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Μετασχηματιστική : 
         δημιουργία  

         οράματος –     

  προώθηση αλλαγών- 

διαμόρφωση κουλτούρας  

Ενδεχομενική: 
       προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες   

       του σχολείου 

   

Παιδαγωγική : 
   συνεχής βελτίωση  

   Διδασκαλίας & 

   Μάθησης    

Διοικητική : 
  διεκπεραίωση    

  γραφειοκρατίας  

Ηθική : 
  προώθηση αξιών και  

  τήρηση ηθικών κανόνων  

  

Συμμετοχική : 
  Αναζήτηση και   

  προώθηση  

  συμμετοχικότητας  



“Ηγεσία και κουλτούρα” 

 

- «Η ατέλειωτη συζήτηση για το τι είναι και τι 

δεν είναι η ηγεσία, ίσως, θα μπορούσε να 

απλοποιηθεί εάν αναγνωρίζαμε ότι η μοναδική 

και θεμελιώδης λειτουργία της ηγεσίας είναι η 

επιδέξια διαχείριση της οργανωσιακής 

κουλτούρας» (Schein, 1985:317). 

- «Η κουλτούρα της κοινωνίας επηρεάζει 

καθοριστικά την οργανωσιακή κουλτούρα.» (Dimmock & 

Walker, 2002) 



Κουλτούρα: η έννοια 

Έχει τη σημασία μιας «δομής από βασικές παραδοχές (κοινές 

παραδοχές και ιδεολογίες, η γνώση, οι πεποιθήσεις, οι αξίες, τα 

σύμβολα, οι τελετουργίες, οι ψυχολογικές δομές και οι ανεπίγνωστες 

διαδικασίες), οι οποίες 

- έχουν επινοηθεί, ανακαλυφθεί ή αναπτυχθεί από μια 

συγκεκριμένη ομάδα  

- όπως μαθαίνει να αντεπεξέρχεται στα προβλήματα (με την 

εξωτερική προσαρμογή και την εσωτερική ολοκλήρωση)  

- είναι επαρκώς επεξεργασμένες, ώστε να θεωρούνται έγκυρες, 

για να διδαχθούν σε νέα μέλη ως ο σωστός τρόπος να 

αντιλαμβάνονται, σκέπτονται και αισθάνονται σε σχέση με 

αυτά τα προβλήματα και κρίνουν καταστάσεις και σχέσεις».  



Η ηγεσία είναι συνυφασμένη με τη διαμόρφωση, εξέλιξη, 

μετασχηματισμό και καταστροφή της οργανωσιακής 

κουλτούρας και έχει διαφορετική λειτουργία σε κάθε ένα 

από τα κύρια στάδια εξέλιξης μιας οργάνωσης. 

- Στο στάδιο της ανάπτυξης η ηγεσία 

συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και 

βαθμιαία εμπέδωση των αρχών στις οποίες 

βασίζονται η αποστολή, οι σκοποί, η δομή, και 

η λειτουργία της οργάνωσης.  

Στο στάδιο αυτό ο ηγέτης πρέπει να διαθέτει 

όραμα αλλά και ικανότητα διαμόρφωσής του 

και επιβολής του. 



Η ηγεσία είναι συνυφασμένη με τη διαμόρφωση, εξέλιξη, 

μετασχηματισμό και καταστροφή της οργανωσιακής 

κουλτούρας και έχει διαφορετική λειτουργία σε κάθε ένα 

από τα κύρια στάδια εξέλιξης μιας οργάνωσης. 

- Στο μέσο στάδιο - η οργάνωση έχει φτάσει σε 

υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, και η κουλτούρα επηρεάζει 

καθοριστικά τη λειτουργία της, αλλά και τις σχέσεις των 

μελών,  

ο ηγέτης πρέπει με διορατικότητα, να εντοπίζει πώς 

η κουλτούρα μπορεί να βοηθήσει ή να παρεμποδίσει 

την εκπλήρωση των σκοπών της οργάνωσης & με τις 

ικανότητές του να βοηθά στην υλοποίηση των 

επιθυμητών αλλαγών. 



Η ηγεσία είναι συνυφασμένη με τη διαμόρφωση, εξέλιξη, 

μετασχηματισμό και καταστροφή της οργανωσιακής 

κουλτούρας και έχει διαφορετική λειτουργία σε κάθε ένα 

από τα κύρια στάδια εξέλιξης μιας οργάνωσης. 

- Στην ώριμη οργάνωση, όπου έχει αναπτυχθεί 

μια ισχυρή κουλτούρα,  

ο ηγέτης θα πρέπει να έχει τις ικανότητες που 

απαιτούνται για να κατευθύνει την οργάνωση στις 

απαραίτητες προσαρμογές στο περιβάλλον – 

προσαρμογές που πιθανόν απαιτούν την αλλαγή 

της κουλτούρας και στο σπάσιμο της 

τυραννίας της παλιάς κουλτούρας. 



Κουλτούρα: μηχανισμοί δόμησης 

Οι ηγέτες δομούν και στηρίζουν την οργανωσιακή 

κουλτούρα με πέντε μηχανισμούς: 

(1) την κατεύθυνση της προσοχής,  

(2) την αντίδρασή τους σε κρίσιμες καταστάσεις,  

(3) την παραδειγματική συμπεριφορά,  

(4) την επιλογή κριτηρίων καταμερισμού αμοιβών και 

θέσεων,  

(5) την επιλογή κριτηρίων πρόσληψης, εξέλιξης, 

εξόδου των εργαζομένων  

Δημιουργείται μια πιο στέρεα και μετρήσιμη βάση 

προσέγγισης της κουλτούρας από τους ηγέτες και 

αποφεύγεται η χρήση της έννοιας του χαρίσματος.  



Παράδειγμα δόμησης  κουλτούρας συνεργασίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών (εκτός του ζωντανού 

παραδείγματος της Μαρίας Καλαθάκη) 

1η φάση:  κατεύθυνση της προσοχής, αντίδρασή μας σε “κρίσιμες” 

καταστάσεις (κάθε ευκαιρία) για ανάδειξη του προβλήματος της 

απομόνωσης των εκπ/κών και της έλλειψης προσδοκιών 

συνεργασίας μεταξύ τους  

   2η φάση: παραδειγματική συμπεριφορά, αποσαφήνιση 

προσδοκιών για συνεργατικές διδακτικές πρακτικές των 

εκπ/κών (αλληλοπαρατήρηση, συνδιδασκαλίες κλπ) 

   3η φάση: επιλογή/αξιοποίηση κριτηρίων καταμερισμού αμοιβών 

και θέσεων, επιλογή/αξιοποίηση κριτηρίων πρόσληψης, εξέλιξης, εξόδου 

των εργαζομένων, για ανανέωση και επέκταση των προσδοκιών 

και τελειοποίηση των συνεργατικών πρακτικών / βελτίωση 

της ποιότητας της διδασκαλίας  (προσαρμογή από K. Leithwood, 2010. “Leading school 

turnaround”) 

  



7 δίπολα αξιακών προτεραιοτήτων (Dimmock & Walker, 

2002) 

Επτά διαστάσεις της κουλτούρας μιας κοινωνίας (βασικές 

αξίες που μπορούν να επηρεάσουν & τη διαμόρφωση του εκπ 

συστήματος). Άκρα κάθε διάστασης: 

 

- κατανεμημένη ισχύς / συγκεντρωμένη ισχύς 

- συλλογικότητα / ατομοκεντρισμός  

- αλληλεγγύη, συμβιβασμός / ανταγωνισμός, επιθετικότητα 

- διεκδίκηση, ριζοσπαστισμός / συντήρηση, μοιρολατρία 

- ανανέωση, καινοτομία, πρωτοπορία / αντιγραφή, 

μιμητισμός 

- περιορισμένες, τυπικές σχέσεις / ολιστικές σχέσεις, 

συγγένεια, πατριαρχία, φιλία  

- ανδροκρατούμενη / γυναικοκρατούμενη  



Ηγεσία και αξιακές προτεραιότητες:  Κρήτη 

Αντίρροπες τάσεις / υπό διαπραγμάτευση (Βρύζας, 2005) 

- Εσωστρέφεια και προσήλωση στην παράδοση (διαλεκτική 

προφορά, ιδιωματικό λεξιλόγιο κλπ) / Εξωστρέφεια (π.χ. 

Δημιουργική(;) πρόσληψη επιδράσεων, τουρισμός) και 

επιβιώσεις, αναβιώσεις με αλλοίωση των παραδόσεων 

(αυθεντικότητα/νόθευση) 

- Μυθοπλαστική ανάγκη και ικανότητα (“Οι Κρητικοί είναι 

παραμυθάδες... με λιτότητα στα Ανώγεια ή φλυαρία στα πεδινά” 

Γραμματικάκης) / Ευθύτητα και ρεαλισμός 

- Φιλοξενία και προσφορά / τουριστική εκμετάλλευση 

- Τοπικισμός / Κρητική – Ελληνική συλλογικότητα 

-Ανδρεία, αντοχή και παλικαριά (χαρακτηριστικό το 

τραγούδι και οι χοροί) / επίδειξη ανδρείας και παλικαριάς 

(οπλοκατοχή, 4Χ4, μπαλοθιές)  https://www.youtube.com/watch?v=MpJSs8uLzIA 



Ως μετασχηματιστικός ηγέτης, διαμορφώνει το μέλλον:  

Διασφαλίζει ότι το όραμα για τον οργανισμό είναι ξεκάθαρο, 
κατανοητό, αποδεκτό από όλους, σύμφωνο με τις αξίες και τις 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας &τις αρχές της εθνικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Εργάζεται για την υλοποίηση του οράματος, εξειδικεύοντας σαφείς 
κοινούς στόχους και σχέδια. 

Επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου το οράματος και 
των αξιών στην καθημερινή πρακτική. 

Κινητοποιεί / διεγείρει πνευματικά τα μέλη και συνεργάζεται με αυτά 
για τη διαμόρφωση της κοινής κουλτούρας. 

Ηγείται της αλλαγής, στηρίζει τη δημιουργικότητα και προωθεί 
την καινοτομία. 

 Δημιουργεί ατμόσφαιρα συνεργασίας, ώστε όλο το σχολείο να 
παράγει τα σχέδια αλλαγής/βελτίωσης και να αναλαμβάνει τη 
σχετική δράση για την εφαρμογή των σχεδίων.  



Ως Παιδαγωγικός ηγέτης:  

Εστιάζει στην αποστολή της εκπαίδευσης, αξιόλογη 
/ποιοτική/χειραφετική μάθηση/παιδεία για κάθε μαθητή 

Καλλιεργεί υψηλές προσδοκίες / καταπολεμά τον εφησυχασμό/ 
“πανηγυρίζει” τα επιτεύγματα. 

Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες διδασκαλίας/μάθησης (θετικό 
μαθησιακό κλίμα). 

Προωθεί την εφαρμογή, αξιολόγηση, ανάπτυξη, ανανέωση των 
Προγραμμάτων Σπουδών. 

Είναι πηγή αναφοράς σε θέματα διδασκαλίας, παρακολουθεί, 
κατευθύνει, αξιολογεί και ανατροφοδοτεί για βελτίωση. 

Κάνει πράξη όσα πρεσβεύει, αποτελώντας παράδειγμα για τους 
συνεργάτες του. 

Προωθεί την κοινωνική & περιβαλλοντική μάθηση και θέτει την 
πολιτική και δημοκρατική συνιστώσα στο επίκεντρο. 

Προωθεί την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία /μάθηση & τις 
πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας.  



Για τη συνεργασία στο σχολείο  και την προσωπική 

ανάπτυξη όλων: 

 Αντιμετωπίζει όλους δίκαια, ισότιμα, με αξιοπρέπεια, σεβασμό 
και ενδιαφέρον, δημιουργώντας θετικό κλίμα. 

Διαμορφώνει συνεργατική κουλτούρα και προωθεί συνεργασίες. 

Καλλιεργεί την ομαδικότητα,  τη συνεργασία και τη συμμετοχική 
λήψη των αποφάσεων (σε εκπαιδευτικούς και μαθητές). 

Φροντίζει για τη στήριξη των νέων εκπαιδευτικών. 

Προωθεί τη διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπ/κών. 

Ανταμείβει/ στηρίζει τους συνεργάτες του, άτομα ή ομάδες, είτε 
ανεπίσημα είτε επίσημα.  

Ενδυναμώνει τους συνεργάτες του, εμπνέοντας εμπιστοσύνη στις 
ικανότητές τους / παρέχει διανοητικά προκλητικό περιβάλλον. 

Αναγνωρίζει, αναδεικνύει και αξιοποιεί τις ηγετικές ικανότητες 
των συνεργατών του. 

Αναστοχάζεται τις πρακτικές του, θέτει προσωπικούς στόχους και 
φροντίζει για την προσωπική/επαγγελματική του ανάπτυξη/ 
πρότυπο 



Ως διοικητικός ηγέτης : 
 Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου 
με βάση τις θεωρίες της διοίκησης και τα προβλεπόμενα από 
το θεσμικό πλαίσιο. 

 Φροντίζει για την έγκαιρη & έγκυρη διεκπεραίωση των 
διοικητικών εργασιών. 

 Φροντίζει για τη διαμόρφωση της άτυπης οργανωτικής δομής 
με βάση τις αξίες της ομαδικότητας, της συνεργασίας, της 
αλληλεγγύης. 

 Ελαχιστοποιεί τους παράγοντες παρεμπόδισης. 

 Φροντίζει για τη βελτίωση του εξοπλισμού και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων. 

 Φροντίζει για την αποδοτική αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων, υλικών, οικονομικών, 
χρόνου). 

 Αξιοποιεί αποτελεσματικά και αποδοτικά τις σύγχρονες 
τεχνολογίες για τη διοίκηση. 



Αποδίδοντας λόγο για τις ευθύνες: 

 Φροντίζει για την εκπλήρωση των στόχων του κεντρικού 

προγραμματισμού. 

 Αναπτύσσει την ατομική και ομαδική υπευθυνότητα και 

προωθεί τη μάθηση ευθύνης για την απόκτηση ικανότητας 

αντίδρασης (response-ability). 

 Αποσαφηνίζει τις ευθύνες κάθε οργάνου μονομελούς ή 

συλλογικού. 

 Παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη στα συλλογικά 

όργανα. 

 Προβαίνει σε απολογισμό προς τους γονείς, την τοπική 

κοινωνία και κάθε ενδιαφερόμενο. 

 Αναδεικνύει την προσωπική συνεισφορά και διοχετεύει την 

ανατροφοδότηση από άλλους.  



Για την ενδυνάμωση της κοινότητας : 
Λαμβάνει υπόψη όλες τις πολιτισμικές και κοινωνικές συνιστώσες 

της τοπικής κοινωνίας και της σχολικής κοινότητας. 

 Αναπτύσσει στρατηγικές αντιμετώπισης ρατσιστικών και άλλων 
προκαταλήψεων και διακρίσεων. 

 Προωθεί τη σύνδεση & συσχέτιση των μαθησιακών εμπειριών 
με την κοινωνική πραγματικότητα. 

 Συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας για την 
ακαδημαϊκή, πνευματική, κοινωνική, συναισθηματική, ηθική 
και πολιτισμική ευημερία των μαθητών. 

 Αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με τους γονείς. 

Συμβάλλει στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, προωθώντας 
καινοτομίες, αναπτύσσοντας διασχολικές συνεργασίες.  

Συνεργάζεται με φορείς για την υγεία και την ασφάλεια όλων. 

Αναπτύσσει συμμετοχικές δράσεις στην κοινότητα για την 
ολιστική προσέγγιση των περιβαλλοντικών  προβλημάτων.  



Η Αειφόρος Σχολική Ηγεσία γνωρίζει πως:  

οι κουλτούρες είναι καλές ή κακές μόνο σε 
σχέση με συγκεκριμένες αξίες. 

Γι'  αυτό δουλεύει πάνω στις αξιακές 
προτεραιότητες. 
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