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Πεπίλητη
Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη εληνλφηεξα αληηιεπηφ ηφζν ην εγρψξην φζν θαη ην επξσπατθφ
ελδηαθέξνλ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα σο δνκηθή αλαγθαηφηεηα
πξνζαξκνγήο ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο. Ζ έλλνηα ηεο ζρνιηθήο βειηίσζεο θπξηαξρεί ζε
ζπδεηήζεηο αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε νξγαληζκφ κάζεζεο θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ηφζν ηνπ
εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη γηα ηε
δηακφξθσζε κηαο θνηλήο θνπιηνχξαο.
Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία δηεξεπλά ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 1750
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Ννκνχ Αραΐαο ζρεηηθά κε ηελ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο, φπσο απηή
παξαηεξείηαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, επηρεηξείηαη ε
κειέηε ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ε εγεζία ζηε δηακφξθσζε ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο, δειαδή ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε, ηελ ελφηεηα ζθνπνχ, ηε ζπλαδειθηθή ππνζηήξημε θαη ηελ θνηλσλία κάζεζεο. Ζ
έξεπλα δηελεξγήζεθε ην 2018, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Ννκνχ Αραΐαο θαη ζηεξίρζεθε ζηε
ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ 92 εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηα δεκφζηα
δεκνηηθά ζρνιεία αλεμαξηήησο ζρέζεο εξγαζίαο. Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ζηαηηζηηθή
αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ SPSS 23 for Windows.
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί
εκθαλίδνληαη αλαπνθάζηζηνη ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο ζηα ζρνιεία,
παξνπζηάδνληαο φκσο κία ειάρηζηε ηάζε πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε. Ζ ηάζε απηή
απνδίδεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή εγεζία, ε νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ππεξθαιχπηεη ηηο αδπλακίεο
θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο ελφηεηαο ζθνπνχ θαη ηεο θνηλσλίαο κάζεζεο, θαζψο ε επίδξαζή ηεο
ζηηο ππφινηπεο πέληε δηαζηάζεηο θπκαίλεηαη απφ 38,7% έσο 49,5%. Σέινο, ζεκαληηθά
επξήκαηα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ εμέηαζε δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο
αληηιήςεηο πεξί θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο, φπσο είλαη ην θχιν, ε εηδηθφηεηα, ε ζπλνιηθή
ππεξεζία θαη ε ζέζε πνπ θαηέρεη ν εθπαηδεπηηθφο, θαζψο θαη ε πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ.

Λέξειρ Κλειδιά: εγεζία, ζρνιηθή θνπιηνχξα, ζπλεξγαζία
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Abstract
In recent years both domestic and European interest has been expressed regarding the
educational reform in Greece as a structural prerequisite towards adaptation to international
standards. The notion of school improvement dominates conversations on the topic. What is
also mentioned is the autonomy of schools, which should be transformed into learning
organisations and take into consideration the needs of their internal and external environment
in order to form a common culture by means of collaboration.
The present study investigates the attitudes and perceptions of the 1750 educators in the
prefecture of Achaia regarding collaborative culture as it is observed in public schools of
primary education. What is also attempted is the study of the effect that leadership bears on
the elements that make up the collaborative culture, that is teacher collaboration, professional
development, unity of purpose, collegial support and learning partnership. The research took
place in 2018 within the prefecture of Achaia and was based upon the completion of
questionnaires by 92 educators serving in public primary schools irrespectively of their
working relationship. Data processing and statistical analysis was performed by means of the
software SPSS version 23 for Windows.
According to research findings, the participants appear undecided about the existence of the
collaborative culture in schools, although a mildly positive trend has been noted. The
particular trend is attributed to collaborative leadership, which proves to make up for any
shortcomings in other areas, especially regarding unity of purpose and learning partnership
since its impact on the other five aspects of the collaborative culture fluctuates from 38,7% to
49,5%. Finally, significant findings also surface when examining the demographic factors
that influence perceptions about the collaborative culture, such as the educator's gender,
subject taught, teaching experience, position in school as well as the area where the school is
located.

Key words: leadership, school culture, collaboration.
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ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:ΔΗΑΓΩΓΖ
ηε ζχγρξνλε επνρή, ν δηεζλήο αληαγσληζκφο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα
θαη επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία- κε ρξνληθή βξαδππνξείαπξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί πηέζεηο ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο δαπάλεο
γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηηο επαγγεικαηηθέο
πξννπηηθέο πνπ νδεγνχλ ηνπο απφθνηηνπο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε κεηαλάζηεπζε.
Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ ησλ απμαλφκελσλ πξνθιήζεσλ έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα
ρακειά πνζνζηά επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηελ Διιάδα, ηα νπνία βξίζθνληαη θάησ απφ ην
κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο PISA (2015). πλεπψο, ε αλάγθε γηα
κεηαξξχζκηζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο βειηίσζεο θξίλεηαη επηηαθηηθή.
Καηά ηελ εμέηαζε ζηξαηεγηθψλ εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη
Deal θαη Peterson (1990) παξνπζηάδνπλ πέληε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε ζρνιηθή
βειηίσζε. ηε ζπγθεθξηκέλε ιίζηα πεξηιακβάλεηαη ε πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο
ή ηνπ ήζνπο, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζε πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη
λφξκεο πνπ δηέπνπλ ηα πξφηππα απηά. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ε ελ ιφγσ πξνζέγγηζε
πξνυπνζέηεη ηελ ηζρπξή επίδξαζε ηνπ ήζνπο, ησλ ζπλεζεηψλ, ησλ ζπλεηδεηψλ ή αζχλεηδσλ
ζπκβάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ζρνιείν πάλσ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. Σα
ζρνιεία βηψλνπλ δπζθνιίεο φηαλ επηβάιινληαη αλαπνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο απφ ην
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ κεηαξξχζκηζε θαη ε αιιαγή ζε έλα ζρνιείν κπνξεί λα επηηεπρζεί
κέζσ ηεο αιιαγήο ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο.
Οη Bolman θαη Deal (2008) ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνπιηνχξα είλαη ν ζπλεθηηθφο δεζκφο πνπ
ελψλεη ηνλ νξγαληζκφ θαη ηα κέιε ηνπ θαη ηνλ βνεζάεη λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη
ζέζεη. Δπηπιένλ, ηζρπξίδνληαη φηη νη εγέηεο πνπ εκπλένπλ είλαη εθείλνη πνπ δηαζέηνπλ ηελ
ηθαλφηεηα λα δηακνξθψζνπλ έλαλ νξγαληζκφ ραξαθηεξηδφκελν απφ ζπλνρή θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα. Άιισζηε, έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ην ζηηι εγεζίαο επηδξά
ζεκαληηθά θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο (Ross & Gray, 2006·Sahin, 2011).
Οη επηηπρεκέλνη εγέηεο θαηαλννχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 21νπ αηψλα
θαη ελεξγνχλ ζπλεξγαηηθά πξνο ηελ αλάπηπμε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο επηηπρίαο. Δίλαη εθείλνη
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πνπ θαηαθεχγνπλ ηαθηηθά ζηνλ αλαζηνραζκφ ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ αμηψλ ηνπο φζνλ
αθνξά ην ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη δξνπλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο πνπ
ππνζηεξίδεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ (Darling-Hammond, 2007).
χκθσλα κε ηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία, ε εγεζία θαη ε θνπιηνχξα ζρεηίδνληαη άκεζα κε
ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ (Perilla, 2014·Wilhem, 2016). Ζ δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθψλ
ζρέζεσλ κεηαμχ δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο
ππνζηήξημεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ησλ επηδφζεσλ (Leithwood, 2010). πλεπψο, ε ζπλεξγαηηθή
θνπιηνχξα κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζρνιηθή απφδνζε (Adeogun & Olisaemeka, 2011).
θνπφο, ινηπφλ, ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ
αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ λνκνχ Αραΐαο ζρεηηθά κε ηελ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο
πνπ ελδερνκέλσο παξαηεξείηαη ζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, δίλνληαο
έκθαζε ζην ξφιν ηνπ δηεπζπληή σο ζεκαίλνληα ζπληειεζηή. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε
ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα εκπεξηέρεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο ζπλεξγαηηθήο εγεζίαο, ηεο
ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ, ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ηεο ελφηεηαο ζθνπνχ, ηεο
ζπλαδειθηθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο θνηλσλίαο κάζεζεο επηρεηξείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ
βαζκνχ εκθάληζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε
ησλ εθπεθξαζκέλσλ αληηιήςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κέζσ ηεο εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο
πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ ηα δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο δνζείζεο
απαληήζεηο. Σέινο, επηρεηξήζεθε ε εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο εγεζίαο ζηα
ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί θαη
εξεπλεηηθά ε βηβιηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλε ζεκαζία ηεο θαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα
– ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηνλ επηιεγκέλν θαη γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλν ρψξν δηεμαγσγήο
ηεο έξεπλαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, απνηππψλεηαη έλα ειάρηζην θνκκάηη ηνπ πιαηζίνπ ζην
νπνίν αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα ε επφκελε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε.
ηελ

παξνχζα

κειέηε

εθαξκφζηεθε

ην

πνζνηηθφ

εξεπλεηηθφ

παξάδεηγκα

θαη

πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα επηζθφπεζεο κηθξήο θιίκαθαο θαη ζπζρέηηζεο. Γηα ηελ επηινγή
ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία θαη ζπγθεθξηκέλα βνιηθή
δεηγκαηνιεςία. Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην School Culture Survey – Teacher
Form, θαηαζθεπαζκέλν απφ ηνπο Steve Gruenert θαη Jerry Valentine. Ζ επεμεξγαζία θαη
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ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ έγηλε κε ην ινγηζκηθφ Statistical
Package for Social Sciences version 23 for Windows.
Κιείλνληαο, ινηπφλ, απηφ ην θεθάιαην θαη έρνληαο παξνπζηάζεη ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα σο
κία ζηξαηεγηθή πξνο ηελ επίηεπμε ηεο ζρνιηθήο βειηίσζεο, νινθιεξψλεηαη θαη ε ζχληνκε
ζχλνςε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο εγεζίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο
θαη απνηέιεζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ παξνχζα κειέηε.
Σν θεθάιαην 2 πεξηιακβάλεη ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ εγεζία θαη
ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα. ην θεθάιαην 3 επηρεηξείηαη κία εθηελέζηεξε αλάιπζε γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο θαη νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ
εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Σν θεθάιαην 4 αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηε κεζνδνινγία πνπ
εθαξκφζηεθε γηα ηελ νινθήξσζε ηεο έξεπλαο. ην θεθάιαην 5 πξαγκαηνπνηείηαη ε
παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Σν θεθάιαην 6 ζπγθξίλεη ηα
επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
2.1 Ζγεζία - Δννοιολογική αποζαθήνιζη και οπιοθέηηζη ηος όπος
Ζ έλλνηα ηεο εγεζίαο έρεη απνηειέζεη πεδίν έληνλνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θνηλσληθψλ
επηζηεκψλ, θαζψο βξίζθεηαη ζηα ζεκέιηα ηνπ νηθνδνκήκαηνο ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ
πφξσλ θαη ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο επηηπρίαο ή απνηπρίαο ησλ
θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο
(Καηζαξφο, 2008). Χζηφζν, αλ θαη βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, δελ
ππάξρεη ζαθήο θαη θνηλά απνδεθηφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. Έρνπλ δηαηππσζεί
πνηθίινη νξηζκνί αλάινγα κε ηελ αληίιεςε θαη ηελ νπηηθή ηνπ θάζε εξεπλεηή, γεγνλφο πνπ
πξνζδίδεη κηα ρξνηά ππνθεηκεληθφηεηαο ζηνλ φξν.
ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη πάλσ απφ 350 νξηζκνί ηεο εγεζίαο, ηφζνη φζνη θαη νη
άλζξσπνη πνπ πξνζπάζεζαλ λα ηελ νξίζνπλ (Stogdill, 1974). Δλδεηθηηθά, ν Bass ππνζηεξίδεη
φηη εγεζία είλαη «ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη δξάζεηο κηαο νξγαλσκέλεο νκάδαο
επεξεάδνληαη κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη πςειέο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ ή ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπώλ» (1990: 34). χκθσλα κε ηνλ
Chemers (1997), πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία θνηλσληθήο επίδξαζεο θαηά ηελ νπνία έλα
άηνκν θαηαθέξλεη λα εμαζθαιίζεη ηε βνήζεηα άιισλ γηα λα επηηχρνπλ θάπνην θνηλφ ζθνπφ.
Γηα ηνλ Μπνπξαληά (2002:197) ε εγεζία απνηειεί «κηα δηαδηθαζία επεξεαζκνύ ησλ ζηάζεσλ
θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο κηαο κηθξήο ή κεγάιεο, ηππηθήο ή άηππεο νκάδαο αλζξώπσλ από έλα
άηνκν (εγέηε) κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε εζεινληηθά, πξόζπκα θαη κε ηελ θαηάιιειε ζπλεξγαζία λα
πξνζπαζνύλ λα πινπνηήζνπλ ζηόρνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο κε ηε
κεγαιύηεξε δπλαηή απνηειεζκαηηθόηεηα». Έλαο πην ζχγρξνλνο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα ηεο
εγεζίαο δίλεηαη απφ ηνπο Hoy & Miskel (2008) πνπ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη ε εγεζία
είλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία πνπ εκθαλίδεηαη θπζηθά κέζα ζε θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη
κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηα κέιε ηεο. Δπίζεο, είλαη θηήκα ή πεξηνπζία ελφο νξγαληζκνχ παξά
κηαο μερσξηζηήο κνλάδαο.
Απηφ πνπ επηβεβαηψλεηαη κε ηα παξαπάλσ είλαη φηη ε έλλνηα ηεο εγεζίαο είλαη ζχλζεηε θαη
παξνπζηάδεη πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζεσξείηαη κία έλλνηα «νκπξέια»,
φπσο ηε ραξαθηεξίδνπλ νη York-Barr & Duke (2004), ε νπνία θαιχπηεη πνιιέο παξακέηξνπο.
Κάπνηνη νξηζκνί είλαη πην ρξήζηκνη απφ άιινπο, αιιά δελ ππάξρεη “ζσζηφο” νξηζκφο (Yukl,
4

2002). Καζέλαο απφ ηνπο νξηζκνχο πξνθχπηεη απφ έλα μερσξηζηφ ζεσξεηηθφ κνληέιν, ην
νπνίν έρεη αλαπηπρζεί εληφο δηαθνξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη πξνζεγγίδεηαη απφ δηαθνξεηηθή
νπηηθή γσλία. Χζηφζν, παξνπζηάδνπλ αιιεινεπηθαιχςεηο (Day et al., 2000).
Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηνπ “κίγκαηνο” ηεο εγεζίαο
είλαη αθελφο ε χπαξμε εγέηε (leader), ν νπνίνο πξέπεη λα θαηέρεη κηα “θαίξηα” ζέζε ζηελ
ηεξαξρηθή θιίκαθα ηνπ νξγαληζκνχ, ε χπαξμε κειψλ νκάδαο/νπαδψλ (followers) πνπ ζα
πινπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο, θαη αθεηέξνπ ε χπαξμε απνηειεζκαηηθήο δξάζεο, δειαδή ην
έξγν (task) πνπ επηηειεί ν εγέηεο θαη ε επίηεπμε επηδησθφκελσλ ζηφρσλ, θαζψο θαη ε
θαηάζηαζε ή ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξα ν εγέηεο. Ζ “δνζνινγία” ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηαηηθψλ δελ είλαη ζηαζεξή, αιιά κεηαβάιιεηαη απφ νξγαληζκφ ζε
νξγαληζκφ (Καξαγηάλλεο, 2014· αΐηεο, 2008).
Σξεηο δηαζηάζεηο ηεο εγεζίαο κπνξεί λα νξηζηνχλ σο βάζε, γηα λα αλαπηπρζεί έλαο
ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο: α) ε εγεζία αθνξά κηα δηαδηθαζία επηξξνήο απφ έλα άηνκν ή κηα
νκάδα αηφκσλ πάλσ ζε άιινπο αλζξψπνπο ή νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα δνκεζνχλ νη
δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζρέζεηο ζε έλαλ νξγαληζκφ, β) ε εγεζία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε
ζηαζεξέο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο αμίεο θαη γ) ε εγεζία έρεη ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε
θαη ηελ έθθξαζε ελφο νξάκαηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ (Yukl, 2002 ζην Βηηζηιάθε & Ράπηεο,
2007).
Δπνκέλσο, ε εγεζία ζπληζηά αιιειεμάξηεζε θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ελαιιαγή εγεηηθψλ
ξφισλ αλεμάξηεηα απφ ηελ ηεξαξρηθή ζέζε ησλ αηφκσλ. Αλαθέξεηαη ζην πψο εγέηεο ζε
δηάθνξα επίπεδα θαη κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο κνηξάδνληαη ηελ επζχλε (Harris, 2005) θαη,
ζπλεπψο, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επίδεημε ππεπζπλφηεηαο θαη ηε δέζκεπζε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη. Έηζη, εθιακβάλεηαη σο αλαδπφκελε ηδηφηεηα κίαο
νκάδαο ή ελφο δηθηχνπ αλζξψπσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ. Ζ δπλαηφηεηα γηα αλάιεςε εγεηηθνχ
ξφινπ είλαη παξνχζα θαη πξνθχπηεη θαηά ηε ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο
εκπιέθνληαη θάζε θνξά θάπνηα απφ ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ (Gronn, 2000).
Γεδνκέλνπ φηη ν επεξεαζκφο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο δε γίλεηαη ηπραία, ε εγεζία πξνυπνζέηεη
θάπνην άηνκν (εγέηε) ην νπνίν λα εγείηαη απνηειεζκαηηθά, θάπνην άηνκν πνπ λα
δξαζηεξηνπνηεί φια ηα ζηνηρεία ηνπ ξφινπ ηνπ γηα λα εμαζθαιίζεη ηε δηάζεζε ησλ
ζπλεξγαηψλ ηνπ λα εξγαζηνχλ κε δήιν θαη εκπηζηνζχλε (αΐηεο, 2008).
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2.1.1 Ο πόλορ ηος ηγέηη
Σν άηνκν πνπ αζθεί ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαη αλακέλεηαη λα
αλαιάβεη εμεηδηθεπκέλν θαη ππεχζπλν ξφιν είλαη ν εγέηεο. Δθιακβάλεηαη σο ην άηνκν, ην
νπνίν κέζσ ηεο εζειεκέλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αζθεί επηξξνή ζε άιια άηνκα, δηεπθνιχλεη
ηελ πξφνδφ ηνπο θαη ηνπο θάλεη εζεινληηθά θαη πξφζπκα λα ηνλ αθνινπζνχλ ζηελ πνξεία
πξνο ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ (Hoy & Miskel, 2008· Μπνπξαληάο, 2005).
Πξφθεηηαη γηα ην άηνκν πνπ εκπλέεη ηνλ ελζνπζηαζκφ, ηελ αθνζίσζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε
ησλ αλζξψπσλ.
Ο ξφινο ηνπ εγέηε είλαη απφ ηνπο πην απαηηεηηθνχο θαη ζχλζεηνπο κέζα ζε κηα νκάδα θαη νη
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο πέληε ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδεξ: ηνλ
ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ εγεζία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή (Fayol, 1950).
χκθσλα κε

εξεπλεηέο, ν ξφινο ηνπ εγέηε δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) ηνλ

δηαπξνζσπηθφ ξφιν, φπνπ ν εγέηεο αιιειεπηδξά κε ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη δίλεη ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ νξγαληζκνχ, 2) ηνλ πιεξνθνξηαθφ ξφιν, φπνπ ν εγέηεο
ζπλδέεηαη κε ηηο θαηάιιειεο δηεξγαζίεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηε κεηάδνζή
ηεο απφ ηε δηνίθεζε πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο θαη αληίζηξνθα, 3) ηνλ ξφιν ηεο ιήςεο
απνθάζεσλ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηηο κεζφδνπο γηα ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα
νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ (Mintzberg, 1990).
ηα πιαίζηα ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο κεξηθνί απφ ηνπο ξφινπο πνπ ζα πξέπεη λα
αλαιάβεη ν εγέηεο γηα λα δηνηθήζεη ηνλ νξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2002),
είλαη νη εμήο: α) ελεξγνπνίεζε θαη παξαθίλεζε ζπλεξγαηψλ, β) ππνζηήξημε ζπλεξγαηψλ, γ)
αλάπηπμε νκάδαο θαη ζπλεξγαζίαο, δ) πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ε) δηνίθεζε ζπληνληζκνχ, ζη)
αλάπηπμε ζπλεξγαηψλ, δ) αλάπηπμε θνπιηνχξαο θαη ε) δηνίθεζε ζηξαηεγηθήο-φξακα.
Αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη παξαθίλεζε ζπλεξγαηψλ, ν εγέηεο αλαιακβάλεη λα
παξαθηλήζεη θαη λα πείζεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα πξνζπαζήζνπλ θαη λα απνδψζνπλ. Γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ
θιίκαηνο, ψζηε λα ζπκπαξαζχξεη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ θαη λα δψζνπλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο
εαπηφ (Μπνπξαληάο, 2002). Ζ παξαθίλεζε θαη ε εκθχζεζε ελδηαθέξνληνο δηαζθαιίδεη φηη νη
εξγαδφκελνη ζα έρνπλ ηελ ελεξγεηηθφηεηα λα ππεξληθήζνπλ ηηο αληημνφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Ζ αλάγθε γηα επηηεχγκαηα, γηα αλαγλψξηζε, γηα ηελ
αίζζεζε ειέγρνπ πάλσ ζηε δσή ηνπο, γηα ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, γηα ηελ ηθαλφηεηα λα
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πεηπραίλνπλ ηα ηδαληθά ηνπο αγγίδεη βαζηά ηνπο αλζξψπνπο θαη βγάδνπλ απφ κέζα ηνπο κηα
ηζρπξή αληαπφθξηζε ζην θάιεζκα ηνπ εγέηε (Kotter, 2001).
ρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ζπλεξγαηψλ, ν εγέηεο ρξεηάδεηαη λα αμηνινγήζεη θαη λα
αμηνπνηήζεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ κε ηξφπν θαηάιιειν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα απνδψζνπλ
ην κέγηζην δπλαηφ. πλεπψο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζσζηή αλάζεζε θαζεθφλησλ, ν ζσζηφο
θαζνξηζκφο ζηφρσλ, ε απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε, θαζψο θαη ε αλάπηπμε
θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη λα κε δηζηάδνπλ λα αλαιάβνπλ
πξσηνβνπιίεο.
ζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε νκάδαο θαη ζπλεξγαζίαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα θαη δπλαηφηεηα ησλ κειψλ ηεο λα
ιεηηνπξγνχλ νκαδηθά έρνληαο αλαπηχμεη θιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Ζ αλάπηπμε ηνπ
θιίκαηνο απηνχ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ εγέηε, ν νπνίνο είλαη απηφο πνπ ζα πξέπεη λα
αλαιάβεη ηε ζπγθεθξηκέλε επζχλε, θαζψο θαη λα θξνληίζεη γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ. Δάλ δελ
επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε ηνπ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, ηφηε απηφκαηα αθπξψλεηαη φιε ε
πξνζπάζεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ζα απέρνπλ απφ ηα αλακελφκελα (Μπνπξαληάο, 2002). Ζ
απάληεζε ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο βξίζθεηαη ζηε ζπιινγηθή επθπΐα ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα, νη νπνίνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ σο
πφξνπο ππεξβαίλνληαο θάζε δηαρσξηζηηθή γξακκή (Heifetz & Laurie, 1998).
ε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ν εγέηεο αλαιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
έξγνπ θαη άκεζα πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην ξφιν απηφ, δειαδή ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε ζρεδίαζε, ηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ, ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ.
Αλαθνξηθά κε ηε δηνίθεζε ζπληνληζκνχ, ν εγέηεο απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν ηφζν εληφο
ηνπ νξγαληζκνχ (ηεξαξρηθά επίπεδα, νξγαλσηηθέο κνλάδεο) φζν θαη κε ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ. πλεπψο, αλαιακβάλεη λα κεηαδίδεη ηηο πιεξνθνξίεο, λα εμαζθαιίδεη ηε
ζπλεξγαζία, λα θαηαλνεί θαη λα εθαξκφδεη πνιηηηθέο θαη απνθάζεηο, λα ζπληνλίδεη θαη λα
ζπγρξνλίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ην έξγν γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ.
ρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηψλ, επεηδή ε επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ ζπλδέεηαη άκεζα κε
ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ θαη ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε
νπζηαζηηθή πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ ηε δηαρείξηζε ηεο εξγαζηαθήο
θαζεκεξηλφηεηαο. Δπνκέλσο, ηνλ θχξην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ηνλ αλαιακβάλεη ν εγέηεο 7

πξντζηάκελνο (Μπνπξαληάο, 2002). Ζ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα
επεξεάδεηαη ηζρπξά απφ ηνλ δηεπζπληή, ν νπνίνο, εθηφο ησλ άιισλ, πξέπεη λα ζρεδηάζεη θαη
λα εθαξκφζεη έλα πξφγξακκα πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο φςεηο ηεο δσήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζρνιείνπ (Ηνξδαλίδεο, 2005).
ζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο, θχξηνο δηακνξθσηήο ηεο θνπιηνχξαο, ε νπνία
πξνζδηνξίδεη ην «είλαη» θαη ην «γίγλεζζαη» ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη ν εγέηεο, πνπ
κεηαιακπαδεχεη αμίεο, πηζηεχσ θαη αξρέο κέζσ ελεξγεηψλ ηνπ, ζηηο νπνίεο δίλεη πξνζνρή,
κέζσ ησλ αληακνηβψλ θαη ησλ πνηλψλ, κέζσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο
(Μπνπξαληάο, 2002). Σελ θνπιηνχξα πξνζδηνξίδνπλ νη γλψζεηο, νη πεπνηζήζεηο, νη αμίεο, ηα
ζχκβνια, νη αλεπίγλσζηεο δηαδηθαζίεο θαη νη ςπρνινγηθέο δνκέο (Smircich, 1983). ην
πιαίζην απηφ ν δηεπζπληήο-εγέηεο έρεη πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηακφξθσζε θαη ππνζηήξημε
ησλ θεληξηθψλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ,
αιιά θαη ζηε δηάρπζε απηψλ ησλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία (Καηζαξφο,
2008).
Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηνίθεζε ζηξαηεγηθήο-φξακα, ε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ
δηακνξθψλεηαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ εγέηε. Απηφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δέζκεπζε πφξσλ,
γηα ηελ επηινγή ππεξεζηψλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ πξφβιεςε ησλ επθαηξηψλ, ησλ
απεηιψλ θαη ησλ εθάζηνηε πξνθιήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ε
επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ απαηηεί θαη ηελ χπαξμε θάπνηνπ νξάκαηνο απφ ηε κεξηά
ηνπ εγέηε, έηζη ψζηε λα πξνζαλαηνιίδνληαη φιεο νη ελέξγεηεο πξνο ηελ επίηεπμή ηνπ
(Μπνπξαληάο, 2002). Σν φξακα ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ φζν θαη ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ
επηηπρία. Αλ θαη δπλεηηθά ν θαζέλαο κπνξεί λα γίλεη εηδηθφο ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο,
ειάρηζηνη ηειηθά επηηπγράλνπλ θαη δηαηεξνχλ ηε ζέζε ηνπ δεκηνπξγνχ. Σν φξακα, σο
ζθξαγίδα ηεο εγεζίαο, είλαη πεξηζζφηεξν πξντφλ ηνπ κπαινχ πνπ νλνκάδεηαη θαληαζία
(Zaleznik, 1998). Οη πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο ζρεηηθά κε ην φξακα έρνπλ ηελ ηάζε λα
εθθπιίδνληαη απνθηψληαο απνθξπθηζηηθή ρξνηά. Έκκεζα ζπλάγεηαη φηη ην φξακα είλαη θάηη
κπζηεξηψδεο πνπ νη θνηλνί ζλεηνί, αθφκε θαη φζνη δηαζέηνπλ ηαιέλην, πνηέ δελ πξέπεη λα
ειπίδνπλ φηη ζα απνθηήζνπλ. κσο, γηα λα αλαπηπρζεί κηα θαιή θαηεχζπλζε πνπ ζα
αθνινπζήζεη ν νξγαληζκφο δε ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη θαλείο καγηθέο ηθαλφηεηεο. Δίλαη κηα
απαηηεηηθή, έσο θαη εμαληιεηηθή, δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θαη αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ. Σα
άηνκα πνπ “πθαίλνπλ” ηέηνηνπ είδνπο νξάκαηα δελ είλαη κάγνη, αιιά ζηξαηεγηθνί ζηνραζηέο
κε επξχ πεδίν ζθέςεο, πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ θηλδχλνπο (Kotter, 2001).
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Θα πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο φηη εθείλνη πνπ εγνχληαη επηβάιιεηαη λα είλαη ηζρπξνί
άλζξσπνη, θαζψο ε δχλακε είλαη εθείλε πνπ κεηαθξάδεη ηελ πξφζεζε ζε πξάμε, θάλεη ην
φξακα πξαγκαηηθφηεηα. Γελ κπνξεί απηφο πνπ θαζνδεγεί λα είλαη αλίζρπξνο, ρσξίο απηφ λα
ζεκαίλεη φηη ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο είλαη απαξαίηεηα θαη θαηαπηεζηηθή (ΑζαλαζνχιαΡέππα, 2008). Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε εμνπζίαο κέζσ ησλ νπνίσλ θάπνηνο κπνξεί λα
πξνζπαζήζεη λα επεξεάζεη άιινπο θαη ηα είδε απηά πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο.
Γηα λα θαηαλνήζεη θάπνηνο ηελ εγεζία πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο
εμνπζίαο εθείλσλ πνπ θαζνδεγνχλ θαη ηεο εμνπζίαο εθείλσλ πνπ δηαηάδνπλ. H νξηνζέηεζε
ελλνηψλ πνπ απφ πνιινχο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηαπηφζεκεο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
έρνπλ δηαθνξεηηθφ ελλνηνινγηθφ θνξηίν, θξίλεηαη απαξαίηεηε ζηελ πεξίπησζε ηεο εγεζίαο
θαη ηεο δηνίθεζεο. Σα άηνκα ελδέρεηαη λα εγνχληαη, αιιά λα κε δηνηθνχλ θαη ην αληίζηξνθν.
Ζ κεηαζηξνθή απφ ηε δηνίθεζε πξνο ηελ εγεζία ζεκαηνδνηεί ηε ζέιεζε γηα ππέξβαζε ηεο
απξαμίαο θαη ηελ αλαδήηεζε κηαο πην δπλακηθήο πνξείαο. Κάηη ηέηνην είλαη θαλεξφ θαη ζηελ
εγεζία πνπ αζθείηαη ζηελ εθπαίδεπζε.

2.1.2 Ζ ηγεζία ζηην εκπαίδεςζη
Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί, αλ θαη παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηνπο
ππφινηπνπο, δελ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα δηνηθνχληαη
απνηειεζκαηηθά. χκθσλα κε ηνλ Κνπηνχδε (1999), «ε δηνίθεζε ελόο εθπαηδεπηηθνύ
νξγαληζκνύ είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ ζπληνληζκνύ αλζξώπσλ (καζεηώλ, δαζθάισλ, βνεζεηηθνύ
πξνζσπηθνύ), δξαζηεξηνηήησλ θαη ππαξρόλησλ κέζσλ γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο κε πην
απνηειεζκαηηθό ηξόπν». πλεπψο, νη πξνζεγγίζεηο ηεο εγεζίαο ζην ρψξν ηεο Γηνίθεζεο ηεο
Δθπαίδεπζεο αθνινχζεζαλ ηηο γεληθφηεξεο ηάζεηο ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε, δίρσο λα
εθιείπνπλ ηα δεηήκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο, ηεο επηκειεκέλεο πξνζαξκνγήο ησλ
γεληθψλ αξρψλ δηνίθεζεο, ηεο εηζαγσγήο θαιψλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη ηεο αλάπηπμεο λέσλ
πξνζεγγίζεσλ (Bush, 2008), ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηνλ δηθπή ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ
σο δηνηθεηηθνχ θαη ηαπηφρξνλα θνηλσληθνχ ζεζκνχ.
Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε ζρνιηθή εγεζία έρεη έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ζρνιείνπ (Huber, 2004) θαη φηη κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ (Early &
Weindling, 2004· Gold & Evans, 1998· Harris, 2005). Δπηπξφζζεηα, επηθξαηεί ε θνηλή
αληίιεςε φηη ε ζρνιηθή εγεζία κπνξεί λα δηδαρζεί (Huber, 2004· Su et al., 2003). Δπηπιένλ,
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έρεη παξαηεξεζεί έλαο ηδενινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ εμεηάδεη ηελ εθπαίδεπζε σο
γηλφκελν πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα σο παξαγσγηθέο κνλάδεο, ηνπο
δηεπζχλνληεο σο εγεηηθά ζηειέρε, ηνπο δηδαζθφκελνπο θαη ηνπο γνλείο σο θαηαλαισηέο
(Grace, 1995). Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, πεξηγξάθεηαη κία νινέλα θαη πην ηερλνθξαηηθή
εηθφλα ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ππφθεηηαη ζε έιεγρν πνηφηεηαο.
Αλακθίβνια, ε αλαδήηεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη θαη ηελ απφδνζε
πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε εγεηψλ ζηα ζρνιεία (Beare et al., 1989/1992). Ο
ξφινο ηνπ εγέηε «πξνζάγεη έλα λέν, αλαβαζκηζκέλν πξόζσπν θαη ε απαληνρή πεξί
απνηειεζκαηηθόηεηαο ζπληαπηίδεηαη κε ηελ ππόζεζε όηη ππάξρεη αλάγθε γηα επέιηθηα δηνηθεηηθά
πξόηππα, πνπ ελνξρεζηξώλνπλ ηνπο κεηόρνπο ηνπ δηνηθεηηθνύ πξάηηεηλ πξνο ζπληνληζκέλε
δξάζε» (Καξαγηάλλεο, 2014: 233).

2.1.3 Υαπακηηπιζηικά ηηρ ηγεζίαρ ζηην εκπαίδεςζη
Οη επηηπρείο εγέηεο αλαπηχζζνπλ έλα φξακα γηα ηα ζρνιεία ηνπο κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο ηνπο αμίεο. Σν φξακα δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο εγέηεο πνπ επηζπκνχλ λα
εμαζθαιίζνπλ ηε δέζκεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην φλεηξν γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ην
ζρνιείν, ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέιε. Ζ θηινζνθία, νη δνκέο θαη νη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ θνηλνχ
νξάκαηνο. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε ππάξρνπλ πνιιέο πξνζεγγίζεηο. Σν
National College for School Leadership ηε δηαρσξίδεη ζε εγεζία σο φξακα, εγεζία σο
επηξξνή, εγεζία σο αμίεο (Bush & Glover, 2002).

Ηγεζία και όπαμα
Ζ χπαξμε θάπνηνπ νξάκαηνο ζεσξείηαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν σο έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ
ηεο εγεζίαο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ην αλ ην φξακα είλαη κηα ζεκαληηθή
πηπρή ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ή έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη ηνπο επηηπρείο απφ ηνπο
ιηγφηεξν επηηπρείο εγέηεο. Οη Beare et al. (1989) ηζρπξίδνληαη πσο νη εμαίξεηνη εγέηεο έρνπλ
φξακα γηα ην ζρνιείν ηνπο - κηα λνεξή εηθφλα γηα ην κέιινλ πνπ επηζπκνχλ - ην νπνίν
κνηξάδνληαη κε φινπο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηε
δέζκεπζε ησλ κειψλ. Δπεηδή, φκσο, απηή ε πξαθηηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία θάλεη ηνπο
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δηεπζπληέο λα αηζζάλνληαη άβνια (Kouzes & Posner, 1996), δεκηνπξγήζεθε έλα πιαίζην
νξάκαηνο θαη ζηφρσλ πνπ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα: 1) Βαζηθφ (Basic): δηαρεηξίδεηαη
ηνπο ζηφρνπο κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 2) Μεζαίν (Intermediate):
πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο κε ζπλέπεηα ζην θιηκαθνχκελν φξακα ηνπ δηεπζπληή. 3)
Πξνρσξεκέλν (Advanced): ζπλεξγάδεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα λα αλαπηχμεη
ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη αληαλαθινχλ ην θνηλφ ηνπο φξακα. 4) Δμεηδηθεπκέλν
(Expert): ζπλδηαιέγεηαη κε αληηπξνζσπεπηηθά κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα λα
αλαπηχμεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ έλα ζπλεξγαηηθφ φξακα.
Σν φξακα εμππεξεηεί ηξεηο θπξίσο ζθνπνχο: ηελ απνζαθήληζε ηεο θαηεχζπλζεο, ηελ
παξαθίλεζε ησλ αηφκσλ θαη ηνλ επηηπρή ζπληνληζκφ ηνπο. Σα νπζηαζηηθά νξάκαηα είλαη
αληηιεπηά, επηζπκεηά, εθηθηά, εζηηαζκέλα, επέιηθηα θαη κεηαδφζηκα (Kotter, 2001). Σν
φξακα ζπλαξηάηαη κε ηε δεισκέλε πξφζεζε ηνπ εγέηε θαη ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ
αιιαγή θαη ηελ θαηλνηνκία, θαζψο κε ζαθήλεηα δείρλεη ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία
πξέπεη λα θηλεζεί ην ζρνιείν. χκθσλα κε ηνλ Kotter (2001), ν ξφινο ησλ εγεηψλ είλαη ε
απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε ηνπ νξάκαηνο κε απιφηεηα, πνιιαπιφηεηα ησλ κέζσλ (ιεθηηθά,
κε ιεθηηθά), ρξήζε παξαδεηγκάησλ, ζπρλή επαλάιεςε, εμήγεζε αληηθάζεσλ θαη αληαιιαγή
απφςεσλ. Σν φξακα ηνπ εγέηε πξέπεη λα έρεη ηελ έλλνηα ηεο έκπλεπζεο ή ηεο απνζηνιήο, λα
επηθνηλσλεί κε δηαχγεηα, λα ελδπλακψλεη ηα κέιε, λα ζπλδέεηαη κε ηελ θνπιηνχξα θαη λα
ζεκειηψλεηαη ζε ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηνλ εγέηε θαη ηα κέιε, ψζηε λα έρεη
πξφζθνξν έδαθνο γηα λα επνδσζεί (Bryman, 1992). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα
εξεπλψλ (Bush & Glover, 2002), ηα νξάκαηα δε δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα, ζπρλά είλαη
αζαθή ή πνιχπινθα θαη δελ απνηεινχλ θάηη ηδηαίηεξν ή δηαθνξεηηθφ απφ ηελ επίζεκε
γξακκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. To ζσζηφ φξακα δεζκεχεη θαη ελεξγνπνηεί ηα κέιε,
δίλεη λφεκα ζηε δσή ηνπο, ζέηεη κέηξα αξηζηείαο, γεθπξψλεη ην παξφλ θαη ην κέιινλ (Namus,
1992).

Ηγεζία και επιπποή
Ζ επηξξνή ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο δε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απζεληία θαη ηελ
εμνπζία πνπ παξέρεη ζην δηεπζπληή-εγέηε ε ζέζε ηνπ ζηελ ηεξαξρία ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ
επηξξνή αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο επίδξαζεο ελφο ζε κηα νκάδα γηα ηε δφκεζε
δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρέζεσλ ζηνλ νξγαληζκφ (Yukl, 2002). Ζ εγεζία κπνξεί λα ελλνεζεί σο
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επηξξνή, αιιά απηή ε έλλνηα κφλε ηεο είλαη νπδέηεξε, θαζψο δελ εμεγεί πνηνη ζηφρνη ή
δξάζεηο ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο επηξξνήο, Χζηφζν, νξηζκέλνη
ελαιιαθηηθνί νξηζκνί ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο εζηηάδνπλ ζηελ αλάγθε γηα ζηαζεξέο
πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο αμίεο.

Ηγεζία και αξίερ
Οη εγέηεο θαινχληαη λα εμεγήζνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο ηνπο αμίεο, επηδεηθλχνληαο ζπλέπεηα θαη αθεξαηφηεηα αιιά θαη πξνζήισζε
ζηηο αμίεο πνπ ζπλαξηψληαη άκεζα κε ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ. Ο Wasserberg (1999)
ππνζηεξίδεη φηη ν πξσηαξρηθφο ξφινο ηνπ θάζε εγέηε είλαη ε ελνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ γχξσ
απφ ηηο βαζηθέο αμίεο. Οη αμίεο απηέο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: α) ηα ζρνιεία είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλα κε ηε κάζεζε θαη φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο είλαη καζεηεπφκελνη,
β) θάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο έρεη κνλαδηθή αμία θαη αληηκεησπίδεηαη σο ηδηαίηεξε
πξνζσπηθφηεηα, γ) ην ζρνιείν ππάξρεη γηα λα εμππεξεηεί ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ
θαη ζπκβαίλεη κέζα θαη έμσ απφ ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, δ) νη άλζξσπνη επεκεξνχλ κε ηελ
εκπηζηνζχλε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηνλ έπαηλν.
Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη αλαθνξηθά κε ηηο αμίεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαηά πφζν έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα νη εγέηεο λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο αμίεο ηνπο, φηαλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
ηνπο επηβάιιεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο επηηαγέο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο (Bush, 2008), ελψ
απφ ηελ άιιε ηίζεηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν έλα κνληέιν εζηθήο εγεζίαο, πνπ ζηεξίδεηαη
ζηελ εζηθή ζπλείδεζε ηνπ εγέηε είλαη ην ίδην πξνβιεκαηηθφ αλ δελ ειέγρεηαη απφ κηα
δεκνθξαηηθή πνιηηηθή ζπλαίλεζε (Maxcy, 1991 ζην Υξνλνπνχινπ, 2012).

2.1.4 Σύποι ηγεζίαρ ζηην εκπαίδεςζη
Οη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πεξί εγεζίαο ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε βξήθαλ απήρεζε θαη
ζηνλ ρψξν ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ
πξνηχπσλ

ηαμηλφκεζήο

ηνπο

(Καηζαξφο,

2008).

Σα

ζπγθεθξηκέλα

πξφηππα

δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν θάζε ζπγγξαθέαο,
φπσο είλαη ην επίπεδν ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο
ηνπ νξγαληζκνχ (Blum & Butler, 1989), ε ζεκαζία θαη ε εγθπξφηεηα ησλ νξγαλσζηαθψλ
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δνκψλ εληφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ (Hoyle, 1986), ε ζρέζε κεηαμχ νξγαληζκνχ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ εγεζίαο.
Ο Καηζαξφο (2008) αλαθέξεη φηη κηα απφ ηηο πην γλσζηέο ηαμηλνκήζεηο είλαη απηή ησλ
Leithwood & Duke (1999), ε νπνία πξνέθπςε απφ ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ελφο
αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο απνηεινχκελνπ απφ 121 επηζηεκνληθά άξζξα ζρεηηθά κε ηελ
εθπαηδεπηηθή εγεζία πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. ηελ ηαμηλφκεζε απηή
πεξηγξάθνληαη έμη, επηθαιππηφκελνη ζε θάπνηα ζεκεία, ηχπνη εγεζίαο: ε «εθπαηδεπηηθή ή
παηδαγσγηθή ή θαζνδεγεηηθή» (instructional), ε «δηνηθεηηθή ή δηαρεηξηζηηθή» (managerial), ε
«κεηαζρεκαηηζηηθή» (transformational), ε «εζηθή» (moral), ε «ζπκκεηνρηθή» (participative)
θαη ε «ελδερνκεληθή» (contingent) εγεζία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Bush & Glover (2002)
πξφζζεζαλ ηε «δηαπξνζσπηθή» (interpersonal) θαη ηε «ζπλαιιαθηηθή» (transactional), γηα λα
εκπινπηηζηεί ε ιίζηα απηή αξγφηεξα θαη κε ηε «κεηακνληέξλα» (post-modern) εγεζία (Bush,
2005).

«Εκπαιδεςηική ή παιδαγωγική ή καθοδηγηηική» ηγεζία
Ζ «εθπαηδεπηηθή ή παηδαγσγηθή ή θαζνδεγεηηθή» εγεζία απνηειεί ηδηαίηεξε πεξίπησζε
ηχπνπ εγεζίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ ν ξφινο ηεο δηνίθεζεο θαη
ηεο εγεζίαο ζεσξείηαη φηη είλαη λα ζηεξίδνπλ, λα ππνβνεζνχλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ην βαζηθφ
έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ είλαη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε (Καηζαξφο,
2008). Παξά ηελ έιιεηςε ζαθψλ πεξηγξαθψλ, ζεσξεηηθά ν ελ ιφγσ ηχπνο εγεζίαο
επηθεληξψλεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (Leithwood &
Duke, 1999). Μνινλφηη ε βαζηθή εζηίαζή ηνπ είλαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο επηξξνήο θαη φρη
ζηε θχζε θαη ζηελ πεγή/πξνέιεπζή ηεο (Bush, 2005), ε πιεηνλφηεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ
απηνχ ηνπ ηχπνπ ζεσξνχλ φηη νη εγέηεο αληινχλ ηε δχλακε εμνπζίαο θαη επηξξνήο ηνπο απφ
ηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο, αιιά θαη απφ ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε, ηελ νπνία θαηέρνπλ θαη ζηελ
νπνία βαζίδεηαη ε επηινγή ηνπο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη
πξνζεγγίζεηο πνπ ζεσξνχλ φηη «εθπαηδεπηηθνί» εγέηεο δελ είλαη κφλν νη Γηεπζπληέο θαη ηα
ηνπηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη πνιινί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ.
Ζ «εθπαηδεπηηθή» εγεζία απνηππψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη πξαθηηθέο. πσο
ππνζηεξίδνπλ νη Hallinger & Murphy (1987), δηαθξίλνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο πξαθηηθψλ ζηελ
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«εθπαηδεπηηθή» εγεζία, νη νπνίεο δηαπηζηψζεθε φηη αλαβαζκίδνπλ ηα επηηεχγκαηα ησλ
καζεηψλ: α) ν νξηζκφο ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ, β) ε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη γ) ε βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. Δπηπιένλ, ν Southworth (2002)
αλαθέξεηαη ζε ηξεηο απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο «εθπαηδεπηηθήο» εγεζίαο: α) παξνρή
πξνηχπσλ, β) παξαθνινχζεζε θαη γ) αληαιιαγή απφςεσλ γηα επαγγεικαηηθά ζέκαηα.
Παξά ην γεγνλφο φηη απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξνζέγγηζε, ν Leithwood (1994) ηζρπξίδεηαη
φηη νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο «εθπαηδεπηηθήο» εγεζίαο δελ είλαη πιένλ θαηάιιειεο, αθνχ,
πεξηνξίδνληαο ηελ εζηίαζή ηνπο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αθήλνπλ αθάιππηεο άιιεο
νξγαλσηηθέο πηπρέο, φπσο, π.ρ., ηε δφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ.

«Διοικηηική ή διασειπιζηική» ηγεζία
ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν εγεζίαο ηαπηίδεηαη ε εγεζία κε ηε δηνίθεζε (κάλαηδκελη) ή κε
ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηεο. Απηφο ν ηχπνο εγεζίαο επηθεληξψλεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο,
ζηνπο ζθνπνχο ή ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ εγέηε θαη ππνζέηεη φηη, αλ απηέο νη ιεηηνπξγίεο
δηεθπεξαησζνχλ ηθαλνπνηεηηθά, ε εξγαζία ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζα
δηεπθνιπλζεί (Leithwood & Duke, 1999). Ζ δχλακε ηεο εμνπζίαο θαη ηεο επηξξνήο
βαζίδνληαη ζηε δηνηθεηηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ν εγέηεο θαη είλαη αλάινγε κε ηε βαζκίδα ηεο
ηεξαξρίαο ζηελ νπνία αλήθεη ε ζέζε.
Τπάξρνπλ δηάθνξεο εθδνρέο αλαθνξηθά κε ηελ ηαχηηζε ηεο εγεζίαο κε ηε δηνίθεζε, φπσο
απηή ησλ Caldwell & Spinks (1992), νη νπνίνη εληνπίδνπλ κηα θπθιηθή δηαδηθαζία απφ επηά
ιεηηνπξγίεο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αληεπεμέξρνληαη ηθαλνπνηεηηθά νη εγέηεο ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο: α) θαζνξηζκφο ζηφρσλ, β) εληνπηζκφο αλαγθψλ, γ) ηεξάξρεζε
πξνηεξαηνηήησλ, δ) ζρεδηαζκφο, ε) ρξεκαηνδφηεζε, ζη) εθαξκνγή, δ) αμηνιφγεζε.
Οη Myers & Murphy (1995) εζηηάδνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ θαη εληνπίδνπλ έμη
εγεηηθέο πξαθηηθέο: α) επνπηεία, β) έιεγρν ησλ εηζξνψλ, γ) έιεγρν ζπκπεξηθνξψλ, δ) έιεγρν
εθξνψλ, ε) επηινγή – θνηλσληθνπνίεζε θαη ζη) έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο.

Μεηαζσημαηιζηική ηγεζία
χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Burn θαη Bass, νη εγέηεο είλαη άλζξσπνη πνπ πξνπνξεχνληαη θαη
είλαη γεληθά αθνζησκέλνη ζηε βαζηά αιιαγή ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ νξγαλψζεσλ πνπ
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εγνχληαη. Ζγνχληαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ, αληηιήςεσλ, θαη
κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ νξγαληζκνχ (Leithwood, Jantzi &
Steinbach, 1999). Απηφο ν ηχπνο εγεζίαο εζηηάδεη ζηελ επηξξνή σο πξνο ηηο δεζκεχζεηο θαη
ηηο ηθαλφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Τςειφηεξα επίπεδα πξνζσπηθήο δέζκεπζεο
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη κεγαιχηεξεο ηθαλφηεηεο γηα πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ
ζηφρσλ ππνηίζεηαη φηη νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη παξαγσγηθφηεηα (Leithwood
& Duke, 1999).
Ο Leithwood (1994) εληνπίδεη νθηψ δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεηηθήο πξαθηηθήο
ζηελ εθπαίδεπζε: ηε δεκηνπξγία ηνπ νξάκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, ηελ παξνρή δηαλνεηηθήο παξαθίλεζεο, ηελ πξνζθνξά
εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο, ηελ παξνρή πξνηχπσλ γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ηηο
αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ θαιιηέξγεηα πξνζδνθηψλ πςειήο απφδνζεο, ηε δηακφξθσζε κηαο
γφληκεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη ηελ αλάπηπμε δνκψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηε
ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Καζεκία απφ απηέο ηηο δηαζηάζεηο εμεηδηθεχεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο
πξαθηηθέο, ελψ πεξηγξάθεηαη θαη ε ελδεδεηγκέλε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Δίλαη,
βέβαηα, θαλεξφ φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ ηχπν εγεζίαο πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε
εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ επηδηψθνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αιιαγή θαη παξάιιεια
δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε απηνλνκία.
Yπάξρνπλ πεξηζψξηα εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ηδηαίηεξα ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε βάζε ην ζπλεξγαηηθφ
πξφηππν δηνίθεζεο. Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απηνδηνίθεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη
απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ εγεζίαο. Απαηηείηαη, φκσο, πξνζνρή δηφηη, φηαλ
απηφο ν ηχπνο εγεζίαο ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφζρεκα γηα ηελ επηβνιή ησλ απφςεσλ θαη ησλ
αμηψλ ησλ εγεηψλ, ηφηε δελ παξαπέκπεη ζε ζπλεξγαηηθέο, αιιά ζε δηαδηθαζίεο πνπ
ηαηξηάδνπλ κε ην πνιηηηθφ κνληέιν νξγάλσζεο (Bush, 2005).

Ηθική ηγεζία
Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο εγεζίαο εζηηάδεη ζηηο αμίεο θαη ηνλ εζηθφ θψδηθα ηνπ εγέηε, θαη έηζη
εμνπζία θαη επηξξνή πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην ηη
είλαη ζσζηφ ή ιάζνο (Leithwood & Duke, 1999).

15

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ απηνχο πνπ δηεξεπλνχλ πηπρέο ηεο
εγεζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζηθή είλαη νη αμίεο θαη νη εζηθνί θψδηθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
νη εγέηεο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεπζεηνχληαη νη
ζπγθξνχζεηο κεηαμχ αμηψλ. Ο Bush (2005) αλαθέξεηαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ «πλεπκαηηθήο»
εγεζίαο, φπνπ νη εγέηεο ελεξγνχλ βάζεη αξρψλ «πςειήο ηάμεο» (π.ρ. ζξεζθεπηηθέο
πεπνηζήζεηο), θαη «εζηθήο απηνπεπνίζεζεο», φπνπ νη εγέηεο ελεξγνχλ κε ηξφπν δηαρξνληθά
ζπλεπή πξνο έλα εζηθφ ζχζηεκα (West-Burnham, 1997). Δπεηδή νη δηνηθεηηθέο δνκέο δελ
είλαη εζηθά νπδέηεξεο, νη Evers & Lakomski (1991) ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ εθπαίδεπζε
απαηηνχληαη κνξθέο εγεζίαο πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ αξρή φηη νη απνθάζεηο θαη ε δξάζε
πξέπεη λα έρνπλ εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα φηη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε
ηεο γλψζεο, ηεο «νξγαλσζηαθήο κάζεζεο». Ο Slater (1994) επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ
επηιχνληαη νη ζπγθξνχζεηο γχξσ απφ ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ
νξγαληζκνχ θαη ππνζηεξίδεη φηη ε δηαδηθαζία είλαη ζηελ νπζία πνιηηηθή, αθνχ βαζίδεηαη ζηε
δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ απηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη φζσλ απφ ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ.
Αλαθνξηθά κε ηηο βαζηθέο αμίεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ εγεηψλ ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, νη Leithwood & Duke (1999) αλαθέξνληαη ζηελ αλάγθε νη
εγέηεο λα είλαη αθνζησκέλνη ζηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο, θαη ηδηαίηεξα ζηηο αξρέο ηεο
ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο. Παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ αληηθαηηθά ζηνηρεία απφ
ζρεηηθέο έξεπλεο, νη αξρέο απηέο απνηεινχλ βαζηθέο αμίεο γηα πνιιά απφ ηα ζηειέρε ηεο
εθπαίδεπζεο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Άιιεο
βαζηθέο αμίεο θαίλεηαη λα είλαη ε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ν
δσξεάλ θαη δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο, ε ηζνηηκία κεηαμχ ζηειερψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ ζηε βάζε ηεο πςειήο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ακθφηεξσλ ησλ πιεπξψλ, ε
αιιειεγγχε ζηελ αληηκεηψπηζε επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ε απηνλνκία
ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν (Ηνξδαλίδεο, 2002· Φξεηδεξίθνπ & Φνιεξνχ – Σζεξνχιε, 1991·
Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001).

Σςμμεηοσική ηγεζία
Ζ ζπκκεηνρηθή εγεζία βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη επίθεληξν ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ πξέπεη λα
είλαη ε πξνψζεζε ηεο νκαδηθήο-ζπλεξγαηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα
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θαλνληζηηθφ κνληέιν βαζηζκέλν ζε ηξία θξηηήξηα, κε βάζε ηα νπνία δηαθξίλνληαη ηξεηο
ζρνιέο ζθέςεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρηθή εγεζία: α) ε ζπκκεηνρή ζπκβάιιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, β) ε ζπκκεηνρή επηβάιιεηαη κε βάζε ηηο δεκνθξαηηθέο
αξρέο, θάηη πνπ παξαπέκπεη ζηνλ ηχπν ηεο εζηθήο εγεζίαο θαη γ) ζην πιαίζην ηεο
απηνδηνίθεζεο, ε δχλακε εμνπζίαο θαη επηξξνήο είλαη δπλεηηθά δηαζέζηκε ζε νπνηνλδήπνηε
εκπιεθφκελν, λνκηκνπνηεκέλν κε βάζε ηηο εηδηθέο γλψζεηο ηνπ, ην δεκνθξαηηθφ δηθαίσκά
ηνπ ηεο επηινγήο θαη/ή ηνλ θξίζηκν ξφιν ηνπ ζηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ (Leithwood &
Duke, 1999).
Δπηβεβαίσζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη ε ζπκκεηνρηθή εγεζία γηα βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξνζθέξεη ζε θάπνην βαζκφ
έξεπλα ζηελ νπνία πξνέθπςε φηη ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα νη ζρνιηθέο κνλάδεο
φπνπ ππάξρεη εγεζία πνπ ελζαξξχλεη θαη πξνάγεη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ηε ζπκκεηνρή
ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ (Καηζαξφο, 2006).

Ενδεσομενική ηγεζία
Ζ ελδερνκεληθή πξνζέγγηζε ηεο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζηηο ίδηεο ππνζέζεηο θαη
παξνπζηάδεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ δηνηθεηηθή εθδνρή ηεο ελδερνκεληθήο
πξνζέγγηζεο. Δζηηάδεη ζην πψο νη εγέηεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο νξγαλσηηθέο
ζπλζήθεο ή ζηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ σο ζπλέπεηα, γηα παξάδεηγκα, ηεο
πνηφηεηαο θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ησλ
ζθνπψλ πνπ επηδηψθνληαη (Leithwood & Duke, 1999). Βαζίδεηαη ζηηο ππνζέζεηο φηη θαλέλα
ζηηι εγεζίαο δε κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο θαη φηη νη
πξντζηάκελνη - εγέηεο κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ζηηι εγεζίαο θαη λα αμηνπνηνχλ έλα κεγάιν
ξεπεξηφξην εγεηηθψλ πξαθηηθψλ, πξνζαξκνδφκελνη ζηηο ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο.
Δίλαη γεγνλφο, ζχκθσλα κε ηνλ αΐηε (2005), πσο θακηά κνξθή εγεζίαο δελ κπνξεί λα
ζεσξεζεί θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή γηα φιεο ηεο ζρνιηθέο κνλάδεο. ε θάζε πεξίπησζε
ε απνηειεζκαηηθή εγεζία είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ εμέιημε θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζπλερνχο επαλαμηνιφγεζεο
(Μπνπξαληάο, 2002). Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα πηνζεηεζεί είλαη έλαο ζπλδπαζκφο κνληέισλ
εγεζίαο, πνπ ζα ελζσκαηψλεη πξνζεγγίζεηο θαη ζηνηρεία απφ δηάθνξνπο ηχπνπο εγεζίαο
αμηνπνηψληαο ηηο επηκέξνπο πξαθηηθέο θαη βαζηζκέλνο ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θάζε ζρνιηθήο
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κνλάδαο θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη ζην
πεξηβάιινλ ηνπ.

2.2 σολική κοςληούπα - Δννοιολογική αποζαθήνιζη και οπιοθέηηζη ηος
όπος
Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
νξγαληζκνχ δελ θηλείηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ άμνλα εηζξνψλ-εθξνψλ, αιιά αξρίδεη λα
ζηξέθεηαη πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ.
Γηεξεπλψληαη νη κεηαβιεηέο εθείλεο πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ζρνιείνπ απφ ηε κηα θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηφζν γηα καζεηέο φζν θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ
ηελ άιιε. Μία απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο είλαη θαη ε ζρνιηθή θνπιηνχξα, κία έλλνηα πνπ
δηαθξίλεηαη γηα ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο
(Campo, 1993), αιιά ηαπηφρξνλα θαη γηα ηε δπζθνιία πνπ ελέρεη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαη ε
θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ επίδξαζήο ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα (Hargreaves &
Hopkins, 1994).
Ζ πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο θνπιηνχξαο μεθίλεζε απφ ηνλ ρψξν ησλ
επηρεηξήζεσλ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηφηεηεο, αιιά θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε
ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Πξηλ επηρεηξεζεί, ινηπφλ, ε δηεξεχλεζε ηνπ φξνπ ζηα
εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, θξίλεηαη ζθφπηκε ε πξνζέγγηζε απφ ηε ζθνπηά ηεο νξγαλσζηαθήο
ζεσξίαο. χκθσλα κε ηνλ Mintzberg (1979), ε θνπιηνχξα είλαη ε ηδενινγία ηνπ νξγαληζκνχ
σο ζχλζεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζπλεζεηψλ ηνπ, ε νπνία ηνλ δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο
ππφινηπνπο νξγαληζκνχο. Γηα ηνλ Ouchi (1981) ε θνπιηνχξα πεξηιακβάλεη ηα ζχκβνια, ηηο
ηειεηνπξγίεο θαη ηνπο κχζνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θνξείο ησλ αμηψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηνπ
νξγαληζκνχ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Ο νξηζκφο ηνπ Schein (2004) αλαθέξεηαη ζην πξφηππν
θνηλψλ, βαζηθψλ παξαδνρψλ, νη νπνίεο “θαηαθηήζεθαλ” απφ ηα κέιε κηαο νκάδαο κέζσ ηεο
επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ εμσηεξηθήο πξνζαξκνγήο θαη εζσηεξηθήο ελζσκάησζήο ηνπο
θαη δνθηκάζηεθαλ επαξθψο ψζηε λα ζεσξνχληαη έγθπξεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα δηδάζθνληαη
ζηα λέα κέιε σο ν νξζφο ηξφπνο αληίιεςεο, ζθέςεο θαη αίζζεζεο αλαθνξηθά κε ηα
πξνβιήκαηα απηά (ρήκα 2.1).
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Απφ ηε ζχγθξηζε

ησλ παξαπάλσ ελδεηθηηθψλ νξηζκψλ πξνθχπηνπλ

ζεκαληηθά

ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά, ε θνπιηνχξα αλαθέξεηαη ζε ζχλνιν αηφκσλ, ηα νπνία απνηεινχλ
κία νκάδα, έλαλ θαη κφλν νξγαληζκφ. Δπηπιένλ, ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο θέξεηαη λα δηαζέηεη
ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία είλαη θνηλά κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ
δπλακηθέο δηαδηθαζίεο θαη δπκψζεηο θάπνηαο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη ηνλ μερσξίδνπλ απφ
ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο νξηζκνχο γηα
ηελ θνπιηνχξα γίλεηαη αλαθνξά θπξίσο ζε εζσηεξηθά, άδεια θαη κε απηά ζηνηρεία, ηα νπνία
απνθξππηνγξαθνχληαη εμσηεξηθά κέζσ ησλ νξαηψλ εθδειψζεψλ ηνπο.
Σα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνχξαο ησλ πεξηζζφηεξσλ νξγαληζκψλ
εκπινχηηζαλ θαη ζπζηεκαηνπνίεζαλ νη Hoy & Miskel (2008) γηα λα θαηαιήμνπλ ζε επηά
βαζηθά ζηνηρεία: ηελ θαηλνηνκία (ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ππάιιεινη είλαη δεκηνπξγηθνί θαη
δηαθηλδπλεχνπλ γηα ηηο επηινγέο ηνπο),

ηε ζηαζεξφηεηα (ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη

δξαζηεξηφηεηεο εληζρχνπλ έλα ζηαζεξφ θαζεζηψο ζηνλ νξγαληζκφ, παξά πξνθαινχλ
αλαηξεπηηθέο αιιαγέο), ηελ πξνζνρή ζηηο ιεπηνκέξεηεο (ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρεη
ελδηαθέξνλ γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ιεπηνκέξεηα), ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην απνηέιεζκα
(ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε δηνίθεζε ελδηαθέξεηαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ),
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ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ (ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δηνηθεηηθέο
απνθάζεηο ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα), ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ νκάδα
(ηνλ βαζκφ ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο ησλ κειψλ) θαη ηε καρεηηθφηεηα (ηνλ βαζκφ ζηνλ
νπνίν ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ζπλαγσλίδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ).
Ζ ελδειερήο θαη ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ηελ έλλνηα θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο
θνπιηνχξαο ζην πεδίν ηεο νξγαλσζηαθήο ζεσξίαο θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία πνπ ηεο
απνδίδνπλ νη εξεπλεηέο ηνπ πεδίνπ. Ο Robbins (1991, φπσο αλαθέξεηαη ζην Παζηαξδήο,
2004) παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο νπζηαζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο θνπιηνχξαο μεθηλψληαο κε ην
φηη δηαθνξνπνηεί ηνλ έλαλ νξγαληζκφ απφ ηνλ άιιν, πξνζδίδνληάο ηνπ ηελ αίζζεζε ηεο
ηαπηφηεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θνπιηνχξα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε αηζζήκαηνο
αθνζίσζεο πξνο ηνλ νξγαληζκφ θαη ελδπλακψλεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Απνηειεί
ηελ θαηάιιειε νπζία πνπ “δέλεη” ηνλ νξγαληζκφ θαη πεηπραίλεη ηα επηζπκεηά επίπεδα
ζπκπεξηθνξάο. Ζ θνπιηνχξα θαζνδεγεί θαη δηακνξθψλεη ηηο ζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ κειψλ νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ.
Σν ζρνιείν είλαη έλαο αθφκε νξγαληζκφο πνπ απνηειείηαη απφ άηνκα (δηεπζπληέο,
εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο) πνπ αιιειεπηδξνχλ ζε ζπλερή θαη ζρεδφλ θαζεκεξηλή βάζε εληφο
ελφο ζπλφινπ θνηλψλ θαλφλσλ θαη αμηψλ. Αλαηξέρνληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή βηβιηνγξαθία,
ειιεληθή θαη μελφγισζζε, δηαπηζηψλεηαη ε έιιεηςε ελφο ζαθνχο θαη ζηαζεξνχ νξηζκνχ ηεο
ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. χκθσλα κε ηνπο Deal & Peterson (1990), ε έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην ραξαθηήξα ελφο ζρνιείνπ, φπσο απηφο αληαλαθιάηαη
ζηα βαζχηεξα πξφηππα ησλ αμηψλ, ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ παξαδφζεσλ πνπ έρνπλ
δηακνξθσζεί θαηά ηελ πνξεία ηνπ ζην ρξφλν. Ο Heckman (1995) ππνζηεξίδεη φηη ε ζρνιηθή
θνπιηνχξα δηαηξέρεη ηηο θνηλέο πεπνηζήζεηο εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη δηεπζπληψλ. Ζ
θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ είλαη κηα ζρεδφλ απξνζδηφξηζηε αίζζεζε κέζα ζε έλα ζρνιείν πνπ
επηηξέπεη ζηνπο λένπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο λα καζαίλνπλ ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ην
ζρνιείν θαη πψο αλακέλεηαη λα ελεξγνχλ. Δίλαη ε ηζρπξή δχλακε πνπ ππνθξχπηεηαη θάησ
απφ ηελ επηθάλεηα νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ζρνιείν είηε γηα επηρείξεζε.
Δίλαη κηα άγξαθε ζεηξά απφ λφξκεο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο (Richardson, 1996).
Ζ θνπιηνχξα επεξεάδεη ηα πάληα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα ζρνιεία, απφ ηελ ελδπκαζία ηνπ
πξνζσπηθνχ, ην ηη ζπδεηνχλ, ηελ πξνζπκία ηνπο λα αιιάμνπλ, ηελ πξαθηηθή ηνπο ζηε
δηδαζθαιία θαη ηελ έκθαζε πνπ δίδεηαη ζηνπο καζεηέο (Deal & Peterson, 1994· Firestone &
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Wilson, 1985). Ζ θνπιηνχξα δίλεη κηα ηαπηφηεηα ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ, θαζνξίδεη ηνπο
θνηλνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελφηεηα, απμάλεη ηελ
αθνζίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαη φζσλ εξγάδνληαη ζε απηφλ, ζπκβάιιεη ζηε
δεκηνπξγία ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη επίζεο απμάλεη ηε ζηαζεξφηεηα ζην ζχζηεκα ηνπ
ζρνιείνπ (Κπζξαηψηεο, Γεκεηξίνπ & Αλησλίνπ 2010).
Με βάζε ηνλ Παζηαξδή (2004), ε θνπιηνχξα ζπλίζηαηαη ζε άκεζα, θαλεξά θαη αθαλή
πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ απνθηψληαη θαη κεηαδίδνληαη κε θνηλέο λφξκεο, αμίεο,
θηινζνθίεο, αληηιήςεηο θαη παξαδνρέο πνπ ζπιιεηηνπξγνχλ ζην ζρεκαηηζκφ ηεο.
Σν πξψην επίπεδν ηεο θνπιηνχξαο πεξηιακβάλεη νξαηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ (artifacts), αιιά θαη λφξκεο ζπκπεξηθνξάο (norms) πνπ
βνεζνχλ ηα άηνκα ζε έλαλ νξγαληζκφ λα αληηιεθζνχλ ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηεο δσήο θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ (Παζηαξδήο, 2004). Δίλαη νη άγξαθεο θαη αλεπίζεκεο
πξνζδνθίεο φπσο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηηο νξαηέο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ.
Άξα, βξίζθνληαη ζε έλα επηθαλεηαθφ θαη ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζπρλά
αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ζηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Απφ ηελ άιιε, ηα πξφηππα κπνξεί
λα είλαη ε ππνζηήξημε πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ή πξνο ηνλ δηεπζπληή, ε απνθπγή θξηηηθήο, ε
γλσξηκία κε λένπο ζπλαδέιθνπο, ν ρεηξηζκφο πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο, ε βνήζεηα πξνο ηνπο
καζεηέο θ.ά.
ην δεχηεξν επίπεδν ηνπνζεηείηαη έλα ζχζηεκα θνηλψλ αμηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ραξαθηεξηζηνχλ σο νη επηδηψμεηο ηνπ νξγαληζκνχ. Οπφηε ε χπαξμε θνηλψλ αμηψλ, φπσο
ζπλεξγαζία, εκπηζηνζχλε, νκαδηθή εξγαζία, εηιηθξίλεηα, νηθεηφηεηα, έιεγρνο θ.ιπ.,
επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ζε έλα νξγαληζκφ, ηα νπνία γλσξίδνληαο ηη είλαη
επηζπκεηφ πξνζπαζνχλ λα κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο αμίεο ζε λφξκεο ζπκπεξηθνξάο.
ην βαζχηεξν θαη πην αθεξεκέλν ηξίην επίπεδν βξίζθνληαη νη κε ζπλεηδεηέο, αθεξεκέλεο
πεπνηζήζεηο, αληηιήςεηο, ζθέςεηο θαη αηζζήκαηα ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ αλζξψπηλε θχζε, ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ηελ αιήζεηα θαη ην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ,
νη παξαδνρέο φηη ε αιήζεηα θαζνξίδεηαη απφ έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη ζρέζεηο ησλ
κειψλ ηνπ ζρνιείνπ είλαη ηεξαξρηθέο, νη εθπαηδεπηηθνί ζέβνληαη ηελ απηνλνκία ηνπ θάζε
ζπλαδέιθνπ ηνπο ζηελ ηάμε, ελζαξξχλνπλ ηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ, φπσο ζεβαζκφο ζηελ
εγεζία ή απνθπγή ζχγθξνπζεο (ρήκα 2.2).
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Ζ δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα αλάγεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ
ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. Γηα ηελ επηηπρή θαη απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο
κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε ζρνιηθή κνλάδα θαη ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή θαη
εζσηεξηθή δηάζηαζε ηεο θνπιηνχξαο (Ρεο, 2005). Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη
αδηακθηζβήηεηα ην πξφζσπν θιεηδί γηα ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο
θνπιηνχξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε δηθή ηνπ θαζνδήγεζε θαη πξνζπάζεηα εμάγεηαη κηα
ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ θνηλσλία (εμσηεξηθή δηάζηαζε). Απηφο
απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα λα επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο γηα
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (εζσηεξηθή δηάζηαζε) (ΣαξαηφξεΣζαιθαηίδνπ, 2011).
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2.2.1 Μοπθέρ ζσολικήρ κοςληούπαρ

Αηομιζμόρ/Απομόνωζη
πλήζεηα πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί λα δηδάζθνπλ κφλνη ηνπο, πίζσ απφ θιεηζηέο
πφξηεο, ζην πξνζηαηεπκέλν θαη απνκνλσκέλν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο ηνπο κε απνηέιεζκα ν
αηνκηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηδαζθαιίαο λα εμαθνινπζεί λα είλαη ε θπξίαξρε κνξθή
θνπιηνχξαο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο (Lortie, 1975). Μέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε απνκφλσζε (individualism) ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγλσξίδεηαη σο
ηππηθή θαηάζηαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα ζρνιεία απηά
αλακέλεηαη λα θέξνπλ εηο πέξαο ην έξγν κφλνη ηνπο (Feiman-Nemser & Floden, 1986). Απηφ
δηαπηζηψλεηαη θαη κέζα απφ κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη ε λννηξνπία ηνπ αηνκηζκνχ θαίλεηαη
λα είλαη δσληαλή ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία. Οη εθπαηδεπηηθνί δνπιεχνπλ ρσξίο λα αθνχλ ή
λα βιέπνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, ζρεδηάδνπλ θαη πξνεηνηκάδνπλ ηα καζήκαηα θαη ην πιηθφ ηνπο
κφλνη. Ρίρλνληαη ζε κηα κάρε ψζηε κφλνη ηνπο λα ιχζνπλ ηα δηδαθηηθά, ηα ζρεηηθά κε ην
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ηα δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα (Ζargreaves, 1994· Inger, 1993·
Rosenholtz, 1989).
Βέβαηα, ε απνκφλσζε ηεο ηάμεο πξνζθέξεη ζε πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο έλα εππξφζδεθην
κέηξν ηδηαηηεξφηεηαο, έλα κέζν πξνζηαζίαο απφ ηηο εμσηεξηθέο επεκβάζεηο, ηελ αμία ηνπ
νπνίνπ ζπρλά αλαγλσξίδνπλ (Fullan & Hargreaves, 1996). Ζ εξεπλήηξηα Rosenholtz
ζπκπεξαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ
απηνεθηίκεζή ηνπο, απνκαθξχλνληαη απφ θαηαζηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα
εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλεπάξθεηα, παξαβιέπνληαο
αζπλαίζζεηα ζπλήζσο ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο απφ ζπλαδέιθνπο (Rosenholtz, 1989).
χκθσλα κε ηνλ Hargeaves (1982), ε δηδαζθαιία πίζσ απφ θιεηζηέο πφξηεο απνθφβεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο απφ ηε δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο, πξνάγνληαο έηζη ηελ απφιπηε
απηνλνκία ηνπο, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ άκεζε θξηηηθή. Oη εθπαηδεπηηθνί
κέλνπλ εγθισβηζκέλνη ζηε λννηξνπία ηνπ αηνκηζκνχ, κέλνληαο πξνζθνιιεκέλνη ζε απηά
πνπ ήδε μέξνπλ (Fullan & Hargreaves, 1996).
ηηο αίζνπζεο πξνζσπηθνχ, ε ζεσξία ηεο εθπαίδεπζεο, ν καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο θαη νη
ζπδεηήζεηο γχξσ απφ βαζηθνχο ζθνπνχο θαη βαζχηεξεο ππνζέζεηο είλαη ζηνηρεία πνπ
νπζηαζηηθά απνπζηάδνπλ απφ ηηο ζπλνκηιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ έξεπλα ηνπ Donald
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Graves (2001) πάλσ ζηηο πεγέο ελέξγεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαλεξψλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί
αηζζάλνληαη επαγγεικαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά απνκνλσκέλνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο,
θαζψο πεξηνξίδνληαη ζε βηαζηηθέο επαθέο καδί ηνπο θαη επηθαλεηαθέο πξνζσπηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο ζπδεηήζεηο. Αληίζεηα, ε αληαιιαγή πεξηνξίδεηαη ζε ηζηνξίεο, ζε
πιεξνθνξίεο θαη ζε λέα, ζε πξάγκαηα πνπ δελ ππάξρεη θίλδπλνο λα παξέκβνπλ ζηελ
απηφλνκε θξίζε ηνπ απνκνλσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ή λα ηε ζέζνπλ ππφ ακθηζβήηεζε (Fullan
& Hargreaves, 1996). Έηζη, ζέηνπλ φξηα πίζσ απφ ηα νπνία πεξηραξαθψλνληαη θαη
αλαπηχζζνπλ αηνκηθνχο ζηφρνπο, κεζφδνπο θαη πξνζσπηθνχο δείθηεο επηηπρίαο ζην
δηδαθηηθφ ηνπο έξγν (Rosenholtz, 1989).
Βέβαηα, αθφκε θαη ζε πεξηβάιινλ αηνκηζκνχ ζπλαληάκε δηάθνξα είδε ζπλεξγαζίαο. Ζ
ζπλεξγαζία, φκσο, κε ηελ έλλνηα ηεο απιήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ καζεηέο θαη
καζήκαηα, ην δηδαθηηθφ πιηθφ, ηελ πεηζαξρία ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξά γχξσ
απφ ηηο ελππάξρνπζεο αξρέο παηδαγσγηθήο ή δηδαθηηθήο πξαθηηθήο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ
δηδαζθφλησλ (Fullan & Hargreaves, 1996).
Ο αηνκηζκφο δελ είλαη δήηεκα επηινγήο θαη πξνηίκεζεο, αιιά ζπλήζεηαο, έιιεηςεο
ελαιιαθηηθήο δπλαηφηεηαο ή απιψο άθξηηεο απνδνρήο ελφο ηξφπνπ εξγαζίαο ζε κηα
θνηλφηεηα εθπαηδεπηηθψλ (Fullan & Hargreaves, 1996). Βέβαηα, ε πξνηίκεζε ηεο
κνλαρηθφηεηαο κπνξεί λα αλαδεηρζεί πνιχηηκε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Ζ αηνκηζηηθή
ζπκπεξηθνξά κε απηή ηελ έλλνηα ελδέρεηαη λα είλαη φρη πεγή αδπλακίαο θαη αβεβαηφηεηαο,
αιιά έθθξαζε δεκηνπξγηθήο πξσηνηππίαο θαη δηαθσλίαο ζε δεηήκαηα αξρψλ (Fullan &
Hargreaves, 1996). Δμάιινπ, ην πξνζσπηθφ ηζηνξηθφ θάπνησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε εθπαίδεπζή
ηνπο θαη ην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ φπνπ εξγάδνληαη ηνπο δηδάζθνπλ φηη ε απνκφλσζε είλαη
κηα αζθαιήο επηινγή (Day, 2003). Ζ θνπιηνχξα ηνπ αηνκηζκνχ πξέπεη λα ζπλδπαζηεί
θαηάιιεια κε ζπιινγηθά πηνζεηνχκελα νξάκαηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο, αιιά θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Day, 2003).

Καηακεπμαηιζμόρ/ Διαμεπιζμόρ
ε κεξηθά ζρνιεία νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην ζηελέο κε
θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ θαη φρη ζην ζρνιείν σο
ζχλνιν. Παξαηεξείηαη έλα πεξηβάιινλ δηακεξηζκνχ, έλα πεξηβάιινλ πνπ απνηειείηαη απφ
δηαρσξηζκέλεο θαη κεξηθέο θνξέο αληαγσληζηηθέο νκάδεο (Fullan & Hargreaves, 1996). Ο
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φξνο απηφο δηαηππψζεθε απφ ηνλ Α. Hargreaves θαη ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα
απνδψζεη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε μερσξηζηέο, απνθιεηζηηθέο θαη
αιιεινζπγθξνπφκελεο ππν-νκάδεο κε δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα, ζηφρνπο θαη εξκελείεο ηεο
δηδαζθαιίαο. ε κηα ηέηνηα θνπιηνχξα νη εθπαηδεπηηθνί δε δνπιεχνπλ ζε απνκφλσζε νχηε
φινη καδί, αιιά ζε κηθξφηεξεο ππν-νκάδεο εληφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Hargreaves,
1995). Οη ζπγθεθξηκέλεο ππν-νκάδεο απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο κε ηνπο
νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη πην ζηελά, πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν καδί ή ζπλαληηνχληαη πην
ζπρλά ζηελ αίζνπζα δηδαζθφλησλ.
Ο δηακεξηζκφο ζε έλα ζρνιείν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ειιηπή επηθνηλσλία, ζε αδηαθνξία ή ζε
νκάδεο πνπ βαδίδνπλ μερσξηζηνχο δξφκνπο. Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, κπνξεί λα θαηαζηήζεη
αδχλαηε ηε ζπλέρεηα ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη λα επηθέξεη
αληηθξνπφκελεο πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. ηε
ρεηξφηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη έξηδεο θαη ζπγθξνχζεηο ή αθφκε θαη κφληκεο
δηακάρεο

γηα

ην

ρψξν

(θαηαλνκή

αηζνπζψλ),

ην

ρξφλν

(πξνηεξαηφηεηα

ζηνλ

πξνγξακκαηηζκφ) θαη ηνπο πφξνπο (πξνυπνινγηζκφο, αξηζκφο καζεηψλ θηι.) (Fullan &
Hargreaves, 1996). Ζ Nias (1998) εληφπηζε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ππν-νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ θαη δηαπίζησζε ζπρλέο εληάζεηο ζην γξαθείν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο δελ ηνπο επέηξεπαλ λα ραιαξψζνπλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη
λα πξνεηνηκαζηνχλ ςπρηθά γηα ηελ επφκελε ψξα κε ηνπο καζεηέο. Παξά ηε ζπλεξγαζία πνπ
εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ ππν-νκάδσλ, ν θαηαθεξκαηηζκφο ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηεο
αλάπηπμεο ηνπ ζρνιείνπ ζπλνιηθά (Nias, 1998). Δπηπιένλ, ν ελ ιφγσ ηχπνο ζρνιηθήο
θνπιηνχξαο είλαη πηζαλφλ λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχλ λα
δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, πέξα απφ ηηο παξαδφζεηο
θαη ηηο λφξκεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηνπ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο ζηελ
νπνία αλήθνπλ, θαη ζε δηεπζπληέο πνπ επηζπκνχλ λα πξνσζήζνπλ κηα πην επξεία άπνςε ηνπ
επαγγεικαηηζκνχ ζην ζχλνιν ηνπ ζρνιείνπ (Day, 2003).

Σςνεπγαζία
Ζ θνπιηνχξα ηεο ζπλεξγαζίαο αλαπηχζζεηαη ζε ζρνιεία, φπνπ νη ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο
νξίδνληαη απφ παξνρή βνήζεηαο, ππνζηήξημεο, ζπκβνπιψλ, αιιά θαη απφ θνηλφ ζρεδηαζκφ,
ζηνραζκφ θαη αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο
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(Hargreaves, 1982). Οη ζπλεξγαηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο είλαη απζφξκεηεο. Πξνθχπηνπλ θαη
ζπληεξνχληαη θαηά βάζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Βέβαηα, ππάξρεη ην
ελδερφκελν λα ππνζηεξίδνληαη δηνηθεηηθά θαη λα δηεπθνιχλνληαη απφ ρξήζηκεο δηεπζεηήζεηο
ζηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ή απφ δηεπζπληέο πξφζπκνπο λα θαιχςνπλ ηηο ηάμεηο ησλ
δηδαζθφλησλ. Δπηπιένλ, είλαη εζεινληηθέο θαη πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ
ζπλαδέιθσλ, ιφγσ ηεο αλαγλψξηζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπο, ηεο ζπκπάζεηαο πξνο απηνχο ή ηεο
πεπνίζεζεο φηη ε θνηλή εξγαζία κπνξεί λα είλαη εμίζνπ δηαζθεδαζηηθή θαη παξαγσγηθή. Έλα
πξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ αλάπηπμε. Οη εθπαηδεπηηθνί
ζπλεξγάδνληαη ζπλήζσο ζε πξσηνβνπιίεο δηθέο ηνπο ή πην ζπάληα ζε εμσηεξηθέο επηηαγέο γηα
ηηο νπνίεο, φκσο, νη ίδηνη αηζζάλνληαη κηα δέζκεπζε, ζηεξηδφκελνη ζηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο
θαη ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπο. Οη ηζρπξέο θνπιηνχξεο ζπλεξγαζίαο είλαη δηάρπηεο ζην ρξφλν
θαη ην ρψξν. Ζ θνηλή εξγαζία δελ απνηειεί πξνγξακκαηηζκέλε δξαζηεξηφηεηα, αιιά είλαη
άηππε, ζχληνκε θαη ζπρλή (ζπλελλφεζε κε ιέμεηο θαη βιέκκαηα, έπαηλνη θαη επραξηζηίεο,
πξνζθνξά γηα αληαιιαγή ηάμεσλ ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο, πξνηάζεηο γηα λέεο ηδέεο, άηππεο
ζπδεηήζεηο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηα πξνβιήκαηα, θνηλέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο). Με
άιια ιφγηα, απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο εξγαζηαθήο δσήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε απηέο
θπξηαξρεί ην απξφβιεπην ζηνηρείν, εθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη
έιεγρν πάλσ ζε απηφ πνπ ζα αλαπηπρζεί. Απηφ είλαη ζπλήζσο αζχκβαην κε ζπγθεληξσηηθά
ζρνιηθά ζπζηήκαηα, φπνπ νη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο γηα ηνπο ζηφρνπο, ηα Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα θαη ηελ αμηνιφγεζε ιακβάλνληαη θεληξηθά (Hargreaves, 1994). Οη ηζρπξέο
ζπλεξγαηηθέο θνπιηνχξεο είλαη βαζηέο, πξνζσπηθέο θαη αλζεθηηθέο. Γελ ζρεηίδνληαη κφλν κε
ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα εξγαζίαο (projects) ή ζπκβάληα, αιιά κε ηελ θαζεκεξηλή δνπιεηά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (Hargreaves & Fullan, 1992).
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζπλεξγαηηθέο θνπιηνχξεο έρνπλ θαη ηα φξηά ηνπο θαη ηα
πξνβιήκαηά ηνπο. Μπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηε θχζε ηνπο, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί
εζηηάδνπλ ζε αζθαιείο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην λα κνηξάδνληαη πφξνπο, πιηθά θαη ηδέεο ή λα
ζρεδηάδνπλ απιψο ελφηεηεο θνηλήο δηδαζθαιίαο κε έλα πεδφ ηεηξηκκέλν ηξφπν, ρσξίο λα
ζηνράδνληαη γηα ηελ αμία, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο
λα ζέηνπλ πξνθιήζεηο ζηηο πξαθηηθέο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο παξαδνρέο ν έλαο ηνπ άιινπ. ε
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο εθθπιίδνληαη ζε βνιηθέο θαη επάξεζηεο θνπιηνχξεο ή ππνβαζκίδνληαη
ζε θαιέο θαη επράξηζηεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (congeniality). Έλαο πξφζζεηνο θίλδπλνο
είλαη ε λνκηκνπνίεζε ηεο λφξκαο ηεο ζπλεξγαζίαο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθιείνληαη νη
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εθπαηδεπηηθνί πνπ πξνηηκνχλ λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη κφλνη ηνπο, γηαηί ιεηηνπξγνχλ θαη
απνδίδνπλ θαιχηεξα έηζη (Hargreaves, 1994).

Τεσνηηή ζςναδελθικόηηηα
Ζ Lieberman (1992) ππνζηεξίδεη φηη νη θνπιηνχξεο αιιάδνπλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Οη
ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αιιάδνπλ, ζρεηίδνληαη κε ηελ έιεπζε λέσλ ζρέζεσλ, ηελ αλάπηπμε
ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ ήδε, ηηο πξνθιήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
επηξξνή ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. ηφρνο ησλ ζρνιείσλ είλαη ην πέξαζκα απφ κηα
λννηξνπία αηνκηζκνχ ή δηακεξηζκνχ ζε κηα λννηξνπία ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είηε
απηή είλαη πεξηνξηζκέλε είηε εθηεηακέλε (Fullan & Hargreaves, 1996). Ζ ηερλεηή
ζπλαδειθηθφηεηα κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην ζηελ πνξεία απφ ηελ
αηνκηθή ή ηελ θαηαθεξκαηηζκέλε θνπιηνχξα πξνο θαιχηεξα εκπεδσκέλεο κνξθέο
ζπλαδειθηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο (Day, 2003).
Ζ ηερλεηή ζπλαδειθηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν ηππηθψλ, ζπγθεθξηκέλσλ
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζθνπφ λα εληείλνπλ ηελ πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζηνλ απφ
θνηλνχ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δίλαη εκθαλήο ζε
πξσηνβνπιίεο, φπσο ε αιιεινδηδαζθαιία κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, ν ζεζκφο ηνπ θαζνδεγεηή, ν
απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφο ζε αίζνπζεο πνπ παξαρσξνχληαη εηδηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ,
ζηηο επίζεκα πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεδξηάζεηο θαη αθφκε ζηηο ζαθείο πεξηγξαθέο εξγαζίαο
θαη ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γη’ απηνχο πνπ αλαιακβάλνπλ ξφιν ζπκβνχινπ ησλ
ζπλαδέιθσλ ηνπο (Hargreaves & Dawe, 1990). θνπφο, ινηπφλ, είλαη ε ζχζθημε ησλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε θαιιηέξγεηα ηεο αληαιιαγήο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο
βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο εηδίθεπζεο (Fullan & Hargreaves, 1996).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ηερλεηή ζπλαδειθηθφηεηα νη ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εκθαλίδνπλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη θαλνληζκέλεο θαη
επηβαιιφκελεο απφ ηε δηνίθεζε θαη φρη απζφξκεηεο, θηλνχκελεο απφ ηελ πξσηνβνπιία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Έρνπλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, ν νπνίνο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί σο άκεζνο
εμαλαγθαζκφο ή έκκεζνο κε ηε κνξθή ππνζρέζεσλ γηα πξναγσγή ή θεθαιπκκέλσλ απεηιψλ
γηα απφζπξζε ηεο ππνζηήξημεο ζε άιια ζρέδηα εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη
ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη απνθιεηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ
πινπνίεζε ηεο αιιαγήο. Απαηηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δνπιέςνπλ καδί γηα λα
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πινπνηήζνπλ ηηο επηηαγέο άιισλ. Δίλαη πξνζρεδηαζκέλεο ζην ρξφλν θαη ην ρψξν θαη απφιπηα
πξνβιέςηκεο, εμαηηίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο.
Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηά ηνπο δελ είλαη πάληνηε εγγπεκέλα (Hargreaves, 1994· Hargreaves
& Fullan, 1992). Ζ ηερλεηή ζπλαδειθηθφηεηα δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ αιεζηλή
θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ θαη κέζσ δνκηθψλ αιιαγψλ νδεγεί ζε κηα ηαρεία αχμεζε
αλεπηζχκεησλ επαθψλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη θαηαλαιψλνπλ ηνλ ήδε
πεξηνξηζκέλν ρξφλν ηνπο κε ηζρλά απνηειέζκαηα (Fullan, 1992· Hargreaves, 1994·
Sergiovanni & Starratt, 2002).
Ζ ηερλεηή ζπλαδειθηθφηεηα είλαη κηα ρξήζηκε πξνθαηαξθηηθή θάζε ζηελ πνξεία πξνο πην
ζηαζεξέο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ρήκα 2.3). Απνηειεί, δειαδή,
έλαλ ηξφπν ψζηε λα έξζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε επαθή θαη έηζη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο
δηεπζπληέο λα ρηίζνπλ εθείλα ηα άηππα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο, εκπηζηνζχλεο θαη
ππνζηήξημεο πνπ είλαη νπζηψδε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πξαγκαηηθήο θνηλφηεηαο
εθπαηδεπηηθψλ κε ηζρπξή, ζεηηθή θνπιηνχξα.

2.2.2 Σα έξι ζηοισεία μιαρ θεηικήρ ζσολικήρ κοςληούπαρ ζςνεπγαζίαρ
Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηα έμη ραξαθηεξηζηηθά πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα
γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηηθήο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο: ηε ζπλεξγαηηθή εγεζία, ηε ζπλεξγαζία
εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ηελ ελφηεηα ζθνπνχ, ηε ζπλαδειθηθή
ππνζηήξημε θαη ηελ θνηλσλία κάζεζεο (Gruenert, 1998). Ο ιεπηνκεξήο πξνζδηνξηζκφο ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην θαζέλα μερσξηζηά γηα ηε δηακφξθσζε
ελφο θαιχηεξνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο.
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Σςνεπγαηική ηγεζία
Ζ ζπλεξγαηηθή εγεζία πεξηγξάθεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζρνιηθνί εγέηεο δεκηνπξγνχλ θαη
ζπληεξνχλ ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Gruenert,
1998). Οη δηεπζπληέο εμνπζηνδνηνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα γίλνπλ εγέηεο κέζσ ησλ
ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ (Cordeiro & Cunningham, 2003). Ζ αδπλακία δεκηνπξγίαο ησλ
θαηάιιεισλ επθαηξηψλ ψζηε λα απνδείμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη είλαη ζε ζέζε λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο εγέηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θελέο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εγεηψλ (Marshall, 2005). Ο δηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηα νπνία ζέινπλ λα αηζζάλνληαη
φηη απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ (Raelin, 2006). χκθσλα κε ηνλ Schlechty (2002), ν δηεπζπληήο
πξέπεη λα αζθεί ηζρπξή εγεζία γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ
ηδέα ηνπ λα ιεηηνπξγνχλ θαη νη ίδηνη σο εγέηεο. Ζ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαηηθή εγεζία δίλεη
έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή σο εθπαηδεπηηθνχ/παηδαγσγηθνχ εγέηε κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ.
Έλα επηπιένλ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
είλαη ε ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή, ελζαξξχλνληαο ηελ
θαηλνηνκία θαη ην ξίζθν (Bass, 1990), απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο. Ζ
αλάιεςε ξίζθνπ θαη ε εηιηθξηλήο, αλνηθηή επηθνηλσλία εληζρχνληαη ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα
πνπ ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Short & Greer,
2002). ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ην ξίζθν είλαη απνδεθηφ θαη ην ιάζνο αλεθηφ, θαζψο νη
εθπαηδεπηηθνί δεζκεχνληαη πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ εηιεκκέλσλ (απφ θνηλνχ) απνθάζεσλ,
νη νπνίεο είλαη ζαθψο θαιχηεξεο (Leithwood & Riehl, 2003).

Σςνεπγαζία εκπαιδεςηικών
Ζ ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ πεξηγξάθεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί επηδίδνληαη
ζε επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν πνπ πξνσζεί ην εθπαηδεπηηθφ φξακα ηνπ ζρνιείνπ (Gruenert,
1998). Οη ζχιινγνη δηδαζθφλησλ πνπ εξγάδνληαη απφ θνηλνχ ζέηνπλ ζαθείο ζηφρνπο σο πξνο
ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, ειέγρνπλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη αλαπηχζζνπλ ζρέδηα
δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο
θνηλσλίαο κάζεζεο (Dearman & Alber, 2005). Ζ παξνρή ρξφλνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα
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ην ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ λφεκα θαη αμία γηα ηνπο καζεηέο είλαη
απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη πξναλαθεξζέληεο ζηφρνη (DuFour, 2004).
Ο Schmoker (2004) ππνζηεξίδεη φηη ε απφδνζε ησλ ζρνιείσλ ζα ήηαλ θαιχηεξε εάλ νη
εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαλ ζε νκάδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηνρνπξνζήισζε θαη
ππνζηεξηθηηθή δηάζεζε. Ζ ππνζηεξηθηηθή δηάζεζε ζηηο νκάδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξέρεη
επθαηξίεο γηα δηακνηξαζκφ ηδεψλ αλαθνξηθά κε ζρνιηθά δεηήκαηα, ηδηαίηεξα ηε δηαδηθαζία
ηεο κάζεζεο (Bezzina, 2006). Οη εθπαηδεπηηθνί καζαίλνπλ θαιχηεξα απφ άιινπο
εθπαηδεπηηθνχο, θαη φρη απφ εηδηθνχο εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ (DuFour et al., 2005). Ζ αίζζεζε
αιιειεμάξηεζεο θαη ε θηιηθή δηάζεζε δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ.
ηαλ αλαγλσξίζνπλ ηα νθέιε ηεο αιιεινυπνζηήξημεο θαη ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη είλαη
απαηηεηά, ζα εξγαζηνχλ καδί γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ. Ζ έξεπλα ησλ Nias,
Southworth θαη Yeomans (1989) απνθάιπςε φηη ε βνήζεηα, ε ζηήξημε, ε εκπηζηνζχλε θαη ε
αλνηθηή επηθνηλσλία βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηνπ πξαγκαηηθά ζπλεξγαδφκελνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ.

Επαγγελμαηική ανάπηςξη
χκθσλα κε ηνλ Gruenert (1998), ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απνηππψλεη ην βαζκφ ζηνλ
νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ ηε ζπλερή πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε.
Μία ζεηηθή ζρνιηθή θνπιηνχξα δηαζθαιίδεη φηη ην θιίκα θαη νη πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
νξγαληζκνχ δηαξθψο εληζρχνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ
κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη παξέρνπλ επθαηξίεο απνηειεζκαηηθήο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. ε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο,
ηα ζρνιεία θαηαβάιινπλ ειάρηζηεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ
πξνζσπηθνχ (Schlechty, 2005). Οη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη επλντθά δηαθείκελνη πξνο ηελ
ππνρξεσηηθή ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε θαη νη δηεπζπληέο ζπρλά αλαθέξνπλ φηη ε έιιεηςε
ρξφλνπ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ (Schlechty,
2005).
ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ν θχξηνο ζηφρνο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
ζην ζρνιείν είλαη ε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ θαη φρη απιά ε
βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη
ε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ (Gordon, 2004). Οη ηθαλφηεηεο, ε εμεηδίθεπζε
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θαη ε αθνζίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηε δηαζθάιηζε
απνηειεζκαηηθψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ καζεηψλ
(Campbell & Fullan, 2006). Ζ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη κε
ηελ εθαξκνγή ελφο ζπλδπαζκνχ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο. Απηά ηα είδε
πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε εηδηθψλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ,
ελδνυπεξεζηαθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην θξάηνο, θαζψο θαη ζρνιηθέο θαη
ζπζηεκηθέο νκάδεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο (Campbell & Fullan, 2006). Χζηφζν, ε
εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ πξνυπνζέηεη θαη ηελ χπαξμε ή εμεχξεζε πφξσλ,
θπξίσο ρξφλνπ, ζηνηρείν ζεκαληηθφ θαη γηα ηελ επίηεπμε ζπλαδειθηθήο ππνζηήξημεο πςεινχ
επηπέδνπ.

Ενόηηηα ζκοπού
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο νκάδαο αηφκσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη έγθεηηαη ζηνλ θνηλφ ζηφρν,
ησλ νπνίν θηινδνμνχλ λα επηηχρνπλ. “Απνζηνιή”, “φξακα” ή “ζθνπφο” είλαη κφλν κεξηθνί
απφ ηνπο δηαθξηηνχο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηνί εξεπλεηέο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο
γηα ηνλ εληαίν απηφ ζηφρν (Gabriel, 2005· Haberman, 2004· Lambert, 2003).
Ζ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θνηλψλ ζθνπψλ ελψλεη ηνλ νξγαληζκφ θαη σζεί ηα κέιε ηνπ πξνο
κηα πην ζπλεθηηθή εξγαζηαθή ζρέζε. Γηα ηελ επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
νξγαληζκνχ ν εγέηεο ζρεκαηίδεη κία λνεξή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο, ζηελ νπνία ελδέρεηαη θαη
επηζπκεί λα βξεζεί ην ζρνιείν θαη δηαζθαιίδεη ηελ εκπινθή φισλ ησλ κειψλ ζηε δεκηνπξγία
απηήο ηεο θνηλήο απνζηνιήο (Danielson, 2006· Fullan, 2005· Marzano, Waters & McNulty,
2005). Ζ απνζαθήληζε ησλ αμηψλ, ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ παξαδνρψλ θαη ηεο γλψζεο
πξνζθνκίδεη αξθεηά νθέιε, φπσο ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε, ηελ ηθαλφηεηα ησλ κεκνλσκέλσλ
κειψλ λα απνδερηνχλ ηελ αιιαγή θαη ηελ επθνιία ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ φηαλ
απηέο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο (Preskill & Torres, 1999). Καηά ζπλέπεηα, πξνθχπηεη θαη ε
ππνζηήξημε απφ φια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Bennis,
2003).
Παξάιιεια, κέζσ ηνπ νξάκαηνο απνηππψλεηαη μεθάζαξα θαη ε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε
ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ. Οη δηεπζπληέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε θαη
πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο απνζηνιήο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. πσο
ππνζηεξίδνπλ νη Campbell & Fullan (2006), ζηηο ζεηηθέο ζρνιηθέο θνπιηνχξεο νη ζχιινγνη
31

δηδαζθφλησλ δεζκεχνληαη απφ θνηλνχ έλαληη ηνπ νξάκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ησλ
καζεηψλ. Ζ ζπλάθεηα ζην ζρεδηαζκφ κεηαμχ ζρνιείνπ θαη ηάμεο αληαλαθιά ηελ
πξναλαθεξζείζα δέζκεπζε.

Σςναδελθική ςποζηήπιξη
Ζ θχζε ηεο ζπλαδειθηθήο ππνζηήξημεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ
ζπλδέεηαη κε ηε ζπλεξγαζία, αιιά είλαη έλλνηα δηαθξηηή. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ
νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά, ζηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ. Ζ
ζπλαδειθηθφηεηα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πγεία ηφζν ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ (Brosnan, 2003). Ζ εκπηζηνζχλε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, ε εθηίκεζε ησλ
ηδεψλ ηνπ άιινπ θαη ε αιιεινβνήζεηα θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ζην ζρνιηθφ
νξγαληζκφ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο (Gruenert, 1998). Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ κε δηάξθεηα ζην ρξφλν.
Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην νη ζπλάδειθνη ελζαξξχλνληαη ζηνλ δηακνηξαζκφ ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, ε ζπλαδειθηθή
ππνζηήξημε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επαλεμεηάζνπλ ην δηθφ ηνπο
γλσζηηθφ ππφβαζξν, ην νπνίν έρεη πξνθχςεη απφ ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο, θαη ηνπο επηηξέπεη
λα εμαζθεζνχλ ζηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ εκπεηξίεο
επαγγεικαηηθήο κάζεζεο (Walsh & Sattes, 2005). χκθσλα κε ηνλ Gabriel (2005), νη
ζπλεξγάηεο εμειίζζνληαη ζε θνηλσλνχο κάζεζεο, νη νπνίνη επελδχνπλ εμίζνπ ν έλαο ζηνλ
άιιν θαη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο κε ηειηθφ ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο γηα
φινπο ηνπο καζεηέο. Ζ θνπιηνχξα δίλεη έκθαζε ζην ζρνιείν σο θνηλσλία κάζεζεο, φπνπ
φινη κπνξνχλ λα κάζνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν (Robbins & Alvy, 1995).

Κοινωνία μάθηζηρ
Ζ

αλάπηπμε

ησλ

εγεηηθψλ

ηθαλνηήησλ

ζχζζσκεο

ηεο

ζρνιηθήο

θνηλφηεηαο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ είλαη νπζηαζηηθή
γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο καζεηηθήο απφδνζεο (Lambert, 2002). Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ
λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ γνλέσλ σο εθπαηδεπηηθψλ εγεηψλ ηνπ καζεηή. ηα
ζρνιεία, φπνπ νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη δηαηεξνχλ
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θαιέο ζρέζεηο, επηθξαηεί ε αηκφζθαηξα κηαο εληαίαο θνηλφηεηαο (Cotton, 2003). Ζ
ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο σο ζπλ-εθπαηδεπηψλ θξίλεηαη
απαξαίηεηε, θαζψο ε απνκφλσζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα παξαβιέπεη ηελ
αλάγθε γηα κία αίζζεζε θνηλνχ ζθνπνχ (Marzano, 2003). Γηα λα απνθέξεη θαξπνχο ε
θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ
επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (Marzano, 2003).
Ο Downey (2002) ππνζηεξίδεη φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ αλάκεημε ησλ
γνλέσλ αθνξνχλ δχν ηνκείο: ηα απνηειέζκαηα ηεο γνλετθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπκκεηνρήο
ζηε ζρνιηθή δσή, θαη ηνλ αληίθηππν ηεο γνλετθήο αλάκεημεο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή. Οη
θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζπληεινχλ ζηελ επηηπρία ελφο παηδηνχ ζην
ζρνιείν. ηαλ νη γνλείο επηθνηλσλνχλ επνηθνδνκεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηαλννχλ ζαθέζηεξα ηη απαηηείηαη απφ ηα
παηδηά ηνπο θαη καζαίλνπλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πψο λα δνπιεχνπλ ζην ζπίηη γηα ηε
βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο (Fullan & Hargreaves, 1996). ηαλ νη γνλείο
ζπλαληνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, θαζίζηαηαη
πηζαλφηεξε ε ζχλδεζε κεηαμχ ζπηηηνχ θαη ζρνιείνπ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ (Epstein & Lee,
1995). Καηά ζπλέπεηα, ππνγξακκίδεηαη ν εληαίνο ραξαθηήξαο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί
γηα ηνπο καζεηέο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΣΟΥΟ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ
3.1 Αναγκαιόηηηα ηηρ έπεςναρ
χκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ (2018) γηα ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο
ζηελ Διιάδα, παξαηεξείηαη φηη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηα ζρνιεία δηαρξνληθά
δηαζέηνπλ κηθξφ βαζκφ απηνλνκίαο. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο, φπσο είζηζηαη λα απνθαινχληαη,
βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο. Πξσηαξρηθφο ηνπο ξφινο είλαη ε παξνρή
εθπαίδεπζεο θαη ε εθαξκνγή ηεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Χζηφζν, νη έξεπλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθαηε απηή έθζεζε ππνγξακκίδνπλ ηα νθέιε ηεο απηνλνκίαο ησλ
ζρνιείσλ ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βειηίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ απηνλνκία κφλν, εληνχηνηο, δελ επαξθεί γηα λα δηαζθαιίζεη
πςειέο επηδφζεηο, θαζψο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζρνιείσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην
έξγν απηφ. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα ζηξαθεί ην ελδηαθέξνλ πξνο ηελ επαλεμέηαζε ησλ
επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ νη δηεπζπληέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί, θαζψο
θαη ηελ επέλδπζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ κε ηελ αλάιεςε λέσλ
επζπλψλ θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηξφπσλ εξγαζίαο απφ κέξνπο ηνπο.
Ζ έκθαζε απηή ζηελ αλαγθαηφηεηα επαγγεικαηηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
νξγαληζκνχ πξνυπνζέηεη ηελ απνζαθήληζε ηνπ φξνπ. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, ν
επαγγεικαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη σο έλα ακάιγακα ηξηψλ ζηνηρείσλ: ησλ
γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ζε ζρέζε κε ηελ παηδαγσγηθή θαη ην γλσζηηθφ ηνπο
αληηθείκελν), ηνπ βαζκνχ απηνλνκίαο πνπ δηαζέηνπλ αλαθνξηθά κε ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε
εξγαζηαθά δεηήκαηα θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δίθηπα ζπλαδέιθσλ, ηα νπνία παξέρνπλ
επθαηξίεο γηα επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξεζνχλ νη πςειέο πξνδηαγξαθέο κάζεζεο (OECD, 2016). Ζ ελίζρπζε ηνπ
επαγγεικαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηα απμαλφκελα εξεπλεηηθά
δεδνκέλα, ηα νπνία ζέινπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηε ζρνιηθή βειηίσζε λα
πξνζεγγίδνληαη απνηειεζκαηηθά κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Louis et al.,
2010· O'Day, 2002· Scheerens, 2010).
Ζ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ, σζηφζν, εμαξηάηαη απφ ηελ
απνηειεζκαηηθή εγεζία, απφ ην εάλ θαη πψο νη δηεπζπληέο πηνζεηνχλ ην ξφιν ηνπ
παηδαγσγηθνχ εγέηε θαη δηεγείξνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία. Οη δηεπζπληέο δηακνξθψλνπλ ην
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ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε κάζεζε θαη ζέηνπλ ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ
επηηπρία καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Οη Pont, Nuche θαη Moorman (2008) ππνγξακκίδνπλ
ηέζζεξηο ζεκειηψδεηο αξκνδηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο: 1) ηελ ππνζηήξημε, εθηίκεζε θαη
αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 2) ηε ζηνρνζεζία, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε
ινγνδνζία, 3) ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, θαη 4) ηε
ζπλεξγαζία κε άιια ζρνιεία. Αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο
αξκνδηφηεηεο εμαξηψληαη απφ ην ζπγθείκελν θαη ην επίπεδν απηνλνκίαο, πξσηαξρηθήο
ζεκαζίαο παξακέλεη ν ξφινο ησλ δηεπζπληψλ ζηελ παηδαγσγηθή δηαρείξηζε θαη ππνζηήξημε
ησλ νκάδσλ δηδαζθαιίαο.
Ζ ζπλνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη άηνκα κε ζπκπιεξσκαηηθέο
ηθαλφηεηεο απνηειεί έλαλ πξφζζεην παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο ζην
ζρνιείν. Γχλαηαη αθφκε λα πεξηιακβάλεη ηε ζπλαδειθηθή παξαηήξεζε, ηε ζπκβνπιεπηηθή
θαζνδήγεζε, ηελ έξεπλα δξάζεο, θαζψο θαη ηελ επίζθεςε θαη παξαηήξεζε ζε άιια ζρνιεία.
Ζ ζπλεξγαηηθή επαγγεικαηηθή κάζεζε ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο
κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη ε εκπηζηνζχλε απηή ζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή νξγαλσζηαθή
κάζεζε.
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, εκπίπηεη θαη ε ηδέα ησλ ζρνιείσλ σο νξγαληζκψλ κάζεζεο.
Δπηθαινχκελνη ην έξγν ησλ Watkins θαη Marsick (1999), θαζψο θαη άιιεο ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο, νη Kools θαη Stoll (2016) πεξηγξάθνπλ έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν, ην νπνίν
απνηειείηαη απφ επηά δηαζηάζεηο: 1) ηελ αλάπηπμε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο κε επίθεληξν ηε
κάζεζε γηα φινπο ηνπο καζεηέο, 2) ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ππνζηήξημε επθαηξηψλ
ζπλερηδφκελεο κάζεζεο γηα φιν ην πξνζσπηθφ, 3) ηελ πξνψζεζε ηεο νκαδηθήο κάζεζεο θαη
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, 4) ηελ θαζηέξσζε κηαο θνπιηνχξαο
έξεπλαο, θαηλνηνκίαο θαη δηεξεχλεζεο, 5) ηελ θαζηέξσζε ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ γηα
ηε ζπιινγή θαη ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ, 6) ηε κάζεζε καδί θαη κέζσ ηνπ εμσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο, θαη 7) ηελ πξνηππνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο καλζάλνπζαο εγεζίαο.
Οη πξναλαθεξζείζεο εηζεγήζεηο ηνπ ΟΟΑ γηα ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα πνπ
απνζθνπνχλ ζηε ζρνιηθή βειηίσζε δίλνπλ έκθαζε ζε δχν ηνκείο, ηελ εγεζία θαη ηε
ζπλεξγαζία. Ζ αλακφξθσζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή θαη ε πνηνηηθή ζπλεξγαζία ηφζν κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη κε ην άκεζν θαη έκκεζν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απνηεινχλ ηα
ζεκέιηα ηεο πξνηεηλφκελεο κεηαξξπζκηζηηθήο δηαδηθαζίαο. κσο, ζε θάζε νξγαλσκέλε
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πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο είλαη αλαγθαία ε εμέηαζε ησλ ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ
πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη πηζαλφηεηεο επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηεο θαη λα
ζρεδηαζηνχλ νη θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο γηα κία νινθιεξσκέλε πξφηαζε πνπ ζα επηηχρεη
ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο.

3.2 κοπόρ ηηρ έπεςναρ
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εκθάληζεο ηεο ζρνιηθήο
θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο κέζσ ησλ έμη βηβιηνγξαθηθά θαζνξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο,
δειαδή ηε ζπλεξγαηηθή εγεζία, ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε,
ηελ ελφηεηα ζθνπνχ, ηε ζπλαδειθηθή ππνζηήξημε θαη ηελ θνηλσλία κάζεζεο, ζηα δεκφζηα
ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Αραΐαο, ζχκθσλα κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο
αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, αληηθείκελν κειέηεο ζα απνηειέζεη θαη

ε

επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ αληηιακβαλφκελε ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα ηα δεκνγξαθηθά θαη
επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (θχιν, ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο,
εηδηθφηεηα, έηε ππεξεζίαο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ηχπνο
ζρνιείνπ, πεξηνρή ζρνιείνπ). Σέινο, ζα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ έμη δηαζηάζεσλ
ηεο

ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ε

ζπλεξγαηηθή εγεζία σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή κε ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ, ηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ηελ ελφηεηα ζθνπνχ, ηε ζπλαδειθηθή ππνζηήξημε θαη ηελ
θνηλσλία κάζεζεο σο ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνχξαο πνπ επηθξαηεί ζηνλ εθπαηδεπηηθφ
νξγαληζκφ.

3.2.1 Δπεςνηηικά επυηήμαηα
ΔΔ1. ε πνην βαζκφ εκθαλίδνληαη ε ζπλεξγαηηθή εγεζία, ε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ, ε
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ε ελφηεηα ζθνπνχ, ε ζπλαδειθηθή ππνζηήξημε θαη ε θνηλσλία
κάζεζεο ζηα δεκφζηα ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Αραΐαο ζχκθσλα κε
ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ;
ΔΔ2. Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο αληηιακβαλφκελεο δηαζηάζεηο ηεο
ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο (ηε ζπλεξγαηηθή εγεζία, ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ, ηελ
36

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ηελ ελφηεηα ζθνπνχ, ηε ζπλαδειθηθή

ππνζηήξημε θαη ηελ

θνηλσλία κάζεζεο) σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (θχιν, ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηα, ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα,
έηε ππεξεζίαο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ηχπνο θαη πεξηνρή ζρνιείνπ);
ΔΔ3. Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζπλεξγαηηθή εγεζία θαη ηηο
ππφινηπεο πέληε δηαζηάζεηο (ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε,
ηελ ελφηεηα ζθνπνχ, ηε ζπλαδειθηθή ππνζηήξημε θαη ηελ θνηλσλία κάζεζεο) ηεο
ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο;
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
4.1 Δπεςνηηικόρ ζσεδιαζμόρ
ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ην πεξίγξακκα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε
δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηνπ Ννκνχ
Αραΐαο. ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ην πνζνηηθφ εξεπλεηηθφ παξάδεηγκα,
επηινγή πνπ εληζρχζεθε απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία δηεξεπλνχλ κεηξήζηκα
δεδνκέλα. Δθαξκφζηεθε κία κε πεηξακαηηθή κέζνδνο ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ζρεδηαζκψλ,
θαζψο, ζχκθσλα κε ηνλ Creswell (2016), νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ δεηγκαηνιεπηηθνχο
ζρεδηαζκνχο φηαλ ζέινπλ λα εξεπλήζνπλ ζηάζεηο, γλψκεο, πεπνηζήζεηο, ζπκπεξηθνξέο ή
ραξαθηεξηζηηθά ελφο πιεζπζκνχ κε βάζε έλα κηθξφηεξν δείγκα ηνπ.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ε επεμεξγαζία ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζπλδπαζηηθή επηινγή ηεο έξεπλαο επηζθφπεζεο κηθξήο θιίκαθαο θαη
ζπζρέηηζεο. Καηά ηνλ Creswell (2016), ε έξεπλα επηζθφπεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
δεκηνπξγία πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
ζηηγκή, απνζθνπψληαο ζηελ απνηχπσζε θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο θχζεο ησλ ζπλζεθψλ πνπ
ππάξρνπλ ή ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ.
Δπηπξφζζεηα, ε έξεπλα ζπζρέηηζεο εμεηάδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ
κεηαβιεηψλ, κε ζθνπφ λα εληνπηζηεί αλ θαη θαηά πφζν ε κία κεηαβιεηή επεξεάδεη ηελ άιιε,
δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα πξνβιέςεη θάπνην απνηέιεζκα (Creswell, 2016).
ηελ παξνχζα έξεπλα ηνλ πιεζπζκφ απνηέιεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Αραΐαο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζηα 1750 άηνκα. Ζ επηινγή
ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε αθνινπζψληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο δεηγκαηνιεςίαο ρσξίο
πηζαλφηεηα (κε ηπραία δεηγκαηνιεςία), θαζψο ζηφρνο δελ ήηαλ ε γελίθεπζε ζηνλ πιεζπζκφ.
πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο βνιηθήο δεηγκαηνιεςίαο, φπνπ ε επηινγή
ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε βάζεη ηεο πξνζπκίαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηάο ηνπο γηα ζπκκεηνρή
ζηελ ελ ιφγσ κειέηε (Creswell, 2016). Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ ππαγνξεχηεθε απφ πξαθηηθά
δεηήκαηα, φπσο ν πεξηνξηζκέλνο δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ε
αδπλακία πξφζβαζεο ζε θαηαιφγνπο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Αραΐαο.
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Ζ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2 – 16 Ηνπλίνπ
2018. Σν εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε αξρηθά ζε 3 εθπαηδεπηηθνχο γηα λα δηαπηζησζεί φηη
δελ ππάξρνπλ αζαθείο εξσηήζεηο θαη γηα λα ππνινγηζηεί ν ρξφλνο ζπκπιήξσζήο ηνπ. ηε
ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ έγηλε ειεθηξνληθά κέζσ ηεο
εθαξκνγήο Google forms. Οη ζπκκεηέρνληεο νδεγνχληαλ κέζσ ζπλδέζκνπ ζηνλ αληίζηνηρν
δηθηπαθφ ηφπν θαη ζπκπιήξσλαλ ην εξσηεκαηνιφγην. ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ππήξρε ε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψλνληαλ
γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Δπίζεο, δεισλφηαλ φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη αλψλπκα θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ζ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαζθαιίζηεθε
απφιπηα, θαζψο κε ηελ ππνβνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή
απνζεθεχνληαη κφλν νη απαληήζεηο ρσξίο θαλέλα άιιν ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο.

4.2 ςλλογή δεδομένυν
4.2.1 Πεπιγπαθή δείγμαηορ
Σν αίηεκα ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα απεπζχλζεθε ζε 113 εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ
εηδηθνηήησλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Απφ ηνπο 92 εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ έξεπλα, νη 63 ήηαλ γπλαίθεο κε πνζνζηφ 68,5%, ελψ νη άληξεο εθπαηδεπηηθνί ήηαλ 29
αληηπξνζσπεχνληαο ην 31,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ειηθηψλ ππήξμε νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηνπ SPSS
θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηνπ Sturges πξνέθπςαλ 7 θιάζεηο. ηελ πξψηε ειηθηαθή νκάδα
30-34 εηψλ πεξηιακβάλνληαη 10 εθπαηδεπηηθνί (10,9%), ζηε δεχηεξε ειηθηαθή νκάδα 34-38
εηψλ πεξηιακβάλνληαη 18 εθπαηδεπηηθνί (19,6%), ζηελ ηξίηε ειηθηαθή νκάδα 38-42 εηψλ
πεξηιακβάλνληαη 11 εθπαηδεπηηθνί (12%), ζηελ ηέηαξηε ειηθηαθή νκάδα 42-46 εηψλ
πεξηιακβάλνληαη 14 εθπαηδεπηηθνί (15,2%), ζηελ πέκπηε ειηθηαθή νκάδα 46-50 εηψλ
πεξηιακβάλνληαη 22 εθπαηδεπηηθνί (23,9%), ζηελ έθηε ειηθηαθή νκάδα 50-54 εηψλ
πεξηιακβάλνληαη 11 εθπαηδεπηηθνί (12%) θαη ζηελ ηειεπηαία ειηθηαθή νκάδα 54-58 εηψλ
πεξηιακβάλνληαη 6 εθπαηδεπηηθνί (6,5%). χκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (23,9%) ηνπνζεηείηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 46-50
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εηψλ θαη αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά έλα πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ (19,6%) πνπ αλήθνπλ
ζηελ ειηθηαθή νκάδα 34-38 εηψλ.
ε φ,ηη αθνξά ηα πξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα ησλ 92 ζπκκεηερφλησλ παξαηεξήζεθε φηη
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηάμεο ηνπ 57,6% είλαη θάηνρνη πηπρίνπ
Παλεπηζηεκίνπ/ΣΔΗ θαη αθνινπζεί ην 34,8% πνπ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο
εηδίθεπζεο. πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηψκελσλ δειψλεη
πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ρσξίο, σζηφζν, λα δηαπηζηψλεηαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο ζπνπδψλ.
ε ζρέζε κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην
54,3% είλαη δάζθαινη/δαζθάιεο, ην 13% αληηζηνηρεί ζε εθπαηδεπηηθνχο αγγιηθήο γιψζζαο
θαη ην 12% ζε θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο. Σν ππφινηπν 20,6% θαηαλέκεηαη ζε
εθπαηδεπηηθνχο γαιιηθψλ, πιεξνθνξηθήο, κνπζηθήο, εηθαζηηθψλ θαη ζεαηξηθήο αγσγήο.
Χο πξνο ηα έηε ππεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, κφλν 3 (3,3%) εθπαηδεπηηθνί αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία 2-7 έηε, 23 (25%) ζηελ θαηεγνξία 7-12 έηε, 25 (27,2%) ζηελ θαηεγνξία 12-17
έηε, 23 (25%) ζηελ θαηεγνξία 17-22 έηε, 8 (8,7%) ζηελ θαηεγνξία 22-27 έηε, 7 (7,6%) ζηελ
θαηεγνξία 7-32 έηε θαη 3 (3,3%) ζηελ θαηεγνξία 32-37 έηε. Δίλαη έθδειν, ινηπφλ, ην
γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο είλαη αξθεηά έκπεηξνη.
Χο πξνο ηε ζέζε εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ην 87% αληηζηνηρεί ζε εθπαηδεπηηθνχο, ελψ
κφιηο ην 13% αληηπξνζσπεχεη δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
Χο πξνο ηελ νξγαληθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ησλ εξσηεζέλησλ δηαπηζηψζεθε φηη ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (96,7%) εξγάδεηαη ζε πνιπζέζηα ζρνιεία (4/ζέζηα θαη άλσ) θαη
κφιηο ην 3,3 % ζε νιηγνζέζηα ζρνιεία.
Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνρή εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην 45,7% εξγάδεηαη ζε
αζηηθέο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ Αραΐαο, ην 32,6% ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο θαη ην 21,7% ζε
αγξνηηθέο-νξεηλέο πεξηνρέο.
Πίνακαρ 4.1: Γημογπαθικά σαπακηηπιζηικά ηος δείγμαηορ (Ν=92).
ΣΙΜΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΩΝ

ΤΥΝΟΣΗΣΑ

ΠΟΟΣΟ (%)

ΦΤΛΟ
ΓΤΝΑΙΚΑ

63

68,5

ΑΝΣΡΑ

29

31,5

ΗΛΙΚΙΑ (ΟΜΑΓΟΠΟΙΗΗ)
40

30-34

10

10,9

34-38

18

19,6

38-42

11

12

42-46

14

15,2

46-50

22

23,9

50-54

11

12

54-58

6

6,5

ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΠΣΤΥΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

1

1,1

ΠΣΤΥΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ/ΣΕΙ

53

57,6

6

6,5

32

34,8

ΔΑΚΑΛΟ/ΔΑΚΑΛΑ

50

54,3

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

12

13

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

3

3,3

ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

11

12

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5

5,4

ΜΟΤΙΚΗ

2

2,2

ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ

5

5,4

ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4

4,3

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε
ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ Ή ΕΛΔΕ
ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
ΕΙΔΙΚΕΤΗ
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ (ΟΜΑΓΟΠΟΙΗΗ)
2-7

3

3,3

7-12

23

25

12-17

25

27,2

17-22

23

25

22-27

8

8,7

27-32

7

7,6

32-37

3

3,3

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ/ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

12

13

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

80

87

ΘΔΗ

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΙΟΤ
ΟΛΙΓΟΘΕΙΟ

3

3,3

ΠΟΛΤΘΕΙΟ

89

96,7

ΑΣΙΚΗ

42

45,7

ΗΜΙΑΣΙΚΗ

30

32,6

ΑΓΡΟΣΙΚΗ - ΟΡΕΙΝΗ

20

21,7

ΠΔΡΙΟΥΗ
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4.2.2 Δπεςνηηικό επγαλείο
Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ) κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο απνηεινχκελν απφ δχν κέξε. Σν πξψην
κέξνο πεξηιακβάλεη 8 δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην θχιν, ηελ ειηθία, ην επίπεδν
εθπαίδεπζεο, ηελ εηδηθφηεηα, ηα έηε ζπλνιηθήο ππεξεζίαο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ηε ζέζε
ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ ππεξεηεί
ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο.
Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ηε κέηξεζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. Σν
εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο νλνκάδεηαη School
Culture Survey – Teacher Form (SCS-TF) θαη θαηαζθεπάζηεθε ην 1998 απφ ηνπο Steve
Gruenert θαη Jerry Valentine γηα ην Middle Level Leadership Center ηνπ University of
Missouri, απφ ηνπο νπνίνπο θαη δεηήζεθε επίζεκα άδεηα γηα ηε ρξήζε ηνπ. Οη δεκηνπξγνί
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξνπλ φηη απηφ δηαθσηίδεη ηηο θνηλέο αμίεο, πεπνηζήζεηο,
ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζε έλα ζρνιείν, φπσο γίλνληαη αληηιεπηέο απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μεηξά ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θνπιηνχξα κέζσ έμη
παξαγφλησλ: ζπλεξγαηηθή εγεζία, ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε,
ελφηεηα ζθνπνχ, ζπλαδειθηθή ππνζηήξημε θαη θνηλσλία κάζεζεο. Οη έμη παξάγνληεο
βαζίδνληαη ζηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα, ηηο
απνηειεζκαηηθέο ζρνιηθέο θνπιηνχξεο θαη ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο (Gruenert &
Valentine, 1998). Κάζε παξάγνληαο κεηξά κία κνλαδηθή δηάζηαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο
θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ.
Σν εξγαιείν πεξηιακβάλεη 35 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Υξεζηκνπνηείηαη κία πεληάβαζκε
θιίκαθα Likert κε δηαβάζκηζε απφ 1 (Γηαθσλψ πνιχ) έσο 5 (πκθσλψ πνιχ) θαη κεηξά ηηο
αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ χπαξμε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο κέζσ έμη
παξαγφλησλ: ζπλεξγαηηθή εγεζία (εξσηήζεηο 2, 7, 11, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 32 θαη 34),
ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ (εξσηήζεηο 3, 8, 15, 23, 29 θαη 33), επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
(εξσηήζεηο 1, 9, 16, 24 θαη 30), ελφηεηα ζθνπνχ (εξσηήζεηο 5, 12, 19, 27 θαη 31),
ζπλαδειθηθή ππνζηήξημε (εξσηήζεηο 4, 10, 17 θαη 25) θαη θνηλσλία κάζεζεο (εξσηήζεηο 6,
13, 21 θαη 35).
Οη εξσηήζεηο αληηζηνηρίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο θαη εμάγεηαη ε
κέζε ηηκή γηα θάζε ππνθιίκαθα, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ησλ απαληήζεσλ θαη ηε
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δηαίξεζε δηα ηνπ πιήζνπο απηψλ. Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ επηβεβαηψζεη ηελ εζσηεξηθή
ζπλνρή ηελ αμηνπηζηία, ηελ εγθπξφηεηα ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο, θαζψο θαη ηελ
πξνβιεπηηθή εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Barkley, 2013· Brinton, 2007· Mitchell,
2008).

4.3 Ανάλςζη δεδομένυν
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS
23.0 γηα Windows. Αμηνπνηήζεθαλ εθαξκνγέο πεξηγξαθηθήο θαη δηεξεπλεηηθήο ζηαηηζηηθήο.
Δηδηθφηεξα, γηα ηηο θαηεγνξηθέο παξνπζηάδνληαη πίλαθεο κε απφιπηεο θαη ζρεηηθέο
ζπρλφηεηεο, ελψ γηα ηηο αξηζκεηηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη πίλαθεο κε ηηο κέζεο ηηκέο
θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ζρνιηθήο θνπιηνχξαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο Cronbach's Alpha.
Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο θαλνληθφηεηαο κέζσ ηνπ ηεζη Shapiro-Wilk γηα λα
δηαπηζησζεί ε χπαξμε θαλνληθήο θαηαλνκήο θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ παξακεηξηθψλ
ηεζη. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαθνξψλ ζηηο κέζεο ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο κεηαμχ δχν θαηεγνξηψλ
εθαξκφζηεθε ην t-test. Γηα ηε ζχγθξηζε ηεο άπνςεο ζε ζρέζε κε κηα πνηνηηθή κεηαβιεηή κε
πεξηζζφηεξα απφ 2 επίπεδα ε ρξήζε ηνπ t-test δελ είλαη ε θαηάιιειε. Γηα ην ιφγν απηφ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA). Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ
ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή Pearson's r, θαζψο
δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε θαλνληθήο θαηαλνκήο. Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε
παιηλδξφκεζεο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο εγεζίαο ζηε
δηακφξθσζε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ππνινίπσλ 5 δηαζηάζεσλ ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο.
ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο κέζσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηερληθψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ν
έιεγρνο ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο (κέζσ ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο
Cronbach's Alpha), θαζψο θαη ν έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο πξνθεηκέλνπ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θαηάιιεια ηεζη γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Οη κέζεο
ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηεο
ππνινγίδνληαη γηα ηελ απάληεζε ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. ηε ζπλέρεηα, κε ηε ρξήζε
θαηάιιεισλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ εμεηάδεηαη ε χπαξμε δηαθνξνπνίεζεο αλάινγα κε ηα
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. Σέινο, παξαηίζεληαη νη πίλαθεο ζπζρεηίζεσλ
κεηαμχ ησλ έμη δηαζηάζεσλ ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο.

5.1 Κυδικοποιήζειρ
Πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ απάληεζε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θξίζεθε
απαξαίηεηνο ν κεηαζρεκαηηζκφο θάπνησλ κεηαβιεηψλ κέζσ ηνπ SPSS, νη νπνίεο
δηακνξθψζεθαλ ηειηθά σο εμήο:
 gender: νλνκαζηηθή κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζην θύλο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηηκέο
“ΑΝΣΡΑ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “m”) θαη “ΓΤΝΑΗΚΑ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “f”).
 age: αξηζκεηηθή κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηλικία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σα
δεδνκέλα ηεο νκαδνπνηήζεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθε λέα δηαηαθηηθή κεηαβιεηή
age_group κε εηηθέηα “ΖΛΗΚΗΑ (ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ)”.
 education: δηαηαθηηθή κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζην επίπεδο εκπαίδεςζηρ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ βάζεη ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηηκέο “ΠΣΤΥΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ
ΑΚΑΓΖΜΗΑ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “1”), “ΠΣΤΥΗΟ ΑΔΗ/ΣΔΗ” (θσδηθνπνηεκέλε σο
“2”), “ΓΗΠΛΧΜΑ ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟ Ή ΔΛΓΔ”
(θσδηθνπνηεκέλε σο “3”), “ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ”
(θσδηθνπνηεκέλε

σο

“4”),

“ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ

(θσδηθνπνηεκέλε σο “5”).
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ΓΗΠΛΧΜΑ

ΠΟΤΓΧΝ”

 subject: νλνκαζηηθή κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειδικόηηηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
κε ηηκέο “ΓΑΚΑΛΟ/ΓΑΚΑΛΑ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “1”), “ΑΓΓΛΗΚΧΝ”
(θσδηθνπνηεκέλε σο “2”), “ΓΑΛΛΗΚΧΝ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “3”), “ΦΤΗΚΖ
ΑΓΧΓΖ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “4”), “ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ” (θσδηθνπνηεκέλε σο
“5”), “ΜΟΤΗΚΖ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “6”), “ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ” (θσδηθνπνηεκέλε
σο “7”), “ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “8”).
 years: αξηζκεηηθή κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηα έηη ζςνολικήρ ςπηπεζίαρ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζηη δημόζια εκπαίδεςζη. Σα δεδνκέλα ηεο νκαδνπνηήζεθαλ θαη
δεκηνπξγήζεθε λέα δηαηαθηηθή κεηαβιεηή years_group κε εηηθέηα “ΔΣΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ (ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ)”.
 position: νλνκαζηηθή κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζην θέζη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηη
ζσολική μονάδα κε ηηκέο

“ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “1”) θαη

“ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ/ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “2”).
 schooltype: νλνκαζηηθή κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ηύπο ζσολείος πνπ
ππεξεηεί ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε ηηκέο “ΟΛΗΓΟΘΔΗΟ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “1”) θαη
“ΠΟΛΤΘΔΗΟ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “2”).
 area: νλνκαζηηθή κεηαβιεηή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεπιοσή πνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν
πνπ ππεξεηεί ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε ηηκέο
“ΖΜΗΑΣΗΚΖ”

(θσδηθνπνηεκέλε

σο

“ΑΣΗΚΖ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “1”),
“2”)

θαη

“ΑΓΡΟΣΗΚΖ-ΟΡΔΗΝΖ”

(θσδηθνπνηεκέλε σο “3”).
 q1-q35: δηαηαθηηθέο κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο επυηήζειρ 1-35 ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ κε ηηκέο “ΓΗΑΦΧΝΧ ΠΟΛΤ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “1”),
“ΓΗΑΦΧΝΧ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “2”), “ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ, ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ”
(θσδηθνπνηεκέλε

σο

“3”),

“ΤΜΦΧΝΧ”

(θσδηθνπνηεκέλε

σο

“4”)

θαη

“ΤΜΦΧΝΧ ΠΟΛΤ” (θσδηθνπνηεκέλε σο “5”). Γηα ηελ πην νινθιεξσκέλε θαη
επθνιφηεξε δηαρείξηζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ δεκηνπξγήζεθαλ 6 λέεο
αξηζκεηηθέο κεηαβιεηέο κε ηηο κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε θαζεκία
απφ ηηο 6 δηαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα,
δεκηνπξγήζεθαλ νη κεηαβιεηέο leadership κε εηηθέηα “ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ”,
collaboration κε εηηθέηα “ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ”, development κε
εηηθέηα “ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ”, unity κε εηηθέηα “ΔΝΟΣΖΣΑ
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ΚΟΠΟΤ”,

support

κε

εηηθέηα

“ΤΝΑΓΔΛΦΗΚΖ

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ”

θαη

partnership κε εηηθέηα “ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΑΘΖΖ”. εκεηψλεηαη φηη δηαηεξήζεθαλ
νη ίδηεο ηηκέο θαη ε ίδηα θσδηθνπνίεζε.
ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε βάζε ηνλ θαλφλα ηνπ Sturges νη
πξναλαθεξζείζεο νκαδνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο πεξηιακβάλνπλ 7 θιάζεηο κε θσδηθνπνίεζε
απφ “1” έσο “7”.

5.2 Έλεγσορ εζυηεπικήρ ζςνέπειαρ κλίμακαρ
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ
παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ εξσηεκάησλ ηεο
θάζε ππνθιίκαθαο. Γηαπηζηψζεθαλ πςειά πνζνζηά ζπζρεηίζεσλ, θαζψο θαη ρακειά
πνζνζηά δηαθπκάλζεσλ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ γηα θάζε ππνθιίκαθα (Πίλαθαο
5.1).
Πίνακαρ 5.1: ύνοτη ζηαηιζηικών ηυν επυηήζευν για ηιρ διαζηάζειρ ηηρ ζςνεπγαηικήρ κοςληούπαρ.

Mean

Minimum

Maximum

Range

Maximum /
Minimum

Variance

N of Items

ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΔΙΑ
Item Means

3,469

2,880

3,707

,826

1,287

,054

11

Item Variances

1,169

,856

1,403

,548

1,640

,024

11

,615

,331

,788

,457

2,380

,009

11

Inter-Item
Correlations

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ
Item Means

3,136

2,435

3,696

1,261

1,518

,175

6

Item Variances

1,143

1,005

1,244

,238

1,237

,008

6

,497

,285

,601

,316

2,107

,006

6

Inter-Item
Correlations

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Item Means
Item Variances
Inter-Item
Correlations

3,285

3,054

3,457

,402

1,132

,024

5

,947

,822

1,063

,241

1,293

,011

5

,331

,045

,677

,631

14,969

,032

5

ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΟΤ
Item Means

3,198

3,065

3,326

,261

1,085

,012

5

Item Variances

1,377

1,321

1,414

,093

1,070

,002

5
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Inter-Item
Correlations

,692

,588

,808

,220

1,374

,004

5

ΤΝΑΓΔΛΦΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Item Means

3,261

3,087

3,391

,304

1,099

,022

4

Item Variances

1,030

,834

1,157

,324

1,388

,020

4

,616

,516

,716

,200

1,387

,005

4

Inter-Item
Correlations

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΘΗΗ
Item Means

3,163

3,011

3,304

,293

1,097

,015

4

Item Variances

1,001

,922

1,132

,210

1,228

,010

4

,519

,425

,663

,238

1,561

,008

4

Inter-Item
Correlations

ηε ζπλέρεηα, ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο Cronbach's Alpha γηα ηνπο παξάγνληεο ηνπ
Δξσηεκαηνινγίνπ ρνιηθήο Κνπιηνχξαο (SCS-TF). πσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.2, νη
ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 0,72 έσο 0,95 γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ, αθνχ γηα
φιεο ηηο δηαζηάζεηο ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή Cronbach's Alpha είλαη πάλσ απφ 0,70, ε νπνία
ζχκθσλα κε ηνλ Field (2005) είλαη ε θαηψηεξε απνδεθηή ηηκή. Δλδεηθηηθά, παξαηίζεληαη θαη
νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ αμηνπηζηίαο αλά δηάζηαζε ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.

Πίνακαρ 5.2: ηαηιζηικά αξιοπιζηίαρ ηυν διαζηάζευν ηηρ ζςνεπγαηικήρ κοςληούπαρ.
Gruenert &
ΓΙΑΣΑΔΙ

Valentine's
Cronbach's Alpha

ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ
ΗΓΔΙΑ
ΤΝΔΡΓΑΙΑ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ
ΚΟΠΟΤ
ΤΝΑΓΔΛΦΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΑΘΗΗ

Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha
Based on

N of Items

Standardized Items

,910

,945

,946

11

,834

,856

,855

6

,867

,717

,712

5

,821

,918

,918

5

,796

,865

,865

4

,658

,811

,812

4
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5.3 Έλεγσορ κανονικόηηηαρ ηηρ καηανομήρ
Θεσξήζεθε αλαγθαίνο ν έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ησλ αξηζκεηηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο
ζπλεξγαηηθήο εγεζίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ, ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ηεο
ελφηεηαο ζθνπνχ, ηεο ζπλαδειθηθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο θνηλσλίαο κάζεζεο πξνθεηκέλνπ
λα δηαπηζησζεί ην είδνο ησλ παξακεηξηθψλ ηεζη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Γηα απηφ
ην ζθνπφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ν έιεγρνο θαλνληθφηεηαο Shapiro-Wilk. Με κία πξψηε καηηά
ζηνλ πίλαθα 5.3 δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζηαηηζηηθή καο ππφζεζε ηζρχεη γηα ηηο κεηαβιεηέο
“ΤΝΔΡΓΑΗΑ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ”,

“ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ”

θαη

“ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΑΘΖΖ”. Πξνζεθηηθφηεξε κειέηε ησλ z values πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ
πίλαθα 5.4 απνθαιχπηεη φηη γεληθφηεξα νη ηηκέο πξνζεγγίδνπλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη,
ζπλεπψο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξακεηξηθά ηεζη T-test θαη ANOVA γηα ηε δηελέξγεηα
ησλ ειέγρσλ.
Πίνακαρ 5.3: Έλεγσορ κανονικόηηηαρ.
Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

,963

92

,010

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

,990

92

,726

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

,978

92

,127

ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΟΤ

,942

92

,000

ΤΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

,969

92

,028

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΘΗΗ

,977

92

,105

Ζ εθηίκεζε ησλ δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS
θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ αλαθνξηθά κε ην 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα
θαζεκία απφ ηηο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο πνπ καο ελδηαθέξνπλ δηακνξθψζεθαλ σο εμήο
(Πίλαθαο 5.4):
 γηα ηε ζπλεξγαηηθή εγεζία είλαη 3,29-3,65
 γηα ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ είλαη 2,97-3,30
 γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη 3,15-3,42
 γηα ηελ ελφηεηα ζθνπνχ είλαη 2,99-3,41
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 γηα ηε ζπλαδειθηθή ππνζηήξημε είλαη 3,08-3,44
 γηα ηελ θνηλσλία κάζεζεο είλαη 3,00-3,33.

Πίνακαρ 5.4: Γιαζηήμαηα εμπιζηοζύνηρ για ηιρ απιθμηηικέρ μεηαβληηέρ.
ΓΙΑΣΑΔΙ ΥΟΛΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ

Statistic

Mean

3,47

95% Confidence Interval for Lower Bound
Mean
ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΔΙΑ

Upper Bound
5% Trimmed Mean

,251

Kurtosis

-,562

,498

3,14

,085

Mean
Upper Bound
Skewness
Kurtosis
Mean
95% Confidence Interval for Lower Bound
Mean
Upper Bound

ΑΝΑΠΣΤΞΗ
5% Trimmed Mean

2,97
3,30
,054

,251

-,243

,498

3,28

,069

3,15
3,42
3,29

Skewness

-,224

,251

Kurtosis

-,318

,498

3,20

,106

Mean
95% Confidence Interval for Lower Bound
Mean
ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΟΤ

Upper Bound
5% Trimmed Mean

2,99
3,41
3,22

Skewness

-,594

,251

Kurtosis

-,372

,498

3,26

,089

Mean

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

3,65

-,327

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ

ΤΝΑΓΔΛΦΙΚΗ

3,29

Skewness

95% Confidence Interval for Lower Bound

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ

,091

3,48

Mean

ΤΝΔΡΓΑΙΑ

Std. Error

95% Confidence Interval for Lower Bound
Mean
Upper Bound
5% Trimmed Mean

3,08
3,44
3,25
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Skewness
Kurtosis
Mean
95% Confidence Interval for Lower Bound
Mean
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΘΗΗ

Upper Bound
5% Trimmed Mean

,066

,251

-,613

,498

3,16

,083

3,00
3,33
3,17

Skewness

-,321

,251

Kurtosis

-,024

,498

5.4 Ανηιλήτειρ ηυν εκπαιδεςηικών για ηη ζσολική κοςληούπα ζςνεπγαζίαρ
Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα “ε πνην βαζκφ εκθαλίδνληαη ηα έμη
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο ζηα δεκφζηα ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο

ηνπ

Ννκνχ

Αραΐαο;”

φπσο

ην

αληηιακβάλνληαη

νη

εθπαηδεπηηθνί

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά πεξηγξαθηθψλ αλαιχζεσλ θαη ζπγθξίζεσλ. Γηα λα απνηππσζεί
κηα γεληθή εηθφλα ηεο αληηιακβαλφκελεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο πνπ επηθξαηεί ζηηο ππφ
κειέηε ζρνιηθέο κνλάδεο, ππνινγίζηεθε ε κέζε ηηκή φισλ ησλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ησλ
απαληήζεσλ θάζε εθπαηδεπηηθνχ αλά παξάγνληα. Ζ θιίκαθα απάληεζεο απνδίδεη ηνλ βαζκφ
ζπκθσλίαο (1=Γηαθσλψ πνιχ, 2=Γηαθσλψ, 3=Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ, 4=πκθσλψ,
5=πκθσλψ πνιχ) κε απηφ πνπ πεξηγξάθεη θάζε πξφηαζε/δήισζε.
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά
νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο ζπλεξγαηηθήο
θνπιηνχξαο. Αλαιπηηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηε δηάζηαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο εγεζίαο
δηαπηζηψλεηαη φηη ν δηεπζπληήο/ε δηεπζχληξηα εκπηζηεχεηαη ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη εθηηκά ηηο ηδέεο ηνπο αξθεηά, ψζηε λα εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ. Απφ ηελ άιιε, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη απνπζηάδεη ε αληακνηβή ηνπο γηα
ηνλ πεηξακαηηζκφ πάλσ ζε λέεο ηδέεο θαη ηερληθέο. Δπηπιένλ, ν έπαηλνο γηα ηελ
απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη ε ελζάξξπλζε γηα ην δηακνηξαζκφ ηδεψλ βξίζθνληαη ζε ρακειφ
επίπεδν (Πίλαθαο 5.5).
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Πίνακαρ 5.5: Μέζερ ηιμέρ και ηςπικέρ αποκλίζειρ ηηρ διάζηαζηρ ηηρ ζςνεπγαηικήρ ηγεζίαρ ανά
επώηηζη.
ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΔΙΑ

Mean

Std. Deviation

N

3,71

1,105

92

3,63

1,035

92

3,35

1,181

92

3,68

,925

92

3,49

1,104

92

3,66

1,030

92

3,40

1,110

92

2,88

1,185

92

3,49

1,043

92

3,48

1,084

92

34. Οη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξύλνληαη ζην δηακνηξαζκό ηδεώλ.

3,39

1,069

92

ΜΔΔ ΣΙΜΔ ΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΔΙΑ

3,47

1,079

92

2. Ο δηεπζπληήο / Η δηεπζύληξηα εθηηκά ηηο ηδέεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
7. Ο δηεπζπληήο / Η δηεπζύληξηα ζε απηό ην ζρνιείν εκπηζηεύεηαη ηελ
επαγγεικαηηθή θξίζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
11. Ο δηεπζπληήο / Η δηεπζύληξηα αθηεξώλεη ρξόλν γηα λα επαηλέζεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο πνπ ιεηηνπξγνύλ απνδνηηθά.
14. Οη εθπαηδεπηηθνί εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.
18. Ο δηεπζπληήο / Η δηεπζύληξηα ζην ζρνιείν καο δηεπθνιύλεη ηε
ζπλεξγαζία κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ.
20. Οη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξώλνληαη γηα ηα ηξέρνληα δεηήκαηα ζην
ζρνιείν.
22. Η ζπκκεηνρή κνπ ζηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ ή ζηε
ιήςε απνθάζεσλ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε.
26. Οη εθπαηδεπηηθνί αληακείβνληαη γηα ηνλ πεηξακαηηζκό ηνπο πάλσ ζε
λέεο ηδέεο θαη ηερληθέο.
28. Ο δηεπζπληήο / Η δηεπζύληξηα ππνζηεξίδεη ην ξίζθν θαη ηελ θαηλνηνκία
ζηε δηδαζθαιία.
32. Ο δηεπζπληήο / Η δηεπζύληξηα πξνζηαηεύεη ηε δηδαζθαιία θαη ην ρξόλν
ζρεδηαζκνύ.

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.6, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ κε ηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπο
παξέρεηαη γηα δηάινγν θαη θνηλφ ζρεδηαζκφ αλαθνξηθά κε ην δηδαθηηθφ ηνπο αληηθείκελν θαη
ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Αληηζέησο, ν ρξφλνο πνπ
αθηεξψλεηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαδέιθσλ εκθαλίδεηαη
πεξηνξηζκέλνο, φπσο αληίζηνηρα ζπκβαίλεη θαη κε ην ρξφλν πνπ δαπαλάηαη ζηνλ απφ θνηλνχ
ζρεδηαζκφ.
Πίνακαρ 5.6: Μέζερ ηιμέρ και ηςπικέρ αποκλίζειρ ηηρ διάζηαζηρ ηηρ ζςνεπγαζίαρ εκπαιδεςηικών ανά
επώηηζη.
ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ
3. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα δηάινγν θαη ζρεδηαζκό αλά
ηάμε θαη δηδαθηηθό αληηθείκελν.
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Mean

Std. Deviation

N

3,70

1,003

92

8. Οη εθπαηδεπηηθνί δαπαλνύλ αξθεηό ρξόλν ζηνλ από θνηλνύ ζρεδηαζκό.
15. Οη εθπαηδεπηηθνί αθηεξώλνπλ ρξόλν γηα λα παξαηεξήζνπλ ηε
δηδαζθαιία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο.
23. Οη εθπαηδεπηηθνί γεληθά γλσξίδνπλ ηη δηδάζθνπλ νη άιινη
εθπαηδεπηηθνί.
29. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιόγεζε
ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ project.
33. Οη δηαθσλίεο πνπ αθνξνύλ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή εθθξάδνληαη
αλνηθηά θαη ηίζεληαη ππό ζπδήηεζε.
ΜΔΔ ΣΙΜΔ ΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ

2,99

1,032

92

2,43

1,082

92

3,21

1,105

92

3,35

1,074

92

3,14

1,115

92

3,14

1,068

92

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.7, νη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνχλ ζπρλά λέεο ηδέεο απφ ζεκηλάξηα,
ζπλαδέιθνπο θαη ζπλέδξηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, γεγνλφο φκσο πνπ δελ
είλαη βέβαηνη φηη εθηηκάηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ζην ζχλνιφ ηνπ.
Πίνακαρ 5.7: Μέζερ ηιμέρ και ηςπικέρ αποκλίζειρ ηηρ διάζηαζηρ ηηρ επαγγελμαηικήρ ανάπηςξηρ ανά
επώηηζη.
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Mean

Std. Deviation

N

3,22

0,947

92

3,46

0,907

92

3,05

1,031

92

3,32

0,948

92

30. Ο εθπαηδεπηηθόο νξγαληζκόο εθηηκά ηε ζρνιηθή βειηίσζε.

3,38

1,025

92

ΜΔΔ ΣΙΜΔ ΓΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

3,28

0,972

92

1. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ επαγγεικαηηθά δίθηπα (π.ρ.
ζπλάδειθνη ζε όκνξα ζρνιεία, νκάδεο εθπαηδεπηηθώλ ζηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο, θ. ά.) γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη πιηθνύ
ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία κέζα ζηελ ηάμε.
9. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνύλ ηαθηηθά λέεο ηδέεο από ζεκηλάξηα,
ζπλαδέιθνπο θαη ζπλέδξηα.
16. Η επαγγεικαηηθή αλάπηπμε εθηηκάηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό
νξγαληζκό.
24. Οη εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ ζύγρξνλεο γλώζεηο γηα ηε δηαδηθαζία
κάζεζεο.

ζνλ αθνξά ηνλ πίλαθα 5.8, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ έρεη ηελ ηάζε
λα αληαλαθιάηαη ζηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. κσο, νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνληαη
αλαπνθάζηζηνη σο πξνο ην αλ ε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή ζπλδέεηαη κε ηηο αμίεο ηεο
θνηλφηεηαο.
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Πίνακαρ 5.8: Μέζερ ηιμέρ και ηςπικέρ αποκλίζειρ ηηρ διάζηαζηρ ηηρ ενόηηηαρ ζκοπού ανά επώηηζη.
ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΟΤ

Mean

Std. Deviation

N

3,28

1,189

92

3,11

1,181

92

19. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαλννύλ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ.

3,21

1,163

92

27. Η απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο αμίεο ηεο θνηλόηεηαο.

3,07

1,184

92

3,33

1,149

92

3,20

1,173

92

5. Οη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ.
12. Η απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο κηα
μεθάζαξε αίζζεζε θαηεύζπλζεο.

31. Η απόδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αληαλαθιά ηελ απνζηνιή ηνπ
ζρνιείνπ.
ΜΔΔ ΣΙΜΔ ΓΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΟΤ

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.9, ε πξνζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα παξνρή βνήζεηαο ζε
πεξίπησζε πξνβιήκαηνο δελ είλαη ζπζηεκαηηθή. Δπηπιένλ, ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ εθηηκνχλ
ηηο ηδέεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, αιιά ε ζπλεξγαζία ζε επίπεδν νκάδαο είλαη ακθηζβεηήζηκε.
Πίνακαρ 5.9: Μέζερ ηιμέρ και ηςπικέρ αποκλίζειρ ηηρ διάζηαζηρ ηηρ ζςναδελθικήρ ςποζηήπιξηρ ανά
επώηηζη.

ΤΝΑΓΔΛΦΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Mean

4. Οη εθπαηδεπηηθνί εκπηζηεύνληαη ν έλαο ηνλ άιιν.
10. Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη πξόζπκνη λα παξάζρνπλ ηε βνήζεηά ηνπο
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ππάξμεη πξόβιεκα ζην ζρνιείν.
17. Οη ηδέεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εθηηκώληαη από ηνπο άιινπο
εθπαηδεπηηθνύο.
25. Οη εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη ζπλεξγαηηθά ζε νκάδεο.
ΜΔΔ ΣΙΜΔ ΓΙΑ ΤΝΑΓΔΛΦΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Std.
Deviation

N

3,18

0,913

92

3,39

1,048

92

3,38

1,015

92

3,09
3,26

1,076
1,013

92
92

Αλαθνξηθά κε ηνλ πίλαθα 5.10, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη νη καζεηέο εκθαλίδνπλ κηα
ηάζε ππεπζπλφηεηαο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ γηα ην ζπίηη. Χζηφζν, ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο ηνλ θνηλφ
ραξαθηήξα ησλ πξνζδνθηψλ πνπ έρνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο γηα ηελ επίδνζε ησλ
καζεηψλ/καζεηξηψλ.
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Πίνακαρ 5.10: Μέζερ ηιμέρ και ηςπικέρ αποκλίζειρ ηηρ διάζηαζηρ ηηρ κοινυνίαρ μάθηζηρ ανά επώηηζη.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΘΗΗ
6. Εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο έρνπλ θνηλέο πξνζδνθίεο γηα ηελ επίδνζε
ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ.
13. Οη γνλείο εκπηζηεύνληαη ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ.
21. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο επηθνηλσλνύλ ζπρλά γηα ηελ επίδνζε
ησλ καζεηώλ.
35. Οη καζεηέο είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηάμε
θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ γηα ην ζπίηη.
ΜΔΔ ΣΙΜΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΘΗΗ

Mean

Std. Deviation

N

3,01

1,064

92

3,18

0,960

92

3,15

0,960

92

3,30

1,014

92

3,16

0,999

92

Ζ ζπλνπηηθή απεηθφληζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ αλά εξψηεζε απνδίδεηαη κέζσ
ηνπ ρήκαηνο 5.1, φπνπ μερσξίδεη ε κέζε ηηκή ζηελ εξψηεζε 15. Δίλαη ζαθέο φηη νη
εθπαηδεπηηθνί δελ αθηεξψλνπλ ρξφλν ζηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαδέιθσλ.

ηνλ πίλαθα 5.11 εκθαλίδνληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ
πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο δηαζηάζεηο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο
πνπ επηθξαηνχλ ζην ζρνιείν, φπνπ ππεξεηνχλ θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο. Γηαπηζηψλεηαη
φηη νη κέζεο ηηκέο αλά δηάζηαζε δε δηαθέξνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο θαη θπκαίλνληαη απφ 3,14
έσο 3,47 (ρήκα 5.2).
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Πίνακαρ 5.11: Μέζερ ηιμέρ και ηςπικέρ αποκλίζειρ ηυν διαζηάζευν ηηρ ζσολικήρ κοςληούπαρ
ζςνεπγαζίαρ.
ΜΔΔ ΣΙΜΔ ΓΙΑΣΑΔΩΝ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ

Mean

Std. Deviation

N

ΜΕΕ ΣΙΜΕ ΓΙΑ ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

3,47

1,079

92

ΜΕΕ ΣΙΜΕ ΓΙΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

3,14

1,068

92

ΜΕΕ ΣΙΜΕ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

3,28

0,972

92

ΜΕΕ ΣΙΜΕ ΓΙΑ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΟΤ

3,2

1,173

92

ΜΕΕ ΣΙΜΕ ΓΙΑ ΤΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

3,26

1,01

92

ΜΕΕ ΣΙΜΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΘΗΗ

3,16

0,999

92

Οη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο δείρλνπλ κηα ηάζε πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε. Ζ πςειφηεξε κέζε
ηηκή 3,47 παξαηεξείηαη ζηε ζπλεξγαηηθή εγεζία, ππνδειψλνληαο φηη ν δηεπζπληήο/ ε
δηεπζχληξηα επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο. Παξφκνηα κέζε ηηκή
εκθαλίδνπλ θαη νη ππφινηπεο δηαζηάζεηο ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο, φπσο ε
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε κε κέζε ηηκή 3,28, ε ζπλαδειθηθή ππνζηήξημε κε κέζε ηηκή 3,26, ε
ελφηεηα ζθνπνχ κε κέζε ηηκή 3,2, θαζψο θαη ε θνηλσλία κάζεζεο κε κέζε ηηκή 3,16. ηνλ
αληίπνδα, ε δηάζηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδεη ηε ρακειφηεξε κέζε ηηκή
3,14, ππνδειψλνληαο φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ
δελ είλαη πάληνηε εθηθηή. πσο πξνθχπηεη απφ κία ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ Πίλαθα 5.11, ε
αληηιακβαλφκελε ζρνιηθή θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο κε βάζε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε θιίκαθα
Likert 1 έσο 5 αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε «Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ». Καηά ζπλέπεηα,
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νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη αλαπνθάζηζηνη σο πξνο ηελ χπαξμε
θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο, επηδεηθλχνληαο, σζηφζν, κία ηάζε πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε.

5.5 Γιαθοποποίηζη ηηρ ανηιλαμβανόμενηρ ζςνεπγαηικήρ κοςληούπαρ
ανάλογα με ηα δημογπαθικά σαπακηηπιζηικά ηος δείγμαηορ
Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δειαδή λα δηεξεπλεζεί αλ
δηαθνξνπνηείηαη ε αληηιακβαλφκελε ζρνιηθή θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο αλάινγα κε ην θχιν
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ εηδηθφηεηα, ηα έηε ππεξεζίαο, ηε
ζέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ηνλ ηχπν θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ, δεκηνπξγήζεθαλ πίλαθεο
δηαζηαπξψζεσλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο δηαθνξψλ γηα ηνπο παξάγνληεο ηεο θιίκαθαο
SCS-TF.

Φύλο
Αξρηθά, γηα λα δηαπηζησζεί αλ ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί παξάγνληα
δηαθνξνπνίεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο, δηελεξγήζεθε t-test γηα
αλεμάξηεηα δείγκαηα, φπνπ έγηλε αμηνιφγεζε ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ
δχν θχισλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο

κέζνπο φξνπο ησλ δχν θχισλ σο πξνο ηε 'ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ

ΖΓΔΗΑ (t=1,505, p=0,136), ηελ 'ΔΠΑΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ' (t=1,235, p=0,220) θαη
ηε 'ΤΝΑΓΔΛΦΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ' (t=1,808, p=0,074). Χζηφζν, ζηε δηάζηαζε
'ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ' (t=2,134, p=0,036) νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί
εθθξάδνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε (Μ.Σ.=3,26) έλαληη ησλ αληξψλ ζπλαδέιθσλ ηνπο
(Μ.Σ.=2,87). Μεγαιχηεξε δηαθνξά παξαηεξήζεθε θαη ζηε δηάζηαζε 'ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΠΟΤ'
(t=3,541, p=0,001), φπνπ ε κέζε ηηκή ησλ γπλαηθψλ είλαη 3,44 έλαληη ησλ αληξψλ πνπ είλαη
2,68. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ t-test έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ θαη ζηε δηάζηαζε 'ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΑΘΖΖ' (t=2,758, p=0,007) κε
ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο λα ζεκεηψλνπλ Μ.Σ.=3,31 έλαληη ησλ αληξψλ κε Μ.Σ.=2,84
(Πίλαθαο 5.12).
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Πίνακαρ 5.12: ύγκπιζη μέζυν ηιμών ηυν διαζηάζευν ηηρ ζςνεπγαηικήρ κοςληούπαρ ανάλογα με ηο
θύλo.

ΦΤΛΟ

N

Mean

Std. Deviation

ΓΤΝΑΙΚΑ

63

3,56

,814

ΑΝΣΡΑ

29

3,27

,964

ΤΝΕΡΓΑΙΑ

ΓΤΝΑΙΚΑ

63

3,26

,782

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

ΑΝΣΡΑ

29

2,87

,838

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ

ΓΤΝΑΙΚΑ

63

3,34

,574

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΝΣΡΑ

29

3,16

,830

ΓΤΝΑΙΚΑ

63

3,44

,901

ΑΝΣΡΑ

29

2,68

1,078

ΤΝΑΔΕΛΦΙΚΗ

ΓΤΝΑΙΚΑ

63

3,37

,827

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΑΝΣΡΑ

29

3,03

,887

ΓΤΝΑΙΚΑ

63

3,31

,724

ΑΝΣΡΑ

29

2,84

,867

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΟΤ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΘΗΗ

t

Sig. (2-tailed)

1,505

,136

2,134

,036

1,235

,220

3,541

,001

1,808

,074

2,758

,007

Ηλικία
Αθνινχζεζε αλάιπζε δηαθχκαλζεο ANOVA γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο
ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, ε νπνία δελ αλέδεημε
θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Πίλαθαο 5.13).
Πίνακαρ 5.13: Ανάλςζη διακύμανζηρ ANOVA για ηη διαθοποποίηζη ηυν διαζηάζευν ηηρ
ζςνεπγαηικήρ κοςληούπαρ ανάλογα με ηην ηλικία (ομαδοποίηζη).

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ
ΗΓΕΙΑ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

7,448

6

1,241

Within Groups

61,383

85

,722

Total

68,831

91

Between Groups

3,528

6

,588

Within Groups

56,968

85

,670

Total

60,496

91

Between Groups

5,396

6

,899

Within Groups

35,023

85

,412

Total

40,419

91
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F

Sig.

1,719

,126

,877

,515

2,183

,052

ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΟΤ

ΤΝΑΔΕΛΦΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΘΗΗ

Between Groups

12,152

6

2,025

Within Groups

82,207

85

,967

Total

94,360

91

Between Groups

4,376

6

,729

Within Groups

62,363

85

,734

Total

66,739

91

Between Groups

5,884

6

,981

Within Groups

52,170

85

,614

Total

58,054

91

2,094

,062

,994

,435

1,598

,158

Επίπεδο εκπαίδεςζηρ
Αθνινχζεζε αλάιπζε δηαθχκαλζεο ANOVA γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο
ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο αλάινγα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε νπνία δελ αλέδεημε θακία
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Πίλαθαο 5.14).
Πίνακαρ 5.14: Ανάλςζη διακύμανζηρ ANOVA για ηη διαθοποποίηζη ηυν διαζηάζευν ηηρ
ζςνεπγαηικήρ κοςληούπαρ ανάλογα με ηo επίπεδο εκπαίδεςζηρ.

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ
ΗΓΕΙΑ

Sum of Squares

df

Mean Square

Between Groups

2,734

3

,911

Within Groups

66,097

88

,751

Total

68,831

91

,292

3

,097

Within Groups

60,204

88

,684

Total

60,496

91

Between Groups

1,453

3

,484

Within Groups

38,966

88

,443

Total

40,419

91

Between Groups

3,822

3

1,274

Within Groups

90,537

88

1,029

Total

94,360

91

Between Groups
ΤΝΕΡΓΑΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΟΤ
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F

Sig.

1,213

,310

,142

,934

1,094

,356

1,238

,301

Between Groups
ΤΝΑΔΕΛΦΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΑΘΗΗ

,532

3

,177

Within Groups

66,207

88

,752

Total

66,739

91

Between Groups

1,768

3

,589

Within Groups

56,286

88

,640

Total

58,054

91

,236

,871

,921

,434

Ειδικόηηηα
ηαηηζηηθά ζεκαληηθή βξέζεθε ε επίδξαζε ηεο εηδηθφηεηαο ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο αληηιακβαλφκελεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο. πγθεθξηκέλα, ηα
απνηειέζκαηα

αλάιπζεο

ειέγρνπ

δηαθχκαλζεο

έδεημαλ

φηη

αλαθνξηθά

κε

ηελ

'ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ' (F=3,341, p=0,003) ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γαιιηθήο γιψζζαο
θαηαγξάθεθαλ ζαθψο πςειφηεξα επίπεδα (Μ.Σ.=4,30) ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ησλ εηθαζηηθψλ (Μ.Σ.=2,36) θαη ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο (Μ.Σ.=2,34). Χο πξνο ηε
'ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ' (F=3,122, p=0,006), θαη πάιη νη ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ εθθξάδνπλ αληίζηνηρεο ζηάζεηο (γαιιηθψλ: Μ.Σ.=3,83 θαη
ζεαηξηθήο αγσγήο θαη εηθαζηηθψλ: Μ.Σ.=2,33 θαη Μ.Σ.=2,00 αληίζηνηρα). ηελ ππνθιίκαθα
ηεο 'ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ' (F=2,549, p=0,020) παξαηεξείηαη αιιαγή σο
πξνο ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή (Μ.Σ.=3,96), ε νπνία ζεκεηψζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
πιεξνθνξηθήο. ηνλ αληίπνδα γηα αθφκε κία θνξά εκθαλίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο
ζεαηξηθήο αγσγήο (Μ.Σ.=2,65) θαη ησλ εηθαζηηθψλ (Μ.Σ.=2,56). ηελ πεξίπησζε ηεο
'ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΠΟΤ' (F=3,354, p=0,003) αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζεηηθφηεξα δηαθείκελνη
παξνπζηάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο (Μ.Σ.=3,50), θαζψο θαη νη δάζθαινη/δαζθάιεο
(Μ.Σ.=3,46). Ζ αξλεηηθή ζηάζε εθδειψλεηαη γηα αθφκα κία θνξά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ησλ εηθαζηηθψλ (Μ.Σ.=2,00) θαη ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο (Μ.Σ.=1,70). Γηα ηε δηάζηαζε ηεο
'ΤΝΑΓΔΛΦΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ' (F=3,647, p=0,002) εκθαλίδνληαη αληίζηνηρεο ηάζεηο,
αιιά ε πιένλ ζεκαληηθή δηαθχκαλζε παξαηεξείηαη ζηελ 'ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΑΘΖΖ'
(F=5,755, p=0,000) κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γαιιηθήο γιψζζαο (Μ.Σ.=3,75) απφ ηε κηα
θαη εηθαζηηθψλ θαη ζεαηξηθήο αγσγήο απφ ηελ άιιε (Μ.Σ.=2,00) (Πίλαθαο 5.15).
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Πίνακαρ 5.15: Ανάλςζη διακύμανζηρ ANOVA για ηη διαθοποποίηζη ηυν διαζηάζευν ηηρ
ζςνεπγαηικήρ κοςληούπαρ ανάλογα με ηην ειδικόηηηα.

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ
ΗΓΕΙΑ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Std.

N

Mean

ΔΑΚΑΛΟ/ΔΑΚΑΛΑ

50

3,61

,778

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

12

3,39

,820

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

3

4,30

,619

ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

11

3,62

,884

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5

3,27

,833

ΜΟΤΙΚΗ

2

3,73

,000

ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ

5

2,36

,870

ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4

2,34

,892

Total

92

3,47

,870

ΔΑΚΑΛΟ/ΔΑΚΑΛΑ

50

3,31

,725

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

12

2,97

,699

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

3

3,83

1,093

ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

11

3,06

,838

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5

3,30

1,309

ΜΟΤΙΚΗ

2

3,25

,354

ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ

5

2,00

,236

ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4

2,33

,304

Total

92

3,14

,815

ΔΑΚΑΛΟ/ΔΑΚΑΛΑ

50

3,32

,614

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

12

3,35

,616

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

3

3,53

,503

ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

11

3,20

,716

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5

3,96

,590

ΜΟΤΙΚΗ

2

3,60

,000

ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ

5

2,56

,817

ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4

2,65

,574

Total

92

3,28

,666
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Deviation

F

Sig.

3,341

,003

3,122

,006

2,549

,020

ΕΝΟΣΗΣΑ
ΚΟΠΟΤ

ΤΝΑΔΕΛΦΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΑΘΗΗ

ΔΑΚΑΛΟ/ΔΑΚΑΛΑ

50

3,46

,934

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

12

3,33

,764

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

3

2,80

1,562

ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

11

3,05

1,066

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5

3,12

1,238

ΜΟΤΙΚΗ

2

3,50

,141

ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ

5

2,00

,616

ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4

1,70

,476

Total

92

3,20

1,018

ΔΑΚΑΛΟ/ΔΑΚΑΛΑ

50

3,41

,808

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

12

3,23

,794

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

3

4,17

,764

ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

11

3,41

,957

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5

3,05

,622

ΜΟΤΙΚΗ

2

3,13

,177

ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ

5

2,25

,250

ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4

2,00

,204

Total

92

3,26

,856

ΔΑΚΑΛΟ/ΔΑΚΑΛΑ

50

3,46

,673

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

12

3,04

,698

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

3

3,75

,250

ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

11

2,86

,636

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5

3,00

1,159

ΜΟΤΙΚΗ

2

3,00

,354

ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ

5

2,00

,685

ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4

2,00

,204

Total

92

3,16

,799

3,354

,003

3,647

,002

5,755

,000

Έηη ζςνολικήρ ςπηπεζίαρ ζηη δημόζια εκπαίδεςζη
ηαηηζηηθά ζεκαληηθή βξέζεθε ε επίδξαζε ησλ εηψλ ζπλνιηθήο ππεξεζίαο ζηε δεκφζηα
εθπαίδεπζε κφλν ζηε δηάζηαζε ηεο 'ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΑΘΖΖ' (F=2,730, p=0,018).
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πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε 32-37 έηε ππεξεζίαο
(Μ.Σ.=4,17) είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο κε 2-7 έηε
ππεξεζίαο (Μ.Σ.=2,17). Αληηζέησο, νη άιιεο νκάδεο δελ παξνπζίαζαλ κεηαμχ ηνπο
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Πίλαθαο 5.16).
Πίνακαρ 5.16: Ανάλςζη διακύμανζηρ ANOVA για ηη διαθοποποίηζη ηυν διαζηάζευν ηηρ ζςνεπγαηικήρ
κοςληούπαρ ανάλογα με ηα έηη ςπηπεζίαρ (ομαδοποίηζη).
N

Mean

Std. Deviation

2-7

3

3,52

,210

7-12

23

3,55

,677

12-17

25

3,46

1,013

17-22

23

3,16

,893

22-27

8

3,57

,821

27-32

7

3,66

,873

32-37

3

4,52

,762

Total

92

3,47

,870

2-7

3

2,56

,822

7-12

23

3,37

,678

12-17

25

3,27

,866

ΤΝΕΡΓΑΙΑ

17-22

23

2,70

,785

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

22-27

8

3,31

,879

27-32

7

3,12

,756

32-37

3

3,67

,500

Total

92

3,14

,815

2-7

3

3,67

,306

7-12

23

3,36

,618

12-17

25

3,30

,651

17-22

23

3,21

,771

22-27

8

3,18

,817

27-32

7

3,06

,486

32-37

3

3,60

,721

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
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F

Sig.

1,357

,241

2,205

,050

,529

,785

Total

92

3,28

,666

2-7

3

2,27

1,222

7-12

23

3,51

,863

12-17

25

3,18

1,010

17-22

23

2,97

,937

22-27

8

2,80

1,292

27-32

7

3,31

1,051

32-37

3

4,40

,721

Total

92

3,20

1,018

2-7

3

2,75

1,090

7-12

23

3,59

,697

12-17

25

3,34

,895

ΤΝΑΔΕΛΦΙΚΗ

17-22

23

2,83

,789

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

22-27

8

3,31

1,042

27-32

7

3,29

,847

32-37

3

3,75

,433

Total

92

3,26

,856

2-7

3

2,17

1,422

7-12

23

3,33

,566

12-17

25

3,19

,726

17-22

23

2,86

,825

22-27

8

3,44

,971

27-32

7

3,21

,668

32-37

3

4,17

,577

Total

92

3,16

,799

ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΟΤ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΘΗΗ

2,031

,070

2,061

,066

2,730

,018

Θέζη ζηο ζσολείο
Με ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ειέγρνπ t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα εμεηάζηεθε ε χπαξμε ή κε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηηο κέζεο βαζκνινγίεο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο
ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο κε βάζε ηε ζέζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζρνιείν. Ζ πξψηε
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νκάδα πεξηιακβάλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε δεχηεξε νκάδα ηνπο δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο.
χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.17, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ησλ
κέζσλ φξσλ ησλ δχν νκάδσλ, δε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ
απηψλ σο πξνο ηε 'ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ' (t=-1,284, p=0,202), ηελ
'ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ' (t=-1,297, p=0,198) θαη ηε 'ΤΝΑΓΔΛΦΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ' (t=-1,876, p=0,064). Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε δηάζηαζε
'ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ' (t=-2,569, p=0,012) νη δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο εθθξάδνπλ
ζαθψο ζεηηθφηεξε ζηάζε (Μ.Σ.=4,05) έλαληη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μ.Σ.=3,38). Ζ ζεηηθή απηή
ζηάζε παξαηεξείηαη θαη ζηηο δηαζηάζεηο ηεο 'ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΠΟΤ' (t=-2,114, p=0,037)
θαη

ηεο 'ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΑΘΖΖ' (t=-2,089, p=0,040) κε κηθξφηεξε, φκσο, δηαθνξά

(Πίλαθαο 5.17).
Πίνακαρ 5.17: ύγκπιζη μέζυν ηιμών ηυν διαζηάζευν ηηρ ζςνεπγαηικήρ κοςληούπαρ ανάλογα με ηη
θέζη.
Std.

ΘΔΗ

N

Mean

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

80

3,38

,878

ΗΓΕΙΑ

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ/ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

12

4,05

,547

ΤΝΕΡΓΑΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

80

3,09

,833

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ/ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

12

3,42

,649

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

80

3,25

,690

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ/ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

12

3,52

,430

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

80

3,11

1,055

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ/ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

12

3,77

,425

ΤΝΑΔΕΛΦΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

80

3,20

,876

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ/ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

12

3,69

,575

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

80

3,10

,812

ΜΑΘΗΗ

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ/ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

12

3,60

,548

Deviation

ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΟΤ

t

Sig. (2tailed)

-2,569

,012

-1,284

,202

-1,297

,198

-2,114

,037

-1,876

,064

-2,089

,040

Τύπορ ζσολείος
Υξεζηκνπνηήζεθε ην t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ γηα ηε δηαζηαχξσζε ηνπ ηχπνπ ζρνιείνπ
κε ηηο 6 δηαζηάζεηο ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο. Σα απνηειέζκαηα ειέγρνπ έδεημαλ φηη δελ
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ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ νιηγνζέζησλ θαη πνιπζέζησλ ζρνιείσλ φζνλ
αθνξά ηελ αληηιακβαλφκελε ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα (Πίλαθαο 5.18).
Πίνακαρ 5.18: ύγκπιζη μέζυν ηιμών ηυν διαζηάζευν ηηρ ζςνεπγαηικήρ κοςληούπαρ ανάλογα με ηον
ηύπο ζσολείος.
ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΙΟΤ

N

Mean

Std. Deviation

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ

ΟΛΙΓΟΘΕΙΟ

3

3,12

,784

ΗΓΕΙΑ

ΠΟΛΤΘΕΙΟ

89

3,48

,874

ΤΝΕΡΓΑΙΑ

ΟΛΙΓΟΘΕΙΟ

3

3,33

,882

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

ΠΟΛΤΘΕΙΟ

89

3,13

,818

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ

ΟΛΙΓΟΘΕΙΟ

3

3,40

,200

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΠΟΛΤΘΕΙΟ

89

3,28

,677

ΟΛΙΓΟΘΕΙΟ

3

3,87

,462

ΠΟΛΤΘΕΙΟ

89

3,18

1,026

ΤΝΑΔΕΛΦΙΚΗ

ΟΛΙΓΟΘΕΙΟ

3

3,75

1,146

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΟΛΤΘΕΙΟ

89

3,24

,849

ΟΛΙΓΟΘΕΙΟ

3

3,75

,250

ΠΟΛΤΘΕΙΟ

89

3,14

,804

ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΟΤ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΘΗΗ

t

Sig. (2-tailed)

-,703

,484

,425

,672

,303

,763

1,159

,250

1,006

,317

1,299

,197

Πεπιοσή ζσολείος
ηαηηζηηθά ζεκαληηθή βξέζεθε ε επίδξαζε ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα
ησλ

ζπκκεηερφλησλ

εθπαηδεπηηθψλ

ζηελ

αληηιακβαλφκελε

ζρνιηθή

θνπιηνχξα.

Αλαιπηηθφηεξα, δηαπηζηψζεθε φηη αλαθνξηθά κε ηελ 'ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ' (F=9,317,
p=0,000) ζηηο αγξνηηθέο-νξεηλέο πεξηνρέο θαηαγξάθεθαλ ζαθψο πςειφηεξα επίπεδα
(Μ.Σ.=3,95) ζε ζρέζε κε ηηο αζηηθέο (Μ.Σ.=3,58) θαη ηηο εκηαζηηθέο (Μ.Σ.=2,99). Χο πξνο
ηε 'ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ' (F=10,847, p=0,000), θαη πάιη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ
εξγάδνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο εθθξάδνπλ αληίζηνηρεο αληηιήςεηο (αγξνηηθέονξεηλέο: Μ.Σ.=3,71, αζηηθέο: Μ.Σ.=3,16 θαη εκηαζηηθέο: Μ.Σ.=2,72). ηελ πεξίπησζε ηεο
'ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ' (F=9,465, p=0,000), ηεο 'ΤΝΑΓΔΛΦΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ' (F=8,895, p=0,000) θαη ηεο 'ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΑΘΖΖ' (F=8,798,
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p=0,000) παξαηεξείηαη ην αληίζηνηρν κνηίβν, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζρνιεία αγξνηηθψλνξεηλψλ πεξηνρψλ δηαπηζηψλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ χπαξμε ηεο ζπλεξγαηηθήο
θνπιηνχξαο θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο πνπ
έπνληαη. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 'ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΠΟΤ' (F=3,858, p=0,025)
παξνπζηάδεη αλάινγε εηθφλα κε ειαθξψο κηθξφηεξεο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ ηξηψλ
θαηεγνξηψλ (Πίλαθαο 5.19).

Πίνακαρ 5.19: Ανάλςζη διακύμανζηρ ANOVA για ηη διαθοποποίηζη ηυν διαζηάζευν ηηρ ζςνεπγαηικήρ
κοςληούπαρ ανάλογα με ηην πεπιοσή ηος ζσολείος.
N

Mean

Std. Deviation

ΑΣΙΚΗ

42

3,58

,792

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ

ΗΜΙΑΣΙΚΗ

30

2,99

,930

ΗΓΕΙΑ

ΑΓΡΟΣΙΚΗ-ΟΡΕΙΝΗ

20

3,95

,569

Total

92

3,47

,870

ΑΣΙΚΗ

42

3,16

,697

ΤΝΕΡΓΑΙΑ

ΗΜΙΑΣΙΚΗ

30

2,72

,786

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΣΙΚΗ-ΟΡΕΙΝΗ

20

3,71

,755

Total

92

3,14

,815

ΑΣΙΚΗ

42

3,37

,620

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ

ΗΜΙΑΣΙΚΗ

30

2,92

,698

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΓΡΟΣΙΚΗ-ΟΡΕΙΝΗ

20

3,66

,426

Total

92

3,28

,666

ΑΣΙΚΗ

42

3,29

,941

ΗΜΙΑΣΙΚΗ

30

2,82

1,103

ΑΓΡΟΣΙΚΗ-ΟΡΕΙΝΗ

20

3,58

,894

Total

92

3,20

1,018

ΑΣΙΚΗ

42

3,19

,674

ΤΝΑΔΕΛΦΙΚΗ

ΗΜΙΑΣΙΚΗ

30

2,94

,966

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΑΓΡΟΣΙΚΗ-ΟΡΕΙΝΗ

20

3,89

,723

Total

92

3,26

,856

ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΟΤ

66

F

Sig.

9,317

,000

10,847

,000

9,465

,000

3,858

,025

8,895

,000

ΑΣΙΚΗ

42

3,23

,732

ΗΜΙΑΣΙΚΗ

30

2,76

,803

ΑΓΡΟΣΙΚΗ-ΟΡΕΙΝΗ

20

3,64

,641

Total

92

3,16

,799

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΘΗΗ

8,798

,000

5.6 ςζσεηίζειρ μεηαβληηών
Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα αθνξνχζε ζην βαζκφ ζπζρέηηζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο εγεζίαο κε
ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο, ηεο ελφηεηαο ζθνπνχ, ηεο ζπλαδειθηθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο θνηλσλίαο
κάζεζεο.
χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.20, ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ Pearson's r έδεημαλ φηη ππάξρεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θνπιηνχξαο
ζπλεξγαζίαο, δειαδή κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ. πγθεθξηκέλα:
 γηα ηε 'ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ' ν πςειφηεξνο βαζκφο ζπζρέηηζεο παξαηεξείηαη κε
ηε 'ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ' (r=0,703**, p=0,000) θαη ν ρακειφηεξνο κε
ηελ 'ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΠΟΤ' (r=0,622**, p=0,000) (δηαθχκαλζε 0,081).
 γηα ηε 'ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ' ν πςειφηεξνο βαζκφο ζπζρέηηζεο
παξαηεξείηαη κε ηε 'ΤΝΑΓΔΛΦΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ' (r=0,787**, p=0,000) θαη ν
ρακειφηεξνο κε ηελ 'ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ' (r=0,622**, p=0,000)
(δηαθχκαλζε 0,190).
 γηα ηελ 'ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ' ν πςειφηεξνο βαζκφο ζπζρέηηζεο
παξαηεξείηαη κε ηε 'ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ' (r=0,669**, p=0,000) θαη ν
ρακειφηεξνο κε ηελ 'ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΑΘΖΖ' (r=0,408**, p=0,000) (δηαθχκαλζε
0,261).
 γηα ηελ 'ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΠΟΤ' ν πςειφηεξνο βαζκφο ζπζρέηηζεο παξαηεξείηαη κε ηε
'ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΑΘΖΖ' (r=0,683**, p=0,000) θαη ν ρακειφηεξνο κε ηελ
'ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ' (r=0,544**, p=0,000) (δηαθχκαλζε 0,139).
 γηα ηε 'ΤΝΑΓΔΛΦΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ' ν πςειφηεξνο βαζκφο ζπζρέηηζεο
παξαηεξείηαη κε ηε 'ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ' (r=0,787**, p=0,000) θαη ν
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ρακειφηεξνο κε ηελ 'ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ' (r=0,564**, p=0,000)
(δηαθχκαλζε 0,223).
 γηα ηελ 'ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΑΘΖΖ' ν πςειφηεξνο βαζκφο ζπζρέηηζεο παξαηεξείηαη κε
ηε 'ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ' (r=0,760**, p=0,000) θαη ν ρακειφηεξνο κε
ηελ 'ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ' (r=0,408**, p=0,000) (δηαθχκαλζε 0,352).
Καηά ζπλέπεηα, ηνλ ζπλνιηθά πςειφηεξν βαζκφ ζπζρέηηζεο παξνπζηάδεη ε 'ΤΝΔΡΓΑΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ' θαη ηνλ ζπλνιηθά ρακειφηεξν ε 'ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ'.
Χζηφζν, πξνζεθηηθφηεξε κειέηε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ έμη
δηαζηάζεσλ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 'ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ' εκθαλίδεη ηε
ζηαζεξφηεξε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο ππφινηπεο πέληε δηαζηάζεηο κε δηαθχκαλζε 0,081.

Sum of Squares
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ

1

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ

Pearson Correlation

ΗΓΔΙΑ

ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ

Πίνακαρ 5.20: ςζσεηίζειρ μεηαξύ ηυν διαζηάζευν ηηρ ζςνεπγαηικήρ κοςληούπαρ.

1

,544
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,564

**

,408

**

,000

,000

,000

40,419

33,617

29,315

19,778

,324
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,369

,322

,217
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**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

50,130

45,561

33,617

,551

,501

92

92

Sum of Squares

ΚΟΠΟΤ

and Cross-products
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N

**

1
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**

,683

**

,000

,000

94,360

47,602

50,583
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,523

,556
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92
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92

1

,691

**

Sig. (2-tailed)

,000

,000
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47,508

50,031

29,315

47,602

66,739

43,024

,522

,550

,322

,523

,733
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ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

and Cross-products
Covariance
N

**
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40,096

45,045

19,778

50,583

43,024

58,054

,441

,495

,217

,556
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,638
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92

92

92

and Cross-products
Covariance
N

,691

**

Sig. (2-tailed)

ΜΑΘΗΗ

,683

**

,634

Sum of Squares

,408

**

,000

Pearson Correlation

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

,760

**

,600

**

,701

Sum of Squares

,564

**

Pearson Correlation

ΤΝΑΔΕΛΦΙΚΗ

,787

**

,544

**

,622

ΕΝΟΣΗΣΑ

,603

**

Pearson Correlation

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5.7 Αναλύζειρ παλινδπόμηζηρ
Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε ζηφρν λα εθηηκεζεί ε ζπκβνιή
ηεο ζπλεξγαηηθήο εγεζίαο ζηε δηακφξθσζε ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ηεο ελφηεηαο ζθνπνχ, ηεο ζπλαδειθηθήο
ππνζηήξημεο θαη ηεο θνηλσλίαο κάζεζεο.
Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο δηακφξθσζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο
'ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ' κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηε 'ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ
ΖΓΔΗΑ' ππνινγίδεηαη ην αθφινπζν κνληέιν παιηλδξφκεζεο. χκθσλα κε ην Model
Summary (Πίλαθαο 5.21), ην R2 ηζνχηαη κε 0,495, δειαδή ε ζπλεξγαηηθή εγεζία επεξεάδεη
ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαηά 49,5%.
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Πίνακαρ 5.21: Model Summary για ηη ζςνεπγαζία εκπαιδεςηικών.

Model
1

R
,703

R Square
a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,489

,583

,495

a. Predictors: (Constant), ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

ηνλ πίλαθα ANOVA (Πίλαθαο 5.22) παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη Sig.<0,05 θαη
ην F είλαη κεγάιν (88,143), άξα ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν
κνληέιν παξνπζηάδεη θαιή πξνζαξκνγή.
Πίνακαρ 5.22: ANOVAa για ηη ζςνεπγαζία εκπαιδεςηικών.
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

29,933

1

29,933

88,143

,000

Residual

30,563

90

,340

Total

60,496
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b

a. Dependent Variable: ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
b. Predictors: (Constant), ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β (Πίλαθαο 5.23), ε εμίζσζε ηεο
παιηλδξφκεζεο δηακνξθψλεηαη y=0,848+0,659x. Ηζρχεη p<0,05 θαη, ζπλεπψο, ε x είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (ρήκα 5.3).
Πίνακαρ 5.23: Coefficientsa για ηη ζςνεπγαηική ηγεζία.

Model

1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

(Constant)

,848

,251

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

,659

,070

a. Dependent Variable: ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
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t

Sig.

3,376

,001

9,388

,000

Beta

,703

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο δηακφξθσζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο
'ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ' κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηε 'ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ
ΖΓΔΗΑ' ππνινγίδεηαη ην αθφινπζν κνληέιν παιηλδξφκεζεο. χκθσλα κε ην Model
Summary (Πίλαθαο 5.24), ην R2 ηζνχηαη κε 0,447, δειαδή ε ζπλεξγαηηθή εγεζία επεξεάδεη
ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαηά 44,7%.
Πίνακαρ 5.24: Model Summary για ηην επαγγελμαηική ανάπηςξη.

Model
1

R
,669

R Square
a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,441

,498

,447

a. Predictors: (Constant), ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

ηνλ πίλαθα ANOVA (Πίλαθαο 5.25) παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη Sig.<0,05 θαη
ην F είλαη κεγάιν (72,762), άξα ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν
κνληέιν παξνπζηάδεη θαιή πξνζαξκνγή.
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Πίνακαρ 5.25: ANOVAa για ηην επαγγελμαηική ανάπηςξη.
Sum of

Model
1

Squares

df

Mean Square

F

Sig.

72,762

,000

Regression

18,069

1

18,069

Residual

22,350

90

,248

Total

40,419
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b

a. Dependent Variable: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
b. Predictors: (Constant), ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β (Πίλαθαο 5.26), ε εμίζσζε ηεο
παιηλδξφκεζεο δηακνξθψλεηαη y=1,507+0,512x. Ηζρχεη p<0,05 θαη, ζπλεπψο, ε x είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (ρήκα 5.4).
Πίνακαρ 5.26: Coefficientsa για ηη ζςνεπγαηική ηγεζία.

Model

1

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error

(Constant)

1,507

,215

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

,512

,060

a. Dependent Variable: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
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Standardized
Coefficients

t

Sig.

7,018

,000

8,530

,000

Beta

,669

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο δηακφξθσζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο
'ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΟΠΟΤ' κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηε 'ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ'
ππνινγίδεηαη ην αθφινπζν κνληέιν παιηλδξφκεζεο. χκθσλα κε ην Model Summary
(Πίλαθαο 5.27), ην R2 ηζνχηαη κε 0,387, δειαδή ε ζπλεξγαηηθή εγεζία επεξεάδεη ηελ ελφηεηα
ζθνπνχ θαηά 38,7%.
Πίνακαρ 5.27: Model Summary για ηην ενόηηηα ζκοπού.

Model
1

R

R Square

,622

a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,380

,802

,387

a. Predictors: (Constant), ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

ηνλ πίλαθα ANOVA (Πίλαθαο 5.28) παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη Sig.<0,05 θαη
ην F είλαη κεγάιν (56,802), άξα ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν
κνληέιν παξνπζηάδεη θαιή πξνζαξκνγή.
Πίνακαρ 5.28: ANOVAa για ηην ενόηηηα ζκοπού.
Sum of

Model
1

Squares

df

Mean Square

F

Sig.

56,802

,000

Regression

36,510

1

36,510

Residual

57,849

90

,643

Total

94,360
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b

a. Dependent Variable: ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΟΤ
b. Predictors: (Constant), ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β (Πίλαθαο 5.29), ε εμίζσζε ηεο
παιηλδξφκεζεο δηακνξθψλεηαη y=0,671+0,728x. Ηζρχεη p<0,05 θαη, ζπλεπψο, ε x είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (ρήκα 5.5).
Πίνακαρ 5.29: Coefficientsa για ηη ζςνεπγαηική ηγεζία.

Model

1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

(Constant)

,671

,346

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

,728

,097
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t

Sig.

1,942

,055

7,537

,000

Beta

,622

a. Dependent Variable: ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΟΤ

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο δηακφξθσζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο
'ΤΝΑΓΔΛΦΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ' κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηε 'ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ'
ππνινγίδεηαη ην αθφινπζν κνληέιν παιηλδξφκεζεο. χκθσλα κε ην Model Summary
(Πίλαθαο 5.30), ην R2 ηζνχηαη κε 0,491, δειαδή ε ζπλεξγαηηθή εγεζία επεξεάδεη ηε
ζπλαδειθηθή ππνζηήξημε θαηά 49,1%.
Πίνακαρ 5.30: Model Summary για ηη ζςναδελθική ςποζηήπιξη.

Model
1

R
,701

R Square
a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,486

,614

,491

a. Predictors: (Constant), ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

ηνλ πίλαθα ANOVA (Πίλαθαο 5.31) παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη Sig.<0,05 θαη
ην F είλαη κεγάιν (86,930), άξα ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν
κνληέιν παξνπζηάδεη θαιή πξνζαξκνγή.
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Πίνακαρ 5.31: ANOVAa για ηη ζςναδελθική ςποζηήπιξη.
Sum of

Model
1

Squares

df

Mean Square

F

Sig.

86,930

,000

Regression

32,790

1

32,790

Residual

33,949

90

,377

Total

66,739
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b

a. Dependent Variable: ΤΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
b. Predictors: (Constant), ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β (Πίλαθαο 5.32), ε εμίζσζε ηεο
παιηλδξφκεζεο δηακνξθψλεηαη y=0,866+0,690x. Ηζρχεη p<0,05 θαη, ζπλεπψο, ε x είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (ρήκα 5.6).
Πίνακαρ 5.32: Coefficientsa για ηη ζςνεπγαηική ηγεζία.

Model

1

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error

(Constant)

,866

,265

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

,690

,074

a. Dependent Variable: ΤΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
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Standardized
Coefficients

t

Sig.

3,273

,002

9,324

,000

Beta

,701

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο δηακφξθσζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο
'ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΑΘΖΖ' κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηε 'ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ'
ππνινγίδεηαη ην αθφινπζν κνληέιν παιηλδξφκεζεο. χκθσλα κε ην Model Summary
(Πίλαθαο 5.33), ην R2 ηζνχηαη κε 0,402, δειαδή ε ζπλεξγαηηθή εγεζία επεξεάδεη ηε
ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαηά 40,2%.

Πίνακαρ 5.33: Model Summary για ηην κοινυνία μάθηζηρ.

Model
1

R

R Square

,634

a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,396

,621

,402

a. Predictors: (Constant), ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

ηνλ πίλαθα ANOVA (Πίλαθαο 5.34) παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη Sig.<0,05 θαη
ην F είλαη κεγάιν (60,584), άξα ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν
κνληέιν παξνπζηάδεη θαιή πξνζαξκνγή.

Πίνακαρ 5.34: ANOVAa για ηην κοινυνία μάθηζηρ.

Model
1

Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

60,584

,000

Regression

23,357

1

23,357

Residual

34,697

90

,386

Total

58,054

91

b

a. Dependent Variable: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΘΗΗ
b. Predictors: (Constant), ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β (Πίλαθαο 5.35), ε εμίζσζε ηεο
παιηλδξφκεζεο δηακνξθψλεηαη y=1,142+0,583x. Ηζρχεη p<0,05 θαη, ζπλεπψο, ε x είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (ρήκα 5.7).
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Πίνακαρ 5.35: Coefficientsa για ηη ζςνεπγαηική ηγεζία.

Model

1

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error

(Constant)

1,142

,268

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ

,583

,075

Standardized
Coefficients

t

Sig.

4,268

,000

7,784

,000

Beta

,634

a. Dependent Variable: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΘΗΗ

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ επξήκαηα, παξαηεξείηαη φηη ε ζπλεξγαηηθή εγεζία επεξεάδεη:
 ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαηά 49,5%.
 ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαηά 44,7%.
 ηελ ελφηεηα ζθνπνχ θαηά 38,7%.
 ηε ζπλαδειθηθή ππνζηήξημε θαηά 49,1%.
 ηελ θνηλσλία κάζεζεο θαηά 40,2%.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΤΕΖΣΖΖ
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ Αραΐαο ζε
ζρέζε κε ηελ χπαξμε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο. Βάζε ηεο έξεπλαο απνηέιεζε έλα ηζρπξφ,
φπσο απνδεηθλχεηαη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην School
Culture Survey – Teacher Form, δειαδή ην Δξσηεκαηνιφγην ρνιηθήο Κνπιηνχξαο –
Έληππν Δθπαηδεπηηθψλ. Οη δεκηνπξγνί ηνπ, Steve Gruenert θαη Jerry Valentine,
θαηαζθεχαζαλ κία θιίκαθα, ε νπνία αμηνινγεί ηελ χπαξμε ησλ έμη βηβιηνγξαθηθά
ηεθκεξησκέλσλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο: ηε ζπλεξγαηηθή εγεζία, ηε
ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ηελ ελφηεηα ζθνπνχ, ηε
ζπλαδειθηθή ππνζηήξημε θαη ηελ θνηλσλία κάζεζεο (Gruenert, 1998).
Γηα λα απαληεζεί, ινηπφλ, ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ην βαζκφ εκθάληζεο
ησλ έμη πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο, ηεξήζεθαλ πηζηά
νη νδεγίεο ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ αλαδείρζεθε ήηαλ φηη
νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη αλαπνθάζηζηνη ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε
θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο ζπλνιηθά, κε κία ειάρηζηε ηάζε πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πξνέιεπζε απηήο ηεο ζεηηθήο ηάζεο, αλαιχζεθαλ νη
επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο θαη παξαηεξήζεθε φηη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλεηέιεζε
ζηε δηακφξθσζε κηαο ζεηηθφηεξεο άπνςεο ήηαλ ε χπαξμε ζπλεξγαηηθήο εγεζίαο. Με άιια
ιφγηα, επηβεβαηψζεθε απηφ πνπ εχζηνρα δηαηχπσζε θαη ζηε δηθή ηνπ έξεπλα ν Piotrowsky
(2016) φηη ε εγεζία πξνβιέπεη ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα.
Αλαιπηηθφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί παξαδέρνληαη ηελ χπαξμε ηεο ζπλεξγαηηθήο
εγεζίαο, φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ δηεπζπληή/ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ
ζρνιείνπ, φπνπ ππεξεηνχλ. Ζ εθηίκεζε πξνο ηηο ηδέεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε εκπηζηνζχλε
ζηελ επαγγεικαηηθή θξίζε ηνπο, ν έπαηλνο ηεο απνδνηηθφηεηαο, ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα
ηξέρνληα δεηήκαηα θαη ε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ απνηεινχλ πξαθηηθέο
πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ λνκνχ Αραΐαο θαη εθηηκψληαη
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Χζηφζν, αμηνζεκείσηε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ε αληίθαζε
πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη έρεη αληίθηππν ζηελ
αληηιακβαλφκελε ζπλεξγαηηθή εγεζία: ελψ ην ξίζθν θαη ε θαηλνηνκία ζηε δηδαζθαιία
ππνζηεξίδνληαη απφ ηνλ δηεπζπληή/ηε δηεπζχληξηα, ε αληακνηβή γηα ηνλ πεηξακαηηζκφ πάλσ
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ζε λέεο ηδέεο θαη ηερληθέο απνπζηάδεη ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
παξνχζα κειέηε. Ζ αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν
πεξαηηέξσ έξεπλαο.
Αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ, απνηππψζεθε ζαθψο ε χπαξμε ηεο δηάζεζεο
επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ κε ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο θνηλψλ δηδαθηηθψλ
αληηθεηκέλσλ. Δπηπιένλ, ε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο παξαηεξείηαη θαη ζηελ αλάπηπμε θαη
αμηνιφγεζε ησλ project πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα
επηζεκαλζνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ επίηεπμε
νπζηαζηηθήο

ζπλεξγαζίαο,

φπσο

απηνί

αλαδεηθλχνληαη

απφ

ηηο

απαληήζεηο

ησλ

ζπκκεηερφλησλ. πγθεθξηκέλα, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζηνλ απφ θνηλνχ
ζρεδηαζκφ θαίλεηαη φηη δπζρεξαίλεη ηελ νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ, ην
γεγνλφο φηη δελ αθηεξψλεηαη ρξφλνο ζηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαδέιθσλ
απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνπιηνχξαο ηνπ αηνκηζκνχ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε
ζπλαδειθηθή παξαηήξεζε απνηειεί πξαθηηθή, ε νπνία δελ πξνβιέπεηαη θαη δελ έρεη εληαρζεί
ζην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Σν γεγνλφο απηφ αηηηνινγεί ηνλ εμαηξεηηθά ρακειφ κέζν
φξν ησλ απαληήζεσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.
Μηα πην πξνζεθηηθή καηηά ζηε δηάζηαζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, φπσο γίλεηαη
αληηιεπηή απφ ηα κέιε ηνπ δείγκαηνο, απνθαιχπηεη ηε δηάζεζή ηνπο γηα αλαδήηεζε λέσλ
ηδεψλ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ κέζσ ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, ζπλαδέιθσλ θαη άιισλ
επαγγεικαηηθψλ δηθηχσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν εθζπγρξνληζκφο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ
δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο βειηίσζεο.
Δληνχηνηο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ εκθαλίδνληαη ζίγνπξνη σο πξνο ηελ εθηίκεζε ησλ ελ ιφγσ
πξνζπαζεηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.
ηα πιαίζηα ηεο ελφηεηαο ζθνπνχ είλαη θαη πάιη ραξαθηεξηζηηθή ε εξκελεπηηθή αζάθεηα ησλ
αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηεο ζπλεξγαηηθήο
θνπιηνχξαο. Μνινλφηη θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε κίαο ζεηηθήο δηάζεζεο σο πξνο
ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία ζεσξνχλ φηη
αληαλαθιάηαη ζηελ απφδνζή ηνπο, δε δηαθξίλνπλ κηα μεθάζαξε αίζζεζε θαηεχζπλζεο. Με
άιια ιφγηα, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη έρνπλ κία γεληθφηεξε άπνςε
γηα ηελ απνζηνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ εληφο ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ
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ζπζηήκαηνο, αιιά φρη κία ζαθψο πξνδηνξηζκέλε θαηεχζπλζε, ε νπνία λα αληαλαθιά θαη ηηο
αμίεο ηεο θνηλφηεηαο φπνπ εληάζζεηαη ν νξγαληζκφο.
ζνλ αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο ζπλαδειθηθήο ππνζηήξημεο, ζεκεηψζεθαλ ζε βάζε κε
ζπζηεκαηηθή ηφζν ε πξνζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα παξνρή βνήζεηαο ζε πεξίπησζε
πξνβιήκαηνο εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ φζν θαη ε εθηίκεζε ζηηο ηδέεο ησλ
ζπλαδέιθσλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα κέιε ηνπ δείγκαηνο ηείλνπλ λα εκθαλίδνληαη
αλαπνθάζηζηα σο πξνο ηα επίπεδα εκπηζηνζχλεο πνπ επηθξαηνχλ εληφο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο θαη ηελ πνηφηεηα ζπλεξγαζίαο εληφο ησλ ζρεκαηηδφκελσλ νκάδσλ. Γηα άιιε κία
θνξά, επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε νκάδσλ, νη νπνίεο δε ιεηηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθά.
Τπνγξακκίδεηαη, δειαδή, ε χπαξμε group work θαη φρη team work πνπ ζα άξκνδε ζε κία
ζεηηθή θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο.
Αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσλία κάζεζεο, ηελ νπνία ζπγθξνηνχλ εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θαη
γνλείο θαηά ηνλ Gruenert, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη νη
καζεηέο/καζήηξηεο εκθαλίδνπλ ηάζε ππεπζπλφηεηαο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ γηα ην ζπίηη. Δπηβεβαηψλεηαη,
δειαδή, ε χπαξμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ
επαξθή ζηνηρεία, ηα νπνία λα νδεγνχλ ζε αληίζηνηρν ζπκπέξαζκα γηα ηηο ζρέζεηο γνλέσλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ. πγθεθξηκέλα, ην δείγκα εκθαλίδεηαη αλαπνθάζηζην σο πξνο ηελ χπαξμε
θνηλψλ πξνζδνθηψλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ
καζεηψλ/καζεηξηψλ. Σε ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε έξρεηαη λα εληζρχζεη θαη ν κέζνο φξνο ησλ
απαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπηζηνζχλε πξνο ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. ηαλ, ινηπφλ, δελ
ππάξρεη ζπρλή επηθνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα εθθξάδνληαη κε ζαθήλεηα νη πξνζέζεηο, νη
πξνζδνθίεο θαη νη ζηφρνη πξνο ηε δηαζθάιηζε κηαο θνηλήο γξακκήο, δε κπνξεί λα γίλεηαη
ιφγνο γηα ηε δηακφξθσζε κηαο θνηλσλίαο κάζεζεο.
Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή απνηππψλεη κία ζρνιηθή θνπιηνχξα πνπ δηαζέηεη θάπνηα
ραξαθηεξηζηηθά ζπλεξγαζίαο θαη δηακνξθψζεθε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ πνπ
επέδξαζαλ ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Ζ δηεξεχλεζε ησλ ελ ιφγσ
παξαγφλησλ

πεξηνξίζηεθε

απνθιεηζηηθά

ζηα

δεκνγξαθηθά

θαη

επαγγεικαηηθά

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δελ επεθηάζεθε ζε επξχηεξνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θχθινπο. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε φηη ε ειηθία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο
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θαη ν ηχπνο ζρνιείνπ (νιηγνζέζην ή πνιπζέζην) δελ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ
αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξί ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο. Δληνχηνηο, ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά εληνπίζηεθε κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη θάπνηεο
εθ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο.
Αλαιπηηθφηεξα, ην θχιν ησλ εξσηεζέλησλ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ
ζηάζεψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηε δηάζηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θπξίσο ηεο
ελφηεηαο ζθνπνχ θαη ηεο θνηλσλίαο κάζεζεο. ηηο πξναλαθεξζείζεο ηξεηο πεξηπηψζεηο νη
γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε θαη πηζηεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ
χπαξμε κηαο θνπιηνχξαο, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δηάζεζε λα εξγαζηνχλ νκαδηθά
πξνο έλαλ εληαίν ζθνπφ, ν νπνίνο επηηπγράλεηαη εληφο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.
Σν δεχηεξν θξηηήξην πνπ παξαηεξήζεθε λα αζθεί επίδξαζε ζηε ζπλνιηθά αληηιακβαλφκελε
ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα είλαη ε εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μέζσ ηεο πξνεγεζείζαο
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαηέζηε ζαθέο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ εηθαζηηθψλ θαη ηεο ζεαηξηθήο
αγσγήο αληηιακβάλνληαη σο κε ζπλεξγαηηθή ηελ ππάξρνπζα ζρνιηθή θνπιηνχξα ζε φιεο ηεο
ηηο δηαζηάζεηο. Καη'απηφλ ηνλ ηξφπν, δηαθνξνπνηείηαη ε ζηάζε ηνπο έλαληη ησλ δαζθάισλ
θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
αγγιηθψλ, γαιιηθψλ, θπζηθήο αγσγήο θαη πιεξνθνξηθήο. Ζ αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ ζα
κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν πεξαηηέξσ έξεπλαο.
Πξφζζεην παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηε δηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο
κάζεζεο απνηέιεζε θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε.
Παξαηεξήζεθε φηη ηα άηνκα κε ππεξεζία 32-37 έηε αληηιακβάλνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ
ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο κηαο εληαίαο πνξείαο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ πξνο έλαλ θνηλά
απνδεθηφ ζηφρν. ηνλ αληίπνδα ηα άηνκα κε 2-7 έηε ππεξεζίαο δηαθσλνχλ σο πξνο ηελ
χπαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάζηαζεο ζηα δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ Αραΐαο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε δχλαηαη λα εξκελεπηεί σο απφξξνηα ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηαθνξεηηθψλ βησκάησλ, θηλήηξσλ θαη εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο
δχν θιάζεηο.
Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζέζε πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο
εθπαηδεπηηθνί εληφο ηνπ νξγαληζκνχ παίδεη ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλεξγαηηθήο εγεζίαο, ηεο ελφηεηαο ζθνπνχ θαη ηεο θνηλσλίαο κάζεζεο.
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Οη ππεξεηνχληεο ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή/ηεο δηεπζχληξηαο εμέθξαζαλ ζαθψο ζεηηθφηεξε
ζηάζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία ησλ πξναλαθεξζεηζψλ
δηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο ησλ δηεπζπληψλ/δηεπζπληξηψλ γηα ηελ χπαξμε ζπλεξγαηηθήο
εγεζίαο είλαη πηζαλφ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ππνθεηκεληθφηεηα. Χζηφζν, ε ζέζε ηνπο εληφο
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη εθείλε πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ κηα πην
νινθιεξσκέλε θαη ζθαηξηθή άπνςε γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θνηλψλ ζθνπψλ θαη ηελ
εκπινθή φισλ ησλ κειψλ ζηε δεκηνπξγία απηήο ηεο θνηλήο απνζηνιήο.
εκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζε θαη ε αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ηνπ ζρνιείνπ σο
ζπληειεζηή δηακφξθσζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξγαδφκελνη
ζε αγξνηηθέο-νξεηλέο πεξηνρέο εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηε ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε ζρνιεία αζηηθψλ θαη θπξίσο εκη-αζηηθψλ
πεξηνρψλ. Ζ ζεκαληηθή απηή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ παξαηεξείηαη ζε θαζεκία απφ ηηο
έμη δηαζηάζεηο ηεο θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί
πεξαηηέξσ κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ θαη ζπλζεθψλ
πνπ επηθξαηνχλ ζηα ζρνιεία ησλ αγξνηηθψλ-νξεηλψλ πεξηνρψλ.
Απφ ηελ νινθιεξσκέλε θαη ζηαηηζηηθά ηεθκεξησκέλε αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο
επίδξαζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο εγεζίαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ηεο ελφηεηαο ζθνπνχ, ηεο ζπλαδειθηθήο ππνζηήξημεο θαη
ηεο θνηλσλίαο κάζεζεο, πξνέθπςαλ ζεκαληηθά επξήκαηα, ηα νπνία ζπκθσλνχλ κε ην
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ εμεηάζηεθε ζηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Με βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ν εγέηεο είλαη εθείλνο πνπ επεξεάδεη ηε ζπλεξγαζία
κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαηά 49,5%. Ζ ελεξγνπνίεζε, παξαθίλεζε θαη ππνζηήξημε
ζπλεξγαηψλ, ε αλάπηπμε νκάδαο θαη ζπλεξγαζίαο, είλαη αξκνδηφηεηεο ηνπ εγέηε, ν νπνίνο
ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο (Μπνπξαληάο, 2002).
Γηαπηζηψλεηαη, επίζεο, φηη ε ζπζρέηηζε ηεο εγεζίαο κε ηε ζπλαδειθηθή ππνζηήξημε είλαη
ζεκαληηθή. Ζ επίδξαζή ηεο ζηελ ελνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ γχξσ απφ βαζηθέο
αμίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο έρεη κνλαδηθή αμία,
αληηκεησπίδεηαη σο ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα θαη επεκεξεί κε ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ
ελζάξξπλζε θαη ηνλ έπαηλν, (Wasserberg, 1999) εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 49,1%. Αλαθνξηθά
κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαηψλ, δηαπηζηψζεθε ζπζρέηηζε κε ηελ εγεζία
ηεο ηάμεο ηνπ 44,7%. Δπεηδή ε επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ χπαξμε
θαηάιιεισλ θαη ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε νπζηαζηηθή
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πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ ηε δηαρείξηζε ηεο εξγαζηαθήο
θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα επεξεάδεηαη
ηζρπξά απφ ηνλ δηεπζπληή, ν νπνίνο, εθηφο ησλ άιισλ, πξέπεη λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκφζεη
έλα πξφγξακκα πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο φςεηο ηεο δσήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ
(Ηνξδαλίδεο, 2005). Δπηπιένλ, ε άπνςε φηη ν δηεπζπληήο-εγέηεο έρεη εμέρνληα ξφιν ζηε
δηακφξθσζε θαη ππνζηήξημε ησλ θεληξηθψλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ
θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ζηε δηάρπζε απηψλ ησλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ ζηελ
ηνπηθή θνηλσλία (Καηζαξφο, 2008) ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ εκθάληζε ηεο ζπζρέηηζεο κε ηελ
θνηλσλία κάζεζεο θαηά 40,2%. Σν ζπγθξηηηθά ρακειφηεξν πνζνζηφ (38,7%) εκθαλίδεηαη ζε
ζρέζε κε ηελ ελφηεηα ζθνπνχ, δειαδή ην φξακα. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, εληνπίδεηαη
έλα πιαίζην νξάκαηνο θαη ζηφρσλ κεζαίνπ επηπέδνπ (Kouzes & Posner, 1996), φπνπ νη
ζηφρνη ηείλνπλ λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ νξγαληζκνχ.
Καηά ζπλέπεηα, εάλ είκαζηε πεπεηζκέλνη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ελίζρπζεο ηεο
ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο ζην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν, δε ζα ήηαλ ππεξβνιή λα
ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε αξρή κπνξεί λα γίλεη κε έλα απιφ πξψην βήκα: ηε ζηειέρσζε ησλ
δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο κε άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ηηο
ηθαλφηεηεο ηεο “αλαδπφκελεο” εγεζίαο γηα ηε κάζεζε (Leadership for Learning) γηα ηε
δεκηνπξγία δσληαλψλ θνηλνηήησλ κάζεζεο κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο
θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πξνο κία θνηλή θαη ζαθψο θαζνξηζκέλε
θαηεχζπλζε.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Σο ερωτθματολόγιο αφορά ζρευνα που πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ
διπλωματικισ εργαςίασ μου ςτο Π.Μ.. "Διοίκθςθ Εκπαίδευςθσ" του Σμιματοσ Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων του Σ.Ε.Ι. Δυτικισ Ελλάδασ. κοπόσ είναι θ προςζγγιςθ των απόψεων των
εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του
Νομοφ Αχαΐασ για τθ διαμόρφωςθ ςυνεργατικισ ςχολικισ κουλτοφρασ και το ρόλο του
διευκυντι/τθσ διευκφντριασ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.
Αναφορικά με τθ ςυμπλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου ερωτθματολογίου, αξίηει να ςθμειωκεί
ότι δεν υπάρχουν ςωςτζσ ι λάκοσ απαντιςεισ, αλλά το ενδιαφζρον επικεντρϊνεται ςτθν
προςωπικι ςασ άποψθ.
Σο ερωτθματολόγιο είναι ανϊνυμο και δε κα ςασ ηθτθκεί να ςυμπλθρϊςετε κανζνα
ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ταυτότθτά ςασ. Οι απαντιςεισ είναι απολφτωσ
εμπιςτευτικζσ. Σα ςτοιχεία που κα ςυγκεντρωκοφν κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά για
το ςκοπό τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ. Ο χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου δεν
υπερβαίνει τα 7 λεπτά τθσ ϊρασ.
ασ ευχαριςτϊ προκαταβολικά για τθ ςυνεργαςία.
Ροφςςου Μαρία
Μεταπτυχιακι Φοιτιτρια
Σ.Ε.Ι. Δυτικισ Ελλάδασ
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ
ΜΔΡΟ 1ο: ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
1. Φχιν
Άληξαο
Γπλαίθα
2. Ζιηθία
3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο (επηιέγεηε ηνλ αλψηεξν ηίηιν ζπνπδψλ πνπ έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο)
Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο
Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ / ΣΔΗ
Γίπισκα Μεηεθπαίδεπζεο ζε Γηδαζθαιείν ή ζε ΔΛΓΔ
Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο
Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα πνπδψλ
4. Δηδηθφηεηα
5. Έηε ζπλνιηθήο ππεξεζίαο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε
6. Θέζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα
Γηεπζπληήο/Γηεπζχληξηα
Δθπαηδεπηηθφο
7. Σχπνο ζρνιείνπ
Οιηγνζέζην (1/ζέζην – 3/ζέζην)
Πνιπζέζην (4/ζέζην θαη άλσ)
8. Πεξηνρή ζρνιείνπ
Αζηηθή
Ζκηαζηηθή
Αγξνηηθή – νξεηλή
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Ο Διευθυντήσ/Η Διευθφντρια
και η Διαμόρφωςη Κουλτοφρασ υνεργαςίασ ςτο χολείο

3= Αναποφάςιςτοσ/η

4=υμφωνώ

Συμφωνϊ πολφ

2=Διαφωνώ

Συμφωνϊ

1=Διαφωνώ πολφ
5=υμφωνώ πολφ

Αναποφάσιστος/η

ασ παρακαλώ να χρηςιμοποιήςετε την ακόλουθη κλίμακα:

Διαφωνϊ

Κατά πόςο ανταποκρίνονται οι ακόλουθεσ προτάςεισ ςτισ ςυνθήκεσ που
επικρατοφν ςτο ςχολείο ςασ;

Διαφψνϊ πολφ

ΜΕΡΟ 2ο

1.

Οι εκπαιδευτικοί χρθςιμοποιοφν επαγγελματικά δίκτυα (π.χ.
ςυνάδελφοι ςε όμορα ςχολεία, ομάδεσ εκπαιδευτικϊν ςτα μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ, κ. ά.) για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και
υλικοφ ςχετικά με τθ διδαςκαλία μζςα ςτθν τάξθ.

➀ ➁ ➂ ➃

2.

Ο διευκυντισ / Η διευκφντρια εκτιμά τισ ιδζεσ των εκπαιδευτικϊν.

➀ ➁ ➂ ➃

3.

Οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθ δυνατότθτα για διάλογο και ςχεδιαςμό
ανά τάξθ και διδακτικό αντικείμενο.

➀ ➁ ➂ ➃

4.

Οι εκπαιδευτικοί εμπιςτεφονται ο ζνασ τον άλλο.

➀ ➁ ➂ ➃

5.

Οι εκπαιδευτικοί υποςτθρίηουν τθν αποςτολι του ςχολείου.

➀ ➁ ➂ ➃

Εκπαιδευτικοί και γονείσ ζχουν κοινζσ προςδοκίεσ για τθν επίδοςθ
των μακθτϊν/μακθτριϊν.
Ο διευκυντισ / Η διευκφντρια ςε αυτό το ςχολείο εμπιςτεφεται τθν
επαγγελματικι κρίςθ των εκπαιδευτικϊν.
Οι εκπαιδευτικοί δαπανοφν αρκετό χρόνο ςτον από κοινοφ
ςχεδιαςμό.
Οι εκπαιδευτικοί αναηθτοφν τακτικά νζεσ ιδζεσ από ςεμινάρια,
ςυναδζλφουσ και ςυνζδρια.
Οι εκπαιδευτικοί είναι πρόκυμοι να παράςχουν τθ βοικειά τουσ
οποιαδιποτε ςτιγμι υπάρξει πρόβλθμα ςτο ςχολείο.
Ο διευκυντισ / Η διευκφντρια αφιερϊνει χρόνο για να επαινζςει
τουσ εκπαιδευτικοφσ που λειτουργοφν αποδοτικά.
Η αποςτολι του ςχολείου παρζχει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ μια
ξεκάκαρθ αίςκθςθ κατεφκυνςθσ.
Οι γονείσ εμπιςτεφονται τθν επαγγελματικι κρίςθ των
εκπαιδευτικϊν.

➀ ➁ ➂ ➃

14.

Οι εκπαιδευτικοί εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων.

➀ ➁ ➂ ➃

15.

Οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν χρόνο για να παρατθριςουν τθ
διδαςκαλία των ςυναδζλφων τουσ.

➀ ➁ ➂ ➃

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Παρακαλώ ςυνεχίςτε ςτην πίςω ςελίδα του ερωτηματολογίου
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➀ ➁ ➂ ➃
➀ ➁ ➂ ➃
➀ ➁ ➂ ➃
➀ ➁ ➂ ➃
➀ ➁ ➂ ➃
➀ ➁ ➂ ➃
➀ ➁ ➂ ➃

Συμφωνϊ πολφ

Συμφωνϊ

Αναποφάσιστος/η

4=υμφωνώ

Διαφωνϊ

2=Διαφωνώ 3= Αναποφάςιςτοσ/η
5=υμφωνώ πολφ

Διαφωνϊ πολφ

1=Διαφωνώ πολφ

Η επαγγελματικι ανάπτυξθ εκτιμάται από τον εκπαιδευτικό
οργανιςμό.
Οι ιδζεσ των εκπαιδευτικϊν εκτιμϊνται από τουσ άλλουσ
εκπαιδευτικοφσ.
Ο διευκυντισ / Η διευκφντρια ςτο ςχολείο μασ διευκολφνει τθ
ςυνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν.

➀ ➁ ➂ ➃

Οι εκπαιδευτικοί κατανοοφν τθν αποςτολι του ςχολείου.

➀ ➁ ➂ ➃

Οι εκπαιδευτικοί ενθμερϊνονται για τα τρζχοντα ηθτιματα ςτο
ςχολείο.
Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείσ επικοινωνοφν ςυχνά για τθν επίδοςθ
των μακθτϊν.
Η ςυμμετοχι μου ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ του ςχολείου ι
ςτθ λιψθ αποφάςεων λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ.
Οι εκπαιδευτικοί γενικά γνωρίηουν τι διδάςκουν οι άλλοι
εκπαιδευτικοί.
Οι εκπαιδευτικοί διακζτουν ςφγχρονεσ γνϊςεισ για τθ διαδικαςία
μάκθςθσ.

➀ ➁ ➂ ➃

25.

Οι εκπαιδευτικοί εργάηονται ςυνεργατικά ςε ομάδεσ.

➀ ➁ ➂ ➃

26.

Οι εκπαιδευτικοί ανταμείβονται για τον πειραματιςμό τουσ πάνω ςε
νζεσ ιδζεσ και τεχνικζσ.

➀ ➁ ➂ ➃

27.

Η αποςτολι του ςχολείου αντικατοπτρίηει τισ αξίεσ τθσ κοινότθτασ.

➀ ➁ ➂ ➃

Ο διευκυντισ / Η διευκφντρια υποςτθρίηει το ρίςκο και τθν
καινοτομία ςτθ διδαςκαλία.
Οι εκπαιδευτικοί ςυνεργάηονται για τθν ανάπτυξθ και τθν
αξιολόγθςθ των προγραμμάτων και των project.

➀ ➁ ➂ ➃

Ο εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ εκτιμά τθ ςχολικι βελτίωςθ.

➀ ➁ ➂ ➃

Η απόδοςθ των εκπαιδευτικϊν αντανακλά τθν αποςτολι του
ςχολείου.
Ο διευκυντισ / Η διευκφντρια προςτατεφει τθ διδαςκαλία και το
χρόνο ςχεδιαςμοφ.
Οι διαφωνίεσ που αφοροφν ςτθ διδακτικι πρακτικι εκφράηονται
ανοικτά και τίκενται υπό ςυηιτθςθ.

➀ ➁ ➂ ➃

34.

Οι εκπαιδευτικοί ενκαρρφνονται ςτο διαμοιραςμό ιδεϊν.

➀ ➁ ➂ ➃

35.

Οι μακθτζσ είναι υπεφκυνοι για τθν ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτθν
τάξθ και τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν για το ςπίτι.

➀ ➁ ➂ ➃

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

➀ ➁ ➂ ➃
➀ ➁ ➂ ➃

➀ ➁ ➂ ➃
➀ ➁ ➂ ➃
➀ ➁ ➂ ➃
➀ ➁ ➂ ➃

➀ ➁ ➂ ➃

➀ ➁ ➂ ➃
➀ ➁ ➂ ➃
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