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ΗΓΕΣΙΑ - ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

● Η  διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο 

επηρεάζει τη συμπεριφορά ή/και τις 

πράξεις άλλων ανθρώπων με σκοπό την 

επίτευξη κάποιων επιθυμητών στόχων 

● Επιχειρούμενη

● Επιτυχής

Ασάφεια ως προς το ποιες δραστηριότητες 

συνιστούν «ηγεσία». 



Κοινά σημεία ορισμών:

Επιρροή

Στόχος

Νοηματοδότηση

Η ηγεσία δεν μπορεί να κατανοηθεί 

ανεξάρτητα από τους ανθρώπους που 

εμπλέκονται ή από το πλαίσιο, τον 

οργανισμό, την κουλτούρα, την 

εθνικότητα, την κοινότητα στην οποία 

παρατηρείται (Ladkin, 2010)



Διοίκηση - Ηγεσία

Η διοίκηση σχετίζεται με την αντιμετώπιση 

της πολυπλοκότητας (complexity). Οι 

πρακτικές και οι διαδικασίες (της) είναι 

αποτέλεσμα της εμφάνισης των μεγάλων 

επιχειρήσεων. Αντίθετα η ηγεσία σχετίζεται 

με την αντιμετώπιση της αλλαγής 

(ανταγωνισμός, ρευστότητα)

(βλ. παρακάτω Μετασχηματιστική Ηγεσία)



ΗΓΕΣΙΑ

Διορατικότητα - Όραμα

Ζητήματα στρατηγικής

Ανθρώπους - Σχέσεις

Μετασχηματισμός

Δημιουργεί δέσμευση

Soft Power

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχεδιασμός

Εφαρμογή – Υλοποίηση

Διαχειριστικά ζητήματα

Συστήματα

Εσωτερική Λειτουργία

Λήψη αποφάσεων

Διαχείριση χρόνου

Problem solving

Συμμόρφωση - Αντίσταση

Ορθολογισμός

Hard Power



Αυτός που Ηγείται

Αναδεικνύεται

Χρησιμοποιεί την 

προσωπική επιρροή

Επηρεάζει, πείθει, 

εμπνέει, καθοδηγεί

Εμπιστεύεται

Έμφαση σε ανθρώπους  

& συναίσθημα 

Αλλάζει τα πλαίσια –

Ερευνά και αμφισβητεί 

την πραγματικότητα

Ο παραδοσιακός Διευθυντής

Διορίζεται

Χρησιμοποιεί τη νόμιμη 

εξουσία

Δίνει εντολές & ανταμοιβές, 

τιμωρεί

Ελέγχει

Έμφαση σε κανόνες, 

διαδικασίες, λογική

Προκαθορισμένα πλαίσια –

αποδοχή της 

πραγματικότητας



Διοίκηση χωρίς Ηγεσία

Η μυωπική προσήλωση στην επίσημη εξουσία, η

διαμόρφωση ιεραρχικών επιπέδων, η υποτίμηση της

συμβολής των ατόμων στην αποτελεσματικότητα του

οργανισμού και η εφαρμογή εξωτερικώς επιβεβλημένων

αλλαγών, μετατρέπουν τη διοίκηση σε διοικητισμό, τη

νομιμότητα σε νομικισμό, την τήρηση των κανόνων σε

τυπολατρία, υπονομεύοντας την αυτενέργεια και

πρωτοβουλία των ατόμων και συνάμα οδηγώντας στην

απογοήτευση και την αποτυχία σε ατομικό και συλλογικό

επίπεδο (Greenfield, 1973; Samier, 2002;Bush, 2003;

Bush, 2007).



Ερωτήματα

Ποιος είναι «Ηγέτης»;

Πώς καταφέρνει να ηγηθεί;

Είναι απαραίτητο να  έχει διευθυντική θέση 

- εξουσία;

Με τι αποτελέσματα;



Προσεγγίσεις Ηγεσίας
Η σωματική ρώμη

Το χάρισμα (great man) – Κληρονομικότητα

Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
– Τα χαρακτηριστικά (traits) δεν είναι προγνωστικές

μεταβλητές σε όλε τις περιστάσεις, είναι ένα
απαραίτητο «συστατικό».

– Γνωστικές Ικανότητες

– Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας

– Κίνητρα και Αξίες

– Κοινωνικές Δεξιότητες (Κοινωνική και
Συναισθηματική Νοημοσύνη)

Τελικά τι κάνει ο ηγέτης; Παρατηρήσιμη
Συμπεριφορά



Προσεγγίσεις (παρατηρήσιμης) 

Συμπεριφοράς

Michigan University

Ohio State University

Απόδοση Εργασίας



Situational leadership Περιστασιακή 

Ηγεσία
Υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει μοναδικός και 

βέλτιστος τρόπος για να επηρεάσεις τα άτομα 
σε ένα οργανισμό.

Η μορφή και το στυλ ηγεσίας που θα εφαρμόσει
κάποιος εξαρτάται κυρίως από το επίπεδο
ωριμότητας των ατόμων που αποτελούν την ομάδα
που θα επηρεάσει και η συμπεριφορά του
ηγέτη μπορεί να είναι προσανατολισμένη είτε στην
επιτέλεση του καθήκοντος είτε στις διαπροσωπικές
σχέσεις.



Συμπεριφορά του ηγέτη

Προσανατολισμός στο 

καθήκον

Στόχοι, καθορισμός ρόλων, 

μονομερή επικοινωνία για το τι, 

πότε, πώς πρέπει να γίνουν οι 

εργασίες  ξεκάθαρα μοτίβα 

λειτουργίας του οργανισμού και 

τρόποι ολοκλήρωσης των 

εργασιών.

Προσανατολισμός στις 
σχέσεις
Αμφίδρομη σχέση 
επικοινωνίας με τους 
υφιστάμενους 
υποστύλωση των 
προσπαθειών τους 
παρέχοντας κοινωνική, 
ψυχολογική και 
συναισθηματική 
υποστήριξη. 



Ωριμότητα Υφισταμένων

Δυνατότητα και η προθυμία των ατόμων να αναλάβουν 
ευθύνες και να φέρουν σε πέρας την εργασία τους χωρίς 
να χρειάζονται καθοδήγηση.
– Ικανότητα  γνώσεις, εμπειρία, δεξιότητες που ένα άτομο ή 

ομάδα ατόμων επιστρατεύει για την επιτέλεση μιας 
συγκεκριμένης εργασίας.

– Προθυμία  ο βαθμός που ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων έχει 
την αυτοπεποίθηση, τη δέσμευση και την παρώθηση να φέρουν 
σε πέρας ένα συγκεκριμένο καθήκον.

Υψηλό Μέτριο Χαμηλό

R4 R3 R2 R1

Ικανοί και πρόθυμοι 

ή με 

αυτοπεποίθηση

Ικανοί αλλά 

απρόθυμοι ή 

και ανασφαλείς 

Ανίκανοι αλλά 

πρόθυμοι ή και 

με 

αυτοπεποίθηση

Ανίκανοι και 

απρόθυμοι ή 

και ανασφαλείς



Μοντέλο των Hersey και 

Blanchard



Ικανότητες που απαιτούνται

Διάγνωσης

Προσαρμογής

Επικοινωνίας



Τα μέλη ενός οργανισμού δεν ενεργούν

σύμφωνα με μία «αντικειμενική

πραγματικότητα», όπου μόνο η απόδοση

είναι σημαντική. Αντίθετα, η συμπεριφορά

τους καθοδηγείται από τη δική τους

υποκειμενική κατασκευή της

πραγματικότητας, η οποία διαμορφώνεται

από τις προηγούμενες εμπειρίες και τα

βιώματα όπως επίσης και από τις τρέχουσες

αντιλήψεις και προσδοκίες



Παρόλο που τα έμφυτα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ηγεσία,
η διακύμανση που εξηγείται από την
προσωπικότητα του ηγέτη παραμένει εξαιρετικά
περιορισμένη. Επομένως, ένας ηγέτης πρέπει να
διαθέτει εγγενή χαρακτηριστικά που ενισχύουν και
επιτρέπουν στην ηγεσία να αναδυθεί αλλά πρέπει
επίσης να διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες, όραμα και
αξίες ώστε να επηρεάσει αποτελεσματικά τα μέλη
ενός οργανισμού και να διευκολύνει τη προσωπική
και οργανωσιακή απόδοση (Borkowski, 2011).



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

ή

Η ηγεσία στο σχολείο



Η διαδικασία της επιρροής που βασίζεται σε

σαφείς αξίες και οδηγεί σε ένα όραμα για το

σχολείο. Το όραμα διαμορφώνεται από τους

ηγέτες που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη

δέσμευση του προσωπικού και των

ενδιαφερόμενων μελών στην προοπτική ενός

καλύτερου μέλλοντος για το σχολείο, τους

μαθητές και τα ενδιαφερόμενα μέλη» (Bush &

Glover, 2003)



Η Ηγεσία στο Σχόλείο σχετίζεται 

με:
Τη διαμόρφωση στόχων και 

κατευθύνσεων (Τι σχολείο θέλουμε;)

Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

του σχολείου (εκπαιδευτικοί)

Τον ανασχεδιασμό του του σχολείου -

Παρέμβαση στην κουλτούρα του σχολείου

Τη διαχείριση - παρέμβαση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.
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Διαχείριση

ΗΓΕΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΕΞΟΥΣΙΑ



Undertaking cross national comparisons

reminds us that theory and practice in

educational leadership and management is

socially constructed and contextually

bound, creating significant differences, not

least at a national level. The difference is

even greater when the countries compared

do not share a common cultural heritage

and a common language (Møller &

Schratz, 2008)



Παιδαγωγική

Αποκέντρωση

Συγκεντρωτισμός

Ε
σ

ω
τερ

ικ
ή

 

Λ
ο

γ
ο

δ
ο
σ

ία Ιεραρχική -

Γραφειοκρατική 

Διοίκηση

Διοικητική -

Managerialist

Επιχειρηματική

Επαγγελματικής 

Αυτονομίας -

Primus inter Pares

Κατανεμημένη

Μετασχηματιστική



Μετασχηματιστική Ηγεσία

O Burns υποστήριξε ότι η ηγεσία (μέχρι

τότε) βασιζόταν στις εξωτερικές ανταμοιβές

και την εξουσία (συναλλακτική ηγεσία).

Όμως οι συνθήκες ευνοούσαν μια τέτοια

«συναλλαγή» Το «κοινωνικό συμβόλαιο»

μεταξύ εταιριών και εργαζομένων ήταν

ισχυρό (χωρίς κίνδυνο απόλυσης,

αξιοπρεπή μισθό, καλές συνθήκες

εργασίας, εγγυημένη σύνταξη).



Laissez – faire 

 Χωρίς αλληλεπίδραση με τα μέλη του 

οργανισμού

 Παθητική

 Περιορισμένης αποτελεσματικότητας



Μετασχηματιστική Ηγεσία
Η παγκόσμια ύφεση αλλά και η επικράτηση 

του νεοφιλελευθερισμού, δοκίμασε τα όρια 

της προσέγγισης αυτής. 

Η δέσμευση πλέον δεν ήταν δεδομένη

ανάγκη για νέα δέσμευση και αφοσίωση. 



Συναλλακτική

1. Συναλλαγή μεταξύ του 

«ηγέτη» και των μελών

2. Παροχή (και υπόσχεση)  

ανταμοιβής για εργασία 

– υπηρεσία που 

προσφέρεται

3. Έλεγχος και 

παρακολούθηση 

απόδοσης - λήψη 

αναγκαίων μέτρων

4. Χωρίς παρέμβαση μέχρι 

τα προβλήματα να 

γίνουν σοβαρά

Μετασχηματιστική
1. Εξιδανικευμένη επιρροή 

Idealized Influence

2. Παρακίνηση – αισιοδοξία

– Inspirational Motivation

3. Ενεργοποίηση νοητικών 

δυνατοτήτων - Intellectual 

Simulation

4. Εξατομικευμένη –

Individualized 

Consideration



Εξιδανικευμένη επιρροή
Οικοδομεί εμπιστοσύνη, σεβασμό και δημιουργεί τη βάση για την 

αποδοχή ριζικών αλλαγών. Δίνει και το ηθικό παράδειγμα

Παρακίνηση – αισιοδοξία
Νόημα και πρόκληση. Πρόβλεψη ενός καλύτερου – πιο ελκυστικού 

αλλά και εφικτού μέλλοντος (όραμα)

Ενεργοποίηση νοητικών δυνατοτήτων για 

καινοτομία και δημιουργικότητα
Προκλήσεις για παραγωγική – δημιουργική σκέψη, καινοτομία. Πάντα 

υπάρχει κάτι καλύτερο

Εξατομικευμένη
Ατομικές ανάγκες – δυνατότητες. Ευκαιρίες ανάπτυξης βασισμένες στη 

διαφορετικότητα. Ουσιαστική επικοινωνία



Το επίκεντρο της ηγεσίας θα πρέπει να 

είναι η δέσμευση (commitment) και το 

δυναμικό (capacities) των μελών του 

οργανισμού



Η εφαρμογή στα σχολεία

Περιορισμένοι πόροι (more with less)

Διαταραχή της εμπιστοσύνης των 

κοινωνιών για τα σχολεία – η απαίτηση για 

κοινωνική λογοδοσία (βλ. και National 

Curriculum στην Αγγλία)

Απαιτήσεις για καλύτερες επιδόσεις

Επιθετικές εθνικές και υπερεθνικές 

εκπαιδευτικές πολιτικές



Διαστάσεις και πρακτικές
Καθορισμός κατευθύνσεων
– Κοινό όραμα

– Ενίσχυση της αποδοχής κοινών στόχων

– Προσδοκίες υψηλής απόδοσης

Ανάπτυξη προσωπικού
– Εξατομικευμένη υποστήριξη

– Ενεργοποίηση νοητικών δυνατοτήτων για καινοτομία και δημιουργικότητα

– Διαμόρφωση ιδανικού προτύπου

Διαμόρφωση κουλτούρας συλλογικότητας
– Αναδιαμόρφωση

– Διαμόρφωση ουσιαστικής σχέσης με οικογένεια και τοπ. κοινωνία

– Σύνδεση με το ευρύτερο περιβάλλον

– Διαχείριση αναλυτικού προγράμματος

Οργάνωση και αποτελεσματικότητα
– Στελέχωση

– Παρακολούθηση της δραστηριότητας του σχολείου

– Μείωση παραγόντων που αποσπούν εκπαιδευτικούς από την βασική 
τους αποστολή 



Κατανεμημένη Ηγεσία 

Μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από 

αποκεντρωτικές μορφές ηγεσίας 

κατανεμημένη ηγεσία.  

Αντίδραση στην θεωρία του 

«χαρισματικού ηγέτη»



Κατανεμημένη ηγεσία

Στην εκπαιδευτική της εφαρμογή αμφισβητεί 

την παραδοσιακή αντίληψη, σύμφωνα με την 

οποία ένας χαρισματικός διευθυντής έχει τη 

δυνατότητα από μόνος του να επιφέρει την 

επιθυμητή αλλαγή και πρόοδο στο σχολικό 

οργανισμό

(Spillane, 2005) 



Κατανεμημένη ηγεσία

Η ιδέα της μάθησης μέσω της αλληλεπίδρασης (μαθητών) και της 
(κοινωνικής) δυναμικής, δεν είναι ξένη στο χώρο της εκπαίδευσης

Αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου των οργανισμών

Επιμερισμός των ηγετικών εργασιών και υπευθυνοτήτων που 
επιτελούνται στο σχολείο ανάμεσα σε ηγέτες και υφισταμένους 

Εστίαση στις αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση 
των εργασιών αυτών ανάμεσα στους ηγέτες (leaders), τους 
υφιστάμενους (followers) και τις περιστάσεις (situations) υπό τις 
οποίες διεκπεραιώνουν τις ηγετικές αρμοδιότητες τους. 

Αλληλεξάρτηση και ανάδυση – ανάδειξη (emergence)



Χαρακτηριστικά κατανεμημένης 

ηγεσίας
Αντίληψη της ηγεσίας ως αποτέλεσμα της δυναμικής των
αλληλεπιδράσεων μιας ομάδας και όχι ως αποτέλεσμα της
δραστηριότητας ενός «ηγέτη»

Επέκταση των ορίων της ηγεσίας και εμπλοκή όσο το δυνατό
μεγαλύτερου αριθμού ατόμων σε αυτή, οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό
τους ως «μετόχους» στη διαδικασία ηγεσία

Εμπιστοσύνη ως βάση των σχέσεων

Αξιοποίηση των ειδικοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων των
διαφόρων ατόμων της σχολικής μονάδας προς όφελος του σχολικού
οργανισμού,

Όχι στατικότητα κατανομή ρόλων και σύσταση διαφορετικών
ομάδων ανάλογα με την περίσταση

Οι διευθυντές δεν επιχειρούν να κατανείμουν απλώς την ηγεσία.
Επιδιώκουν την ανάπτυξη ηγετικής ικανότητας από τους
εκπαιδευτικούς

(Bennett et al., 2003 · Hoy & Miskel, 2008 · Law & Glover, 2000· Leithwood, 
Sammons, Harris & Hopkins, 2006, Mulford, 2008) 



Προωθητικοί παράγοντες

αμοιβαία εμπιστοσύνη

αλληλοϋποστήριξη

κλίμα συνεργασίας 

κοινός προσανατολισμός προς το όραμα και τους στόχους του 
οργανισμού

ενθάρρυνση για ανάληψη πρωτοβουλιών (ακόμη και ρίσκων) 

αναγνώριση της συμβολή του κάθε ατόμου στην ανάπτυξη και 
πρόοδο του σχολείου

επαγγελματισμός

οικονομική αυτονομία σχολείου

(Bennette et al., 2003 · Harris & Muijs, 2004· Oduro, 2004 · Spillane, Halverson
& Drummond, 2001)



Ανασταλτικοί παράγοντες

έλλειψη εμπιστοσύνης

διαφωνία προς το κοινό όραμα

έλλειψη ελαστικότητας και ελευθερίας

ύπαρξη κλίματος ανασφάλειας

υπερβολικός φόρτος εργασίας

αυστηρή ιεραρχική δομή παθητικότητα

αύξηση του μεγέθους των σχολικών μονάδων

(Bennette et al., 2003 · Oduro, 2004 · Harris, α.χ.)



Κριτικές Προσεγγίσεις

Ηγεσία για την ποιότητα

Η ποιότητα ποσοτικοποιείται- κανονικοποιείται;

Η κοινωνική δικαιοσύνη, η άμβλυνση ανισοτήτων, 

η διαπολιτισμικότητα είναι στοιχεία ποιότητας;



Ηγεσία για κοινωνική δικαιοσύνη

Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός είναι πεδίο αναζήτησης 
και προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης

Η παιδαγωγική της κοινωνικής δικαιοσύνης
– Ρατσισμός

– Διάκριση των φύλων 

– Ανισότητα ευκαιριών και διαδικασιών

Ευαισθητοποίηση στην καταπίεση, την περιθωριοποίηση, 
τον αποκλεισμό

Critical Consciousness (Freire): να αντιλαμβανόμαστε τις 
κοινωνικές, πολιτικές, και οικονομικές αντιφάσεις και να 
ενεργοποιηθούμε ενάντια στα καταπιεστικά στοιχεία της 
πραγματικότητας. 

Η ευαισθητοποίηση δεν αρκεί. Πρέπει να συνοδεύεται με 
δράση
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Οι διευθυντές ή ακόμα και οι εκπαιδευτικοί που

επιχειρούν να αναδειχθούν «ηγέτες για κοινωνική

δικαιοσύνη» είναι φορείς και ίσως διαμορφωτές

μιας νέας «ορθολογικής» κοινωνικής αντίληψης

μέσα στην οποία παραδοσιακά μη προνομιούχες

ομάδες έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και

κατ’ επέκταση κοινωνικές ευκαιρίες με τις

υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες

Οι ηγέτες αυτοί μπορεί να συγκρουστούν με

φορείς μιας διαφορετικής κουλτούρας -

πολιτισμού



Μανώλης Κουτούζης

Αναλυτικότερα, με πυξίδα την αφοσίωση στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και την προσήλωση στις 

αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας (ηθική 

της δικαιοσύνης), ο ηγέτης προβαίνει σε συνεχή 

αμφισβήτηση, κριτική αναθεώρηση και 

αναπλαισίωση παραδοσιακών και ευνόητων 

όρων όπως «προνόμιο», «ισχύς», «πολιτισμός» 

ακόμη και «δικαιοσύνη» (Shapiro & Stefkovich, 

2001)



Η επιτυχία δεν ορίζεται μόνο με όρους 

επίδοσης σε δοκιμασίες – εξετάσεις αλλά 

και με όρους κοινωνικών αποτελεσμάτων, 

κινητοποίησης, παρώθησης, συμμετοχής 

– δέσμευσης και ευημερίας μαθητών και 

εκπαιδευτικών, ποιότητας της διδασκαλίας 

και μάθησης καθώς και συνεισφορά του 

σχολείου στην τοπική κοινωνία  



Εισαγωγή και υποστήριξη δημοκρατικών 

διαδικασιών

Κριτική παρέμβαση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

προκειμένου να ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα

Ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας μέσα στη μονάδα

Δημιουργία συνθηκών και ευκαιριών επαγγελματικής 

ανάπτυξης που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση 

της διαφορετικότητας και της «υστέρησης»

Προετοιμασία των μαθητών να εμπλακούν σε κριτικό 

«διάλογο» με την κοινωνική πραγματικότητα

Μετασχηματισμός της κουλτούρας του σχολείου

Μετασχηματιστική Ηγεσία;



Μανώλης Κουτούζης

Τελικά η ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη είναι 

μετασχηματιστική ηγεσία αφού επιδιώκει:

– Διαμόρφωση οράματος και (στρατηγικών) στόχων

– Κατανόηση και ανάπτυξη των μελών του οργανισμού 

(αφοσίωση, ικανότητα, προσαρμοστικότητα) 

– Επανασχεδιασμό του οργανισμού – κουλτούρα

Μπορεί ένας κοινωνικά ευαίσθητος εκπαιδευτικός να 

είναι διευθυντής σε ένα σχολείο που εντάσσεται σε 

ένα «μη δίκαιο εκπαιδευτικό σύστημα»



Σύνθεση: 8 βασικές διαστάσεις

Καθορισμός 
αξιών και 
οράματος 

προκειμένου να 
οικοδομηθεί 

εμπιστοσύνη και 
να 

δημιουργηθούν 
προσδοκίες

Αναδιαμόρφωση 
συνθηκών 

διδασκαλίας και 
μάθησης

Αναδιοργάνωση 
μερών του οργανισμού 
και επανασχεδιασμός 
ρόλων και 
αρμοδιοτήτων

Εμπλουτισμός 
Α.Π

Βελτίωση της 
ποιότητας των 
εκπαιδευτικών

Capacity 
Building

Οικοδόμηση 
εσωτερικών 

συνεργασιών

Οικοδόμηση 
ισχυρών 

σχέσεων με την 
ευρύτερη 
κοινωνία

Αναβάθμιση της 
ποιότητας της 

διδασκαλίας και 
μάθησης



8 βασικές διαστάσεις
Καθορισμός αξιών και οράματος προκειμένου να 
οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και να δημιουργηθούν 
προσδοκίες

Αναδιαμόρφωση συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης

Αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας και 
μάθησης

Αναδιοργάνωση μερών του οργανισμού και 
επανασχεδιασμός ηγετικών ρόλων και αρμοδιοτήτων

Εμπλουτισμός Α.Π

Βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών

Οικοδόμηση εσωτερικών συνεργασιών

Οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων με την ευρύτερη κοινωνία

H σειρά, η χρονική στιγμή και ο συνδυασμός ποικίλει.





Αναδόμηση (Μετασχηματιστική Ηγεσία)

Μαθητική συμπεριφορά (Παιδαγωγική Ηγεσία)

Αξιοποίηση δεδομένων για βελτίωση

Κατανεμημένη Ηγεσία


