με την εργασία του.

- Ασάφεια ρόλων μέσα στο σχολείο: Συμβουλευτική ηγεσία. Σαφείς οδηγίες
αλλά και «ανταμοιβή» για συγκεκριμένες εργασίες ώστε να
συνειδητοποιήσει τι απαιτείται από αυτόν και ποια θα είναι τα θετικά
αποτελέσματα μιας επιτυχημένης προσπάθειας του.

- Επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες: Συμμετοχική ηγεσία. Από κοινού
ορισμός περιοχών ευθύνης. Έτσι υπάρχει σαφήνεια αλλά και

- σεβασμός στην αξία τους με παράλληλη ένδειξη εμπιστοσύνης.
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Πήγαινε προς τους ανθρώπους. 

Ζήσε ανάμεσά τους. 

Μάθε απ’ αυτούς.

Αγάπησέ τους.

Ξεκίνα με ό, τι ξέρουν

Ζήσε σε αυτό που έχουν και προχώρα λίγο παραπέρα.

Αλλά για τους καλύτερους ηγέτες 

όταν ολοκληρώσουν το έργο τους θα λένε:

«Τα καταφέραμε μόνοι μας»

Σας ευχαριστώ!!!
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