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Περίληψη εργαστηρίου
Πλήθος ερευνών τις τελευταίες δεκαετίες καταδεικνύουν ότι η άσκηση

παιδαγωγικής ηγεσίας από το διευθυντή συµβάλλει στη βελτίωση των

µαθησιακών αποτελεσµάτων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Short &

Spencer (1990), o Elmore (2000), o Cotton (2003), ο Spilliance, Harverson &

Diamond (2000), oι παιδαγωγικοί ηγέτες θέτουν ως προτεραιότητά τους τη

διδασκαλία και τη µάθηση στις αίθουσες διδασκαλίας, αναλαµβάνουν

συγκεκριµένους καθοριστικούς ρόλους για την αποτελεσµατική άσκησή της και

εφαρµόζουν καθηµερινά µια σειρά δράσεων στη σχολική τους κοινότητα που

υποβοηθούν στη βελτίωση των µαθησιακών επιτευγµάτων.

Ως εκ τούτου, οι συµµετέχοντες στο βιωµατικό εργαστήριο θα εµπλακούν, σε

µία διαλογική, δυναµική διαδικασία προβληµατισµού, ανταλλαγής απόψεων και

αναστοχασµού γύρω από τις συγκεκριµένες ενέργειες του διευθυντή που

υιοθετεί στην αρχή, στη διάρκεια και στο τέλος µιας σχολικής χρονιάς. Αυτές

στο σύνολό τους αποτελούν τις κατευθυντήριες γραµµές στη διαµόρφωση

στρατηγικής για την αποτελεσµατική άσκηση παιδαγωγικής ηγεσίας βασισµένη

στο όραµα για ένα καλύτερο σχολείο.
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∆οµή 
εργαστηρίου

1
• Σύντοµη Εισαγωγή

2

• Παρακολούθηση σύντοµου οπτικογραφηµένου στιγµιότυπου άσκησης 
παιδαγωγικού ρόλου

3

• Παρουσίαση από τους συµµετέχοντες των σηµαντικότερων ενεργειών 
του παιδαγωγικού ηγέτη που αναφέρθηκαν στο στιγµιότυπο 

4

• Αναστοχασµός και οµαδική συζήτηση τριών άλλων πτυχών του θέµατος 
της παιδαγωγικής ηγεσίας 

5
• Παρουσίαση πορισµάτων-Γενική συζήτηση
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Παιδαγωγική ηγεσία

Είναι µια σειρά από καθηµερινές ενέργειες, 

συµπεριφορές των διευθυντών που στοχεύουν 

στην προαγωγή της:

� αποτελεσµατικής διδασκαλίας και µάθησης 

στην τάξη, που αποτελεί τη βασικότερη 

λειτουργία σε κάθε σχολική µονάδα

�συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών σε 

θέµατα διδασκαλίας και µάθησης 

�επαγγελµατικής ενδυνάµωσης της µαθησιακής 

κοινότητας των εκπαιδευτικών παρέχοντας σ’ 

αυτούς ευκαιρίες επιµόρφωσης 
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Αντικαθιστώντας ένα «µέτριο» 

διευθυντή µε ένα «εξαιρετικό» 

διευθυντή σε ένα µέτριο σχολείο, 

µπορεί να βελτιωθούν οι επιδόσεις 

των µαθητών πάνω από 20% 

(αποτελέσµατα µετανάλυσης 69 

ερευνών µεταξύ 1978 και 2001)

(Barber, 2009)
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Οι διευθυντές έχουν (κυρίως) µια διαµεσολαβητική 

(έµµεση/mediated)* επίδραση στις επιδόσεις των 

µαθητών τους 

* e.g. Hallinger and Heck 1998

∆ιευθυντής Εκπαιδευτικός
Επίδοση των 

µαθητών 

Παρώθηση 

Παροχή Ευκαιριών

Επαγγελµατικής Ανάπτυξης

Συνθήκες Εργασίας 
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Ο διευθυντής γνωρίζει ότι η 

διδασκαλία και η µάθηση, η 

οργάνωση των σχολικών 

δοµών, διαδικασιών για 

αποτελεσµατική διδασκαλία 

αποτελούν τους βασικούς 

πυλώνες του παιδαγωγικού 

έργου που αναλαµβάνει 
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Η τάξη είναι η καρδιά του σχολείου 

και εδώ ο διευθυντής ως παιδαγωγικός 

ηγέτης, θέλει να αφιερώνει το 

µεγαλύτερο µέρος του χρόνου του για 

να διατηρεί άµεση επαφή µε τις 

πραγµατικότητες του σχολείου/της 

αίθουσας διδασκαλίας, να καθοδηγεί 

και να παρακολουθεί τη µαθησιακή 

πρόοδο εκπαιδευτικών και µαθητών.  
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Συγκεντρώνονται και εργάζονται οι µαθητές στο 
µαθησιακό πλαίσιο που τέθηκε από το δάσκαλο;

Προσέχουν το δάσκαλο;

Ποιες διδακτικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται;

Συµµετέχουν οι µαθητές στο µάθηµα;

Υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες στο περιβάλλον της 
τάξης (µέριµνα από µέρους του δασκάλου);

Επιδεικνύεται  οποιοδήποτε ενδιαφέρον σε σχέση  µε 
την  υγεία και την ασφάλεια των µαθητών στην αίθουσα;

Τρίλεπτη περιδιάβαση

Downey, et.al (2004)
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Τέσσερις ρόλοι  παιδαγωγικού ηγέτη

Υπεύθυνος για την εξασφάλιση µέσων  και υλικών
(provider)

Ειδικός  σε θέµατα διδασκαλίας και µάθησης 
(instructional resource) TEACHER OF  TEACHERS

Ρυθµιστής της επικοινωνίας  (κοινωνός και παροχέας  
πληροφοριών)

Ενεργός και Ορατή παρουσία στη ζωή της σχολικής 
κοινότητας, (visible presence)

1

2

3

4
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Παιδαγωγική 
Ηγεσία 

(instructional  leadership)

1

• Ενέργειες µε την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς

2

• Ενέργειες στη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς

3

• Ενέργειες µε τη λήξη της σχολικής 
χρονιάς
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Παιδαγωγική 
Ηγεσία

(instructional  leadership) Μια καθηµερινότητα 
(a day–to-day  concern)
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