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Πεπίλητη 

 

                Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία κηαο Σρνιηθήο Μνλάδαο απαηηεί γλψζεηο κάλαηδκελη θαη 

πνιχπιεπξε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. Τα ζηειέρε πνπ απαξηίδνπλ ηελ εγεζία πξέπεη λα είλαη 

ελεκεξσκέλα ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο. Να δηαζέηνπλ ηαπηφρξνλα πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη αλνηρηνχο νξίδνληεο 

ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

 

Λέξειρ κλειδιά: σολική μονάδα, ηγέηηρ, οπγάνυζη, διοίκηζη, αποηελεζμαηικό 

ζσολείο. 

ABSTRACT 

The educational leadership of a school unit requires knowledge management and 

multidisciplinary scientific training. The executives who make up the leadership must be updated 

in their fields, in modern teaching methods and new technologies. Have both intellectual culture 

and open-minded in thinking and cooperation. 

 

Key Words: school unit, leader, organization, administration, effective school. 

Διζαγυγή 

Ζ έλλνηα ηεο εγεζίαο δελ είλαη ζε θακηά πεξίπησζε  ηαπηφζεκε κε ηηο έλλνηεο ηεο δχλακεο,  ηεο 

επηξξνήο  θαη ηεο εμνπζίαο. Απηέο απνηεινχλ κέζα, ηα νπνία  ρξεζηκνπνηεί ν εγέηεο γηα λα 

επεξεάζεη, λα θαζνδεγήζεη θαη λα παξαθηλήζεη ηα κέιε ηεο νκάδαο. Ζγέηεο αλαδεηθλχεηαη ην 

ζηέιερνο εθείλν, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκπλέεη, λα ελζαξξχλεη, λα παξαθηλεί ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ κε ηδέεο θαη ζηφρνπο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ο εγέηεο έρεη αηαιάληεπηε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ. Ζγέηεο είλαη εθείλνο πνπ 

απνβιέπεη θαη επηηπγράλεη ηελ αξηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. (Harold koontz, Gyril O 

Donnell.,1983). 

Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία κηαο Σρνιηθήο Μνλάδαο απαηηεί γλψζεηο κάλαηδκελη θαη πνιχπιεπξε 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. Τα ζηειέρε πνπ απαξηίδνπλ ηελ εγεζία πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλα ζην 

γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Να 

δηαζέηνπλ ηαπηφρξνλα πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη αλνηρηνχο νξίδνληεο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη 

ζπλεξγαζίαο. Σε κηα επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαίεο εμειίμεηο, ε εγεζία ζα πξέπεη λα 

ζέζεη ζηφρνπο φπσο ε πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ, ε εηζαγσγή λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 

δξάζεσλ θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα αληαπνθξηζνχλ 

επαξθψο ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο θαη ησλ καζεηψλ. Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα 

ηνληζηνχλ νη ζηφρνη  ελφο εγεηηθνχ ζηειέρνπο ζε κηα Σρνιηθή Μνλάδα. Ζ επηηπρία ησλ 

ζηφρσλ λα απνηειέζεη αλνηρηή θαη απνηειεζκαηηθή ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο. Να 

κπνξεί λα ζπλδέεη θαη λα  πξνζαξκφδεη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ηδηαίηεξα 
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ελδηαθέξνληα, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Όια απηά θπζηθά 

επηηπγράλνληαη κε ηελ νξζή νξγάλσζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο. 

 

 

Κςπίυρ θέμα 

 

Σήκεξα ηα ζρνιεία γίλνληαη φιν θαιχηεξα απφ άπνςε νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο. 

Παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο, φηαλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

είλαη πςειήο πνηφηεηαο, εκπλέεηαη απφ ζχγρξνλεο κνξθέο εγεζίαο, δεη  θαη εξγάδεηαη ζε 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο πνπ αληακείβνπλ θάζε δεκηνπξγηθή 

πξνζπάζεηα.(Φαζνχιεο Κ θαη αι., 2008). Ο θιάδνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο 

άιισζηε παξέρεη ζην Γηεπζπληή θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο φιεο 

ηηο βαζηθέο ηδέεο, έλλνηεο θαη ηερληθέο γηα ην πψο ρηίδνληαη νη νκάδεο ζπλεξγαδφκελσλ 

αηφκσλ, φπσο είλαη ε Σρνιηθή Μνλάδα θαη ε ηάμε, παξέρνληαο έηζη βνήζεηα ζε ζέκαηα 

αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ.  

Σην επίπεδν ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο βαζηθά  φξγαλα πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο  είλαη:  

Τα δηνηθεηηθά (Γηεπζπληήο, ππνδηεπζπληήο, ζχιινγνο δηδαζθφλησλ).  

Τα δηαρεηξηζηηθά (ζρνιηθή επηηξνπή).  

Τα  ππνζηεξηθηηθά (ζχιινγνο γνλέσλ, καζεηηθέο θνηλφηεηεο, εθπξφζσπνη 

παηδείαο Γήκσλ ή Πεξηθέξεηαο). 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε σο επηζηήκε θαη ηέρλε ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη κειέηε 

δηφηη θαζνξίδεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ην πφζν θαιά δηνηθνχληαη νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα εγεηηθά ζηειέρε εθπαίδεπζεο αληηκεησπίδνπλ πνηθίια πξνβιήκαηα 

ζηε δηνίθεζε αλζξψπσλ πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε επηηπρία ησλ ίδησλ σο 

ζηειερψλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο ηνπο. Μηα επηηπρία 

πνπ ζα πξνθχςεη απφ κηα αμηνιφγεζή ηεο. 

Καζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα κηα επηηπρή αμηνιφγεζε απνηειεί ε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ 

Σρνιηθψλ Μνλάδσλ, αλ δειαδή απηέο βξίζθνληαη ζε αζηηθά θέληξα ή ζηελ πεξηθέξεηα. 

Απφ ηνλ παξάγνληα απηφ ζα θαζνξηζηεί ην πφζν γξήγνξα ζα  μεπεξαζηνχλ ηα δηάθνξα 

πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ είηε ζε επίπεδν Σρνιηθήο Μνλάδαο είηε ζε επίπεδν 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία ελππάξρεη ε Σρνιηθή Μνλάδα.  

Τν  "ζρνιείν" θάπνηνη ζπγγξαθείο ην εθιακβάλνπλ σο ηε βαζηθή κνλάδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ε νπνία δηέπεηαη απφ ίδηνπο ζθνπνχο, έρεη θαζνξηζκέλν πξφγξακκα, εληαία 

δηνίθεζε, δέρεηαη καζεηέο κε θαζνξηζκέλνπο φξνπο θαη γηα θαζνξηζκέλν ρξφλν ζπνπδψλ 

θαη παξέρεη αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηεία ηίηιν ζπνπδψλ (Γελδξηλνχ-

Αλησλαθάθε., 1971). Άιινη ζπγγξαθείο ζεσξνχλ ην "ζρνιείν" σο θνηλσληθφ ζχζηεκα, ην 

νπνίν παίξλεη απφ ην πεξηβάιινλ πφξνπο (φπσο δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, καζεηέο θ.ά.) θαη 

κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (κεηαζρεκαηηζκνχ) παξάγεη εγγξάκκαηνπο θαη 

κνξθσκέλνπο καζεηέο θαη απνθνίηνπο (Ζoy et al., 1996). Υπάξρνπλ ζπγγξαθείο πνπ ζεσξνχλ 

ηνλ παξαπάλσ φξν σο "νξγαλσκέλε θαη δηαξθή ππεξεζία ζηελ νπνία, αλεμαξηήησο ηεο 

αιιαγήο δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, επηδηψθνληαη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 

κε ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηθαλνχ αξηζκνχ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ" (Σθνπξήο θ.ά., 

1995).Ζ "απνηειεζκαηηθφηεηα" ζην ρψξν ησλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ είλαη κηα πνιπδηάζηαηε 

έλλνηα, αθνχ θαλέλα απφιπην θξηηήξην, φπσο ηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ, ε ζπλνιηθή 

εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ θ.ά., δελ κπνξεί λα ζπιιάβεη ηε ζχλζεηε θχζε ηεο (Hoy W.& Ferguson J., 
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1989, Edmonds.R.,1979, Θεξηαλφο., 2006), νχηε κεξηθνί ζηφρνη ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο, 

φπσο είλαη ε "δηακφξθσζε αληηιήςεσλ", ηα "πηζηεχσ", ε "δηάπιαζε ζπλεηδήζεσλ" ησλ 

καζεηψλ θ.ά., κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ. 

  

Γηαθξίλνπκε φκσο θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζρνιείνπ, φπσο: 

 

Ζ ζρνιηθή εγεζία. Ο Γηεπζπληήο (-ηξία) ζρνιείνπ, εθηφο ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ έξγνπ, αζθεί 

εγεηηθφ ξφιν θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη δξάζε ηνπ (ηεο) εκπλέεη, εκςπρψλεη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ (ηεο) θαη δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν θιίκα γηα παξψζεζε φινπ ηνπ έκςπρνπ 

πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ (ηεο) (Saiti., 2007). 

 

Ζ δνκή θαη ε νξγάλσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Τν 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ είλαη δηαηππσκέλν κε ζαθήλεηα θαη 

εθθξάδεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζρνιείνπ απηνχ (Ηfanti., 2007).  

 

Ζ ζηαζεξφηεηα πξνζσπηθνχ. Ζ ζπρλή δηαθίλεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ειαρηζηνπνηεί ηε 

ζπλνρή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, επεξεάδεη αξλεηηθά ην εζηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θαηά 

πξνέθηαζε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Πεξαηηέξσ, νη ζπρλέο αιιαγέο ησλ δαζθάισλ/ θαζεγεηψλ 

ζηεξνχλ ηε ζρνιηθή δηεχζπλζε απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αλάιεςε δεκηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Γάξξα θ.ά., 2010). Σπλήζσο ην πξφβιεκα απηφ  εζηηάδεηαη ζε Σρνιηθέο 

Μνλάδεο ηεο πεξηθέξεηαο. Κάζε ρξφλν ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο θαζεγεηψλ πνπ αιιάδεη. 

Απηφ θπζηθά  κπνξεί λα δπζρεξαίλεη ην έξγν ηνπ Γηεπζπληή ηεο εθάζηνηε Σρνιηθήο Μνλάδνο. 

 

Ζ νξγαλσζηαθή ππνζηήξημε. Έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν ρξεηάδεηαη άλεηνπο ρψξνπο γηα ηελ 

θνηλσληθή ζπκβίσζε ησλ καζεηψλ, ιεηηνπξγηθά θηίξηα, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ζχγρξνλα 

εξγαζηήξηα θαη εκπινπηηζκέλεο βηβιηνζήθεο. Γπζηπρψο φκσο ζε κηα επαξρηαθή Σρνιηθή 

Μνλάδα θαη εηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη Γηεπζπληέο 

ζπλήζσο  αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο. Σπλήζσο νη πην πινχζηνη Γήκνη ησλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ κπνξνχλ λα δψζνπλ ιχζε ζε πνιιά ζέκαηα. 

 

Ζ ζπλεξγαζία ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο. Σηηο Σρνιηθέο Μνλάδεο  ηεο επαξρίαο ιείπεη απηή ε 

ζπλεξγαζία ζρνιείνπ –νηθνγέλεηαο. Τν πξφβιεκα  πνπ αθνξά ηελ επηβίσζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ 

πιεζπζκνχ ελφο Δπαξρηαθνχ Γήκνπ δπζρεξαίλεη απηή ηελ επηθνηλσλία. Άιιν πξφβιεκα πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςεη ζηελ ζπλεξγαζία Σρνιηθήο Μνλάδαο θαη νηθνγέλεηαο είλαη  ε αλνκνηνγέλεηα 

ησλ πιεζπζκψλ. Υπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο  Γήκσλ πνπ ε πιεηνλφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ αλήθεη ζηα ρακειά ζηξψκαηα ελψ έλα κεγάιν  κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη 

άιιε εζληθή πξνέιεπζε κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηε Σρνιηθή Μνλάδα κπνξνχκε λα ηα παξνπζηάζνπκε θαη κε 

κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε. Να παξνπζηάζνπκε ην ζρνιείν ζαλ έλα ζχζηεκα. Πξψηα 

απφ φια πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν φξνο ζχζηεκα είλαη γεληθή έλλνηα πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζε φιεο ηηο εθθξάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο.  

Υπνδειψλεη έλα πιήζνο αιιειεμαξηεκέλσλ ζηνηρείσλ, πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ ή ζεηξάο ζηφρσλ. 

Δηδηθφηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα Σρνιηθή Μνλάδα, απηή βξίζθεηαη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ, ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ άιια ζπζηήκαηα,  φπσο ζρνιεία, Γήκνη, ππεξεζίεο θαη βηνκεραλίεο. 
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Κάζε ζρνιηθή κνλάδα αλαπηχζζεη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ ηεο, 

αληαιιάζζνληαο πιηθνχο ή άπινπο πφξνπο. Πξαθηηθά ε αιιειεπίδξαζε απηή ζεκαίλεη φηη 

αλ γίλεη κηα κεηαβνιή ζε έλα ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο, απηή ζα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ. Τα βαζηθά κέξε πνπ ζπλζέηνπλ έλα ζχζηεκα (Hoy and Miskel.,1996, 

Εαβιαλφο, 2003, Πεηξίδνπ., 1998, Πξνθνπηάδνπ., 2009) είλαη ηα εμήο: 

► Οη εηζξνέο (π.ρ. άλζξσπνη, πιεξνθνξίεο, πιηθά θ.ά.), πνπ εηζέξρνληαη ζην 

ζχζηεκα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ. 

►   Ζ επεμεξγαζία, ν κεηαζρεκαηηζκφο δειαδή ησλ εηζξνψλ απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ζε πξντφλ ή ππεξεζία. 

►   Οη εθξνέο, δειαδή ε δηνρέηεπζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (ή ππεξεζίαο) ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν θαη επεξεάδεη. 

► Ζ αλαηξνθνδφηεζε (Feedback), δειαδή ε θπθιηθή δηαδηθαζία πνπ απνηειεί 

κεραληζκφ επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ θαη θέξλεη ζην ζχζηεκα, ζηα ζηνηρεία ηνπ (ππνζπζηήκαηα 

ηνπ) θαη ζην πεξηβάιινλ κηα ζπλερή ξνή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη ηα ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ ειιηπή αλαηξνθνδφηεζε ζπλαληνχλ 

δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζηηο εθάζηνηε (πεξηβαιινληηθέο) αιιαγέο ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. 

► Τα φξηα, δειαδή ηα ζχλνξα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ην νξηνζεηνχλ έλαληη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ. Βέβαηα, ε έλλνηα ησλ νξίσλ είλαη ζρεηηθή, επεηδή θάζε ζχζηεκα απνηειεί 

ππνζχζηεκα ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο, νπφηε ε νξηνζέηεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

νιφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζέκα θαζνξηζκνχ απφ ηνλ εξεπλεηή, αλάινγα κε ηηο κεηαβιεηέο 

πνπ ζέιεη λα ηνλίζεη. 

Έλα  ζχζηεκα, ηέινο, κπνξεί λα είλαη αλνηθηφ ή θιεηζηφ. Τν αλνηθηφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε 

άκεζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη δηαζέηεη κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο θχζεο θαη ηεο πνζφηεηαο 

ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ. Αληίζεηα, θιεηζηφ είλαη εθείλν ην ζχζηεκα πνπ δε βξίζθεηαη ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Λέγνληαο "πεξηβάιινλ" ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ ελεξγνχλ πάλσ ζην ζχζηεκα, ρσξίο  λα αλήθνπλ ζε 

απηφ. Ζ δηάθξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε εζσηεξηθφ ή  εμσηεξηθφ εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ θάζε θνξά νξίδνπκε ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Μηα θνηλσληθή νξγάλσζε, 

φπσο θαη ην ζρνιείν, απνηειεί ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ζθέςεηο έλα ζχζηεκα, θαη 

κάιηζηα αλνηθηφ, επεηδή ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα επξχηεξν πεξηβάιινλ (πνπ 

απνηειείηαη απφ κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα), ην νπνίν επεξεάδεη θαη 

επεξεάδεηαη απφ απηφ (Πξνθνπηάδνπ., 2009). Γειαδή, ην ζρνιείν βξίζθεηαη ζε δηαξθή 

αιιειεπηδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Καηά ηελ επηθνηλσλία κε ην (εμσηεξηθφ) πεξηβάιινλ ην 

ζρνιείν, γηα παξάδεηγκα, δέρεηαη απφ απηφ εηζξνέο (π.ρ, καζεηέο, δαζθάινπο, αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, βηβιία θ.ά.) εθηειψληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο εηζφδνπ, ηηο κεηαζρεκαηίδεη ζην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ εθηειψληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ή επεμεξγαζίαο 

θαη απνδίδεη κε ηε ζεηξά ηνπ ην πξντφλ (ή ηελ ππεξεζία) ηεο επεμεξγαζίαο απηήο ζην 

(εμσηεξηθφ) πεξηβάιινλ εθηειψληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο εθξνήο. Σρήκα 1. 
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Στήμα 1.Το ζτολείο ως ανοικηό ζύζηημα. Σα'ί'ηη Άννα (2000). 

 

 

Σχκθσλα κε ην ζρήκα 1 παξαηεξνχκε φηη ην ζρνιείν απνηειείηαη απφ πνιιά ζηνηρεία-

ππνζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιειεμάξηεζε θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. 

Σπκβαίλεη, φκσο, ζπρλά νη ζηφρνη θαη νη αλάγθεο ελφο ππνζπζηήκαηνο (π.ρ. κηαο νκάδαο 

δαζθάισλ) λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε απηνχο ελφο άιινπ ππνζπζηήκαηνο (π.ρ. ηεο 

Σρνιηθήο Γηεχζπλζεο). Ζ θνηλσλία πνπ δνχκε βηψλεη ζήκεξα θάηη ην αζπλήζηζην ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Οη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ, κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο. Τν πξφβιεκα επνκέλσο δελ είλαη κφλν λα 

πξνζαξκνζηνχλ νη ηνκείο ζηηο λέεο αιιαγέο αιιά θαη λα ζπγρξνληζηνχλ κε απηέο. Τα ζρνιεία  

πνπ αλήθνπλ ζην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο δέρνληαη θαη απηά  ηηο αιιαγέο απηέο. Θα πξέπεη ηα 

κέιε (Δθπαηδεπηηθνί) ησλ ζρνιείσλ λα είλαη ηθαλά λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα θαη 

πξνθιήζεηο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ θάζε ζρνιείνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηέηνηα ζέζε πνπ λα κπνξεί 

λα θξαηά ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ  ηφζν ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηθφ ρψξν. 

Δίλαη απηφο, δειαδή, πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ αιιαγψλ 

αιιά θαη ηεο απνξξφθεζεο ησλ θνηλσληθψλ θξαδαζκψλ. Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο, θαζψο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε 

θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο, πνπ αλαθέξνληαη ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη πνιπδηάζηαηε θαη 

ζχλζεηε γηαηί απαηηεί ηελ αλάιεςε πνιιαπιψλ θαζεθφλησλ, θάπνηα απφ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 

ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη θάπνηα άιια κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο 

Σρνιηθήο Μνλάδαο θαη κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο. Εεηνχκελν είλαη 

έλα ζρνιείν, ην νπνίν ζα απνηειεί πνιπδχλακν, πνιηηηζηηθφ θαη δηαπνιηηηζκηθφ θχηηαξν ηεο 

θνηλσλίαο θαη ζα γεθπξψλεη ηηο δηαθνξέο ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ψζηε 

λα ιεηηνπξγεί σο θνξέαο πνιηηηζκηθήο ζπζπείξσζεο.  

Δπηπιένλ ν Γηεπζπληήο ειέγρεη θαη ηελ πνξεία ησλ επξχηεξσλ εξγαζηψλ ηεο Σρνιηθήο  

Μνλάδαο. Γει. αμηνινγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη  ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

πλεχκαηνο ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ηζνηηκίαο ζην ζχιινγν δηδαζθφλησλ. Αθφκε πξνσζεί 

ζρέζεηο επνηθνδνκεηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο ηφζν κε ηνπο καζεηέο φζν κε 

ηνπο γνλείο ηνπο κε ηνπο θνξείο ηεο επξχηεξεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Άιισζηε απψηεξνο 

ζηφρνο πξέπεη λα είλαη έλα ζρνιείν αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία. Ο Γηεπζπληήο, είλαη απηφο, δειαδή, 

πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο πνπ πξνάγεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα, σζεί ζηνλ νξακαηηζκφ θαη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο, ψζηε φινη νη εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία- καζεηέο, 

εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο, κέζα απφ ζρέζεηο ηζνξξνπίαο, λα κπνξνχλ κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν λα 
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επηηχρνπλ ηα κέγηζηα. Ζ  ίδηα ε θνηλσλία κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηνλ νξακαηηζκφ ηεο 

Σρνιηθήο Μνλάδνο. Τν απιντθφ κνληέιν ζέιεη ηνλ Γηεπζπληή ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο 

απνηειεζκαηηθφ. Οη ζπλελψζεηο ζηνπο Γήκνπο πνιιέο θνξέο απνηεινχλ θαη ηελ αηηία 

έξηδνο κεηαμχ  πιεζπζκψλ πνπ εληάζζνληαη  γχξσ απφ απηή: ρσξηά κεηαθηλνχληαη απφ 

έλα Γήκν ζε άιιν, ε Σρνιηθή Μνλάδα κέλεη ζε έλα Γήκν ή λα πεγαίλεη ζε άιιν,  νη 

ίδηνη νη θάηνηθνη ελφο Γήκνπ ζπρλά δε δηέπνληαη απφ ζπλεξγαηηθφ πλεχκα. Τέηνηα 

ραξαθηεξηζηηθά δελ ηα ζπλαληάκε ηφζν ζπρλά ζε κηα Σρνιηθή Μνλάδα πνπ εδξεχεη ζε 

αζηηθή πεξηνρή.  Ο Γηεπζπληήο ζα πξέπεη λα βξεη ηξφπνπο γηα λα ζπκβηβαζηεί κε ηα λέα 

δεδνκέλα. Να βξεη ηξφπνπο ψζηε ε θνηλσλία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην ζρνιείν θαη 

έξρεηαη ζε επαθή κε απηφ λα δηαθαηέρεηαη απφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο ζε θάζε ζεκείν ηνπ 

άμνλα ζρνιείν-θνηλσλία, νηθνγέλεηα-ζχιινγνο δηδαζθφλησλ. Αθφκε  νη Γηεπζπληέο ησλ 

Σρνιηθψλ Μνλάδσλ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ζπλάκα εγεηηθέο αξεηέο αιιά λα ππεξεηνχλ θαη σο 

απνηειεζκαηηθνί κάλαηδεξ (δηαρεηξηζηέο) θαζψο ε έκθαζε ηεο Γηνίθεζεο δίλεηαη θπξίσο ζηηο 

εκεξήζηεο δηαηάμεηο, ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, ζηελ αλαδήηεζε θαη δηαρείξηζε ησλ αλαγθαίσλ 

πφξσλ, ελψ ε έκθαζε ηεο εγεζίαο δίλεηαη ζην λα ηεζνχλ θαηεπζχλζεηο, ζην ρηίζηκν νξακάησλ, 

ζηε ζέζπηζε ζηξαηεγηθψλ, ζηελ πινπνίεζε αιιαγψλ. Άιισζηε, κε ηελ έλλνηα Γηνίθεζε 

αλαθεξφκαζηε ζε ιεηηνπξγία, πνπ πξέπεη λα αζθείηαη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ελψ κε ηελ έλλνηα 

Ζγεζία ελλννχκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ Ζγέηε θαη ζε απηνχο πνπ θαζνδεγεί, κηα ζρέζε πνπ 

κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη έλαλ νξγαληζκφ. Σηελ νπζία, νη δχν έλλνηεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη 

θαη ζπλζέηνπλ ηε Γηνίθεζε ηνπ ζρνιηθνχ «παδι». Ζ Γηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ απαηηεί ν Γηεπζπληήο 

λα δηαζέηεη γλψζεηο κάλαηδκελη θαη κηα πνιχπιεπξε θαη ζπλερή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζε 

ζέκαηα φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, ε αμηνιφγεζε, ε 

παξαθίλεζε, ε απνδνηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε επίηεπμε ζηφρσλ, ε δηνίθεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Μάξδαο & Βαιθάλνο.,  2002). 

Τα λέα δεδνκέλα απαηηνχλ έλα ζρνιείν επέιηθην θαη αληαγσληζηηθφ φπνπ ν Γηεπζπληήο-

Ζγέηεο πξέπεη λα δηαζέηεη γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ψζηε λα πξνσζεί ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηεο 

Σρνιηθήο Μνλάδαο θαη λα δηακνξθψλεη ηηο θαηεπζχλζεηο (Κάληαο., 1998, Morgan., 1996). Ο 

Γηεπζπληήο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη νξηζκέλεο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα 

ηνλ θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθφ.  Ζ έλλνηα ηνπ «απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή» κε ηελ 

παξαδνζηαθή ηεο ζεκαζία παξαπέκπεη ζηε δηαδηθαζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο. Σηε ζεκεξηλή φκσο επνρή ν Γηεπζπληήο 

έρεη πνιιέο άιιεο ιεηηνπξγίεο λα επηηειέζεη φπσο ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο Σρνιηθήο 

Μνλάδαο, ην ζπληνληζκφ νκάδαο αλζξψπσλ πνπ ππεξεηνχλ ζε απηήλ αιιά θαη ηελ παξέκβαζή 

ηνπ ζηελ αλακφξθσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

απνηειεζκαηηθφο Γηεπζπληήο είλαη «θαζνδεγεηήο» πάλσ ζε επαγγεικαηηθά, ππεξεζηαθά, 

παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά δεηήκαηα θαη ηαπηφρξνλα ελεξγεί σο εκςπρσηήο φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ πξνζψπσλ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο δηεπθνιχλνληαο κάιηζηα ηε κεηαμχ ηνπο 

επηθνηλσλία.  

Δξεπλεηηθφ κνληέιν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία ζε Σρνιηθέο Μνλάδεο αζηηθψλ  θαη 

επαξρηαθψλ πεξηνρψλ. Σηελ εξγαζία καο επηζεκάλακε θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ πηζηεχνπκε φηη 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή Ζγεζία. Κάλακε έλα κνληέιν κε θάπνηα εξσηήκαηα πνπ 

έπξεπε λα απαληεζνχλ.  

 

Δξσηεζέληεο ζε εξσηήκαηα Α, Β,Γ,Γ,Δ,Ε,Ζ  κφληκνη θαζεγεηέο θαη Γηεπζπληέο Σρνιίσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κέζα ζηνπο νπνίνπο αλήθνπκε θαη εκείο. Να ζεκεησζεί φηη ηα 

ζρνιεία ηεο έξεπλαο  αλήθνπλ ζηνπο Ννκνχο  Γξάκαο  θαη Καβάιαο θαη φηη νη επαξρηαθέο 
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Σρνιηθέο Μνλάδεο ζεσξνχληαη απηέο πνπ βξίζθνληαη  άλσ ησλ 25 ρηιηνκέηξσλ απφ ηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο. 

Τα εξσηήκαηα: 

Α. Ο ζχιινγνο Γηδαζθφλησλ  Καζεγεηψλ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο απνηειείηαη απφ   25 

Καζεγεηέο. 

Β. Ο ζχιινγνο Γηδαζθφλησλ  Καζεγεηψλ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο έρεη νξγαληθή ζέζε  

πάλσ απφ 3 ρξφληα ζε  πνζνζηφ  60%. 

Γ. Ο ζχιινγνο Γηδαζθφλησλ Καζεγεηψλ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο ειηθία έρεη άλσ ησλ 

45 εηψλ. 

Γ. Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε Σρνιηθή 

Μνλάδα. 

Δ. Σρέζεηο Σρνιηθήο κνλάδαο κε ην Γήκν. 

Ε. Οκνγέλεηα θαη Δζληθφηεηα ησλ καζεηψλ. 

 

Ζ. Δπηδξάζεηο ηεο Κνηλσλίαο  ζηε Σρνιηθή Μνλάδα ( Ήζε, Έζηκα θαη Γισζζηθφ 

πξνθίι). 
 

Πίνακας 1. Αποηελέζμαηα ηης Έρεσνας. 

 

 

 

Σρήκα 2. Αλάιπζε  ησλ εξσηεκάησλ ηνπ Πίλαθα 1. 
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Σχκθσλα κε ην δηάγξακκα βιέπνπκε φηη ην R
2
 γηα ηελ Δπαξρηαθή Σρνιηθή Μνλάδα είλαη πνιχ 

κηθξφ ζε ζρέζε κε απηφ ηεο αζηηθήο.  Τα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζπγθιίλνπλ ζηηο αζηηθέο 

Σρνιηθέο Μνλάδεο. Ο Γηεπζπληήο σο Ζγέηεο,  ζηελ Αζηηθή  Σρνιηθή Μνλάδα έρεη έλα ξφιν 

πην εχθνιν ζηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηφο ηνπ πνπ είλαη ε επηηπρία ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο ζηελ 

θνηλσλία αιιά θαη ζην ζχιινγν Γηδαζθφλησλ  Καζεγεηψλ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο. 

Ο απνηειεζκαηηθφο Γηεπζπληήο απνηειεί έλα πξφηππν γηα επαγγεικαηηθά, ππεξεζηαθά, 

παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά δεηήκαηα θαη ελεξγεί σο εκςπρσηήο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

πξνζψπσλ ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο, δηεπθνιχλνληαο ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. 

 

Δπίλογορ 

Ο  ξφινο  ηεο  Γηνίθεζεο  ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα, δηφηη 

ε Σρνιηθή Γηνίθεζε κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ζηήξημεο ηεο εθπαίδεπζεο εμαζθαιίδεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ζηα ζρνιεία, (Λατλάο Θ ., 1995) ηα νπνία είλαη νη 

παξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ νξγάλσζε    θαη    Γηνίθεζε    ζηε    δεκφζηα    

εθπαίδεπζε    είλαη    αλαγθαίεο    θαη αλαπφθεπθηεο  πξνυπνζέζεηο,  γηαηί  κφλν  κ’  

απηέο  θαηαπνιεκάηαη  ην  ράνο,  ε αζπδνζία  θαη  ε  αλεπζπλφηεηα  θαη  εμππεξεηείηαη  ε  

απνδνηηθή,  ζθφπηκε  θαη ζπζηεκαηηθή εξγαζία. Γχζθνια κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί 

έλα θνξέα ή θνηλσληθφ ίδξπκα,   φπσο   ην   ζρνιείν,   πνπ   έρεη   αλαιάβεη   ηε   

ζπζηεκαηηθή   αγσγή   θαη εθπαίδεπζε  ησλ  λεαξψλ  αηφκσλ  -  κειψλ  ηεο  φπνηαο  

θνηλσλίαο  θαη  πνιηηείαο, ρσξίο νξγάλσζε θαη Γηνίθεζε (Αιακάλεο  Θ., 1997).  

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ζηε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν θαλεξή, φηαλ θαλείο ζειήζεη λα θαζνξίζεη  ηνπο  ζηφρνπο  ελφο  

εθπαηδεπηηθνχ  ζπζηήκαηνο,  ηνπο  ηξφπνπο  θαη  ηα κέζα πξαγκαηνπνηήζεψο ηνπο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε ζην ζρνιείν. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνί 

ζθνπνί ηεο πνιηηείαο ζα  πξέπεη  ηα  ζρνιεία  λα είλαη απνηειεζκαηηθά. Καη βέβαηα ε 

πνιηηεία είλαη ππνρξεσκέλε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο λα ιάβεη 

ππφςε ηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο, δειαδή ηηο ηνπηθέο ηδηνκνξθίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

παξάγνληεο θαζνξηζηηθνχο γηα ηελ παξνπζία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Σρνιηθήο 

Μνλάδαο εληφο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ πνπ ηελ πεξηβάιιεη: πιεζπζκηαθή ζχζηαζε θαη 

κέγεζνο, νηθνλνκηθνί πφξνη ζε επίπεδν θνηλσλίαο θαη ζρνιείνπ, καζεηηθφ δπλακηθφ, 

θηλεηηθφηεηα δηδαζθφλησλ, εζλνηηθέο νκάδεο. 
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