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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποτέλεσε το θέμα της διδακτορικής διατριβής, η 

οποία αποσκοπούσε στην οργάνωση και υλοποίηση ενός εξ Αποστάσεως προγράμματος 

επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την 

ανάπτυξη ή/και περαιτέρω ενίσχυση των κοινωνικών και ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων 

τους. Το πρόβλημα που διερευνήθηκε ήταν ότι, ενώ διεθνώς η επιμόρφωση των σχολικών 

ηγετών βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής, στον ελλαδικό χώρο δεν 

υφίσταται ένα καθορισμένο και θεσμοθετημένο πλαίσιο επιμόρφωσης. Επιπρόσθετα, 

ελάχιστα εξ Αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα για τους διευθυντές/ντριες των 

ελληνικών σχολείων υλοποιούνται, ενώ παράλληλα απουσιάζουν προγράμματα κατάρτισης 

για την ανάπτυξη κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των ηγετικών στελεχών 

εκπαίδευσης.   

Τα κίνητρα για τη μελέτη και το σχεδιασμό του παρόντος προγράμματος ήταν 

αφενός, το έντονο ενδιαφέρον που παρατηρείται στη σύγχρονη εποχή για θέματα που 

άπτονται της υλοποίησης διαδικτυακών επιμορφωτικών προγραμμάτων, που αποσκοπούν 

στην επαγγελματική ανάπτυξη σχολικών ηγετών και αφετέρου, η απουσία μίας σχετικής με 

το ανωτέρω θέμα συστηματικής μελέτης. Είναι γεγονός ότι αρκετοί ερευνητές έχουν 

ασχοληθεί με την οργάνωση διαδικτυακών προγραμμάτων επιμόρφωσης σε ζητήματα 

εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας, αλλά απουσιάζει μία συστηματική μελέτη που να 

απευθύνεται σε διευθυντές/ντριες, και μάλιστα με στόχο την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων 

του 21ου αιώνα που θα καταστούν χρήσιμες για τη διεκπεραίωση των διοικητικών και 

παιδαγωγικών καθηκόντων τους.  

Επομένως, στόχος της παρούσας μελέτης ήταν, κατά πρώτον να σχεδιαστεί ένα 

πρόγραμμα με τη μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για την ενίσχυση των 

δεξιοτήτων των προϊσταμένων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η υλοποίησή του σε 

κατάλληλα διαμορφωμένο διαδικτυακό περιβάλλον και η μετέπειτα αξιολόγησή του από 

τους ίδιους τους επιμορφούμενους.   

Συνοψίζοντας, η απουσία ειδικής και συστηματικής ερευνητικής μελέτης όσον αφορά 

στο λεπτομερή σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

ενός ανάλογου εξ Αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος που προορίζεται για τους 

διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων, καθιστά αυτή τη μελέτη αναγκαία και οδήγησε στην 

εκπόνησή της.      
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης ψηφιακής κοινωνίας η 

διαδικασία της μάθησης για εκπαιδευτικούς δεν εξαντλείται με την ολοκλήρωση της 

πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης. Οι διευθυντές/ντριες, όντας ταυτόχρονα εκπαιδευτικοί 

λειτουργοί και διοικητικοί υπάλληλοι, για λόγους που απορρέουν από τη φύση του 

κοινωνικού, παιδαγωγικού και διοικητικού τους έργου, οφείλουν να είναι διαρκώς 

ενημερωμένοι/ες ως προς τις τρέχουσες εξελίξεις της επιστήμης τους, αλλά και για ζητήματα 

που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης γενικότερα. Υπό το σκεπτικό αυτό, η διαρκής 

επιμόρφωση επιβάλλεται να αποτελεί ένα αναπόσπαστο και οργανικό τμήμα της προσωπικής 

και επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης ηγετικών στελεχών εκπαίδευσης (Shantal, 

Halttunen, & Pekka, 2014).  

Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι επιμορφωτικές δράσεις προϋποθέτουν τη 

δημιουργία ενός πλέγματος επιμορφωτικών προγραμμάτων με χαρακτήρα μορφωτικό, τα 

οποία επιβάλλεται να χαρακτηρίζονται από ευελιξία ως προς το χώρο και το χρόνο 

υλοποίησής τους, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ποικίλες υποχρεώσεις των διευθυντικών 

στελεχών ως ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Για το λόγο αυτό η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

αποτελεί ένα παιδαγωγικό μοντέλο επιμόρφωσης, το οποίο υιοθετείται τα τελευταία χρόνια, 

με απώτερο σκοπό τον εμπλουτισμό των προσωπικών και επαγγελματικών γνώσεων των 

σχολικών ηγετών (Shepherd, 2015).     

Παράλληλα, οι διευθυντές/ντριες καλούνται να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στον 

εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και να ανταποκριθούν σε πολυποίκιλους ρόλους, του ηγέτη 

της εκπαίδευσης, του παιδαγωγικού και μετασχηματιστικού ηγέτη για τη βελτίωση 

διδακτικών πρακτικών και του προωθητή της αλλαγής και της καινοτομίας στα σύγχρονα 

σχολεία (Turner, 2019). Επιπρόσθετα, οι σύγχρονες απαιτήσεις διαρκώς αυξάνονται, ενώ οι 

ίδιοι/ες αντιμετωπίζουν μία πληθώρα προκλήσεων πάσης φύσεως τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας. Ως εκ τούτου, οφείλουν να βρίσκονται 

σε διαρκή επιστημονική αναζήτηση, κριτική θεώρηση και αναστοχασμό των αναδυόμενων 

δεδομένων. Ταυτόχρονα, καθίσταται αναγκαίο να είναι ενδυναμωμένοι με σημαντικές 

γνώσεις, καθώς και κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες που θα τους 

επιτρέψουν να ενσαρκώνουν επιτυχώς τον ηγετικό τους ρόλο για την ενίσχυση της ποιότητας 

της εκπαίδευσης.  

Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν διττός. Αφενός, έπειτα από την 

αναδίφηση της σύγχρονης ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, επιχειρήθηκε η 
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ανάδειξη της απουσίας διαδικτυακών προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής 

ανάπτυξης διευθυντικών στελεχών αναφορικά με την ενίσχυση των κοινωνικών και 

ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Αφετέρου, σκοπός της μελέτης αποτέλεσε ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός ενός ψηφιακού περιβάλλοντος μάθησης για την υλοποίηση του προγράμματος 

κατάρτισης των διευθυντικών στελεχών στις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες του 21ου 

αιώνα. Ο πληθυσμός-στόχος της επιμόρφωσης ήταν οι κατέχοντες ηγετική θέση σε σχολεία  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.  

Η μελέτη δομήθηκε σε τέσσερα στάδια-φάσεις: στο πρώτο στάδιο διεξήχθη 

ενδελεχής βιβλιογραφική επισκόπηση για τον εντοπισμό του προβλήματος και την ανάδειξη 

του ερευνητικού κενού. Στο αμέσως επόμενο στάδιο, βάσει του μοντέλου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), 

αναπτύχθηκε ένα συνεργατικό περιβάλλον επιμόρφωσης, αφού λήφθηκαν υπόψη η 

μεθοδολογία και οι θεωρίες μάθησης για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και ηλεκτρονική 

μάθηση και οι αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιπλέον, δημιουργήθηκε πλούσιο ψηφιακό 

επιμορφωτικό υλικό, στο οποίο ενσωματώθηκαν οι αρχές των θεωρητικών μοντέλων της 

αυτοκατευθυνόμενης και της συνεργατικής μάθησης. Στο τρίτο στάδιο πραγματοποιήθηκε η 

υλοποίηση του διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης μέσω του Συστήματος Διαχείρισης 

Μάθησης Blackboard Collaborate. Στο τελικό στάδιο της μελέτης διεξήχθη έρευνα 

αθροιστικής αξιολόγησης του συνολικού επιμορφωτικού προγράμματος, με σκοπό τον 

έλεγχο της αποτελεσματικότητάς του και την ανίχνευση προτάσεων-εισηγήσεων των ίδιων 

των επιμορφούμενων για την περαιτέρω βελτίωσή του.  

Η αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης έδωσε έμφαση τόσο στα αποτελέσματα 

του προγράμματος όσο και σε διάφορες όψεις της επιμορφωτικής διαδικασίας. Με τον τρόπο 

αυτό επιχειρήθηκε μία αποτίμηση της ποιότητας της διαδικασίας αλλά και της 

"αποτελεσματικότητας" του επιμορφωτικού προγράμματος. Η προσπάθεια αξιολόγησης 

ακολούθησε τις αρχές της μεθοδολογίας της διαδικτυακής έρευνας. Τα εργαλεία συλλογής 

δεδομένων για την ποσοτική έρευνα που επιλέχθηκαν ήταν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 

αποτίμησης του προγράμματος, ενώ για την παραγωγή ποιοτικών δεδομένων διεξήχθησαν 

ημιδομημένες διαδικτυακές συνεντεύξεις με διευθυντές/ντριες που είχαν ολοκληρώσει 

επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Παράλληλα, η ερευνήτρια προέβη σε διαδικτυακή 

παρατήρηση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης, στην οποία αναπτύχθηκε το επιμορφωτικό 

πρόγραμμα, προκειμένου να μελετήσει τις ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης των 

διευθυντικών στελεχών.     
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Τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης επιχείρησαν να δώσουν προστιθέμενη αξία 

στο χώρο της επιστημονικής έρευνας, καθώς ανέδειξαν την υπάρχουσα κατάσταση, με σκοπό 

να πυροδοτήσουν τη συζήτηση και τον επιστημονικό διάλογο. Ειδικότερα, η μελέτη 

επιχείρησε να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση ανάπτυξης ενός νέου εκπαιδευτικού 

πλαισίου επιμόρφωσης και κατάρτισης ηγετικών στελεχών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

στο οποίο θα λαμβάνονταν υπόψη οι δεξιότητες που προσλαμβάνει η επαγγελματική 

ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών στα πλαίσια του σύγχρονου εκπαιδευτικού γίγνεσθαι. 

Επιπλέον, αποτύπωσε τις γνώσεις και δεξιότητες που κρίνονται αναγκαίες όχι μόνο για τον 

επαγγελματικό στίβο των διευθυντών/ντριών εκπαίδευσης αλλά και για την κοινωνική τους 

ζωή, καθώς και για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.  

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ: εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, ηλεκτρονική μάθηση, Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, επιμόρφωση, επαγγελματική ανάπτυξη, κοινωνικές δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες, 

δεξιότητες του 21ου αιώνα, συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, μοντέλα εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού, αξιολόγηση επιμόρφωσης 
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ABSTRACT  

In accordance with the requirements of a modern, globalized digital society, the 

process of learning for teachers is not exhausted by the completion of their university 

education. School principals, being both educational officers and administrators, for reasons 

stemming from the nature of their social, pedagogical and administrative work, must be 

constantly informed about current advancements in their science, but also about issues related 

to the field of education in general. In this context, constant training must be an integral and 

organic part of the personal and professional development of educational leaders (Shantal, 

Halttunen, & Pekka, 2014).  

In order to achieve this goal, training activities require the creation of a set of 

educational training programs, which should be characterized by flexibility in terms of space 

and time of implementation, taking seriously into account the diverse responsibilities of 

school managers as adult learners. For this reason, Distance Education is deemed as a 

pedagogical model of training that has been adopted in recent years, with the ultimate goal of 

enriching the personal and professional knowledge of educational leaders (Shepherd, 2015).   

At the same time, school principals are called upon to play a key role in modernizing 

education and responding to diverse roles, such as leader of education, pedagogical and 

transformational leader to improve teaching practices and promoter of change and innovation 

in modern schools (Turner, 2019). Additionally, contemporary requirements are constantly 

increasing, while they face a multitude of challenges of all kinds, both inside and outside the 

school unit. Therefore, they must be in constant scientific search, critical thinking and 

reflection of emerging data. At the same time, it becomes necessary to be empowered with 

important knowledge as well as social and digital skills and competences that will enable 

them to successfully embody their leading role in enhancing the quality of education. 

The purpose of this doctoral dissertation was twofold. On the one hand, after a 

thorough review of modern Greek and international literature, an attempt was made to 

highlight the absence of online education and professional development programs for school 

managers in terms of enhancing their social and digital skills. On the other hand, the aim of 

the study was the instructional design of a digital environment for the implementation of a 

21st century social and digital training program for school managers. The target population of 

the training program was the school leaders in Secondary Schools of the Regional Unity of 

Thessaloniki. 
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The study was structured in four steps-phases: an exhaustive literature review was 

conducted in the first stage to identify the problem and to highlight the research gap. At next 

step, based on the ADDIE model of instructional design (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation), a collaborative learning environment was developed, based on 

the methodology and learning theories for Distance Education and e-learning and the 

principles of Adult Education. Moreover, a rich digital educational material was created, 

incorporating the principles of theoretical models of self-directed and collaborative learning. 

In the third stage, the online training program was implemented through Blackboard 

Collaborate Learning Management System. At the final stage of the study a summative 

evaluation of the overall training program was carried out, with a view to checking its 

effectiveness and detecting opinions-suggestions of the trainees for further improvement. 

The evaluation of the training program gave emphasis both on the results of the 

program and on various aspects of the training process. In this way, an evaluation of the 

quality of the process and of the "effectiveness" of the training program was attempted. The 

evaluation effort followed the principles of online research methodology. The data collection 

tools for the quantitative research were the online questionnaire for the evaluation of the 

program, while for the production of qualitative data, semi-structured online interviews were 

conducted with school principals who had successfully completed the training program. In 

parallel, the researcher carried out an online observation of the training platform, in which the 

training program was developed, in order to study the online learning communities of school 

leaders.  

The conclusions of this study have attempted to add value to the field of scientific 

research as they have highlighted the current situation in order to trigger discussion and 

scientific dialogue. In particular, the study attempted to contribute towards the development 

of a new training framework for the training of senior executives of Secondary Education, in 

which the skills acquired by the professional development of school managers in the context 

of modern educational process would be taken into consideration. In addition, it has depicted 

the knowledge and skills that are necessary not only for the professional field of educational 

managers, but also for their social life as well as for their interpersonal relationships. 

KEY - WORDS: distance learning, e-learning, Adult Education, training, professional 

development, soft skills, digital skills, 21st century skills, collaborative learning environments, 

models of instructional design, training evaluation  
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  

Η αφόρμηση για την παρούσα μελέτη ήταν η αναγνώριση της αναγκαιότητας  

επιμόρφωσης που βασίζονταν στο Διαδίκτυο και που προορίζονταν για διευθυντές/ντριες 

σχολικών μονάδων, ως αναπόσπαστο τμήμα της διαρκούς επαγγελματικής τους ανάπτυξης 

και εξέλιξης στον νευραλγικό τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, τα 

τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται η σημαντικότητα της ανάπτυξης ηγετικών, διαπροσωπικών 

και ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία των 

σχολικών ηγετών με το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου και με εξωτερικούς φορείς και 

ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα, στην εποχή της τεχνολογικής έκρηξης αποτελεί 

επιπρόσθετο προσόν για έναν ηγέτη εκπαίδευσης η κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την 

αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή διοίκηση και διαχείριση της 

σχολικής μονάδας.  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει μία πληθώρα από παραμέτρους και 

πολλαπλές διαστάσεις, με στόχο να καταστεί πιο σαφής και κατανοητός ο σχεδιασμός ενός 

εξ Αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος. Η μελέτη εκκινεί με το να εισάγει τον 

αναγνώστη - μελετητή στην οριοθέτηση του προβλήματος και με το να εξαίρει τη 

σημαντικότητά του για την επιστημονική εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπρόσθετα, 

καταδεικνύεται η αναγκαιότητα της διεξαγωγής της μελέτης επιχειρηματολογώντας για τα 

ερεθίσματα επιλογής του παρόντος θέματος και αιτιολογώντας ποια είναι τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα από την παρούσα επιμορφωτική απόπειρα. Εν συνεχεία, η διδακτορική 

διατριβή δομείται σε δύο μέρη ως ακολούθως:  

Το Α΄ μέρος, το οποίο περιλαμβάνει μία ενδελεχή βιβλιογραφική τεκμηρίωση, η 

οποία διαιρείται σε έξι κεφάλαια με επιμέρους υποκεφάλαια: 

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση. Το κεφάλαιο άρχεται με μία σύντομη ιστορική αναδρομή της 

έννοιας και καταγράφονται οι γενεές της με βάση την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο και την 

ενσωμάτωση του Διαδικτύου στην ψηφιακή κοινωνία και το χώρο της εκπαίδευσης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης και στη μελέτη των 

εργαλείων της τεχνολογίας για την εφαρμογή τους. Το ενδιαφέρον της ερευνήτριας 

επικεντρώνεται στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, ώστε να καταστεί κατανοητή η 

μεθοδολογία που υιοθετείται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρούσας 

επιμόρφωσης.     
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Το δεύτερο κεφάλαιο τιτλοφορείται "Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: 

Θεμελιώδη στοιχεία και παιδαγωγικό περίβλημα". Το κέντρο βάρους του κεφαλαίου αυτού 

δίνεται στην παρουσίαση του ευρύτατου επιστημονικού πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

καθώς τα διευθυντικά στελέχη είναι ενήλικες εκπαιδευόμενοι και η δόμηση νέας γνώσης 

επιτυγχάνεται με διαφορετικό τρόπο συγκριτικά με τους ανήλικους μαθητευόμενους. Αρχικά, 

προσεγγίζονται εννοιολογικά οι όροι "ενήλικες" και "Εκπαίδευση Ενηλίκων", μελετώνται οι 

αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και συζητούνται αναλυτικά οι βασικότερες θεωρητικές 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις της. Περιγράφεται η ανδραγωγική προσέγγιση, καθώς και η 

βιωματική μάθηση και η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση ως προεκτάσεις του παιδαγωγικού 

μοντέλου της Ανδραγωγικής. Εν συνεχεία, προσεγγίζεται η θεωρία της συνεργατικής 

μάθησης και η εμπλοκή των διδασκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία. Στο τέλος του 

κεφαλαίου γίνεται αναφορά στα συνεργατικά τεχνολογικά εργαλεία, ορισμένα από τα οποία 

αξιοποιήθηκαν στο παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι έννοιες της επιμόρφωσης και της 

επαγγελματικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση διευθυντικών στελεχών 

εκπαίδευσης. Τονίζεται γενικότερα η αξία της επιμόρφωσης και ειδικότερα η σπουδαιότητα 

της εξ Αποστάσεως επιμόρφωσης για την εκπαίδευση των ενηλίκων εκπαιδευόμενων. 

Ακολούθως, αναγνωρίζονται οι μορφές και τα μοντέλα επιμόρφωσης και το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των διεθνών προτύπων επιμόρφωσης για τους 

διευθυντές/ντριες σχολείων και η υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων τόσο στον διεθνή όσο 

και στον ελλαδικό χώρο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο προσεγγίζονται εννοιολογικά οι όροι εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός και μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Κατόπιν, παρουσιάζονται τα 

βασικότερα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπως επίσης και μοντέλα οργάνωσης εξ 

Αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών, καθώς και προγραμμάτων επιμόρφωσης και 

επαγγελματικής ανάπτυξης.    

Στο πέμπτο κεφάλαιο διερευνώνται οι έννοιες "ψηφιακές δεξιότητες και 

ικανότητες", "δεξιότητες του 21ου αιώνα", και "ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα", καθώς 

και παρόμοιες έννοιες και εξετάζεται η μεταξύ τους σχέση. Έπεται η λεπτομερής ανάλυση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills), οι οποίες αντιπαρατίθενται στις τεχνικές δεξιότητες 

(technical/hard skills). Κατόπιν, πραγματοποιείται διερεύνηση της έννοιας του "ψηφιακού 

γραμματισμού" ως πολιτικής προτεραιότητας. Ακολουθεί η ανάδειξη των ποικίλων 

διαστάσεων των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων που θεωρούνται μείζονος σημασίας 
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για τους ηγέτες εκπαίδευσης, προκειμένου να αναδειχθεί η αξία των δεξιοτήτων για το 

μετασχηματισμό του διευθυντή σε ηγετικό στέλεχος της εκπαιδευτικής διοίκησης.  

Το έκτο κεφάλαιο εστιάζει στην έννοια του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, τη 

σημαντικότητά του και το ρόλο του για την εξ Αποστάσεως μαθησιακή διαδικασία. 

Αναλύεται η αλληλεπιδραστική σχέση των εκπαιδευόμενων με το εκπαιδευτικό υλικό και 

παρουσιάζονται οι μορφές και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του. Στο τέλος του κεφαλαίου 

παρατίθενται στοιχεία για τη συγγραφή και δόμηση του υλικού που προορίζεται για εξ 

Αποστάσεως επιμόρφωση.         

Το Β΄ μέρος περιλαμβάνει τη μεθοδολογική προσέγγιση, τον ερευνητικό σχεδιασμό 

και τη συνολική πορεία της παρούσας έρευνας. Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται τα στάδια- 

φάσεις του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος. Στην πρώτη φάση του σχεδιασμού του 

προγράμματος τίθενται ο σκοπός, οι επιμέρους στόχοι του και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα από το επιμορφωτικό εγχείρημα. Η δεύτερη φάση αφορά στην ανάπτυξη του 

ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού και τη διαμόρφωση του εξ Αποστάσεως περιβάλλοντος 

μάθησης. Η επόμενη φάση αφορά στην υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος μέσω 

της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Blackboard Collaborate. Η τελευταία φάση αποτελεί τη 

διενέργεια της αθροιστικής/τελικής έρευνας αποτίμησης του επιμορφωτικού προγράμματος 

και αναπτύσσονται οι στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήματα που κατευθύνουν την έρευνα και ο 

μεθοδολογικός της σχεδιασμός. Κατόπιν, παρατίθενται και ερμηνεύονται οι 

επιστημολογικές, μεθοδολογικές και οντολογικές παραδοχές που αποτελούν κατευθυντήριες 

γραμμές για την ερευνήτρια ως προς την επιλογή της προτεινόμενης μεθοδολογικής 

προσέγγισης. Έπεται η παρουσίαση της στρατηγικής δειγματοληψίας και διευκρινίζονται τα 

εργαλεία/μέσα συλλογής/παραγωγής δεδομένων και οι μέθοδοι ανάλυσής τους. Τέλος, 

θίγονται τα ουσιώδη ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερευνητικών εργαλείων και 

συζητούνται ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της παρούσας έρευνας.     
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οριοθέτηση του προβλήματος της μελέτης 

_____________________________________ 

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στις σύγχρονες σχολικές μονάδες στο πλαίσιο της 

ανταγωνιστικότητας και της συνεχούς τάσης για αποτελεσματικότητα και λογοδοσία 

τροποποιούν το σκηνικό της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας υπαγορεύοντας νέα 

δεδομένα και διαμορφώνοντας νέες προοπτικές. Η τεχνολογική πρόοδος που αυξάνεται με 

ασθματικούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια επιφέρει πολυπλοκότητα στο σχολικό εργασιακό 

περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διοίκηση της εκπαίδευσης να καθίσταται πιο ρευστή 

και να απαιτείται "εξοπλισμός" των σχολικών ηγετών με περισσότερες και 

επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και μεγαλύτερη ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα εκ μέρους τους για να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις.  

Υπό αυτές τις τρέχουσες συνθήκες, όταν ένα άτομο αποφασίσει να αναλάβει τα ηνία 

της διοίκησης της σχολικής μονάδας και τοποθετείται σε θέση ευθύνης, δεν είναι πάντα 

εφοδιασμένο με τα απαραίτητα προσόντα, προκειμένου να ευδοκιμήσει στα κρίσιμα 

καθήκοντα της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας, ώστε να καταστεί αποτελεσματικό. Η 

απουσία αποτελεσματικότητας των διευθυντών/ντριών στην επιτέλεση του διοικητικού και 

παιδαγωγικού τους έργου είναι συνυφασμένη με το σύστημα προετοιμασίας τους, το οποίο 

τουλάχιστον μέχρι σήμερα επικεντρώνεται περισσότερο στις γνωστικές πτυχές και στην 

τεχνογνωσία της σχολικής ηγεσίας και όχι στην ανάπτυξη κοινωνικών και ψηφιακών 

δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Οι προαναφερόμενες δεξιότητες θεωρούνται αναγκαία εφόδια, 

με τα οποία οφείλει να είναι ενδυναμωμένο κάθε στέλεχος της σχολικής διοίκησης. Το 

πρόβλημα που διερευνήθηκε είναι ότι οι μέθοδοι επιμόρφωσης των διευθυντικών στελεχών 

εκπαίδευσης που εφαρμόζονται στον ελλαδικό χώρο δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις για ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, οι οποίες αποτελούν ισχυρό 

πλεονέκτημα και είναι απαραίτητες για σχολικούς ηγέτες.    

Εφόσον οι ηγέτες εκπαίδευσης αποτελούν τον κυριότερο μοχλό βελτίωσης της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας και καθοριστικό παράγοντα 

επιτυχίας του διοικητικού έργου, οφείλουν να διακατέχονται από το τρίπτυχο επιστημονικό 

κύρος, κοινωνικές δεξιότητες και εξοικείωση με τα νέα πληροφοριακά συστήματα. Αυτές οι 

γνώσεις και δεξιότητες αποκτώνται μέσω της συνεχόμενης επιμόρφωσης και κατάρτισης, γι’ 

αυτό και η μελέτη σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο κρίθηκε επιβεβλημένη. Παρόλα αυτά, 

σήμερα οι παραδοσιακοί τρόποι επιμόρφωσης θεωρούνται ανεπαρκείς, ενώ οι πάσης φύσεως 
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οικογενειακές, επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις των διευθυντών/ντριών 

σχολείων δημιουργούν κίνητρα για τη συμμετοχή τους σε πιο ευέλικτες μορφές 

επιμόρφωσης.    

Παρομοίως, σε διεθνές επίπεδο η διαρκής επιμόρφωση αναγνωρίζεται ως τμήμα 

σύμφυτο με την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των διευθυντικών στελεχών, αλλά και 

ως κομβικός παράγοντας αποτελεσματικότητας και ποιότητας της εκπαιδευτικής διοίκησης. 

Η επιμόρφωση δεν παραπέμπει απλώς στην παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, 

αλλά είναι μία δυναμική διαδικασία, βασική συνιστώσα του εκσυγχρονισμού της διοικητικής 

λειτουργίας των εκπαιδευτικών οργανισμών και "κλειδί" της αναβάθμισης του 

επαγγελματισμού των διευθυντών/ντριών (Μακρή, 2017). Διεθνώς επικρατεί η τάση για την 

εφαρμογή επιμορφωτικών προτύπων για τους ηγέτες εκπαίδευσης και η εκάστοτε 

επιμορφωτική πολιτική εστιάζει στη συστηματική προετοιμασία και την ανάπτυξη 

δομημένων προγραμμάτων για την επαγγελματική ανάπτυξή τους (Aas & Blom, 2018˙ Devi 

& Fernandes, 2019˙ Murakami, Tornsen, & Pollock, 2014˙ Norberg, 2019). Στον ελλαδικό 

χώρο απουσιάζει η εκπαιδευτική επιμορφωτική πολιτική ως προς την ύπαρξη μεθοδευμένων 

ενεργειών επιμόρφωσης διευθυντών/ντριών εκπαίδευσης.  

Η κρισιμότητα της θέσης ευθύνης των διευθυντικών στελεχών και οι σύγχρονες 

εκπαιδευτικές ανάγκες επιτάσσουν ικανότατους επαγγελματίες, οι οποίοι θα εργάζονται για 

την προώθηση της μαθησιακής διαδικασίας, την επίτευξη των στόχων, του οράματος και της 

αποστολής του σύγχρονου σχολείου. Ο ρόλος των διευθυντών σχολικών μονάδων είναι 

πολυδιάστατος και απαιτεί από τους σχολικούς ηγέτες να διαθέτουν αυξημένες δεξιότητες 

επικοινωνίας, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων, όπως επίσης ηγετικές και ψηφιακές 

δεξιότητες. Κατέχοντας τέτοιες δεξιότητες, θα είναι σε θέση να διοικούν, να διαχειρίζονται 

και να διευθύνουν κατάλληλα τον εκπαιδευτικό οργανισμό οδηγώντας τον στην ανάπτυξη, 

την προαγωγή της νέας γνώσης και των καινοτομικών ιδεών και λύσεων. Αυτές οι δεξιότητες 

κρίνονται αναγκαίες για την κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή και γι’ αυτό το λόγο 

θεωρήθηκε αναγκαίο να εξεταστεί με ποιους τρόπους οι δεξιότητες αυτές θα μπορούσαν να 

τύχουν εφαρμογής στα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ώστε να κάνουν τη διαφορά 

στην καθημερινή ζωή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.  

 

Σημαντικότητα - σπουδαιότητα της μελέτης 

______________________________________ 

Το διαδικτυακό περιβάλλον επιμόρφωσης διευθυντών/ντριών, του οποίου ο 

σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση παρουσιάζονται στην παρούσα διδακτορική 
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διατριβή, δεν συνιστά ένα απλό σύστημα διεξαγωγής εξ Αποστάσεως επιμόρφωσης. Ο 

σχεδιασμός του είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα 

ήταν σε θέση να δομήσουν τη νέα γνώση μόνοι τους αλλά και να συνδημιουργήσουν τη 

γνώση με τους άλλους εκπαιδευόμενους. Κάτι τέτοιο συνεπάγονταν την υποστήριξη ενός 

συνεργατικού εξ Αποστάσεως περιβάλλοντος μάθησης, στο οποίο οι επιμορφούμενοι 

μπορούσαν να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο και να συνεργάζονται αξιοποιώντας 

εναλλακτικές μαθησιακές πηγές και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία για την αναζήτηση των 

επιμορφωτικών στόχων, την εύρεση πληροφοριακών πηγών και τη διεκπεραίωση ασκήσεων 

και δραστηριοτήτων.   

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα εξασφάλισε τη δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής 

σε μία ουσιαστική και συστηματική επιμόρφωση, κυρίως για τα ηγετικά στελέχη που 

αδυνατούσαν να συμμετέχουν σε διά ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις με την παραδοσιακή 

μέθοδο της κατά μέτωπο διδασκαλίας. Παράλληλα, καταβλήθηκε προσπάθεια προαγωγής 

των αρχών της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των επιμορφούμενων μέσω της 

επίλυσης ρεαλιστικών προβλημάτων και μελετών περίπτωσης, οι οποίες σχετίζονταν με το 

σχολικό συγκείμενο. Επιπλέον, δημιουργήθηκε μία διαδικτυακή κοινότητα μάθησης με τη 

συμμετοχή των επιμορφούμενων διευθυντών/ντριών, με στόχο τη συζήτηση, τον κριτικό 

αναστοχασμό και την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Τα στοιχεία αυτά 

καταδεικνύουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του εν λόγω εξ Αποστάσεως επιμορφωτικού 

προγράμματος.   

Η παρούσα μελέτη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, διότι αποσκοπεί στο να 

ενσωματωθούν οι κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες σε επίσημα ακαδημαϊκά προγράμματα 

και εξ Αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης και σκοπεύει να προσφέρει λύσεις στους 

ανερχόμενους αλλά και στους εν ενεργεία διευθυντές/ντριες, προκειμένου να αξιοποιήσουν 

βασικές δεξιότητες ζωής και να ενσαρκώσουν με επιτυχία τον ηγετικό τους ρόλο. Έμμεσα 

από την υλοποίηση του προγράμματος αναμένονταν να ωφεληθεί το ανθρώπινο δυναμικό της 

σχολικής μονάδας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, διοικητικό προσωπικό, κ.λπ) μέσω 

διάχυσης της γνώσης, εφόσον το ζητούμενο ήταν τα διευθυντικά στελέχη να 

μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις που θα αποκόμιζαν από το πρόγραμμα και να τις 

εφαρμόσουν κατά την καθημερινή επαφή και επικοινωνία τους με τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. Ταυτόχρονα, σκοπός ήταν ξεκάθαρα να προετοιμάσει τα διευθυντικά στελέχη, 

ώστε να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες προκλήσεις του 21ου αιώνα σε μία 

παγκοσμιοποιημένη κοινωνία αναδεικνύοντας τους εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικούς και 

διοικητικούς τους στόχους.  
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Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του προγράμματος ήταν η 

δόμηση νέας γνώσης από τους ίδιους τους επιμορφούμενους, η αλληλεπίδραση όχι μόνο με 

την επιμορφώτρια και το εκπαιδευτικό υλικό αλλά και με τους συνεπιμορφούμενους, καθώς 

και η ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ τους. Μετά την ολοκλήρωση 

της υλοποίησης του προγράμματος αναμένονταν η ενδυνάμωση των διευθυντών/ντριών στις 

βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα. Τα αποτελέσματα από το παρόν εγχείρημα θα μπορούσαν 

να συμβάλουν καθοριστικά: 

 Στην ανάδειξη κινήτρων, προσδοκιών και προβληματισμών των διευθυντών/ντριών 

για την εξ Αποστάσεως επιμόρφωση στις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες.   

 Στην ανατροφοδότηση εκ μέρους των διευθυντών/ντριών που θα συμμετείχαν στην 

επιμόρφωση με το πέρας της διεξαγωγής της, καθώς και στην καταγραφή 

παρατηρήσεων, ελλείψεων ή ακόμα και παραινέσεων αξιολογικού χαρακτήρα για 

περαιτέρω βελτίωση αντίστοιχων προγραμμάτων.  

 Στη συνειδητοποίηση των διευθυντικών στελεχών για την αναγκαιότητα και τα 

πολλαπλά οφέλη που θα αποκόμιζαν από την παρακολούθηση ενός τέτοιου 

προγράμματος.  

 Στην υιοθέτηση καλών πρακτικών, οι οποίες θα ήταν εφικτό να εφαρμοστούν στα 

σχολικά περιβάλλοντα, λαμβάνοντας υπόψη και το ελληνικό εκπαιδευτικό 

συγκείμενο.  

Επομένως, η αναγκαιότητα της παρούσας μελέτης θα μπορούσε να συνοψιστεί στα 

εξής: i) στην ανάδειξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα ως θεμέλιων λίθων στη διοίκηση των 

εκπαιδευτικών μονάδων, ii) στη δημιουργία ενός πλαισίου - μοντέλου επιμόρφωσης 

σχολικών ηγετών στις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες, iii) στην καταγραφή και 

παρουσίαση των απόψεων των επιμορφούμενων μετά την αξιολογική διαδικασία, iv) στην 

ανάδειξη των προεκτάσεων της εφαρμογής αυτής της επιμορφωτικής δράσης και v) στην 

κινητοποίηση των ιθυνόντων της εκπαιδευτικής πολιτικής για ενσωμάτωση των δεξιοτήτων 

του 21ου αιώνα σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών. Επομένως, η ταυτότητα/το στίγμα (main 

argument) της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η ανάδειξη της διαδικασίας εμπλοκής 

των συμμετεχόντων διευθυντικών στελεχών στην επιμόρφωση, ο σχεδιασμός και η μετέπειτα 

υλοποίηση και αξιολόγηση της εμπλοκής αυτής αλλά και όλης της επιμορφωτικής 

παρέμβασης, καθώς και οι προεκτάσεις για τη δημιουργία ενός μοντέλου επιμόρφωσης για 

τα διευθυντικά στελέχη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.    
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Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν έναυσμα για νέες ερευνητικές απόπειρες. Οι ιθύνοντες για τη χάραξη της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, οι εκπαιδευτικοί φορείς, οι σχεδιαστές διαδικτυακών 

προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι διαχειριστές, οι επαγγελματίες και οι ερευνητές του πεδίου 

θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες για τo σχεδιασμό ανάλογων εξ 

Αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων. Επίσης, θα μπορούσαν να αναστοχαστούν για 

την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης ανάλογων προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικών και 

ψηφιακών δεξιοτήτων για τα ηγετικά στελέχη εκπαίδευσης.   

 

Κίνητρα και αιτιολόγηση επιλογής του θέματος 

_________________________________________ 

 

Αφετηρία για την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής στάθηκε η 

διεξαγωγή της έρευνας μικτών μεθόδων που διεξήχθη το 2015 στα πλαίσια των 

μεταπτυχιακών σπουδών της ερευνήτριας-επιμορφώτριας (Μακρή & Βλαχόπουλος, 2015). 

Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ανέδειξε τις απόψεις των διευθυντικών στελεχών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την αναγκαιότητα υλοποίησης εξ Αποστάσεως 

προγραμμάτων επιμόρφωσης. Από την έναρξη της ενασχόλησης με το ευρύ πεδίο έρευνας 

και εφαρμογής της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, η διαδικτυακή επιμόρφωση διευθυντών/ντριών σχολείων ήταν το 

πεδίο εκείνο που προσέλκυσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ερευνήτριας.  

Το αυξημένο ενδιαφέρον για την επαγγελματική ανάπτυξη των ηγετών εκπαίδευσης 

εδράζεται στο γεγονός ότι οι σχολικοί ηγέτες μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη σχολική 

αποτελεσματικότητα και βελτίωση (Grissom, Kalogrides, & Loeb, 2015). Η αναγκαιότητα 

επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών απασχόλησε κατά κόρον τη σύγχρονη βιβλιογραφία 

(Güngör & Yildirim, 2016˙ Makri & Vlachopoulos, 2015). Παρά το γεγονός ότι η 

επαγγελματική ανάπτυξη της σχολικής ηγεσίας αποτελεί μία πραγματικότητα, ωστόσο η 

ανάγκη για πιο μεθοδευμένες προσεγγίσεις είναι ακόμη έκδηλη. Για παράδειγμα, στη 

Φινλανδία, παρότι τα διευθυντικά στελέχη θεωρούνται από τους πιο υψηλά προσοντούχους 

επαγγελματίες, η επαγγελματική ανάπτυξη των Φινλανδών διευθυντών συνιστά κομβικό 

παράγοντα για όσους επιθυμούν να εναρμονιστούν με τις επιταγές του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού γίγνεσθαι (Shantal et al., 2014).  
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Παρόλα αυτά, τα ερωτήματα που αιωρούνται διαρκώς σε όλη τη διάρκεια της 

εκπόνησης της παρούσας διδακτορικής μελέτης είναι: εφόσον έχουν διεξαχθεί κατά το 

παρελθόν έρευνες που επικεντρώνονται στην επιμόρφωση των διευθυντών, ποια είναι η 

καινοτομία, η χρησιμότητα και η συνεισφορά της συγκεκριμένης μελέτης στο πεδίο της εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης; ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που θα της προσδώσει 

προστιθέμενη αξία;   

Η λεπτομερής αναδίφηση της βιβλιογραφίας κατέγραψε ότι υπερτερούν σε αριθμό οι 

έρευνες που αφορούν στην επιμόρφωση των διευθυντών σε ζητήματα διοίκησης της 

εκπαίδευσης. Αντιθέτως, σημαντικά λιγότερες σε αριθμό εκπαιδευτικές έρευνες εστιάζουν 

στην εξ Αποστάσεως επιμόρφωση ηγετικών στελεχών εκπαίδευσης αναφορικά με την 

ανάπτυξη κοινωνικών και ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων. Στο εξωτερικό η πλειονότητα 

των ερευνών για την οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης ηγετικών στελεχών για τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων εντοπίζονται κατεξοχήν στα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, της Λογιστικής και της Υγείας, ενώ ελάχιστες έρευνες εντοπίζονται στον 

τομέα της εκπαίδευσης και αφορούν κυρίως επιμορφώσεις με την αξιοποίηση μικτών 

μεθόδων (διά ζώσης και μέσω Διαδικτύου). 

Αντιθέτως, στον ελλαδικό χώρο δεν υφίσταται κάποια έρευνα σχεδιασμού και 

υλοποίησης εξ Αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης, η οποία να έχει ως επίκεντρο την 

ανάπτυξη κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των στελεχών εκπαίδευσης. Η συνεισφορά 

της παρούσας μελέτης στην εκπαιδευτική έρευνα ήταν ότι σχεδιάστηκε ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα που προσφέρθηκε εξ ολοκλήρου διαδικτυακά με θεματολογία που σχετίζονταν 

με την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, με τις οποίες είναι αναγκαίο να έχουν 

εξοπλιστεί οι ηγέτες εκπαίδευσης. Η σπουδαιότητα αυτών των δεξιοτήτων για την 

προσαρμοστικότητα των διευθυντικών στελεχών στις μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας 

του σύγχρονου σχολείου αποτέλεσε το έναυσμα για την υλοποίηση αυτής της διδακτορικής 

διατριβής.  
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Κεφάλαιο 1 

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Ηλεκτρονική μάθηση 

 

Σύνοψη Κεφαλαίου 

Στο παρόν κεφάλαιο καταβάλλεται προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης της εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξΑΕ). Το κεφάλαιο εκκινεί με την παρουσίαση του ιδεώδους 

της Ανοικτής Εκπαίδευσης, ως φιλοσοφίας που διέπει τη σύγχρονη κοινωνία και εκπαίδευση. 

Ακολουθεί η ανάλυση της έννοιας της εξΑΕ, η ιστορική αναδρομή της και η 

κατηγοριοποίηση των γενεών της, καθώς και η μεθοδολογία και οι αρχές που τη διέπουν. Στη 

συνέχεια η έμφαση δίνεται στη διασαφήνιση του όρου "ηλεκτρονική μάθηση" και 

μελετώνται οι τεχνολογικές μέθοδοι και τα εργαλεία με τα οποία υλοποιείται η ηλεκτρονική 

μάθηση και οι μορφές της εξΑΕ. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι δυνατότητες 

και οι προκλήσεις της εξΑΕ μέσα από την ευρύτερη κατηγοριοποίησή τους.      

1.1    Το ιδεώδες της Ανοικτής Εκπαίδευσης 

______________________________________ 

Η εξΑΕ δεν αποτελεί μία καινοτόμα μεθοδολογία εκπαίδευσης, αλλά έχει μία 

συνέχεια δύο αιώνων (Spector, Merrill, Merrienboer, & Driscoll, 2008). Αυτή η περίοδος 

σηματοδοτείται από ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο μάθησης και επικοινωνίας. 

Παράλληλα, η δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών και η διασφάλιση πρόσβασης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία συγκροτούν το ιδεώδες και τη φιλοσοφία των ανοικτών 

συστημάτων εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το ιδεώδες της Ανοικτής Εκπαίδευσης, η μόρφωση 

θεωρείται δικαίωμα όλων των ανθρώπων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθούν ίσες 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικής τάξης, 

ώστε να απολαμβάνουν τη μόρφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.  

Σκιαγραφώντας το φιλοσοφικό πυρήνα της Ανοικτής Εκπαίδευσης, ο κάθε άνθρωπος 

έχει το δικαίωμα να προσδιορίσει τον τόπο, το χρόνο και το ρυθμό της μελέτης του και να 

διαμορφώσει ο ίδιος προοδευτικά τη μορφωτική του φυσιογνωμία επιλέγοντας μέσα από μία 

πληθώρα προγραμμάτων σπουδών και γνωστικών αντικειμένων (Λιοναράκης & 

Λυκουργιώτης, 1998). Με αυτό τον τρόπο, αίρονται τα εμπόδια των συμβατικών 

συστημάτων εκπαίδευσης και εξασφαλίζεται η πρόσβαση στη γνώση σε άτομα που είχαν 

εξαιρεθεί από τη συμμετοχή σε παραδοσιακά προγράμματα σπουδών λόγω εργασιακών ή 

οικογενειακών υποχρεώσεων ή εξαιτίας της φυσικής απόστασης.  
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Παράλληλα, οι νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας, η αυξανόμενη απαίτηση για 

εκπαίδευση και επιστημονική εξειδίκευση, η επικαιροποίηση των γνώσεων, και οι αλλαγές 

σε τεχνολογικό, οικονομικό αλλά και πολιτισμικό επίπεδο, καθιστούν αναγκαία τη ζήτηση 

για συνεχόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Οι σύγχρονοι επαγγελματίες είναι 

απαραίτητο να εξελίσσουν και να πιστοποιούν τις καινούριες γνώσεις που προσλαμβάνουν, 

ούτως ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στα νέα δεδομένα στον εργασιακό τους χώρο. 

Επιπλέον, οι ασθματικοί ρυθμοί ζωής καθιστούν αδύνατη την παρακολούθηση μαθημάτων 

σε παραδοσιακά πανεπιστημιακά ιδρύματα, και γι’ αυτό η απαίτηση για πιο ευέλικτα 

προγράμματα σπουδών καθίσταται πιο επίκαιρη από ποτέ. Αυτή η απαίτηση δημιουργεί την 

ανάγκη για την ανάπτυξη νέων μορφών εκπαίδευσης, οι οποίες βασίζονται στη μεθοδολογία 

και τις αρχές της εξΑΕ. 

Σύμφωνα με τους Σοφό, Κώστα και Παράσχου (2015) τα κριτήρια ανοικτότητας 

αφορούν στον τρόπο οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, στις μαθησιακές και 

εκπαιδευτικές διαδικασίες, στην παραγωγή μαθησιακού υλικού και στα μέσα μεταφοράς του. 

Οι παραπάνω μελετητές επιχειρούν μία ομαδοποίηση των κριτηρίων της ανοικτότητας ως 

εξής:   

 Ο σπουδαστής επιλέγει τον τόπο, το χρόνο και το ρυθμό της μελέτης του.   

 Ο σπουδαστής επιλέγει τον τρόπο μελέτης και τις στρατηγικές μάθησης.  

 Όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης.   

 Ισχύει η προσβασιμότητα και φοίτηση χωρίς οικονομικούς, κοινωνικούς και 

γεωγραφικούς περιορισμούς.  

 Δεν υφίσταται περιορισμός στο χρόνο εισαγωγής και στη διάρκεια φοίτησης.  

 Η ηλικία παύει να αποτελεί τροχοπέδη.   

 Το εκπαιδευτικό υλικό διαχέεται ελεύθερα στους μαθητευόμενους.  

 Το εκπαιδευτικό υλικό επιλέγεται από τον εκπαιδευόμενο.  

 Το μαθησιακό υλικό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του ίδιου του 

εκπαιδευόμενου.  

 

1.2    Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: εννοιολογική οριοθέτηση 

____________________________________________________ 

Ο όρος εξΑΕ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1970 και 

επισημοποιήθηκε το 1982 από το Διεθνές Συμβούλιο για την Ανοικτή και εξΑΕ 

(Λιοναράκης, 2006).  Ο διδασκόμενος ενεργοποιείται, ώστε να μαθαίνει μόνος του μέσω της 

αλληλεπίδρασης με το κατάλληλα διαμορφωμένο και σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό και με 
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τη συνεχόμενη υποστήριξη του εκπαιδευτή του. Ωστόσο, ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός 

για την εξΑΕ είναι αδύνατον να δοθεί, εξαιτίας της πολυπλοκότητας του φαινομένου και της 

δυνατότητας εφαρμογής του σε πλείστες διαφορετικές μορφές εκπαιδευτικής πρακτικής. Για 

το λόγο αυτό οι απόπειρες προσέγγισης της έννοιας εξΑΕ σχετίζονται με διάφορα 

χαρακτηριστικά της αποτυπώνοντας τον πολυσύνθετο χαρακτήρα της.    

Ο Λιοναράκης (2005) αποδίδει στη λογική της εξΑΕ πολυμορφικό χαρακτήρα, 

ευελιξία και στοιχεία έντονου μαθητοκεντρισμού. Προσεγγίζοντας την εξΑΕ με παιδαγωγικά 

και εκπαιδευτικά κριτήρια, δίνει έμφαση στην αυτονομία της. Ο ίδιος μελετητής διατείνεται 

ότι η εξΑΕ είναι η εκπαίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί το μαθητή πώς να μαθαίνει 

μόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μία ευρετική πορεία αυτομάθησης. Η 

αυτονομία του εκπαιδευόμενου αποτελεί ένα ουσιώδες συστατικό της εξΑΕ και 

αντιμετωπίζεται ως η παράδοση του μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών δικτύων και 

πολυμέσων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον μαθητευόμενο να ασχολείται ενεργά με το 

περιεχόμενο των μαθημάτων, με το διδάσκοντα, αλλά και με τους συμφοιτητές, είτε 

σύγχρονα είτε ασύγχρονα. Επίσης, η εξΑΕ μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία κατά την οποία 

ο διδασκόμενος βρίσκεται σε φυσική απόσταση από το διδάσκοντα και τον εκπαιδευτικό 

φορέα και με τη μεσολάβηση της τεχνολογίας επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο μαθησιακό 

αποτέλεσμα.  

Άλλοι μελετητές επιχειρούν να προσεγγίσουν εννοιολογικά  τον όρο εξΑΕ μέσα από 

τη μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών της. Συγκεκριμένα, ο Keegan (2001) αποδίδει 

περιεκτικά τα χαρακτηριστικά της εξΑΕ ως εξής: 

 Η φυσική απόσταση που χωρίζει το διδάσκοντα από το διδασκόμενο σχεδόν σε όλη 

τη διάρκεια της μαθησιακής πορείας, η οποία αποτελεί την ειδοποιό διαφορά από τη 

συμβατική εκπαίδευση.   

 Η παρεμβολή ενός εκπαιδευτικού οργανισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω 

του οποίου σχεδιάζεται και οργανώνεται το μαθησιακό υλικό και παρέχεται στήριξη 

στους σπουδαστές, στοιχείο που διαφοροποιεί την εξΑΕ από την ατομική μελέτη.   

 Η χρήση τεχνικών μέσων για τη μεταφορά του περιεχομένου της εκπαίδευσης και τη 

σύνδεση διδάσκοντα - διδασκόμενου.  

 Η εξασφάλιση αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, 

αλλά και η ανάπτυξη τεχνολογικά υποστηριζόμενου διαλόγου ανάμεσα στο 

διδάσκοντα και το εκπαιδευτικό ίδρυμα που προμηθεύει το εκπαιδευτικό υλικό.  

 Η δυνατότητα συναντήσεων διδασκόντων και διδασκόμενων, τόσο για διδακτικούς 

όσο και για κοινωνικούς σκοπούς.  
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 Η εξΑΕ είναι μία βιομηχανοποιημένη μορφή εκπαίδευσης, η οποία διαφοροποιείται 

ριζικά από τις άλλες μορφές εκπαίδευσης.  

Η θεωρία της εξΑΕ υποστηρίχθηκε από πολλούς εμπειρογνώμονες του 

συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, ένας εκ των οποίων είναι και ο Holmberg. Η θεωρία 

του Holmberg (1986) εμπίπτει στη γενικότερη κατηγορία της θεωρίας του για την 

επικοινωνία, καθώς ο συγκεκριμένος θεωρητικός αντιλαμβάνεται την εξΑΕ ως μία 

"καθοδηγούμενη διδακτική συζήτηση", η οποία έχει επεξηγηματική αξία για την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Ο Holmberg θεωρεί ότι η εξ Αποστάσεως διδασκαλία 

ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των σπουδαστών, προωθώντας την ευχάριστη μάθηση και 

εναρμονίζει την εκπαίδευση σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου με τη 

μεσολάβηση της επικοινωνίας. Επιπλέον, καλλιεργεί φιλικά συναισθήματα μεταξύ 

διδάσκοντα και διδασκόμενου, διευκολύνει την πρόσβαση στο περιεχόμενο του μαθησιακού 

υλικού, εμπλέκει το μανθάνοντα σε δραστηριότητες και συζητήσεις και διευκολύνει την 

επικοινωνία ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Πολλές φορές γίνεται λόγος για "ανοικτή" και "εξΑΕ", παραπέμποντας συνειρμικά σε 

ταυτόσημες έννοιες. Στην ουσία υφίσταται διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο έννοιες: η 

έννοια της "ανοικτής" εκπαίδευσης υποδηλώνει μία εκπαιδευτική και πολιτική στάση και 

στρατηγική, η οποία χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ανοικτότητα, την προσβασιμότητα 

και τις συνθήκες πρόσβασης των υποψήφιων σπουδαστών που δεν διαθέτουν τα τυπικά 

προσόντα, αλλά ενδιαφέρονται και επιθυμούν να έχουν ίσες ευκαιρίες για μόρφωση.  

Η εξΑΕ αναφέρεται σε ένα μεθοδολογικό μοντέλο, το οποίο παραπέμπει σε 

πολυμορφική, ευέλικτη και δυναμική μάθηση σε ένα πλαίσιο απαλλαγμένο από χρονικούς 

και τοπικούς περιορισμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα πρόγραμμα θεωρείται ότι 

διεκπεραιώνεται εξ Αποστάσεως όταν το 80% ή και περισσότερο του περιεχομένου του 

παραδίδεται και υποστηρίζεται μέσω του Διαδικτύου (Simonson, Smaldino, Albright, & 

Zvacek, 2009). Ο Shohel (2012) θεωρεί ότι η ανοικτή και εξ Αποστάσεως μάθηση λειτουργεί 

ως ένα είδος "ομπρέλας" που περιλαμβάνει τις έννοιες της εξΑΕ και της ανοικτής μάθησης. 

Ταυτόχρονα, ο ίδιος μελετητής όρισε την εξΑΕ ως μία εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη 

διάρκεια της οποίας ένα σημαντικό μέρος της μάθησης πραγματοποιείται εξ Αποστάσεως και 

με ευελιξία μακριά από το τυπικό μαθησιακό περιβάλλον. 

Εκτός από την ευελιξία, την ευκολία στην πρόσβαση και την ελαχιστοποίηση του 

κόστους, τα προγράμματα εξΑΕ διέπονται από μαθητοκεντρική προσέγγιση, η οποία 

διαφέρει από το συμβατικό σύστημα εκπαίδευσης, καθώς τόσο οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες όσο και το υλικό των προγραμμάτων δημιουργούνται κατά τρόπο, ώστε να 
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ικανοποιούνται οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Ο Onwe (2011), όπ. αναφ. στον Onwe  

(2013, σ. 124) αποτυπώνει ένα τέτοιο απλό μαθητοκεντρικό μοντέλο, όπως παρουσιάζεται 

στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1.1.): 

 

 

Σχήμα 1.1. Επισκόπηση των εξ Αποστάσεως συστημάτων μάθησης (Onwe, 2011) 

Η UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) στη 

διακήρυξή της για την ποιότητα και τη Διά Βίου Μάθηση (Δ.Β.Μ.) προβλέπει έναν εξέχοντα 

ρόλο για την εξΑΕ (UNESCO, 2015) και δεσμεύεται για: εδραιωμένο, σωστά ρυθμισμένο 

σύστημα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποστηριζόμενο από την τεχνολογία και ανοικτούς 

εκπαιδευτικούς πόρους, προκειμένου να αυξήσει την πρόσβαση, την ισότητα, την ποιότητα 

και την καταλληλότητα, καθώς και να μειώσει το χάσμα μεταξύ του τι διδάσκεται στα 

ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ποιοι οικονομικοί και κοινωνικοί πόροι 

απαιτούνται. Συνεπώς, το μέλλον της εξΑΕ, ως μία μοναδική μορφή εκπαίδευσης δεν 

αμφισβητείται, αλλά αντίθετα εκλαμβάνεται ως ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη 

για αύξηση της πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση (Prinsloo, 2016). 

 

1.3    Ιστορική αναδρομή - Προσεγγίσεις και γενεές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

_________________________________________________________________________ 

Οι προσεγγίσεις της εξΑΕ χαρακτηρίζονται από το είδος του εκπαιδευτικού υλικού, 

καθώς και τη μορφή των αλληλεπιδράσεων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση διαφόρων γενεών εξΑΕ:  
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 Πρώτη γενεά: στα μέσα του 19ου αιώνα αξιοποιούνταν το μοντέλο εξΑΕ δι’  

αλληλογραφίας, το οποίο παρείχε πηγές στους διδασκόμενους, ώστε να είναι σε θέση να 

μελετούν μόνοι τους για την προετοιμασία των εξετάσεων. Η ιδέα της χρήσης του 

ταχυδρομείου για την παράδοση μαθημάτων επεκτείνονταν και στην ανώτατη εκπαίδευση. Η 

έμφαση δίνονταν στον μεμονωμένο διδασκόμενο και η μάθηση επιτυγχάνονταν με τη χρήση 

εκπαιδευτικών λογισμικών τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ). Τέτοια 

πανεπιστημιακά ιδρύματα που εφάρμοζαν προγράμματα βασιζόμενα στην έντυπη 

αλληλογραφία αναφέρονται το Illinois State University το 1874, το Correspondence 

University της Νέας Υόρκης το 1883 και το University of Chicago το 1891 στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.). 

 Δεύτερη γενεά: στις αρχές του 20ου αιώνα υφίσταται το επόμενο βήμα των μέσων 

εφαρμογής της εξΑΕ, η οποία αντικαθιστά το κλασικό ταχυδρομείο ως μέσο μετάδοσης της 

πληροφορίας και χρησιμοποιεί νέα ηλεκτρονικά τεχνολογικά μέσα, όπως αρχικά το 

εκπαιδευτικό ραδιόφωνο (State University of Iowa, 1925), κατόπιν την εκπαιδευτική 

τηλεόραση (State University of Iowa, 1950) και αργότερα τα μέσα εγγραφής και 

αποθήκευσης (κασετόφωνα - μαγνητόφωνα, ταινίες, εκπαιδευτικά βίντεο, βιντεοκασέτες, 

οπτικούς δίσκους), αλλά και τις πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης, το Διαδίκτυο, κ.λπ. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε στην 

εμφάνιση των τηλεδιασκέψεων και των εικονικών τάξεων, επιτρέποντας την αμφίδρομη 

επικοινωνία μεταξύ των διδασκόμενων αλλά και μεταξύ διδασκόντων και διδασκόμενων.  

 Τρίτη γενεά: η εξΑΕ αξιοποιεί μία πληθώρα εκπαιδευτικών πηγών και επιτυγχάνεται 

η αλληλεπίδραση όχι μόνο μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, αλλά και μεταξύ των 

διδασκόμενων μέσω αλληλεπιδραστικών τεχνολογιών, όπως του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail), του βήματος συζήτησης (discussion forum), των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης ή 

ακόμα και με την επίτευξη πρόσωπο-με-πρόσωπο συναντήσεων. Ο στόχος είναι η ανάδειξη 

της συνεργασίας, της αίσθησης κοινωνικής παρουσίας και της καλλιέργειας κοινωνικών 

δεξιοτήτων.    

 Τέταρτη γενεά: από τα τέλη του 1990 έως σήμερα η εξΑΕ χαρακτηρίζεται από 

αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης, στα οποία δεσπόζουν η συνεργατική οικοδόμηση 

της γνώσης, ο διαμοιρασμός εκπαιδευτικού περιεχομένου, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 

διδασκόμενων, ο μαθητοκεντρισμός και η ανάπτυξη κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Οι 

τηλεπικοινωνίες, το Διαδίκτυο, η παιχνιδοποίηση και οι προσομοιώσεις κατέχουν 
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δεσπόζουσα θέση ανάμεσα στα τεχνολογικά μέσα υλοποίησης της εξΑΕ και της 

ηλεκτρονικής μάθησης.   

Αρκετοί ερευνητές κάνουν λόγο για τις γενεές ηλεκτρονικής μάθησης βασισμένοι 

στην αξιοποίηση του Παγκόσμιου Ιστού (Miranda, Isaias, & Costa, 2014˙ Rahmani & Azimi, 

2013). Συγκεκριμένα, συζητούν για την πρώτη γενεά ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία 

χρησιμοποιεί τον Η/Υ ως βασικό τεχνολογικό μέσο εκμάθησης και αντικατοπτρίζει την ιδέα 

της παρουσίασης του μαθησιακού υλικού διαδικτυακά. Η δεύτερη γενεά ηλεκτρονικής 

μάθησης αξιοποιεί τις τεχνολογίες δεύτερης γενεάς του Παγκόσμιου Ιστού (Web 2.0), 

δίνοντας έμφαση στα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης και στην ανάπτυξη κοινωνικών 

δικτύων για τη δημιουργία εξ Αποστάσεως κοινοτήτων μάθησης, με σκοπό την ανταλλαγή 

ιδεών και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητευόμενων. Η τρίτη γενεά αξιοποιεί τις νεότερες 

τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού (Web 3.0) και του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic 

Web), δηλαδή του ιστού δεδομένων που μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από 

τις μηχανές. Οι τεχνολογίες Web 3.0 συνεπάγονται τη μετατροπή του Διαδικτύου από την 

πλατφόρμα της παγκόσμιας διαδραστικότητας και την ανταλλαγή πληροφοριών, σε ένα 

έξυπνο και αποτελεσματικό εργαλείο γενικά για τη διαχείριση πληροφοριών.  

Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι καμία από τις προαναφερθείσες γενεές δεν έχει 

αντικατασταθεί και δεν έχει εξαλειφθεί με την πάροδο του χρόνου, αλλά αντίθετα η μία 

εκτείνεται και λειτουργεί συμπληρωματικά στην άλλη. Ως αποτέλεσμα, οι σχεδιαστές των εξ 

Αποστάσεως προγραμμάτων έχουν περισσότερες δυνατότητες και επιλογές κατά το 

σχεδιασμό ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών, στηριζόμενοι στις 

διαφορετικές τεχνολογίες υλοποίησης της ηλεκτρονικής μάθησης.  

Στη διάδοση της εξΑΕ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η ίδρυση και λειτουργία του 

Open University UK της Βρετανίας, το οποίο ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο στον κόσμο που 

πρόσφερε σπουδές αποκλειστικά εξ Αποστάσεως. Από την έναρξη των πρώτων 

προγραμμάτων σπουδών το 1969, σχεδόν 1,94 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επιλέξει για τις 

σπουδές τους το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Βρετανίας. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της 

Βρετανίας είναι το μοναδικό ανοικτό πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ευρώπη και ενδεχομένως 

και σε όλο τον κόσμο που έχει καταργήσει τα τυπικά προσόντα εισδοχής των φοιτητών, 

λαμβάνοντας υπόψη μόνο την εμπειρία και την προϋπηρεσία τους (Λιοναράκης, 2005). Στο 

ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας (Open University 

of Catalonia), το οποίο από τη στιγμή της ίδρυσής του παρέχει αποκλειστικά διαδικτυακά 

μαθήματα και ολοκληρωμένα εξ Αποστάσεως προγράμματα (Zygoura & Vlachopoulos, 

2013).   
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Στην Ελλάδα, η εισαγωγή της εξΑΕ καθιερώθηκε με την ίδρυση του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) το 1997. Στην Κύπρο αντίστοιχα, το 2002 ιδρύθηκε το 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο μαζί με το Ε.Α.Π. υιοθετούν μία σχετικά 

συντηρητική προσέγγιση που απαιτεί κάποιες διά ζώσης ομαδικές συμβουλευτικές 

συναντήσεις, έτσι ώστε να ανταγωνίζονται τα παραδοσιακά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Κύπρου και της  Ελλάδας αντίστοιχα (Zygoura & Vlachopoulos, 2013). 

Όσον αφορά στην ιστορία της ηλεκτρονικής μάθησης από το 2000 ως τις μέρες μας, 

αρχικά η ηλεκτρονική μάθηση ήταν ένα σύστημα, σύμφωνα με το οποίο το πανεπιστημιακό 

ίδρυμα διέθετε το εκπαιδευτικό υλικό στο Διαδίκτυο και οι φοιτητές επιχειρούσαν να 

ανακτήσουν το συγκεκριμένο υλικό. Εν συνεχεία, οι Νέες Τεχνολογίες (Ν.Τ.) εξελίχθηκαν, 

στοχεύοντας στην αλληλεπίδραση μέσω δωματίων συζητήσεων, ενώ αργότερα εισήχθη η 

έννοια της μεθόδου της μικτής μάθησης (blended learning). Από τεχνολογική άποψη, εκείνο 

το στοιχείο που διαφοροποιείται είναι το πώς δημιουργείται και διαχέεται η πληροφορία και 

η γνώση. Οι χρήστες ενδυναμώνονται στο να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά περιεχόμενα με 

τη συνέργεια των διαδικτυακών εργαλείων μάθησης και να τα μοιράζονται με άλλους 

(Anshari, Alas, & Guan, 2016).    

 

1.4    Η μεθοδολογία και οι αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

__________________________________________________________ 

Η Ανοικτή Εκπαίδευση εδράζεται στη μεθοδολογία της εξΑΕ, η οποία είναι ένα 

οργανικά δομημένο σύνολο μέσων και διαδικασιών που συνιστά τη διαφοροποίηση των 

ανοικτών συστημάτων από τα συμβατικά συστήματα, διότι αποτελεί καινοτόμο τρόπο 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην ουσία η εξΑΕ είναι μία μέθοδος με κύριο χαρακτηριστικό 

τις οργανωμένες ευκαιρίες μάθησης σε διδασκόμενους χωρίς την απαίτηση της φυσικής τους 

παρουσίας, οι οποίοι μελετούν ατομικά λαμβάνοντας διαρκώς καθοδήγηση και εμψύχωση 

μέσω κάποιας μορφής επικοινωνίας με το διδάσκοντα.  

Οι βασικές αρχές που επιβάλλεται να διέπουν ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης 

με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία της Αμερικάνικης Ένωσης (ADEC, 2013) είναι οι 

κάτωθι: 

 Το περιβάλλον μάθησης από απόσταση θα πρέπει να διέπεται από ξεκάθαρους 

μαθησιακούς στόχους και να εστιάζει σε σαφώς καθορισμένα προσδοκώμενα αποτελέσματα, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων στα 

πλαίσια μιας ανοιχτής, ευέλικτης και μαθητοκεντρικής προσέγγισης.  
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 Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να λαμβάνει ενθάρρυνση, ώστε να συμμετέχει ενεργά σε 

όλη τη μαθησιακή πορεία, συνδυάζοντας τη μάθηση μέσα από την πράξη, τη μάθηση με 

αναστοχασμό, τη μάθηση μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων και τη μάθηση μέσα από τη 

διερεύνηση. Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η σύνδεση των μαθησιακών στόχων με 

μαθησιακές εμπειρίες από την πραγματική ζωή.  

 Το μαθησιακό περιβάλλον κρίνεται απαραίτητο να συνδυάζει τη χρήση των 

τεχνολογικών μέσων και τα διαφορετικά στυλ μάθησης των εκπαιδευόμενων. Η επιλογή των 

τεχνολογικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από τη φύση του εκπαιδευτικού 

υλικού, τις τεχνολογικές δυνατότητες της ομάδας-στόχου και τη γενικότερη εκπαιδευτική 

φιλοσοφία που διέπει το διδακτικό προσωπικό. 

 Το περιβάλλον μάθησης θα πρέπει να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

ανθρώπινων πόρων του, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες και υποστηρίζοντας την 

ανάπτυξη κοινοτήτων κοινών ενδιαφερόντων, στοχεύοντας στην υλοποίηση της 

συνεργατικής μάθησης (όπ. αναφ. στους Αναστασιάδη & Σπαντιδάκη, 2013, σ. 14). 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της εξΑΕ είναι η προσπάθεια προσαρμογής των εξ 

Αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών, ώστε να εναρμονίζονται με τα μαθησιακά στυλ και 

τις προτιμήσεις των διδασκόμενων για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η 

εξατομίκευση των προγραμμάτων παραπέμπει σε μία μαθησιακή εμπειρία που είναι 

προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες των ενδιαφερόμενων και στα ατομικά τους 

χαρακτηριστικά. Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνεται και από τους Toh, Abdullah, Miskon, 

Rahman και Habil (2016), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι, όταν η εξατομίκευση εφαρμόζεται στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο, η ικανοποίηση των μαθητευόμενων, η ταχύτητα εκμάθησης και η 

αποτελεσματικότητα της μάθησης είναι δυνατόν να μεγιστοποιηθούν.  

Η ηλεκτρονική μάθηση συνεπάγεται μία ευρύτερη έννοια, καθώς περιλαμβάνει την 

αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της εξΑΕ για την ενσωμάτωση παιδαγωγικών θεωριών 

μάθησης (Al-Azawei, Parslow, & Lundqvist, 2016). Παρόμοια, οι Katane, Kristovska και 

Katans (2015) συνοψίζουν τις θεμελιώδεις αρχές των εξ Αποστάσεως περιβαλλόντων 

μάθησης ως εξής: α) η εξ Αποστάσεως μάθηση ως ένα περιβάλλον τεχνολογιών, β) η εξ 

Αποστάσεως μάθηση ως ανοικτό και προσβάσιμο περιβάλλον της εκπαίδευσης και γ) 

ελευθερία και ευελιξία στο περιβάλλον της εξ Αποστάσεως μάθησης. 
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1.5    "Ηλεκτρονική μάθηση": εννοιολογικές διασαφηνίσεις 

___________________________________________________ 

Σύμφωνα με τους Allen και Seaman (2016) ένα πρόγραμμα μπορεί να χαρακτηριστεί 

εξ Αποστάσεως όταν τουλάχιστον το 80% των περιεχομένων του προγράμματος παραδίδεται 

διαδικτυακά. Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία η ηλεκτρονική μάθηση αποδίδεται εύστοχα με 

τον όρο e-learning. Μία προσεκτική θεώρηση του όρου καθιστά σαφές ότι το "e" υποδηλώνει 

τη λέξη "ηλεκτρονικός" και αναφέρεται στο κανάλι μετάδοσης του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου υποδηλώνοντας τον ηλεκτρονικό τρόπο μετάδοσης. Κατά μία άλλη έννοια το 

"e" θα πρέπει να αναφέρεται στο "όλα, όλοι, εμπλοκή, εύκολο" (everything, everyone, 

engaging, easy) (Rahmani & Azimi, 2013), πιθανόν για να υποδηλώσει την καθολικότητα, τη 

συμμετοχικότητα και την ευκολία με την οποία ο καθένας μπορεί να καταστεί κοινωνός της 

γνώσης μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων μάθησης. Σύμφωνα με τους Malyal και 

Sharma (2015) το "e" αντιπροσωπεύει είτε τη λέξη "ηλεκτρονική" (electronic) είτε τη λέξη 

"βελτιωμένη" (enhanced). Η παύλα "-" σχετίζεται με το περιεχόμενο μεταφοράς που 

αποτελεί και αντικείμενο μάθησης. Το τελευταίο τμήμα του όρου - "learning", αποτυπώνει 

την πραγματική δραστηριότητα ενός ατόμου, δηλαδή τη μάθηση (Σοφός & Kron, 2010). 

Εναλλακτικά σήμερα είναι διαδεδομένοι και άλλοι όροι που αποτελούν λειτουργικά 

παράγωγα της εξΑΕ και χρήσης του Διαδικτύου. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ενδεικτικά 

όροι όπως "εξ Αποστάσεως μάθηση", "διαδικτυακή μάθηση", "ψηφιακή μάθηση" και 

"μάθηση με τη μεσολάβηση της τεχνολογίας". Συμπληρωματικά η βιβλιογραφία αξιοποιεί 

τους όρους "πολυμεσική", "διαδικτυακή συνεργατική" (Moore, Dickson-Deane, & Galyen, 

2011), "εκμάθηση πολυμέσων", "μάθηση-διδασκαλία βασισμένη σε υπολογιστή", 

"διδασκαλία μέσω υπολογιστή", "εκπαίδευση βασισμένη στο Διαδίκτυο", "εκπαίδευση 

βασισμένη στον ιστό", "εκπαίδευση σε απευθείας σύνδεση", "εικονική εκπαίδευση", 

"εικονικά περιβάλλοντα μάθησης" (πλατφόρμες μάθησης), "κινητή μάθηση" και "ψηφιακή 

εκπαιδευτική συνεργασία" (Rahmani & Azimi, 2013).  

Οι Salinas, Darder και De Benito (2015) στην προσπάθειά τους να ορίσουν την 

ηλεκτρονική μάθηση, έχουν επισημάνει την ανάγκη να γίνεται διάκριση μεταξύ των τριών 

διαφορετικών εννοιών: ηλεκτρονικής μάθησης, μικτής μάθησης και κινητής μάθησης, 

έννοιες οι οποίες εξαρτώνται όχι μόνο από τις προόδους που σημειώνονται στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών, αλλά και από τους μετασχηματισμούς στους τομείς της διδασκαλίας και 

μάθησης.  

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση και μάθηση δεν είναι καινούριο φαινόμενο, αλλά ίχνη της 

μπορούν να ανιχνευτούν ήδη στη δεκαετία του 1980. Σήμερα, αυτός ο τρόπος μάθησης 
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τυγχάνει όλο και μεγαλύτερης αποδοχής και βρίσκεται πολύ υψηλά στην επιστημονική 

ατζέντα, τόσο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όσο και των ίδιων των 

διδασκόντων και διδασκόμενων, οι οποίοι αναγνωρίζουν τα ποικίλα οφέλη της ηλεκτρονικής 

μάθησης. Αυτή  η διαπίστωση επιβεβαιώνεται και από μία πληθώρα στατιστικών στοιχείων1.  

Ένας εκτεταμένος επιστημονικός διάλογος έχει αναπτυχθεί αναφορικά με την 

οριοθέτηση της έννοιας ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), χωρίς ωστόσο να υφίσταται 

συναίνεση μεταξύ των μελετητών για την απόδοση ενός περιεκτικού ορισμού (Μακρή & 

Βλαχόπουλος, 2017). Οι περισσότεροι ορισμοί αντικατοπτρίζουν την εξειδίκευση και τα 

ενδιαφέροντα των ίδιων των ερευνητών που ασχολούνται με το πεδίο της ηλεκτρονικής 

μάθησης. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι "οι διαφορετικές 

κατανοήσεις για την ηλεκτρονική μάθηση εξαρτώνται από συγκεκριμένες επαγγελματικές 

προσεγγίσεις και ενδιαφέροντα" (Sangrà, Vlachopoulos, & Cabrera, 2012, σ. 145).  

Η ηλεκτρονική μάθηση περιλαμβάνει τη μάθηση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, 

τόσο της επίσημης όσο και της μη-τυπικής, στα οποία χρησιμοποιείται ένα δίκτυο 

πληροφόρησης, δηλαδή το Διαδίκτυο για την παράδοση μαθημάτων, την αλληλεπίδραση, 

την αξιολόγηση και, εν γένει τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με 

τον Rossi (2009), η ηλεκτρονική μάθηση ως έννοια καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, 

μαθησιακών μεθόδων και διαδικασιών. Οι μελετητές θεωρούν ότι είναι δύσκολο να 

συγκλίνουν στο να βρεθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τον όρο ηλεκτρονική μάθηση 

(Arkorful & Abaidoo, 2015), ενώ οι Holmes και Gardner (2006) ισχυρίζονται ότι υπάρχουν 

τόσοι ορισμοί για τον όρο ηλεκτρονική μάθηση όσα επιστημονικά άρθρα έχουν γραφεί γι’ 

αυτό το θέμα.  

Άλλοι μελετητές αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μάθησης, 

προκειμένου να προσεγγίσουν εννοιολογικά τον όρο. Τα βασικά χαρακτηριστικά της 

ηλεκτρονικής μάθησης (Harsh & Sohail, 2002, όπ. αναφ. στους Klašnja-Milićević, Vesin, 

Ivanović, Budimac, & Jain, 2017, σ. 4) είναι: α) ο διαχωρισμός των εκπαιδευτών και των 

εκπαιδευόμενων, που αποτελεί την ειδοποιό διαφορά με το παραδοσιακό μοντέλο, β) η 

χρήση των τεχνολογιών του Διαδικτύου με την παρουσίαση και διάθεση του εκπαιδευτικού  

________________________ 

1 Το 1990 ποσοστό 8% του εκπαιδευτικού συστήματος εφάρμοζε την ηλεκτρονική μάθηση, το 2000 το ποσοστό 

αυξήθηκε σε 20%, το 2011 αυξήθηκε σε 35%, ενώ το 2014 ανήλθε σε 80% (Barodiya, Kushwah, & Kaurav, 

2016). Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση σχετικά με την εξΑΕ στις Η.Π.Α., από το 2014 σημειώθηκε 

αύξηση 3,9% στον αριθμό των εξ Αποστάσεως φοιτητών, σε σύγκριση με το 3,7% που καταγράφηκε το 

προηγούμενο έτος. Επιπλέον, ανάμεσα στα 5,8 εκατομμύρια εξ Αποστάσεως φοιτητών, τα 2,85 εκατομμύρια 

παρακολούθησαν όλα τα προγράμματά τους διαδικτυακά και τα 2,97 εκατομμύρια παρακολούθησαν ορισμένα 

εξ Αποστάσεως προγράμματα (Allen & Seaman, 2016).   
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περιεχομένου και γ) οι δυνατότητες για αμφίδρομη επικοινωνία τόσο μεταξύ εκπαιδευτών - 

εκπαιδευόμενων, όσο και μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευόμενων.      

Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία να εντοπιστεί ένας ορισμός κοινά αποδεκτός από την 

επιστημονική κοινότητα για έναν όρο διαρκώς εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο όπως η 

ηλεκτρονική μάθηση, οι Sangrà, Vlachopoulos, Cabrera και Bravo (2011) επιχείρησαν την 

κατηγοριοποίηση των ορισμών, προκειμένου να εντοπιστούν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της 

έννοιας. Για την κατηγοριοποίηση αυτή εφαρμόστηκε η ερευνητική μεθοδολογία Delphi και 

οι ομαδικές συνεντεύξεις με ακαδημαϊκούς και ερευνητές του επιστημονικού πεδίου της 

εξΑΕ. Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν για την κατηγοριοποίηση ήταν τα ακόλουθα:  

 Η τεχνολογία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ορισμοί που εξαίρουν τις 

τεχνολογικές πτυχές της ηλεκτρονικής μάθησης, τις οποίες αντιμετωπίζουν ως μέσο 

για να διευκολύνεται η πρόσβαση στη μάθηση. 

 Η πρόσβαση στη μάθηση. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται ορισμοί που 

αντιμετωπίζουν την ηλεκτρονική μάθηση ως μέσο πρόσβασης και παροχής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, εστιάζοντας περισσότερο στα συστήματα αποστολής 

πληροφοριών και στην προσβασιμότητα και όχι στα αποτελέσματα. Υπό αυτή την 

έννοια, η ηλεκτρονική μάθηση ορίζεται ως ένα ευρύ σύνολο εφαρμογών και 

διεργασιών που αξιοποιούν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα για την παροχή 

πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση.  

 Η επικοινωνία. Οι ορισμοί που εντάσσονται σ' αυτή την κατηγορία αντιμετωπίζουν 

την ηλεκτρονική μάθηση ως μέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής 

πληροφοριών και συνεργασίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η έμφαση δίνεται στις 

αλληλεπιδραστικές σχέσεις και, κατά κάποιο τρόπο, οι τεχνολογικές πτυχές της 

ηλεκτρονικής μάθησης καθίστανται δευτερεύουσας σημασίας.  

 Το εκπαιδευτικό πρότυπο (paradigm). Οι εντασσόμενοι σ’ αυτή την κατηγορία 

ορισμοί παρουσιάζουν την ηλεκτρονική μάθηση ως έναν νέο τρόπο διδασκαλίας και 

μάθησης ή ως έναν τρόπο βελτίωσης της υπάρχουσας παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η 

ηλεκτρονική μάθηση ορίζεται ως ένα σύστημα διδασκαλίας και μάθησης που 

χρησιμοποιεί τις Ν.Τ. πολυμέσων και Διαδικτύου, αποσκοπώντας στο να βελτιώσει 

την ποιότητα της μάθησης και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πόρους και 

υπηρεσίες, την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία.  

Στη συνέχεια οι Sangrà et al. (2011) βασιζόμενοι στις παραπάνω πτυχές 

ανακατασκευάζουν και αναδιαρθρώνουν έναν περιεκτικό ορισμό για την ηλεκτρονική 

μάθηση. Η ηλεκτρονική μάθηση σύμφωνα με τους προαναφερόμενους ερευνητές είναι: 
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μία μορφή διδασκαλίας και μάθησης που αντιπροσωπεύει ένα μέρος ή την 

ολότητα του εκπαιδευτικού μοντέλου στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιείται 

και κάνει χρήση ηλεκτρονικών μέσων και συσκευών για να διευκολύνει την 

πρόσβαση, να προωθήσει την εξέλιξη, και να βελτιώσει την ποιότητα της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης.  (Sangrà et al., 2011, σ. 35)  

Ο παραπάνω ορισμός περιλαμβάνει τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Σ.Δ.Μ.), τα οποία 

αξιοποιούνται για την υποστήριξη της διαδικτυακής διδασκαλίας. Ωστόσο, παρότι ο Behar 

(2011) δίνει έμφαση στη φυσική απόσταση ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο 

που διαμεσολαβείται από την τεχνολογία, οι Sangrà et al. (2012) δεν αξιοποιούν την 

απόσταση ως δομικό στοιχείο της ηλεκτρονικής μάθησης στον ορισμό τους. Οι Μακρή και 

Βλαχόπουλος (2017) έπειτα από την αποδελτίωση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, 

επιχείρησαν την κατηγοριοποίηση των ορισμών που έχουν κατά καιρούς αποδοθεί από τους 

μελετητές για την ηλεκτρονική μάθηση στο επόμενο υποκεφάλαιο (Υποκεφάλαιο 1.5.1).  

 

   1.5.1  Κατηγοριοποίηση ορισμών της ηλεκτρονικής μάθησης 

   ____________________________________________________ 

 

Η ηλεκτρονική μάθηση αποτελεί μία μορφή μάθησης, της οποίας τα οφέλη και οι  

πλείστες δυνατότητες αναγνωρίζονται από τους ίδιους τους διδάσκοντες και διδασκόμενους. 

Προκειμένου να καταστεί πιο κατανοητή η έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης, οι Μακρή και 

Βλαχόπουλος (2017) στη βιβλιογραφική τους επισκόπηση επιχείρησαν την κατηγοριοποίηση 

των ορισμών της σε τέσσερις υποκατηγορίες: α) την τεχνολογική διάσταση, β) την 

παιδαγωγική διάσταση, γ) την επικοινωνιακή διάσταση και δ) την ολιστική διάσταση.    

 

α. Τεχνολογική διάσταση 

Η ηλεκτρονική μάθηση αναφέρεται ως η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας του 

ευρυζωνικού Διαδικτύου (intranet, extranet, internet) και η εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη 

διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Η ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής ψηφιακής 

τεχνολογίας και του Διαδικτύου στα περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης αποβλέπει στη 

δημιουργία, την παροχή και την ενίσχυση της μάθησης, αποτελώντας αντικείμενο μελέτης 

από μία πληθώρα ερευνητών (Carter et al., 2014˙ Contreras & Hilles, 2015˙ Gentile, De Nito, 

& Vesperi, 2016˙ Hussein, El-Bakry, & Nife, 2016˙ Li, Qi, Wang, & Wang, 2014˙ Madar & 

Willis, 2014˙ Magdalena, 2011˙ Malyal & Sharma, 2015˙ Rice & Gregor, 2016˙ Sangrà et al., 
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2012). Άλλοι μελετητές του πεδίου επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τον υπάρχοντα ορισμό, 

προκειμένου να ανταποκριθεί σε ποικίλες προοπτικές, συμπεριλαμβανομένης της 

κατανεμημένης μάθησης (distributed learning), της διαδικτυακής εξ Αποστάσεως μάθησης, 

όπως επίσης και της υβριδικής μάθησης (hybrid learning) (Maltz, Deblois, & The 

EDUCAUSE Current Issues Committee, 2005, όπ. αναφ. στους Arkorful & Abaidoo, 2015, 

σ. 30).   

Παρομοίως, το μοντέλο της ηλεκτρονικής μάθησης αναφέρεται στη μάθηση των 

εκπαιδευόμενων σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, κατά την οποία οποιοδήποτε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα σχεδιάζεται μερικώς ή εξ ολοκλήρου για να πραγματοποιηθεί σε απευθείας 

σύνδεση (Evans, Ellis, Norman, & Luke, 2014). Η μάθηση επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση 

των Τ.Π.Ε. και, υπό μία ευρύτερη έννοια, μέσα από eBooks, μηνύματα κειμένου και DVDs 

(Voutilainen, Saaranen, & Sormunen, 2017). Η ανάπτυξη του Διαδικτύου και των ποικίλων 

εφαρμογών του έχουν οδηγήσει στην αύξηση της αξιοποίησης των υπολογιστικών 

συστημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Oproiu, 2015). Αυτή θεωρείται η αιτία για την 

οποία αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα εντάσσουν τη διδασκαλία σε εικονικά περιβάλλοντα 

μάθησης, αποσκοπώντας στην αύξηση της ικανότητας αποτελεσματικής διδασκαλίας, 

επικοινωνίας, παρακολούθησης και αξιολόγησης των διδασκόμενων (Vicheanpanya, 2014). 

Μία από τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι η 

συνεργατική ηλεκτρονική μάθηση, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση του αριθμού 

των φοιτητών που εγγράφονται στα εξ Αποστάσεως προγράμματα των πανεπιστημίων 

(Alkhalaf, Drew, AlGhamdi, & Alfarraj, 2012b, όπ. αναφ. στους Gentile, et al., 2016, σ. 

283). Πρόσφατες μελέτες αναλύουν τις διάφορες πτυχές της ηλεκτρονικής μάθησης στα 

πανεπιστήμια της Ευρώπης και πέραν αυτής2.  

Οι ερευνητές, οι οποίοι είναι εστιασμένοι στις τεχνολογικές δυνατότητες της 

ηλεκτρονικής μάθησης συμπεριλαμβάνουν στους ορισμούς τους ένα ευρύτατο φάσμα 

τεχνολογικών εφαρμογών. Η γνώση που διανέμεται και διευκολύνεται πρωτίστως με 

ηλεκτρονικά μέσα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα δίκτυα και τους υπολογιστές και από 

συστήματα που αποτελούνται από μία ποικιλία καναλιών (ασύρματες συσκευές, 

δορυφόρους, κινητά τηλέφωνα, iPads, ταμπλέτες, κ.λπ) (Venkataraman & Sivakumar, 2015).  

 

_________________________ 

2 Ο Masud (2016) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι κάθε σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης που εδράζεται σε ένα 

συνεργατικό περιβάλλον διευκολύνει την ανταλλαγή και πρόσβαση στο περιεχόμενο της μάθησης (π.χ. 

φυλλάδια, βίντεο, ήχος, κείμενα, τεστς, συζήτηση, κ.λπ) μεταξύ των χρηστών.   
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Κατά παρόμοιο τρόπο, οι Joksimović et al. (2015) τάσσονται υπέρ της τεχνολογικής πτυχής 

της ηλεκτρονικής μάθησης, ορίζοντάς τη ως μία μορφή εξΑΕ, με την τεχνολογία να 

διαμεσολαβεί στη μαθησιακή διαδικασία, η διδασκαλία να παρέχεται αποκλειστικά μέσω 

Διαδικτύου και οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν απαιτείται να είναι 

διαθέσιμοι ταυτόχρονα και στον ίδιο τόπο. 

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση καθίσταται σαφές ότι η τεχνολογική διάσταση της 

ηλεκτρονικής μάθησης απαντάται σε ένα μεγάλο τμήμα της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας 

παραπέμποντας στην τεχνολογική έκρηξη που σηματοδοτεί τον 21ο αιώνα στον τομέα της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας.   

β. Παιδαγωγική διάσταση 

Οι παραπάνω ορισμοί περιλαμβάνουν μία πλειάδα υλικού και λογισμικού, που 

χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική διανομή του εκπαιδευτικού υλικού, όπως επίσης και τα 

απαραίτητα συστήματα για την αποτελεσματική και αποδοτική εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ωστόσο, ορισμένοι μελετητές αποδίδουν στην ηλεκτρονική μάθηση μία πιο μαθητοκεντρική 

διάσταση, ισχυριζόμενοι ότι υποστηρίζει μαθητοκεντρικές μαθησιακές προσεγγίσεις και 

ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευόμενων σε όλον τον κόσμο. Οι ορισμοί αυτοί 

εισάγουν την αντίληψη ότι η ηλεκτρονική μάθηση θα πρέπει να υπηρετεί τους σκοπούς της 

παιδαγωγικής προς όφελος των διδασκόμενων.  

Υπό αυτή τη λογική ο Khan (2005) προσδίδει μία καινοτομική προσέγγιση για την 

παράδοση ενός σωστά σχεδιασμένου μαθητοκεντρικού, αλληλεπιδραστικού και 

διευκολυντικού μαθησιακού μοντέλου ηλεκτρονικής μάθησης. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται 

από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά  

διαφόρων ψηφιακών τεχνολογιών παράλληλα με άλλες μορφές μαθησιακών υλικών, 

κατάλληλων για ανοικτά, ευέλικτα και κατανεμημένα περιβάλλοντα μάθησης. Αυτός ο 

ορισμός περικλείει πτυχές της παιδαγωγίας, όπως επίσης και πτυχές του περιεχομένου αλλά 

και της προσβασιμότητας της μάθησης. Οι Odunaike, Olugbara και Ojo (2011) ορίζουν την 

ηλεκτρονική μάθηση ως μία μορφή διδασκαλίας με τη μεσολάβηση του υπολογιστή και της 

παιδαγωγικής, την αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων και το διαμοιρασμό πηγών για τη 

βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, προσφέροντας αμεσότητα και 

πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες. 

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση και βελτίωση της μάθησης 

εναρμονίζεται με πολλούς άλλους ορισμούς (Docimini & Palumbo, 2013˙ Malyal & Sharma, 
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2015˙ Megeid, 2014˙ Premlatha, Dharani, & Geetha, 2016˙ Sangrà et al., 2011). Την 

παιδαγωγική προοπτική της ηλεκτρονικής μάθησης υποστηρίζουν επίσης και οι Ionita, 

Visan, Niculescu και Popa (2015), εξαίροντας τις μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις μάθησης 

και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μαθητευόμενων από όλο τον κόσμο και 

συμβάλλοντας στις παγκόσμιες βάσεις γνώσης. Υπό αυτή την έννοια, η ηλεκτρονική μάθηση 

υποστηρίζει τη Δ.Β.Μ. και τη συνεχή ανάπτυξη των διαφόρων επαγγελματιών εκπαίδευσης.  

Στην εκπαιδευτική διάσταση της ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία εκλαμβάνεται ως 

επαναστατική επίδραση των δικτύων της τεχνολογίας, επικεντρώνονται και άλλοι μελετητές. 

Οι da Silva και de Souza (2016) αντιλαμβάνονται την ηλεκτρονική μάθηση ως διαδικασία 

μάθησης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης με το ψηφιακό περιεχόμενο, τις 

διαδικτυακές υπηρεσίες και την υποστήριξη της διδασκαλίας. Ο Markus (2008) θεωρεί ότι η 

ηλεκτρονική μάθηση είναι οποιαδήποτε μορφή μάθησης με τη χρήση Η/Υ, είτε από 

απόσταση είτε σε δια ζώσης εκπαιδευτικό περιβάλλον. Στην ουσία πρόκειται για μία στροφή 

από τις παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε πιο εξατομικευμένες, ευέλικτες 

και συνεργατικές μορφές μάθησης, βασισμένες στη χρήση των Τ.Π.Ε. και σε μία 

διαδικτυακή κοινότητα διδασκόμενων, διδασκόντων, διαμεσολαβητών, εμπειρογνωμόνων, 

κ.λπ. Ο ορισμός αυτός επικεντρώνεται στην επαναστατική επίδραση των δικτύων της 

τεχνολογίας προσθέτοντας περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκπαιδευτική 

μεθοδολογία.  

Ο μαθητοκεντρικός χαρακτήρας της ηλεκτρονικής μάθησης επισημαίνεται και από 

άλλους ερευνητές, οι οποίοι την αντιλαμβάνονται ως μία νέα εκπαιδευτική αντίληψη με τη 

χρήση των τεχνολογικών εργαλείων, η οποία επιφέρει επανάσταση στην εξΑΕ (Senge, 2013, 

όπ. αναφ. στους Haghparast, Nasaruddin, & Abdullah, 2014, σ. 529). Οι Pattnayak και 

Pattnaik (2016) απέδωσαν έναν περιεκτικό ορισμό καταλήγοντας ότι η ηλεκτρονική μάθηση 

είναι μία εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία παρέχει εξατομικευμένο, ολοκληρωμένο και 

δυναμικό περιεχόμενο μάθησης σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις 

κοινότητες της γνώσης και συνδέοντας τους μαθητευόμενους και τους εκπαιδευτές με τους 

εμπειρογνώμονες.  

Στους παραπάνω ορισμούς έχει συμπεριληφθεί και ο όρος ηλεκτρονική μάθηση 2.0 

(e-learning 2.0), ο οποίος παραπέμπει σε μία πιο κριτική και συμμετοχική οπτική του 

μαθητευόμενου στη διαδικασία της μάθησης, γεγονός που συνεπάγεται μετασχηματισμό της 

διαδικασίας της εικονικής μάθησης και των ρόλων των εκπαιδευτών και των 

εκπαιδευόμενων (Cabero, 2013, όπ. αναφ. στους Cabero-Almenara, Marín-Díaz, & 

Sampedro-Requena, 2016, σ. 1).   
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γ. Επικοινωνιακή διάσταση 

Μία άλλη ομάδα μελετητών επικεντρώνεται στην επικοινωνιακή διάσταση της 

ηλεκτρονικής μάθησης σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων (Garrison, 

2011˙ Τόκη, Σύψας, Παγγέ, & Παγγέ, 2013). Ο Garrison (2011) επισημαίνει ότι η 

ηλεκτρονική μάθηση αφορά στην ηλεκτρονικά διαμεσολαβούμενη ασύγχρονη και σύγχρονη 

επικοινωνία για την οικοδόμηση της γνώσης και στην τεχνολογική θεμελίωση της χρήσης 

του Διαδικτύου και των τεχνολογιών επικοινωνίας. Οι Tao, Rosa Yeh και Sun (2006) 

συνδέουν την επικοινωνιακή πτυχή της ηλεκτρονικής μάθησης με τα μαθησιακά στυλ των 

εκπαιδευόμενων. Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι το καινούριο περιβάλλον μάθησης επιτρέπει 

στους εκπαιδευόμενους να λαμβάνουν εξατομικευμένη υποστήριξη μέσω προγραμμάτων 

κατάλληλα σχεδιασμένων, ώστε να εναρμονίζονται με τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ τους. 

Αυτός ο τρόπος μάθησης διευκολύνει την υψηλή αλληλεπίδραση και το επίπεδο συνεργασίας 

μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων σε σύγκριση με τα παραδοσιακά δια ζώσης 

περιβάλλοντα μάθησης. Οι Al-Qahtani και Higgins (2013) δίνουν έμφαση στην 

επικοινωνιακή σχέση των μαθητευόμενων και ισχυρίζονται ότι σε ένα ηλεκτρονικό 

περιβάλλον οι διδασκόμενοι είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν, τόσο με το εκπαιδευτικό 

υλικό όσο και μεταξύ τους, χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή. 

Παρά την αυξανόμενη έκρηξη της ψηφιακής τεχνολογίας, είναι αδύνατον να 

εφαρμοστεί η ηλεκτρονική μάθηση εάν δεν ενταχθούν σε μία κοινή λογική οι τεχνολογικοί, 

παιδαγωγικοί και διοικητικοί μηχανισμοί που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση επιτυχών εξ 

Αποστάσεως προγραμμάτων. Η ηλεκτρονική μάθηση για τους Klašnja-Milićević et al. (2017) 

γίνεται κατανοητή ως μία εκπαιδευτική φιλοσοφία, η οποία παραπέμπει σε κάτι περισσότερο 

από την τεχνολογία (Gill, Sherman, & Linn, 2013, όπ. αναφ. στους Ayoo & Lubega, 2014, σ. 

113), δηλαδή ο επαναστατικός αντίκτυπος της ηλεκτρονικής μάθησης δεν έγκειται απλώς 

στη διατήρηση μιας πλατφόρμας πολυμέσων. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει την κοινωνική 

δυναμική της δικτύωσης, που νοείται ως η συνενωμένη δύναμη ενός παγκόσμιου δικτύου, 

που είναι ικανό να συνδέει τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους παγκόσμια και 

εμπερικλείει την έννοια της διαδραστικότητας και της συνεργατικής ανταλλαγής. 

Σε πιο πρόσφατους ορισμούς της ηλεκτρονικής μάθησης οι μελετητές αφενός 

συναινούν ως προς την τεχνολογική διάσταση της ψηφιακής μάθησης, αφετέρου τη 

διαχωρίζουν από την παραδοσιακή μάθηση, προσδίδοντας σ’ αυτή διαδραστικό περιεχόμενο 

(Gaikwad & Randhir, 2016˙ Ülker & Yilmaz, 2016). Οι μαθητευόμενοι δύνανται να 

βρίσκονται σε συχνή επικοινωνία με τους διδάσκοντες και τους συμφοιτητές τους στην 



 
55 

εικονική τάξη, στην οποία οποιοσδήποτε μπορεί να παρέμβει και να αλληλεπιδράσει σε 

πραγματικό χρόνο οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε τόπο. Στο διαδικτυακό  

εκπαιδευτικό περιβάλλον ο ρόλος του εκπαιδευτή έχει μετασχηματιστεί, από τον ομιλητή 

στον διευκολυντή της μάθησης των εκπαιδευόμενων (Zhang, 2016). 

Από τις παραπάνω επισημάνσεις γίνεται κατανοητό ότι η σύγχρονη βιβλιογραφία 

υποστηρίζει το σημαίνοντα ρόλο της επικοινωνίας για τη δόμηση της γνώσης σε ηλεκτρονικά 

μαθησιακά περιβάλλοντα, στα οποία η μάθηση εμφανίζεται όχι ως ατομική αλλά ως 

συλλογική υπόθεση.  

 

δ. Ολιστική διάσταση 

Οι παραπάνω ορισμοί της ηλεκτρονικής μάθησης είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μία 

περισσότερο ολιστική διάσταση της έννοιας μέσα από τη σύνοψη των χαρακτηριστικών της. 

Η ηλεκτρονική μάθηση συνίσταται σε ένα πολυμεσικό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει 

διάφορα δίκτυα πρόσβασης πληροφοριών, Σ.Δ.Μ. και συνεργατική επικοινωνία, ενώ οι 

χρήστες έχουν τον πλήρη έλεγχο των συνθηκών της δικής τους μάθησης, παραγκωνίζοντας 

χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς.           

 Ακολουθώντας όσα αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, 

διαφαίνονται τα εξής χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία: 

 Εδράζεται στη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και των δικτύων, ενώ η διανομή του 

εκπαιδευτικού υλικού και η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των συμμετεχόντων στην 

παιδαγωγική διαδικασία επιτυγχάνεται μέσω διαδραστικών ηλεκτρονικών συσκευών.  

 Δεν αφορά μόνο στην παράδοση του περιεχομένου των μαθημάτων, αλλά ταυτόχρονα 

περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διοίκησης και τις διαδικασίες του 

σχεδιασμού προγραμμάτων, τον καθορισμό των στόχων, την υλοποίηση, την 

εκτίμηση και την αξιολόγηση. 

 Μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την παραδοσιακή διδασκαλία στην 

τάξη ή και να την υποκαταστήσει πλήρως.  

 Διεξάγεται υπό κάποια μορφή εποπτείας εκ μέρους του διδάσκοντα, ο οποίος 

ενσαρκώνει το ρόλο του διευκολυντή και διαμεσολαβητή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

 Δεν αντιγράφει τη συμβατική εκπαίδευση, αλλά προσφέρει ευέλικτες και 

εναλλακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σχεδιάζοντας συστηματικά τη μαθησιακή 

διαδικασία και την ανατροφοδότηση.  
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 Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική μάθηση μέσω 

σύγχρονων ή ασύγχρονων μέσων και εργαλείων.  

 Αναφέρεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση της μάθησης μέσω Σ.Δ.Μ. και 

Συστημάτων Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου. 

 Διευκολύνει την αυτονομία στη μάθηση, την εξατομίκευση και τη δια βίου 

εκπαίδευση.  

 Μπορεί να εφαρμοστεί, τόσο για εκπαιδευτικούς σκοπούς εντός ή εκτός ιδρυμάτων 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όσο και για επιμορφωτικούς σκοπούς.  

Τα παραπάνω γνωρίσματα της ηλεκτρονικής μάθησης, όπως εκείνα αποτυπώθηκαν  

από τη διεξοδική μελέτη της βιβλιογραφίας, θα μπορούσαν να αποδοθούν με ευσύνοπτο και 

παραστατικό τρόπο στο ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 1.2.):  

 

Σχήμα 1.2. Χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μάθησης 

Τα συμπεράσματα της συστηματικής βιβλιογραφικής επισκόπησης των Μακρή και 

Βλαχόπουλου (2017) έφεραν στο φως κομβικές πτυχές του εννοιολογικού ορισμού της 

ηλεκτρονικής μάθησης. Σύμφωνα με το μετασχηματισμένο μοντέλο μάθησης, οι 

εκπαιδευόμενοι οικοδομούν τη νέα γνώση, βασιζόμενοι στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

αλλά και στην αλληλεπίδραση και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών με τους 

συνδιδασκόμενους. Συνεπώς, η ηλεκτρονική μάθηση αφορά μία παιδαγωγική προσέγγιση, η 

οποία αντιπροσωπεύει το σύνολο ή μέρος του εκπαιδευτικού μοντέλου που εφαρμόζεται, 

σηματοδοτώντας μία αλλαγή στο παράδειγμα μάθησης (learning paradigm) (Ionita et al., 

2015).  



 
57 

Στο σημείο αυτό αξίζει να δοθεί έμφαση στο πολυσήμαντο επιστημονικό έργο του 

Tony Bates, καθώς αποτελεί ορόσημο στην κατανόηση των όρων ανοικτή μάθηση, εξΑΕ και 

ηλεκτρονική μάθηση. Στο βιβλίο "Technology, e-learning and distance education", ο Bates 

προσεγγίζει την ανοικτή μάθηση ως στόχο ή εκπαιδευτική πολιτική, η οποία δίνει βαρύτητα 

στην άρση των εμποδίων στη μάθηση (Bates, 2005). Επιπλέον, για τον ίδιο μελετητή η εξΑΕ 

αντιμετωπίζεται λιγότερο ως φιλοσοφία και περισσότερο ως μέθοδος εκπαίδευσης, η οποία 

σχετίζεται με την αυτονομία στη μάθηση, με την τεχνολογία να διαδραματίζει το 

σπουδαιότερο ρόλο. Η ηλεκτρονική μάθηση γίνεται αντιληπτή επίσης περισσότερο ως 

μέθοδος παρά ως φιλοσοφία. Πρόκειται για την παροχή εκπαίδευσης με ευέλικτο τρόπο που 

εμπερικλείει τη μάθηση που βασίζεται στην αξιοποίηση του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου 

Ιστού. Παράλληλα, μία νέα σειρά εργαλείων και υπηρεσιών που βασίζονται στον Παγκόσμιο 

Ιστό παρέχει στους μαθητευόμενους την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους ψηφιακά 

εκπαιδευτικά υλικά, τα προσωπικά περιβάλλοντα εκμάθησης και τα κοινωνικά δίκτυα (Bates, 

2011). Το κοινό σημείο της ανοικτής μάθησης και της εξΑΕ είναι η προσπάθεια και των δύο 

να παρέχουν εναλλακτικά μέσα υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης ή κατάρτισης είτε για όσους 

δεν δύνανται να παρακολουθήσουν συμβατικά προγράμματα είτε δεν επιλέγουν να το 

κάνουν (Bates, 2005).  

1.6    Τεχνολογικά μέσα υλοποίησης της ηλεκτρονικής μάθησης 

_______________________________________________________  

Η ηλεκτρονική μάθηση εδράζεται εξ ολοκλήρου στην αξιοποίηση των Ν.Τ. και των 

διαδικτυακών πηγών, καθώς η πληροφορία, η επικοινωνία, η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

παρέχονται διαδικτυακά, γεγονός το οποίο αποτελεί το θεμέλιο λίθο της ηλεκτρονικής 

μάθησης (Chang, 2016). Οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μία 

πληθώρα τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξη της διδασκαλίας τους. Τέτοια 

ψηφιακά μέσα και εργαλεία, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τα σύγχρονα περιβάλλοντα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα: 

 Οι εφαρμογές συνομιλιών στο Διαδίκτυο, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα για 

σύγχρονη επικοινωνία υπό τη μορφή συζητήσεων.  

 Οι εφαρμογές τηλεδιασκέψεων μέσω των Σ.Δ.Μ., τα οποία επιτρέπουν τη σύγχρονη 

επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με την αξιοποίηση ήχου και εικόνας.  

 Οι εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες υποστηρίζουν την ασύγχρονη 

επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ενδιαφερόμενων ή μεταξύ ομάδων. 
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 Οι υπηρεσίες video on demand και ψηφιακής μετάδοσης εικόνας και ήχου (video and 

audio streaming), οι οποίες υποστηρίζουν την εκπομπή προγράμματος που 

ψηφιοποιείται και μεταδίδεται μέσω Διαδικτύου σε πραγματικό ή μη πραγματικό 

χρόνο.  

 Εργαλεία τρισδιάστατων παραστάσεων κίνησης και περιβάλλοντα εικονικής 

πραγματικότητας, τα οποία στοχεύουν στο να προσφέρουν στο μαθητευόμενο πιο 

ρεαλιστικούς τρόπους προσφοράς της γνώσης. 

 Τεχνικές ανάκτησης πληροφοριών σε περιβάλλοντα πολυμέσων, με στόχο να τεθούν 

στη διάθεση του χρήστη όλες οι δυνατότητες ανάκτησης μέσω βάσεων δεδομένων, 

προκειμένου ο/η ενδιαφερόμενος/η να αναζητά οποιαδήποτε στιγμή πληροφορίες που 

είναι χρήσιμες και απαραίτητες.   

Η πλειονότητα των ερευνητών κατηγοριοποιεί την εξΑΕ με βάση τα τεχνολογικά 

μέσα με τα οποία εκείνη διεξάγεται, σε σύγχρονη και ασύγχρονη (Coogle & Floyd, 2015˙ 

Watts, 2016˙ Zhang, 2016). Παράλληλα, οι υπηρεσίες που πρέπει να περιλαμβάνει το 

περιβάλλον της εξΑΕ ομαδοποιούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) τις ασύγχρονες 

υπηρεσίες, β) τις σύγχρονες υπηρεσίες και γ) τις μεικτές-συνδυαστικές υπηρεσίες (blended 

learning) (Anastasiades, 2012˙ Moore & Kearsley, 2012).  

   1.6.1  Ασύγχρονες υπηρεσίες 

   ________________________  

Η ασύγχρονη επικοινωνία σε έναν διαδικτυακό χώρο επιτυγχάνεται όταν οι 

συνομιλητές δεν μοιράζονται ταυτόχρονα τον επικοινωνιακό χώρο, αλλά αξιοποιούν 

ασύγχρονα εργαλεία συνομιλίας για την επίτευξη διαδικτυακής επικοινωνίας (Vlachopoulos 

& Makri, 2019c˙ O’Rourke & Stickler, 2017). Στις υπηρεσίες ασύγχρονης επικοινωνίας 

περιλαμβάνονται η αναγνώριση του χρήστη με προσωπικό κωδικό πρόσβασης για λόγους 

ασφάλειας και πιο εύρυθμης οργάνωσης των διαδικτυακών μαθημάτων. Επιπλέον, ο κάθε 

εκπαιδευόμενος διαθέτει θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επίτευξη της 

ασύγχρονης επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο ή/και περισσότερα άτομα.  

Οι πίνακες ανακοινώσεων - forums συζητήσεων (discussion forums) αποτελούν μία 

από τις πιο συνήθεις μορφές ασύγχρονης επικοινωνίας. Πρόκειται για μία δομημένη 

αναπαράσταση σπειροειδών συζητήσεων μεταξύ των εξ Αποστάσεως συμμετεχόντων για 

συγκεκριμένο θέμα, που προσομοιάζει αρκετά με τις συζητήσεις, οι οποίες διεξάγονται εντός 

μιας παραδοσιακής τάξης. Επιπλέον, οι διδάσκοντες επιλέγουν την εναλλακτική παρουσίαση 
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της διδακτέας ύλης (κείμενα, εικόνες, βίντεο, ήχος, κ.λπ) αποβλέποντας στην καλύτερη 

αφομοίωση του εκπαιδευτικού υλικού εκ μέρους των εκπαιδευόμενων. Το βασικότερο 

πλεονέκτημα του ασύγχρονου διαλόγου είναι η ευελιξία που παρέχει για μάθηση σε 

οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε στιγμή, χαρακτηριστικό το οποίο διευκολύνει τη 

διαδικτυακή εκπαίδευση (Buxton, 2014, όπ. αναφ. στον Watts, 2016, σ. 24).  

Ένα άλλο μέσο ασύγχρονης επικοινωνίας είναι η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των 

συμμετεχόντων μαθητευόμενων (π.χ. Dropbox, Google drive, Microsoft oneDrive,  

SugarSync, Box, Firedrive, Dropsend, Apple iCloud, κ.λπ). Ακόμη, οι εκπαιδευτές έχουν τη 

δυνατότητα να υποδεικνύουν χρήσιμες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο και βάσεις δεδομένων 

βιβλιοθηκών, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν πρόσβαση στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διδασκόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 

επαναλάβουν το μάθημα όσες φορές επιθυμούν και παράλληλα να προσπελάσουν, να 

αποθηκεύσουν και να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό σε χρόνο που οι ίδιοι επιλέγουν. 

Άλλα ασύγχρονα εργαλεία θεωρούνται τα λογισμικά παρουσιάσεων (Powerpoint, Prezi), οι 

διαδικτυακές μεταδόσεις (webcasts, podcasts), τα έγγραφα (documents), τα ιστολόγια (blogs, 

wikis) και οι πίνακες συζητήσεων (discussion boards).   

   1.6.2  Σύγχρονες υπηρεσίες 

   _______________________  

Τα σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας προωθούν τη σύγχρονη επικοινωνία, η οποία 

ορίζεται ως διαλογική επικοινωνία που υφίσταται υπό συνθήκες ταυτόχρονης παρουσίας σε 

έναν κοινό επικοινωνιακό χώρο που δύναται να είναι φυσικός ή εικονικός (O’Rourke & 

Stickler, 2017). Πρόκειται για εργαλεία υποστηρικτικά της διαδραστικής επικοινωνίας και 

της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων σε πραγματικό χρόνο. Σημαντική εφαρμογή 

θεωρείται η συζήτηση (chat) μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα εξ Αποστάσεως πρόγραμμα 

ή και οι ομαδικές συζητήσεις σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους, ανάλογα με το θέμα της 

συζήτησης. Άλλα εργαλεία σύγχρονης διαδραστικής επικοινωνίας είναι οι τηλεδιασκέψεις με 

ανταλλαγή ήχου, εικόνας και κειμένου, η δημιουργία εικονικών τάξεων χωρίς γεωγραφικούς 

περιορισμούς και τα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars).  

Τα πακέτα λογισμικού που αξιοποιούνται για την εξΑΕ παρέχουν ένα παιδαγωγικό 

περιβάλλον κατάλληλο, ώστε ο/η διδασκόμενος/η να έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε μία 

εικονική τάξη και ότι είναι μέτοχος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνήθως απαντώνται ως 

Συστήματα Διαχείρισης Μαθησιακού Υλικού, Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου 

(Course Management Systems), Σ.Δ.Μ. (Learning Management Systems), Εικονικά 
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Περιβάλλοντα Μάθησης (Virtual Learning Environments), κ.λπ. Τα σύγχρονα και 

ασύγχρονα εργαλεία της εξ Αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης (Mick & Middlebrook, 

2015) αποτυπώνονται πιο εύληπτα στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1.1):  

Πίνακας 1.1: Σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία (Mick & Middlebrook, 2015) 

Ασύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία Σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία 

• Ηλεκτρονικό  Μήνυμα (Email) • Συνομιλία βασισμένη σε κείμενο  

• Πίνακες συζητήσεων/μηνυμάτων  • Συνομιλία βασισμένη στη φωνή  

• Ιστολόγια/Wikis  • Διάσκεψη ήχου/Τηλεδιάσκεψη  

• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  • Διάσκεψη Ιστού (Web Conferencing)  

• Listservs  • Ψηφιακοί Κόσμοι (Virtual Worlds)  

• Μετάδοση ήχου ή βίντεο  • Λευκοί Πίνακες (Whiteboards)  

• Ανταλλαγή αρχείων σε μη πραγματικό χρόνο  • Ανταλλαγή αρχείων σε  πραγματικό χρόνο   

Πλείστα εργαλεία υποστηρίζουν τους δύο μηχανισμούς της ηλεκτρονικής μάθησης 

(σύγχρονο και ασύγχρονο). Για παράδειγμα, η σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να 

διεξαχθεί με την αξιοποίηση διαφορετικών τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης (π.χ. Zoom, 

Blackboard Collaborate, Skype, Moodle, κ.λπ), όπως επίσης και με τη χρήση διαδικτυακών 

εργαλείων συνομιλίας. Η  ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να διευκολυνθεί μέσω του 

Blackboard Learn (π.χ. πίνακα συζήτησης, υποβολή εργασιών, ανταλλαγή αρχείων, κ.λπ), 

του Edmodo.com και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (Almansoori & Akre, 2016). Πολλές 

φορές τα νέα ηλεκτρονικά μέσα και εργαλεία αξιοποιούνται συμπληρωματικά και 

επικουρικά προς τα εργαλεία της παραδοσιακής διδασκαλίας. Η σύγχρονη μάθηση ενδέχεται 

να αποβεί λιγότερο βολική και περισσότερο απειλητική για τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι 

εμφανώς δείχνουν την προτίμησή τους στην ευελιξία και την ανωνυμία που προσφέρουν οι 

ασύγχρονες πλατφόρμες (Sun, Finger, & Liu, 2014, όπ. αναφ. στους Woodcock, Sisco, & 

Eady, 2015, σ. 22).  

 Τα σύγχρονα και ασύγχρονα μαθησιακά εργαλεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στον εξανθρωπισμό των διαδικτυακών μαθημάτων αναπαράγοντας την εμπειρία στην τάξη, 

την ανταλλαγή πληροφοριών και την κοινωνική κατασκευή, όχι μόνο μεταξύ 

μαθητευόμενων και εκπαιδευτών αλλά και μεταξύ εκπαιδευόμενων (Shahabadi & Uplane, 

2015). Παρόλα αυτά, ορισμένες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι οπαδοί της 

σύγχρονης μάθησης τείνουν να απολαμβάνουν πιο σταθερή επικοινωνία, δίνουν μεγαλύτερη 

έμφαση στα καθήκοντά τους, συμμετέχουν πιο ενεργά και τείνουν πιο συχνά να 
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ολοκληρώνουν εργασίες και προγράμματα, σε σύγκριση με τους ομολόγους τους που 

ασπάζονται την ασύγχρονη μάθηση (Sun, Finger, & Liu, 2014, όπ. αναφ. στους Woodcock et 

al., 2015, σ. 22).   

Το κύριο χαρακτηριστικό της εικονικής τάξης είναι η προσομοίωση της 

αλληλεπίδρασης που λαμβάνει χώρα στην παραδοσιακή πρόσωπο-με-πρόσωπο τάξη, με τη 

συμβολή αλληλεπιδραστικών εργαλείων ήχου και βίντεο (Deng & Tavares, 2013). Στην 

περίπτωση αυτή, οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τη διάλεξη του 

διδάσκοντα, να του υποβάλλουν ερωτήσεις και να λάβουν ανατροφοδότηση, όπως ακριβώς 

θα συνέβαινε και σε μία παραδοσιακή διάλεξη.  

Οι Xu και Rees (2016) σε μία μελέτη περίπτωσης σε κινέζικο και βρετανικό 

εκπαιδευτικό πλαίσιο επιχείρησαν να διερευνήσουν τη διαφορά στις αντιλήψεις των 

σπουδαστών όσον αφορά στα τεχνολογικά μέσα που προτιμούν για την εξΑΕ τους. Οι 

Βρετανοί φοιτητές ξεκάθαρα τάχθηκαν υπέρ των διαδικτυακών πηγών, ενώ ακούστηκε και η 

άποψη για παροχή εξ ολοκλήρου ψηφιακών διαλέξεων και διδασκαλιών μέσω YouTube. 

Στην ίδια έρευνα οι διδασκόμενοι προτιμούν το Skype ή το άμεσο μήνυμα (instant 

messaging) για τη στήριξη μεταξύ τους και για λόγους αλληλεπίδρασης με τους διδάσκοντες, 

σε αντίθεση με το ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο ευθύνεται για την καθυστέρηση της 

υποστήριξης των εκπαιδευόμενων εκ μέρους των εκπαιδευτών. Ωστόσο, όποιες μορφές 

τεχνολογίας και αν αξιοποιηθούν, θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και συμβατές με 

τις τεχνολογίες των άλλων χωρών. Για παράδειγμα, ορισμένες τεχνολογίες που υφίστανται 

στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι διαθέσιμες στην Κίνα (π.χ. Facebook, YouTube). Ως 

υποκατάστατα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανταλλαγής αρχείων στην Κίνα αναφέρονται 

το YouKu και το Renren αντίστοιχα. Για τους Κινέζους εκπαιδευόμενους οι 

μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις αξιολογούνται ως πολύτιμες, καθώς επιτρέπουν την 

επαναληψιμότητα για τους φοιτητές.  Άλλες τεχνολογίες για τις οποίες γίνεται λόγος είναι το 

Talkbox (ελεύθερης πρόσβασης λογισμικό προσβάσιμο στα iPhones και στις κινητές 

συσκευές με λογισμικό Android), καθώς και το Bulletin Board System (διαδικτυακή 

υπηρεσία χρήσιμη για τους χρήστες, ώστε να διαβάζουν ειδήσεις και να ανταλλάσουν 

μηνύματα με άλλους συνεκπαιδευομένους τους).  

Ο Kigundu (2014) υποστηρίζει ότι τα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης δύνανται να 

ενεργοποιήσουν και να διατηρήσουν την εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή 

διαδικασία μέσω: 

 Της χρήσης εργαλείων παρουσίασης, τα οποία επιτρέπουν στους μαθητευόμενους να 

δημιουργήσουν οι ίδιοι περιεχόμενο, αυξάνοντας την εμπλοκή τους.  
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 Της αξιοποίησης συνεργατικών εργαλείων που επιτρέπουν τη μάθηση, η οποία οδηγεί 

σε κρίσιμη εμπλοκή εκ μέρους των εκπαιδευόμενων. 

 Της χρήσης εργαλείων αξιολόγησης, τα οποία ενθαρρύνουν τους μαθητευόμενους να 

αναλάβουν προσωπικά την ευθύνη της δικής τους μάθησης, παρέχοντας ταυτόχρονα  

τη δυνατότητα αυτορρύθμισης της μάθησης. 

 Της χρήσης ποικίλων διαδικτυακών εργαλείων, τα οποία προσαρμόζουν διαφορετικά 

στυλ μάθησης παρέχοντας τη δυνατότητα εμπλοκής. 

 Της προσβασιμότητας σε πληροφοριακό υλικό με την αξιοποίηση υπερσυνδέσμων, 

καθώς επιτρέπεται στους μαθητευόμενους να συλλέγουν και να αξιοποιούν 

διαδικτυακά πληροφορίες και πηγές για την εκπόνηση των εργασιών τους.  

 Της ικανότητας των μαθητευόμενων να παρακάμπτουν το υλικό που ήδη γνωρίζουν 

και να επικεντρώνονται στις νέες γνώσεις, οι οποίες οδηγούν σε διαρκή εστίαση 

παραπέμποντας σε ουσιαστική εμπλοκή. 

Συμπερασματικές επισημάνσεις 

Η εξΑΕ αποτελεί αναγκαιότητα της σύγχρονης εποχής, καθώς τα φυσικά εμπόδια, οι 

χρονικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί, οι υποχρεώσεις των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, όπως 

επίσης και ο τρόπος ζωής που έχει γίνει πιο "κινητός" καθορίζουν την ενσωμάτωση των 

ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεπώς, τα προγράμματα πρέπει να 

οργανώνονται κατά τρόπο, ώστε να εναρμονίζονται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

διδασκόμενων. Κάτι τέτοιο συνιστά ζήτημα αλλαγής και μετασχηματισμού του 

παραδοσιακού εκπαιδευτικού προτύπου (Sirkemaa, 2014) και την υιοθέτηση νέων πιο 

ευέλικτων μορφών μάθησης. 
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Κεφάλαιο 2  

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: θεμελιώδη στοιχεία και παιδαγωγικό 

περίβλημα 

 

Σύνοψη Κεφαλαίου 

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο δραστηριοτήτων που 

απασχόλησε την Ευρώπη και τις Η.Π.Α. ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Στο πεδίο αυτό 

συμπεριλαμβάνονται οι σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν 

στην προσωπική ανάπτυξη και τη δημιουργική ένταξη των ενηλίκων εκπαιδευόμενων στην 

κοινωνικοπολιτική, πολιτισμική και οικονομική πραγματικότητα. Οι ενήλικες, εξαιτίας της 

εν δυνάμει ικανότητάς τους να σκέφτονται κριτικά, έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν 

τη γνώση με διαφορετικό και πιο ολοκληρωμένο τρόπο συγκριτικά με τους ανηλίκους.   

Εφόσον ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν ο σχεδιασμός ενός 

διαδικτυακού προγράμματος επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης διευθυντικών 

στελεχών, κρίθηκε σκόπιμο να προσεγγιστούν εννοιολογικά οι όροι "ενήλικες" και 

"Εκπαίδευση Ενηλίκων" και να μελετηθούν οι βασικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

εκπαιδευόμενων, καθώς και τα χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τους ανήλικους 

εκπαιδευόμενους. Έπεται η ανάλυση των βασικότερων θεωριών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

και πιο συγκεκριμένα πρόκειται να περιγραφεί το μοντέλο της Ανδραγωγικής, της 

βιωματικής μάθησης, καθώς και της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, ως προεκτάσεις του 

ανδραγωγικού μοντέλου, καθώς αυτές οι θεωρητικές προσεγγίσεις είναι αλληλένδετα 

συνδεδεμένες με την εξ Αποστάσεως επιμόρφωση. Παράλληλα, συζητείται εκτενώς η 

κομβική θεωρία της συνεργατικής μάθησης, καθόσον η οργάνωση του εξ Αποστάσεως 

περιβάλλοντος βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των επιμορφούμενων.  

 

2.1    Εκπαίδευση Ενηλίκων 

   2.1.1  Οι διευθυντές/ντριες ως ενήλικοι εκπαιδευόμενοι 

   _______________________________________________      

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων συνιστά ένα επιστημονικό πεδίο που προσελκύει το 

ενδιαφέρον των επιστημόνων και μελετητών στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και των 

ειδικών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια ενσωματώνουν στα 

προγράμματά τους τις αρχές της. Επιπλέον, η συμμετοχή των ενηλίκων σε διαδικτυακά 

προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι διαρκώς αυξανόμενη, καθιστώντας 
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επιτακτική την ανάγκη κατανόησης των χαρακτηριστικών που διέπουν τους ενήλικους 

εκπαιδευόμενους.   

Τυπικά οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι είναι άτομα άνω των 24 ετών, πλήρως 

απασχολούμενα, ενώ  συχνά υποστηρίζουν εξαρτώμενα άτομα στο σπίτι (Forbus, Newbold, 

& Mehta, 2011, όπ. αναφ. στους Bourdeaux & Schoenack, 2016, σ. 153). Σύμφωνα με τους 

Hansman και Mott (2010) πλείστα κριτήρια είναι δυνατό να αξιοποιηθούν, προκειμένου να 

οριοθετηθεί εννοιολογικά ο όρος ''ενήλικας'':  

 Από βιολογική άποψη: Ένα άτομο ορίζεται ως ενήλικο, όταν έχει φτάσει σε ένα 

συγκεκριμένο ηλικιακό επίπεδο και είναι σε θέση να τεκνοποιήσει. 

 Από νομική άποψη: Όταν σε κάποιο άτομο επιτρέπεται από το νόμο να νυμφευτεί, να 

ψηφίσει, να οδηγήσει ή ακόμη και να προμηθευτεί αλκοολούχα ποτά. 

 Από κοινωνική άποψη: Όταν ένα άτομο υιοθετεί μία πληθώρα ρόλων μέσα σε μία 

κοινωνία (π.χ. το να γίνει γονιός, να αναπτύξει μία επαγγελματική καριέρα, κ.λπ). 

 Από ψυχολογική άποψη: Όταν ένα άτομο έχει αποκτήσει ένα επίπεδο ικανότητας, 

ώστε να διαχειρίζεται καταστάσεις και να είναι υπεύθυνο για την ίδια του τη ζωή.     

Δύο από τους πιο διάσημους και διεθνώς αναγνωρισμένους θεωρητικούς της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ο Kegan (1995) και ο Knowles (1996), δίνουν έμφαση στην έννοια 

της υπευθυνότητας και στην ψυχολογική διάσταση των ενηλίκων, θεωρώντας τους ως άτομα 

που έχουν την αυτοαντίληψη του να είναι υπεύθυνα για τις αποφάσεις τους και υφίστανται 

τις συνέπειες των αποφάσεών τους. Συνεπώς, η ηλικία, η αυτοαντίληψη, οι κοινωνικοί ρόλοι, 

και η εικόνα που σχηματίζουν οι άλλοι για κάποιο άτομο συνθέτουν τα κριτήρια της 

ενηλικιότητας.  

Όσον αφορά στον τομέα της μάθησης, το χαρακτηριστικό που διακρίνει τους 

ενήλικους μαθητευόμενους από τους ανήλικους, είναι η τάση τους να μένουν απασχολημένοι 

με τις τρέχουσες και μελλοντικές αγορές εργασίας. Καθίσταται σαφές ότι η ικανότητά τους 

να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να προσαρμόζονται σε νέους ρόλους και συνθήκες 

εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική (Hansman & Mott, 2010). Για το λόγο αυτό, οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη για την προώθηση νέων 

ευκαιριών μάθησης, ώστε να οδηγήσουν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους στην καλλιέργεια 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Με την τελευταία διαπίστωση συντάσσεται και ο Knowles 

(1996), ο οποίος διατείνεται ότι οι ενήλικες είναι τα άτομα που οριοθετούν και κατευθύνουν 

τη μάθησή τους καθορίζοντας τα μαθησιακά τους αποτελέσματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

και ο περιεκτικός ορισμός, τον οποίο αποδίδουν στον ενήλικα δύο σύγχρονοι μελετητές οι 

Tolstoy και Miloslavskaya (2019), σύμφωνα με τους οποίους "ο ενήλικας αναφέρεται σε ένα 
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άτομο που εκτελεί κοινωνικά σημαντικούς παραγωγικούς ρόλους (πολίτης, υπάλληλος, 

μέλος οικογένειας), έχει φυσιολογική, ψυχολογική, κοινωνική, ηθική ωριμότητα, σχετική 

οικονομική ανεξαρτησία, εμπειρία ζωής και επίπεδο αυτογνωσίας επαρκές για υπεύθυνη 

αυτοδιαχείριση" (σ. 76).    

Πλήθος μελετητών εστιάζονται σε κατηγοριοποίηση των ενηλίκων εκπαιδευόμενων 

με κριτήριο το βαθμό συμμετοχής τους στη μαθησιακή διαδικασία, αναγνωρίζοντας τις 

κατηγορίες των ενεργητικών (active) και των παθητικών (passive) εκπαιδευόμενων 

(Urbaniak, 2015). Η μαθητοκεντρική προσέγγιση παραπέμπει στους ενεργητικούς 

μαθητευόμενους, δηλαδή στα άτομα που οφείλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία της 

μάθησης και τα οποία αναζητούν ευκαιρίες για διαμοιρασμό γνώσεων, συνεργασία με  

συνεκπαιδευόμενους και αποδοχή σχολίων και ανατροφοδότησης. Επιπλέον, οι ενεργητικοί 

μαθητευόμενοι αποδεικνύονται ιδιαίτερα πρόθυμοι στο να εκφράσουν τις αμφιβολίες τους ή 

την απογοήτευσή τους σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο περιβάλλον 

μάθησης. Στον αντίποδα, οι παθητικοί εκπαιδευόμενοι είναι εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά 

αναμένουν από τους εκπαιδευτές τους να αναλάβουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τη 

διαδικασία της μάθησης (δασκαλοκεντρική προσέγγιση). Οι εκπαιδευόμενοι σ’ αυτή την 

περίπτωση υποθέτουν ότι είναι πρωταρχικό καθήκον του εκπαιδευτή να τους εκπαιδεύσει 

παρέχοντάς τους έτοιμες λύσεις σε προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν.  

Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι οι ενεργητικοί 

εκπαιδευόμενοι είναι πιο πιθανόν να επιδείξουν ενδιαφέρον για τη μάθηση με την 

υποστήριξη της τεχνολογίας. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων απαιτείται να ανιχνεύσουν τρόπους 

παρακίνησης και εμπλοκής των εκπαιδευόμενων, προκειμένου να καταστούν ενεργοί 

συμμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία. Οι υπεύθυνοι σχεδιαστές εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για ενηλίκους οφείλουν να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά 

τους, ώστε τα προγράμματα να τύχουν της εμπιστοσύνης τους προς αποφυγή φαινομένων 

εγκατάλειψης. Η παραπάνω λογική θα αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος εξ 

Αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος, το οποίο προορίζεται για διευθυντικά στελέχη 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

   2.1.2  Εκπαίδευση Ενηλίκων: βασική συνιστώσα της Διά Βίου Μάθησης 

   ______________________________________________________________ 

Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Δ.Β.Μ. αποτελούν βασικές έννοιες, οι οποίες 

αναφέρονται σε όλες τις μορφές τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης που λαμβάνουν χώρα καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. Σε πολιτικά κείμενα ο όρος Δ.Β.Μ. αναφέρεται σε 
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δραστηριότητες μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση και συνδέεται περισσότερο με την 

ανάγκη διαρκούς ανανέωσης των γνώσεων και απόκτησης νέων (Κόκκος, 2005).  

Ο όρος Δ.Β.Μ. εμπερικλείει μία νέα φιλοσοφία και αντίληψη για την προσέγγιση της 

εκπαίδευσης του μέλλοντος. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των αλλεπάλληλων 

μεταρρυθμίσεων, η Δ.Β.Μ. σηματοδοτεί τη διαρκή εκπαίδευση και την ενσωμάτωση όλων 

των μετασχηματισμών που υφίστανται στην κοινωνία. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να 

επισημανθεί η διαφορά που χαρακτηρίζει αυτή τη νέα φιλοσοφία της εκπαίδευσης σε 

σύγκριση με την τυπική εκπαίδευση. Ειδικότερα, η Δ.Β.Μ. αφορά ενήλικους 

μαθητευόμενους και αναφέρεται στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν σε 

σύγκριση με τους ανηλίκους.   

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως έννοια θεωρείται πιο οριοθετημένη από εκείνη της 

Δ.Β.Μ. (Βεργίδης & Καραλής, 2004), ωστόσο δεν είναι εύκολο να αποσαφηνιστεί ο 

συγκεκριμένος όρος (Jarvis, 2004˙ Κόκκος, 2005). Η διεθνής βιβλιογραφία, στο πλαίσιο του 

εννοιολογικού προσδιορισμού της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, χρησιμοποιεί μία πληθώρα όρων 

για την περιγραφή των εκπαιδευτικών διεργασιών στις οποίες συμμετέχουν οι ενήλικοι 

εκπαιδευόμενοι. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται όροι, όπως ''Εκπαίδευση Ενηλίκων'', ''Διά 

Βίου Εκπαίδευση και Μάθηση'', ''Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων'' και ''Συνεχιζόμενη 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση''3.  

Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά σε δύο ορισμούς, εκείνων της UNESCO και του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι οποίοι παρότι έχουν 

διατυπωθεί παλαιότερα, ωστόσο θεωρούνται επίκαιροι, περιεκτικοί και εμπεριστατωμένοι 

στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων: 

Εκπαίδευση Ενηλίκων ονομάζεται κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική διεργασία, 

κάθε περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση 

είτε όχι, είτε για διεργασία που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική 

εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, 

μέσω των οποίων άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία 

εντάσσονται αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, 

βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά προσόντα στις στάσεις ή τη συμπερι- 

_________________________ 

3 Οι έννοιες αυτές προσεγγίζονται εννοιολογικά από θεωρητικούς και ερευνητές, καθώς και από μεγάλους 

διεθνείς οργανισμούς, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται εκείνοι του ΟΟΣΑ, της UNESCO, του 

CEDEFOP και του NIACE (Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Αγγλίας και Ουαλίας) (Rogers, 2002). 
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φορά τους με τη διπλή προοπτική της πλήρους προσωπικής τους ανάπτυξης ή τα 

προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό επιφέρουν 

αλλαγές ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μια εναρμονισμένη και αυτοδύναμη 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. (UNESCO, 1976,  όπ. αναφ. 

στον Κόκκο, 2005, σ. 16)  

Προκειμένου να συμπεριλάβει κανείς όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος από το ευρύ 

πεδίο των δραστηριοτήτων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αξίζει να γίνει αναφορά και στον 

εκτεταμένο ορισμό του ΟΟΣΑ: 

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή 

πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για την 

ικανοποίηση οποιασδήποτε ανάγκης κατάρτισης ή ενδιαφέροντος που ενδέχεται 

να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει 

υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά 

του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Συνεπώς, η ''σφαίρα'' της καλύπτει μη 

επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, 

καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικό σκοπό. 

(ΟΟΣΑ, 1977, όπ. αναφ. στον Rogers, 2002, σ. 56) 

Ο Κόκκος (2005) προσεγγίζει την Εκπαίδευση Ενηλίκων σε συνδυασμό με την 

κατάρτιση, αποδίδοντας σ’ αυτή όλες τις δραστηριότητες μάθησης στις οποίες μετέχουν 

ενήλικες. Η κατάρτιση θεωρείται ως υποκατηγορία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δηλαδή ως 

σχεδιασμένη μαθησιακή δραστηριότητα που εμπεριέχει στοιχεία εκπαίδευσης, όπως είναι η 

απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, κοινωνικών ικανοτήτων, καθώς και η βαθύτερη κατανόηση 

των διαστάσεων του μαθησιακού αντικειμένου. Ο ενήλικος μαθητευόμενος θεωρείται ένα 

άτομο με ωριμότητα, κίνητρα, εθελοντική διάθεση και ισότητα όσον αφορά στη συμμετοχή 

στη μαθησιακή σχέση με έναν διαμεσολαβητή, του οποίου ο ρόλος είναι να ενισχύσει τους 

μαθητευόμενους στην επίτευξη των πρωταρχικών αυτο-προσδιοριζόμενων μαθησιακών 

στόχων τους (Rachal, 2002, όπ. αναφ. στον Cox, 2015, σ. 27). Αυτός ο ορισμός εξαίρει το 

ρόλο του αυτοκαθορισμού ή της αυτο-κατεύθυνσης στη μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή της 

ευθύνης που φέρει το ίδιο το άτομο για τη μάθησή του.  

Οι παραπάνω ορισμοί, αν και υποστηρίχθηκαν αρκετά χρόνια πριν, ωστόσο 

θεωρούνται ιδιαίτερα επίκαιροι ακόμα και σήμερα και παραπέμπουν σε ενήλικους 

εκπαιδευόμενους, νοηματοδοτώντας μία νέα οργανωμένη διάσταση της Δ.Β.Μ. Μέσω αυτής 

της διάστασης και της δυναμικής άρσης των δυσκολιών που αναδύονται για τους ενήλικες, οι 
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τελευταίοι δύνανται να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες πλήρους ανάπτυξης, 

προκειμένου να διαμορφώσουν τα δικά τους μονοπάτια γνώσης.   

2.2    Θεωρητικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξΑΕ 

____________________________________________________________ 

Με την ταχεία ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών και του Διαδικτύου, η 

εκπαίδευση έχει εμπλουτιστεί με ψηφιακά εργαλεία, τα οποία διευκολύνουν τη συνεργασία 

και καθιστούν την επικοινωνία ευκολότερη. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι λαμβάνοντας την 

κατάλληλη εκπαίδευση είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία, εφόσον η 

σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί τεχνολογικά εγγράμματα άτομα. Ο τεχνολογικός 

γραμματισμός μπορεί να διευκολυνθεί από τους εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι 

αφορμώμενοι από συγκεκριμένες θεωρίες μάθησης και θεωρητικά σχήματα κατάλληλα για 

την εξΑΕ, επιχειρούν να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους στη μάθηση.  

Οι θεωρίες μάθησης προσφέρουν ένα σύνολο κανόνων ή κατευθυντήριων γραμμών 

για τη λήψη αποφάσεων κατά το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την 

ανάπτυξη του περιεχομένου ηλεκτρονικών μαθημάτων. Οι συνέπειες των θεωριών μάθησης 

για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων παρέχουν στους σχεδιαστές καθοδήγηση 

για τον τρόπο βελτίωσης της ποιότητας της εξ Αποστάσεως διδασκαλίας ή για την εφαρμογή 

διδακτικής παρέμβασης με βάση τις θεωρητικές γνώσεις του σχεδιαστή σχετικά με την εξ 

Αποστάσεως μαθησιακή διαδικασία.   

Ως σήμερα δεν υφίσταται μία ενιαία θεωρία που να συνάδει με τη μάθηση ενηλίκων, 

αντιθέτως ένα σύνολο αρχών καθοδηγούν το διδακτικό σχεδιασμό με επίκεντρο τον ενήλικα 

(Allen, 2016). Πάραυτα, η ευρύτερη γνώση για τον τρόπο μάθησης των ενηλίκων προσφέρει 

αρχές και παραδοχές, καθώς και εκπαιδευτικά πρότυπα για την καθοδήγηση των σχεδιαστών 

εξ Αποστάσεως προγραμμάτων. Παράλληλα, απαιτείται να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι οι 

ενήλικοι μαθητευόμενοι είναι εργαζόμενοι, έχουν οικογένειες και άλλες υποχρεώσεις, 

παράγοντες οι οποίοι διαφοροποιούν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους από τους 

παραδοσιακούς εκπαιδευόμενους, των οποίων η κύρια μέριμνα είναι γενικότερα η μελέτη 

(Brand-Gruwel, Camp, & Timmermans, 2016, όπ. αναφ. στους Meijs et al., 2019).  

Πλείστες θεωρίες μάθησης είναι δυνατόν να ανιχνευτούν στην πρόσφατη 

βιβλιογραφία, με νέες θεωρίες να αναδύονται διαρκώς εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης στον 

τρόπο μετάδοσης της πληροφορίας και των νέων πηγών πληροφόρησης στο Διαδίκτυο, 

καθώς και του τρόπου με τον οποίο η νέα γνώση δημιουργείται, προσεγγίζεται, μεταδίδεται 

και αξιοποιείται.  
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Η παρούσα διδακτορική μελέτη αναφέρεται στις θεωρίες μάθησης που αφορούν  

ενήλικους εκπαιδευόμενους, με σκοπό την ενίσχυσή τους κατά την αλληλεπίδραση με τις 

ψηφιακές τεχνολογίες, το διδάσκοντα και τους συνεκπαιδευόμενους. Ειδικότερα, πρόκειται 

να αναπτυχθούν οι βασικές αρχές και διαστάσεις του μοντέλου της ανδραγωγικής θεωρίας 

και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε θεμελιώδεις πτυχές της, δηλαδή την αυτοκατευθυνόμενη 

μάθηση και την εμπειρική μάθηση, καθώς και τη συνεργατική μάθηση. Ακολούθως, 

πρόκειται να τεκμηριωθεί η συσχέτιση αυτών των θεωριών με την εξΑΕ και η αναγκαιότητα 

υιοθέτησής τους για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του συγκεκριμένου διαδικτυακού 

προγράμματος επιμόρφωσης και κατάρτισης ηγετικών στελεχών εκπαίδευσης.  

      

   2.2.1  Το παιδαγωγικό μοντέλο της Ανδραγωγικής/Θεωρία Μάθησης Ενηλίκων 

   ____________________________________________________________________ 

Οι προγενέστερες έρευνες για την Εκπαίδευση Ενηλίκων ταξινομούνται σε δύο 

κύριες κατηγορίες: α) πώς μαθαίνουν οι ενήλικες και β) ποια είναι τα χαρακτηριστικά των 

ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Η έρευνα στους τομείς αυτούς έχει εξετάσει τους τρόπους με 

τους οποίους οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί είναι σε θέση να προβούν στην παράδοση 

μαθημάτων για να καλύψουν τις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, καθώς και τα 

χαρακτηριστικά αυτών είτε στην παραδοσιακή πρόσωπο-με-πρόσωπο εκπαίδευση είτε σε 

ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης.  

Το ζήτημα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αποτέλεσε το αντικείμενο χρόνιων 

συζητήσεων στον επιστημονικό κύκλο παιδαγωγών και θεωρητικών τoυ πεδίου. Οι 

συζητήσεις των ειδικών εστιάζουν κυρίως στον τρόπο εκμάθησης των ενηλίκων 

εκπαιδευόμενων, ο οποίος διαφέρει κατά πολύ από τον τρόπο εκμάθησης των ανηλίκων. 

Συγκεκριμένα, ενώ η παιδική ηλικία χαρακτηρίζεται από απλή συσσώρευση γνώσεων, η 

μάθηση των ενηλίκων χαρακτηρίζεται από την τροποποίηση και μεταβίβαση νοημάτων. Η 

Merriam (2001) ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει μία μόνο θεωρία που να επεξηγεί πώς οι 

ενήλικες μαθαίνουν και δίνει έμφαση στην Ανδραγωγική και στην αυτοκατευθυνόμενη 

μάθηση, ως δύο θεμελιώδεις πυλώνες της θεωρίας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

Η Ανδραγωγική (Andragogy) αναπτύχθηκε κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 1960, 

ωστόσο ως παιδαγωγική θεωρία επικράτησε μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και 

είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως Θεωρία της Μάθησης Ενηλίκων. Θεμελιωτής της θεωρείται 

ο Lindeman, αλλά θιασώτης της υπήρξε ο Αμερικανός εκπαιδευτής ενηλίκων Μalcolm 

Knowles4 (1913-1997), ο οποίος επεξεργάστηκε τη θεωρία ισχυριζόμενος ότι είναι "η τέχνη 

και η επιστήμη του να βοηθά κάποιος τους ενήλικες να μαθαίνουν" (Knowles, 1989, σ. 43). 
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Ο Knowles επιχείρησε να διαχωρίσει την Εκπαίδευση Ενηλίκων από την εκπαίδευση πριν 

την ενηλικίωση, εφόσον οι ενήλικες δεν προσλαμβάνουν απλά τη γνώση, αλλά μετέχουν 

ενεργητικά στη διαδικασία δημιουργίας της (Knowles, Holton, & Swanson, 2005). Στην πιο 

πρόσφατη μελέτη τους οι Knowles, Holton και Swanson (2015) επεκτείνουν τον ορισμό της 

Ανδραγωγικής ορίζοντάς τη ως "ένα συναλλακτικό μοντέλο που αναφέρεται στα 

χαρακτηριστικά της μαθησιακής συναλλαγής" (σ. 4).   

Το όνομα της συγκεκριμένης θεωρίας παραπέμπει στη βούληση των εμπνευστών της 

να τονίσουν τη διαφοροποίηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έναντι της εκπαίδευσης των 

ανηλίκων5. Τα πρώτα έργα του Knowles παρουσίασαν μεθόδους και αρχές εξετάζοντας 

παράγοντες, όπως η διαφορά στις μαθησιακές ανάγκες των ενηλίκων σε σύγκριση με εκείνες  

των παιδιών, τα μαθησιακά χαρακτηριστικά στο επίπεδο ανάπτυξης των ενηλίκων και οι 

ανάγκες τους με βάση την κατάσταση της ζωής τους (Merriam & Bierema, 2014). 

Η Ανδραγωγική θέτει ως βάση θεωρήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 

ενηλίκων εκπαιδευόμενων, εν αντιθέσει με την παραδοσιακή παιδαγωγική που αναφέρεται 

στους ανήλικους. Ο Knowles (1980) ισχυρίζεται ότι καθώς ένα άτομο ωριμάζει: i) η αυτο-

αντίληψή του κινείται από μία εξαρτώμενη προσωπικότητα προς την αυτο-κατεύθυνση, την 

αυτοπραγμάτωση και τον αυτοπροσδιορισμό, ii) η συσσώρευση της αυξανόμενης δεξαμενής 

εμπειριών γίνεται πηγή μάθησης, iii) η ετοιμότητα κάποιου/κάποιας να μάθει 

προσανατολίζεται περισσότερο στις αναπτυξιακές εργασίες των κοινωνικών ρόλων του και 

iv) η προοπτική αλλάζει και σηματοδοτεί τον προσανατολισμό του προς μαθησιακές αλλαγές 

από το επίκεντρο του αντικειμένου στο επίκεντρο του προβλήματος.  

Η Ανδραγωγική επικεντρώνεται στις εξειδικευμένες ανάγκες των ενηλίκων 

εκπαιδευόμενων. Για το λόγο αυτό ο Knowles στήριξε το θεωρητικό του μοντέλο σε έξι 

παραδοχές σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, στις οποίες βασίστηκαν όλοι σχεδόν οι 

μετέπειτα μελετητές της (Holly, 2016˙ Knowles et al., 2015˙ Park, Robinson, & Bates, 2016):  

i) Η ανάγκη των ενηλίκων να μάθουν. Οι ενήλικες ενθαρρύνονται στο να μάθουν, να κατα- 

νοήσουν, να εμπλακούν και να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό πολύ καλύτερα εάν έχουν 

κατανοήσει το μαθησιακό αποτέλεσμα της προσπάθειά τους. Δηλαδή για ποιο λόγο 

απαιτείται να επενδύσουν σε χρόνο, κόπο και χρήμα και αν αξίζει εν τέλει να ασχοληθούν με 

το συγκεκριμένο εγχείρημα. Επιπλέον, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν τους επιβάλλεται  

_________________________ 

4 Εισηγητής του όρου Ανδραγωγική υπήρξε ο Μalcolm Knowles, ο οποίος στο βιβλίο του "The Modern Practice 

of Adult Education from Pedagogy to Andragogy" (Knowles, 1980) επιχείρησε να υπογραμμίσει τη διαφορά 

μεταξύ της εκπαίδευσης που απευθύνεται σε ενήλικες και της εκπαίδευσης που απευθύνεται σε παιδιά.  
5 Ο Κόκκος (2005) έκανε λόγο για Ανδραγωγική έναντι της Παιδαγωγικής (Andragogy versus Pedagogy). 
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να μάθουν κάτι, αλλά οι ίδιοι ευθύνονται για τη μάθησή τους. Οι εκπαιδευτές στην εξΑΕ 

οφείλουν να εξηγήσουν το σκοπό του εκάστοτε προγράμματος, να αποδώσουν το 

περίγραμμα των μαθησιακών προσδοκιών και να παρουσιάσουν το αναμενόμενο μαθησιακό 

αποτέλεσμα, αποσκοπώντας στην παροχή κινήτρων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 

ολοκληρώσουν το πρόγραμμα. Η αρχή αυτή θεωρείται καθοριστική, καθώς επιτρέπει τον 

κατάλληλο σχεδιασμό του προγράμματος, με σκοπό την αποφυγή διδασκαλίας περιεχομένου 

που είναι ήδη γνωστό στους εκπαιδευόμενους.      

ii) Η σημασία της αυτοαντίληψης και της ευθύνης για τη μάθηση. Η έννοια της 

αυτοαντίληψης (self-concept) είναι η ικανότητα του εκπαιδευόμενου να προβεί σε 

ανεξάρτητες επιλογές και αποφάσεις και να αναλάβει την ευθύνη για τα αποτελέσματα της 

μάθησης. Είναι μία επιδεξιότητα, η οποία αναπτύσσεται παράλληλα με την εμπειρία, 

ωριμάζει με την ηλικία και αναφέρεται στην ψυχολογική πτυχή της μάθησης. Σύμφωνα με 

την Ανδραγωγική, οι ενήλικες τα καταφέρνουν καλύτερα σε ένα αυτόνομο και 

αυτοκατευθυνόμενο περιβάλλον, εφόσον είναι σε θέση να λαμβάνουν μόνοι τους τις 

αποφάσεις τους. Στην ηλεκτρονική μάθηση οι μαθητευόμενοι είναι υπόλογοι για την τήρηση 

των χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση των εργασιών και τη μελέτη του 

εκπαιδευτικού υλικού για την προετοιμασία των εξετάσεων.          

iii) Η έμφαση στην προηγούμενη εμπειρία ως πηγή γνώσης. Η εμπειρία ορίζεται από τους 

Zorn-Arnold και Conaway (2016) ως "η ψυχική επαναδημιουργία του παρελθόντος έτσι ώστε 

να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να ερμηνεύσουμε το παρόν και να προβλέψουμε 

το μέλλον" (σ. 38). Το παιδαγωγικό μοντέλο της Ανδραγωγικής βασίζεται στην αρχή ότι οι 

ενήλικες είναι εφοδιασμένοι με τις δικές τους εμπειρίες, τις οποίες αξιοποιούν σε ένα πλαίσιο 

ανάπτυξης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό ενσωματώνουν τις προηγούμενες εμπειρίες, 

ανασχεδιάζοντας και συνθέτοντας νέες ιδέες και ερμηνεύοντας αυτές τις ιδέες με νέους 

ουσιαστικούς τρόπους. Ιδιαίτερα στη διαδικτυακή τάξη η εμπειρία διαδραματίζει κομβικό 

ρόλο. Το θεμέλιο των σωστά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων ή εργασιών που προορίζονται 

για την εξΑΕ είναι η παρακίνηση των εκπαιδευόμενων να εξηγήσουν ένα ζήτημα 

συσχετίζοντάς το με προσωπικές τους εμπειρίες, ώστε να οδηγηθούν στη γνώση. Σε μία 

ηλεκτρονική τάξη, ένας αποτελεσματικός εκπαιδευτής ενθαρρύνει τις εις βάθος συζητήσεις 

με την αξιοποίηση διερευνητικών ερωτημάτων που οδηγούν σε υψηλά επίπεδα στοχασμού. 

Παράλληλα, το περιεχόμενο του προγράμματος πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο, 

ώστε να ενισχύει την ανταλλαγή των εμπειριών μέσω των αλληλεπιδραστικών ασκήσεων και 

των ομαδικών εργασιών.  
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iv) Η ετοιμότητα των ενηλίκων να μάθουν. Οι ενήλικες επιθυμούν να μάθουν κάτι που να 

σχετίζεται με την επίτευξη των άμεσων στόχων τους και με την καριέρα τους. Είναι έτοιμοι 

να μάθουν, καθώς έχουν διαπιστώσει κενά στη γνώση τους και έχουν ως σκοπό την 

ικανοποίηση των στόχων και των φιλοδοξιών τους. Εμφανίζουν υψηλά ποσοστά 

εγκατάλειψης του προγράμματος όταν δεν υπάρχει σύνδεση των προσωπικών στόχων τους 

με το πρόγραμμα και με το περιεχόμενό του. Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτές οφείλουν να 

δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ενδιαφέροντα των διδασκόμενων, στις υποχρεώσεις και στα 

εσωτερικά τους κίνητρα αποκομίζοντας πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ενός προγράμματος στα φόρουμ συζητήσεων και στην 

ανατροφοδότησή τους.          

v) Ο προσανατολισμός στη μάθηση. Ο προσανατολισμός στη μάθηση εμπλέκει τους 

ενήλικες προς την αξιοποίηση των γνώσεων που μπορούν να τύχουν εφαρμογής για την 

επίλυση προβλημάτων στο χώρο εργασίας και στην καριέρα τους. Η σύνδεση του 

περιεχομένου του μαθήματος με την ανάπτυξη της καριέρας τους, τους βοηθά να διατηρούν 

τη γνώση, καθώς το εκπαιδευτικό υλικό έχει άμεση εφαρμογή και νόημα γι’ αυτούς. Ο 

προσανατολισμός στην περίπτωση αυτή έχει μαθητοκεντρική κατεύθυνση και είναι 

εστιασμένος στο πρόβλημα, αποσκοπώντας στην εφαρμογή των γνώσεων που αποκομίζουν 

στην καθημερινότητα της εργασίας τους.      

vi) Τα κίνητρα μάθησης. Οι  ενήλικοι εκπαιδευόμενοι ανταποκρίνονται καλύτερα σε 

εσωτερικά παρά σε εξωτερικά κίνητρα. Γι’ αυτό επιλέγουν την παρακολούθηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως αποτέλεσμα εσωτερικής επιταγής και όχι εξαναγκασμού 

(Zorn-Arnold & Conaway, 2016). Επιστρέφοντας στις θέσεις τους μετά την ολοκλήρωση 

ενός επιμορφωτικού προγράμματος, πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις δεξιότητες 

που ανέπτυξαν, εφόσον κατανοούν πλήρως την αξία όσων έχουν μάθει και τα 

πλεονεκτήματα που απορρέουν από την παρακολούθηση ενός προγράμματος.       

Επιπλέον, η Ανδραγωγική σχετίζεται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, με την έννοια ότι 

παρουσιάζει τον εκπαιδευόμενο να διαθέτει περισσότερη ωριμότητα και αυτονομία και να 

έχει τον πλήρη έλεγχο στην αυτο-οργάνωση και ανεξάρτητη καθοδήγηση των μαθησιακών 

του δραστηριοτήτων. Σ’ αυτό το επίπεδο, ο εκπαιδευτής επιτρέπει την αυξημένη αυτονόμηση 

και παρέχει μία πιο ευέλικτη δομή μαθημάτων (Tolstoy & Miloslavskaya, 2019). 

Μία από τις πιο εκτενείς συζητήσεις για το θεωρητικό και ιστορικό υπόβαθρο της 

Ανδραγωγικής είναι εκείνη που προτείνεται από τους Knowles et al. (2005) στο βιβλίο τους 

''The Adult Learner''. Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο οι θεωρητικοί της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

εισηγούνται ένα μαθησιακό μοντέλο οκτώ δομικών συστατικών, απαραίτητων για το 



 
73 

σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας. Παρότι οποιαδήποτε παιδαγωγική προσέγγιση 

απαιτεί εστίαση στο περιεχόμενο, το ανδραγωγικό μοντέλο προτείνει μία προσέγγιση 

προσανατολισμένη στη διαδικασία της μάθησης, με τον ενήλικα μαθητευόμενο να 

αναλαμβάνει με ανεξάρτητο τρόπο την ευθύνη της δικής του μάθησης. Τα οκτώ στοιχεία της 

Ανδραγωγικής για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 

που εμφανίζονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εμπειρία της μάθησης, όπως 

αναφέρονται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 2.1.): 

 

Σχήμα 2.1.  Συστατικά σχεδιασμού μαθησιακής διαδικασίας για ενήλικους εκπαιδευόμενους 

 

 

   2.2.2  Εφαρμογή του ανδραγωγικού μοντέλου στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

   ____________________________________________________________________  

Παρά τις κριτικές που δέχτηκε κατά καιρούς η Ανδραγωγική, η θεωρία αυτή άσκησε 

επιρροή σε όλες σχεδόν τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και τις καλές πρακτικές, οι οποίες 

περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικοι διδασκόμενοι. Η σπουδαιότερη 

συνεισφορά της ανδραγωγικής θεωρίας είναι ότι αποτελεί συστατικό στοιχείο της εξΑΕ και 

θεωρείται ως εκπαιδευτικό παράδειγμα (educational paradigm) της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Chametzky, 2014˙ Cochran & Brown, 2016˙ Sharifi, Soleimani, & Jafarigohar, 2017). Αυτό 
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συμβαίνει γιατί ο εκπαιδευόμενος που ακολουθεί το διαδικτυακό μοντέλο μάθησης είναι 

ενήλικας με εργασιακή εμπειρία και οικογενειακές ευθύνες (Blaschke, 2019). Ως ένα 

συναλλακτικό μοντέλο, η Ανδραγωγική και οι θεωρίες της για τη μάθηση ενηλίκων 

υποστηρίζουν και ενισχύουν τη μάθηση σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Οι αρχές της 

Ανδραγωγικής ενσωματώνονται σε θεωρίες, όπως η συνεργατική μάθηση, η βιωματική 

μάθηση, η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και πλήθος άλλες, για τις οποίες θα γίνει μετέπειτα 

λόγος στο παρόν κεφάλαιο.  

Η θεωρία της Ανδραγωγικής θεωρείται κατάλληλη για να αξιοποιηθεί κατά το 

σχεδιασμό ενός προγράμματος ή σειράς μαθημάτων με τη χρήση των τεχνολογιών στη 

διδακτική και μαθησιακή διαδικασία (Halili, Razak, & Zaiunddin, 2015). Ωστόσο, 

προκειμένου να εφαρμοστούν οι αρχές της με αποτελεσματικό τρόπο σε διαδικτυακά 

περιβάλλοντα μάθησης, απαιτείται να αντιμετωπιστούν διάφορα τεχνολογικά ζητήματα 

(Chametzky, 2014). Στη θέση της δασκαλοκεντρικής προσέγγισης, οι εκπαιδευτές ενηλίκων 

θα πρέπει να σχεδιάσουν εξ Αποστάσεως προγράμματα βασισμένα σε περισσότερο 

μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, στα οποία οι ίδιοι θα αναλάβουν το ρόλο του διευκολυντή 

(Smart, Witt, & Scott, 2012). Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτές που είναι πρόθυμοι να 

εφαρμόσουν μία πιο μαθητοκεντρική προσέγγιση διδασκαλίας σύμφωνα με το ανδραγωγικό 

μοντέλο, πρέπει να είναι σε θέση να δεχτούν τον συμμετοχικό ρόλο των μαθητευόμενων και 

να τους προσφέρουν υποστήριξη και καθοδήγηση δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον 

για τη μάθηση (Cochran & Brown, 2016).  

Άλλωστε οι περισσότερες παιδαγωγικές τεχνικές που αξιοποιούνται σε ηλεκτρονικά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα περιλαμβάνουν ποικίλα χαρακτηριστικά της Ανδραγωγικής, 

όπως ευκαιρίες για συνεργασία και αναστοχασμό, εμπλοκή των εκπαιδευόμενων σε ομαδικές 

δραστηριότητες και επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου, παιχνίδια και 

προσομοιώσεις, κ.λπ. Αυτή η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς 

συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταλλαγής εμπειριών, της κοινωνικής παρουσίας, της 

επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης, της κριτικής σκέψης και της αυτορρύθμισης, στοιχεία 

που θα οδηγήσουν σε βαθύτερη κατανόηση του υπό επίλυση προβλήματος. 

Η Ανδραγωγική έχει απήχηση στην ηλεκτρονική μάθηση των εκπαιδευόμενων όλων 

των ηλικιών, καθώς επικεντρώνεται στην αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. Η έμφαση έγκειται 

στο να κατέχει ο μαθητευόμενος τον μεγαλύτερο έλεγχο της μαθησιακής διεργασίας που 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διαδικτυακής μάθησης. Σχεδιάζοντας διδασκαλία σε 

διαδικτυακά περιβάλλοντα απαιτεί ένα πολύ διαφορετικό σύνολο εκτιμήσεων από την άποψη 

του εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε σύγκριση με την πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία (Park, 
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Johnson, Vath, Kubitsky, & Fishman, 2013˙ Rowe & Rafferty, 2013˙ Rust, Brinthaupt, & 

Robbins, 2015). Δεδομένου ότι ένας ενήλικας ασχολείται συνήθως με μία συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, η ανάγκη του για κατάρτιση θα σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με την κύρια 

επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς και με την εκτέλεση άλλων κοινωνικών ρόλων και 

ως αποτέλεσμα θα επιδιώξει συγκεκριμένους, πρακτικούς και πραγματικούς στόχους 

(Tolstoy & Miloslavskaya, 2019). Για τους λόγους αυτούς ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός των 

προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και κατάρτισης απαιτείται να λαμβάνει υπόψη 

του τις βασικές αρχές της ανδραγωγικής θεωρίας.  

 

   2.2.3  Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός  

   __________________________________ 

Μία άλλη θεωρία μάθησης, η οποία σχετίζεται με την εξΑΕ είναι ο κοινωνικός 

κονστρουκτιβισμός. Η κοινωνική κονστρουκτιβιστική θεώρηση εδράζεται στο έργο του 

Λευκορώσου ψυχολόγου Lev Vygotsky (1978) και εντάσσεται στο πλαίσιο των 

κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση συνιστά ένα ιστορικό, 

κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον που διέπεται 

από ποικίλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Freidus & Kruger, 2017˙ Gharacheh, Esmaeili, 

Farajollahi, & Jamalzadeh, 2016˙ Phillips, Sheffield, Moore, & Robinson, 2016˙ Tan, 2017). 

Αυτές οι αλληλεπιδράσεις αφορούν τη σύνδεση και τις συνεργασίες με τους άλλους 

(συνεκπαιδευόμενους, διδάσκοντες), με την υπάρχουσα γνώση, με δεδομένα και αντικείμενα 

από τη μάθηση και τη διδασκαλία, με διάφορες μορφές κειμένων και με τα κοινωνικά μέσα 

(Bryant & Bates, 2015).  

    2.2.3.1  Εννοιολογικός προσδιορισμός 

    ________________________________ 

Η βασική αρχή του κονστρουκτιβισμού είναι ότι η πολύπλοκη εννοιολογική γνώση 

είναι μία διαδικασία κατασκευής ή δόμησης των εννοιών (Bryant, 2017). Συγκεκριμένα, οι 

θιασώτες του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού ή κοινωνικού εποικοδομητισμού υποστηρίζουν 

ότι οι κοινωνικές ομάδες βοηθούν τους συμμετέχοντες να κατασκευάσουν έννοιες μεταξύ 

τους, προχωρώντας στη συλλογική και συνεργατική δημιουργία μέσα από μία κουλτούρα 

κοινής νοηματοδότησης (Tan & Chapman, 2016). 

Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός ισχυρίζεται ότι ο μαθητευόμενος διαδραματίζει 

περισσότερο ενεργό ρόλο στην πρόσληψη και διαμόρφωση της νέας γνώσης. Με την άποψη 

αυτή συναινεί ο Taber (2017), ο οποίος υποστηρίζει την εκ φύσεως ενεργή διαδικασία 
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δόμησης της γνώσης. Οι εκπαιδευόμενοι κατασκευάζουν νοηματοδοτήσεις όταν εμπλέκονται 

σε διαδικασίες κριτικής σκέψης, ώστε να είναι σε θέση να ανακαλύψουν νέα πρότυπα και 

πτυχές της πληροφορίας (Gharacheh et al., 2016).  

Ο κοινωνικός εποικοδομητισμός επικεντρώνεται στις συνεργατικές διαδικασίες για τη 

δόμηση γνώσεων συνδέοντας το κοινωνικό στοιχείο με τη γνωστική συνιστώσα. Επιπλέον, 

στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό ο ρόλος του διδάσκοντα είναι λιγότερο ενεργός, όμως με 

την πολύτιμη αρωγή του οι μαθητευόμενοι δύνανται να κατανοήσουν τις έννοιες, εφόσον 

υπάρχει καθοδήγηση και ενθάρρυνση για τη συμμετοχή τους σε συμμετοχικές ομαδικές 

δραστηριότητες (Makri & Vlachopoulos, 2019a). Κεντρικός μηχανισμός στη θεωρία του 

Vygotsky είναι η ύπαρξη των άλλων και ο διαμεσολαβητικός τους ρόλος στη δημιουργία 

νοηματοδοτήσεων, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητευόμενων.  

Η προσωπική ανάπτυξη είναι δυνατή μόνο μέσω της επικοινωνίας και της 

αλληλεπίδρασης των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους αλλά και με το διδάσκοντα, ιδιότητες που 

βοηθούν τους μαθητευόμενους κατά τη διεκπεραίωση συνεργατικών δραστηριοτήτων στο 

πλαίσιο της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) (Zone of Proximal Development), 

έννοια την οποία εισηγήθηκε ο Vygotsky (Vygotsky, 1978). Η Ζ.Ε.Α., σύμφωνα με τον 

Vygotsky ορίζεται ως ''η απόσταση μεταξύ του πραγματικού αναπτυξιακού επιπέδου όπως 

καθορίζεται από την ανεξάρτητη επίλυση προβλημάτων και το επίπεδο δυνητικής ανάπτυξης,  

όπως καθορίζεται μέσω της επίλυσης προβλημάτων στο πλαίσιο καθοδήγησης των ενηλίκων 

ή σε συνεργασία με τους πιο ικανούς συνομηλίκους'' (Vygotsky, 1978, σ. 86). 

    2.2.3.2  Χαρακτηριστικά της κοινωνικής κονστρουκτιβιστικής θεώρησης 

    _______________________________________________________________ 

Ο  πυρήνας της κοινωνικής εποικοδομιστικής φιλοσοφίας είναι ότι η μάθηση 

επιτυγχάνεται όταν υφίσταται διαμοιρασμός της γνώσης. Επομένως, ο κοινωνικός 

κονστρουκτιβισμός προσδίδει στη μάθηση μία δυναμική, κοινωνική και αλληλεπιδραστική 

διάσταση, σύμφωνα με την οποία οι μαθητευόμενοι προοδευτικά αναπτύσσουν νέες γνώσεις 

και πιο προηγμένες δεξιότητες υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντα  ή/και σε συνεργασία με 

τους συνεκπαιδευόμενους. Ο Ng (2015) συμφωνεί με τις παραπάνω θέσεις εξαίροντας το 

σπουδαίο ρόλο των προηγούμενων κατανοήσεων και των καθιερωμένων απόψεων των 

εκπαιδευόμενων που έχουν διαμορφωθεί μέσα από τη χρόνια εμπειρία για την αποδόμηση 

και την ανασυγκρότηση της καινούριας γνώσης. Η νέα γνώση, συνεχίζει ο  Ng, κατακτιέται 

σταδιακά και οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι πλέον παθητικοί δέκτες αυτής της γνώσης, αλλά 

ενεργητικοί κατασκευαστές της.  
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού μπορούν να 

ομαδοποιηθούν στις εξής τρεις βασικές αρχές (Alt, 2014a, b, 2015, όπ. αναφ. στον Alt, 2017, 

σ. 101):  

 Η εποικοδομιστική δραστηριότητα (γνωστική πτυχή): αποτελεί τον πρώτο 

εννοιολογικό πυλώνα και αναφέρεται στη διαδικασία της ''μάθησης για τη μάθηση''. 

Εδράζεται στην άποψη ότι η μάθηση επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια συμμετοχικών 

δραστηριοτήτων. Μία από τις διαστάσεις της εποικοδομιστικής δραστηριότητας είναι 

η αυθεντικότητα, δηλαδή η έμφαση στις αυθεντικές εμπειρίες και δραστηριότητες 

που σχετίζονται με τον πραγματικό κόσμο. Επιπλέον, η παροχή πολλαπλών 

προοπτικών και αναπαραστάσεων του περιεχομένου αποτελεί μία άλλη διάσταση, 

κατευθύνοντας τους μαθητευόμενους σε πλουραλιστική αντίληψη για ένα φαινόμενο. 

Μία άλλη πτυχή αφορά στην εις βάθος κατανόηση του μαθησιακού περιεχομένου, 

σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να κατανοήσουν το ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό εφαρμόζοντας την εμπειρία και την πρότερη γνώση τους.  

 Η αλληλεπίδραση διδάσκοντα-διδασκόμενου (συναισθηματική όψη): αποτελεί τη 

δεύτερη βασική πτυχή του κονστρουκτιβιστικού μαθησιακού παραδείγματος. Ο 

διδάσκων δεν θεωρείται πλέον ως αυθεντία, αλλά ως διευκολυντής της μάθησης, 

ισότιμο μέλος με τους διδασκόμενους, καθοδηγητής και υποστηρικτής τους στην 

οικοδόμηση της γνώσης. Οι μαθητευόμενοι έχουν τη δυνατότητα της ενεργούς 

συμμετοχής σε αυτορρυθμιζόμενες διαμορφωμένες διαδικασίες μάθησης, 

εφαρμόζοντας στρατηγικές, όπως η αναζήτηση πληροφοριών, η αυτοαξιολόγηση, η 

παρακολούθηση και ο καθορισμός στόχων (Vermunt et al., 2014, όπ. αναφ. στον Alt, 

2017, σ. 102).   

 Η κοινωνική δραστηριότητα (συμπεριφορική διάσταση): θεωρείται η τρίτη διάσταση 

της κονστρουκτιβιστικής θεώρησης. Η μάθηση λογίζεται ως μία κοινωνική 

δραστηριότητα στην οποία οι ατομικές μαθησιακές διεργασίες επηρεάζονται από τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά και από εξωτερικούς κοινωνικούς παράγοντες και η 

έννοια δομείται από την αλληλεπίδραση μεταξύ υπάρχουσας γνώσης και κοινωνικών 

καταστάσεων (Vygotsky 1978). Αυτή η αρχή υπογραμμίζει τον ευεργετικό 

συνεργατικό χαρακτήρα της μαθησιακής διαδικασίας για την προαγωγή της μάθησης 

μέσω της ερευνητικής διεργασίας και της αξιοποίησης του διαλόγου.  

Η Barak (2017) προτείνει ένα περιεκτικό θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο προορίζεται 

περισσότερο για υβριδικά μοντέλα μάθησης, το οποίο ωστόσο συγκεντρώνει τις βασικές 
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αρχές της κοινωνικής κονστρουκτιβιστικής θεωρίας, όπως αυτές παρουσιάζονται στο κάτωθι 

σχήμα (Σχήμα 2.2.):    

 

Σχήμα 2.2. Παιδαγωγικό - κονστρουκτιβιστικό μοντέλο μάθησης  

Επομένως, το επίκεντρο του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού είναι ο συνεργατικός 

χαρακτήρας της μάθησης και η σημασία του πολιτισμικού και κοινωνικού πλαισίου. Σε 

κονστρουκτιβιστικά περιβάλλοντα μάθησης προωθούνται οι συνεργατικές δραστηριότητες 

και στην πραγματικότητα, η μάθηση είναι κάτι περισσότερο από την αφομοίωση των νέων 

εννοιών από τους μαθητευόμενους: είναι η διαδικασία με την οποία οι μανθάνοντες 

ενσωματώνονται σε μια ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης (Makri & Vlachopoulos, 2019a). 

 

2.3    Παιδαγωγικές προεκτάσεις των θεωριών μάθησης 

________________________________________________ 

   2.3.1  Η βιωματική μάθηση 

   _______________________ 

Η μάθηση μέσω της εμπειρίας (experiential learning) είναι μία προσέγγιση για την 

οποία έγινε λόγος από πολλούς θεωρητικούς6. Εκτός από τον όρο βιωματική μάθηση μπορεί  

κανείς να συναντήσει και τους όρους ενεργητική μάθηση, διαδραστική μάθηση ή ''εκμάθηση 

μέσω της πράξης'' (McCarthy, 2016).  

 

_________________________ 

6 Οι Kurt, Lewin, Jean Paiget, William James και Carl Jung αναφέρονται ανάμεσα στους θεωρητικούς που 

διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του μοντέλου της βιωματικής μάθησης (Kolb & Kolb, 2005). 

Εκείνος όμως που μίλησε κατεξοχήν για τη μάθηση μέσα από την πράξη (learning by doing) και τη σημασία 

της για την εκπαίδευση ενηλίκων ήταν ο Dewey (1938).  
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Ο Chan (2012) ορίζει τη βιωματική μάθηση ως μάθηση που επιτυγχάνεται μέσω της  

εμπειρίας που απαιτεί από το μανθάνοντα να βιώνει, να στοχάζεται και να δρα μέσω μίας 

κυκλικής διαδικασίας και να ανταποκρίνεται στη μαθησιακή κατάσταση. Η εμπειρική 

μάθηση θεωρείται ως η διαδικασία μάθησης που διεξάγεται μέσω των ερεθισμάτων της 

άμεσης εμπειρίας του διδασκόμενου ή αντλώντας από την εξωτερική παρατήρηση και η 

γνώση δημιουργείται μέσω της μετατροπής της εμπειρίας. Στη συνέχεια, η προηγούμενη 

εμπειρία όχι μόνο κατευθύνει ένα άτομο, αλλά επηρεάζει και τη διαμόρφωση της στάσης, της 

επιθυμίας και του σκοπού του (Kolb, 2014, όπ. αναφ. στους Zhai, Gu, Liu, Liang, & Tsai, 

2017, σ. 200).  

Μία άλλη διάσταση της εμπειρικής μάθησης είναι εκείνη που αντιμετωπίζει τη 

μάθηση ως μαθητοκεντρική μαθησιακή διαδικασία δομημένη σε περιβάλλοντα πραγματικού 

κόσμου, που ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητευόμενων για τη δόμηση νέας γνώσης 

μέσω της συμμετοχής, της συνεργασίας και του στοχασμού (Merizow, 1997, όπ. αναφ. στην 

Holly, 2016, σ. 243-244). Αυτός ο ορισμός προσδίδει μία μετασχηματιστική έννοια μέσω του 

στοχασμού αλλά και μία κονστρουκτιβιστική διάσταση μέσω της συνεργασίας και της 

συμμετοχής των ίδιων των εκπαιδευόμενων στη μάθηση.   

Ο Dewey (2009) υπογράμμισε ότι η εμπειρία από μόνη της δεν παράγει μάθηση και 

δίνει έμφαση στην πτυχή του προβληματισμού για τη δημιουργία γνώσης, παραπέμποντας 

στον κριτικό στοχασμό ως βασικό συστατικό της εμπειρικής μάθησης. Άλλοι μελετητές του 

πεδίου έχουν καθορίσει τη βιωματική μάθηση είτε ως μία παιδαγωγική διαδικασία ''της 

νοηματικής ενεργητικής εμπλοκής'' (Beard & Wilson, 2006, σ. 19), είτε ως μία διαδικασία 

κατά την οποία ''ο εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά με τον κόσμο και ενσωματώνει τη νέα 

μάθηση σε παλιές κατασκευές'' (Eyler, 2009, σ. 1). Η βιωματική εκπαίδευση πρέπει να 

θεωρηθεί ως "μία μοναδική μορφή παιδαγωγικής που περιλαμβάνει βαθύ προβληματισμό, 

συνεργασία και αξιολόγηση" (Qualters, 2010, σ. 95).  

Οι τελευταίοι αυτοί ορισμοί επικεντρώνονται στην αλληλεπιδραστική φύση της 

εμπειρικής μάθησης και παραπέμπουν στη σημαντικότητά της για την εξΑΕ. Σε αντίθεση με 

τις γνωστικές θεωρίες μάθησης που επικεντρώνονται στη γνώση και τις συμπεριφορικές 

θεωρίες που εστιάζουν στη συμπεριφορά, η βιωματική μάθηση δίνει έμφαση στην εμπειρία. 

Πρόκειται για μία ολιστική διαδικασία που συνδυάζει την εμπειρία, τη γνώση, την αντίληψη 

και τη συμπεριφορά. 
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Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση της Shellman (2014), η έννοια της  

βιωματικής μάθησης παρέχει στους εκπαιδευόμενους πλείστες ευκαιρίες να αναπτύξουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες για να καταστούν ανεξάρτητοι εκπαιδευόμενοι. Οι δεξιότητες που 

χρειάζονται οι συμμετέχοντες για την ανεξάρτητη ανάπτυξη δραστηριοτήτων μάθησης 

περιλαμβάνουν τη ρύθμιση και την επίτευξη στόχων, την ηγεσία, τη λήψη αποφάσεων και 

την επίλυση προβλημάτων (Shellman, 2014). Αυτές οι δεξιότητες παρωθούν τους 

μαθητευόμενους να καταστούν πιο αισιόδοξοι και ενισχυμένοι (Perrin, 2014˙ Shellman, 

2014), γεγονός που τους οδηγεί στον έλεγχο της διαδικασίας πρόσληψης της γνώσης.   

Διάφοροι συγγραφείς έχοντας ως εφαλτήριο τις θεωρητικές προσεγγίσεις των Dewey 

και Kolb επιχείρησαν να τις εφαρμόσουν σε διάφορα περιβάλλοντα μάθησης. Οι Wurdinger 

και Carlson (2009) υποστηρίζουν ότι η μάθηση μέσω βιωματικών εμπειριών καθοδηγείται 

από συγκεκριμένες αρχές, όπως η προώθηση της πρακτικής μάθησης, η διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων, η αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων, η ενθάρρυνση της 

αλληλεπίδρασης των μαθητευόμενων μεταξύ τους και με το περιεχόμενο, η εμπλοκή σε 

άμεσες εμπειρίες και η χρήση πολλαπλών θεμάτων για την ενίσχυση της διεπιστημονικής 

μάθησης (όπ. αναφ. στους Wurdinger & Allison, 2017, σ. 17). Όλες αυτές οι προσεγγίσεις 

δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευόμενων σε έναν κύκλο μάθησης που 

περιλαμβάνει διάφορες λειτουργίες, όπως τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και τον 

αναστοχασμό (Wurdinger & Allison, 2017).  

Σύμφωνα με τους Butler, Churchb και Spencer (2019), η βιωματική εκπαίδευση είναι 

ευρύτερη από την ενεργητική μάθηση: διευκολύνει την εκμάθηση παρέχοντας στους 

εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μία συγκεκριμένη εμπειρία, να 

προβληματιστούν πάνω σε αυτή την εμπειρία και να προσλάβουν άλλες πληροφορίες 

(αναστοχασμός), να αναπτύξουν λογικές θεωρίες από τις τρέχουσες και προηγούμενες 

εμπειρίες και γνώσεις (σκέψη) και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις θεωρίες για να προβούν σε 

λήψη αποφάσεων ή επίλυση προβλημάτων (εφαρμογή). 

Συνεπώς, η βιωματική μάθηση αποτελεί μία από τις κεντρικές ιδέες του 

κονστρουκτιβιστικού παραδείγματος (Holly, 2016˙ Khanal,  2013˙ Sato, Haegele, & Foot, 

2017) και κατ’ επέκταση της διαδικτυακής μάθησης, καθώς η εμπειρία αποτελεί βασική 

συνιστώσα της Ανδραγωγικής του Knowles και ανταποκρίνεται στην αλληλεπιδραστική και 

συνεργατική φύση της εξΑΕ. Ως εκ τούτου, κατά το σχεδιασμό ενός εξ Αποστάσεως 

προγράμματος, το οποίο προορίζεται για ενήλικους εκπαιδευόμενους, είναι σημαντικό να 

έχει ανιχνευθεί από τον εκπαιδευτή η προγενέστερη εμπειρία τους.     
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   2.3.2  Η αυτοκατευθυνόμενη/αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

   ________________________________________________ 

Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (self-directed/self-regulated learning) απασχόλησε τον 

επιστημονικό διάλογο και αποτελεί την κεντρική έννοια τόσο της Ανδραγωγικής όσο και του 

κονστρουκτιβισμού. Η θεωρία της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, ωστόσο, δεν παραπέμπει 

σε ένα σαφές θεωρητικό υπόβαθρο και γι’ αυτό συγχέεται και με άλλες παιδαγωγικές 

έννοιες. Κατά καιρούς έχουν αξιοποιηθεί εναλλακτικά όροι, όπως ''αυτονομία στη μάθηση'', 

''προσωπική ανάπτυξη'', ''αυτορρυθμιζόμενη μάθηση'', ''ανεξάρτητη μελέτη'', ''αυτενέργεια'', 

''αυτοδιδασκαλία'' και ''ετοιμότητα για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση''.  

Οι περισσότεροι ενήλικες εκπαιδευόμενοι προσέρχονται στα διαδικτυακά 

περιβάλλοντα μάθησης όντας μη εξοικειωμένοι με τις προσδοκίες των εκπαιδευτών τους και 

ενδεχομένως έχοντας βιώσει πολλά χρόνια δασκαλοκεντρικής μαθησιακής εμπειρίας. Γι’ 

αυτό χρειάζεται να βρίσκονται σε ένα υποστηρικτικό, αυτοκατευθυνόμενο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον για να καταφέρουν επιτυχή μαθησιακά αποτελέσματα (Simonson, Smaldino, & 

Zvacek, 2015˙ Yamagata-Lynch et al., 2015).  

Οι θεωρητικοί έχουν εξετάσει την έννοια της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης από 

πολλές και διαφορετικές οπτικές, αντιμετωπίζοντάς τη κυρίως είτε ως μία διαδικασία 

μάθησης σε επίπεδο αυτονομίας είτε ως ένα προσωπικό χαρακτηριστικό (Karami, 2016). Για 

ορισμένους μελετητές, σύμφωνα με τον Lai (2015), η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση μπορεί να 

ειδωθεί ταυτόχρονα ως εκπαιδευτική διαδικασία και ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας. Η 

θεωρία της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης εξελίσσεται σταδιακά από τα γραμμικά ως προς 

τη φύση τους μοντέλα σε πιο αλληλεπιδραστικά μοντέλα στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και 

αργότερα σε μοντέλα που απευθύνονται στο πλαίσιο, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.3.  

 

Σχήμα 2.3. Εξέλιξη του θεωρητικού μοντέλου της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης 
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Η έννοια της αυτονομίας στη μάθηση αναδύθηκε μέσα από τις μελέτες του Tough 

(1971), ο οποίος όρισε την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση ως αυτοσχεδιασμένη μάθηση με 

σκοπιμότητα να μάθει κανείς από τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα γύρω του. Ο Knowles 

(1975) επέκτεινε τον ορισμό αυτό συμπεριλαμβάνοντας πιο συγκεκριμένες πτυχές της. 

Συγκεκριμένα, την όρισε ως διαδικασία στην οποία ένα άτομο αναλαμβάνει την 

πρωτοβουλία, με ή χωρίς τη βοήθεια άλλων, για τη διάγνωση των μαθησιακών του αναγκών, 

τη διατύπωση μαθησιακών στόχων, τον προσδιορισμό ανθρώπινων και υλικών πόρων για τη 

μάθηση, την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών μάθησης και αξιολόγησης των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

Οι προαναφερόμενοι μελετητές υποστηρίζουν ότι, καθώς οι μανθάνοντες ωριμάζουν 

γίνονται όλο και πιο αυτοκατευθυνόμενοι, υποστηρίζοντας τη γραμμικότητα του μοντέλου. 

Σε νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, μελετητές όπως οι Brockett και Heimstra (1991) και ο 

Garrison (1997) εισηγούνται ένα πιο αλληλεπιδραστικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει 

παράγοντες όπως οι εμπειρίες, τα ατομικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα κίνητρα και 

η γνωστική λειτουργία.  

Ο Garrison (1997) πρότεινε ένα πολυδιάστατο μοντέλο που συνιστά τρεις διαστάσεις: 

i) την αυτοδιαχείριση (self-management), που αντιπροσωπεύει τις επιλογές του 

μαθητευόμενου ως προς τον καθορισμό στόχων, τους τρόπους μελέτης του μαθησιακού 

υλικού, καθώς και την επιλογή και ολοκλήρωση των εργασιών με δική του ευθύνη. Το 

μοντέλο αναφέρεται και στη συνεργασία αναφορικά με τη διαχείριση των εργασιών, 

αντανακλώντας την κοινωνική διάσταση της αυτοδιαχείρισης και παραπέμποντας στο 

συνεργαστικό εποικοδομητισμό7, ii) την αυτοπαρακολούθηση (self-monitoring), δηλαδή τη 

διαδικασία κατά την οποία ο μαθητευόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δημιουργία του 

προσωπικού νοήματος και iii) τα κίνητρα, τα οποία διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο 

στην προσπάθεια για μάθηση και κατάκτηση των εκπαιδευτικών στόχων.  

Στη βιβλιογραφία έχει τονιστεί η σημαντικότητα των κινήτρων ως προωθητικός 

παράγοντας για την επίτευξη της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης των εκπαιδευόμενων (Du 

Toit-Brits, 2015˙ du Toit-Brits & van Zyl, 2017). Τα κίνητρα αντικατοπτρίζουν την αξία και  

_________________________ 

7 Η κοινωνική εποικοδομιστική θεώρηση (κονστρουκτιβισμός) εδράζεται στο έργο του Vygotsky (1978) και 

εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση συνιστά ένα 

ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο, που  λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον που διέπεται από 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Freidus & Kruger, 2017˙ Tan, 2017). Οι κονστρουκτιβιστές υποστηρίζουν ότι οι 

κοινωνικές ομάδες βοηθούν τους συμμετέχοντες να κατασκευάσουν έννοιες, προχωρώντας με τον τρόπο αυτό 

στη συλλογική και συνεργατική δημιουργία μέσα από μία κουλτούρα κοινής νοηματοδότησης (Tan & 

Chapman, 2016). 
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το αναμενόμενο μαθησιακό επίτευγμα που γίνεται αντιληπτό καθ’ όλη τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας μεταξύ ελέγχου και ευθύνης για τη μάθηση (Firat, Sakar, & 

Yurdakul, 2016).  

Η αυτορρύθμιση έχει επανειλημμένα βρεθεί ότι επηρεάζει το πόσο αποτελεσματικά οι 

εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν την ανατροφοδότηση στη μάθησή τους (Lawson, Vosniadou, 

Van Deur, Wyra, & Jeffries, 2019). Κατά συνέπεια, ο βαθμός αυτονομίας που μπορεί να 

αναπτύξει ο διδασκόμενος επηρεάζεται άμεσα από τη διαδικασία, τα ατομικά γνωρίσματα 

της προσωπικότητας και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού πλαισίου.   

Η αυτονομία στη μάθηση θεωρείται σημαντική, καθώς δύναται να οδηγήσει στην 

ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι εμφανίζουν περισσότερα εγγενή κίνητρα και 

έχουν μεγαλύτερη αίσθηση αυτοεκτίμησης (Conklin, 2012, όπ. αναφ. στους Zorn-Arnold & 

Conaway, 2016, σ. 4). Από την πλευρά τους οι εξ Αποστάσεως εκπαιδευτές θα πρέπει να 

είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν τον έλεγχο των προγραμμάτων και να επιτρέψουν 

στους μαθητευόμενους να ενδυναμωθούν, ώστε να εργαστούν για το περιεχόμενο του 

προγράμματος από κοινού με τον εκπαιδευτή τους ως ισότιμα μέλη (Conrad & Donaldson, 

2004, όπ. αναφ. στους Cochran & Brown, 2016, σ. 77). Αυτό δύναται να επιτευχθεί με τον 

από κοινού σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού που να είναι αποδεκτός και από τις δύο 

πλευρές και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διδασκόμενων (Chan, 2010, όπ. αναφ. 

στους Cochran & Brown, 2016, σ. 78).   

Ένα άλλο πλεονέκτημα που εξασφαλίζεται εξαιτίας της αυτόνομης φύσης της 

διαδικτυακής μάθησης είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης του χρόνου των 

εκπαιδευόμενων και η τάση τους να καταστούν πιο οργανωτικοί (Scott & Lewis, 2012, όπ. 

αναφ. στους Zorn-Arnold & Conaway, 2016, σ. 4). Υπό αυτή τη λογική, η απουσία της διά 

ζώσης διδασκαλίας και επαφής με τους συνεκπαιδευόμενους και τους διδάσκοντες 

συνεπάγεται ότι οι εξ Αποστάσεως εκπαιδευόμενοι θα έχουν επίγνωση των ευθυνών τους και 

της ρύθμισης του χρόνου σεβόμενοι τα χρονοδιαγράμματα, θα συμμορφώνονται με τις 

προθεσμίες κατάθεσης των εργασιών και θα αναλαμβάνουν τις συνέπειες των ανεξάρτητων 

επιλογών τους.  

Η βιβλιογραφία επισημαίνει την αξία της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης και τη 

συνεισφορά της στη διαδικτυακή εκπαίδευση (Bonk, Lee, Kou, Xu, & Sheu, 2015˙ Buhl & 

Andreasen, 2016˙ Delen & Liew, 2016). Πάραυτα, η βιβλιογραφική επισκόπηση των Delen 

και Liew (2016) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έρευνα και η εφαρμογή στρατηγικών 

αυτορρύθμισης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης παραμένουν σχετικά περιορισμένα εν 

συγκρίσει με τα αντίστοιχα διά ζώσης περιβάλλοντα μάθησης. Η τάση για 
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αυτοκατευθυνόμενη μάθηση οφείλεται εν μέρει σε μία μετατόπιση του τύπου των 

ικανοτήτων που απαιτείται να αξιοποιούνται στη διαδικτυακή εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικές 

στρατηγικές σχεδιασμού, όπως η μάθηση βασισμένη σε προβλήματα (problem-based 

learning) ή η εμπλαισιωμένη ή εγκαθιδρυμένη μάθηση (situated learning) βασίζονται στην 

αυτοδιάθεση ως συστατικό της μαθησιακής διαδικασίας που διευκολύνει τη μεταφορά 

γνώσης. Η μάθηση που εδράζεται στην επίλυση προβλημάτων είναι μία εκπαιδευτική 

στρατηγική με επίκεντρο τους μανθάνοντες, μέσω της οποίας οι τελευταίοι λαμβάνουν 

πληροφόρηση για το εξεταζόμενο θέμα με την εφαρμογή μαθησιακών εννοιών σε ένα 

αυθεντικό δομημένο ή ανοιχτό πρόβλημα.  

Κατά τη διάρκεια της μάθησης που βασίζεται στα προβλήματα οι μαθητευόμενοι 

έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα που δεν έχουν δομηθεί και δεν ενέχουν απόλυτες 

απαντήσεις. Εργαζόμενοι ομαδικά οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν τι πρέπει να γνωρίζουν και 

το πώς και πού να έχουν πρόσβαση σε νέες πληροφορίες που θα τους οδηγήσει στην επίλυση 

ενός προβλήματος (Andrés, 2016). Επιπλέον, η εξέταση της αυτορρύθμισης στα ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα μάθησης διευκολύνει την απόκτηση ακριβέστερων πληροφοριών από τους 

ίδιους τους μαθητευόμενους, επειδή οι συμπεριφορές τους θα μπορούσαν να καταγραφούν 

για να προσδιοριστεί η χρήση των στρατηγικών ή λειτουργιών από τους ίδιους καθώς και η 

αποτελεσματικότητά τους (Bernacki, Byrnes, & Cromley, 2012, όπ. αναφ. στους Delen & 

Liew, 2016, σ. 29). Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα, επί παραδείγματι, να 

αξιοποιούν αυθεντικές εργασίες και παραδείγματα κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 

διαδικασίας ή να αποτελούν πρότυπο για την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και ανταλλαγή 

πληροφοριών (Vanslambrouck et al., 2019). 

Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση σε διαδικτυακά περιβάλλοντα δύναται να ενισχυθεί με 

την παρουσίαση ηλεκτρονικών βιβλίων, διαδικτυακών δραστηριοτήτων, διαδικτυακών τεστς, 

εκπαιδευτικών προσομοιώσεων και εικονικών σχολικών τάξεων, οι οποίες αξιοποιούνται 

συνήθως στο πλαίσιο των ευκαιριών ηλεκτρονικής μάθησης στις εκπαιδευτικές διεπαφές στο 

Διαδίκτυο (web interfaces), οι οποίες υποστηρίζουν την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (Firat et 

al., 2016).   

Ο όρος αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση παρότι 

φαίνονται συνώνυμοι, ωστόσο διαφέρουν ως προς τις διαστάσεις τους και τη θεωρητική τους 

τεκμηρίωση (Saks & Leijen, 2014, όπ. αναφ. στην Geduld, 2016, σ. 166). Οι Zimmerman και 

Schunk (2011) ορίζουν την αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση ως διαδικασία κατά την οποία οι 

μανθάνοντες δραστηριοποιούνται προσωπικά διατηρώντας τον έλεγχο των γνωστικών 

λειτουργιών, τις επιδράσεις και τις συμπεριφορές που είναι συστηματικά προσανατολισμένες 
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προς την επίτευξη προσωπικών στόχων. Ο έλεγχος των γνωστικών λειτουργιών αφορά τις 

μεταγνωστικές διαδικασίες (προγραμματισμό, καθορισμό στόχων, οργάνωση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της μαθησιακής προόδου). Ο έλεγχος της επιρροής 

αναφέρεται στην ικανότητα χειρισμού των συναισθημάτων των εκπαιδευόμενων. Η 

συμπεριφορά αποτελείται από στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών και υποστήριξης από 

τους συνεκπαιδευόμενους και από τη δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος 

για βέλτιστα αποτελέσματα στη μελέτη.   

Οι Lee, Barker και Kumar (2016) στην προσπάθειά τους να παρακινήσουν τους 

μαθητευόμενους να αναλάβουν την ευθύνη της δικής τους μάθησης προτείνουν ένα μοντέλο 

που θεμελιώνεται στον μαθησιακό έλεγχο και την εμπειρία. Πρόκειται για το μοντέλο της 

αυτοκατευθυνόμενης οργανωμένης μάθησης (self-directed regulated learning), όπως 

παρουσιάζεται στο κάτωθι σχήμα (Σχήμα 2.4.).  

 

Σχήμα 2.4.  Το μοντέλο της αυτοκατευθυνόμενης οργανωμένης μάθησης (έπειτα από έγκριση) 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η μάθηση αποτελεί μία διαδικασία δόμησης της γνώσης 

μέσα από έναν κυκλικό τροχό τεσσάρων τεταρτημορίων που αντιπροσωπεύουν τέσσερα 

διαφορετικά στάδια εκμάθησης. Κάθε στάδιο συνδέεται με έναν τρόπο εκμάθησης 

βασισμένο στον βιωματικό κύκλο μάθησης του Kolb: α) συγκεκριμένη εμπειρία (concrete 

experience), β) αντανακλαστική παρατήρηση (reflective observation), γ) αφηρημένη 

αντίληψη (abstract conceptualization) και δ) ενεργό πειραματισμό (active experimentation). 

Οι τέσσερις τρόποι μάθησης που αντιστοιχούν στα τέσσερα στάδια του Kolb είναι:  

 Η παρακολούθηση (watching). Αυτός ο τρόπος επιλέγεται από τους 

εκπαιδευόμενους που ενδιαφέρονται να μάθουν μέσω παρατήρησης, η οποία 

παρέχεται μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών βίντεο. 
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 Η συζήτηση (discussing). Η λειτουργία αυτή επιλέγεται από όσους επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία προβληματισμού με τη μορφή της ανάρτησης σε 

φόρουμ συζήτησης και σε δραστηριότητες μάθησης που έχουν σχεδιαστεί για 

κοινωνική αλληλεπίδραση και διάλογο.   

 Η εννοιολογική μελέτη (conceptualizing). Αυτός ο τρόπος επιλέγεται από τους 

μαθητευόμενους που προτιμούν την αφηρημένη αντίληψη, δηλαδή τη χαρτογράφηση 

ιδεών και τη δημιουργία νοητικών μοντέλων. 

 Η δοκιμή (trying out). Αυτή η λειτουργία επιλέγεται από τους μαθητευόμενους που 

επιδιώκουν τον ενεργό πειραματισμό.  

Στο παραπάνω μοντέλο η εκμάθηση εκκινεί σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου, με 

το σχεδιασμό να εδράζεται στην αντίληψη ότι οι μαθητευόμενοι υιοθετούν διαφορετικούς 

τρόπους μάθησης και δύνανται να επιλέξουν τον κατάλληλο τρόπο για να μάθουν. Το 

μοντέλο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην ηλεκτρονική μάθηση, καθώς πρόκειται για ένα 

μαθητοκεντρικό, πολυγραμμικό και περιεκτικό μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το οποίο 

βασίζεται στην κονστρουκτιβιστική φιλοσοφία, η οποία περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή 

των εκπαιδευόμενων στην επίλυση προβλημάτων, την κριτική σκέψη, την κοινωνική 

αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων.  

Ωστόσο, η αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση δεν θεωρείται πάντα ως ατομική προσπάθεια, 

αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί και ως μία κοινωνική μορφή ρύθμισης (Schoor, Narciss, & 

Körndle, 2015). Αυτού του είδους η ρύθμιση της μάθησης μέσω των άλλων συμβαίνει όταν 

οι μανθάνοντες δεν είναι σε θέση να αυτοδιαχειριστούν τη μάθησή τους και οι 

συνεκπαιδευόμενοι ή οι εκπαιδευτές τους παρέχουν ''πλαίσιο στήριξης'' (scaffolding)8. Με 

την από κοινού ρύθμιση της μάθησης, οι δραστηριότητες των εκπαιδευόμενων, όπως ο 

προγραμματισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση δύνανται να τύχουν υποστήριξης 

από τους συνδιδασκόμενους κατά την κοινωνική αλληλεπίδραση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

η αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση να έχει προεκτάσεις και στην ηλεκτρονική μάθηση, εφόσον 

μπορεί να συμβεί μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικά 

πλαίσια. Η Geduld (2016) στην έρευνά της επιβεβαιώνει αυτή την άποψη, καθώς προσεγγίζει 

_________________________ 

8 Στο πλαίσιο της κονστρουκτιβιστικής γνωστικής ανάπτυξης οι γνώσεις της κοινότητας είναι πιο εκτεταμένες 

από εκείνες του ατόμου και κάθε μέλος μίας ομάδας συνεισφέρει στη γνώση προσφέροντας ένα ''πλαίσιο 

στηρίγματος'' (scaffolding) για τους υπόλοιπους. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον τρόπο με τον 

οποίο οι μανθάνοντες βασίζονται στην ήδη κατακτημένη γνώση. Πρόκειται για ''εκπαιδευτική μέθοδο κατά την 

οποία οι εκπαιδευτές παρέχουν προσωρινή καθοδήγηση ή υποστήριξη όταν εισάγουν νέο περιεχόμενο ή 

εξηγούν αναθέσεις μέσω διαδικαστικών βημάτων'' (Cooper & Robinson, 2014, όπ. αναφ. στους Lange, Costley, 

& Han, 2016, σ. 262). Τα πλαίσια αυτά λειτουργούν υπό την προϋπόθεση ότι η υποστήριξη του διδάσκοντα 

οδηγεί τους διδασκόμενους στο να καταστούν ανεξάρτητοι εκπαιδευόμενοι, μόλις αφαιρεθεί η υποστήριξη. 
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την αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση μέσα από την κοινωνική οπτική της υποστήριξης των 

μαθητευόμενων από τους συνεκπαιδευόμενους. Ιδιαίτερα οι μαθητευόμενοι χαμηλών 

επιδόσεων αντανακλούν την εξάρτησή τους από τους συνεκπαιδευόμενους και τους 

διδάσκοντές τους. Παρόλα αυτά, η θεωρία της αυτονομίας της μάθησης έχει δεχθεί κριτική, 

ότι δηλαδή δεν λαμβάνει υπόψη της την κοινωνική έννοια της μάθησης και ότι υποτιμά τους 

άλλους τύπους μάθησης (π.χ. τη συνεργατική μάθηση) (Taylor & Hamdy, 2013).  

Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνες η χρήση των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων (e-

portfolios) αποδείχθηκε ωφέλιμη για την ενίσχυση της αυτονομίας της εξΑΕ, καθώς τα 

ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια παρέχουν πλείστες ευκαιρίες για αυτονομία, αναστοχασμό και 

μεταγνώση (Beckers, Dolmans, & Van Merriënboer, 2016˙ Sharifi et al., 2017˙ Tanaka, 

Yonesaka, Ueno, & Ohnishi, 2015). 

Παρότι τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης βρίσκονται ακόμη εν τη γενέσει,  

σχεδιάζονται και αναβαθμίζονται όλο και περισσότερο για να προσφέρουν στους 

μανθάνοντες υποστήριξη και παροχή κινήτρων αυτοδιάθεσης στη χρήση των στρατηγικών 

και εργαλείων μάθησης (Delen & Liew, 2016). 

2.4    Συνεργατική μάθηση - εννοιολογική προσέγγιση 

______________________________________________ 

Η συνεργατική μάθηση (collaborative learning) είναι μία παιδαγωγική προσέγγιση 

που λαμβάνει χώρα σε εποικοδομητικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Elliott, 2017˙ Szulc, 

2019), στα οποία μία ομάδα μαθητευόμενων με τη βοήθεια του μέντορα και διευκολυντή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας έρχεται σε γνωστικές αλληλεπιδράσεις προς αναζήτηση λύσεων 

σε προβληματικές καταστάσεις και προκλήσεις. Παρά το γεγονός ότι πλήθος ορισμών έχουν 

ευρέως αποδοθεί στη συνεργατική μάθηση, ένας περιεκτικός και ξεκάθαρος ορισμός 

φαίνεται να απουσιάζει από τη σύγχρονη βιβλιογραφία.  

Η συνεργατική μάθηση βασίζεται στη θεωρία της κοινωνικής εποικοδομιστικής 

μάθησης, τονίζοντας ότι η μάθηση και η κατασκευή της γνώσης επηρεάζονται από την 

αλληλεπίδραση και τη συνεργασία (Dillenbourg, Järvelä, & Fischer, 2009) μεταξύ των 

συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία9. 

_______________________ 

9 Πολλοί ερευνητές συμφωνούν ως προς την αλληλεπιδραστική φύση της συνεργατικής μάθησης, ωστόσο 

επιχειρούν να διαφοροποιήσουν την collaborative μάθηση από την cooperative μάθηση (Harasim, 2017˙ Jong, 

2016˙ Sanchez, 2017˙ Vuopala, Hyvönen, & Järvelä, 2016). Οι ερευνητές του πεδίου αποδίδουν στην 

cooperative μάθηση τις επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης της ομάδας στην ατομική μάθηση με τον καταμερισμό 

της εργασίας μεταξύ των διδασκομένων. Αντιθέτως, στην collaborative μάθηση δίνεται έμφαση στην ενεργή 

ρύθμιση των δραστηριοτήτων και την αμοιβαιότητα στην εμπλοκή των εκπαιδευόμενων σε μία κοινή 

προσπάθεια για την οικοδόμηση της γνώσης και την επίλυση προβλημάτων. 
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Χαρακτηριστικά οι Resta και Laferrière (2007) περιγράφουν τη συνεργατική μάθηση 

ως κοινωνική αλληλεπίδραση, με σκοπό τη μάθηση και τη δημιουργία γνώσεων (όπ. αναφ. 

στον Virtue, 2017, σ. 219). Οι Sung, Yang και Lee (2017) στη μετα-αναλυτική τους έρευνα 

για τις επιδράσεις της συνεργατικής μάθησης που υποστηρίζεται από φορητές συσκευές και 

υπολογιστή, την προσδιορίζουν ως τη μάθηση με τη χρήση κινητών συσκευών, η οποία 

περιλαμβάνει την αξιοποίηση μικρών ομάδων, στις οποίες οι μαθητευόμενοι συνεργάζονται 

για να μεγιστοποιήσουν τόσο τη δική τους μάθηση όσο και τη μάθηση των άλλων. Ο 

συγκεκριμένος ορισμός επικεντρώνεται στην αξιοποίηση κινητών συσκευών και στην 

ενίσχυση της μάθησης μέσω συνεργατικών προσεγγίσεων. Συγκριτικά με τους 

παραδοσιακούς προσωπικούς Η/Υ, οι κινητές ''έξυπνες'' συσκευές παρέχουν μία πιο 

εξατομικευμένη διεπαφή μάθησης, άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες και άμεση ανταλλαγή 

μηνυμάτων, με αποτέλεσμα την αύξηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών μικρών 

ομάδων.  

Άλλοι μελετητές σχολιάζουν το διαμοιρασμό και την ανταλλαγή ιδεών για την 

επίτευξη της συνεργατικής μάθησης (Lai-wah, 2016˙ Vai & Sosulski, 2015). Οι Garcia 

(2012) και Suh (2011) προσθέτουν το στοιχείο της κοινής στοχοθεσίας για την επιτυχή 

ολοκλήρωση μίας εργασίας και ορίζουν τη συνεργατική μάθηση ως ''τη μαθησιακή 

κατάσταση στην οποία μία ομάδα εκπαιδευόμενων συνεργάζεται για να επιτύχει έναν κοινό 

στόχο, ολοκληρώνοντας το έργο μαζί με την επικοινωνία και μία κοινή λύση για την επίλυση 

του έργου'' (όπ. αναφ. στους Yeen-Ju & Mai, 2016, σ. 536). Παρόμοια οι Clark και Mayer 

(2016) αναφερόμενοι στη συνεργασία υποδηλώνουν τη δημιουργία ομάδων αποτελούμενων  

από δύο έως έξι άτομα που εργάζονται μαζί προς την επίτευξη ενός στόχου, συχνά με τη 

μορφή έργου ή ανάθεσης μαθημάτων.   

 

   2.4.1  Η σημαντικότητα της συνεργατικής μάθησης 

   ____________________________________________ 

Η συνεργατική μάθηση ως εκπαιδευτική προσέγγιση είναι ευρέως διαδεδομένη στον 

παιδαγωγικό χώρο, όχι μόνο σε συμβατικά περιβάλλοντα αλλά και σε υβριδικά και εξ Απο- 

στάσεως προγράμματα εκπαίδευσης. Τη σημασία της ομαδοσυνεργατικής μάθησης 

υποστηρίζουν οι Tseng, Gardner και Yeh (2016). Οι προαναφερόμενοι μελετητές θεωρούν τη 

συνεργατική μάθηση ως εκπαιδευτική στρατηγική που περιλαμβάνει ομάδες διδασκόμενων 

που εργάζονται από κοινού για την επίλυση ενός προβλήματος και την ολοκλήρωση ενός 

έργου, με στόχο την εμπλοκή όλων στην κριτική σκέψη σε ένα κοινωνικό διαδραστικό 

περιβάλλον. Η συνεργατική μάθηση λαμβάνει χώρα χωρίς την άμεση επέμβαση του 
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διδάσκοντα, με τους εκπαιδευόμενους να εργάζονται από κοινού λαμβάνοντας μέρος σε 

κοινές περίπλοκες και αυθεντικές εργασίες (Cooley, Burns, & Cumming, 2015).    

Εκτός από την ανταλλαγή πληροφοριών και την επικοινωνία, οι εκπαιδευόμενοι που 

βρίσκονται σε μία ομάδα συμμετέχουν σε ποικίλες αλληλεπιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης 

της γνωστικής επεξεργασίας, της επιχειρηματολογίας, της διαπραγμάτευσης, και της 

κοινωνικής κατασκευής της γνώσης μέσω της κοινής γνώμης (Wang, Cheng, Chen, Mercer, 

& Kirschner, 2017). Αυτού του είδους η μάθηση βασίζεται στη δόμηση των συμμετοχικών 

δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, οι Pozzi, Ceregini, Ferlino και Persico (2016) ορίζουν τη 

συνεργατική τεχνική (π.χ. συζήτηση, αξιολόγηση από ομοτίμους, παιχνίδι ρόλων, μελέτη 

περίπτωσης, κ.λπ.) ως διαρθρωμένη ανεξάρτητη από το περιεχόμενο διαδικασία, η οποία 

στοχεύει στη διευκόλυνση της μαθησιακής δραστηριότητας. Αυτές οι τεχνικές καθορίζουν το 

χρονοδιάγραμμα της μαθησιακής δραστηριότητας, τη φύση του έργου που πρέπει να 

διεκπεραιωθεί, την κατανομή της εργασίας μεταξύ εκπαιδευόμενων και ομάδων, την 

κοινωνική διάρθρωση των ομάδων (π.χ. μέγεθος, σύνθεση, κ.λπ.) και τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης μεταξύ συμμετεχόντων και ομάδων. Στη συνεργατική μάθηση, οι κοινές 

μαθησιακές εμπειρίες επιτρέπουν τη συμμετοχή σε συζητήσεις, τη συνομιλία με άλλους 

εκπαιδευόμενους, την παρουσίαση ή την υπεράσπιση των απόψεων που ενισχύουν όχι μόνο 

την αλληλεπίδραση αλλά και τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων 

(Kuo & Belland, 2016˙ Vai & Sosulski, 2015).  

Παράλληλα, η συνεργατική μάθηση επιτυγχάνεται με τη δημιουργία μικρών ομάδων 

εργασίας. Λίγες μελέτες έχουν τεκμηριωμένα αποδείξει την αποτελεσματικότητα της 

ομαδικής εργασίας σε εξ Αποστάσεως μαθήματα, γι’ αυτό και απαιτείται να διεξαχθούν 

περισσότερες έρευνες για τον προσδιορισμό των μεθόδων και των συνθηκών υπό τις οποίες η 

ομαδική εργασία στην εξΑΕ ωφελεί τους μανθάνοντες (Chang & Hannafin, 2015, όπ. αναφ. 

στους Smallwood & Brunner, 2017, σ. 4). Ανάμεσα στις έξι πτυχές της ποιότητας της 

ομαδικής εργασίας - δηλαδή το συντονισμό, την επικοινωνία, την ισορροπία των 

συνεισφορών των μελών, την αμοιβαία υποστήριξη, την προσπάθεια και τη συνοχή - ο 

συντονισμός θεωρείται ως το βασικό συστατικό για την επιτυχία της συνεργασίας σε ένα 

ανοιχτό και εξ Αποστάσεως μαθησιακό περιβάλλον (Lin, Szu, & Lai, 2016).  

Σε αντίθεση με την ατομική μάθηση, κατά την οποία το μαθησιακό αποτέλεσμα 

εξαρτάται από ενδογενείς κυρίως παράγοντες (π.χ. τα προσωπικά χαρακτηριστικά μάθησης, 

η ικανότητα μάθησης, ο χρόνος που δαπανάται για τη μάθηση, κ.λπ), η αποτελεσματική 

συνεργατική μάθηση εξαρτάται επίσης από τον τρόπο και το βαθμό συνεισφοράς της 

ομάδας. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται συνεχή εστίαση, αλληλεξάρτηση, ομοιόμορφη 
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κατανομή του φόρτου εργασίας, συνεργασία, αμοιβαία αξιολόγηση και αδιάλειπτο  

προβληματισμό (Chen & Hwang, 2017). 

Η ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων στους εκπαιδευόμενους, όπως εκείνος του 

συντονιστή μπορεί να λειτουργήσει θετικά στη δημιουργία συλλογικής ατμόσφαιρας. 

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ενσωμάτωση των συντονιστών μεταξύ των εκπαιδευόμενων 

σε ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα παράγει σημαντικές επικοινωνιακές πράξεις και 

δυνητικά αυξάνει τα μαθησιακά αποτελέσματα (Salter & Conneely, 2015˙ Wei, Peng, & 

Chou, 2015). Πρόσωπο-κλειδί και υπεύθυνος για τη διαχείριση των μικρών ομάδων είναι ο 

ίδιος ο διδάσκων, ο οποίος σύμφωνα με την έρευνα των Limbu και Markauskaite (2015) 

είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του διαδικτυακού μαθησιακού χώρου, την προώθηση του 

εκπαιδευτικού υλικού και την παροχή του αισθήματος της διαφάνειας (openness) μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων.        

Η σημαντικότητα της διαδικτυακής συνεργατικής μάθησης επισημαίνεται κατά κόρον 

στη βιβλιογραφία (Makri & Vlachopoulos, 2018c). Τα ευρήματα της μετα-ανάλυσης των 

Ayaz και Sekerci (2015) για τα αποτελέσματα της συνεργατικής προσέγγισης στα 

ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητευόμενων έδειξαν ότι συμβάλλει περισσότερο στην 

ακαδημαϊκή επιτυχία σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους και, ως εκ τούτου, οι 

διδάσκοντες παροτρύνονται να αξιοποιούν τις συνεργατικές διδακτικές μεθόδους στη 

διαδικτυακή τάξη. Με την παραπάνω θέση συναινούν και οι Sellés, Muñoz-Carril και 

González-Sanmamed (2015), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι από τη μεριά τους οι ίδιοι οι 

εκπαιδευόμενοι δείχνουν την προτίμησή τους στη συνεργατική μέθοδο, χαρακτηρίζοντάς τη 

ως μία ευεργετική μέθοδο μάθησης, κυρίως όσον αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα και 

στη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων.  

Η έρευνα των Bergamin, Werlen και Bochud (2017) κατέληξε ότι  οι μαθητευόμενοι, 

οι οποίοι μαθαίνουν μέσα από ένα σενάριο συνεργατικής μάθησης εμφανίζουν καλύτερη 

απόδοση από ό, τι μέσω σεναρίου ατομικής μάθησης. Οι Cano, Ruiz και Garcia (2015) στο 

διδακτικό σχεδιασμό ενός εξ Αποστάσεως προγράμματος προπτυχιακών φοιτητών 

αξιοποίησαν τη συνεργατική μέθοδο ως μία από τις διδακτικές στρατηγικές, καθώς 

υποστηρίζουν ότι εμπλουτίζει τη μάθηση και δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης, κριτικής σκέψης και επικοινωνίας. Οι Sinha, Rogat, Adams-

Wiggins και Hmelo-Silver (2015) εξαίρουν τη σημασία των συνεργατικών περιβαλλόντων 

που υποστηρίζονται από την τεχνολογία ως προωθητές της βαθιάς δέσμευσης και εμπλοκής 

των εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή διαδικασία. 

 



 
91 

   2.4.2  Η εμπλοκή - δέσμευση των διδασκόμενων 

   _________________________________________  

Η δέσμευση των εκπαιδευόμενων (engagement) στη μάθηση αποτελεί ευρεία έννοια 

με πολλές πτυχές, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια του παρόντος υποκεφαλαίου. 

Παράλληλα, η έννοια της δέσμευσης έχει κατεξοχήν συσχετιστεί με τη συνεργατική 

εποικοδομιστική μάθηση και εντοπίζεται περισσότερο σε ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα, στα οποία κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε όλα τα 

στάδια της μαθησιακής διαδικασίας.    

Ο όρος δέσμευση-εμπλοκή έχει προσεγγιστεί ευρέως στη διεθνή κυρίως 

βιβλιογραφία, ωστόσο δεν υφίσταται ακόμη ένας σαφής ορισμός, παρότι η έννοια αυτή 

θεωρείται πολύ σημαντική τόσο από τους ερευνητές όσο και από τους επαγγελματίες 

(Azevedo, 2015˙ Järvelä, Järvenoja, Malmberg, Isohätälä, & Sobocinski, 2016). Ο Dixson 

(2015) ορίζει την εμπλοκή των εκπαιδευόμενων ως "το βαθμό στον οποίο οι μαθητευόμενοι 

συμμετέχουν ενεργά σκεπτόμενοι, μιλώντας και αλληλεπιδρώντας με το περιεχόμενο ενός 

μαθήματος, τους άλλους διδασκόμενους του προγράμματος και τον εκπαιδευτή" (σ. 2). Η 

έρευνα των Iinuma, Matsuhashi, Nakamura και Chiyokura (2016) έδειξε ότι η διαχείριση της 

συνεργατικής μάθησης που στηρίζεται σε υπολογιστικά περιβάλλοντα βελτιώνει την 

ευαισθητοποίηση των μαθητευόμενων σε συνεργατικές δεξιότητες, όπως διαπροσωπικές 

δεξιότητες, δεξιότητες έρευνας και δεξιότητες διαχείρισης ομάδας, καθώς και αύξηση του 

βαθμού εμπιστοσύνης των εκπαιδευόμενων στις δεξιότητες πληροφορικής. Οι Clark και 

Mayer (2016) υποστηρίζουν ότι η εμπλοκή βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των επιτυχημένων 

προγραμμάτων μάθησης και την ορίζουν ως  

μια ουσιαστική ψυχολογική αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που προάγει την επίτευξη του μαθησιακού 

στόχου. Η αφοσίωση μπορεί να υποστηρίξει την οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ 

του νέου περιεχομένου και της προηγούμενης γνώσης ή / και μεταξύ στοιχείων 

περιεχομένου στα μαθήματα. (σ. 222) 

Η εμπλοκή των εκπαιδευόμενων συνιστά μία πολυδιάστατη έννοια που περιλαμβάνει 

την ενεργό συμμετοχή του μαθητευόμενου στη μάθηση και στην επικοινωνία με τους 

συνεκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό περιβάλλον και το Σ.Δ.Μ. (Gourlay, 

2015, όπ. αναφ. στους Campbell, Detres, & Lucio, 2019, σ. 3). Στο σημείο αυτό η έννοια της 

εμπλοκής των διδασκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία εμφανίζεται ως παράμετρος 

αλληλεπίδρασης, δηλαδή ουσιαστικά γίνεται λόγος για έναν συνεργατικό προσανατολισμό.  
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Μέσω των αλληλεπιδράσεων και της εμπλοκής με το υλικό, τους άλλους 

μαθητευόμενους, τους εκπαιδευτές και τα τεχνολογικά μέσα, οι διδασκόμενοι έχουν τη 

δυνατότητα συμμετοχής στη δόμηση και αναδόμηση της γνώσης (Smallwood & Brunner, 

2017). Ωστόσο, ορισμένες φορές όσο περισσότερα άτομα εμπλέκονται στις αλληλεπιδράσεις 

ή στις συνεργατικές δομές, τόσο πιο περίπλοκη αποδεικνύεται η εμπλοκή των 

εκπαιδευόμενων (Frankl, Schratt-Bitter, & O’Sullivan, 2016).  

Στα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης η έννοια της εμπλοκής χαρακτηρίζεται ως 

ένας πολυδιάστατος όρος αποτελούμενος από συμπεριφορικές, συναισθηματικές και 

γνωστικές πτυχές (Fredricks, Filsecker, & Lawson, 2016˙ Salmela-Aro, Moeller, Schneider, 

Spicer, & Lavonen, 2016˙ Shernoff et al., 2016). Η διάσταση της δέσμευσης είναι 

αλληλένδετη με συμπεριφορές, όπως η προσπάθεια, η συμμετοχή, η παρακολούθηση και η 

κατ’ οίκον εργασία. Η γνωστική διάσταση σχετίζεται με την επένδυση στη μάθηση, το βάθος 

της επεξεργασίας, ενώ η συναισθηματική πτυχή αναφέρεται σε επιρροές και συναισθήματα, 

όπως το ενδιαφέρον, το άγχος και η ανία (Shernoff et al., 2016). Στο ίδιο μήκος κύματος 

κινούνται ο Järvelä και οι συνεργάτες του (2016) ως προς την τρίπτυχη διάσταση της 

δέσμευσης, εξαίροντας τη σχέση της με την αλληλεπιδραστική συνεργασία μεταξύ των 

μελών. Μάλιστα, οι Frankl et al. (2016) θεωρούν την εμπλοκή ως αναπόσπαστο τμήμα της 

συνεργασίας και το κλίμα της ομάδας ως έναν από τους ενισχυτικούς παράγοντες της 

προώθησης της συνεργατικής μάθησης.  

Επιπρόσθετα, μία άλλη πτυχή της εμπλοκής είναι η ενεργητική μάθηση (active 

learning), η οποία ορίζεται ως εκπαιδευτική προσέγγιση που εμπλέκει τους διδασκόμενους 

στη μαθησιακή διαδικασία (Budhai, 2017). Οι μανθάνοντες λαμβάνουν ενεργητικά μέρος και 

προτιμούν μεθόδους ενεργητικής εμπλοκής, όπως η αξιοποίηση διαδικτυακών παιχνιδιών, οι 

προσομοιώσεις εικονικών κόσμων, τα βίντεο με ενσωματωμένα κουίζ, τα παιχνίδια ρόλων 

και οι διαδραστικές μελέτες περίπτωσης, η μάθηση μέσα από κοινωνικά μέσα και η μάθηση 

βασισμένη σε σενάρια. Αυτές οι τεχνικές θεωρούνται ως ενεργητικές στρατηγικές για τη 

διαμόρφωση ενός νέου μαθησιακού σκηνικού για τους εξ Αποστάσεως μανθάνοντες.  

Με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις, όπως αυτές προέκυψαν από τη μελέτη της 

βιβλιογραφίας, οι βασικότερες πτυχές γενικότερα της συνεργατικής μάθησης 

αντικατοπτρίζονται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2.5.):  
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Σχήμα 2.5.  Εξ Αποστάσεως συνεργατικό περιβάλλον μάθησης 

Επομένως, ένα διαδικτυακό πρόγραμμα πρέπει να σχεδιάζεται, ώστε να εμπλέκει τους 

μανθάνοντες στη μαθησιακή διαδικασία. Η εμπλοκή αυτή ενδυναμώνει τον 

αυτοκατευθυνόμενο μαθητευόμενο, καθώς απαιτεί από εκείνον να αλληλεπιδρά με το 

εκπαιδευτικό υλικό και τους συνεκπαιδευόμενους, επιτρέποντας την ενσωμάτωση των 

προηγούμενων εμπειριών και παρέχοντας ευκαιρίες για προσθήκη νέων εμπειριών (Tainsh, 

2016). Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατόν να λειτουργήσει αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο της εξ Αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης.  

   2.4.3  Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης 

   ____________________________________ 

Επιπρόσθετα, η συνεργασία και η επικοινωνία σε ένα κονστρουκτιβιστικό 

ηλεκτρονικό περιβάλλον είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία ηλεκτρονικών 

κοινοτήτων μάθησης. Η έννοια της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης είναι ένα θέμα αρκετά 

προσφιλές στην εξΑΕ και στη διεθνή βιβλιογραφία για την ηλεκτρονική μάθηση. Η έννοια 

της κοινότητας αποτελεί ένα μέτρο δέσμευσης σε ένα σύνολο κοινών αξιών, κανόνων και 

εννοιών, μιας κοινής ιστορίας και ταυτότητας με μία συγκεκριμένη κουλτούρα (Macià & 

García, 2016˙ Schwier & Daniel, 2008, όπ. αναφ. στην Lai-wah, 2016, σ. 22). Πρόκειται για 

ένα πολύπλοκο κοινωνικό δίκτυο συνδεδεμένων ανθρώπων που επικεντρώνεται στις σχέσεις 

μεταξύ διδασκόμενων, στο οποίο επικρατεί η αλληλοεκτίμηση και η δέσμευση σε ένα κοινό 

όραμα για συνεργασία, υγιή ανταλλαγή ιδεών και ανάδειξη νέων ιδεών (Rogo & Portillo, 
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2014, όπ. αναφ. στους Rogo & Portillo, 2015, σ. 293). Αυτή η αίσθηση της κοινότητας 

αναπτύσσεται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των διδασκόμενων που 

συμμετέχουν ενεργά στο περιεχόμενο του μαθήματος και στις επιμέρους δραστηριότητες10.  

Το χαρακτηριστικό της κοινότητας μάθησης να επικεντρώνεται σε ένα κοινό όραμα 

αναγνωρίζει και ο Veletsianos (2016), ο οποίος προβαίνει σε έναν διαχωρισμό ανάμεσα στις 

''ομάδες'', στα ''δίκτυα'' και στις ''κοινότητες'', υποστηρίζοντας ότι οι κοινότητες διακρίνονται 

από την εστίασή τους στη δέσμευση, τη συνοχή και τη συνέχεια. Οι Wu, Hsieh και Yang 

(2017) οργάνωσαν μία ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης, η οποία ανέδειξε τα πλείστα οφέλη 

της κοινότητας, όχι μόνο αναφορικά με την ενίσχυση της ουσιαστικής και θετικής 

συνεργασίας των συμμετεχόντων, αλλά και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής σε 

δραστηριότητες αλληλεπιδραστικής μάθησης (π.χ. αφήγηση, διαλογική συνεργασία, 

συζήτηση, ομαδικές παρουσιάσεις, κ.λπ).  

Οι Rogo και Portillo (2015) παρουσιάζουν ένα ηλεκτρονικό μοντέλο κοινοτήτων 

μάθησης, το οποίο χαρακτηρίζεται από τρία θεμελιώδη στοιχεία:  

 i) Τη μεταμόρφωση των σχέσεων μεταξύ διδασκόμενων και διδασκόντων, οι οποίες 

εκκινούν από την πρώτη γνωριμία και καταλήγουν στους δια βίου δεσμούς, μέσω των 

οποίων οι συνδιδασκόμενοι και οι διδάσκοντες δημιουργούν συλλογικές σχέσεις που 

επεκτείνονται και μετά το πέρας του διαδικτυακού προγράμματος.  

ii) Τη μεταμόρφωση της συναισθηματικής περιοχής, η οποία αρχίζει με τη 

συνειδητοποίηση του φαινομένου της κοινότητας της μάθησης, με προτεραιότητα την 

αλληλεπίδραση με τους συνεκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές και τα συναισθήματα των 

κοινοτήτων μάθησης που καθοδηγούν τις ενέργειες των εκπαιδευόμενων.   

iii) Τη μεταμόρφωση του γνωστικού τομέα, σύμφωνα με την οποία οι διδασκόμενοι 

μπορούν να προσεγγίσουν τα ανώτερα επίπεδα της ανάλυσης, της αξιολόγησης και της 

δημιουργίας της πληροφορίας. Η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στο συναισθηματικό τομέα, 

καθώς οικοδομούνται σχέσεις ανάμεσα στους συνδιδασκόμενους που επεκτείνονται πέραν 

των κοινοτήτων μάθησης στη μετέπειτα πορεία τους ως ανεξάρτητοι και αυτοδύναμοι 

επαγγελματίες. 

 

_________________________ 

10 Οι Jeong, Cress, Moskaliuk και Kimmerle (2017) αξιοποιούν τον όρο ''κοινότητα γνώσης'' (knowledge 

community) ως μία γενική ιδέα που ενσωματώνει διαφορετικές μορφές ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης. 

Αυτές οι κοινότητες χαρακτηρίζονται από διάφορες μορφές αλληλεπιδράσεων: α) τη συμμετοχή (attendance), 

β) τον συντονισμό (coordination), γ) τη συνεργασία (cooperation) και δ) τη συνεργασία (collaboration).   
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   2.4.4  Διαδικτυακές Κοινότητες Πρακτικής 

   _____________________________________  

Τα παραδοσιακά μοντέλα επιμόρφωσης τείνουν σήμερα να αντικατασταθούν από 

στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κοινοτήτων 

πρακτικής. Η συνεργατική μάθηση έχει επηρεαστεί από τη θεωρία των κοινοτήτων 

πρακτικής του Wenger (1998), σύμφωνα με την οποία ως κοινότητα πρακτικής μπορεί να 

εννοηθεί μία ομάδα επαγγελματιών που μαθαίνουν από κοινού και υποστηρίζουν ο ένας τον 

άλλο στην ανάπτυξη της πρακτικής τους (Wenger, 1998).  

Η έννοια των κοινοτήτων πρακτικής εισήχθη από τον Etienne Wenger, ο οποίος 

περιγράφει την κοινότητα πρακτικής ως ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης, της Δ.Β.Μ. και της ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των 

Ν.Τ. στην εκπαιδευτική διαδικασία (Lastrucci & Pascale, 2012).  Ο στόχος του σχεδιασμού 

ενός εξ Αποστάσεως περιβάλλοντος είναι η ενεργητική εμπλοκή των συμμετεχόντων στη 

μαθησιακή διαδικασία μέσα από τη δημιουργία μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής.  

Οι Wenger, Trayner και de Laat (2011) κάνουν χρήση του όρου ''κοινότητα'' ως 

συντόμευση για την κοινότητα πρακτικής για την ανάπτυξη μιας κοινής ταυτότητας και την  

ορίζουν ως εταιρική σχέση μάθησης μεταξύ ανθρώπων που θεωρούν χρήσιμο να μαθαίνουν 

μεταξύ τους για έναν συγκεκριμένο τομέα. Η εμπειρία του άλλου αντιμετωπίζεται ως 

εκπαιδευτικός πόρος και επιδιώκεται ο συγκερασμός των δυνάμεων για την κατανόηση και 

συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων.   

Οι κοινότητες πρακτικής προσφέρουν μία χρήσιμη προοπτική για την τεχνολογία, 

καθώς δεν προσδιορίζονται από τοπικά ή από προσωπικά χαρακτηριστικά, αλλά από τη 

δυνατότητα των ανθρώπων να μαθαίνουν από κοινού (Wenger, White, & Smith, 2009). Ο 

Brooks (2010) θεωρεί τις κοινότητες πρακτικής ως δυναμικές κοινωνικές δομές που 

ενεργοποιούνται μέσω αλληλεπιδράσεων.  

Η διαφορά των κοινοτήτων μάθησης από τις κοινότητες πρακτικής είναι στους 

στόχους: οι κοινότητες μάθησης είναι περισσότερο εστιασμένες στην ανάπτυξη γνώσεων και 

δεξιοτήτων σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενώ οι κοινότητες πρακτικής έχουν ως 

αντικείμενο ενασχόλησης την επίλυση κοινών προβλημάτων ή την ανταλλαγή εμπειριών και 

περιπτώσεων που είναι χρήσιμες σε συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα ή λειτουργούν 

ως μία νέα ευκαιρία για την επαγγελματική ανάπτυξη των ενηλίκων (Lastrucci & Pascale, 

2012). Η κοινότητα πρακτικής είναι μία αυτο-καθοδηγούμενη και αυτο-οργανωμένη ομάδα, 

στην οποία οι μηχανισμοί ανταλλαγής γνώσης και εμπλουτισμού της προσωπικής και 

επαγγελματικής ταυτότητας κάποιου είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι 
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αυθόρμητη και εθελοντική (Lastrucci & Pascale, 2012). Γι’ αυτό και στο παρόν 

επιμορφωτικό πρόγραμμα επιχειρήθηκε η συμμετοχή των διευθυντών/ντριών να είναι 

εθελοντική, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως κοινότητα πρακτικής και να 

ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους και τις πρακτικές τους από το δικό τους εργασιακό χώρο. Ο 

Serrat (2017) αναφερόμενος στις λειτουργίες των κοινοτήτων πρακτικής, ισχυρίζεται ότι 

παρέχουν ένα μέσο για την ελεύθερη ανταλλαγή δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων, ένα 

ανεπίσημο, φιλόξενο και κοινωνικό περιβάλλον, ένα μέσο δημιουργίας σχέσεων και 

δικτύωσης, καθώς και ένα χώρο εργασίας του δικτύου γνώσεων.  

Οι διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής αποτελούν πιο πολυσύνθετες και δυναμικές 

κοινότητες που επεκτείνουν την παραδοσιακή έννοια των κοινοτήτων πρακτικής στην 

εικονική πραγματικότητα, καθώς διαμορφώνονται μέσα σε δυναμικά εικονικά περιβάλλοντα. 

Οι εικονικές κοινότητες πρακτικής είναι ένας όρος πιο εκτεταμένος από τις κοινότητες 

πρακτικής, καθώς χρησιμοποιούν τη διασύνδεση που παρέχεται από μία μεγάλη ποικιλία 

ψηφιακών εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνιών (Dube, Bourhis, & Jacob, 2006, όπ. 

αναφ. στον Adedoyin, 2016, σ. 359). Τα κοινά χρησιμοποιούμενα εργαλεία και πλατφόρμες 

για τις διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής περιλαμβάνουν φόρουμ συζητήσεων, λίστες, 

blogs, wikis και ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.   

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι υφίσταται ερευνητικό κενό στη διεθνή σύγχρονη 

βιβλιογραφία αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο μία ομάδα ανθρώπων που επικοινωνούν 

μεταξύ τους διαδικτυακά έχει καταφέρει να λειτουργεί ως Διαδικτυακή Κοινότητα Μάθησης 

ή ως Διαδικτυακή Κοινότητα Πρακτικής (Ian & Vlachopoulos, 2019). Οι προαναφερόμενοι 

ερευνητές ανέπτυξαν ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο διαρθρωτικά ενσωμάτωσε τις 

Διαδικτυακές Κοινότητες ως μέρος μιας Κοινότητας Πρακτικής.  

 

   2.4.5  Τεχνολογικά συνεργατικά εργαλεία 

   ___________________________________ 

  

Στη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρείται ένα ευρύ φάσμα εμπειριών που πιστοποιούν 

την επιτυχία της χρήσης διαφόρων τεχνολογικών εργαλείων που αξιοποιούνται σε 

συνεργατικά εποικοδομιστικά πλαίσια, ιδιαίτερα με την έκρηξη της αξιοποίησης των 

εργαλείων Web 2.0 σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα. Στην παρούσα διδακτορική 

διατριβή θα γίνει λόγος για ορισμένα απ’ αυτά, κυρίως όσα αξιοποιούνται ως επί τω πλείστον 

σε ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά πλαίσια, εμμένοντας κυρίως στους λόγους εφαρμογής τους. 
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Πλείστα εργαλεία δύνανται να υποστηρίξουν την κοινωνική κονστρουκτιβιστική 

συνεργασία και να παρέχουν ευκαιρίες ενεργούς εμπλοκής των εκπαιδευόμενων στο 

μαθησιακό υλικό (Järvelä et al., 2016). Τα παραδοσιακά συνεργατικά και επικοινωνιακά 

εργαλεία περιλαμβάνουν τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα φόρουμ 

συζητήσεων. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η αξιοποίηση των ασύγχρονων συζητήσεων για 

τη συνεργατική μάθηση και την ανάπτυξη του αισθήματος της κοινότητας μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων (Lai-wah, 2016). Τα διαδικτυακά συνεργατικά εργαλεία έχει αποδειχθεί ότι 

συμβάλλουν στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας και στη διατήρηση της 

συναισθηματικής υποστήριξης (Hernández-Sellés, Muñoz-Carril, & González-Sanmamed, 

2019). 

Ο όρος Web 2.0 χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δεύτερη γενεά του 

Παγκόσμιου Ιστού που δίνει έμφαση στη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων και 

περιεχομένου μεταξύ των χρηστών (Murray, Hale, & Dozier, 2015). Τα κύρια εργαλεία 

επικοινωνίας Web 2.0 περιλαμβάνουν ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, 

Twitter, LinkedIn, κ.λπ), blogs, wikis, microblogs, ψηφιακά βίντεο, webcasts, podcasts, 

κοινωνικά bookmarking, instant messaging, βάσεις δεδομένων, εικονικές αίθουσες και 

εικονικούς κόσμους (π.χ. Second Life).  

Οι Altuna και Lareki (2015) παραθέτουν διάφορες ψηφιακές πηγές, οι οποίες 

διανέμονται σε επτά διαφορετικές κατηγορίες και θα μπορούσαν να τεθούν προς αξιοποίηση 

στο πλαίσιο του κονστρουκτιβιστικού παραδείγματος. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές αυτοί 

κάνουν λόγο για:  

 Μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, Bing, κ.ά). 

 Εκπαιδευτικά λογισμικά (JClic, Quadern Virtual, Exelearning, κ.λπ) 

 Webquest και κυνηγούς θησαυρών. 

 Wikipedia (ως συμβουλευτικού ιστότοπου). 

 Δημιουργία blogs. 

 Πηγές συσχετιζόμενες με έργα δικτύωσης (Google Docs, εικονικές μονάδες δίσκων ή 

λογισμικά σχεδιασμένα για τη συμμετοχή σε συνεργατικά projects). 

 Άλλες πηγές (ειδικό λογισμικό για την εκμάθηση περιεχομένου, παιχνίδια, ψηφιακός 

πίνακας, Σ.Δ.Μ., κ.λπ). 

Οι Tan και Chapman (2016) εμμένουν στην αξιοποίηση των ομαδικών εργασιών 

(project-based learning), καθώς οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να οικοδομήσουν τη νέα 

γνώση μέσα από τη συνεργατική και αλληλεπιδραστική φύση τους. Οι Yelich Biniecki και 

Conceição (2016) προτείνουν την αξιοποίηση εργαλείων χαρτογράφησης ιδεών στο πλαίσιο 
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του κονστρουκτιβιστικού παραδείγματος, με τα οποία οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι δύνανται 

να δώσουν προτεραιότητα σε ιδέες, να αναλύουν κριτικά έννοιες, να τις συνδέουν με 

προγενέστερες γνώσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις για τη νοηματοδότηση των ιδεών σε 

ένα βαθύτερο επίπεδο. Παρόμοια, οι Wang et al. (2017) στην έρευνά τους για τις επιπτώσεις 

της διαδικτυακής χαρτογράφησης ιδεών στην αλληλεπίδραση σε ένα ηλεκτρονικό 

περιβάλλον για μία εργασία προσανατολισμένη στις έννοιες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

οι εννοιολογικοί χάρτες επιτρέπουν την αλληλεπίδραση, τον αναστοχασμό μέσα από 

συζητήσεις και την ανταλλαγή ιδεών προάγοντας θετικά κίνητρα και συναισθήματα και 

μειώνοντας το άγχος. Ωστόσο, στην ίδια έρευνα οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν ότι, παρότι 

βίωσαν την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, αντιμετώπισαν δυσκολίες ως προς τη χρήση των 

εννοιολογικών χαρτών για να διερευνήσουν λύσεις ή διαδικαστικές γνώσεις για την 

ολοκλήρωση της δραστηριότητας. 

Ένα άλλο σημαντικό τεχνολογικό εργαλείο που διευκολύνει τη συνεργατική μάθηση 

είναι τα blogs, τα οποία αξιοποιούνται όλο και περισσότερο για τη διευκόλυνση της μάθησης 

των εκπαιδευόμενων (Shana & Abulibdehb, 2015). Η αξιοποίηση των blogs παρέχει τη 

δυνατότητα για συνεργασία και αλληλεπίδραση με τους συνδιδασκόμενους από 

διαφορετικούς πολιτισμούς, συμβάλλει στην αναζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών, στην 

επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων (Cuhadar & Kuzu, 2010, όπ. αναφ. στους 

Kuo, Belland, & Kuo, 2017, σ. 38), καθώς και στην προώθηση της κριτικής σκέψης και του 

αναστοχασμού (Stoszkowski & Collins, 2017). Στην έρευνα των Kuo et al. (2017), από την 

άποψη της απόκτησης της γνώσης με την αξιοποίηση των blogs, οι εκπαιδευόμενοι 

κατανόησαν το περιεχόμενο, ανέπτυξαν τον τρόπο σκέψης τους με τη συζήτηση και 

απέκτησαν εμπειρίες πραγματικής ζωής. Αναφορικά με τις δεξιότητες, οι εκπαιδευόμενοι 

έμαθαν πώς να διαχειρίζονται τα καθήκοντα με οργανωμένο τρόπο και να αναπτύσσουν 

καλές συνεργατικές και οργανωσιακές δεξιότητες, οι οποίες θα τους ήταν χρήσιμες για την 

τωρινή ή τη μελλοντική τους καριέρα. Ωστόσο, η μειονότητα των εκπαιδευόμενων επέδειξε 

θετικές στάσεις ως προς τη χρήση των blogs σε ομαδική εργασία, ενώ η πλειονότητα έδειξε 

την προτίμησή της να εργάζεται σε κοινότητα μάθησης. Η αίσθηση της κοινότητας και της 

συνεργατικής μάθησης στην έρευνα αυτή προέβλεψε σημαντικά την αντίληψη της μάθησης, 

με τη συνεργατική μάθηση να είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας.  

Οι Vlachopoulos και Makri (2019c) στη βιβλιογραφική τους επισκόπηση για τις 

βέλτιστες στρατηγικές της προώθησης της διαδικτυακής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 

σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά πλαίσια, τόνισαν την αξιοποίηση των wikis και των πινάκων 

συζήτησης, οι οποίοι συνεισφέρουν επίσης σε μεγάλο βαθμό στη σύγχρονη και ασύγχρονη 
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επικοινωνία μεταξύ των συνδιδασκόμενων, υπερβαίνοντας τα όρια της παραδοσιακής τάξης. 

Οι μαθητευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε αναρτήσεις και να λαμβάνουν 

άμεση ανατροφοδότηση που τους παρακινεί να εργάζονται σε ομάδες εμπλεκόμενοι σε 

συνεργατικές δραστηριότητες (Alkhathlan & Al-Daraiseh, 2017). Στην έρευνα των Manca 

και Ranieri (2016) οι διδασκόμενοι αξιοποιούν τα κοινωνικά μέσα για προσωπική κοινή 

χρήση και επαγγελματική σύνδεση, παρότι η συχνότητα χρήσης τους εμφανίζεται 

περιορισμένη.  

Ένα εργαλείο που θεωρείται μεγίστης σημασίας είναι οι ιστότοποι κοινωνικής 

δικτύωσης, οι οποίοι δεν εμπερικλείουν κάποιου είδους δέσμευση εκ μέρους των 

μαθητευόμενων, ωστόσο αξιοποιούνται για την υποστήριξη και προώθηση της συνεργατικής 

μάθησης. Ο όρος κοινωνικά μέσα11 είναι πολυδιάστατος ως προς τον προσδιορισμό του. Οι 

Carr και Hayes (2015) ορίζουν τα κοινωνικά μέσα δίνοντας έμφαση περισσότερο στις 

διαδικασίες που αναδύονται μέσα από την αξιοποίηση αυτών των εργαλείων:  

Τα κοινωνικά μέσα είναι διαδικτυακά κανάλια που επιτρέπουν στους χρήστες να 

αλληλεπιδρούν ευκαιριακά και να αυτοπαρουσιάζονται επιλεκτικά, είτε σε 

πραγματικό χρόνο είτε ασύγχρονα, τόσο σε ευρεία όσο και σε περιορισμένα 

ακροατήρια που αποκτούν αξία από το περιεχόμενο που δημιουργείται από το 

χρήστη και την αντίληψη της αλληλεπίδρασης με άλλους. (σ. 50)  

Από μία άλλη οπτική, τα κοινωνικά δίκτυα ορίζονται ως διαδικτυακές υπηρεσίες που 

επιτρέπουν σε άτομα να δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ αρθρώνοντας μία λίστα με 

άλλους χρήστες με τους οποίους μοιράζονται μία σύνδεση και γνωστοποιούν τη λίστα με τις  

συνδέσεις τους και εκείνες που γίνονται από άλλους μέσα στο σύστημα (Boyd & Ellison, 

2007, όπ. αναφ. στους Alkhathlan & Al-Daraiseh, 2017, σ. 1).  

Προεκτείνοντας τον παραπάνω ορισμό, ώστε να εναρμονίζεται με την υιοθέτηση των 

τεχνολογικών εργαλείων Web 2.0, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζονται ως 

εκπαιδευτικοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης. Οι Al-Dhanhani, Mizouni, Otrok και Al-

Rubaie (2015) ορίζουν τα εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα ως ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης που δημιουργούνται για την προώθηση της συνεργασίας αποσκοπώντας στην 

προώθηση της μάθησης μέσα από την ωφέλεια των κοινωνικών πτυχών.  

________________________ 

11 Παραδείγματα κοινωνικών μέσων περιλαμβάνουν: ιστότοπους κοινωνικού δικτύου (π.χ. Facebook), Wikis 

(π.χ. wikispaces), υπηρεσίες διαμεσολάβησης (π.χ. YouTube), εργαλεία blogging (π.χ. Blogger), υπηρεσίες 

micro-blogging (π.χ. Twitter), κοινωνικούς σελιδοδείκτες (π.χ. Delicious), εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας 

(π.χ. Zotero) και εργαλεία κοινής χρήσης (π.χ. Slideshare) (Gruzd, Staves, & Wilk 2012, όπ. αναφ. στους 

Greenhow & Lewin, 2016, σ. 7). 
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Στoυς ιστότοπους των κοινωνικών δικτύων στο Web 2.0, οι χρήστες αλληλεπιδρούν 

χρησιμοποιώντας κείμενο, εικόνες ή μηνύματα βίντεο. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν 

αναγνωριστεί ως ενθαρρυντικοί παράγοντες αλλαγών για τις πρακτικές της διδασκαλίας και 

εκμάθησης, από την άποψη της ανοικτότητας, της διαδραστικότητας και της κοινωνικότητας 

(Manca & Ranieri, 2016). Από την οπτική των εκπαιδευόμενων, οι αλληλεπιδράσεις και η 

αλληλοϋποστήριξη των χρηστών αποδεικνύονται ένας προωθητικός παράγοντας για τη 

μαθησιακή εμπειρία που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών (Alkhathlan & Al-Daraiseh,  

2017˙ Al-Rahmi, Othman, & Yusuf, 2015˙ Al-Rahmi & Zeki, 2016˙ Hamid, Waycott, 

Kurnia, & Chang, 2015). Ο αλληλεπιδραστικός και επικοινωνιακός χαρακτήρας των 

κοινωνικών μέσων επισημαίνεται και από άλλους ερευνητές (Cunha Jr, van Kruistum, & van 

Oers, 2016˙ Greenhow & Lewin, 2016˙ Zhang, Chen, de Pablos, Lytras, & Sun, 2016)12. 

Επιπλέον, η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των κοινωνικών μέσων επαγγελματικής 

δικτύωσης, όπως το LinkedIn, παρουσιάζεται ως αναγκαία συνθήκη για τη δημιουργία 

επαγγελματικής ταυτότητας (Vallas & Cummins, 2015, όπ. αναφ. στους Novakovich, Miah, 

& Shaw, 2017, σ. 67). 

Η βιβλιογραφία εξετάζει τον πιθανό αντίκτυπο των κοινωνικών μέσων στα 

παιδαγωγικά οφέλη και τη διαχείριση της γνώσης στην εξ Αποστάσεως μάθηση (Al-Rahmi et 

al., 2015). Τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών μέσων περιλαμβάνουν διασυνδέσεις με 

άλλους χρήστες μέσω συνδέσμων και ροών ειδήσεων και κοινή χρήση περιεχομένου που 

δημιουργείται από τους χρήστες (π.χ. φωτογραφίες, αξιολογήσεις, ετικέτες). Αυτού του 

είδους η επικοινωνία πραγματοποιείται σε κάθε τόπο και χρόνο, καθιστώντας τη μαθησιακή 

διαδικασία ελεύθερη και κατανεμημένη, μία ομάδα πιο απομακρυσμένη και ''εικονική'' πιο 

οικεία, δημιουργώντας μία ιδιαίτερη πρόκληση για τον συντονισμό της γνώσης (Zhang et al., 

2016). Η έρευνα των Zhang et al. (2016) αποκαλύπτει ότι οι δραστηριότητες των κοινωνικών 

μέσων μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας μέσω 

της ενίσχυσης της διαδικασίας συντονισμού των ομάδων.  

Επιπλέον, ένα εργαλείο που αξιοποιείται τα τελευταία χρόνια για λόγους 

συνεργατικούς είναι οι προσομοιώσεις και οι τεχνικές που βασίζονται στην επίλυση 

προβληματικών καταστάσεων. Οι προσομοιώσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον βασισμένο 

σε σενάρια, όπου οι διδασκόμενοι αλληλεπιδρούν εφαρμόζοντας προηγούμενες γνώσεις και 

πρακτικές δεξιότητες σε πραγματικά προβλήματα και επιτρέποντας την επίτευξη των στόχων 

_________________________ 

12 Η αξιοποίηση των επικοινωνιακών εργαλείων και υπηρεσιών άμεσου μηνύματος (Skype, Slack, Discord, 

κ.λπ) δημιουργούν μία αίσθηση πραγματικής τάξης και οδηγούν σε αυξημένη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων 

(Drange & Kargaard, 2017). 
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τους (Angelini, 2015, όπ. αναφ. στους Vlachopoulos & Makri, 2017a, σ. 4). Με τις 

προσομοιώσεις και τη μάθηση που στηρίζεται στην επίλυση προβλημάτων οι διδασκόμενοι 

επεξεργάζονται τα προβλήματα προβαίνοντας σε προτάσεις που βασίζονται στον κοινωνικό 

κονστρουκτιβισμό και δημιουργώντας γνώση και νόημα μέσω των εμπειριών τους.  

Η κύρια διαφορά μεταξύ των προσομοιώσεων και της μάθησης που βασίζεται στην 

επίλυση προβλημάτων έγκειται στο γεγονός ότι η μάθηση που βασίζεται στο πρόβλημα 

προσφέρει μία αυτοκατευθυνόμενη μαθησιακή διαδικασία με τους μαθητευόμενους να απο- 

φασίζουν τι να μελετήσουν με βάση μία συγκεκριμένη υπόθεση, ερώτηση ή σενάριο. 

Αντίθετα, η προσομοίωση διαρθρώνει τις πληροφορίες που λαμβάνουν οι διδασκόμενοι με 

σκοπό να ευθυγραμμίσουν τη μάθησή τους με το προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών 

(Andrés, 2016). Αυτά τα παραδείγματα των ευκαιριών της ενεργητικής μάθησης όχι μόνο 

προωθούν την προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων, αλλά επίσης ενισχύουν δεξιότητες 

που απαιτούνται στην εκπαίδευση, όπως ικανότητες δόμησης της ομάδας, επίλυσης 

προβλημάτων, κριτικής και αναλυτικής σκέψης και πλήθος άλλες (Budhai, 2017). 

Η συνεργατική μάθηση και η αλληλεπίδραση σε εξ Αποστάσεως περιβάλλοντα 

επιτυγχάνεται επίσης μέσω της αξιοποίησης των εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών 

(Vlachopoulos & Makri, 2017a). Τα ψηφιακά παιχνίδια είναι εργαλεία, τα οποία προωθούν 

ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις και η ενασχόληση με αυτά παρέχει ένα πλούσιο κοινωνικό 

πλαίσιο για την καθοδηγούμενη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία (Piirainen-Marsh, 

2010, όπ. αναφ. στους Zhang et al., 2017, σ. 1) και σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα 

(Smith & Chan, 2017). Πλείστες έρευνες αποδεικνύουν τις ευκαιρίες τις οποίες παρέχουν τα 

εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια για την προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας 

και ρίχνουν φως στη δυναμική των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις ομάδες (Chen & Law, 

2016˙ Clark, Tanner-Smith, & Killingsworth, 2016˙ del Pozo, Gómez-Pablos, & Muñoz-

Repiso, 2017˙ Kordaki & Gousiou, 2017˙ Qian & Clark, 2016).  

Οι Vlachopoulos και Makri (2017a) στη συστηματική βιβλιογραφική επισκόπησή 

τους για τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιχνιδιών και των προσομοιώσεων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ανάμεσα στα άλλα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια θεωρούνται δυναμικά εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία εμπλέκουν 

τους διδασκόμενους σε συνεργατικές δραστηριότητες συνεισφέροντας στην παρακίνηση, την 

ανατροφοδότηση και τον προβληματισμό τους μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας. 

Παρόμοια, οι Chen και Hwang (2017) σε πειραματική έρευνά τους κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η παιδαγωγική προσέγγιση μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών βελτίωσε τη 

δυνατότητα των εμπλεκόμενων για επικοινωνία και αλληλεπίδραση, συγκριτικά με τους 
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μαθητευόμενους που αξιοποίησαν περισσότερο παραδοσιακούς τρόπους για μάθηση μέσω 

ομαδικών εργασιών.  

Η περιγραφή των σπουδαιότερων διαδικτυακών συνεργατικών εργαλείων, καθώς και 

οι ηλεκτρονικές εφαρμογές τους στην εκπαιδευτική εξ Αποστάσεως πραγματικότητα 

αποδίδονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.1): 

Πίνακας 2.1: Διαδικτυακές εφαρμογές για τη συνεργατική μάθηση 

Εργαλεία Περιγραφή Εφαρμογές 

Ηλεκτρονικής Μάθησης 

Συζητήσεις Σύγχρονη επικοινωνία μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων συμμετεχόντων με 

βάση το κείμενο   

Συλλογική μελέτη 

Παιχνίδια ρόλων 

Ομαδική λήψη απόφασης 

Ομαδική εργασία 

Ερωτήσεις και σχόλια  

Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο   

Ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ δύο 

ή περισσοτέρων ατόμων στον 

ατομικό ιστότοπο 

Συνεργατικές δραστηριότητες 

Ομαδική εργασία 

Επικοινωνία 

Πίνακες 

Συζητήσεων 

Επικοινωνία σε διαφορετικό χρόνο 

μεταξύ συμμετεχόντων 

Παράθεση σχολίων 

Μελέτες Περίπτωσης 

Συζητήσεις για καθορισμένα θέματα 

Microblogging - 

Twitter 

Κοινωνική πλατφόρμα δικτύωσης 

για σύντομες ενημερώσεις κειμένου 

Ανταλλαγή πληροφοριών 

Διαδραστικότητα 

Εξοικείωση με υλικό 

Εμπλοκή 

Blogs Σελίδες Διαδικτύου, όπου οι 

συμμετέχοντες γράφουν σε συνεχή 

ροή και απευθύνονται είτε σε 

μεμονωμένα άτομα είτε σε μεγάλα 

ακροατήρια 

Λήψη αποφάσεων 

Επίλυση προβλημάτων 

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

Οργάνωση ιδεών  

Αναστοχασμός/ανατροφοδότηση 

Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

Διαδικτυακές υπηρεσίες για σχόλια 

και συνδέσεις με επιλεγμένη ομάδα 

χρηστών  

Σχολιασμός  

Αλληλοϋποστήριξη 

Ομαδική εργασία 

Διαμοιρασμός πληροφοριών  

Wikis  Διαδικτυακά εργαλεία συλλογικής 

γραφής για την προσθήκη ή την 

επεξεργασία ήδη δημοσιευμένου 

περιεχομένου 

Διαμοιρασμός πόρων 

Συνεργατική συγκέντρωση πηγών 

Συνδιαμόρφωση περιεχομένου 

Αμεσότητα 

Προσομοιώσεις  Δραστηριότητες βασισμένες σε 

σενάριο για επίλυση προβλημάτων 

του πραγματικού κόσμου 

Ομαδοσυνεργατική μάθηση 

Κριτική σκέψη 

Δεξιότητες ανάλυσης 

Διαδικτυακά 

παιχνίδια 

Εικονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια 

παίζοντας μαζί  ή εναντίον άλλων 

στο Διαδίκτυο 

Παρακίνηση  

Ανατροφοδότηση  

Προβληματισμός 

Ανάπτυξη συλλογικού πνεύματος 

Κριτική σκέψη  
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Η ανάδειξη των νέων τεχνολογικών εργαλείων παρέχει πλείστες ευκαιρίες για 

συνεργασία και αλληλεπίδραση σε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα την 

οικοδόμηση κοινοτήτων μάθησης. Η έρευνα των Yeen-Ju και Mai (2016) κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι τεχνολογίες του Διαδικτύου όχι μόνο ενισχύουν τη συνεργασία στη 

μάθηση, αλλά επιπλέον οι εκπαιδευόμενοι εμφανίζουν περισσότερα κίνητρα για μάθηση και 

οι αποκτηθείσες γνώσεις είναι σχετικές και χρήσιμες.  

Παρά τα θετικά αποτελέσματα των συνεργατικών εργαλείων στη μάθηση, δεν 

παραπέμπουν πάντοτε σε θετικές στάσεις εκ μέρους των εκπαιδευόμενων. Οι Phillips et al. 

(2016) ισχυρίζονται ότι οι εκπαιδευόμενοι ενδέχεται να αδυνατούν να μάθουν μέσω της 

αξιοποίησης διαφορετικών τεχνολογικών συνεργατικών εργαλείων, με αποτέλεσμα να 

επέρχεται η απογοήτευση και η δυσαρέσκεια. Στην έρευνα των Smallwood και Brunner 

(2017), οι εκπαιδευόμενοι δεν εμφανίζονται άνετοι με τη χρήση της τεχνολογίας για τη 

μεταξύ τους επικοινωνία σχετικά με την εκπόνηση των εργασιών τους.  

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα εργαλεία της σύγχρονης 

τεχνολογίας με έμφαση στις συνεργατικές τεχνικές και μέσα αξιοποιούνται σήμερα σε 

πλήθος ερευνών που αφορούν την εξΑΕ για τη επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω 

της συνεργασίας των συνεκπαιδευόμενων.  

Συμπερασματικές επισημάνσεις 

Η επιστημονική συζήτηση και ο προβληματισμός αναφορικά με τον τρόπο με τον 

οποίο προσεγγίζουν τη μάθηση οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι ιδιαίτερα στο επιστημονικό πεδίο 

της εξΑΕ, απασχόλησε τους επιστήμονες και οδήγησε στη διατύπωση διαφόρων θεωριών. 

Στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής αρχικά καταβλήθηκε προσπάθεια προσδιορισμού 

της έννοιας και των κριτηρίων της ενηλικιότητας, καθώς το εξ Αποστάσεως πρόγραμμα 

απευθύνονταν σε διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης. Κατόπιν, οριοθετήθηκε εννοιολογικά ο 

όρος Εκπαίδευση Ενηλίκων και έγινε αναφορά στη σημαντικότητα του όρου ως βασική 

παράμετρος της Δ.Β.Μ.  

Εν συνεχεία αναπτύχθηκαν τα σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα, τα οποία εφαρμόζονται 

στην εξΑΕ ενηλίκων. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο μοντέλο της Ανδραγωγικής, αναπτύχθηκαν οι 

αρχές της και οι εφαρμογές της στην εξΑΕ και παρουσιάστηκε η κριτική που ασκήθηκε στη 

συγκεκριμένη θεωρία. Κατόπιν, έγινε λόγος για το ρόλο των προϋπαρχουσών εμπειριών στη 

μάθηση των ενηλίκων και στην παραγωγή νέας γνώσης. Το κεφάλαιο ολοκληρώθηκε με το 

ρόλο της βιωματικής, της αυτοκατευθυνόμενης και της συνεργατικής μάθησης για τους 

ενήλικους εκπαιδευόμενους, ώστε να ολοκληρώσουν επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα.        
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Κεφάλαιο 3 

Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη στελεχών εκπαίδευσης 

 

Σύνοψη Κεφαλαίου 

Το παρόν κεφάλαιο εκκινεί με την οριοθέτηση εννοιών, οι οποίες θεωρούνται 

σημαντικές για την προβληματική της έρευνας, όπως είναι εκείνες της επιμόρφωσης, της 

κατάρτισης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης. 

Στη συνέχεια αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης γενικότερα, αλλά και η εξ 

Αποστάσεως επιμόρφωση ειδικότερα για τα ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης. Κατόπιν, 

προσδιορίζονται οι μορφές επαγγελματικής επιμόρφωσης και ακολούθως καθορίζονται τα 

μοντέλα της. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ζητήματα που αναφέρονται στην επιμόρφωση 

των διευθυντικών στελεχών, καθώς και στα διεθνή πρότυπα επιμόρφωσης που αφορούν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των προϊσταμένων της εκπαίδευσης.         

3.1    Επιμόρφωση: εννοιολογικές διασαφηνίσεις 

_________________________________________   

Τα διευθυντικά στελέχη έχουν ανάγκη από την καθιέρωση επιμορφωτικής 

διαδικασίας ή και προτύπων επιμόρφωσης, προκειμένου να ανταποκριθούν στον 

πολυσύνθετο ρόλο τους και στις προσδοκίες της κοινωνίας και του εκπαιδευτικού 

συστήματος για να καταστούν αποτελεσματικοί ηγέτες εκπαίδευσης. Στο μεταβαλλόμενο και 

εξελισσόμενο σκηνικό της εκπαίδευσης, τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να εφοδιαστούν 

με οργανικά στοιχεία και εφόδια, ώστε να έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για να 

αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προκλήσεις. Για τους ανωτέρω λόγους, η 

εκπαιδευτική πολιτική επιβάλλεται να είναι απαιτητική και να προωθεί τη συνεχόμενη 

επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση των σχολικών ηγετών.      

Η ''επιμόρφωση'' είναι ένας όρος πολυδιάστατος που έχει απασχολήσει κατά καιρούς 

την επιστημονική κοινότητα, ωστόσο πρόκειται για όρο δύσκολο ως προς τον εννοιολογικό 

προσδιορισμό του. Με τον όρο επιμόρφωση νοείται το σύνολο των ειδικών προγραμμάτων, 

τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση και εμβάθυνση των παρεχόμενων γνώσεων 

αντικαθιστώντας αλλά και ενισχύοντας την αρχική εκπαίδευση των ατόμων, η οποία 

αποβλέπει στο να καλύψει τις ευρύτατες ανάγκες βελτίωσης των προσωπικών δεξιοτήτων 

τους (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Επιπλέον, ο όρος επιμόρφωση υποδεικνύει το σύνολο των 

συστηματικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των δραστηριοτήτων της μη  
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κατευθυνόμενης εμπειρικής μάθησης στο χώρο εργασίας (Παπαναούμ, 2003) και, ως εκ 

τούτου, αποτελεί θεσμό συνυφασμένο με κάθε μορφή καινοτομίας και ανανεωτικής πνοής 

εντός του εκπαιδευτικού οργανισμού. Ουσιαστικά πρόκειται για μία αδιάλειπτη διαδικασία, 

της οποίας απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων, της επάρκειας, και της 

γνώσης των ατόμων, προκειμένου να εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους, καθώς και η τάση 

για την προσωπική τους ανάπτυξη (Fathi & Ejargah, 2007, όπ. αναφ. στους Foroutan, 

Rajaeepour, & Siadat, 2016, σ. 48).  

Η επιμόρφωση είναι η διαδικασία που βοηθά το εργατικό δυναμικό να αποκτήσει 

περαιτέρω γνώσεις των καθηκόντων του, να μάθει ή να βελτιώσει τις απαιτούμενες 

δεξιότητες, στάσεις και αξίες που συνδέονται με την αρμόδια εκτέλεση των εργασιών του 

(Tulsian & Pandy, 2009). Το διευθυντικό στέλεχος, προκειμένου να είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στα κελεύσματα της σύγχρονης κοινωνίας, κρίνεται απαραίτητο να ανανεώνει 

τον γνωστικό του εξοπλισμό, γεγονός το οποίο θα επιτευχθεί με τη διαδικασία της 

επιμόρφωσης και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Μαυρογιώργος (1999) επιχειρώντας να αποδώσει έναν 

ορισμό για την επιμόρφωση την ορίζει ως  

το σύνολο των δραστηριοτήτων και διαδικασιών που συνδέονται με τη 

σύλληψη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, που έχουν 

ως πρωταρχικό σκοπό τον εμπλουτισμό, τη βελτίωση, την αναβάθμιση και την 

περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών - θεωρητικών ή πρακτικών, 

επαγγελματικών και προσωπικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, γνώσεων και 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους. (σ. 101)  

Υπό αυτό το πρίσμα, η επιμόρφωση συνάδει με την έννοια της ''κατάρτισης''. Ο 

Stroud (2006) ορίζει την κατάρτιση ως μία πρακτική δραστηριότητα, που αποσκοπεί στην 

ενίσχυση των δεξιοτήτων και στην εκπαίδευση σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα. Στην 

αγγλόφωνη βιβλιογραφία για την έννοια της επιμόρφωσης χρησιμοποιείται ο όρος training 

και ο κάθε μελετητής αποδίδει στον όρο αυτό το δικό του εννοιολογικό περιεχόμενο, όπως 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 3.1): 
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Πίνακας 3.1: Ορισμοί επιμόρφωσης 

Ορισμοί επιμόρφωσης Μελετητές 

''Η επίσημη και συστηματική τροποποίηση της συμπεριφοράς μέσω της 

μάθησης η οποία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, της 

διδασκαλίας, της ανάπτυξης και της προγραμματισμένης εμπειρίας''. 

Armstrong       

(2001, σ. 543) 

''Είναι μία διαδικασία μάθησης που περιλαμβάνει την απόκτηση 

γνώσεων, το ακόνισμα των δεξιοτήτων, τις έννοιες, τους κανόνες, ή την 

αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών για την ενίσχυση της απόδοσης 

των εργαζομένων''.  

Giri            

(2008, σ. 36) 

''Είναι η χρήση συστηματικών και προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 

διδασκαλίας για την προώθηση της μάθησης''.  

Armstrong   

(2009, σ. 675) 

''Πρόκειται για μια προγραμματισμένη και συστηματική προσπάθεια για 

να τροποποιήσει ή να αναπτύξει κανείς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη 

στάση μέσα από την εμπειρία της μάθησης,για να επιτευχθεί η 

αποτελεσματική απόδοση σε μια δραστηριότητα ή το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της. Σκοπός της, στην εργασιακή κατάσταση, είναι να 

επιτρέψει σε ένα άτομο να αποκτήσει ικανότητες, ώστε αυτός ή αυτή να 

είναι σε θέση να εκτελέσει επαρκώς ένα συγκεκριμένο έργο ή εργασία 

και να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητές του''. 

Buckley & Caple 

(2009, σ. 9) 

''Η επιμόρφωση είναι η διαδικασία της ανάπτυξης ποιοτήτων στο 

ανθρώπινο δυναμικό που θα του επιτρέψει να είναι πιο παραγωγικό και 

να συμβάλλει περισσότερο στην επίτευξη των οργανωτικών στόχων''.  

Ghuman      

(2010, σ. 334) 

Η πλειονότητα των μελετητών συγκλίνει στην άποψη ότι η επιμόρφωση είναι μία 

προγραμματισμένη και συνεχόμενη διαδικασία, η οποία έχει σχεδιαστεί με στόχο την 

κάλυψη των παρόντων και μελλοντικών επιμορφωτικών αναγκών ενός ατόμου ή μίας ομάδας 

ατόμων μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων και της βελτίωσης των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων και με απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού, τη βελτίωση 

της απόδοσης των εργαζομένων και την αύξηση της εργασιακής παραγωγικότητας.  

Παράλληλα, το συνεχές της επιμόρφωσης παραπέμπει και στον επαγγελματισμό των 

εκπαιδευτικών και στη διαμόρφωση του επαγγελματικού εαυτού13.  

 

_________________________ 

13 Ο κάθε εκπαιδευτικός κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία διέρχεται από τρία συγκεκριμένα στάδια: α) 

στάδιο προσαρμογής (από την έναρξη του εργασιακού του βίου ως τον 3ο χρόνο),  β) στάδιο ένταξης (4ο - 6ο 

χρόνο), γ) στάδιο πειραματισμού (7ο - 11ο χρόνο), δ) στάδιο επαγγελματικής κρίσης (12ο - 19ο χρόνο), ε) στάδιο 

επαγγελματικής ωριμότητας (20ο - 30ο χρόνο), στ) στάδιο ψυχολογικής αποστασιοποίησης (31ο - 35ο χρόνο) 

(Ματσαγγούρας, 2005).  
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Κύριος άξονας της  επιμόρφωσης  είναι  η  αναγνώριση, η υποστήριξη, η αξιοποίηση 

και η ένταξη όλων των παραγόντων που συνδέονται με την επαγγελματική και προσωπική 

ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα θεωρείται απαραίτητη 

προϋπόθεση για κάθε εκπαιδευτική αλλαγή και δομικό στοιχείο για τη βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης (Παμουκτσόγλου, 2003). Η επιμόρφωση αποκτά μεγάλη 

σπουδαιότητα για την ενίσχυση του ρόλου των στελεχών εκπαίδευσης, η οποία είναι 

μεγαλύτερη λόγω των ταχύτατων κοινωνικών, επιστημονικών και τεχνολογικών αλλαγών και 

μεταρρυθμίσεων, αλλά και των νέων καθηκόντων που απορρέουν από την επαγγελματική 

θέση ευθύνης που κατέχουν (Κωστίκα, 2004). 

Η κρισιμότητα της συγκεκριμένης θέσης ευθύνης και οι σύγχρονες απαιτήσεις 

επιτάσσουν ικανότατους επαγγελματίες, οι οποίοι να παρωθούν τους εκπαιδευτικούς, ώστε 

να εργάζονται για την πρόοδο των μαθητών, την προώθηση της μαθησιακής διαδικασίας και 

την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, του οράματος και της αποστολής του σύγχρονου 

σχολείου. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντικών 

στελεχών εκπαίδευσης.  

Αναφορικά με τον πολυσήμαντο και περιεκτικό όρο ''επαγγελματική ανάπτυξη'', ο 

Παπασταμάτης (2010) παραθέτει τη δική του θεώρηση, ισχυριζόμενος ότι η επαγγελματική 

ανάπτυξη θα μπορούσε να οριστεί ως  

η συστηματική απόκτηση, διατήρηση και διεύρυνση της γνώσης και των 

δεξιοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη των προσωπικών αρετών, οι οποίες είναι 

αναγκαίες για την εκτέλεση των επαγγελματικών, των διαχειριστικών και των 

τεχνικών καθηκόντων, στο πλαίσιο της εργασιακής και επαγγελματικής ζωής. 

(σ. 21)  

Οι Σαΐτη και Σαΐτης (2011) διατείνονται ότι το ζήτημα της επαγγελματικής ανάπτυξης 

συνιστά ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο εξαρτάται από την ικανότητα μάθησης, τα κίνητρα, 

καθώς και την προσωπικότητα του ατόμου. Η επαγγελματική ανάπτυξη αναφέρεται στη 

διαδικασία της μάθησης και της ανταπόκρισης στη σύγχρονη πραγματικότητα στο πλαίσιο 

της εμπειρογνωμοσύνης, όχι μόνο για την προσωπική ανάπτυξη αλλά και για τη γενικότερη 

πορεία και εξέλιξη της σταδιοδρομίας ενός ατόμου (Vu, Cao, Vu, & Cepero, 2014).  

Η επαγγελματική ανάπτυξη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία διαδικασία μάθησης, η 

οποία είναι συνυφασμένη με το χωρο-χρονικό πλαίσιο και ιδιαίτερα με τις αλληλεπιδράσεις  

των εκπαιδευτικών με αυτό, μέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται ο επαναπροσδιορισμός των 

επαγγελματικών πρακτικών και ο αναστοχασμός τους (Kelchtermans, 2004), εξελίσσοντας 

και εμβαθύνοντας με τον τρόπο αυτό στις πρακτικές τους. Οι Nathan και Hill (2006), 
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υποδηλώνουν ότι ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη παραπέμπει σε μία διά βίου διαδικασία 

ψυχολογικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, σωματικών, οικονομικών και 

τυχαίων παραγόντων, οι οποίοι αλληλεπιδρούν διαμορφώνοντας τη σταδιοδρομία του 

ατόμου. Υπό αυτή την έννοια, η επαγγελματική ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με τη Δ.Β.Μ. 

και τη συνεχόμενη τάση των ατόμων για αυτοβελτίωση (Μακρή, 2017˙ Vlachopoulos & 

Makri, 2017a). Κατά συνέπεια, τα στελέχη της διοίκησης, μέσω μίας Δ.Β.Μ. και 

επιμόρφωσης θα είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις αλλαγές που επιτάσσει η σύγχρονη 

κοινωνία και να επαναπροσδιορίσουν τους ρόλους και τις σχέσεις τους με το εργασιακό 

περιβάλλον εντός και εκτός σχολικής μονάδας.   

Ένας εξίσου σπουδαίος επιμορφωτικός στόχος συνδέεται με την ενημέρωση των 

διευθυντών/ντριών για τις Ν.Τ. και τις δυνατότητες που απορρέουν από αυτές για περαιτέρω 

γνώση και ενημέρωση. Τα προγράμματα προετοιμασίας ηγετικών στελεχών επικεντρώνονται 

σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως η διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών 

πόρων, οι κατευθύνσεις ηγεσίας, οι σχολικοί νόμοι, η ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών 

και ο σχεδιασμός τους, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, ο ηθικός 

συλλογισμός, οι Τ.Π.Ε., οι σχέσεις και η συνεργασία σχολείου και οικογένειας, οι 

αξιολογήσεις της μάθησης και του προγράμματος και πολλά άλλα (Beyer, 2009).  

3.2    Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική διοίκηση 

______________________________________________________________ 

 

Η εκκολαπτόμενη ψηφιακή πραγματικότητα καθιστά το σχολείο ένα σύγχρονο, 

ευέλικτο και ανταγωνιστικό σε όλα τα επίπεδα εκπαιδευτικό οργανισμό. Σ’ αυτό το πλαίσιο 

δεσπόζουσα θέση κατέχει ο διευθυντής που κρατά τα ηνία του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Ως ηγέτης εκπαίδευσης σε καθημερινή βάση βρίσκεται σε αλληλεπίδραση και επικοινωνία 

με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον, δεχόμενος πληθώρα πιέσεων και 

αντιμετωπίζοντας χιλιάδες δυσχέρειες και προκλήσεις που απαιτούν ορθολογικό πνεύμα και 

θεωρητικό υπόβαθρο για σωστή λήψη σοβαρών και κρίσιμων αποφάσεων, ώστε να 

επιτευχθεί η δημιουργία ενός ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος για την εκπαιδευτική 

διαδικασία και τους αποδέκτες της, τους μαθητές. 

Παράλληλα, σε όλον τον κόσμο, οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι η σχολική ηγεσία 

κάνει τη διαφορά στο μαθητή, τη μάθηση, την ανάπτυξη του σχολείου και τις εκπαιδευτικές 

αλλαγές (Sun & Yang, 2014˙ Walker & Qian, 2015). Επιπλέον, η επαγγελματική ανάπτυξη 

της σχολικής ηγεσίας έχει συχνά ως απώτερο στόχο τη βελτίωση της συνολικής δύναμης της 
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ηγεσίας του εκπαιδευτικού οργανισμού ή την πλήρωση συγκεκριμένων ρόλων ηγεσίας για 

τους οποίους αναμένεται εκπαιδευτική αλλαγή (Turner, 2019). 

Ένα τέτοιο ασφαλές περιβάλλον (της σχολικής κοινότητας, αλλά και του δικτύου των 

σχολείων γενικότερα) υποστηρίζει τη διαδικασία της αλλαγής και την προώθηση της 

μάθησης, εφόσον ευνοεί τις καινοτομίες, τη συνεργατική αλληλεπίδραση, την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών και την υποστηρικτική διαδικασία της ανατροφοδότησης που σταδιακά 

ενδυναμώνουν την αρχική έννοια της κοινότητας (Χατζηπαναγιώτου & Μαρμαρά, 2014). 

Για τους ανωτέρω λόγους ο διευθυντής ως διοικητικό στέλεχος εκπαίδευσης πρέπει να δρα 

ως καταλύτης της παιδαγωγικής διαδικασίας και της προώθησης αλλαγών και καινοτομιών 

στο σχολείο, εφόσον και ο ίδιος έχει επιμορφωθεί και καταρτιστεί επαρκώς. Με τον τρόπο 

αυτό θα αναδειχθεί η ποιότητά του και θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά 

στην αποστολή του και στις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας, γεγονός που αναδεικνύει και 

την αναγκαιότητα της επιμόρφωσής του. 

Η ποιότητα των διευθυντών εξαρτάται κατά πολύ από την ποιότητα της 

προετοιμασίας τους (Hernandez & Roberts, 2012). Το αυξημένο ενδιαφέρον για την 

προετοιμασία και την καινοτόμο επαγγελματική εξέλιξη της ηγεσίας εδράζεται στο γεγονός 

ότι οι ηγέτες του σχολείου μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη σχολική αποτελεσματικότητα 

και βελτίωση (Choy & Chua, 2019˙ Grissom et al., 2015˙ Turner, 2019). Επιπρόσθετα, η 

επαγγελματική ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για τη 

βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων, της απόδοσης των σχολείων και 

των ευρύτερων μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού συστήματος (Choy & Chua, 2019˙ 

Rodriguez-Gomez, Ion, Mercader, & López-Crespo, 2019).  

Οι σύγχρονοι ηγέτες εκπαίδευσης επηρεάζουν την υιοθέτηση των απαιτούμενων 

αλλαγών και βιώνουν καθημερινά πιέσεις για αλλαγές. Για το λόγο αυτό τα διευθυντικά 

στελέχη οφείλουν να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Οργάνωσης 

και συνεχή επιστημονική κατάρτιση σε θέματα, όπως ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η 

συμβουλευτική υποστήριξη, η αξιολόγηση, η παρακίνηση, η αποδοτικότητα, η 

αποτελεσματικότητα, η επίτευξη στόχων, η διοίκηση και η διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού (Μάρδας & Βαλκάνος, 2002, όπ. αναφ. στους Παπαϊωάννου, Γιαβρίμης, 

Βαλκάνος, & Κατσαφούρος, 2012, σ. 2).  

Η ελληνική και ξένη βιβλιογραφία ανέδειξε την αναγκαιότητα της συνεχούς 

επιμόρφωσης των διευθυντικών στελεχών (Güngör & Yildirim, 2016˙ Hussin & Al Abri, 

2015˙ Maki & Charalambous, 2014˙ Makri & Vlachopoulos, 2015˙ Μακρή, 2017˙ Mingaine, 

2013˙ Shantal et al., 2014). Η ανάδειξη της επιμορφωτικής αναγκαιότητας και η 
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συνακόλουθη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντικών στελεχών 

εκπαίδευσης αποτέλεσαν το αντικείμενο πρόσφατης έρευνας που διεξήχθη από τον Αντύπα 

(2018) σε σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

ανέδειξαν την αναγκαιότητα για επαγγελματική ανάπτυξη των ηγετικών στελεχών. Στην ίδια 

έρευνα οι ίδιοι οι ερωτώμενοι θεωρούν ως αναγκαία αντικείμενα επιμόρφωσης τη διοίκηση 

ανθρώπινου δυναμικού και την οργάνωση - διοίκηση των σχολικών μονάδων, την 

αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων - συγκρούσεων, την επίλυση προβλήματος, τις 

τεχνικές λήψης απόφασης, τη δυναμική ομάδων, τις επικοινωνιακές δυσλειτουργίες, την 

τέχνη της πειθούς και την τέχνη της διαπραγμάτευσης.   

Οι Duţă και Rafailă (2014) εμμένουν στην αναγκαιότητα της επαγγελματικής 

βελτίωσης και ανάπτυξης προτείνοντας την τόνωση της ατομικής και συλλογικής 

διαδικασίας προβληματισμού για την επίλυση προβληματικών καταστάσεων, τη δημιουργία 

και διατήρηση ενός περιβάλλοντος συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, την 

ανάπτυξη συνεργατικών έργων και τη συσχέτιση της επιμόρφωσης με στρατηγικές έρευνας-

δράσης. Η συνεχής κατάρτιση αποτελεί πρόκληση και αναγκαιότητα, με σκοπό την αύξηση 

του επαγγελματισμού, την ενημέρωση των επιμορφούμενων και την εμβάθυνση των 

γνώσεων μέσα από την ανάπτυξη του επαγγέλματος (Popović, Alfirević, & Relja, 2019). Σε 

έρευνα των Güngör και Yildirim (2016) οι διευθυντές δήλωσαν ότι η ενδοϋπηρεσιακή 

κατάρτιση στο πεδίο της ανάπτυξης των διοικητικών δεξιοτήτων συνεισφέρει θετικά σε 

ζητήματα, όπως η βελτίωση των διοικητικών δεξιοτήτων, η διοικητική εμπειρία, η 

επαγγελματική ανάπτυξη και η αύξηση της απόδοσης στην εργασία.  

Η συζήτηση στους ακαδημαϊκούς κύκλους για την επιμόρφωση και την 

επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση των διευθυντών αποτελούσε ανέκαθεν ένα επίκαιρο 

ζήτημα και παρέπεμπε σε οριοθετήσεις που αφορούν σε ζητήματα διασφάλισης ποιότητας 

και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι Pont, Nusche και Moorman 

(2008) δήλωσαν ότι, παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη της ηγεσίας στο σχολείο αποτελεί μία 

πραγματικότητα σε πολλές χώρες κατά τα τελευταία δέκα με δεκαπέντε χρόνια, η ανάγκη για 

πιο συνεκτικές προσεγγίσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη της ηγεσίας είναι ακόμη 

παρούσα. Για παράδειγμα, παρότι είναι γενικά αποδεκτό ότι τα διευθυντικά στελέχη στο 

εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας θεωρούνται από τους πιο υψηλά προσοντούχους 

επαγγελματίες, τα αποτελέσματα της έρευνας των Shantal et al. (2014), οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η επαγγελματική ανάπτυξη είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο για τους 

διευθυντές που επιθυμούν να εναρμονιστούν με τις επιταγές του σύγχρονου κόσμου όντας 

εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές 
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προκλήσεις. Επιπλέον, κρίνεται σημαντική η δημιουργία και διατήρηση τοπικών και διεθνών 

συνεργασιών με άλλα ιδρύματα κατάρτισης, τα οποία θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε 

επαγγελματικά δίκτυα μάθησης (professional networks).  

Συνεπώς, η επιμόρφωση δεν είναι απλώς η παρακολούθηση ορισμένων 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, αλλά αποτελεί έναν θεμελιώδη θεσμό αλλά και 

αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των διευθυντικών 

στελεχών και ζωτικής σημασίας παράγοντα για την ίδια την εκπαίδευση. Θεωρείται ζωτική 

παράμετρος της διοίκησης των σχολικών μονάδων και βασικός μοχλός ανανέωσης και 

εκσυγχρονισμού της διοικητικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών οργανισμών και της 

αναβάθμισης του επαγγελματισμού των ίδιων των ηγετικών στελεχών. Για το λόγο αυτό η 

αναγκαιότητα της επιμόρφωσης αναγνωρίζεται από το σύνολο της εκπαιδευτικής και 

επιστημονικής κοινότητας και θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των διευθυντών και γενικότερα ολόκληρου του εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

 

3.3    Μορφές και μοντέλα επιμόρφωσης 

___________________________________ 

Η επιμόρφωση απαντάται με ποικίλες μορφές, οι οποίες εκτιμώνται καλύτερα 

ανάλογα με τους στόχους με τους οποίους εκείνη συνδέεται. Ορισμένες μορφές επιμόρφωσης 

παρέχουν στα άτομα δεξιότητες απαραίτητες για να συναναστρέφονται και να επικοινωνούν 

με άλλους ανθρώπους, ενώ άλλες προσφέρουν μία ποικιλία ικανοτήτων και αξιών χρήσιμων 

για την εξάσκηση ενός επαγγέλματος. Ο Forde (2011) διέκρινε τρία ευρέα μοντέλα 

επαγγελματικής ανάπτυξης σχολικής ηγεσίας: 

 Μία προσέγγιση που να βασίζεται στη μαθητεία, στην οποία οι προαπαιτούμενες 

δεξιότητες στην ηγεσία και το εκπαιδευτικό management είναι οι δεξιότητες ηγεσίας 

και διαχείρισης που αποκτώνται μέσω της εμπειρίας στα σχολεία, δηλαδή της 

μάθησης "για την εργασία". 

 Μία προσέγγιση που να βασίζεται στη γνώση, στην οποία τα προσόντα στην 

περιοχή διαχείρισης της ηγεσίας αποκτώνται μέσω πανεπιστημιακών σπουδών.  

 Μία βιωματική προσέγγιση που να βασίζεται στη μάθηση, η οποία επικεντρώνεται 

σε δομημένα σύνολα εμπειριών, ώστε οι διευθυντές/ντριες να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες αντιλήψεις, δεξιότητες και προσωπική ανάπτυξη.  
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Η διεθνής βιβλιογραφία προσφέρει ένα πλούσιο κράμα μεθόδων επαγγελματικής 

ανάπτυξης για την ανάδειξη αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας (Darling-Hammond, 

LaPointe, Meyerson, Orr, & Cohen, 2007), η οποία συμπεριλαμβάνει: 

 Παραδοσιακές μεθόδους διαλέξεων. 

 Συνεργατικές, επικοινωνιακές μεθόδους, που εστιάζουν στις δομές κοόρτης και στις 

συζητήσεις των ομάδων.  

 Αλληλεπιδραστικές μεθόδους, που δίνουν έμφαση σε παιχνίδια ρόλων και 

προσομοιώσεις προβλημάτων. 

 Πρακτικές μεθόδους του mentoring, του coaching, των μαθητειών στο πεδίο και των 

επισκέψεων γνωριμίας. 

 Μεθόδους που εστιάζουν στην επίλυση προβλημάτων (μελέτες περίπτωσης, έρευνα 

δράσης, projects). Οι μέθοδοι αυτές συνδέουν τη θεωρία με την πράξη 

ενεργοποιώντας τον κριτικό στοχασμό. 

 Σύγχρονες ηλεκτρονικές μεθόδους μάθησης μέσω Διαδικτύου. 

Η τελευταία αυτή μορφή μάθησης αποκαλείται ψηφιακή μάθηση και στο πλαίσιο της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης εμφανίζεται ποικιλόμορφα (Shepherd, 2015) ως εξής: 

  Αυτοκατευθυνόμενα, αλληλεπιδραστικά μαθήματα που παραδίδονται εξ Αποστάσεως 

λαμβάνοντας διάφορες μορφές (π.χ. σεμινάρια, ασκήσεις πρακτικής, σενάρια, 

παιχνίδια, προσομοιώσεις, κ.λπ). Αυτή είναι η πιο γνωστή μορφή της ψηφιακής 

μάθησης και αναφέρεται ως e-learning. 

    Μη διαδραστικού ψηφιακού περιεχομένου μαθήματα, συμπεριλαμβανομένου των 

βίντεο, podcasts, άρθρων στο Διαδίκτυο, infographics, παρουσιάσεων, επιδείξεων 

λογισμικού, αρχείων PDF, e-books, κ.λπ.   

  Συνεδρίες ζωντανής σύνδεσης που παρέχουν μία εικονική εμπειρία στην τάξη με τη 

βοήθεια του λογισμικού web conferencing, οι οποίες φροντίζουν για μεγαλύτερο 

αριθμό συμμετεχόντων και συνήθως αποκαλούνται "webinars". 

 Μαθήματα εξ Αποστάσεως μάθησης, τα οποία επιτρέπουν τη συνεργασία των 

διδασκόμενων με τους διδάσκοντές τους. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι 

αποκλειστικά εξ Αποστάσεως ή μικτά για να συμπεριλάβουν και πρόσωπο-με-

πρόσωπο στοιχεία14.  

_________________________ 

14 Τα μαθήματα αυτού του είδους είναι μαζικά και αναφέρονται ως MOOCS (Massive Open Online Courses). Η 

ταχεία επέκτασή τους αποτελεί γεγονός και μπορεί να περιλαμβάνουν ένα σύνολο δεκάδων χιλιάδων 

εκπαιδευόμενων.   
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  Συστήματα υποστήριξης απόδοσης, τα οποία παρέχουν στους εργαζόμενους άμεση 

πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των εργασιών τους. 

Αυτά τα συστήματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και διατίθενται μέσω κινητών συσκευών.  

   Η άτυπη μάθηση, εκτός του πεδίου εφαρμογής των επίσημων μαθημάτων, κατά τη 

διάρκεια της οποίας αξιοποιούνται εργαλεία όπως κοινωνικά δίκτυα, wikis, blogs, 

μηχανές αναζήτησης, βιβλιοθήκες, βίντεο, κ.λπ. 

Οι Choy και Chua (2019) πρότειναν ένα ευρύ φάσμα μεθόδων επαγγελματικής 

μάθησης για τους ηγέτες εκπαίδευσης ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται: 1) η έρευνα 

δράσης, 2) η αυτοκατευθυνόμενη μελέτη και έρευνα των εκπαιδευτικών, 3) η χρήση υλικού 

εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, 4) η προγύμναση και η καθοδήγηση, 5) τα δίκτυα ομοτίμων, 6) 

η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας (κοινότητες επαγγελματικής μάθησης), 7) η συνεργασία 

και η κοινή χρήση εμπειριών, 8) ο προσωπικός προβληματισμός, 9) οι βιωματικές 

"αναθέσεις", 10) η συνεργατική μάθηση και 11) η εκμάθηση με τη μεσολάβηση των 

ψηφιακών τεχνολογιών.  

Αυτή η ηγετική κοινότητα επαγγελματικής μάθησης μπορεί να είναι είτε εξ 

Αποστάσεως είτε / και διά ζώσης, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών από διάφορα σχολεία, 

ώστε να υπάρξει συν-υποστήριξη και συνεργατικά δίκτυα μεταξύ των συμμετεχόντων (Trust, 

Krutka, & Carpenter, 2016). Με τη δημιουργία επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης 

συναινούν και οι Christensen et al. (2018), οι οποίοι θεωρούν ότι, ενώ υπάρχουν πολλές 

επίσημες και άτυπες μέθοδοι προετοιμασίας σχολικών ηγετών, οι ευκαιρίες επαγγελματικής 

ανάπτυξης μπορούν να ευνοηθούν από την υποστήριξη της ικανότητας ηγεσίας μέσω μίας 

επαγγελματικής κοινότητας μάθησης. Οι ηγέτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 

επίσημες εκπαιδευτικές συναντήσεις, εργαστήρια και διαδικτυακά σεμινάρια για την 

ενίσχυση των ηγετικών τους δεξιοτήτων, να μάθουν ο ένας από τον άλλο, να διαφοροποιούν 

τις δικές τους προσεγγίσεις και να οδηγήσουν στην εκπαιδευτική αλλαγή. 

Δύο παραπλήσιες μορφές επαγγελματικής στήριξης ιδιαίτερα δημοφιλείς που 

αποσκοπούν στην καθοδήγηση των νεοεισερχόμενων διευθυντών είναι ο μεντορισμός 

(mentoring) και η προγύμναση (coaching) (Kay, Hagan, & Parker, 2009). Αυτά τα μοντέλα 

δύνανται να προσφέρουν οφέλη τόσο στον μεντορευόμενο, όσο και στον μέντορα και στον 

ίδιο τον εκπαιδευτικό οργανισμό (Hayes, 2019). 

Ο μεντορισμός περιγράφεται ως μία σχέση (Shrestha, May, Edirisingha, Burke, & 

Linsey, 2009), μία οργανωσιακή αξία (Risquez, 2008) και μία δημιουργική μέθοδος για την 

προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης που ενθαρρύνει την αυτοπραγμάτωση και δίνει 

έμφαση στην ανάπτυξη του ατόμου (Talley & Henry, 2008). Οι Haggard, Dougherty, Turban 
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και Wilbanks (2011) εξέτασαν βιβλιογραφικά διάφορους ορισμούς για το μεντορισμό και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι περιλαμβάνει τρία θεμελιώδη χαρακτηριστικά: i) την 

αμοιβαία σχέση, ii) τα αναπτυξιακά οφέλη για την καριέρα του μεντορευόμενου και iii) τη 

συνεπή αλληλεπίδραση μέντορα και μεντορευόμενου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Το κατεξοχήν έργο του μέντορα αφορά στην παροχή συμβουλών για το σχεδιασμό 

σταδιοδρομίας και κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη του 

μεντορευόμενου και την προσφορά πολύτιμης γνώσης για την πολιτική του οργανισμού 

(Wallis & Mcloughlin, 2009). Προκειμένου να ανταπεξέλθει στο δύσκολο ρόλο του ο 

μέντορας, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ιδιαίτερα χαρίσματα και ικανότητες, και 

ειδικότερα τη στιγμή που αναλαμβάνει την καθοδήγηση και στήριξη του νεοεισερχόμενου 

διευθυντή. Ο Smith (2007) παρουσίασε τις πολύπτυχες πλευρές του ρόλου του μέντορα: ο 

μέντορας είναι μεταξύ άλλων σύμβουλος, κριτικός φίλος, καθοδηγητής, ακροατής, πρότυπο, 

εκφραστής ιδεών, υπεύθυνος στρατηγικής, υποστηρικτής και δάσκαλος που θέτει ερωτήσεις, 

προκαλεί παραγωγικά, ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων, προσφέρει ενθάρρυνση και 

ανατροφοδότηση, προωθεί την ανεξαρτησία και μοιράζεται την κριτική γνώση. 

Η προγύμναση (coaching) θεωρείται μία μέθοδος παρεμφερής με το θεσμό του 

μέντορα, εντάσσεται στην κατηγορία των πρακτικών μεθόδων και κερδίζει ολοένα και 

περισσότερο έδαφος στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης της σχολικής ηγεσίας. 

Πρόκειται για μία μέθοδο προσανατολισμένη στη δράση που ωθεί την ατομική και ομαδική 

μάθηση προς την επίλυση προβλημάτων, με έμφαση στην οικοδόμηση της οργανωτικής 

ικανότητας (Reiss, 2007). Το coaching σημαίνει κάτι περισσότερο από μάθηση, καθώς ενέχει 

έννοιες όπως συνεργατική λύση, ισχυρή συμμαχία, συνεργατική και ισότιμη σχέση ή 

εμπειρία μετασχηματισμού ζωής (Cox, 2015). Οι Flückiger, Aas, Nicolaidou, Johnson και 

Lovett (2017) εξέτασαν τις δυνατότητες της ομαδικής προγύμνασης για τη μάθηση των 

διευθυντικών στελεχών και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ασκεί μεγάλη επίδραση στην 

κοινότητα των ηγετών εκπαίδευσης.  

Ως μέθοδος η προγύμναση στοχεύει στην επαγγελματική και οργανωσιακή 

κοινωνικοποίηση των σχολικών ηγετών, καθώς και στην ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων 

(Duncan & Stock, 2010), ενώ από τους περισσότερους μελετητές θεωρείται ως έννοια 

ευρύτερη του mentoring. Οι προπονητές προσφέρουν σημαντική βοήθεια στους διευθυντές 

για τον καθορισμό της περιοχής των αναγκών, τον καθορισμό των στόχων, τον προσδιορισμό 

του τρόπου βελτίωσης και την καθιέρωση μετρήσεων για την παρακολούθηση της προόδου 

(Lackritz, Cseh, & Wise, 2019˙ Simon, Dole, & Farragher, 2019).   
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Ωστόσο, τα τελευταία είκοσι χρόνια περίπου στο πεδίο της επαγγελματικής 

ανάπτυξης κερδίζει συνεχώς έδαφος ένα εναλλακτικό μοντέλο επιμόρφωσης το ηλεκτρονικό 

mentoring ή e-mentoring. Ως e-mentoring ορίζεται "η καθοδήγηση με τη μεσολάβηση 

υπολογιστή και η αμοιβαίως επωφελής σχέση μεταξύ ενός μέντορα και μεντορευόμενου η 

οποία ενέχει τη μάθηση, την παροχή συμβουλών, την ενθάρρυνση, την προώθηση και τη 

μοντελοποίηση" (Bierema & Merriam, 2002, σ. 214). Το e-mentoring μειώνει τα εμπόδια 

συμμετοχής αξιοποιώντας σύγχρονα και ασύγχρονα μέσα με τη μεσολάβηση των 

τεχνολογιών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ποικίλες μορφές επικοινωνίας με τη 

μεσολάβηση Η/Υ (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ομάδες συνομιλίας, 

βιντεοδιασκέψεις, κ.λπ) προσφέρουν τη δυνατότητα ενίσχυσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

καθοδήγησης (Alhadlaq, Kharrufa, & Olivier, 2019˙ Crawford-Starks, 2019).  

Τα πλεονεκτήματα του e-mentoring για τους μεντορευόμενους αφορούν 

ενημερωτικά, ψυχοκοινωνικά και οργανωσιακά οφέλη. Τα ενημερωτικά οφέλη αναφέρονται 

στην απόκτηση γνώσεων και πρόσβαση σε πληροφορίες που θεωρούνται επωφελείς για τον 

μεντορευόμενο. Τα ψυχοκοινωνικά οφέλη αφορούν στην αυτοεκτίμηση και την οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης ανάμεσα σε μέντορα και μεντορευόμενο. Τα οργανωσιακά οφέλη αναφέρονται 

στην εξέλιξη της σχέσης που προωθεί τους "προστατευόμενους" και τους παρέχει ευκαιρίες 

για αυξημένη προβολή και πρόοδο (Single & Single, 2005). Γι’ αυτό και ένας 

αποτελεσματικός e-mentor απαιτείται να κατέχει αναπτυξιακές δεξιότητες, καθώς επίσης και 

δεξιότητες επικοινωνίας και καθοδήγησης σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα (McLuckie & 

Topping, 2004).  

Ένα άλλο γνώρισμα των υποδειγματικών προγραμμάτων που έχουν τη δυνατότητα να 

ενισχύσουν την αυτο-αποτελεσματικότητα των υποψήφιων διευθυντών είναι η ανάπτυξη των 

υποστηρικτικών δικτύων (Orr & Orphanos, 2011) και των κοινοτήτων πρακτικής. Οι 

κοινότητες πρακτικής είναι εθελοντικές ομάδες ανθρώπων οι οποίοι, με κοινό ενδιαφέρον ή 

πάθος, συναντώνται για να διερευνήσουν αυτές τις ανησυχίες και ιδέες και να μοιραστούν 

και να αναπτύξουν τις πρακτικές τους (Mercieca, 2017). Οι διευθυντές αποτιμούν τις γνώσεις 

που αποκτούν μέσω της δικτύωσης με άλλα διευθυντικά στελέχη και θεωρούν την 

επαγγελματική ανάπτυξη ως μέσο για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους (Somprach,  

Popoonsak, & Sombatteera, 2014). 

Η δικτύωση παρέχει την ευκαιρία στους διευθυντές να αναδυθούν από την 

απομόνωση των ρόλων τους, προκειμένου να ανανεωθούν μέσω της μάθησης και της 

συνεργασίας εντός μίας κοινότητας εκπαιδευόμενων. Τα μέλη των συλλογικών δικτύων 

υποστήριξης συζητούν τις διευθυντικές τους εμπειρίες με τους νεοτοποθετηθέντες διευθυντές 
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στο πλαίσιο των δομημένων δραστηριοτήτων του προγράμματος με σκοπό την ανταλλαγή 

εμπειριών (Tschannen-Moran & Gareis, 2007) και παρέχεται επίσημη και ανεπίσημη λεκτική 

ενθάρρυνση για την ανάληψη του απαιτητικού ρόλου τους (Orr & Orphanos, 2011). Η 

ανάπτυξη των συνεργατικών κοινοτήτων πρακτικής ή εξ Αποστάσεως προσωπικών δικτύων 

μάθησης διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην επαγγελματική ανάπτυξη (Veletsianos, 

2012), καθώς οι εμπλεκόμενοι είναι σε θέση να απολαμβάνουν συνεργατικές δομές και 

πρακτικές ενισχύοντας τις γνώσεις τους. Η μελέτη των Shaked, Schechter και Michalsky, 

(2018) αφορούσε ένα πρόγραμμα προετοιμασίας ηγετικών στελεχών, το οποίο 

επικεντρώθηκε στη συνεργατική μάθηση μέσα από προσωπικές περιπτώσεις πραγματικής 

ζωής (personal real-life cases) και διερεύνησε τη δυνητική συμβολή του στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των ανερχόμενων διευθυντών/ντριών. Η ανάλυση δεδομένων 

αποκάλυψε τρία οφέλη του συγκεκριμένου τρόπου μάθησης: α) την ανάπτυξη μιας 

πολυδιάστατης άποψης, β) την απόκτηση σχετικών γνώσεων και γ) την καλλιέργεια της 

ικανότητας της αμφιβολίας. Επίσης, προτάθηκε ότι η συνεργατική μάθηση μέσα από 

προσωπικές περιπτώσεις πραγματικής ζωής δύναται να είναι μία κατάλληλη παιδαγωγική 

προσέγγιση για τα προγράμματα προετοιμασίας διευθυντικών στελεχών. 

Επομένως, για μία επιτυχημένη επαγγελματική ανάπτυξη σχολικών ηγετών απαιτείται 

η προώθηση της συνεργασίας και του προβληματισμού σχετικά με την πρακτική (Creemers, 

Kyriakides, & Antoniou, 2013) και η ανάπτυξη δικτύων επαγγελματικής μάθησης για την 

ενίσχυση του αναστοχασμού και τη συνεργατική μάθηση. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι και 

οι νεοτοποθετηθέντες διευθυντές πρέπει να τυγχάνουν και οι ίδιοι μαθητευόμενοι, διότι όταν 

εκπαιδεύονται είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε αλλαγές στις πρακτικές τους (Zepeda, 

Jimenez, & Lanoue, 2015).  

Εκτός από τα επίσημα προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και επαγγελματικής 

ανάπτυξης ηγετικών στελεχών που οργανώνονται από επίσημους εκπαιδευτικούς φορείς και 

πανεπιστημιακά ιδρύματα, σημαντικά είναι και τα προγράμματα που σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται από ανεπίσημους φορείς. Οι Rodriguez-Gomez et al. (2019) θεωρούν ότι 

παρότι είναι σύνηθες για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών ηγετών να συνδέονται με 

επίσημα βασικά αναπτυξιακά προγράμματα, οι ευκαιρίες άτυπης μάθησης είναι όλο και 

συχνότερες. Στην έρευνα που διεξήγαγαν, διερεύνησαν αυτές τις διαδικασίες άτυπης 

μάθησης. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων επίσημης και 

άτυπης μάθησης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης απαιτεί σαφώς οργανωτική κουλτούρα 

φιλική προς τη μάθηση, σαφές κίνητρο για το επάγγελμα, ισχυρή επαγγελματική 
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αποφασιστικότητα και θετική αντίληψη των επαγγελματικών ικανοτήτων. Ωστόσο, τα 

υπάρχοντα προγράμματα προετοιμασίας για διευθυντές σχολείων έχουν γίνει αντικείμενο 

ευρείας κριτικής, καθώς υποστηρίζεται ότι δεν προετοιμάζουν επαρκώς τους 

εκπαιδευόμενους διευθυντές/ντριες για τους μελλοντικούς ρόλους τους ως σχολικοί ηγέτες 

(Shaked et al., 2018). 

 

3.4    Εκπαιδευτική πολιτική και διεθνή πρότυπα επιμόρφωσης  

______________________________________________________ 

Η προετοιμασία για τους υποψήφιους αλλά και για τους ασκούμενους ηγέτες 

εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Άλλωστε, όπως υποστηρίζουν οι Choy και Chua (2019), η ποιότητα ενός σχολικού 

συστήματος εδράζεται στην ποιότητα των σχολικών ηγετών. Η επιμόρφωση των 

διευθυντών/ντριών σε πολλές χώρες τείνει να καταστεί μία άτυπη και ουσιαστικά μη 

συντονισμένη προσέγγιση. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει, καθώς εξαίρεται 

η αναγκαιότητα για κατάλληλη εκπαίδευση και ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών. Σε 

πολλές αναπτυγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες χώρες η κατάρτιση αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη στρατολόγηση, επιλογή και διορισμό κάποιου ατόμου σε θέση ευθύνης 

στο χώρο της εκπαίδευσης. Αρκετές έρευνες βιβλιογραφικής επισκόπησης διενεργήθηκαν 

(Μακρή, 2017˙ Retna, 2015˙ Vlachopoulos & Makri, 2017b), οι οποίες εστίασαν στη 

διερεύνηση των διεθνών προτύπων για την επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των 

στελεχών εκπαίδευσης, τα ευρήματα των οποίων παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

 

   3.4.1  Η.Π.Α. - Καναδάς 

Σε πολλές πολιτείες των Η.Π.Α., η επιμόρφωση των ηγετικών στελεχών μέσω 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών θεωρείται επιβεβλημένη και υποχρεωτική, ενώ 

τριάντα πέντε από τις πολιτείες των Η.Π.Α. έχουν προσαρμοστεί στα πρότυπα της 

Πιστοποίησης Διαπολιτειακής Κοινοπραξίας για Σχολικούς Ηγέτες, το επονομαζόμενο 

Interstate School Leaders Licensure Consortium (I.S.L.L.C.) (Bush & Jackson, 2002). 

Ωστόσο, παρά τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της προετοιμασίας των διευθυντικών στελεχών, 

η επιμόρφωσή τους διαφέρει αρκετά και έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα πρότυπα 

επιμόρφωσης για τη σχολική ηγεσία. Οι Vlachopoulos και Makri (2017b) έπειτα από 

βιβλιογραφική επισκόπηση επιχείρησαν να αναδείξουν την εκπαιδευτική πολιτική που 

αναπτύσσεται στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού σχετικά με τις επιμορφωτικές 
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δράσεις, προκειμένου να παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό 

προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης διευθυντών/ντριών εκπαίδευσης.  

Στις Η.Π.Α. αποτελεί απαίτηση για τους ηγέτες εκπαίδευσης να έχουν ολοκληρώσει 

επιτυχώς πιστοποιημένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, πριν την ανάληψη του νέου  

ηγετικού τους ρόλου (Hansford & Ehrich, 2006). Το NISL Executive Development Program 

εστιάζει σε πρότυπα μετασχηματισμού του διευθυντή σε παιδαγωγικό ηγέτη. Οι επίδοξοι 

διευθυντές/ντριες ακολουθούν ένα μονοετές χρηματοδοτούμενο ενδοσχολικό πρόγραμμα, το 

New Leaders Program, βρίσκονται σε μεντορική σχέση με τον υπάρχοντα διευθυντή ενός 

σχολείου και εργάζονται μαζί του ως μέλη της διευθυντικής ομάδας.  

Παρά το κοινό πλαίσιο, κάθε πολιτεία θέτει τις δικές της κατευθυντήριες γραμμές για 

τη σωστή προετοιμασία της σχολικής ηγεσίας: στην πολιτεία του Τέξας, οι διευθυντές 

υποχρεούνται να λάβουν ένα πιστοποιητικό που να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια και να είναι 

καταρτισμένοι στα ακόλουθα πεδία: (α) Παιδαγωγική Ηγεσία (Instructional Leadership), (β) 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο (Human Capital), (γ) Εκτελεστική Ηγεσία (Executive Leadership), (δ) 

Σχολική Κουλτούρα (School Culture) και (ε) Στρατηγικό Σχεδιασμό (Strategic Operations) 

(Murakami et al., 2014).  

Οι Mullen και Cairns (2001) επικεντρώνονται στη σημασία των επίσημων 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων για την προετοιμασία των διευθυντών/ντριών. Ειδικότερα, 

υποστηρίζουν ότι τα προϋπηρεσιακά προγράμματα ηγεσίας που παρέχονται από τα 

πανεπιστήμια πρέπει να περιλαμβάνουν και πρακτική άσκηση (με υποστήριξη από 

μέντορες), ως ένας τρόπος για να ενισχυθούν οι νέοι ηγέτες στο να μάθουν τις πρακτικές και 

τις αναγκαίες ικανότητες που απαιτούνται από τη θέση εργασίας στο πλαίσιο μιας 

υποστηρικτικής και αναπτυξιακής σχέσης. Το επιχείρημά τους στηρίζεται στην πεποίθηση 

ότι τα επίσημα προγράμματα σπουδών είναι αναγκαίο να περιλαμβάνουν όχι μόνο μία 

ισχυρή ακαδημαϊκή συνιστώσα αλλά και μία πρακτική προοπτική, η οποία βιώνεται πιο 

αποτελεσματικά μέσω των μεντορικών προγραμμάτων. 

Στο Οντάριο του Καναδά οι επίδοξοι για διευθυντικές θέσεις, οφείλουν να έχουν 

ολοκληρώσει το Principal’s Qualification Program (PQP), το οποίο περιλαμβάνει 125 ώρες 

διδασκαλίας και 60 ώρες πρακτικής εξάσκησης. Το πρόγραμμα βασίζεται σε πρότυπα 

διευθυντικής πρακτικής και αφορά επαγγελματικές γνώσεις και πρακτική, ηγεσία σε 

κοινότητες μάθησης και συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση. Επιπλέον, οι διευθυντές 

καθοδηγούνται από το αναθεωρημένο Πλαίσιο Ηγεσίας του Οντάριο 2012, το οποίο 

αναφέρεται στον καθορισμό κατευθύνσεων, στην οικοδόμηση σχέσεων και ανάπτυξη 

ανθρώπων, στην ανάπτυξη του οργανισμού για την υποστήριξη επιθυμητών πρακτικών, στη 
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βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και στη διασφάλιση της λογοδοσίας (Murakami 

et al., 2014). 

Πολύ σημαντική είναι η έρευνα των Devi και Fernandes (2019), η οποία 

επικεντρώθηκε στην προετοιμασία των σχολικών ηγετών στα νησιά Φίτζι του Νότιου 

Ειρηνικού και παρείχε ένα πλαίσιο για την προετοιμασία τους. Οι ίδιοι ερευνητές υπέδειξαν 

ότι η ανάπτυξη σχολικών ηγετών απαιτεί σαφή οριοθέτηση των ευθυνών τους, παρέχοντας 

πρόσβαση στην κατάλληλη επαγγελματική εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 

τους, αναγνώρισαν τον κυρίαρχο ρόλο τους στη βελτίωση της σχολικής και μαθησιακής 

απόδοσης και εστίασαν στη σημαντικότητα των μεταπτυχιακών μαθημάτων εκπαίδευσης για 

μελλοντικούς σχολικούς ηγέτες που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια των νησιών Φίτζι.   

 

   3.4.2  Ευρώπη 

Στις ευρωπαϊκές χώρες έχουν σχεδιαστεί πρότυπα και εφαρμόζονται προγράμματα 

επιμόρφωσης από εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στην Αγγλία το The National College for School 

Leadership (NCSL) αποτελεί ένα παράδειγμα τέτοιων ιδρυμάτων-κολεγίων, όπου οι 

μελλοντικοί διευθυντές/ντριες προετοιμάζονται μέσω του προγράμματος National 

Professional Qualification for Headship (N.P.Q.H.) (Fink, 2005), το οποίο υποστηρίζεται από 

τα πρότυπα National Standards for Headteachers. Αυτά τα πρότυπα αποτελούν έναν οδηγό 

που καθορίζει την επαγγελματική γνώση και τις προσωπικές ικανότητες για αποτελεσματική 

σχολική ηγεσία. Οι ανερχόμενοι διευθυντές/ντριες ακολουθούν πρόγραμμα ηλεκτρονικής 

μάθησης, που τους βοηθά να αναπτύξουν, να βελτιώσουν και να διατηρήσουν την υψηλή 

ποιότητα διδασκαλίας των εκπαιδευτικών του σχολείου τους.  

Στη Σουηδία το 2009 συστάθηκε το National School Leadership Training Program 

(NSLTP), διασφαλίζοντας ότι οι σχολικοί ηγέτες είναι έτοιμοι να καθοδηγήσουν 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ότι τα δικαιώματα των μαθητών και των γονέων γίνονται 

σεβαστά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τρεις ολοκληρωμένες περιοχές της γνώσης: 

(i) νομοθεσία για τα σχολεία, (ii) διαχείριση σκοπών και στόχων και (iii) σχολική ηγεσία 

(Skolverket, 2010, όπ. αναφ. στους Murakami et al., 2014, σ. 7). Η Norberg (2019) σε 

πρόσφατο άρθρο της παρουσίασε μία ιστορική επισκόπηση του εθνικού προγράμματος 

βασικής κατάρτισης διευθυντικών στελεχών στη Σουηδία. Συγκεκριμένα, συζήτησε το 

σχεδιασμό του τρέχοντος προγράμματος, τις προκλήσεις και τις αναμενόμενες μελλοντικές 

απαιτήσεις για αλλαγή. Το τρέχον πρόγραμμα στη Σουηδία είναι ένα τριετές πρόγραμμα  

απευθυνόμενο σε ήδη απασχολούμενους σχολικούς ηγέτες. Η Εθνική Υπηρεσία 
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Εκπαίδευσης οργανώνει και χρηματοδοτεί το πρόγραμμα και διατυπώνει τους στόχους του. 

Έξι πανεπιστήμια παρέχουν στο πρόγραμμα περιεχόμενο που αντιστοιχεί σε 30  

εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι Aas και Blom (2018) αναφέρθηκαν στη σημαντική 

συνεισφορά των τοπικών δήμων στη σχολική διακυβέρνηση της Νορβηγίας και της 

Σουηδίας, καθώς χρηματοδοτούν τα σχολεία, απασχολούν τους διευθυντές και 

διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παροχή ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς 

και διευθυντές. Μάλιστα, οι Aas, Vennebo και Halvorsen (2019) διερεύνησαν πώς ένα 

πρόγραμμα για διευθυντές στη Νορβηγία και τη Σουηδία ενέπνευσε και υποστήριξε αλλαγές 

στις ηγετικές πρακτικές των διευθυντών, ώστε οι τελευταίοι να ενθαρρύνουν καινοτόμες 

σχολικές πρακτικές και μετασχηματισμούς. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τρόπους μάθησης 

όπως θεωρητικά σχήματα, ανταλλαγή εμπειριών, σχολικές επισκέψεις, εκπαίδευση και 

δοκιμασία νέων πρακτικών ηγεσίας. Τα ευρήματα έδειξαν ότι το πρόγραμμα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως μία συστηματική και πειθαρχημένη διαδικασία, μία "μετα-πρακτική", που 

διέγειρε μετασχηματισμούς στη σκέψη των διευθυντών σχετικά με τις ηγετικές πρακτικές, 

κατηύθυνε τι να κάνουν στην πράξη και πώς να σχετίζονται με τους άλλους.  

Στην Πολωνία κατά καιρούς έχουν οργανωθεί επιμορφωτικά προγράμματα, ενώ από 

το 2013 ένα νέο μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης έχει εισαχθεί, το οποίο απευθύνεται σε 

τρεις διαφορετικούς πληθυσμούς-στόχους: i) σε όσους επιθυμούν μελλοντικά να γίνουν 

στελέχη της εκπαίδευσης, ii) σε εκείνους που μόλις έχουν τοποθετηθεί σε θέση ευθύνης και 

χρειάζονται υποστήριξη και iii) σε όσους διαθέτουν εμπειρία αλλά αιτούνται συνεχή 

υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Οι περιοχές τις οποίες καλύπτει 

το μοντέλο επιμόρφωσης σχετίζονται με την εκπαιδευτική ηγεσία, τη διδασκαλία και 

μάθηση, την εκπαιδευτική πολιτική, τους ανθρώπους στον οργανισμό, τα στρατηγικά, νομικά 

και οικονομικά ζητήματα και την προσωπική ανάπτυξη (Dorczak & Mazurkiewicz, 2013).         

Στην Κύπρο στο παρελθόν οι διευθυντές/ντριες δεν λάμβαναν επαρκή προετοιμασία 

για τις ηγετικές τους ευθύνες, ενώ σήμερα τα μελλοντικά διευθυντικά στελέχη 

επιμορφώνονται παρακολουθώντας μεταπτυχιακά μαθήματα στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και 

Διοίκηση που προσφέρονται από τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια (Ylimaki & 

Jacobson, 2011) ή ενδοϋπηρεσιακά προγράμματα επιμόρφωσης ως τμήμα της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των Κυπρίων διευθυντών/ντριών (Michaelidou & Pashiardis, 

2009). Η πλειονότητα αυτών των προγραμμάτων έχει προετοιμαστεί μέσω ενός ανεπίσημου 

μοντέλου μαθητείας, κατά το οποίο όντας εκπαιδευτικοί μαθαίνουν παρακολουθώντας τους 

διευθυντές τους και αποφασίζουν τι να απορρίψουν και τι να υιοθετήσουν όταν οι ίδιοι 

πρόκειται να αναλάβουν ηγετικά καθήκοντα (Thody, Pashiardis, Johansson, & Papanaoum, 
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2007). Από το 2013 οργανώθηκε και υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νεοπροαχθέντα διευθυντικά στελέχη 

σχολικών μονάδων, που θέτει ως επίκεντρο μία ποικιλία θεμάτων εκπαιδευτικής ηγεσίας και 

διοίκησης και αποτελείται από έξι ενότητες: (α) σχολική Νομοθεσία, (β) ανάπτυξη της 

σχολικής μονάδας, (γ) προγραμματισμός οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας, (δ) ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος, (ε) διαχείριση και 

ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και (στ) προαγωγή της διδασκαλίας και μάθησης. Ως προς 

τη στοχοθεσία και το περιεχόμενο επιδιώχθηκε η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και ως 

προς τη μεθοδολογία δόθηκε έμφαση στο βιωματικό χαρακτήρα των εισηγήσεων και τις 

αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2017). Το πρόγραμμα 

αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους τους αρχάριους διευθυντές/ντριες των δημοσίων σχολείων 

στην Κύπρο. Στοχεύει στην κατάρτιση των συμμετεχόντων στην αποτελεσματική διαχείριση 

και διοίκηση της εκπαίδευσης, στην ενημέρωση των γνώσεών τους για τις τρέχουσες 

εκπαιδευτικές τάσεις, στην κατανόηση της σπουδαιότητας της διαχείρισης στην εκπαίδευση, 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης και διοίκησης και στην ενίσχυση της προσωπικής και 

επαγγελματικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα διαρκεί μία περίοδο επτά μηνών, διεξάγεται μία 

φορά την εβδομάδα και υιοθετεί ένα σχήμα διδασκαλίας με διά ζώσης διαλέξεις διάρκειας 5 

ωρών (Petridou, Nicolaidou, & Karagiorgi, 2017).    

Στην Ελλάδα, δεδομένου του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού 

συστήματος απουσιάζουν τόσο ο οργανωμένος σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων, 

όσο και οι επιμορφωτικές δράσεις υποστήριξης του διευθυντικού έργου είτε μέσω των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είτε μέσω επίσημων φορέων. Η απουσία επαρκώς 

καταρτισμένων διευθυντικών στελεχών οφείλεται στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι 

παιδαγωγικών τμημάτων, μέχρι πριν μερικά χρόνια, δεν διδάσκονταν στο πανεπιστήμιο 

γνωστικά αντικείμενα σχετιζόμενα με τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Ως το τέλος της 

δεκαετίας του 1990 δεν υφίσταντο συγκροτημένα εκπαιδευτικά προγράμματα για 

διευθυντικά στελέχη, παρά μόνο ορισμένες σποραδικές επιμορφωτικές συναντήσεις. Κατά τη 

δεκαετία 1990-2000 υλοποιήθηκαν ορισμένες επιμορφωτικές δραστηριότητες με την έγκριση 

του Υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για το Υποέργο 3 με τίτλο "Προγράμματα για Στελέχη 

της Εκπαίδευσης", το οποίο υλοποιήθηκε το 1996, συνολικής διάρκειας 40 ωρών με τη 

συνδρομή των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) και της Παιδαγωγικής 

Τεχνικής Σχολής/Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής 

Εκπαίδευσης (ΠΑ.ΤΕ.Σ/ΣΕ.Λ.Ε.Τ.Ε.).  
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Αργότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010, τα 

πιστοποιητικά διοικητικής και καθοδηγητικής επάρκειας, τα οποία απαιτούνται για την 

επιλογή σε διευθυντικές θέσεις, χορηγούνται έπειτα από επιταγή παρακολούθησης 

αντίστοιχου ειδικού προγράμματος στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Σε πρώτη φάση υλοποιήθηκαν οκτώ ταχύρρυθμα προγράμματα 

διοικητικής επάρκειας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στα οποία συμμετείχαν 190 

διευθυντικά στελέχη έπειτα από κλήρωση. 

Από το 2010 οργανώθηκε και υλοποιήθηκε μία επιμορφωτική προσπάθεια από το 

ΕΚΔΔΑ που τιτλοφορούνταν "Θέματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης για την απόκτηση 

Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης" (ΕΚΔΔΑ, 2012). Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελούνταν από διάφορες 

ενότητες, οι οποίες αναφέρονταν σε ζητήματα διοίκησης και αποσκοπούσε στην απόκτηση 

κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων 

των ηγετών εκπαίδευσης (εγκ. υπ’ αρ. 8127/Φ.234.03/19-07-2012/ΕΚΔΔΑ). Παρότι η 

Ελλάδα συγκρινόμενη με άλλες χώρες του εξωτερικού υστερεί όσον αφορά στην 

επιμόρφωση των διευθυντών, κατά το έτος 2013 άρχισαν σταδιακά να υλοποιούνται 

επιμορφωτικές προσπάθειες για τα ηγετικά στελέχη εκπαίδευσης.  

Αναφορικά με την εξ Αποστάσεως επιμόρφωση των σχολικών ηγετών, στο χώρο της 

δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στα πλαίσια του τυπικού 

προγράμματος σπουδών των πανεπιστημίων δεν προσφέρονται αυτόνομα διαδικτυακά 

επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά υποστηρικτικά μαθήματα με την αξιοποίηση 

ηλεκτρονικών πλατφορμών. Στο χώρο της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το 

Ε.Α.Π. προσφέρει ολοκληρωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη Διοίκηση 

Εκπαιδευτικών Μονάδων.  

Στα πλαίσια της μη τυπικής μάθησης το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνιστούν τα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα οποία προσφέρουν προγράμματα μάθησης 

μέσω Διαδικτύου, απευθυνόμενα σε εκπαιδευτικούς και στελέχη, με διαφορετική διάρκεια 

και ποικίλη θεματολογία. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) το 2014 οργάνωσε 

επιμορφώσεις σε θέματα αξιολόγησης της εκπαίδευσης μέσω του μοντέλου ασύγχρονης 

μάθησης. Μία χαρακτηριστική επιμορφωτική προσπάθεια βασισμένη στο μεθοδολογικό 

πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που υλοποιήθηκε με τη "μεικτή" μέθοδο διδασκαλίας 

ήταν το σεμινάριο με τίτλο "e-διοικητικές θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές". Το 

σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας κατά το 
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σχολικό έτος 2013-2014, με στόχο την επιμόρφωση των στελεχών σε ζητήματα Διοίκησης 

της Εκπαίδευσης (Παναγιωτίδου & Ζήση, 2015).  

Τα κατά τόπους Π.Ε.Κ. έχουν δραστηριοποιηθεί και διοργανώνουν σύντομα 

σεμινάρια, με στόχο την επιμόρφωση των νεοτοποθετηθέντων διευθυντικών στελεχών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια το Ινστιτούτο Πολιτισμού, 

Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης (Ι.ΠΟ.Δ.Ε.), αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός 

εκπαιδευτικός επιμορφωτικός οργανισμός, ο οποίος παράγει αυτόνομο επιστημονικό και 

ερευνητικό έργο, δραστηριοποιείται και προσφέρει επί πληρωμής εξάμηνα σεμινάρια 200 

ωρών, οκτάμηνα σεμινάρια 300 ωρών και ετήσια σεμινάρια 400 ωρών με θέμα "Διοίκηση 

Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτική Ηγεσία", παρέχοντας Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης. Ο 

σκοπός είναι να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με προσόντα για τη διευκόλυνση του 

διοικητικού τους έργου. Επιπρόσθετα, η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της 

Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), που είναι ένας σύλλογος μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, διοργανώνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σεμινάρια με θέμα 

"Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης". Αυτά τα σεμινάρια είναι ετήσιας διάρκειας, 

μοριοδοτούμενα και υλοποιούνται με τη μεθοδολογία της εξΑΕ.     

Γενικότερα στην Ευρώπη περίοπτη θέση καταλαμβάνει η δραστηριοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εκπαιδευτική Ηγεσία (European Policy Network on School 

Leadership-EPNoSL). Πρόκειται για ένα αυτοδιαχειριζόμενο συνεργατικό δίκτυο, που 

δημιουργήθηκε το 2011 αποσκοπώντας στη βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών 

άσκησης ηγεσίας της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Αξίζει να ειπωθεί ότι μέσω μίας 

διαδικτυακής πλατφόρμας οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 

διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) για θέματα ηγεσίας και να συμμετάσχουν σε εθνικά 

φόρουμ συζητήσεων σε 21 ευρωπαϊκές γλώσσες (βλ. στην επίσημη ιστοσελίδα EPNoSL 

http://www.schoolleadership.eu/). Το δίκτυο συμβάλλει τόσο σε θεωρητικό-οργανωτικό 

επίπεδο όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο στην ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

ατόμων που καλούνται να ασκήσουν ηγεσία στο χώρο της εκπαίδευσης.  

 

   3.4.3  Αυστραλία - Νέα Ζηλανδία 

Στο Νότιο ημισφαίριο, συγκεκριμένα στην Αυστραλία έχουν διαμορφωθεί 

επιμορφωτικά πρότυπα για τους σχολικούς διευθυντές/ντριες, τα οποία ταξινομούνται σε:   

 Επαγγελματικές πρακτικές: ο διευθυντής θα πρέπει να τίθεται επικεφαλής της 

διδασκαλίας και μάθησης, να αναπτύσσει τον εαυτό του και τους άλλους, να καθοδηγεί στην 

http://www.schoolleadership.eu/
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καινοτομία και τη σχολική βελτίωση, καθώς επίσης να εμπλέκεται και να συνεργάζεται με 

την εκπαιδευτική κοινότητα.  

 Ηγετικές απαιτήσεις: ο ηγέτης εκπαίδευσης επιβάλλεται να αναπτύξει όραμα και 

αξίες για το σχολείο, χρειάζεται να έχει γνώση και κατανόηση για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση και τέλος να διαθέτει προσωπικές ικανότητες, καθώς και κοινωνικές και 

διαπροσωπικές δεξιότητες, όπως ευφυΐα, ανθεκτικότητα και ενσυναίσθηση (Jensen, Hunter, 

Lambert, & Clark, 2015) (Σχήμα 3.1.). 

 

Σχήμα 3.1. Πρότυπα για διευθυντές (Προσαρμογή από Jensen et al., 2015) 

Κάθε περιοχή της Αυστραλίας εισηγείται τα δικά της πρότυπα για σχολικούς 

διευθυντές, όπως το Leadership Matters που προτάθηκε και αναπτύχθηκε από το Υπουργείο 

Εκπαίδευσης και Τεχνών. Στο πλαίσιο αυτό οι σχολικοί ηγέτες οφείλουν να παρέχουν ένα 

ποιοτικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, ώστε να 

αξιοποιήσουν τις παραγωγικές γνώσεις και δυνάμεις τους. To Αυστραλιανό Ινστιτούτο 

Διδασκαλίας και Σχολικής Ηγεσίας (Australian Institute for Teaching and School 

Leadership) συνιστά την κυρίαρχη οργάνωση για τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών, 

με στόχο την προετοιμασία των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης στην Αυστραλία. Το 

2011, το Αυστραλιανό Επαγγελματικό Πρότυπο για Διευθυντές - Educational Services 

Australia (ESA, 2015) αναπτύχθηκε και υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη και περιοχές στην 

Αυστραλία. Η δημιουργία προτύπων υποδηλώνει την ανάπτυξη και συνεχιζόμενη διαδικασία 

διαμόρφωσης ηγεσίας, διότι καλύπτει όλο το φάσμα της καριέρας των ηγετικών στελεχών, 

δηλαδή από το αρχικό στάδιο της τοποθέτησής τους σε διευθυντική θέση μέχρι την 
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ολοκλήρωση κάποιου ως ηγέτη εκπαίδευσης (Clemans et al., 2016, όπ. αναφ. στους Devi & 

Fernandes, 2019, σ. 61). 

Παρόμοια, οι διευθυντές/ντριες στη Νέα Ζηλανδία ακολουθούν το National Aspiring 

Principals Programme (New Zealand Ministry of Education, 2014, όπ. αναφ. στους Jensen et 

al., 2015). Οι Anderson και Reynolds (2015) ενθαρρύνουν τους ιθύνοντες για τη χάραξη 

εκπαιδευτικής πολιτικής να εξετάσουν τις πολιτικές και εισηγούνται τη δημιουργία δύο 

ρουμπρίκων, πάνω στις οποίες αναμένεται να βασιστεί η δημιουργία νομοθεσίας υψηλής 

ποιότητας για την προετοιμασία των διευθυντών σχολείων: i) το Principal Preparation 

Program Approval και ii) το Principal Candidate Licensure. Στην έκθεσή τους παρουσιάζουν 

μερικές από τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές προγραμμάτων προετοιμασίας 

διευθυντών/ντριών, όπως τη στρατηγική πρόσληψης διευθυντικών στελεχών που έχουν 

επιδείξει δυνατότητες ηγεσίας, την παροχή αυθεντικής πρακτικής εμπειρίας, την ανάπτυξη 

πανεπιστημιακών συνεργασιών για την επαγγελματική ανάπτυξη των υποψηφίων και την 

εξασφάλιση βελτίωσης με το σχεδιασμό καινοτόμων προγραμμάτων για την προετοιμασία 

των ηγετών εκπαίδευσης (Anderson & Reynolds, 2015) (Σχήμα 3.2.). 

 

 

Σχήμα 3.2. Ο διευθυντικός αγωγός (Προσαρμογή από Anderson & Reynolds, 2015)  
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   3.4.4  Ασία 

Στον ασιατικό χώρο, επί παραδείγματι στη Σιγκαπούρη, απαραίτητη προϋπόθεση για 

την τοποθέτηση ενός ατόμου σε θέση ευθύνης είναι η κατοχή διπλώματος στην Εκπαιδευτική 

Διοίκηση, μετά την παρακολούθηση ενός μονοετούς προγράμματος πλήρους φοίτησης για 

διευθυντικά στελέχη (Yan & Catherine Ehrich, 2009). Σήμερα, οι σχολικοί ηγέτες της 

Σιγκαπούρης έρχονται αντιμέτωποι με την ανάγκη να εφαρμόσουν ολιστικές μεθόδους 

βελτίωσης για την πραγματοποίηση σκόπιμων και βιώσιμων αλλαγών προς την κατεύθυνση 

της αποτελεσματικότητας του σχολείου και της εκπαιδευτικής αριστείας σε επίπεδο 

επιδόσεων εκπαιδευτικών αλλά και επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων (Choy & Chua, 

2019). Για τους λόγους αυτούς η εκπαιδευτική πολιτική της Σιγκαπούρης εισηγείται 

προγράμματα επιμόρφωσης για σχολικούς ηγέτες.  

Παρομοίως, στο Χονγκ Κονγκ και στην Κίνα υπάρχει μέριμνα για την ανάπτυξη 

θεσμών και προγραμμάτων για την εξέλιξη των διευθυντών/ντριών. Τα περισσότερα εξ 

αυτών βασίζονται σε προγράμματα ιδρυμάτων των ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου. Στο 

Χονγκ Κονγκ, οι εννοιολογικές βάσεις για την ηγετική εκπαίδευση των διευθυντών 

καθορίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας του Χονγκ Κονγκ, έπειτα από μελέτη επισκέψεων 

στην Αγγλία, τη Σκωτία, την Αυστρία και τη Σιγκαπούρη (House, Ping-Man, & Chung-Chi, 

2004). Τα νεοτοποθετηθέντα διευθυντικά στελέχη είναι υποχρεωμένα να παρακολουθήσουν 

ένα εισαγωγικό υποχρεωτικό πρόγραμμα εννέα ημερών αποκομίζοντας θεωρητικές και 

πρακτικές γνώσεις διαχείρισης, ενώ άλλες μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης 

περιλαμβάνουν την αξιοποίηση εργαστηρίων και υπερπόντιων επιμορφωτικών ταξιδιών 

(Huber & Yu, 2004).  

Η Retna (2015) προχώρησε σε μία συγκριτική μελέτη για την επαγγελματική 

ανάπτυξη των διευθυντών/ντριών στη Νέα Ζηλανδία και Σιγκαπούρη και σύγκρινε δύο 

προγράμματα επιμόρφωσης διευθυντών. Στη Νέα Ζηλανδία το National Aspiring Principal 

Programme (NAPP) είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο παρότι δεν είναι υποχρεωτικό για τους 

επίδοξους διευθυντές, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση 

συμμετοχής για το εν λόγω πρόγραμμα. Η λογική του επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, την 

ηγετική αλλαγή στον 21ο αιώνα και το ρόλο του επιτυχημένου ηγέτη. Στη Σιγκαπούρη το 

πρόγραμμα Leaders in Education Programme (LEP) αποτελεί τμήμα της δέσμευσης της 

κυβέρνησης να διασφαλίσει την παροχή επαγγελματικής εξέλιξης πριν το διορισμό ενός 

ατόμου για την ανάληψη του ρόλου του σχολικού ηγέτη. Το πρόγραμμα NAPP της Νέας 

Ζηλανδίας δίνει περισσότερη έμφαση στην ηλεκτρονική μάθηση, με στόχο την ανάπτυξη 
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ψηφιακά εγγράμματων σχολικών ηγετών. Η εστίαση στην ηλεκτρονική μάθηση αιτιολογείται 

εξαιτίας της γεωγραφικά διεσπαρμένης φύσης της χώρας και του εκπαιδευτικού της 

συστήματος, που είναι πολύ διαφορετικό από το συμπαγές εκπαιδευτικό σύστημα της 

Σιγκαπούρης.  

Στο Χονγκ-Κονγκ η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανέλαβε να παρέχει δομημένα 

προγράμματα για την αντιμετώπιση των αναγκών των νεοτοποθετηθέντων και εν υπηρεσία 

διευθυντών. Από το 1980 και εξής οι νεοδιοριζόμενοι διευθυντές/ντριες ήταν υποχρεωμένοι 

να παρακολουθήσουν εισαγωγικά προγράμματα, τα οποία τους παρείχαν επιμόρφωση στις 

βασικές αρχές διαχείρισης σχολείων και εκπαιδευτικής ηγεσίας. Ορισμένα από αυτά τα 

προγράμματα υλοποιήθηκαν από πανεπιστημιακά ιδρύματα και ο σχεδιασμός τους 

επηρεάστηκε έντονα από τους ακαδημαϊκούς. Αυτά τα προγράμματα επικρίθηκαν, καθώς 

είχαν περιορισμένες συνδέσεις με τις βασικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και τις ηγετικές 

πρακτικές σε πραγματικά σχολικά περιβάλλοντα (Wong & Liu, 2018).  

Η σημασία της ανάπτυξης της σχολικής ηγεσίας έχει επισημανθεί όλο και 

περισσότερο στα κυβερνητικά έγγραφα. Από το 2000 εφαρμόστηκε ένα επίσημο διετές 

πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για τα νεοδιορισθέντα διευθυντικά στελέχη (το 

επονομαζόμενο NAPs). Από το 2002 εφαρμόστηκε εκπαιδευτική πολιτική στη βάση ενός πιο 

συνεκτικού πλαισίου και ζητήθηκε από τους επίδοξους διευθυντές υποχρεωτικά να 

ολοκληρώσουν ένα πιστοποιητικό, το Certificate for Principalship (CFP) σε περίοδο δύο 

ετών πριν την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων. Το πιστοποιητικό αποτελούνταν από τρία 

μέρη: i) την ανάλυση αναγκών, όπου αντικατοπτρίζονταν οι αδυναμίες και οι δυνατότητες 

των ατόμων με διευθυντικές φιλοδοξίες, ii) ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής ηγεσίας και iii) 

την υποβολή ενός portfolio με τους αναστοχασμούς / προτάσεις για τις εκπαιδευτικές αξίες 

(Education Department, όπ. αναφ. στους Ng & Szeto, 2016, σ. 3). Μετά το δεύτερο χρόνο 

διευθυντικής προϋπηρεσίας οι διευθυντές/ντριες όφειλαν να παρακολουθήσουν ένα 

πρόγραμμα δραστηριοτήτων 150 ωρών συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης βασισμένο σε 

τρεις τρόπους εκμάθησης: α) τη δομημένη μάθηση, β) την ενεργητική μάθηση και γ) την 

κοινωνική υπηρεσία. Οι διευθυντές/ντριες έχουν ωφεληθεί σημαντικά μέσω της διαδικασίας 

μάθησης από έμπειρους μέντορες, της δικτύωσης μεταξύ ομοτίμων, των ευκαιριών 

παραγωγικής σκέψης, αναστοχασμού και συμμετοχής σε ένα υποστηρικτικό και συνεργατικό 

μαθησιακό περιβάλλον (Wong & Liu, 2018). 

Στην Κίνα, η βασική εκπαίδευση του σχολείου εξακολουθεί να θεωρείται σημαντική 

στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και συμβαδίζει με τις απαιτήσεις 

ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου (Chao, 2016, όπ. αναφ. στους Jiang, Sumintono, 
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Perera,  Harris, & Jones, 2018). Τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη από τους Jiang et al. 

(2018) επισημαίνουν ότι, ενώ οι διευθυντές μιας επαρχίας της Κίνας εκτιμούν την επίσημη 

εκπαίδευσή τους, αναζητούν και άλλες πηγές ανεπίσημης προετοιμασίας για να ενισχυθούν 

στην εκπλήρωση των πλείστων υποχρεώσεων και ευθυνών τους. Τα δεδομένα της έρευνας 

υπογραμμίζουν, επίσης, ότι πολλοί διευθυντές στην Κίνα βρίσκουν ιδιαίτερα απαιτητικές τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων τους ως ηγέτες εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, μεγάλο μέρος της προετοιμασίας και της ανάπτυξης των διευθυντών εξακολουθεί 

να παραδίδεται από το πανεπιστημιακό προσωπικό ή από περιφερειακούς εκπαιδευτές (Jiang 

et al., 2018). Παρομοίως, η Tang (2018) επιχείρησε να διερευνήσει το τοπίο της 

επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης σχολικών ηγετών στο Μακάο της Νότιας Κίνας 

εστιάζοντας στους παρόχους, τους προσανατολισμούς, τις αντιλήψεις και τις πολλαπλές 

προσεγγίσεις. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι, παρότι οι προσπάθειες κατάρτισης προορίζονται 

να αυξηθούν σταδιακά, διαπιστώνεται έλλειψη ιεραρχικής ταξινόμησης, συστηματικής 

εφαρμογής και περιορισμένης επίσημης αξιολόγησης. Ωστόσο, η κυβέρνηση μπορεί να 

συνεισφέρει στη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης με την παροχή αποτελεσματικών 

αλλαγών στο διευθυντικό ρόλο, τη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης και τη 

δημιουργία μιας συστηματικής βάσης γνώσεων τα προσεχή χρόνια.  

Το Συμβούλιο Εκπαίδευσης του Άμπου Ντάμπι εισήγαγε σχέδια επαγγελματικής 

εξέλιξης και επαγγελματικά πρότυπα για τους διευθυντές σχολείων. Η έρευνα των Blaik 

Hourani και Litz (2019) εξέτασε τις εμπειρίες των διαχειριστών σχολείων από το πρόγραμμα 

επιμόρφωσης και το κατά πόσο είναι ευθυγραμμισμένες με την αυτοαξιολόγηση του 

σχολείου και τα πρότυπα απόδοσης των διευθυντών. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τους 

τομείς βελτίωσης που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη επαγγελματική εξέλιξη σε 

συνδυασμό με τις απαιτήσεις των σχολείων σε περιόδους αλλαγής και με την εναρμόνιση με 

τις επαγγελματικές απαιτήσεις που ενισχύουν την αποτελεσματική αυτοαξιολόγηση των 

σχολείων.   

Στο Ισραήλ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μία σημαντική εκπαιδευτική 

πολιτική για την επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση των διευθυντικών στελεχών. Τα 

ζητήματα που καλύπτει η επιμόρφωση αφορούν πρωτίστως στην παιδαγωγική ηγεσία 

(Shaked, 2014), λαμβάνοντας υπόψη τη λογοδοσία που χαρακτηρίζει τις συμπεριφορές των 

ηγετικών στελεχών, τις υψηλές προσδοκίες που αναμένονται από τους διευθυντές και τις 

αλλεπάλληλες αλλαγές των εκπαιδευτικών συστημάτων (Comber & Nixon, 2011). 

Παράλληλα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και βασίζονται 

στην εμπλοκή και συμμετοχή των διευθυντών στις εμπειρίες πεδίου, ενώ οι συμμετέχοντες 
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επιλέγονται προσεκτικά και ενθαρρύνονται να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις. Ο 

διευθυντής ως παιδαγωγικός ηγέτης σχεδιάζει, διευθύνει και συμμετέχει στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες σε συνεργασία με την ολότητα της σχολικής κοινότητας (Shaked, 2014). 

Ενώ τα διεθνή στοιχεία που βασίζονται στην ηγεσία και την ανάπτυξη της ηγεσίας 

είναι εκτεταμένα, η προετοιμασία των σχολικών ηγετών σε ορισμένες ασιατικές χώρες δεν 

είναι ευρέως διαδεδομένη (Jiang et al., 2018). Ωστόσο, η μη συστηματική επιμορφωτική 

πολιτική δεν εμποδίζει τους διευθυντές από την άτυπη και ανεπίσημη προετοιμασία τους. 

Ενδοϋπηρεσιακά προγράμματα, εμπειρίες στο πεδίο της εργασίας, σεμινάρια, βιωματικά 

εργαστήρια και προσωπικές πρωτοβουλίες έχουν συμβάλει ιδιαίτερα στην επαγγελματική 

τους ανάπτυξη και εξέλιξη (Ibrahim, 2011).  

 

   3.4.5  Αφρική 

Στη Νότια Αφρική, ένα πρόγραμμα με τίτλο "Advanced Certificate in Education 

(ACE)" εισήχθη το 2007 για όσους επιθυμούν διευθυντική θέση (Bush, Kiggundu, & 

Moorosi, 2011). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορους τομείς διαχείρισης: α) του 

σχολείου, β) της διδασκαλίας και μάθησης, γ) των οικονομικών και φυσικών πόρων, δ) των 

ανθρώπων και της ηγεσίας και ε) του εκπαιδευτικού δικαίου και πολιτικής. Σε μία επαρχία 

της Νότιας Αφρικής δαπανάται μεγάλο μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού για την 

εκπαίδευση, επομένως η επαγγελματική εξέλιξη των διευθυντών είναι το κεντρικό σημείο 

εστίασης του εκπαιδευτικού τους συστήματος και γι’ αυτό πρέπει να αφιερωθεί 

περισσότερος χρόνος και πόροι στην επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών (Wiehahn & 

Du Plessis, 2018). Τα ευρήματα της έρευνας του Mestry (2017) αποκάλυψαν ότι στη Νότια 

Αφρική δεν υπάρχει επίσημη προετοιμασία για τους επικεφαλής της εκπαίδευσης, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν ή ασκούν καθήκοντα ηγεσίας και υπάρχουν πολύ λίγα προγράμματα 

επαγγελματικής ανάπτυξης σε λειτουργία. Υφίσταται έντονη ανάγκη για τις εκπαιδευτικές 

αρχές να εισαγάγουν υποχρεωτικά προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης για τους 

επίδοξους και τους ασκούμενους σχολικούς ηγέτες, ώστε να διευθύνουν και να 

διαχειρίζονται επιτυχώς τα σχολεία τους. 

Στη Δυτική Αφρική, λόγω της έλλειψης ειδικής κατάρτισης, οι διευθυντές των 

σχολείων τείνουν να λειτουργούν ως διοικητικοί και διαχειριστικοί ηγέτες, παραμελώντας τις 

εκπαιδευτικές, μετασχηματιστικές και κατανεμημένες προσεγγίσεις που υποστηρίζονται όλο 

και περισσότερο στη βιβλιογραφία (Bush & Glover, 2016). 
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 Εν κατακλείδι, η επισκόπηση της βιβλιογραφίας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι στις 

περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου η προετοιμασία και η ανάπτυξη των 

διευθυντών είναι διαδικασία επίσημα θεσμοθετημένη, με τα κολέγια να παρέχουν 

επιμόρφωση για διευθυντές, πριν και μετά το διορισμό τους. Ανεξάρτητα από τους τρόπους 

προετοιμασίας των σχολικών ηγετών, όλες οι προσεγγίσεις επηρεάζονται από το τοπικό 

συγκείμενο και από τις αναπόφευκτες παγκόσμιες τάσεις (Johnson et al., 2011). Διεθνώς 

επικρατεί η τάση για τη σχεδίαση και εφαρμογή προτύπων και πλαισίων που να πιστοποιούν 

με σαφήνεια το ρόλο, τις τάσεις και συμπεριφορές, τις ικανότητες, τις προσδοκίες και τις 

αναμενόμενες πρακτικές εργασίας για την άσκηση του ρόλου των ηγετών εκπαίδευσης του 

21ου αιώνα. Σε κάποιες περιπτώσεις, η προετοιμασία και η ανάπτυξη των διευθυντών είναι 

καλά δομημένη και συστηματικά σχεδιασμένη, καθώς οι διευθυντές προετοιμάζονται για τη 

σχολική ηγεσία πριν από το διορισμό τους και αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, η επιμόρφωση τείνει να καταστεί μια 

άτυπη και ουσιαστικά μη συντονισμένη προσέγγιση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δίνεται 

έμφαση στη σημασία των επίσημων πανεπιστημιακών προγραμμάτων για την προετοιμασία 

των νεοτοποτηθέντων διευθυντών που περιλαμβάνουν και πρακτική άσκηση.  

 Στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, διαπιστώνεται έλλειψη στοχευμένων 

προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης ηγετικών στελεχών εκπαίδευσης, εξαιτίας 

οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικο-πολιτιστικών παραγόντων και εκπαιδευτικών 

προτεραιοτήτων.  

3.5    Η επιμόρφωση των διευθυντικών στελεχών στην Ελλάδα 

______________________________________________________  

Στην Ελλάδα το ζήτημα της επιμόρφωσης συγκαταλέγεται ανάμεσα στα αρνητικά 

σημεία της σχολικής διεύθυνσης, εφόσον οι σχολικοί ηγέτες δεν έχουν τη δυνατότητα για 

κατάλληλη προετοιμασία για το νέο τους έργο μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο 

στοχευμένης επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της διευθυντικής τους θητείας. Οι Λεμονή και 

Κολεζάκης (2013) ισχυρίζονται ότι η επιμορφωτική πολιτική, τουλάχιστον ως σήμερα, 

χαρακτηριζόταν από την έλλειψη ενός σταθερού και συγκροτημένου πλαισίου, με 

αποτέλεσμα η άσκηση των καθηκόντων των στελεχών εκπαίδευσης αφενός να θεωρείται 

περισσότερο εμπειρική, αφετέρου να χαρακτηρίζεται από υποκειμενισμό και ερασιτεχνισμό 

ή να επαφίεται στην καλή προαίρεση των διευθυντών/ντριών να ενημερώνονται, να αυτο-

μορφώνονται ή να συμμετέχουν προαιρετικά σε επιμορφωτικά προγράμματα.  
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Στην έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) που διενεργήθηκε στα πλαίσια του 

Προγράμματος "Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών" (2010-2013) 

διερευνήθηκαν οι επιμορφωτικές ανάγκες των διευθυντών 3.435 σχολικών μονάδων από 

όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της Ελλάδας όλων των ειδικοτήτων και όλων των 

βαθμίδων εκπαίδευσης. Η έρευνα έφερε στο φως αποτελέσματα με τους διευθυντές στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους να εμφανίζονται καταρτισμένοι, αλλά να εκφράζουν τη μη 

ικανοποίησή τους από την παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε σχέση με το 

περιεχόμενο, την οργάνωση και τη μεθοδολογία. Αυξημένο ποσοστό διευθυντών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει το "μεικτό σύστημα", δηλαδή ταχύρρυθμα 

σεμινάρια και εξ Αποστάσεως επιμόρφωση με συμβατικά μέσα και προαιρετική χρήση των 

Ν.Τ. (Π.Ι., 2010).  

Από τις διεξαχθείσες έρευνες διαφαίνεται ότι δεν κατέστη δυνατό να συγκροτηθεί 

στοιχειωδώς μία συνεκτική πολιτική και ένας συστηματικός σχεδιασμός για την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών στη χώρα μας (Ξωχέλλης, 2005), διότι αφενός οργανώθηκαν κάποια 

επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά αφετέρου τα συγκεκριμένα προγράμματα 

χαρακτηρίζονταν από έλλειψη ευελιξίας και δυνατότητας προσαρμογής στο εκπαιδευτικό 

συγκείμενο (Γεωργιάδης, 2004). Στο παρελθόν η επιμόρφωση των διευθυντών 

προσανατολίζονταν στο διοικητικό ρόλο τους και λιγότερο στην ανάπτυξη δέσμευσης ή 

συνεργασίας με τα σχολεία στα πλαίσια της ενίσχυσης της μάθησης των εκπαιδευόμενων.   

Τα ευρήματα της έρευνας των Μπακάλμαση και Φωκά (2014) ανέδειξαν ότι η 

συνεχής επιμόρφωση σε ζητήματα παιδαγωγικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά 

επικροτείται από το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών της εκπαιδευτικής διοίκησης, διότι 

με τον τρόπο αυτό οι ίδιοι πιστεύουν ότι θα ασκήσουν πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά τα 

διευθυντικά τους καθήκοντα, ενώ παράλληλα επισημαίνεται η ανάγκη επικαιροποίησης των 

γνώσεων και των πρακτικών τους.  

Αναφορικά με τη μεθοδολογία, το περιεχόμενο και τη γενικότερη οργάνωση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, σε έρευνα του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

(Ο.ΕΠ.ΕΚ.) το 2010 στον ελλαδικό χώρο, για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών, 

εξήχθη το συμπέρασμα της μη ικανοποίησης των διευθυντών από την επιμόρφωση στην 

οποία είχαν συμμετάσχει ως προς το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και την οργάνωση 

(Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2010). Οι διευθυντές έδειξαν την προτίμησή τους στο μικτό σύστημα 

επιμόρφωσης, την ενεργητική συμμετοχή μέσω βιωματικών σεμιναρίων, εργαστηρίων και 

δειγματικών διδασκαλιών. Πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της υποχρεωτικής 

επιμόρφωσης σε θέματα ήδη γνωστά στους διευθυντές, με αποτελέσματα αποκαρδιωτικά, 
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ενώ η συντριπτική πλειονότητα θεωρεί την επιμόρφωση υποχρεωτική, καθώς βοηθά τους 

διευθυντές/ντριες να αποκτήσουν το κύρος που τους αρμόζει μέσα από επιμορφωτικές 

δράσεις, αλληλεπιδράσεις και οσμώσεις (Μπακάλμαση & Φωκά, 2014).  

Επιπλέον, παρατηρείται η αναγκαιότητα ανάπτυξης προγραμμάτων "μεικτής 

μάθησης", βασιζόμενα στο συνδυασμό συμβατικών διδακτικών τεχνικών και μεθόδων εξΑΕ, 

η συνεχής υποστήριξη από κάποιον επιμορφωτή, η δημιουργία εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 

υλικού κατάλληλου για εξατομικευμένη μάθηση και ο εμπλουτισμός της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης με την υποστήριξη των υπηρεσιών του Διαδικτύου (Μπάμπας & Δάρρα, 2015). 

Σε άλλη έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών/ντριών παρουσιάζει θετικές 

στάσεις απέναντι στην επιμόρφωση, ωστόσο, απαιτούνται περισσότερο εστιασμένα 

επιμορφωτικά προγράμματα στην εκπαιδευτική διοίκηση και διαχείριση (Μακρή & 

Βλαχόπουλος, 2015˙ Papaioannou & Charalambous, 2011).  

Συμπερασματικά, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να ενδιαφέρονται 

πρωτίστως για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

αλλά παράλληλα θα πρέπει να φροντίζουν για το μετασχηματισμό του σχολείου σε έναν 

εκπαιδευτικό οργανισμό μάθησης και να διαχέουν το όραμα και την αποστολή του σχολείου. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται να παρέχεται επιμόρφωση για την οικοδόμηση της 

παιδαγωγικής και της μετασχηματιστικής ηγεσίας (Hussin & Al Abri, 2015). 

 Οι σύγχρονοι ερευνητές εισηγούνται το σχεδιασμό σχετικών ενδοϋπηρεσιακών 

μαθημάτων υποστήριξης για την ελαχιστοποίηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 

προϊστάμενοι της εκπαίδευσης (Evans, Ajowi, & Bosire, 2018˙ Evans, Bosire, & Ajowi, 

2016). Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 

και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, προτείνονται 

μεντορικά προγράμματα για τους νεοδιόριστους διευθυντές (Bayar, 2016), καθώς και 

προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building programs) (Mapolisa, Ncube, 

Tshabalala, & Khosa, 2016). Οι ενότητες και η μεθοδολογία σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης 

και κατάρτισης ποικίλουν και ο ρόλος της επιμόρφωσης δεν δύναται να είναι μόνο 

διορθωτικός και θεραπευτικός, αλλά κυρίως, προληπτικός, παρεμβατικός και ευέλικτος, με 

δυνατότητες αυτενέργειας, αυτο-μόρφωσης και αυτο-διερεύνησης για τα διευθυντικά 

στελέχη εκπαίδευσης. 
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Συμπερασματικές επισημάνσεις 

Ο εντεινόμενος διεθνής προσανατολισμός για επαγγελματοποίηση των ηγετικών 

στελεχών σχολικών μονάδων είναι πλέον γεγονός (Botha, 2004) και έχει ως αποτέλεσμα την 

αντίληψη της αλλαγής του επαγγελματικού τους προφίλ. Με λίγα λόγια οι διευθυντές/ντριες 

από γραφειοκρατικά-διεκπεραιωτικά στελέχη οφείλουν να μετασχηματιστούν σε 

πραγματικούς ηγέτες ανθρώπινου δυναμικού και οργανισμών που αναπτύσσονται και 

μαθαίνουν. Αυτό το νέο παράδειγμα (paradigm) θέτει τα θεμέλια της οικοδόμησης του 

επαγγελματισμού τους στο πλαίσιο όχι της επιφανειακής θεωρητικής επιστημονικής γνώσης 

αλλά των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Παράλληλα, οι διευθυντές  

εκπαίδευσης πρέπει να είναι σε θέση να καινοτομήσουν και να μετασχηματίσουν τη σχολική 

μονάδα που διευθύνουν σε έναν μανθάνοντα εκπαιδευτικό οργανισμό. Επιπλέον, απαιτείται 

να συν-διαμορφώνουν και να συν-δημιουργούν την αρχιτεκτονική της σύγχρονης γνώσης 

λειτουργώντας ως ενθαρρυντές της όλης μορφωτικής διαδικασίας. Προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν στους πολυσχιδείς ρόλους τους, είναι ανάγκη να αντιμετωπίσουν τις συνεχώς 

αυξανόμενες αλλαγές και προκλήσεις (Fullan, 2007) επαναπροσδιορίζοντας τη θέση τους και 

το επάγγελμά τους στο σχολικό οργανισμό, ώστε να καταστούν συνώνυμο της επιτυχίας όχι 

μόνο για τους εαυτούς τους αλλά και για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.  

Συνεπώς, η σημερινή διεθνής τάση επιτάσσει έναν σχολικό ηγέτη επιστημονικά και 

θεωρητικά ενδυναμωμένο σε ζητήματα ηγεσίας, διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης, 

που εδράζεται σε επαγγελματικές πρακτικές, μοντέλα ηγεσίας και αποτελεσματικές 

συμπεριφορές. Παράλληλα, εν όψει των εξελίξεων στο εκπαιδευτικό σύστημα και λόγω των 

επικείμενων αλλαγών που αφορούν στο ρόλο του ηγέτη της εκπαίδευσης, θεωρείται 

απαραίτητη η επιτυχής υποστήριξη, προοδευτική επαγγελματική ανάπτυξη και ενίσχυση του 

επαγγελματισμού των διευθυντικών στελεχών μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων 

επαγγελματικής ανάπτυξης και κατάρτισης.  

Ωστόσο, στη χώρα μας, εξαιτίας των υφιστάμενων συγκεντρωτικών δομών του 

εκπαιδευτικού συστήματος, φαίνεται να μην έχει αποσαφηνιστεί όσο θα έπρεπε η 

δεσπόζουσα θέση του σχολικού ηγέτη στο σχολικό οργανισμό, ενώ την ίδια στιγμή 

απουσιάζει μία ενιαία εκπαιδευτική πολιτική που να δίνει έμφαση σε θεσμοθετημένες 

μορφές ανάπτυξης του επαγγελματισμού των διευθυντικών στελεχών. Κατά καιρούς 

οργανώνονται σεμινάρια από Α.Ε.Ι. ή επιμορφωτικά προγράμματα από φορείς εκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης που όμως δεν έχουν καθολικό, μακροπρόθεσμο και υποχρεωτικό 
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χαρακτήρα, ενώ στη χώρα μας δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη πρότυπα πιστοποίησης για 

επίδοξους και ήδη διορισμένους διευθυντές. 

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν να εκλείψουν έπειτα από συντονισμό και 

κοινή δράση του Υπουργείου Παιδείας, των Π.Ε.Κ., των φορέων επιμόρφωσης και του Ι.Ε.Π. 

σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. Κάτι τέτοιο όμως είναι στην ουσία αρκετά χρονοβόρο και 

εξαιρετικά πολυδάπανο. Για το λόγο αυτό υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστούν άλλου 

είδους επιμορφωτικά σχήματα, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο χρονοβόρα, όπως 

επιμορφωτικά προγράμματα με τη μέθοδο της εξ Αποστάσεως ή/και μικτής μάθησης. 

Καταληκτικά, από τη βιβλιογραφική διερεύνηση προέκυψε η αναγκαιότητα για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των ηγετών εκπαίδευσης. 

Ακολούθως, με σκοπό την υποστήριξη των επιμορφωτικών προγραμμάτων, 

πραγματοποιήθηκε εκτενής αναφορά στις εκπαιδευτικές πολιτικές και τα διεθνή πρότυπα 

επιμόρφωσης και πιστοποίησης των ηγετών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οποία κατέστη 

σαφής η διεθνής τάση για την ενίσχυση της επαγγελματοποίησης των σχολικών ηγετών. 

Κατόπιν, επιχειρήθηκε η αναφορά στις μορφές παραδοσιακής επιμόρφωσης αλλά και σε πιο 

σύγχρονες μορφές επιμόρφωσης και δόθηκε έμφαση σε αυτές που κρίθηκαν οι πιο 

αρμόζουσες για την περίπτωση των διευθυντικών στελεχών. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν τα 

πρακτικά μοντέλα της μεντορικής σχέσης και της προγύμνασης, όπως επίσης και το πιο 

σύγχρονο μοντέλο του e-mentoring. Η εστίαση δόθηκε στο αλληλεπιδραστικό μοντέλο της εξ 

Αποστάσεως επιμόρφωσης, καθώς εκείνο άπτεται περισσότερο του θέματος της 

συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής.  
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Κεφάλαιο 4  

Μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού προγραμμάτων επιμόρφωσης  

 

Σύνοψη Κεφαλαίου 

Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στην παρουσίαση της έννοιας του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού για τη διεξαγωγή μαθημάτων σπουδών ή/και προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης. Κατόπιν, αναλύονται διάφορα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τα οποία 

θεωρούνται διαχρονικά στη σύγχρονη ββλιογραφία. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την 

παρουσίαση ορισμένων μοντέλων για το σχεδιασμό και την οργάνωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων με τη συνδρομή των ψηφιακών τεχνολογιών.  

4.1    Εκπαιδευτικός σχεδιασμός - εννοιολογικές επισημάνσεις   

_____________________________________________________ 

Πριν από οποιοδήποτε πρόγραμμα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης 

κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του, με σκοπό να 

οριοθετηθεί το διδακτικό πλαίσιο για την ευόδωση των στόχων του. Για την ανάπτυξη 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, είναι απαραίτητη η επιλογή ενός μοντέλου 

διδασκαλίας για τη διαμόρφωση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Οι απαρχές του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού εντοπίζονται στη δεκαετία του 1940, όταν ζητήθηκε από τους 

ψυχολόγους και τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν και να δημιουργήσουν εκπαιδευτικούς 

πόρους για στρατιωτικούς σκοπούς (Reiser, 2001, όπ. αναφ. στους Kopp & Lackner, 2014, σ. 

7138).  

Ο όρος εκπαιδευτικός σχεδιασμός στις διεθνείς βιβλιογραφικές πηγές εντοπίζεται 

συχνά ως "instructional design" ή ορισμένες φορές ως "learning design" και "educational 

design". Οι Branch και Kopcha (2014) ισχυρίζονται ότι "ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

προορίζεται να καταστεί μία επαναληπτική διαδικασία σχεδιασμού των αποτελεσμάτων, η 

επιλογή αποτελεσματικών στρατηγικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση, η επιλογή 

σχετικών τεχνολογιών, ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών μέσων και η μέτρηση των 

επιδόσεων" (σ. 77). Στην ουσία πρόκειται για διαδικασία κατά την οποία μελετώνται και 

οργανώνονται διδακτικές στρατηγικές με σαφή προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Οι Isman, Caglar, Dabaj και Ersözlü (2005) αντιλαμβάνονται τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό υπό το πρίσμα των θεωριών μάθησης. Ειδικότερα, θεωρούν ότι αφορά τη 

συστηματική ανάπτυξη προδιαγραφών διδασκαλίας με τη χρήση των θεωριών μάθησης για 
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την εξασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας. Με τον ορισμό αυτό συναινεί και ο Alzand 

(2010), ο οποίος προσθέτει ότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αποτελεί έναν κλάδο γνώσης, ο 

οποίος ασχολείται με την έρευνα και τη θεωρία σχετικά με τις εκπαιδευτικές στρατηγικές, 

καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτών των στρατηγικών. Πρόκειται για επιστημονικό 

κλάδο που σχετίζεται με τη δημιουργία λεπτομερών προδιαγραφών που αφορούν στην 

ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της μάθησης. Οι Azimi, Ahmadigol και 

Rastegarpour (2015) αντιλαμβάνονται τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ως "τη συνταγογράφηση 

ή πρόβλεψη καλών μεθόδων διδασκαλίας για την επίτευξη των απαιτούμενων αλλαγών στις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τα συναισθήματα των εκπαιδευόμενων" (σ. 180). Ο ορισμός 

αυτός διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους, καθώς αναφέρεται στην εφαρμογή ειδικών 

μεθόδων που στοχεύουν στη διαφοροποίηση στις γνώσεις και δεξιότητες των 

εκπαιδευόμενων. Αυτός ο ορισμός εναρμονίζεται και με το παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης, 

εφόσον ένας από τους στόχους του προγράμματος, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια ήταν η 

αλλαγή στις δεξιότητες, γνώσεις αλλά και στάσεις των διευθυντικών στελεχών.  

Ο ολιστικός στόχος του εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι η διευκόλυνση της μάθησης 

για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων που καλύπτουν τις γνωστικές, συναισθηματικές 

και συμπεριφορικές πτυχές της ανάπτυξης (Kiridena, Samaranayake, & Hastie, 2014). 

Αναφερόμενος στην προώθηση των γνώσεων και ικανοτήτων ο Roblyer (2014) 

αντιλαμβάνεται τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ως την πρακτική της δημιουργίας 

εκπαιδευτικών εμπειριών που καθιστούν την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων πιο 

αποδοτική, αποτελεσματική και ελκυστική. O εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι μία 

πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί κάτι περισσότερο από την απλή σύνταξη στόχων, τη 

δημοσίευση εγχειριδίων κατάρτισης και τη δημιουργία σχεδίων διαδικτυακών μαθημάτων. 

Πρόκειται για μία εφαρμοσμένη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων, με στόχο να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες εκείνων που επιλέγουν την εκούσια εκμάθηση (Branch, 2018).  

Ιδιαίτερα ο εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικός σχεδιασμός αποτελεί μία συστηματική 

προσέγγιση διδασκαλίας σε ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα, που περιλαμβάνει την 

ανάλυση του προβλήματος, τους στόχους της διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό, τις 

δραστηριότητες, την καθοδήγηση, την ανατροφοδότηση και την αξιολόγηση της 

διδασκαλίας. Εφαρμόζει τις αρχές των θεωριών μάθησης όσον αφορά στις αποφάσεις που 

πρέπει να ληφθούν για τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος, τις διδακτικές 

μεθόδους, καθώς και τη χρήση των μέσων και των συστημάτων διανομής του υλικού. Ο 

σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων και συνεπώς η 

ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη 
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διδακτική παρέμβαση για τους εξ Αποστάσεως μαθητευόμενους. Τέλος, ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός των προγραμμάτων κατάρτισης βασίζεται σε μία θεμελιώδη υπόθεση ότι ο 

σκοπός της κατάρτισης είναι να μετακινήσει έναν εκπαιδευόμενο από το να εξαρτάται από 

τον εκπαιδευτή να γίνει ανεξάρτητος από τον εκπαιδευτή και να δομήσει ο ίδιος τη γνώση.  

 

   4.1.1  Αρχές - Μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού   

   ___________________________________________  

Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού προγράμματος επιμόρφωσης είναι 

μία ιδιαίτερα σύνθετη και πολύπλευρη διαδικασία, καθώς ποικιλόμορφα στοιχεία πρέπει να 

συγκεραστούν και να ληφθούν υπόψη από τον εκπαιδευτικό σχεδιαστή. Το θεωρητικό 

πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στην πρακτική του διάσταση ενσωματώνεται στα 

διάφορα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, βάσει των οποίων επιχειρείται η οργάνωση των 

εκάστοτε εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.  

Με τη μελέτη των μοντέλων οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές έχουν τη δυνατότητα να 

οργανώνουν το περιεχόμενο των μαθημάτων και να εστιάζουν στους τρόπους με τους 

οποίους αυτό το περιεχόμενο σχετίζεται και εμφορείται από τις παιδαγωγικές θεωρίες 

μάθησης. Οι Gustafson και Branch (2002) οριοθετούν την έννοια του μοντέλου ως τον τρόπο 

με τον οποίο μπορεί να επιτελεστεί μία εργασία, ένα παράδειγμα ή ένα σχέδιο που καθορίζει 

τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων φαινομένων σε ένα κανονιστικό πλαίσιο. Τα εκπαιδευτικά 

μοντέλα σχεδίασης παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές ή πλαίσια που βοηθούν στην 

οργάνωση της δομής των διαδικασιών κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διδακτικών 

δραστηριοτήτων. Για το λόγο αυτό ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι επιτακτική ανάγκη να 

σχεδιαστεί κατάλληλα, ώστε το περιεχόμενό του να καταστεί αποτελεσματικό για την ομάδα 

- στόχο προς την οποία απευθύνεται. 

Οι Isman, Abanmy, Hussein και Al Saadany (2012) αναφερόμενοι στα μοντέλα 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού θεωρούν ότι είναι σχηματικές περιγραφές ενός συστήματος, μιας 

θεωρίας ή ενός φαινομένου που εξηγεί τις γνωστές ή υπονοούμενες ιδιότητές του και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των χαρακτηριστικών του. Η ανάγκη για την ανάπτυξη ενός 

αποτελεσματικού μοντέλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη διευκόλυνση της δημιουργίας 

ηλεκτρονικών μαθημάτων αποτελεί άμεση επιταγή, καθώς ένα ελλιπώς σχεδιασμένο 

διαδικτυακό μάθημα συγχέει τους εξ Αποστάσεως μαθητευόμενους, τους ωθεί στο να 

χάσουν την εστίασή τους, να απογοητευτούν και να εγκαταλείψουν. Για τους ανωτέρω 

λόγους κρίνεται σημαντικό οι διδασκόμενοι να γνωρίζουν το σημείο εκκίνησης των 

μαθημάτων, να κατανοούν το αντικείμενο της μελέτης τους, καθώς και τους τρόπους με τους 
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οποίους θα έρθουν σε επαφή με το υλικό, τους τρόπους επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή και 

τους συνεκπαιδευόμενους, κ.λπ. Συνεπώς, η ανάπτυξη ενός παιδαγωγικά αποτελεσματικού 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού κρίνεται απολύτως αναγκαία σε πρώιμο στάδιο ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος, ιδιαίτερα όταν υλοποιείται μέσω Διαδικτύου, καθώς η 

συνολική εκπαιδευτική διαδικασία μετατοπίζεται σε εικονικά περιβάλλοντα. 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία αναπτύσσονται πλήθος μοντέλων εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού για τη διεξαγωγή διαδικτυακών προγραμμάτων, τα οποία διακρίνονται για την 

ποικιλομορφία τους, τη διαφορετική σκοποθεσία τους, τη διαφοροποίηση ως προς το 

θεωρητικό τους πλαίσιο, τις διαδικασίες εφαρμογής τους και τις επιστημολογικές και 

οντολογικές τους διακυμάνσεις. Οι Bower και Vlachopoulos (2018) στη διεξοδική κριτική 

ανάλυσή τους, διερεύνησαν 21 μοντέλα διαδικτυακού εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τα οποία 

αναπτύχθηκαν ανάμεσα στα έτη 2002 και 2017. Τα ευρήματα της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης έδειξαν ότι αυτά τα μοντέλα σχεδιασμού της μάθησης με τη συνδρομή των 

Ν.Τ. δύνανται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με το εάν συνιστούν ένα εννοιολογικό πλαίσιο 

ή μία διαδικαστική μέθοδο, ανάλογα με το επιστημολογικό, παιδαγωγικό και οντολογικό 

τους υπόβαθρο, το επίπεδο της λεπτομέρειας του μοντέλου, το βαθμό στον οποίο 

λαμβάνονται υπόψη τα συμφραζόμενα στοιχεία, το επίπεδο της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, εάν περιλαμβάνεται καθοδήγηση ως προς την επιλογή των 

τεχνολογιών και εάν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αξιολόγηση των μοντέλων.    

 Ωστόσο, παρά την ποικιλομορφία και το γεγονός ότι όλα τα μοντέλα δεν είναι 

κατάλληλα προς εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις σχεδιασμού προγραμμάτων κατάρτισης, 

η ύπαρξή τους πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πριν τη δημιουργία του διδακτικού 

υλικού. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια περιγράφονται αδρομερώς ορισμένα μοντέλα 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τα οποία δεν αφορούν αποκλειστικά στη διαδικτυακή μάθηση 

αλλά είναι δυνατόν να εφαρμοστούν γενικότερα στο σχεδιασμό του επιμορφωτικού υλικού 

και του συνόλου του προγράμματος. Ο στόχος στην παρούσα διατριβή είναι να 

παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά και τα στάδια που εισηγούνται αυτά τα μοντέλα, ώστε να 

αποτελέσουν κατευθυντήριες γραμμές για τον περαιτέρω σχεδιασμό του παρόντος 

προγράμματος κατάρτισης ηγετικών στελεχών.  

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός χρησιμεύει ως πλαίσιο αναφοράς και εργαλείο που 

παρέχει καθοδήγηση για τη δόμηση και οργάνωση των διαδικτυακών μαθημάτων. Η 

συστηματική καθοδήγηση βοηθά τους μαθητευόμενους να επικεντρωθούν γρήγορα σε ένα 

θέμα και να μην διασπάται η προσοχή τους, επιτρέποντας τον έλεγχο της μάθησης. Από την 

άλλη μεριά, συντελεί στο να οργανώνουν οι εκπαιδευτές τα περιεχόμενα του μαθήματος, να 
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υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους και να προωθούν τη συμμετοχή, καθώς και την 

ουσιαστική και ενεργό μάθησή τους  (Chen, 2016). 

Στη βιβλιογραφία απαντώνται πλήθος μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τα οποία 

αφορούν είτε στην παραδοσιακή διδασκαλία είτε εξειδικεύονται περισσότερο στην 

ηλεκτρονική διδασκαλία και μάθηση. Παρόλα αυτά, οποιοδήποτε μοντέλο και αν επιλέξει ο 

εκπαιδευτικός σχεδιαστής, τα περισσότερα ακολουθούν παρόμοιες διαδικασίες - βήματα 

ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και αξιολόγησης ενός προγράμματος.  

Για τις ανάγκες της παρούσας διδακτορικής διατριβής πρόκειται να παρουσιαστούν 

τα πιο παραδοσιακά πρότυπα εκπαιδευτικού σχεδιασμού (μοντέλο ADDIE, μοντέλο των 

εννέα σταδίων του Gagné, μοντέλο των Dick, Carey και Carey και μοντέλο των Morrison, 

Ross και Kemp). Έπεται η παρουσίαση πιο σύγχρονων μοντέλων που αφορούν στο 

σχεδιασμό ηλεκτρονικών μαθημάτων. Αυτά είναι: i) το εκπαιδευτικό μοντέλο ηλεκτρονικής 

μάθησης των Alonso, Lopez, Manrique και Vines, ii) το μοντέλο των Siragusa, Dixon και 

Dixon, iii) η ρουμπρίκα ηλεκτρονικής διδασκαλίας από την Quality Online Learning and 

Teaching (QOLT) και iv) το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού ICCEE.   

 

    4.1.1.1  Μοντέλο ADDIE  

Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation) αποτελεί ένα γενικευμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο αρχών 

σχεδιασμού, ιδιαίτερα χρήσιμο για το σχεδιασμό προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης 

και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Δημιουργήθηκε αρχικά από τον Αμερικάνικο 

Στρατό στα μέσα της δεκαετίας του ’70, ως πλαίσιο για την οργάνωση των επιμορφωτικών 

αναγκών του στρατού. Οι Branch και Merrill (2012) επισημαίνουν ότι το μοντέλο ADDIE 

δεν είναι πραγματικά ένα πρότυπο εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Αντίθετα, είναι ένας όρος 

"ομπρέλα" που αναφέρεται σε οικογένεια μοντέλων που μοιράζονται μία κοινή δομή. 

Βασίζεται στη μεθοδολογία της επίλυσης προβλημάτων και αξιοποιείται συχνότατα στην 

εκπαίδευση µέσω Διαδικτύου. Δεδομένου ότι το μοντέλο αυτό ήταν ένα από τα πρώτα 

μοντέλα σχεδιασμού, έχει αναπτυχθεί μία μεγάλη ρητορική σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητά του για την κάλυψη των αναγκών των 

εκπαιδευόμενων. 

Το μοντέλο αυτό αποτελείται από πέντε βασικά, διακριτά και προοδευτικά στάδια, τα 

οποία αντικατοπτρίζονται στο κάτωθι σχήμα (Σχήμα 4.1.):  
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              Σχήμα 4.1. Μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού ADDIE 

I. Analysis (ανάλυση): Ο σχεδιαστής παρουσιάζει μία ξεκάθαρη περιγραφή και ανάλυση της 

ομάδας-στόχου, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των διδασκόμενων. Κατόπιν, προσδιορίζει τις προγενέστερες γνώσεις, δεξιότητες 

και εμπειρίες τους, αναγνωρίζει το μαθησιακό περιβάλλον και καθορίζει τα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Τέλος, αποτυπώνει τους διαθέσιμους πόρους και θέτει το χρονοδιάγραμμα 

του σχεδίου επιμορφωτικής δράσης.       

II. Design (σχεδιασμός): Αφορά στη διαδικασία της σκιαγράφησης των εκπαιδευτικών 

σκοπών και επιμέρους στόχων του προγράμματος, τον τρόπο επίτευξης των στόχων, τη 

διαμόρφωση του διαδικτυακού περιβάλλοντος, τον καθορισμό των διδακτικών στρατηγικών, 

τους τρόπους με τους οποίους θα αξιολογηθούν οι συμμετέχοντες και τις μεθόδους που 

κρίνονται πιο αποτελεσματικές για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων.  

III. Development (ανάπτυξη): Αξιοποιώντας τα στοιχεία από την ανάλυση και το 

σχεδιασμό ο εκπαιδευτικός σχεδιαστής προχωρά στο τρίτο στάδιο της συνένωσης των 

στοιχείων των προηγούμενων φάσεων, της παραγωγής των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

και της ανάπτυξης του πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού.   

IV. Implementation (εφαρμογή): Εφαρμόζεται το εκπαιδευτικό υλικό, υλοποιείται το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα και δίνεται έμφαση στο περιεχόμενο, στα αποτελέσματα, στη 

μέθοδο, στη διδακτική παρέμβαση, στην αλληλεπίδραση, στον έλεγχο της μάθησης και στην 

εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την επιλεγμένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.   
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V. Evaluation (αξιολόγηση): Πραγματοποιείται η διαμορφωτική και η τελική αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και του συνολικού προγράμματος. Η διαµορφωτική 

αξιολόγηση εφαρμόζεται σε κάθε στάδιο του προγράμματος, ώστε να παρέχεται διαρκής 

ανατροφοδότηση που είναι χρήσιμη για την εκπαιδευτική διαδικασία.   

Κάθε φάση πρέπει να ολοκληρωθεί πριν οι εκπαιδευόμενοι προχωρήσουν στο 

επόμενο στάδιο. Αυτό το κυκλικό μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού θεωρείται εύχρηστο 

και ευρέως διαδεδομένο γενικότερα για το σχεδιασμό ακόμη και μαθημάτων στο πλαίσιο της 

παραδοσιακής διδασκαλίας αλλά εφαρμόζεται και σε εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα και 

αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία μιας πληθώρας μεταγενέστερων μοντέλων (Bates, 

2019).  

 

    4.1.1.2  Μοντέλο των εννέα σταδίων του Gagné   

Ο Robert Gagné θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές της 

συστηματικής προσέγγισης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και η θεωρία του έχει αποτελέσει 

χρήσιμο οδηγό για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές. Στο συγκεκριμένο μοντέλο ο Gagné 

επικεντρώνεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και στην οργάνωση συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών συμβάντων για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων. Εννέα βασικές 

προϋποθέσεις διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (Gagné,  

Briggs, & Wager, 1992) (Σχήμα 4.2.): 

 

Σχήμα 4.2. Μοντέλο των εννέα σταδίων του Gagné 

Η εφαρμογή του μοντέλου των εννέα σταδίων του Gagné είναι ένας τρόπος για να 

εξασφαλιστεί ένα αποτελεσματικό και συστηματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς 
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παρουσιάζει συγκεκριμένη δομή στα σχέδια μαθημάτων και μία ολιστική άποψη για τη 

διδασκαλία, χωρίς ωστόσο να υπεισέρχεται σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες για το σχεδιασμό του 

εκπαιδευτικού υλικού. Επομένως, το συγκεκριμένο μοντέλο προσφέρει ένα καλά 

οργανωμένο θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο δύναται να σχεδιαστεί η συνολική 

παιδαγωγική διαδικασία.  

   

    4.1.1.3  Μοντέλο των Dick, Carey και Carey 

Παρόμοια φιλοσοφία με το μοντέλο ADDIE ακολουθεί το συστηματικό μοντέλο 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού που εισηγήθηκαν οι Dick, Carey και Carey (2014) και το οποίο 

πρωτοπαρουσιάστηκε το 1978. Πρόκειται για ένα πιο συγκεκριμένο και άκαμπτο σε κάθε 

εκπαιδευτικό βήμα μοντέλο, το οποίο επικεντρώνεται στις ανάγκες των μαθητευόμενων και  

αξιολογεί τα προηγούμενα επίπεδα γνώσης τους. Αντιμετωπίζει τη διδασκαλία ως 

ολοκληρωμένο σύστημα και δίνει έμφαση στην αλληλεξάρτηση μεταξύ πλαισίου, 

περιεχομένου μάθησης και διδασκαλίας. Το εν λόγω μοντέλο είναι αποδεκτό στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις, επειδή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

θεωρητικές αρχές της μάθησης και, σύμφωνα με τους εισηγητές του, είναι εφαρμόσιμο για 

τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στην εξΑΕ.  

Το μοντέλο αναλύεται σε δέκα συνιστώσες, οι οποίες εκτελούνται επαναληπτικά και 

παράλληλα αντί γραμμικά και εδώ έγκειται η διαφορά του με το μοντέλο ADDIE. Τα στάδια 

αυτά αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 4.3.):  

 

 

Σχήμα 4.3. Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Dick, Carey και Carey  
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Στάδιο 1ο: Ο σχεδιαστής οφείλει να καθορίσει τους διδακτικούς στόχους, οι οποίοι  

εδράζονται στην ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών.  

Στάδιο 2ο: Διεξάγεται ανάλυση της διδασκαλίας, προσδιορίζονται ο σκοπός και οι 

δεξιότητες που απαιτούνται για την επίτευξή της, τα βήματα της διδασκαλίας, η όλη 

διαδικασία και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Στάδιο 3ο: Διευκρινίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, οι 

προαπαιτούμενες γνώσεις, οι ικανότητες, οι νοητικές δεξιότητες, οι συνθήκες και τα 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.   

Στάδιο 4ο: Καθορίζονται οι συγκεκριμένοι και εξειδικευμένοι μαθησιακοί στόχοι µε βάση 

τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, συσχετίζονται οι στόχοι με τις διαδικασίες και δίνεται 

βαρύτητα στο σχεδιασμό του διαδικτυακού μαθήματος.    

Στάδιο 5ο: Περιγράφονται τα κριτήρια της διαμορφωτικής και της αθροιστικής αξιολόγησης 

των εκπαιδευόμενων,  τα μετρήσιμα δεδομένα και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.     

Στάδιο 6ο: Δημιουργούνται οι δραστηριότητες κατ’ αντιστοιχία με τους στόχους, 

επιλέγονται οι κατάλληλες στρατηγικές διδασκαλίας, το σύστημα διανομής του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου και οι μέθοδοι πρόσβασης των εκπαιδευόμενων στο υλικό.  

Στάδιο 7ο: Αναπτύσσεται το εκπαιδευτικό υλικό, γίνεται η επιλογή των μέσων (έντυπων, 

ψηφιακών), αξιολογείται το υπάρχον υλικό και καθορίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτή.     

Στάδιο 8ο: Διενεργείται διαμορφωτική αξιολόγηση µε διάφορες τεχνικές για τη διαπίστωση 

σφαλμάτων και ελλείψεων με στόχο τη βελτίωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού.   

Στάδιο 9ο: Συνδυάζονται τα στοιχεία από τη διαμορφωτική αξιολόγηση και 

αναδιαμορφώνονται για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος.   

Στάδιο 10ο: Πραγματοποιείται η τελική αξιολόγηση, μελετάται ο βαθμός επιτυχίας του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού και η αποτελεσματικότητά του βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα.  

Το μοντέλο ADDIE και το μοντέλο των Dick, Carey και Carey παρέχουν μια 

εξαιρετική καθοδήγηση για το σχεδιασμό της διδασκαλίας. Ωστόσο, οι επικριτές των 

μοντέλων τονίζουν ότι πρόκειται για πολύ γραμμικά και άκαμπτα μοντέλα εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού. Επιπλέον, η διαδικασία σχεδιασμού καθοδηγείται από προκαθορισμένους 

εκπαιδευτικούς στόχους, οι οποίοι αντιβαίνουν στη μάθηση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο 

(Chen, 2016). Παρόλα αυτά και τα δύο αυτά μοντέλα αξιοποιούνται κατά κόρον στο 

σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων ακόμη και στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης.   
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    4.1.1.4  Μοντέλο των Morrison, Ross και Kemp   

Αυτό το μοντέλο αντιπροσωπεύει μία καινοτόμο προσέγγιση σχεδιασμού λόγω της 

συστημικής και μη γραμμικής δομής του και της αλληλοσυνδεόμενης φύσης των συστατικών 

του μερών. Σε αντίθεση με άλλα μοντέλα, όπως εκείνο των Dick et al. (2014), το παρόν 

μοντέλο δίνει την εντύπωση της διαρκούς διαδικασίας σχεδιασμού, καθώς απεικονίζεται από 

ομόκεντρους κύκλους. Η κυκλικότητα στη δομή του μοντέλου επιτυγχάνεται με την προβολή 

των εννέα βασικών και αλληλεξαρτώμενων αρχών του, επιτρέποντας σημαντικό βαθμό 

ευελιξίας, εφόσον το σημείο εκκίνησης μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα εννέα στάδια, 

χωρίς απαραίτητα να ακολουθείται διαδοχική διαδικασία. Ο σχεδιασμός εκκινεί από τον 

εσωτερικό κύκλο καθορίζοντας το διδακτικό προς επίλυση πρόβλημα και εξελίσσεται με 

φορά από αριστερά προς τα δεξιά και στους εξωτερικούς κύκλους, όπως αποτυπώνεται στο 

ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 4.4.):  

 

Σχήμα 4.4. Το μοντέλο σχεδιασμού των Morrison, Ross και Kemp  

Τα εννέα στάδια εκπαιδευτικού σχεδιασμού των Morrison, Ross και Kemp, που είναι 

αλληλένδετα μεταξύ τους (Morrison, Ross, Kalman, & Kemp, 2013) είναι τα κάτωθι:  



 
145 

 Καθορισμός συγκεκριμένων στόχων και προσδιορισμός πιθανών ζητημάτων 

διδασκαλίας. 

 Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των μαθητευόμενων που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού. 

 Αποσαφήνιση του περιεχομένου του μαθήματος και ανάλυση των συστατικών 

στοιχείων της προτεινόμενης εργασίας σε σχέση με τους αναφερόμενους στόχους και 

σκοπούς του μαθήματος. 

 Καθορισμός των εκπαιδευτικών στόχων και των επιθυμητών μαθησιακών 

αποτελεσμάτων.  

 Διαδοχική και λογική δομή του περιεχομένου για τη διευκόλυνση της μάθησης. 

 Σχεδιασμός εκπαιδευτικών στρατηγικών για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και 

επίτευξη των επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

 Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού μηνύματος και του κατάλληλου τρόπου παράδοσης. 

 Ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης της προόδου των διδασκόμενων για 

την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.  

 Επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών πόρων για την υποστήριξη των 

δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης. 

Το μοντέλο θέτει ισχυρά θεμέλια για το σχεδιασμό προγραμμάτων, καθώς το 

πρωταρχικό βήμα είναι η αναγνώριση του εκπαιδευτικού προβλήματος προς επίλυση. Σε 

επίπεδο μαθησιακών δραστηριοτήτων είναι αποτελεσματικό, καθώς προσφέρει ποικιλία 

σχεδιαστικών επιλογών συμβάλλοντας στην εις βάθος κατανόηση της παρεχόμενης γνώσης. 

Εκείνο που διαφοροποιεί το μοντέλο αυτό από τα άλλα μοντέλα είναι το ότι αναλύει την 

εκπαιδευτική διαδικασία από την οπτική του εκπαιδευόμενου. Αυτό το μοντέλο έχει άμεση 

σχέση με την ύπαρξη και την επιρροή των διαπροσωπικών σχέσεων και επομένως συνδέεται 

με την κοινωνικο-γνωστική προσέγγιση της γνώσης που παραπέμπει στον κοινωνικό 

κονστρουκτιβισμό του  Vygotsky.  

  Τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν επικεντρώνονται περισσότερο στα βήματα που 

πρέπει να ακολουθηθούν για το σχεδιασμό μαθημάτων. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες κάθε παιδαγωγικής τεχνικής που απαιτούνται γι’ αυτά τα μαθήματα. 

Επιπλέον, τα μοντέλα δεν επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου, στο επόμενο υποκεφάλαιο θα γίνει 

συνοπτική παρουσίαση μοντέλων σχεδιασμού που αφορούν στα διαδικτυακά περιβάλλοντα 

μάθησης με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. 
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4.2    Διαδικτυακά μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

_______________________________________________  

Στην εξΑΕ και ηλεκτρονική μάθηση ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός μπορεί να 

λειτουργήσει προς όφελος των εκπαιδευόμενων οδηγώντας σε συναρπαστικές εμπειρίες και 

ποικίλες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης, όπως η αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων με το 

ψηφιακό υλικό, τους άλλους μαθητευόμενους, τον εκπαιδευτή και το αντικείμενο μάθησης.  

   4.2.1  Μοντέλο των Alonso, Lopez, Manrique και Vines 

Οι Alonso, Lopez, Manrique και Vines (2005) εισηγήθηκαν ένα εκπαιδευτικό 

μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης μέσω Διαδικτύου για την προσέγγιση της μικτής μάθησης. 

Περιγράφουν το μοντέλο τους ως ένα "ψυχοπαιδαγωγικό διδακτικό μοντέλο βασισμένο στη 

δομή του περιεχομένου, στην ψυχολογία επεξεργασίας πληροφοριών και τον κοινωνικό 

εποικοδομητισμό και καθορίζει μία μικτή προσέγγιση στη μαθησιακή διαδικασία" (Alonso et 

al., 2005, σ.217).  

Το μοντέλο απαρτίζεται από επτά στάδια: α) ανάλυση, β) σχεδιασμός, γ) ανάπτυξη, 

δ) υλοποίηση, ε) εκτέλεση, στ) αξιολόγηση και ζ) επισκόπηση. Βασίστηκε στο μοντέλο 

ADDIE με την προσθήκη δύο σταδίων, της εκτέλεσης και της επισκόπησης (Σχήμα 4.5.):  

 
Σχήμα 4.5. Το μοντέλο σχεδιασμού των Alonso, Lopez, Manrique και Vines 
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   4.2.2  Μοντέλο των Siragusa, Dixon και Dixon   

Το μοντέλο Instructional Design Model for Online Learning - IDOL σχεδιάστηκε από 

τους Siragusa, Dixon και Dixon (2007) με γνώμονα το σχεδιασμό εξ Αποστάσεως 

προγραμμάτων σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και εισηγείται τρία βασικά βήματα: 

ανάλυση, στρατηγική και αξιολόγηση. Το μοντέλο αντλεί στοιχεία από τα δύο παραδοσιακά 

μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, το μοντέλο ADDIE και το μοντέλο των Dick, Carey και 

Carey και αποτελεί μία προσαρμογή του μοντέλου των Reeves και Reeves15 (1997).  

Οι Siragusa et al. (2007) ανέπτυξαν μία μέθοδο κατανόησης των σχεδιαστικών 

στοιχείων που αποτελούνται από ένα σύνολο εκπαιδευτικών αποφάσεων που χωρίζονται σε 

κατηγορίες που περιλαμβάνουν περιεχόμενο, δομή και οργάνωση, ευελιξία μελέτης, 

αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση. Αυτές οι αποφάσεις ποικίλουν στο διαδικτυακό 

περιβάλλον ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητευόμενων. Οι ερευνητές παρουσιάζουν 24 

παιδαγωγικές θεωρήσεις για το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής μάθησης. Το κύριο μειονέκτημα 

του μοντέλου είναι ότι συνίσταται για χρήση μαζί με άλλα μοντέλα σχεδιασμού και 

θεωρείται αναποτελεσματικό να χρησιμοποιηθεί μόνος του για το σχεδιασμό εξ Αποστάσεως 

μαθημάτων (Chen, 2016). 

 

   4.2.3  Ρουμπρίκα Quality Online Learning and Teaching (QOLT) 

Η ρουμπρίκα της ηλεκτρονικής διδασκαλίας και μάθησης QOLT κυκλοφόρησε για 

πρώτη φορά το 2010 (Rubric for Online Instruction, 2010). Πρόκειται για πρόγραμμα που 

αναπτύχθηκε από το Πανεπιστημιακό Σύστημα της Πολιτείας της Καλιφόρνιας. Παρέχει ένα 

πλαίσιο για το σχεδιασμό και την παράδοση διαδικτυακών μαθημάτων και χρησιμεύει ως 

μέσο υποστήριξης για την ανάπτυξη της διαδικτυακής διδασκαλίας. Σύμφωνα με την QOLT, 

η ρουμπρίκα είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί για το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής μάθησης με 

τους εξής τρόπους:  

 Ως εργαλείο "αυτοαξιολόγησης" του προγράμματος, παρέχοντας συμβουλές στους 

εκπαιδευτές για τον τρόπο αναθεώρησης ενός εξ Αποστάσεως μαθήματος, ώστε να 

εναρμονίζεται με τη ρουμπρίκα.  

 Ως πυξίδα των εκπαιδευτών για να εφαρμόσουν αλλαγές με σκοπό τη διευκόλυνση    

____________________ 

15 Οι Reeves και Reeves (1997) εισάγουν δέκα διαστάσεις που χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν το 

εκπαιδευτικό σχέδιο σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Αυτές οι διαστάσεις περιλαμβάνουν την παιδαγωγική 

φιλοσοφία, τη θεωρία της μάθησης, τον προσανατολισμό στόχου, τον προσανατολισμό της εργασίας, την πηγή 

κινήτρων, το ρόλο των εκπαιδευτών, τη μεταγνωστική υποστήριξη, τη συνεργατική μάθηση, την πολιτισμική 

ευαισθησία και τη δομική ευελιξία.  
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της μάθησης.  

Οι κατευθυντήριες γραμμές που εισηγείται η ρουμπρίκα είναι: α) η επισκόπηση του 

μαθήματος και η εισαγωγή, β) η αξιολόγηση της μάθησης των εκπαιδευόμενων, γ) η 

αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και των πόρων, δ) η αλληλεπίδραση με τους 

εκπαιδευόμενους και την κοινότητα μάθησης, ε) η διευκόλυνση και η διδασκαλία, στ) η 

τεχνολογία για τη διδασκαλία και τη μάθηση, ζ) η υποστήριξη των μαθητευόμενων και οι 

πόροι, η) η προσβασιμότητα και η καθολική σχεδίαση, θ) η σύνοψη του μαθήματος και το 

περίγραμμα και ι) η ετοιμότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Παρά τη μεγάλη λίστα κατευθυντήριων γραμμών που διαθέτει η ρουμπρίκα για το 

σχεδιασμό ηλεκτρονικών μαθημάτων, ωστόσο παραβλέπει την πραγματική εφαρμογή και 

αξιολόγηση της εξ Αποστάσεως διδασκαλίας. 

 

   4.2.4  Μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού ICCEE της Chen 

Το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού που πρότεινε η Chen (2016) αποτελείται από 

πέντε στάδια: α) Αναγνώριση (Identify), β) Επιλογή (Choose), γ) Δημιουργία (Create), δ) 

Εμπλοκή (Engage) και ε) Αξιολόγηση (Evaluate) (ICCEE).  

Στάδιο 1ο: Καθορίζονται η μορφή μαθημάτων και οι διδακτικοί στόχοι, προσδιορίζονται οι 

ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, εντοπίζονται οι ψηφιακές τεχνολογίες 

που θα αξιοποιηθούν για τη μεγιστοποίηση της μάθησης, αναλύεται το μαθησιακό 

περιβάλλον και επιλέγονται οι κατάλληλες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης.  

Στάδιο 2ο: Επιλέγεται η διάταξη της οργάνωσης του περιεχομένου και του ψηφιακού 

υλικού, επιλέγονται τα αποτελεσματικά εργαλεία τεχνολογίας για τη διευκόλυνση διαφόρων 

δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο και γίνεται η επιλογή των κατάλληλων πόρων για την 

ενίσχυση της μάθησης.  

Στάδιο 3ο: Αξιοποιούνται οι κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας, διαμορφώνεται το υλικό 

υποστήριξης των εκπαιδευόμενων, αποφασίζεται η αρχιτεκτονική του χώρου του 

διαδικτυακού μαθήματος μέσω πλατφόρμας, καθορίζονται οι δραστηριότητες και οι τρόποι 

αξιολόγησης, προωθούνται οι μέθοδοι διαδραστικής επικοινωνίας και οικοδομούνται οι 

ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης.    

Στάδιο 4ο: Οι εξ Αποστάσεως εκπαιδευτές επικεντρώνονται στη διαδικασία για τη 

διεξαγωγή της ηλεκτρονικής μάθησης, φροντίζουν για την εξασφάλιση της εμπλοκής και της 

συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή διαδικασία και παρέχουν έγκαιρη 

ανατροφοδότηση για την απόδοσή τους.  
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Στάδιο 5ο: Έπεται η διαμορφωτική και ολιστική αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων μέσω 

πολλαπλών στρατηγικών και αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

μεθόδων και του υλικού.  

Το προτεινόμενο μοντέλο της Chen είναι ένα καλά σχεδιασμένο πλαίσιο αρχών 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού, το οποίο επιχειρεί να συγκεράσει στοιχεία που αντλούνται τόσο 

από τα παραδοσιακά μοντέλα όσο και από πιο σύγχρονα μοντέλα που αφορούν στον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πρόκειται για ένα 

μαθητοκεντρικό μοντέλο που λαμβάνει υπόψη του πολλές παιδαγωγικές προσεγγίσεις. 

Επιπλέον, είναι αρκετά ευέλικτο, καθώς επιτρέπει την προσαρμογή του μοντέλου ανάλογα με 

τις διαδικτυακές διδακτικές ανάγκες. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μοντέλο σχεδιασμού 

βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και απαιτείται να εφαρμοστεί σε διαδικτυακά προγράμματα. 

Συμπερασματικές επισημάνσεις 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός κρίνεται απαραίτητος για τη δημιουργία 

αποτελεσματικών επιμορφωτικών παρεμβάσεων. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της διαδικτυακής 

μάθησης, εξαιτίας της πολυπλοκότητάς της και των πολλών παραμέτρων που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά τη δημιουργία ηλεκτρονικών περιβαλλόντων μάθησης, ο εκπαιδευτικός 

σχεδιασμός θεωρείται επιβεβλημένος. Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά προσεγγίστηκαν 

εννοιολογικά οι όροι εκπαιδευτικός σχεδιασμός και μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, ως 

οπτικές αναπαραστάσεις και διαγράμματα ροής που περιγράφουν τις διαδικασίες και τα 

βήματα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των 

σημαντικότερων και πιο διαχρονικών μοντέλων σχεδιασμού μάθησης και των μοντέλων 

σχεδιασμού εξ Αποστάσεως προγραμμάτων.      
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Κεφάλαιο 5  

Οι κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα  

 

Σύνοψη Κεφαλαίου 

Στη σύγχρονη εποχή καθώς η κοινωνία εξελίσσεται σε όλο και πιο ψηφιοποιημένη, 

αναδύεται η απαίτηση για ψηφιακά έμπειρους σχολικούς ηγέτες, επιβάλλοντας νέες 

προσεγγίσεις όσον αφορά στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

Επιπλέον, στο λυκαυγές του 21ου αιώνα οι συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον 

μεταβάλλονται και ακολούθως οι απαιτήσεις του σχολείου από τους διευθυντές/ντριες 

αυξάνονται διαρκώς. Ξεκάθαρη προβάλλεται η ανάγκη για ανάπτυξη και ενίσχυση 

κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων για τα διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης, καθώς 

θεωρούνται αρμόδια για να διαχειρίζονται επιτυχώς το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου 

και να ανταπεξέρχονται στις επιταγές για παγκοσμιοποίηση, λογοδοσία και 

ανταγωνιστικότητα στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Makri & Vlachopoulos, 2019b˙ Paletta, 

2019). Στο παρόν κεφάλαιο, μέσω της επισκόπησης των βιβλιογραφικών πηγών, 

διερευνώνται οι ποικίλες διαστάσεις των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων του 21ου 

αιώνα στο χώρο της εκπαίδευσης, ώστε τα διευθυντικά στελέχη να είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στα κελεύσματα της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας.  

Οι διευθυντές/ντριες όντας καταρτισμένοι στις κατάλληλες δεξιότητες οφείλουν να 

δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συνθηκών για την ανάπτυξη της καινοτομίας, της επικοινωνίας 

και της αποδοτικότητας, ώστε τα ''νέα'' σχολεία να εναρμονιστούν με τα παγκόσμια 

εκπαιδευτικά πρότυπα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι σε ποιο βαθμό τα στελέχη της 

εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο είναι εφοδιασμένα με τέτοιου είδους δεξιότητες, 

προκειμένου να οδηγήσουν τις εκπαιδευτικές μονάδες στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Ο 

στόχος της βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι να αναδειχθεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο που 

να αποτυπώνει τις βασικές πτυχές των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των ηγετικών 

στελεχών εκπαίδευσης.     

Κατόπιν, διερευνώνται οι σημαντικότερες διαστάσεις και πτυχές των κοινωνικών και 

ψηφιακών δεξιοτήτων που οφείλει να κατέχει στη ''φαρέτρα'' του ένα διευθυντικό στέλεχος, 

όπως επισημαίνονται εκτενώς στη διεθνή κυρίως βιβλιογραφία. Η βιβλιογραφική 

επισκόπηση επικεντρώνεται περισσότερο στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, καθώς έχουν 

εντοπιστεί κενά στο αντίστοιχο πεδίο της ελληνικής βιβλιογραφίας.  
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5.1    Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης  

_______________________________________________________________________ 

Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι η διεξοδική ανάλυση της 

έννοιας των ''κοινωνικών δεξιοτήτων'', δηλαδή των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις 

κοινωνικές και ανθρώπινες δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν τα διευθυντικά στελέχη σε 

αντιπαράθεση με τις ''τεχνικές δεξιότητες''. Επιπλέον, αναζητούνται οι εννοιολογικοί 

προσδιορισμοί των όρων ''ψηφιακές δεξιότητες'', ''ψηφιακές ικανότητες'', ''δεξιότητες του 

21ου αιώνα'' και ''ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα'', η εξέταση παρόμοιων εννοιών και η 

μετέπειτα διερεύνηση της μεταξύ τους συνάφειας. Κατόπιν, διερευνάται ο ψηφιακός 

γραμματισμός ως πολιτική προτεραιότητα για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ψηφιακής 

πολιτειότητας. Η μελέτη επικεντρώνεται κυρίως στις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες και 

αναλύονται οι κυριότερες τάσεις, με επίκεντρο τις δεξιότητες των σύγχρονων ηγετικών 

στελεχών εκπαίδευσης. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την ανάδειξη της αξίας των δεξιοτήτων 

του 21ου αιώνα για το μετασχηματισμό του διευθυντή σε σύγχρονο ηγέτη εκπαίδευσης.   

Τα ερευνητικά ερωτήματα που κατηύθυναν την παρούσα συστηματική βιβλιογραφική 

επισκόπηση ήταν τα εξής (Σχήμα 5.1.): 

 

Σχήμα 5.1. Τα ερευνητικά ερωτήματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης  

5.2    Η μεθοδολογική προσέγγιση της βιβλιογραφικής επισκόπησης  

__________________________________________________________ 

Αρχικά, η ερευνήτρια προέβη στην ανάπτυξη ενός προκαθορισμένου πρωτοκόλλου  

βιβλιογραφικής επισκόπησης (study protocol), με σκοπό την ελαχιστοποίηση της μεροληψίας 

της ερευνήτριας. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας ακολούθησε τα στάδια σχεδιασμού για 

μία συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση, τα οποία αναλύονται στη συνέχεια.  
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Αναζητήθηκαν πρωτογενείς πηγές (εμπειρικές έρευνες) και δευτερογενείς πηγές 

(συστηματικές αναλύσεις, μετα-αναλύσεις), τα δεδομένα των οποίων μελετήθηκαν, 

συσχετίστηκαν, ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες και αναλύθηκαν για την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων. Οι πηγές που μελετήθηκαν προέκυψαν κατά κύριο λόγο από έρευνες 

δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και από άρθρα στα πρακτικά εισηγήσεων 

σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Επιπλέον, τα επιστημονικά άρθρα ανακτήθηκαν από 

αξιόπιστες μηχανές αναζήτησης, διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες (Google Scholar, ScienceDirect, ProQuest, EBSCO, PsycInfo, Scopus, 

Education Resources Information Center-ERIC, Taylor & Francis, Wiley, Springer και Sage). 

Οι λέξεις-κλειδιά που αξιοποιήθηκαν για την εύρεση των βιβλιογραφικών πηγών τόσο στην 

ελληνική όσο και στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία ήταν: ''ψηφιακές δεξιότητες'', ''ψηφιακές 

ικανότητες'', ''ψηφιακός αλφαβητισμός'', ''ψηφιακός γραμματισμός'', ''δεξιότητες του 21ου 

αιώνα'', ''κοινωνικές δεξιότητες'', ''δεξιότητες ζωής'' και ''τεχνικές δεξιότητες''. Αυτές οι 

λέξεις-κλειδιά συνδυάστηκαν με τις εκφράσεις ''για τα διευθυντικά στελέχη'' και ''για τους 

διευθυντές εκπαίδευσης'', χρησιμοποιώντας το χειριστή Boolean ''AND''. Τα κριτήρια που 

προκαθορίστηκαν για την επιλογή και μελέτη των ερευνών ήταν η συνάφειά τους με την 

κατεύθυνση της παρούσας μελέτης, τους στόχους της και τη χρονολογία δημοσίευσης των 

πηγών. Εν γένει, οι βιβλιογραφικές πηγές καλύπτουν το χρονικό διάστημα 2001-2019, με την 

πλειονότητα εξ αυτών να περιλαμβάνεται στο διάστημα 2015-2019.  

 

   5.2.1  Αξιολόγηση, ανάλυση και σύνθεση των ερευνών 

   ______________________________________________ 

Το σύνολο των δεδομένων εξάγεται από άρθρα δημοσιευμένα σε έγκριτα 

επιστημονικά περιοδικά ή εισηγήσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, τα οποία 

αναφέρονται στις ικανότητες και δεξιότητες. Εξετάστηκαν οι τίτλοι και οι περιλήψεις των 

άρθρων, ώστε να εναρμονίζονται με τα κριτήρια συμπερίληψης στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση. Τα κριτήρια που προκαθορίστηκαν για την επιλογή και την ένταξη των μελετών 

στην παρούσα βιβλιογραφική επισκόπηση ήταν τα εξής:  

 Μελετήθηκαν εμπειρικές έρευνες, επιστημονικά βιβλία του πεδίου, επίσημα πολιτικά 

κείμενα και έγγραφα διεθνών οργανισμών, καθώς και άρθρα συστηματικών 

βιβλιογραφικών επισκοπήσεων και μετα-αναλύσεων, των οποίων τα δεδομένα 

υπέστησαν τη διαδικασία κρίσης και μετέπειτα αξιολόγησης από διακεκριμένους στο 

πεδίο επιστήμονες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των δεδομένων 

προς επεξεργασία και ανάλυση.  
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 Συμπεριλήφθησαν βιβλιογραφικές πηγές που δημοσιεύτηκαν μεταξύ των ετών 2001 

και 2019, με την πλειονότητα αυτών να είναι δημοσιευμένες τα έτη 2015-2019, 

καθώς πρόδηλη ήταν η πρόθεση της ερευνήτριας να μελετηθούν διεξοδικά όσο το 

δυνατόν πιο επικαιροποιημένες ερευνητικές μελέτες. 

 Τα κείμενα που μελετήθηκαν ήταν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

 Οι συμμετέχοντες στις εμπειρικές έρευνες έπρεπε να είναι ενήλικες και μάλιστα 

διευθυντικά στελέχη.  

 Η επισκόπηση συμπεριέλαβε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, οι οποίες θεωρούνται 

απαραίτητα εφόδια για την μετεξέλιξη του διευθυντή σε σχολικό ηγέτη.   

Παράλληλα, εφαρμόστηκαν κριτήρια αποκλεισμού από την παρούσα βιβλιογραφική 

επισκόπηση. Συγκεκριμένα, δεν συμπεριλήφθησαν:  

 Άρθρα ή βιβλία που δεν είναι προσβάσιμα ως πλήρη κείμενα ή είναι ελλιπή ως προς 

τη μεθοδολογική προσέγγισή τους. 

 Άρθρα που δεν ανταποκρίνονται στο σκοπό και τους στόχους της επισκόπησης. 

 Άρθρα που δημοσιεύτηκαν πριν το 2001.  

 Διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, δημοσιεύματα του ημερήσιου και 

περιοδικού τύπου, αναθεωρήσεις βιβλίων και ερευνητικές εκθέσεις.  

Αυτά τα κριτήρια παρουσιάζονται ευδιάκριτα στο ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 5.2.): 

 

Σχήμα 5.2.  Κριτήρια συμπερίληψης και αποκλεισμού από τη βιβλιογραφική επισκόπηση  
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Η αρχική αναζήτηση των όρων οδήγησε σε ένα σύνολο 4.352 μελετών. Έπειτα από 

οριοθέτηση της χρονολογίας δημοσίευσης των μελετών, ώστε να συμπεριληφθούν μελέτες 

που δημοσιεύτηκαν μεταξύ των ετών 2001-2019, η διερεύνηση κατέληξε συνολικά σε  2.127 

μελέτες. Μετά από προσεκτική ανάγνωση του τίτλου και της περίληψης, προέκυψε τελικός 

κατάλογος 822 μελετών. Ακολούθησε αποκλεισμός των ίδιων μελετών που 

επαναλαμβάνονταν σε διαφορετικούς ιστότοπους και η έρευνα απέδωσε ένα σύνολο 284 

μελετών. Αφού μελετήθηκαν ενδελεχώς και εφαρμόστηκαν τα κριτήρια αποκλεισμού 

επιλέχθηκαν 134 μελέτες, οι οποίες εν τέλει συμπεριλήφθησαν στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση.  

Η πλειονότητα των ερευνών έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά ή σε 

διεθνή συνέδρια, ενώ εντοπίστηκαν 21 μελέτες, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των μετα-

αναλύσεων ή των συστηματικών μελετών.  

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επισκόπηση της βιβλιογραφίας αποδίδεται 

σχηματικά στο παρακάτω διάγραμμα ροής (Σχήμα 5.3.).  

 

Σχήμα 5.3. Διάγραμμα ροής για απεικόνιση βημάτων της βιβλιογραφικής επισκόπησης  

Τα άρθρα αναλύονται με την αξιοποίηση της ποιοτικής τεχνικής της ανάλυσης 

περιεχομένου, η οποία οδηγεί σε κωδικοποίηση μίας κύριας κατηγορίας και αρκετών 

υποκατηγοριών. Αξίζει να επισημανθεί ότι η μελέτη ερευνών που ακολουθούν μικτό 
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μεθοδολογικό σχεδιασμό παρέχει στοιχεία υψηλής ποιότητας, λόγω του συνδυασμού 

ποσοτικών και ποιοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι δεν 

υφίσταται επιδιωκόμενη μεροληψία για τις επιλεγμένες μελέτες και παρόλο που η 

πλειονότητα εξ αυτών προέρχονται από την Ευρώπη, αυτό είναι απλώς το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας συστηματικής επισκόπησης και επιλογής.   

5.3    Αποτελέσματα βιβλιογραφικής επισκόπησης 

   5.3.1  Δεξιότητες και ικανότητες: η πολυσημία των όρων  

   _________________________________________________ 

Η ανάπτυξη της παγκόσμιας Κοινωνίας της Γνώσης, οι ταχείες εξελίξεις στην 

τεχνολογία και η αυξανόμενη χρήση της στα σχολεία αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις για  

τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και έχουν οδηγήσει σε επανεκτίμηση και αλλαγή των 

ρόλων και των ευθυνών των διευθυντικών στελεχών. Οι διευθυντές/ντριες της νέας γενεάς 

πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες του 21ου αιώνα, ώστε να 

προωθούν νέα, ευέλικτα και καινοτόμα μοντέλα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Προκειμένου 

να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες εκπαιδευτικών και μαθητών, οι σχολικές 

μονάδες έχουν ανάγκη από ηγετικά άτομα με ανεπτυγμένες κοινωνικές και ψηφιακές 

δεξιότητες, ώστε να είναι ικανά να διευθύνουν τον εκπαιδευτικό οργανισμό και να τον 

καταστήσουν ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό.  

Με στόχο να αναλυθεί και να γίνει περισσότερο αντιληπτή η έννοια των κοινωνικών 

και των ψηφιακών δεξιοτήτων κρίνεται απαραίτητο να προσδιοριστεί εννοιολογικά ο όρος 

''δεξιότητες'' (skills). Ο όρος ''δεξιότητες'', σύμφωνα με τους Hurrell, Scholarios και 

Thompson (2013) αποτελεί μία πολύπλοκη πρακτική γνώσης, η οποία περιλαμβάνει τη 

γνωστική λειτουργία των βάσεων της γνώσης, τα χαρακτηριστικά της διάθεσης, τις ειδικές 

γνώσεις του περιβάλλοντος και την προηγούμενη εμπειρία. Η δεξιότητα, όπως υποστηρίζεται 

από τους συγκεκριμένους μελετητές, αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου μέσω της 

πρακτικής εξάσκησης, περιλαμβάνει γνωστικές διαδικασίες και χειραγώγηση της γνώσης, 

καθώς και ένα στοιχείο διακριτικής ευχέρειας που επιτρέπει την απόδοση με οικονομία της 

προσπάθειας. Συνεπώς, η δεξιότητα συνεπάγεται τις προϋποθέσεις της κατοχής και της 

πρόσβασης σε ορισμένες γνώσεις, διαδικασίες ή ακολουθίες συμπεριφοράς κατευθύνοντας 

το άτομο σε συγκεκριμένη απόδοση. Ωστόσο, για να θεωρηθεί ένα στοιχείο ως δεξιότητα, 

πρέπει να περιέχει ένα στοιχείο δράσης (Matteson, Anderson, & Boyden, 2016).  
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Ο όρος ''δεξιότητες'' αντικαθίσταται συχνά από τον όρο ''επάρκεια'' ή ''ικανότητες 

απόδοσης'' (competencies), αντανακλώντας την αναγκαιότητα για ευρύτερο επιστημονικό 

πεδίο αναφορικά με τα ζητήματα που σχετίζονται με τις δεξιότητες. Η ικανότητα είναι κάτι 

περισσότερο από απλή γνώση και δεξιότητες. Περιλαμβάνει την τάση ανταπόκρισης κάποιου 

ατόμου σε σύνθετα αιτήματα, αξιοποιώντας και κινητοποιώντας τους ψυχοκοινωνικούς 

πόρους (συμπεριλαμβανομένου των δεξιοτήτων και στάσεων) σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο'' 

(OECD, 2005, σ. 4).  

Ένας άλλος λόγος για την αξιοποίηση του όρου ''ικανότητα απόδοσης'' αντί του 

παραδοσιακού όρου ''δεξιότητα'' βασίζεται στο συσχετισμό μεταξύ των εκπαιδευτικών 

αποτελεσμάτων και των πρακτικών αξιολόγησης. Επομένως, στη σύγχρονη εποχή, 

παρατηρείται μετάβαση από μία προσέγγιση αξιολόγησης βασισμένης στο περιεχόμενο και 

στη γνώση σε μία προσέγγιση εστιασμένη στις νέες δεξιότητες. Ωστόσο, στην παρούσα 

διατριβή θα υιοθετηθεί η αξιοποίηση και των δύο όρων, καθώς δεν υπάρχει κατάλληλος και 

κοινώς αποδεκτός ορισμός για τον όρο ''δεξιότητα''.   

    

   5.3.2  Κοινωνικές δεξιότητες (soft skills): εννοιολογικοί προβληματισμοί 

   ______________________________________________________________ 

Ο χώρος εργασίας στη σημερινή εποχή θεωρείται ένα πολύπλοκο περιβάλλον με 

χαρακτήρα πολυδιάστατο, ενώ απαραίτητη κρίνεται η κατοχή ποικίλων ικανοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των "τεχνικών δεξιοτήτων" (hard skills) και των "κοινωνικών 

δεξιοτήτων" (soft skills), όπως αναφέρονται εκτενώς στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Αυτές οι 

δεξιότητες αλληλεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται για να εξασφαλίσουν την επιτυχή 

ολοκλήρωση των στόχων ενός εκπαιδευτικού οργανισμού.  

Οι τεχνικές δεξιότητες (hard skills) περιλαμβάνουν τις πρακτικές δεξιότητες, τη 

θεωρητική γνώση, τις επαγγελματικές γνώσεις, τα εργαλεία και τις τεχνικές που επιτρέπουν 

στους διευθυντές/ντριες να αναλάβουν ευθύνες στη σχολική μονάδα της οποίας προΐστανται. 

Οι τεχνικές δεξιότητες αφορούν γνώσεις που αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης ή/και της εμπειρίας (Robles, 2012˙ Tech Directors, 2003, όπ. αναφ. στους 

Ahmed, Capretz, Bouktif, & Campbell, 2015, σ. 175˙ Wikle & Fagin, 2015). Πρόκειται για 

τη θεωρητική θεμελίωση και την πρακτική εξάσκηση που οφείλει να διαθέτει ένα άτομο για 

να εκτελέσει επιτυχώς οποιαδήποτε προγραμματισμένη εργασία.  

Ωστόσο, δεν επαρκεί μόνο η κατοχή των τεχνικών δεξιοτήτων, προκειμένου να 

ευημερήσει κάποιο άτομο σε διευθυντική θέση. Στον αντίποδα των τεχνικών δεξιοτήτων 

βρίσκονται οι κοινωνικές γνώσεις και δεξιότητες (soft skills). Κοινό τόπο αποτελεί η 



 
157 

αδυναμία των σχολικών ηγετών ως προς τη διαχείριση της σχολικής μονάδας λόγω της 

έλλειψης τόσο των τεχνικών όσο και των κοινωνικών δεξιοτήτων. Ωστόσο, είναι δύσκολο να 

εντοπιστεί ένας ορισμός με συνέπεια, διότι οι έννοιες των κοινωνικών δεξιοτήτων 

ποικίλλουν μεταξύ των κλάδων που εμφανίζονται (Shooter, Paisley, & Sibthorp, 2012˙ 

Taylor, 2016a). 

Η ορολογία που χρησιμοποιείται για τις κοινωνικές δεξιότητες διαφοροποιείται 

ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο και τη διαφορετική οπτική με την οποία τις 

αντιλαμβάνονται οι ερευνητές. Στη βιβλιογραφία συχνά απαντώνται οι όροι "κοινωνικές 

δεξιότητες", "εφαρμοσμένες δεξιότητες", "δεξιότητες του 21ου αιώνα", "μη τεχνικές 

δεξιότητες", "διά βίου δεξιότητες", "βασικές ικανότητες", "συμπεριφορικές δεξιότητες", "μη 

γνωστικές δεξιότητες", "γενικές δεξιότητες", "βασικές δεξιότητες", "δεξιότητες 

απασχολησιμότητας", "δεξιότητες ζωής", "επιχειρηματικές δεξιότητες" και "διαπροσωπικές 

δεξιότητες". Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αξιοποιήθηκαν εναλλακτικά οι όροι 

κοινωνικές δεξιότητες ή δεξιότητες του 21ου αιώνα.   

Η έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων εξακολουθεί να στερείται ορισμού, πεδίου 

εφαρμογής και συστηματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σχετίζεται με επιδόσεις ή 

ενέργειες που αφορούν στη γνώση (Matteson et al., 2016). Η διερεύνηση για τις κοινωνικές 

δεξιότητες περιλαμβάνει την εξέταση των δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και 

τον προσδιορισμό των γενικών ικανοτήτων στον εργασιακό  χώρο, στον οποίο οι κοινωνικές 

δεξιότητες είναι απαραίτητες για την επίτευξη της υψηλής απόδοσης των εργαζομένων 

(Matteson et al., 2016). Στη βιβλιογραφία είναι δύσκολο να βρεθεί ένας καθολικός ορισμός 

για την έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς πρόκειται για πολυδιάστατη έννοια της 

προσωπικής ανάπτυξης, που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό γνωστικών (cognitive), 

συμπεριφορικών (behavioural) και συναισθηματικών (emotional) χαρακτηριστικών.  

Παρά την ανομοιογένεια που παρατηρείται ως προς τη χρήση του όρου, οι κοινωνικές 

δεξιότητες αποσκοπούν στη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, τη 

συμμετοχή στη μάθηση, την επιτυχία στην απασχόληση, την αποτελεσματική απόδοση ενός 

υπαλλήλου και την ατομική επιτυχία (Sharvari & Kulkami, 2019˙ Succi & Canovi, 2019˙ 

Tang, 2018˙ Tseng, Yi, & Yeh, 2019). Οι Matteson et al. (2016) στη συστηματική 

βιβλιογραφική τους επισκόπηση για την εννοιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων 

αναγνώρισαν έννοιες παρόμοιες με την έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως 

"δεξιότητες" (skills), "διατάξεις" (dispositions), "στάσεις" (attitudes), "πεποιθήσεις" (beliefs) 

και "αξίες" (values). Με σκοπό την περιγραφή των εννοιών αυτών καταφεύγουν σε 
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λειτουργικούς ορισμούς των εννοιών που σχετίζονται με τις κοινωνικές δεξιότητες (Πίνακας 

5.1): 

Πίνακας 5.1: Λειτουργικοί ορισμοί των κοινωνικών δεξιοτήτων, κατά Matteson et al. (2016) 

Δεξιότητες: Η ικανότητα πρόσβασης στη γνώση από μία βάση γνώσεων συγκεκριμένου τομέα 

και η χρήση της γνώσης για την εκτέλεση μιας ενέργειας ή την εκτέλεση μιας 

εργασίας. 

Διατάξεις: Ατομικές ιδιότητες, σχετικά σταθερές με την πάροδο του χρόνου, οι οποίες 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις ενέργειες που εκτελούνται ως μέρος του 

συνόλου δεξιοτήτων ενός ατόμου. 

Στάσεις: Μία θετική ή αρνητική κρίση, βασισμένη εν μέρει στο συναίσθημα. 

Πεποιθήσεις: Η αποδοχή ορισμένων πραγματικών αποδεικτικών στοιχείων είναι αληθινή, 

ενημερωμένη από τις αξίες ενός ατόμου. 

Αξίες: Γενικά πρότυπα ή αρχές που καθοδηγούν συμπεριφορές μεταξύ διαφορετικών 

καταστάσεων και στις οποίες τα άτομα αισθάνονται ισχυρή δέσμευση. 

Οι κοινωνικές δεξιότητες διαφέρουν ως προς τις υπόλοιπες παρεμφερείς έννοιες υπό 

το σκεπτικό ότι οι κοινωνικές δεξιότητες ενέχουν το στοιχείο της γνώσης και της εφαρμογής 

- δράσης των αποκτηθέντων γνώσεων στο χώρο της εργασίας.  

Συμφωνώντας εν μέρει με τους Matteson et al. (2016), οι Deepa και Seth (2013) 

δήλωσαν ότι οι κοινωνικές δεξιότητες αναφέρονται σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

(personality traits), ιδιότητες και υψηλά επίπεδα δέσμευσης στην εργασία, στοιχεία που 

καθιστούν έναν ηγέτη να διακρίνεται από τους άλλους. Οι μελετητές προσθέτουν περαιτέρω 

ότι οι κοινωνικές δεξιότητες αναφέρονται επίσης στα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν 

τα άτομα, όπως δεξιότητες διαχείρισης ομάδων, δεξιότητες επικοινωνίας, ηγετικές 

ικανότητες, δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Αυτά 

τα χαρακτηριστικά θεωρούνται διαπροσωπικές ικανότητες, ανάμεσα στις οποίες διακρίνονται 

οι δεξιότητες στον τομέα της επικοινωνίας, η δημιουργική επίλυση των διαφορών και οι 

διαπραγματεύσεις, η ηγεσία, η προσωπική αποτελεσματικότητα, η ενεργητική ακρόαση, η 

στρατηγική σκέψη, η λήψη αποφάσεων, η ανάπτυξη της ομάδας, οι δεξιότητες επηρεασμού 

και πλήθος άλλες.  

Οι κοινωνικές δεξιότητες συχνά θεωρούνται ως συμπεριφορικές ικανότητες που 

αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία ή χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στον τρόπο 

εκτέλεσης μίας εργασίας. Στην αναγνώριση των κοινωνικών δεξιοτήτων ως προσωπικών 

χαρακτηριστικών καταλήγουν και οι Dell’Aquila et al. (2016), οι οποίοι διατείνονται ότι τα 

χαρακτηριστικά αυτά βελτιστοποιούν και ενεργοποιούν τη θετική διάθεση ενισχύοντας τις 

αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Το καινούριο στοιχείο που 
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προσθέτουν οι παραπάνω μελετητές είναι η τάση των ατόμων που διαθέτουν αυτές τις 

δεξιότητες να γνωρίζουν και να διαχειρίζονται πρώτα τον εαυτό τους και μετέπειτα τις 

σχέσεις τους με τους άλλους.  

Οι Dell’Aquila et al. (2016) αναφέρονται εκτενώς και στη σχέση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ερευνητών 

για τη συναισθηματική νοημοσύνη (Goleman, 1995) έχει τονώσει προοδευτικά την εκτίμηση 

και το ενδιαφέρον για τις κοινωνικές δεξιότητες ως ζωτικής σημασίας δεξιότητες για την 

προσωπική ανάπτυξη και μάθηση. Η συναισθηματική νοημοσύνη, έννοια που εισήγαγε ο 

Daniel Goleman, νοείται ως μία ευρεία γκάμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων που οδηγούν στην 

απόδοση της ηγεσίας, όπου η ικανότητα διαχείρισης και η ικανότητα να σχετίζονται οι 

ηγέτες με τους άλλους έχουν μεγαλύτερη αξία σε σχέση με τις τεχνικές δεξιότητες για ένα 

επιτυχημένο στέλεχος διοίκησης στην εργασία.   

Οι Hurrell et al. (2013) ορίζουν τις κοινωνικές δεξιότητες ως μη τεχνικές δεξιότητες 

που συνεπάγονται διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές ικανότητες για να διευκολύνουν την 

επίλυση των επιδόσεων σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια (όπ. αναφ. στον Hurrell, 2016, 

σ. 606). Ωστόσο, συγκρινόμενες με τις τεχνικές δεξιότητες, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι 

μεταβιβάσιμες σε όλους τους τύπους θέσεων εργασίας και επίπεδα απασχόλησης, ενώ οι 

τεχνικές δεξιότητες αφορούν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο απασχόλησης (Wikle & Fagin, 

2015). Επιπρόσθετα, σε αντίθεση με την κατάρτιση στις τεχνικές δεξιότητες, τα 

αποτελέσματα της κατάρτισης σε κοινωνικές δεξιότητες δεν είναι απτά και εύκολα 

μετρήσιμα (Jayaram & Musau, 2017˙ Mahasneh & Thabet, 2015). Διάφοροι παράγοντες, 

όπως τα χαρακτηριστικά των επιμορφούμενων, η μορφή της κατάρτισης ή η οργανωτική 

υποστήριξη είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της κατάρτισης στις δεξιότητες 

(Charoensap-Kelly, Broussard, Lindsly, & Troy, 2016˙ Rongraung, Somprach, Khanthap, & 

Sitthisomjin, 2014). Οι τεχνικές δεξιότητες δύνανται να αποκτηθούν μέσω της μάθησης 

(Ibrahim, Boerhannoeddin, & Bakare, 2017), ενώ οι κοινωνικές δεξιότητες αναπτύσσονται 

μέσα από την προσωπική εμπειρία και τον προβληματισμό (Rongraung et al., 2014). 

Ωστόσο, είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι τεχνικές δεξιότητες αποτελούν επιτακτική ανάγκη για 

την επιτυχή απόδοση των εργασιών (Colquitt, Lepine, Wesson, & Gellatly, 2011). 

Οι κοινωνικές δεξιότητες έχουν τις ρίζες τους στην ψυχολογία και καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών που αφορούν στους τύπους προσωπικότητας με σημαντικό 

αντίκτυπο στη συμπεριφορά ενός ατόμου, τις ικανότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, την 

επικοινωνία και τις προσωπικές συνήθειες (Ahmed et al., 2015). Αναφέρονται σε 

χαρακτηριστικά - κοινωνικά, επικοινωνιακά και διαπροσωπικά - που διασφαλίζουν ότι οι 
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εργαζόμενοι συνεργάζονται αποτελεσματικά και καινοτόμα. Ως εκ τούτου, οι κοινωνικές 

δεξιότητες, όπως η ομαδική εργασία, η επικοινωνία, η αυτοδιαχείριση, η κριτική σκέψη και η 

επίλυση προβλημάτων κρίθηκαν ζωτικής σημασίας (Tempone et al., 2012). Οι κοινωνικές 

ικανότητες χαρακτηρίζονται ως ενδοσωματικές και διαπροσωπικές (κοινωνικο-

συναισθηματικές) δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για την προσωπική ανάπτυξη, την 

κοινωνική συμμετοχή, την επιτυχία στο χώρο εργασίας λειτουργώντας ως ουσιαστικό τμήμα 

της προσωπικότητας ενός ατόμου (Khasanzyanova, 2017˙ Md-Ali, Shaffie, & Yusof, 2016˙ 

Taylor, 2016b˙ Vaughan, 2017). Αυτό συνεπάγεται ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι οι 

άυλες, μη τεχνικές δεξιότητες, δεξιότητες προσωπικότητας που καθορίζουν τα δυνατά 

σημεία ενός ηγέτη, ενός μεσολαβητή, ενός διαμεσολαβητή και ενός διαπραγματευτή (Robles, 

2012).  

Οι κοινωνικές δεξιότητες ως έννοια δεν σχετίζονται μόνο με τις διαπροσωπικές 

δεξιότητες, αλλά και με τις προσωπικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά σταδιοδρομίας. 

Έχουν να κάνουν περισσότερο με το ποιοι είμαστε παρά με το τι γνωρίζουμε. Ενώ οι 

τεχνικές δεξιότητες είναι δυνατόν να διδαχθούν και να τελειοποιηθούν με την πάροδο του 

χρόνου, οι δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι πιο δύσκολο να αποκτηθούν και να 

τροποποιηθούν (Robles, 2012). Οι κοινωνικές δεξιότητες έχουν οριστεί ως ένας δυναμικός 

συνδυασμός γνωστικών και μετα-γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και διαπροσωπικών, 

πνευματικών και πρακτικών δεξιοτήτων (Haselberger, Oberhuemer, Perez, Cinque, & 

Capasso, 2014). Σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ορισμένες φορές οι κοινωνικές δεξιότητες 

διδάσκονται παράλληλα με στοιχεία, όπως ο επαγγελματισμός, η ευγένεια, η εθιμοτυπία και 

η κοινωνική νοημοσύνη (Guffey & Loewy, 2015).  

Οι Heckman και Kautz (2012) δηλώνουν ότι οι κοινωνικές δεξιότητες που 

αποτιμώνται στις επιχειρήσεις και "προβλέπουν την επιτυχία στη ζωή" είναι προβληματικές 

ως προς τη φύση για να μετρηθούν στο σχολικό περιβάλλον και σε άλλους τομείς. Αν και 

υφίστανται αρκετές διαφορές μεταξύ τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αυτές ουσιαστικά 

αλληλοσυμπληρώνονται (Dixon, Belnap, Albrecht, & Lee, 2010). Οι περισσότεροι μελετητές 

συμφωνούν ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι συνήθως συμπληρωματικές των τεχνικών 

δεξιοτήτων που απαιτούνται για να υπερέχει κάποιος ως ηγέτης (Cimatti, 2016˙ Dell’Aquila 

et al., 2016˙ DeLong & Elbeck, 2017˙ Jayaram & Musau, 2017˙ Khasanzyanova, 2017˙ 

Ngang, Hashim, & Yunus, 2015˙ Pachauri & Yadav, 2014˙ Whitehurst, 2016).  

Οι κοινωνικές δεξιότητες θεωρούνται ως διαπροσωπικές, ανθρώπινες ή 

συμπεριφορικές δεξιότητες, απαραίτητες ωστόσο για την εφαρμογή τεχνικών δεξιοτήτων και 

γνώσεων στο χώρο εργασίας (Rainsbury, Hodges, Burchell, & Lay, 2002). Οι Pachauri και 
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Yadav (2014) ορίζουν τις κοινωνικές δεξιότητες ως προσωπικές ιδιότητες που ενισχύουν τις 

αλληλεπιδράσεις ενός ατόμου, την απόδοση στην εργασία και τις προοπτικές σταδιοδρομίας, 

ενώ οι τεχνικές δεξιότητες τείνουν να είναι συγκεκριμένες για ένα είδος εργασίας ή 

δραστηριότητας. Οι κοινωνικές δεξιότητες αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, στην κοινωνική χάρη, στην ευχέρεια αναφορικά με τη χρήση της γλώσσας, 

στις προσωπικές συνήθειες, στη φιλικότητα και στην αισιοδοξία ενός ατόμου. Γι’ αυτό οι 

Dixon et al. (2010) προσδιορίζουν τις κοινωνικές δεξιότητες ως ''συνδυασμό διαπροσωπικών 

και κοινωνικών δεξιοτήτων'' (σ. 35).  

Σε άλλες περιπτώσεις οι κοινωνικές δεξιότητες χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση 

των τεχνικών δεξιοτήτων. Οι Kramer και Hill (2011) ισχυρίζονται ότι αξιοποιούνται για την 

εκτέλεση τεχνικών δεξιοτήτων και πρόκειται για επαγγελματικές ικανότητες που 

περιλαμβάνουν στοιχεία προσωπικότητας και συμπεριφοράς (όπ. αναφ. στους Levant, 

Coulmont, & Sandu, 2016, σ. 370). Η Khasanzyanova (2017) τις κατατάσσει στις 

''ανθρώπινες'' και κοινωνικές δεξιότητες, των οποίων η γνώση επιτρέπει και ενθαρρύνει την 

καλύτερη αλληλεπίδραση με άλλους αλλά και τη βελτίωση της απόδοσης των ατόμων. Οι 

κοινωνικές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για το εργατικό δυναμικό, εφόσον εκείνοι που 

τις κατέχουν φέρουν τις εμπειρίες της πραγματικής ζωής και την ικανότητα οικοδόμησης 

σχέσεων στους σημερινούς σύνθετους χώρους εργασίας.   

Οι δεξιότητες αυτές πρέπει να διακρίνονται από τις τεχνικές δεξιότητες, προκειμένου 

να τονισθεί το γεγονός ότι μπορούν να αντληθούν ή να αναπτυχθούν με κατάλληλες 

εκπαιδευτικές προσπάθειες και να συνδυαστούν προς επίτευξη σύνθετων αποτελεσμάτων 

στο χώρο εργασίας της σχολικής μονάδας. Δεδομένου ότι κοινωνικές δεξιότητες 

χαρακτηρίζονται οι δεξιότητες που είναι εφαρμόσιμες και χρήσιμες σε διάφορα πλαίσια, κάτι 

τέτοιο συνεπάγεται ότι δύνανται να μεταφερθούν και σε διαφορετικά πλαίσια εργασίας (Md-

Ali et al., 2016), επομένως και στα εκπαιδευτικά πλαίσια. Με λίγα λόγια, οι τεχνικές 

δεξιότητες συνιστούν την τεχνογνωσία ενός διευθυντικού στελέχους, ενώ οι κοινωνικές 

δεξιότητες είναι πιο αφηρημένες ιδιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για την απόκτηση 

μίας διευθυντικής θέσης ή την επίδειξη υπεροχής στη θέση αυτή. Παρομοίως, οι Dixon et al. 

(2010) περιγράφουν τις τεχνικές δεξιότητες ως τεχνικές ή διοικητικές διαδικασίες που 

μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να μετρηθούν.  

Ανεξαρτήτως της ανομοιογένειας που παρουσιάζεται στη χρήση του όρου, οι Jayaram 

και Musau (2017) ισχυρίζονται ότι οι κοινωνικές δεξιότητες θεωρούνται μεταβιβάσιμες και 

θεμελιώδεις δεξιότητες, οι οποίες είναι κρίσιμες για την απασχόληση και την ατομική 

ανάπτυξη. Επιπλέον, οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα της 
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επιτυχίας ενός οργανισμού (Ngang, 2012), δεν είναι επαγγελματικές ή τεχνικές δεξιότητες 

αλλά απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διευθυντικών καθηκόντων.  

Ο García (2016) όταν κάνει λόγο για κοινωνικές δεξιότητες αναφέρεται στις μη 

γνωστικές δεξιότητες που επιτρέπουν στα άτομα να επιτύχουν στη δημόσια ζωή, στους 

χώρους εργασίας, και σε άλλα κοινωνικά πλαίσια, με ιδιαίτερη αναφορά στον εκπαιδευτικό 

χώρο. Σύμφωνα με τον μελετητή, οι δεξιότητες αυτού του είδους περιλαμβάνουν γνωρίσματα 

που δεν εκπροσωπούνται άμεσα από τις γνωστικές δεξιότητες αλλά από κοινωνικο-

συναισθηματικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που δεν είναι σταθερά χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας και που συνδέονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, τα οποία είτε 

καλλιεργούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής, είτε συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 

γνωστικών δεξιοτήτων είτε ισχύουν και τα δύο.  

Οι Ngang, Mohamed και Kanokorn (2015) διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ κοινωνικών 

δεξιοτήτων του διευθυντή και της σχολικής βελτίωσης σε σχολεία της Μαλαισίας. Οι 

ερευνητές κατέληξαν ότι οι διευθυντές/ντριες δεν υποτιμούν τις κοινωνικές δεξιότητες των 

ηγετικών πρακτικών, διότι αναγνωρίζουν τις σημαντικές επιπτώσεις τους στη βελτίωση του 

σχολείου. Ως εκ τούτου, οι διευθυντές/ντριες παρωθούνται να χρησιμοποιούν κοινωνικές 

δεξιότητες στην ηγετική τους πρακτική, προκειμένου να επιτύχουν τη σχολική βελτίωση. 

Γενικότερα, οι τεχνικές δεξιότητες θεωρούνται λιγότερο σημαντικές σε σύγκριση με τις 

διάφορες μορφές κοινωνικών δεξιοτήτων (Ibrahim et al., 2017). 

Τα τελευταία χρόνια, η αξία των κοινωνικών δεξιοτήτων έχει αναγνωριστεί 

περισσότερο από ποτέ. Ως απόδειξη, η σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων συζητείται 

ευρέως στη βιβλιογραφία για την εκπαίδευση (Ariratana, Sirisookslip, & Ngang, 2015˙ 

Brungardt, 2011˙ Ngang et al., 2015), τη διοίκηση επιχειρήσεων (Hurrell, 2016˙ de 

Vasconcelos, Kimble, & Rocha, 2016˙ Kimble, de Vasconcelos, & Rocha, 2016˙ Levant et 

al., 2016˙ Taylor, 2016a), την υγεία (Sriruecha & Buajan, 2017) και πλήθος άλλων 

επιστημονικών πεδίων. Οι Succi και Canovi (2019) στην έρευνά τους επισήμαναν την αξία 

των κοινωνικών δεξιοτήτων για την αποτελεσματική επικοινωνία με διαφορετικά κανάλια, 

την αυτο-αποτελεσματικότητα και τη δέσμευση για αποτελέσματα, την ικανότητα για 

οικοδόμηση σχέσεων σε ομάδες και την ικανότητα προσαρμογής στο εξωτερικό περιβάλλον. 

Παρά τη σημαντικότητα των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για την επιτυχία στον εργασιακό 

χώρο, η έρευνα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσης βρίσκεται ακόμη σε 

εμβρυακό στάδιο.    
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Συνεπώς, κατά την εξέταση των προαναφερόμενων ορισμών, είναι δυνατόν να 

εντοπιστεί η πολυπλοκότητα των συνιστωσών που αξιοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της 

έννοιας των κοινωνικών δεξιοτήτων και τον τρόπο εφαρμογής τους σε οργανωτικά, 

κοινωνικά ή εργασιακά πλαίσια. Ωστόσο, παρά τις διαφορετικές απόψεις για την οριοθέτηση 

του όρου και, παρότι οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη αφορούν περισσότερο 

συμπεριφορικές, συναισθηματικές ή γνωστικές πτυχές, οι διαφορετικές εννοιολογήσεις που 

προτάθηκαν συγκλίνουν στην άποψη ότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι μία πολυδιάστατη 

έννοια. Κάποιοι ορισμοί υποδεικνύουν περισσότερο τα προσωπικά χαρακτηριστικά ως 

βασικά συστατικά που αντιπροσωπεύουν τις κοινωνικές δεξιότητες. Άλλοι ορισμοί 

παραπέμπουν περισσότερο στις κοινωνικές δεξιότητες που αφορούν συμπεριφορές, που 

σχετίζονται με την επιδίωξη στόχων μεμονωμένων ατόμων, ομάδων και οργανισμών. 

Μία άλλη κατηγορία ορισμών υπογραμμίζουν τη διάχυτη αναγνώριση της αξίας των 

κοινωνικών δεξιοτήτων ως προγνωστικών για τη δυνητική ανάπτυξη και την καταλληλότητα 

στον τομέα της εργασίας. Υπάρχουν βέβαια και ορισμοί, οι οποίοι αποτυπώνουν πιο 

συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά του κάθε τομέα στον οποίο αναφέρονται και συμβάλλουν 

στη διάκρισή τους από τις τεχνικές δεξιότητες, ως ικανότητες που απαιτούνται για την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της εργασίας. Άλλοι ορισμοί επικεντρώνονται 

περισσότερο στους παράγοντες που ενισχύουν την απόδοση στον εργασιακό χώρο, εφόσον 

διευκολύνουν την ανεύρεση ερεισμάτων ηγετικών ικανοτήτων, ώστε να επιτευχθεί η στήριξη 

ατόμων και οργανισμών για την επίτευξη των στόχων τους. Μία άλλη πτυχή των ορισμών 

για τις κοινωνικές δεξιότητες επικεντρώνεται στο διαπροσωπικό και κοινωνικό χαρακτήρα 

τους, εστιάζοντας στις σχέσεις μεταξύ ατόμων σε έναν οργανισμό. 

Συγκριτικά με τις τεχνικές δεξιότητες, οι κοινωνικές δεξιότητες βασίζονται 

περισσότερο στην εμπειρία παρά σε συγκεκριμένους κανόνες. Είναι λιγότερο εξειδικευμένες 

και πιο μεταβιβάσιμες από τις τεχνικές δεξιότητες και τα αποτελέσματά τους είναι λιγότερο 

προβλέψιμα και μετρήσιμα. Προσανατολίζονται περισσότερο στους ανθρώπους και στις  

αλληλεπιδράσεις και δεν αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, αλλά θα μπορούσαν 

να εφαρμοστούν σε διαφορετικά πλαίσια. Ωστόσο, η βιβλιογραφία συναινεί ως προς τη 

συνύπαρξη και την αμοιβαία σχέση των κοινωνικών και των τεχνικών δεξιοτήτων στο 

πλαίσιο ενός συνεχούς δεξιοτήτων. Επιπλέον, εφόσον οι κοινωνικές δεξιότητες έχουν κατά 

βάση συμπεριφορικό χαρακτήρα, είναι δυνατόν να μεταδοθούν μέσω της κατάρτισης, της 

προσωπικής εμπειρίας και ανάπτυξης, της αλληλεπίδρασης, της ανάκλασης και της συνεχούς 

ανατροφοδότησης.  
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   5.3.3  Οι σύγχρονες τάσεις των κοινωνικών δεξιοτήτων 

   _______________________________________________ 

Δεν διαπιστώνεται ομοφωνία μεταξύ των μελετητών ως προς το σύνολο των βασικών 

δεξιοτήτων που θα πρέπει να γνωρίζει ένα διευθυντικό στέλεχος στο νευραλγικό χώρο της 

εκπαίδευσης (Md-Ali et al., 2016). Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί η θέση του Robert 

Katz (2009), ο οποίος ήδη από τη δεκαετία του ’70 επιχείρησε να προβεί σε μία προσπάθεια 

κατηγοριοποίησης των δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας. Στο έργο του αναφέρθηκε γενικότερα 

στα σύνολα των ικανοτήτων, με τα οποία τα στελέχη θα έπρεπε να είναι εφοδιασμένα, ώστε 

να αναδειχθούν σε αποτελεσματικούς διαχειριστές. Ο Katz υποστήριξε ότι στην πράξη όλα 

τα σύνολα δεξιοτήτων αλληλοεπικαλύπτονται, αλλά η διαίρεσή τους σε τρεις κατηγορίες 

ενδέχεται να αποβεί χρήσιμη για την ουσιαστικότερη κατανόηση της κάθε ξεχωριστής 

ικανότητας. Η κατηγοριοποίηση που εισηγήθηκε ο Katz για τις κοινωνικές δεξιότητες 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 5.2):  

Πίνακας 5.2: Ταξινόμηση κοινωνικών δεξιοτήτων, κατά Katz (2009)  

i) Τεχνικές δεξιότητες  

                      (technical skills) 

Εξειδικευμένη γνώση εργαλείων και τεχνικών και ικανότητες για 

την εκτέλεση διαδικασιών σε σχέση με έναν συγκεκριμένο κλάδο. 

ii) Ανθρώπινες δεξιότητες  

                      (human skills) 

Ικανότητα συνεργασίας με άλλους.   

iii) Εννοιολογικές δεξιότητες 

                      (conceptual skills) 

Ικανότητα στρατηγικής σκέψης, κατανόησης και λήψης 

απόφασης για την προώθηση των γενικών στόχων του 

οργανισμού. 

Ο Katz πρότεινε ότι τα διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων αποκτούν σημασία σε σχέση 

με τις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης του υπαλλήλου. Οι τεχνικές ικανότητες είναι 

πολύτιμες για τους εργαζόμενους στα χαμηλότερα επίπεδα του οργανισμού, ενώ οι 

εννοιολογικές δεξιότητες καθίστανται πιο σημαντικές σε υψηλότερα επίπεδα οργανωσιακής 

ανάπτυξης και απευθύνονται σε όσους καθίστανται υπεύθυνοι για την παροχή στρατηγικής 

κατεύθυνσης. Οι ανθρώπινες δεξιότητες θεωρούνται κρίσιμες σε κάθε επίπεδο της 

οργάνωσης και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Σύμφωνα 

με τον Katz, οι εκπαιδευτικοί προϊστάμενοι οφείλουν να αξιοποιήσουν και να ενσωματώσουν 

τις προαναφερόμενες δεξιότητες, εφόσον επιθυμούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη 

σχολική διοίκηση και οργάνωση.   
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Ένα σημαντικό στοιχείο στην προσέγγιση του Katz για τη χαρτογράφηση των 

διαχειριστικών ικανοτήτων είναι το επιχείρημα ότι οι εργαζόμενοι δύνανται να αναπτύξουν 

δεξιότητες οποιουδήποτε είδους και ότι δεν είναι έμφυτες, αλλά μπορούν να διδαχθούν, ώστε 

να επιτευχθεί η υψηλή απόδοση. Παρότι η προσέγγιση του Katz δεν κατέληξε στη 

δημιουργία ταξινόμησης των δεξιοτήτων ανά κατηγορία, η εισήγησή του για το τριπλό 

μοντέλο έχει συμβάλει ουσιαστικά στην εννοιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Οι Schrum, Niederhauser και Strudler (2016) επισήμαναν την πρόκληση που 

αντιμετωπίζουν στη σημερινή εποχή οι ηγέτες των σχολείων, προκειμένου να επιτύχουν την 

προετοιμασία των μαθητών σε σχέση με τις προσδοκίες τους για το μέλλον, δεδομένης της 

ψηφιακής πραγματικότητας της ζωής των μαθητών και των εκπαιδευτικών σήμερα. Στο 

πρόσωπο του παιδαγωγικού ηγέτη του 21ου αιώνα συγκεντρώνεται μία πληθώρα ιδιαίτερα 

απαιτητικών καθηκόντων. Μία από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

σχολικοί ηγέτες είναι η κάλυψη των αναγκών των σημερινών εκπαιδευόμενων, ώστε και 

εκείνοι με τη σειρά τους να είναι εξοπλισμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες για τη μετέπειτα 

σταδιοδρομία τους στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.  

Οι Parente, Stephan και Brown (2007) θεωρούν τις κοινωνικές δεξιότητες ως 

δεξιότητες διαχείρισης των ανθρώπων (όπ. αναφ. στους Matteson et al., 2016, σ. 75), 

προσδίδοντας σε αυτές την ανθρώπινη διάσταση. Ο κατάλογός τους περιλαμβάνει την 

επικοινωνία και ουσιαστική ανατροφοδότηση, την επίλυση ή/και διαχείριση συγκρούσεων 

και την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς εντός των ομάδων.  

Οι van Laar, Van Deursen, van Dijk και de Haan (2017) διερεύνησαν τη σχέση 

ανάμεσα στις ψηφιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και προχώρησαν στη 

σύνθεση των ευρημάτων της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Σε αντίθεση με τις ψηφιακές 

δεξιότητες, οι δεξιότητες του 21ου αιώνα δεν υποστηρίζονται υποχρεωτικά από την 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Τα ευρήματα ανέδειξαν έναν πυρήνα βασικών δεξιοτήτων του 21ου 

αιώνα, συγκεκριμένα τεχνικές δεξιότητες, διαχείριση πληροφοριών, επικοινωνία, 

συνεργασία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων (van Laar, van 

Deursen, van Dijk, & de Haan, 2018). Παράλληλα, εντόπισαν και πέντε συναφείς δεξιότητες, 

την ηθική συνειδητοποίηση, την πολιτισμική ευαισθητοποίηση, την ευελιξία, την 

αυτοδιάθεση και τη Δ.Β.Μ.  

Στη μελέτη τους, οι Pachauri και Yadav (2014) προσδιόρισαν επτά δεξιότητες, οι 

οποίες είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστούν σε όλα τα ιδρύματα εκπαίδευσης, δηλαδή 

επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες σκέψης και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, 

δεξιότητες ομαδικής εργασίας, Δ.Β.Μ. και διαχείρισης πληροφοριών, ηθικής και 
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επαγγελματισμού και δεξιότητες ηγεσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε μία από τις 

προαναφερθείσες δεξιότητες περιλαμβάνει αρκετές υπο-δεξιότητες. Το πλαίσιο του 21ου 

αιώνα απαιτεί ένα νέο σύνολο δεξιοτήτων εκτός της προφανούς αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. 

Στον κατάλογο των κοινωνικών δεξιοτήτων εντάσσονται η επικοινωνία, η συνεργασία, οι 

κοινωνικές και πολιτιστικές δεξιότητες, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η επίλυση 

προβλημάτων, η παραγωγικότητα, η αυτοδιάθεση, ο προγραμματισμός, η ευελιξία, η 

ανάληψη κινδύνων, η διαχείριση συγκρούσεων και η αίσθηση πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητας (Voogt & Pareja Roblin, 2012, όπ. αναφ. στους Romero, Usart, & Ott, 

2015, σ. 149). Επιπλέον, οι κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δυνατότητα 

αυτορρύθμισης και σύνδεσης με τους συνομηλίκους (peers) και με εξωτερικούς πόρους, 

έχουν αναγνωριστεί ως απαραίτητες γενικές δεξιότητες μάθησης (Tseng et al., 2019). 

Οι Mahasneh και Thabet (2015) αναγνωρίζουν τις κοινωνικές δεξιότητες ως τις 

απαραίτητες ικανότητες και χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται συχνά για να 

περιγράψουν τις μη τεχνικές δεξιότητες. Οι κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνουν 

επικοινωνιακές δεξιότητες, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, συνεργασία, 

προσαρμοστικότητα, διαχείριση αλλαγών, αυτοδιαχείριση, προγραμματισμός και οργάνωση, 

δεοντολογία στον εργασιακό χώρο, διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας, χωρίς ωστόσο 

αυτές οι δεξιότητες να είναι δεσμευτικές για εκείνον που τις κατέχει. Οι Somprach et al. 

(2014), στην έρευνά τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της Ταϋλάνδης προτείνουν τις εξής 

δεξιότητες του 21ου αιώνα, τις οποίες απαιτείται να διαθέτουν όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί αλλά 

και όλο το εύρος της ιεραρχίας της εκπαίδευσης: δεξιότητες επικοινωνίας, σκέψης, επίλυσης 

προβλημάτων, ομαδικής εργασίας, Δ.Β.Μ., διαχείρισης πληροφοριών, ανάπτυξης 

καινοτομίας, δεοντολογίας και επαγγελματισμού και ηγετικών ικανοτήτων. Την παραπάνω 

ταξινόμηση των δεξιοτήτων συμμερίζονται και οι Ngang et al. (2015), οι οποίοι ερμηνεύουν 

τις κοινωνικές δεξιότητες ως ενσωματωμένες πτυχές γενικών δεξιοτήτων. Από τις παραπάνω 

δεξιότητες, η δεξιότητα της ομαδικής εργασίας και η δεξιότητα της επικοινωνίας θεωρούνται 

τα δύο απαραίτητα συστατικά δεξιοτήτων στο χώρο της εργασίας στην εκπαίδευση.  

Σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία οι δεξιότητες, με τις οποίες πρέπει να είναι 

εφοδιασμένα τα διευθυντικά στελέχη καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα 

προώθησης της καινοτομίας του σχολικού οργανισμού. Σε μία μελέτη του Taylor (2016a) 

καταρτίστηκε κατάλογος των πιο σημαντικών δεξιοτήτων. Ο κατάλογος καταρτίστηκε έπειτα 

από επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και έρευνας, η οποία διεξήχθη στο 

Πανεπιστήμιο της Νότιας Αφρικής, όπως αποτυπώνεται στο Σχήμα 5.4.:  
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Σχήμα 5.4. Σημαντικές δεξιότητες, κατά Taylor (2016a) 

Οι Ariratana et al. (2015) επικεντρώθηκαν ως επί τω πλείστον στις κοινωνικές 

δεξιότητες στον εκπαιδευτικό χώρο, εστιάζοντας στην ικανότητα των εκπαιδευτικών 

διαχειριστών να συνεργάζονται. Χρησιμοποιούν τις επιστημονικές τους γνώσεις και τις 

δεξιότητες διαχείρισης για να διευθύνουν τα σχολεία τους, δίνοντας μεγίστη σημασία στις 

δεξιότητες επικοινωνίας για την ανάπτυξη της οργανωτικής συνείδησης και της συνεχούς 

βελτίωσης της σχολικής μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί διαχειριστές καλούνται να δώσουν 

έμφαση στην προοδευτική διαχείριση, ώστε να διασφαλίσουν ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό 

είναι έτοιμο να ευθυγραμμιστεί με τη στρατηγική του σχολείου και να αντιμετωπίσει τις 

επερχόμενες αλλαγές και το μετασχηματισμό μέσω της συνεργασίας.  

Για τους λόγους αυτούς οι ανωτέρω ερευνητές διερευνούν σε ποιο βαθμό οι 

διευθυντές/ντριες διαθέτουν επαρκείς κοινωνικές δεξιότητες. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι το επίπεδο των ηγετικών δεξιοτήτων μεταξύ των στελεχών εκπαίδευσης είναι 

υψηλό. Το εύρημα υποστηρίζεται περαιτέρω και από ποιοτικά ευρήματα που αποκάλυψαν 

ότι τα στελέχη εκπαίδευσης οφείλουν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους, να 

αξιολογήσουν τις στρατηγικές των εκπαιδευτικών, να προωθήσουν το πνεύμα ομαδικής 

εργασίας και τις υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. Οι δεξιότητες των διοικητικών στελεχών θα 

πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στη διοίκηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η θετική 

αλλαγή της στάσης και των συμπεριφορών των εκπαιδευτικών. Εν τέλει οι Ariratana et al. 

(2015) συνθέτουν ένα θεωρητικό πλαίσιο που ευκταίο θα ήταν να ακολουθηθεί προτείνοντας 

οκτώ συνιστώσες των δεξιοτήτων ηγεσίας για εκπαιδευτικούς διαχειριστές, όπως: (i) την 

επικοινωνία και παρουσίαση, (ii) την ηγετική ικανότητα, (iii) την ομαδική εργασία, (iv) την 
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αναλυτική σκέψη και τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, v) τον επαγγελματισμό και την 

ηθική, (vi) τη μάθηση, (vii) τη χρήση των Τ.Π.Ε. και (viii) την ανάπτυξη διαπροσωπικών 

σχέσεων. 

Ο Wijan (2012) επισήμανε ότι οι σημαντικότερες κοινωνικές δεξιότητες του 21ου 

αιώνα είναι οι δεξιότητες μάθησης και καινοτομίας, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, η 

επικοινωνία και η συνεργασία, η δημιουργική σκέψη, η κριτική σκέψη, η πληροφορική και οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες, οι δεξιότητες ζωής, οι κοινωνικές δεξιότητες, οι διαπολιτισμικές 

δεξιότητες, καθώς και οι δεξιότητες ηγεσίας και υπευθυνότητας. Ο Wijan τόνισε επίσης ότι 

είναι καθήκον του εκπαιδευτικού διαχειριστή να αναπτύσσει αυτές τις δεξιότητες μεταξύ του 

προσωπικού, έτσι ώστε να τυγχάνουν εφαρμογής σε υψηλό βαθμό (όπ. αναφ. στους 

Ariratana et al., 2015, σ. 332). Ο ίδιος ερευνητής δήλωσε ότι οι ηγέτες του 21ου αιώνα 

οφείλουν να ενσωματώσουν τόσο τις τεχνικές δεξιότητες όσο και τις κοινωνικές δεξιότητες 

για να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των εργασιακών 

πρακτικών τους, εμμένοντας περισσότερο στις κοινωνικές δεξιότητες για την ανάπτυξη της 

καινοτομίας μέσω της συνεργασίας. Αυτή η θέση ενισχύεται περαιτέρω από τον Tang (2012), 

ο οποίος ισχυρίζεται ότι οι ηγέτες πρέπει να είναι ειδικοί στην αξιοποίηση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, καθώς οφείλουν να είναι ικανοί στην αποτελεσματική καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού οργανισμού. Ο Tang (2012) υποστήριξε ότι ανάμεσα στις δεξιότητες ηγεσίας 

περιλαμβάνονται η ομαδική εργασία, η επικοινωνία, η προσωπική επιδεξιότητα, η 

προσωπική ανάπτυξη, η πρωτοβουλία, η ηγετική ικανότητα, ο προγραμματισμός και η 

οργάνωση, καθώς και οι δεξιότητες παρουσίασης (όπ. αναφ. στους Ariratana et al., 2015, σ. 

333). 

Οι κοινωνικές δεξιότητες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, αλλά εν αντιθέσει με τις 

τεχνικές δεξιότητες είναι δύσκολο να διδαχθούν. Σύμφωνα με τον Taylor (2016a) για τη 

διδασκαλία και εκμάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων η βιβλιογραφία προτείνει τη 

συμμετοχή των μαθητευόμενων, την ενεργό μάθηση, τον προβληματισμό, την έκθεση σε 

εργασιακές καταστάσεις, τα παραδείγματα πραγματικού κόσμου, την ενθάρρυνση του 

διαλόγου, τη συνεργασία με κοινό στόχο και την προσπάθεια να εξευρεθούν μαθησιακά 

αποτελέσματα, συνεργασίες, παρουσιάσεις, συζητήσεις. 

Οι κοινωνικές δεξιότητες συνιστούν ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο, που εγείρει 

προβληματισμό και συγχωνεύει περίπλοκα πρακτικά αλλά και εννοιολογικά ζητήματα. Το 

μεγαλύτερο εννοιολογικό ζήτημα είναι η σύγχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων με 

συμπεριφορές, αξίες, πεποιθήσεις και γνωρίσματα προσωπικότητας. Οι ερευνητές 

δημιουργούν τις ταξινομήσεις προχωρώντας στο συγκερασμό των δεξιοτήτων με άλλες 
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έννοιες, όπως προσωπικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Το ερώτημα 

που παραμένει μετέωρο στις περισσότερες έρευνες είναι εάν οι δεξιότητες που σχετίζονται 

με το συναισθηματικό τομέα θεωρούνται κοινωνικές δεξιότητες και οι δεξιότητες που 

σχετίζονται με το γνωστικό τομέα συνδέονται με τις τεχνικές δεξιότητες. Επιπλέον, είναι 

δυνατόν οι κοινωνικές δεξιότητες να περιλαμβάνουν τόσο γνωστικές όσο και 

συναισθηματικές δεξιότητες; 

Οι περισσότερες μελέτες και πρακτικές έχουν καταδείξει ότι στις κοινωνικές 

δεξιότητες μπορούν να συμπεριληφθούν οποιεσδήποτε έννοιες γνωστικών και αναλυτικών 

ικανοτήτων, συναισθηματικών δεξιοτήτων, οργανωτικής ικανότητας, διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων και προσωπικών δεξιοτήτων. Οποιοσδήποτε ερευνητής επιχειρεί να οργανώσει 

ένα πρόγραμμα για την εκμάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, οφείλει να έχει κατά νου τις 

προηγούμενες απόπειρες για εννοιολόγηση και ταξινόμηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και 

να λαμβάνει υπόψη του το ιδιαίτερο συγκείμενο και τη μοναδική περίπτωση στην οποία 

απευθύνεται ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα. Μία τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να οδηγήσει 

σε σαφείς προσδοκίες για τις ταξινομημένες ιδιότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Παίρνοντας αφόρμηση από την επισκόπηση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας που 

προηγήθηκε, η ερευνήτρια κατέληξε στην κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, 

που θεωρούνται απαραίτητες για τους σχολικούς διευθυντές (Κεφάλαιο 5.4). 

   5.3.4  Η έννοια των ψηφιακών δεξιοτήτων   

   ____________________________________ 

Η προώθηση των Τ.Π.Ε. στον εκπαιδευτικό χώρο, τόσο σε επίπεδο σχολικής τάξης 

όσο και εκπαιδευτικής διοίκησης, αποτελεί τον πυρήνα των εκπαιδευτικών αλλαγών. 

Ωστόσο, παρότι οι σύγχρονες τεχνολογίες αποτελούν το θεμέλιο της καινοτομίας στην 

εκπαίδευση, από μόνες τους δεν είναι ικανές να οδηγήσουν στην εκπαιδευτική αλλαγή, όπως 

θα αναπτυχθεί στη συνέχεια του παρόντος υποκεφαλαίου. Πλήθος όροι είναι δυνατόν να 

ανιχνευτούν στη σύγχρονη βιβλιογραφία για να προσδιοριστεί το περιεχόμενο του όρου 

''ψηφιακές δεξιότητες''. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι έννοιες που σχετίζονται με τις 

Ν.Τ. αποτελούνται από ένα κύριο μέρος (Τ.Π.Ε., Διαδίκτυο, πολυμέσα, υπολογιστής) σε 

συνδυασμό με μία συγκεκριμένη προοπτική γνώσης (δεξιότητες, γραμματισμός, ικανότητα) 

(Hatlevik, Ottestad, & Thorndsen, 2015). Αυτές οι έννοιες παραπέμπουν σε βασικές 

δεξιότητες με τη χρήση των υπολογιστών ή της τεχνολογίας του Διαδικτύου.  

Η έννοια που συνδέει τις ψηφιακές δεξιότητες και την επαγγελματική ανάπτυξη έχει 

αποδοθεί ως ''ψηφιακός γραμματισμός σταδιοδρομίας'' (digital career literacy). Η Hooley 



 
170 

(2012) ανέπτυξε την έννοια του ψηφιακού γραμματισμού σταδιοδρομίας, η οποία συνδυάζει 

τις ψηφιακές ικανότητες και την επαγγελματική ανάπτυξη. Οι ψηφιακές τεχνολογίες 

περιλαμβάνουν τη δυνατότητα χρήσης του διαδικτυακού περιβάλλοντος για αναζήτηση 

επαφών, εξεύρεση απαντήσεων σε ερωτήσεις και δημιουργία θετικής επαγγελματικής φήμης 

για την προώθηση της επαγγελματικής εξέλιξης (Kettunen, Sampson, & Vuorinen 2015˙ 

Robinson et al., 2015). Κατά συνέπεια, οι ψηφιακές δεξιότητες σχετίζονται άμεσα με την 

αξιοποίηση των Ν.Τ. και των δυνατοτήτων του Διαδικτύου στην καθημερινή σχολική 

πραγματικότητα.   

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω επισημάνσεις, εδώ και μία δεκαετία παρατηρείται 

έντονο το ενδιαφέρον της έρευνας για τις ψηφιακές ικανότητες. Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

στην παρούσα διατριβή επικεντρώθηκε είτε σε έγγραφα σχετικά με την πολιτική της 

εκπαίδευσης, στα οποία η ψηφιακή ικανότητα γίνεται αντιληπτή ως έννοια για την αλλαγή 

και την ανάπτυξη (Balanskat & Gertsch,  2010˙ Hatlevik & Christophersen, 2013), είτε σε 

άρθρα με κατεξοχήν ερευνητικό προσανατολισμό (Ilomäki, Paavola, Lakkala, & Kantosalo, 

2016˙ Krumsvik, 2014). 

 

   5.3.5  Ψηφιακές δεξιότητες σε έγγραφα εκπαιδευτικής πολιτικής  

   _______________________________________________________ 

Στα επίσημα πολιτικά κείμενα και εκθέσεις ο όρος "ψηφιακή ικανότητα" απαντάται 

ως βασική ικανότητα, ενώ η εκπαιδευτική έρευνα τη θεωρεί ένα σχετικά νέο όρο που δεν έχει 

ακόμη προσδιοριστεί με σαφήνεια. Η ψηφιακή ικανότητα έχει εξελιχθεί σε μία έννοια-κλειδί 

στις ακαδημαϊκές και επίσημες πολιτικές συζητήσεις αναφορικά με το είδος των δεξιοτήτων 

που οι πολίτες οφείλουν να κατέχουν, ώστε να είναι έτοιμοι για την ομαλή ένταξή τους στην 

Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας.  

Σε έκθεση του ΟΟΣΑ το 2010, μία από τις προτεινόμενες ενέργειες ήταν ο 

εντοπισμός και η προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 21ου αιώνα 

επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες από αυτές τις ικανότητες, αν όχι όλες, υποστηρίζονται ή 

ενισχύονται από τις Τ.Π.Ε. (OECD, 2010). Στα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σχετικά με τη μάθηση και την καινοτομία με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στα σχολεία της Ευρώπης 

(Eurydice, 2011) επιστρατεύτηκαν διάφοροι όροι, προκειμένου να περιγράψουν τις 

ικανότητες με τις οποίες οφείλουν να είναι εξοπλισμένοι οι μαθητευόμενοι (ηλεκτρονική 

μάθηση, ψηφιακός/μιντιακός γραμματισμός και ηλεκτρονικές δεξιότητες).  

Στη σύγχρονη εποχή δεν είναι μόνο ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής που έχει 

άμεση σχέση με τις δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργήσει ένας σύγχρονος ηγέτης. Η 
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ανάλυση της έκθεσης του ΟΟΣΑ υποδηλώνει ότι η ζήτηση για την εκμάθηση και προώθηση 

των γενικών δεξιοτήτων αξιοποίησης των Τ.Π.Ε., όπως μετράται από την Έρευνα για τις 

Δεξιότητες Ενηλίκων (PIAAC) του ΟΟΣΑ, έχει αυξηθεί από την πλειονότητα των χωρών 

(OECD, 2016). Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας στις Η.Π.Α. έχει εντοπίσει τρεις ευρείς τομείς 

αναφορικά με τις απαιτούμενες δεξιότητες που πρέπει να κατέχει οποιοσδήποτε πολίτης: α) 

το γνωστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών διαδικασιών, της γνώσης και της 

δημιουργικότητας, β) τον ενδοπροσωπικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής 

διαφάνειας, της ηθικής εργασίας και της αυτοπεποίθησης και γ) το διαπροσωπικό τομέα, 

συμπεριλαμβανομένης της ομαδικής εργασίας, της συνεργασίας και της ηγεσίας. Είναι 

ενδιαφέρον ότι αυτή η ταξινόμηση αντιστοιχεί σε ένα τμήμα εργασίας του ΟΟΣΑ που 

αποσκοπεί στον εντοπισμό των δεξιοτήτων που είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική 

πρόοδο και ευημερία (OECD, 2015i). Σύμφωνα μ’ αυτή την ταξινόμηση, εκτός από τις 

γνωστικές δεξιότητες, θα πρέπει να αναπτυχθούν και άλλου είδους δεξιότητες, όπως οι 

κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες (soft/emotional skills), οι οποίες ενσωματώνουν 

την εργασία με άλλους, τη διαχείριση συναισθημάτων και την επίτευξη στόχων.  

   5.3.6  Ψηφιακές δεξιότητες βάσει ερευνών  

   ____________________________________  

Αρκετοί όροι απαντώνται στη σύγχρονη βιβλιογραφία για την απόδοση του όρου 

ψηφιακές ικανότητες. Αρχικά, ο όρος ''ψηφιακή ικανότητα'' (digital competence) 

εξακολουθεί να αναφέρεται στην ευρεία έννοια των τεχνολογικών δεξιοτήτων. Η ψηφιακή 

ικανότητα θεωρείται μία εξελισσόμενη έννοια που σχετίζεται ρητά με την ανάπτυξη της 

ψηφιακής τεχνολογίας και τους πολιτικούς στόχους και προσδοκίες της ψηφιακής 

πολιτειότητας στην Κοινωνία της Γνώσης. Οι Aznar και González (2010) εντάσσουν την 

ψηφιακή ικανότητα ως μέρος του γραμματισμού των Τ.Π.Ε., που είναι το πρώτο επίπεδο 

τεχνικής, παραπέμποντας στην αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας.  

Οι Ilomäki et al. (2016) σε μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας, κατέληξαν συνολικά 

σε 34 όρους, οι οποίοι αποδίδουν περιγραφικά την "ψηφιακή ικανότητα". Περισσότερο 

διαδεδομένοι εμφανίζονται οι όροι "ψηφιακός αλφαβητισμός" (digital literacy), "δεξιότητες 

ψηφιακού αλφαβητισμού" (digital literacy skills), "νέοι αλφαβητισμοί" (new literacies), "νέες 

δεξιότητες αλφαβητισμού/πρακτικές" (new literacy skills/practices), "μιντιακός 

αλφαβητισμός" (media literacy), "δεξιότητες μιντιακού αλφαβητισμού" (media literacy 

skills), "πολυγραμματισμοί" (multiliteracies) και "ψηφιακή ικανότητα" (digital 

competence/digital competency). Ο όρος που χρησιμοποιείται πολλές φορές ως συνώνυμο 
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του όρου "ψηφιακή ικανότητα" είναι ο όρος "ψηφιακός γραμματισμός", για τον οποίο θα 

γίνει λόγος σε επόμενο υποκεφάλαιο.  

Η Ferrari (2012) επέκτεινε τους προηγούμενους ορισμούς, ώστε να ενσωματώσει 

περαιτέρω ψηφιακές εξελίξεις και κοινωνικές ανησυχίες, αντικατοπτρίζοντας τη μεγάλη 

επιτυχία των ψηφιακών τεχνολογιών. Για τους ανωτέρω λόγους η εν λόγω ερευνήτρια όρισε 

την ψηφιακή ικανότητα ως: 

Το σύνολο των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των στάσεων, των ικανοτήτων, των 

στρατηγικών και της ευαισθητοποίησης που απαιτούνται όταν χρησιμοποιούνται 

οι Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) και τα ψηφιακά 

μέσα για την εκτέλεση καθηκόντων: για να λυθούν προβλήματα, για την 

επικοινωνία, για τη διαχείριση πληροφοριών, για τη συνεργασία, για τη 

δημιουργία και κοινή χρήση περιεχομένου και για την οικοδόμηση της γνώσης 

αποτελεσματικά, αποδοτικά, κατάλληλα, κριτικά, δημιουργικά, αυτόνομα, με 

ευελιξία, δεοντολογικά, αντανακλαστικά για εργασία, αναψυχή, συμμετοχή, 

μάθηση και κοινωνικοποίηση. (σ. 30)  

Η Ferrari (2012) εστιάζει σε μία ολοκληρωμένη ένταξη πολυάριθμων δεξιοτήτων, 

που ενέχουν μία γενικότερη νοηματοδότηση και κατευθύνει τη συζήτηση καταδεικνύοντας 

ένα μακροοικονομικό επίπεδο του πολίτη που ενεργεί σε διάφορους τομείς της κοινωνίας. Η  

ερευνήτρια προτείνει το ακόλουθο θεωρητικό πλαίσιο των ψηφιακών ικανοτήτων (Σχήμα 

5.5.): 

 

Σχήμα 5.5.  Ψηφιακές ικανότητες των ηγετών εκπαίδευσης, κατά Ferrari (2012) 
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Επιπρόσθετα, η ψηφιακή ικανότητα ορίζεται ως οι ''δεξιότητες, γνώσεις και 

συμπεριφορές που κινητοποιούν τους εκπαιδευόμενους να αξιοποιούν ψηφιακά μέσα για 

συμμετοχή, εργασία και επίλυση προβλημάτων, ανεξάρτητα και σε συνεργασία με άλλους με 

κριτικό, υπεύθυνο και δημιουργικό τρόπο'' (Hatlevik, Guðmundsdóttir, & Loi, 2015, σ. 346). 

Ο ορισμός αυτός αναφέρεται στην ικανότητα των εκπαιδευόμενων να συνεργάζονται μέσω 

των ψηφιακών τεχνολογιών αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη, γι’ αυτό και απαιτείται 

η ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους σχολικούς 

ηγέτες. Παρά το γεγονός ότι ο ορισμός εμπερικλείει τον όρο ''ψηφιακός'', η ψηφιακή 

διάσταση συχνά αντιμετωπίζεται ως μία διακριτή δεξιότητα, υπό την έννοια ότι οι δεξιότητες 

του 21ου αιώνα δεν αναφέρονται απαραίτητα στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.  

Το πεδίο εφαρμογής των δεξιοτήτων διαφέρει και είναι πιο ευρύ από τις ψηφιακές 

ικανότητες. Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα χαρακτηρίζονται ως δεξιότητες που επιτρέπουν τη 

συμμετοχή στις νέες κοινότητες που αναδύονται μέσα σε μία δικτυωμένη κοινωνία (Jenkins, 

Purushotma, Weigel, Clinton, & Robison, 2009). Ένας ιδιαίτερα περιεκτικός ορισμός 

επιχειρήθηκε και από τον Ilomäki και τους συνεργάτες του (2016), οι οποίοι αφού έλαβαν 

υπόψη την ποικιλομορφία των δεξιοτήτων, τους τρόπους με τους οποίους οριοθετήθηκε η 

έννοια στον πολιτικό λόγο και στην έρευνα, το διαφορετικό υπόβαθρο και τα πεδία 

εφαρμογής της, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ψηφιακή ικανότητα (επάρκεια) 

αποτελείται:    

από τις δεξιότητες και τις πρακτικές που απαιτούνται για τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών κατά τρόπο ουσιαστικό και ως μέσο για τη μάθηση, την εργασία 

και τον ελεύθερο χρόνο, κατανόησης των βασικών φαινομένων των ψηφιακών 

τεχνολογιών τόσο στην κοινωνία όσο και στη ζωή του ατόμου, και το κίνητρο 

συμμετοχής στον ψηφιακό κόσμο ως ενεργό και υπεύθυνο δρων πρόσωπο. 

(Ilomäki et al., 2016, σ. 670-671) 

Πρόκειται για έναν ευρύ ορισμό, καθώς εμπεριέχει στοιχεία τεχνικής φύσεως, 

ουσιαστική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εργασία και στην καθημερινότητα, 

κριτική αξιολόγηση των ψηφιακών τεχνολογιών και παρακίνηση συμμετοχής και δέσμευσης 

στην ψηφιακή κουλτούρα. Αναφέρεται πρωτίστως στις δεξιότητες που απαιτούνται για να 

είναι σε θέση ο μέσος πολίτης να μάθει, ώστε να είναι ικανός να πλοηγηθεί στην 

ψηφιοποιημένη Κοινωνία της Γνώσης. Συνεπώς, η ψηφιακή ικανότητα θεωρείται ως μία 

βαθύτερη έννοια σε σχέση με τις δεξιότητες, οι οποίες εντοπίζονται περισσότερο στον 

τεχνικό παράγοντα.  
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Άλλοι μελετητές αντιμετωπίζουν την ψηφιακή ικανότητα ως μία ευρύτερη έννοια που 

εξαρτάται όχι από μεμονωμένους παράγοντες, αλλά πρέπει να βασιστεί στη συνέργεια 

πολλών παραγόντων και να ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Η Pettersson (2018) στην 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο η διεθνής εκπαιδευτική 

έρευνα αντιμετώπισε την ψηφιακή ικανότητα σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Η έρευνά της 

κατέληξε ότι η ψηφιακή ικανότητα ενδεχομένως να μην υφίσταται, εάν αντιμετωπιστεί ως 

μεμονωμένο φαινόμενο στο επίπεδο μεμονωμένων φορέων. Αντιθέτως, μπορεί να εκληφθεί 

ως οργανωτικό καθήκον, επηρεασμένο και καθοδηγούμενο από ποικίλους συμφραζόμενους 

παράγοντες, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι εντός μιας ευρύτερης σχολικής οργάνωσης. 

Ανάμεσα στους παράγοντες η ερευνήτρια διακρίνει την πολιτική του σχολείου, τις 

οργανωτικές υποδομές, τη στρατηγική ηγεσία, όπως επίσης τους εκπαιδευτικούς και τις 

πρακτικές διδασκαλίας τους.   

Η παρούσα μελέτη, ωστόσο, στρέφει την προσοχή της στις παιδαγωγικές πτυχές της 

ψηφιακής ικανότητας, εστιάζοντας στα εκπαιδευτικά πλαίσια. Εκείνο που μπορεί να 

υπογραμμιστεί είναι ότι, παρά τη διεξοδική διερεύνηση της ψηφιακής ικανότητας σε 

εκπαιδευτικά πλαίσια, εξακολουθεί να υφίσταται μία σύγχυση μεταξύ της ψηφιακής 

ικανότητας των μέσων πολιτών και των παιδαγωγικών πτυχών της ψηφιακής ικανότητας που 

απαιτούνται για τους συγκεκριμένους φορείς που εργάζονται στα σχολεία και την 

εκπαίδευση. Ορισμένοι ερευνητές επιχειρούν να προσεγγίσουν την παιδαγωγική διάσταση 

των ψηφιακών ικανοτήτων (Pettersson, 2018), καθώς μία παραδοχή στην ερευνητική 

βιβλιογραφία όσον αφορά στις  ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών και των σχολικών 

ηγετών υποδηλώνει ένα πιο περίπλοκο σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε σύγκριση με 

τις ψηφιακές ικανότητες που χρειάζονται άτομα σε άλλους τομείς της κοινωνίας (From, 

2017˙ Instefjord & Munthe, 2016).  

Οι Sousa και Rocha (2019) επεκτείνοντας την παιδαγωγική διάσταση της μάθησης 

που σχετίζεται με τη γνώση και τις δεξιότητες του ψηφιακού κόσμου, θεωρούν ότι η 

ψηφιακή μάθηση δύναται να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για 

την ευαισθητοποίηση των οργανισμών στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ειδικότερα, οι 

παραπάνω μελετητές πρεσβεύουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πραγματοποιηθεί, σε 

περίπτωση που οι οργανισμοί αγκαλιάσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή 

μάθηση στο σχεδιασμό και τη διανομή του περιεχομένου του μαθήματος, σε συνδυασμό με 

τη συμπερίληψη των κοινωνικών στοιχείων που ενσωματώνονται στο ψηφιακό περιεχόμενο, 

την άτυπη επίλυση προβλημάτων, την ανταλλαγή γνώσεων, τις κοινότητες πρακτικής και το 

περιεχόμενο που παράγει ο χρήστης των τεχνολογιών (Sousa & Rocha, 2019). Παρόλα αυτά, 
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η βιβλιογραφία εστιάζει στην αναγκαιότητα της αξιοποίησης των ψηφιακών δεξιοτήτων για 

την εκτέλεση πολλών καθηκόντων (Cinque, 2015, όπ. αναφ. στην Cimatti, 2016, σ. 101).  

Η μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας καθιστά σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να 

υπάρξει ένας και μοναδικός εννοιολογικός προσδιορισμός για την ψηφιακή ικανότητα λόγω 

των διαφορετικών οπτικών θεώρησης του κάθε μελετητή και λόγω των ραγδαίων 

μετασχηματισμών στη χρήση των τεχνολογιών και στην κοινωνία μέσα στην οποία αυτές 

εξελίσσονται. Ωστόσο, παρά τη διεξαγωγή ερευνών για την ψηφιακή ικανότητα σε 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, οι γνώσεις σχετικά με τις ψηφιακές ικανότητες που σχετίζονται 

με τη σχολική ηγεσία είναι περιορισμένες, εύρημα με το οποίο συναινεί και η Pettersson 

(2018). Επομένως, προτείνεται η διεξαγωγή επιπρόσθετων ερευνών που να σχετίζονται με τις 

ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες της σχολικής ηγεσίας.  

 

   5.3.7  Έννοιες συναφείς με τις ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα  

   _________________________________________________________ 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν συνιστούν καινούρια εργαλεία που συνεισφέρουν στην 

εκτέλεση εργασιών με ταχύτερο ή πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αντιθέτως, έχουν συμβάλει 

στην ύπαρξη επικοινωνιακών χώρων επεκτείνοντας τα υπάρχοντα δίκτυα επικοινωνίας και 

τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι συνδέονται και επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι 

μελετητές του επιστημονικού πεδίου των ψηφιακών δεξιοτήτων που θεωρούν επιτακτική 

ανάγκη την ενσωμάτωση των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διοικητική και διδακτική 

πρακτική από τους σχολικούς ηγέτες, αναφέρονται σε έννοιες που σχετίζονται με τη 

συγχώνευση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα γενικότερα. 

Καταρχάς, επισημαίνεται συχνά ο όρος ''ψηφιακός γραμματισμός''. Το να είναι κάποιος 

εγγράμματος (literate) σημαίνει να γνωρίζει τις γλωσσικές συμβάσεις, καθώς και τις 

κοινωνικές και πολιτιστικές γνώσεις και αξίες που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη από την 

εκπαιδευτική πολιτική (Weninger, 2017).  

Η εξέχουσα θέση που δίδεται στον ψηφιακό γραμματισμό και στις δεξιότητες του 

21ου αιώνα δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η πρόοδος της τεχνολογίας τα τελευταία 

είκοσι χρόνια απασχόλησε την εκπαιδευτική πολιτική των κρατών και υπήρξε καταλύτης για 

τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, ο 

ψηφιακός γραμματισμός έχει αναγνωριστεί από διεθνείς εκπαιδευτικούς φορείς και εθνικές 

κυβερνήσεις ανά τον κόσμο ως μία από τις πολιτικές προτεραιότητες και ως μέρος μίας 

ευρύτερης ατζέντας και συζήτησης για τις δεξιότητες και ικανότητες του 21ου αιώνα. 
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Ο όρος ''ψηφιακός γραμματισμός'' είναι μία έννοια που συζητείται σε διαφορετικά 

πλαίσια (εκπαίδευση, πληροφορική επιστήμη, οικονομικές επιστήμες, κ.λπ) και έχει 

αποκτήσει διαφορετικές αποχρώσεις ανάλογα με την οπτική γωνία και τα πλαίσια στα οποία 

ενσωματώνεται. Ως όρος εισήχθη για πρώτη φορά από τους Gilster και Gilster (1997), οι 

οποίοι αναφέρθηκαν στον ψηφιακό γραμματισμό ως την ικανότητα να κατανοήσει κάποιος 

και να χρησιμοποιήσει πληροφορίες από μία πληθώρα ψηφιακών πηγών. Οι ίδιοι μελετητές 

διαχωρίζουν τον όρο ψηφιακό γραμματισμό από την πιο περιορισμένη άποψη των τεχνικών 

δεξιοτήτων του ψηφιακού γραμματισμού, υπό το σκεπτικό ότι ο ψηφιακός γραμματισμός 

ενέχει τον έλεγχο των ιδεών και όχι απλά την πληκτρολόγηση σε έναν υπολογιστή.  

Η ολιστική άποψη των Hague και Payton (2011) για έναν επιτυχημένο πολίτη στη 

σύγχρονη εποχή, εμπερικλείει την άποψη ότι απαιτείται υψηλό επίπεδο ψηφιακού 

αλφαβητισμού, που δεν αφορά μόνο στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών. Την ίδια 

άποψη ασπάζεται και ο List (2019), ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο ψηφιακός αλφαβητισμός 

σήμερα μπορεί να γίνει κατανοητός ως ένα αλληλένδετο σύνολο δεξιοτήτων ή ικανοτήτων 

που είναι απαραίτητες για την επιτυχία στην ψηφιακή εποχή. Ο ψηφιακός γραμματισμός 

αναφέρεται στις δεξιότητες, τις γνώσεις και την κατανόηση που απαιτούνται για τη χρήση 

των Ν.Τ. και των μέσων ενημέρωσης για τη δημιουργία και το διαμοιρασμό εννοιών. 

Αναφέρεται επίσης, στη γνώση του τρόπου με τον οποίο συγκεκριμένες τεχνολογίες 

επικοινωνίας επηρεάζουν τις έννοιες και την ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης των 

γνώσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον Παγκόσμιο Ιστό. Συνεπώς, ο ψηφιακός 

γραμματισμός δεν αφορά αποκλειστικά τους τρόπους αξιοποίησης των τεχνολογιών, αλλά 

πρόκειται για μία πιο σύνθετη έννοια που ενέχει την αλλαγή της κουλτούρας χρήσης των 

τεχνολογιών και απαιτεί πιο αναλυτικές διεργασίες σκέψης, όπως η ανάλυση και η 

αξιολόγηση.  

Το άρθρο των Bastos και Oliveira (2015) παρουσιάζει τα αποτελέσματα δύο ερευνών  

που διεξήχθησαν σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πορτογαλία σχετικά με τον 

προσδιορισμό του προφίλ των δεξιοτήτων των διευθυντών/ντριών σχολείων όσον αφορά 

στον ψηφιακό γραμματισμό και τη σύνδεση αυτού του προφίλ με την τοπική εφαρμογή 

παιδαγωγικών πρακτικών εμπλέκοντας τις ψηφιακές τεχνολογίες. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι 

διευθυντές/ντριες σχολείων ανέπτυξαν ενθαρρυντικές στάσεις ηγεσίας αναφορικά με την 

παιδαγωγική χρήση των τεχνολογιών παρωθώντας εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητές να 

καινοτομούν. Επιπλέον, οι διευθυντές/ντριες παρουσιάζονται να έχουν επίγνωση της 

σημασίας του ψηφιακού γραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειές του στην 

κοινωνία, στην οποία η μάθηση εκλαμβάνεται ως μία συνεχής διαδικασία. Στο πλαίσιο της 
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Πορτογαλίας είναι σημαντικό να αναφερθεί η οικονομική στενότητα, η οποία αποτελεί 

τροχοπέδη για τέτοιου είδους εκπαιδευτικές πολιτικές, οι οποίες δεν τροφοδοτούν πάντοτε 

τις καινοτομίες.   

Ο ψηφιακός γραμματισμός δεν είναι απλώς η ικανότητα κάποιου να αξιοποιεί τα 

λογισμικά, να γνωρίζει την αποτελεσματική λειτουργία των ψηφιακών μηχανών και να 

χρησιμοποιεί τις ψηφιακές πηγές αποτελεσματικά στην εργασία του. Ο Ng (2012) 

παρουσιάζει τρεις αλληλοεξαρτώμενες διαστάσεις του ψηφιακού γραμματισμού: i) τον 

τεχνικό τομέα, ii) το γνωστικό τομέα και iii) τον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα. Παρόμοια, 

οι Deursen και Van Dijk (2010) στη μελέτη τους εισηγήθηκαν εννοιολογήσεις ψηφιακών 

δεξιοτήτων, που αντιπροσωπεύουν τεχνικές πτυχές ή πτυχές των μέσων ενημέρωσης και 

ουσιαστικές πτυχές ή πτυχές περιεχομένου, αναπτύσσοντας ένα θεωρητικό υπόβαθρο που 

περιλαμβάνει τέσσερα είδη δεξιοτήτων: α) επιχειρησιακές δεξιότητες, β)  επίσημες δεξιότητες, 

γ) πληροφοριακές δεξιότητες και δ) στρατηγικές δεξιότητες του Διαδικτύου. Οι τεχνολογικά 

εγγράμματοι ηγέτες διαθέτουν ειδικές γνώσεις, τρόπους σκέψης και δράσης, καθώς και 

δυνατότητες, ώστε να αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

Σε μετέπειτα μελέτη το ίδιο μοντέλο εξελίχθηκε, ώστε να περιλαμβάνει πέντε τύπους 

δεξιοτήτων του Διαδικτύου: i) τις λειτουργικές δεξιότητες (operational skills), ii) τις 

ικανότητες στις πληροφορίες πλοήγησης (navigation information skills), iii) τις κοινωνικές 

δεξιότητες (social skills), iv) τις δημιουργικές δεξιότητες (creative skills), καθώς και v) τις 

κινητές δεξιότητες (mobile skills) (Van Deursen, Helsper, & Eynon, 2016). Αυτός ο 

προτεινόμενος ορισμός επικεντρώνεται στις τεχνικές πτυχές και τις διαστάσεις που 

σχετίζονται με το περιεχόμενο που παρέχεται από το Διαδίκτυο, καθώς και τις δεξιότητες 

ζωής. Οι Garcia και Morrell (2013) συμμερίζονται την παραπάνω άποψη και διατείνονται ότι 

η εκπαίδευση ψηφιακών μέσων πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικές, κοινωνικο-πολιτιστικές, 

επικοινωνιακές και πολιτικές δεξιότητες και ικανότητες και να στοχεύει πρωτίστως στην 

προσωπική ενδυνάμωση και τη θετική κοινωνική αλλαγή. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να 

επιτευχθεί ο μετασχηματισμός στα σύγχρονα σχολεία.   

Στη βιβλιογραφία επιπλέον, απαντάται ο όρος "ηλεκτρονικές δεξιότητες" (e-skills), 

για να περιγραφούν οι ενέργειες στις οποίες απαιτείται να προβεί ένας εκπαιδευτικός 

οργανισμός για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο 

Mitrovic (2010) αντιλαμβάνεται τις ηλεκτρονικές δεξιότητες ως την  

ικανότητα ανάπτυξης και χρήσης των Τ.Π.Ε. για την κατάλληλη συμμετοχή σε 

ένα περιβάλλον που κυριαρχείται ολοένα και περισσότερο από την πρόσβαση 

στην πληροφορία που παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα και από μία καλά 
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αναπτυγμένη ικανότητα σύνθεσης των πληροφοριών αυτών σε αποτελεσματικές 

και σχετικές γνώσεις. (όπ. αναφ. στους van Laar et al., 2017, σ. 579)    

Από τις παραπάνω επισημάνσεις προκύπτει το συμπέρασμα ότι υφίσταται ασάφεια 

και αντιφάσεις μεταξύ των χρήσεων των διαφόρων όρων που σχετίζονται με την ψηφιακή 

ικανότητα και ψηφιακή δεξιότητα και απουσιάζει η σύγκλιση των απόψεων των ερευνητών 

για την εννοιολογική οριοθέτηση των όρων. Αυτοί είναι οι κυριότεροι λόγοι για την 

αξιοποίηση και των δύο όρων ως συνωνύμων στην παρούσα διδακτορική διατριβή.  

 

   5.3.8  Ψηφιακός γραμματισμός ως πολιτική προτεραιότητα  

   ___________________________________________________   

Οι τεχνολογικές αλλαγές επιδρούν στις καινοτόμες διαύλους επικοινωνίας και στις 

συνθήκες εργασίες εντός των σχολείων, ενώ παράλληλα οι σχολικοί ηγέτες επιχειρούν την 

προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε οι μαθητευόμενοι να είναι σε 

θέση να ενσωματωθούν στην κοινωνία ως μελλοντικοί εργαζόμενοι, πολίτες και ιδιώτες. Οι 

αλλαγές αυτές οδήγησαν στην καθιέρωση της ψηφιακής παιδείας που αποτελεί το επίκεντρο 

παγκόσμιας πολιτικής ώθησης για την υιοθέτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, εκκινώντας 

πρώτα από τα διευθυντικά στελέχη ως εισηγητές της αλλαγής και προχωρώντας στους 

εκπαιδευτικούς και μετέπειτα στους μαθητές των σχολικών μονάδων. Ο ψηφιακός 

γραμματισμός αποτελεί πολιτική προτεραιότητα στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης.  

Επίσημο έγγραφο για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση είναι ο οδηγός 

του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού, και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών 

(UNESCO). Ο οδηγός αυτός έχει συνταχθεί για εκπαιδευτικούς και ηγέτες εκπαίδευσης και 

παρέχει ένα πλαίσιο ψηφιακού γραμματισμού που θα χρησιμεύσει ως βάση για την 

εφαρμογή των τεχνολογιών στα σχολεία της Ασίας και του Ειρηνικού Ωκεανού (Anderson, 

2010). Ο οδηγός εδράζεται στο πλαίσιο της Σύμπραξης για τη Μάθηση του 21ου αιώνα, με τη 

διαφορά ότι χρησιμοποιεί τον ψηφιακό γραμματισμό ως "όρο-ομπρέλα" για να συμπεριλάβει 

τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Προσδιορίζει ένα πλήθος ικανοτήτων που όλες μαζί 

συναποτελούν το εύρος του ψηφιακού γραμματισμού, μεταξύ των οποίων η αναζήτηση, η 

διαχείριση, η δημιουργία και η αξιολόγηση των πληροφοριών, όπως επίσης και η χρήση των 

Τ.Π.Ε. για την επίλυση προβλημάτων. 

Ο ψηφιακός γραμματισμός υπήρξε μία από τις πολιτικές προτεραιότητες των διεθνών 

εκπαιδευτικών συστημάτων, ορισμένες φορές ως τμήμα μίας ευρύτερης ατζέντας που 

κατευθύνει την υιοθέτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Πιο αναλυτικά, η Σύμπραξη για τη 

Μάθηση του 21ου αιώνα (Partnership for 21st Century Learning, 2015) μπορεί να θεωρηθεί 
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ως ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο σπουδών που λειτουργεί ως καταλύτης για την 

εφαρμογή των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, με στόχο την οικοδόμηση συνεργατικών 

συμπράξεων μεταξύ εκπαίδευσης, ηγετών και κοινωνίας. Το υφιστάμενο πλαίσιο 

διαχωρίζεται σε: 

 Δεξιότητες μάθησης και καινοτομίας (δημιουργικότητα, καινοτομία, κριτική σκέψη 

και επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, συνεργασία, κ.λπ). 

 Δεξιότητες ζωής και σταδιοδρομίας (ευελιξία, προσαρμοστικότητα, πρωτοβουλία, 

αυτοδιάθεση, κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες, παραγωγικότητα, 

λογοδοσία, ηγεσία, ευθύνη, κ.λπ).  

 Δεξιότητες γραμματισμού (πληροφορίες, μέσα, τεχνολογικός αλφαβητισμός). 

Αναφορικά με τον τεχνολογικό γραμματισμό, θεωρείται ότι οι μαθητευόμενοι 

διερευνούν και χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες τεχνολογίες για την επικοινωνία και τη 

συνεργασία με άλλους και το διαμοιρασμό νέων ιδεών και πληροφοριών. 

Σε μία προσπάθεια ανάπτυξης εθνικής συναίνεσης σχετικά με τα τεχνολογικά 

πρότυπα για τους ηγέτες εκπαίδευσης, η Διεθνής Κοινότητα για την Τεχνολογία στην 

Εκπαίδευση (International Society for Technology in Education-ISTE) παρουσιάζει τα 

πρότυπα για τους σχολικούς ηγέτες, με στόχο την υποστήριξη της ψηφιακής μάθησης μέσω 

πλούσιων τεχνολογικών περιβαλλόντων (ISTE, 2016). Ένα από τα πρότυπα αναφέρεται στην 

κουλτούρα μάθησης, σύμφωνα με το οποίο οι εκπαιδευτικοί διαχειριστές δημιουργούν, 

προωθούν και διατηρούν μία δυναμική κουλτούρα μάθησης για την ψηφιακή εποχή. 

Πρόσφατη έρευνα των Yu και Prince (2016) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επίδοξοι 

διευθυντές σχολείων είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν την ανάγκη για επαγγελματική 

εξέλιξη στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, ώστε να ανταποκριθούν στα πρότυπα του ISTE. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά στην Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ATS2020), ένα έργο συνεργασίας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και μέτρηση 

εγκάρσιων δεξιοτήτων (transversal skills). Οι εγκάρσιες δεξιότητες, ένας προτιμώμενος όρος 

στα πολιτικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτυπώνουν δεξιότητες που παραμερίζουν 

τους παραδοσιακούς θεματικούς τομείς εγκολπώνοντας την κριτική σκέψη, την επίλυση 

προβλημάτων, τη συλλογική εργασία και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων (ATS2020). 

Περιλαμβάνει πλείστες ικανότητες και δεξιότητες του ψηφιακού γραμματισμού, 

συμπεριλαμβανομένων του πληροφοριακού γραμματισμού, της συνεργασίας και 

επικοινωνίας, της αυτόνομης μάθησης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.   

Η καινοτομία απαιτεί ηγετικά στελέχη υψηλά προσοντούχα που να έρχονται 

αντιμέτωπα με όλο και πιο σύνθετα καθήκοντα. Η ανάγκη ύπαρξης νέας γενεάς ηγετών 
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επισημαίνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εισηγείται ορισμένες από τις 

βασικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι ηγέτες της νέας γενεάς (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2017):  

 Δεξιότητες εκμάθησης, αφομοίωσης και διαρκούς επικαιροποίησης των γνώσεων, 

καθώς και δημιουργίας νέων γνώσεων πέραν των υφιστάμενων. 

 Εγρήγορση, που υποδηλώνει την ικανότητα διαρκούς παρακολούθησης των 

εξελίξεων, ώστε οι ηγέτες να είναι ενήμεροι για τις τελευταίες τάσεις.  

 Προσαρμοστικότητα, δηλαδή ικανότητα να αποδέχονται και να είναι 

προετοιμασμένοι να αποδεχθούν και να εναρμονιστούν με την αλλαγή. 

 Συνεχής πειραματισμός και ικανότητα εποικοδομητικής αξιοποίησης των δυνητικών 

αποτυχιών και ικανότητα μετατροπής τους σε πολύτιμη εμπειρία εκμάθησης και σε 

επωφελή κατάσταση. 

 Δεξιότητες διεπιστημονικότητας και ενσωμάτωσης διαφόρων πεδίων προς επιδίωξη 

κοινών λύσεων για επίλυση σύνθετων προβλημάτων, που επιτυγχάνεται καλύτερα σε 

συλλογικό περιβάλλον. Οι ικανότητες ενσωμάτωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με 

τις σχεδιαστικές ικανότητες, την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης 

περίπλοκων προβλημάτων. 

Σταχυολογώντας τον επίσημο λόγο των σύγχρονων φορέων και διαμορφωτών της 

παγκόσμιας εκπαιδευτικής πολιτικής, σε όλα τα θεωρητικά πλαίσια διαπιστώνεται πρόδηλη η 

ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και η ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική ατζέντα ως 

βασικές συνιστώσες της Κοινωνίας της Γνώσης. Παρότι ο τρόπος με τον οποίο τα διεθνή 

πλαίσια οργανώνουν τα συστατικά των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα ποικίλλει, υφίσταται  

σημαντική αλληλοεπικάλυψη των δεξιοτήτων που προωθούν, η οποία περιλαμβάνει κάποια 

μορφή δημιουργικής ψηφιακής επικοινωνίας. Επιπλέον, διαφορές εντοπίζονται και όσον 

αφορά στο περιεχόμενο του όρου ψηφιακός γραμματισμός. Στα αρχικά κείμενα (π.χ. 

UNESCO) οι ψηφιακές δεξιότητες αναφέρονται στην απλή διεκπεραίωση εγγράφων και στη 

διανομή πληροφοριών, ενώ σε πιο πρόσφατα έγγραφα (π.χ. ATS2020) οι ψηφιακές   

δεξιότητες ενσωματώνονται στις δεξιότητες του 21ου αιώνα.   

Η Weninger (2017) θεωρεί ότι πρέπει να διευρυνθεί το φάσμα της έρευνας πέραν της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, προκειμένου να διαμορφωθεί μία πολύπλευρη αντίληψη για το πώς 

οι παγκόσμιες ιδέες της ψηφιακής παιδείας και των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα 

διαμορφώνονται ως εγκεκριμένες πρακτικές στις τοπικές πολιτικές. Πρέπει να ληφθούν 

σοβαρά υπόψη τόσο οι γενικότερες παγκόσμιες τάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και 

το τοπικό εκπαιδευτικό συγκείμενο, προκειμένου να ενταχθούν πλήρως οι ψηφιακές 
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δεξιότητες του 21ου αιώνα για τους ηγέτες εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και 

του ρόλου τους. Σε γενικές γραμμές, παρά τις όποιες διαφορές, οι ομοιότητες μεταξύ των 

πλαισίων αναφορικά με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα δεν αποτελούν έκπληξη, καθώς 

θεωρούνται το κλειδί για την επιτυχή ηγεσία στα σχολεία και τείνουν τα τελευταία χρόνια να 

μονοπωλούν τον επίσημο λόγο στα έγγραφα της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 

 

5.4    Προτεινόμενο μοντέλο δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για σχολικούς ηγέτες 

   5.4.1  Οι διαπροσωπικές/κοινωνικές δεξιότητες  

   ________________________________________ 

Οι διαπροσωπικές ή κοινωνικές δεξιότητες (interpersonal/social skills) αναφέρονται 

στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά ο ένας με τον άλλο για 

την επιδίωξη κοινών στόχων. Η αποτελεσματική σχολική ηγεσία δεν είναι υπόθεση ενός 

μεμονωμένου ατόμου, αλλά απαιτεί συλλογική προσπάθεια. Οι κυριότερες διαπροσωπικές 

δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχει ένα διευθυντικό στέλεχος παρουσιάζονται ως εξής:       

 Η επικοινωνία (communication): Η επικοινωνία μπορεί να οριστεί ως η ανταλλαγή 

ιδεών ή μηνυμάτων με άλλους μέσω μιας διαδικασίας κωδικοποίησης και 

αποκωδικοποίησης των συμβόλων στα οποία εντάσσονται οι ιδέες (Kaburise, 2016). 

Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι η ικανότητα συζήτησης, αναφοράς, παρουσίασης 

και υπεράσπισης απόψεων χρησιμοποιώντας προφορικές, γραπτές, επίσημες και 

άτυπες μεθόδους για τη μετάδοση πληροφοριών. Η επικοινωνία καθορίζει όχι μόνο 

την ακαδημαϊκή επιτυχία αλλά και την επιτυχία του εκπαιδευτικού οργανισμού. Η 

δεξιότητα αυτή αναγνωρίζεται ως μία σημαντική δεξιότητα, ώστε ο Kaburise (2016) 

σε άρθρο του καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση των δεξιοτήτων 

επικοινωνίας τείνει να είναι μία συνεταιριστική επιχείρηση που θα περιλαμβάνει όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη της εκπαίδευσης - σπουδαστές, γονείς, ιδρύματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις και κυβέρνηση. Η δυνατότητα επικοινωνίας 

διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν, μεταξύ άλλων, να δικτυωθούν, να 

διαπραγματευτούν, να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και να διατυπώσουν ιδέες και 

πληροφορίες μέσα στο δυναμικό εργασιακό περιβάλλον του σχολείου. Η σημασία της 

ανοικτής αμοιβαίας επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι διευθυντές/ντριες 

πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά με το ακαδημαϊκό και το 

διοικητικό προσωπικό, τους μαθητές και τα ενδιαφερόμενα μέρη αξιοποιώντας 

μεθόδους ενεργητικής ακρόασης, ανοικτού διαλόγου και ανταλλαγής πληροφοριών. 
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 Οι δεξιότητες παρουσίασης (presentation skills): Τα στελέχη της διοίκησης 

οφείλουν να είναι αποτελεσματικά ως προς την παρουσίαση ιδεών και προτάσεων σε 

ομάδες ατόμων με επαγγελματικό τρόπο δημιουργώντας μια καλή πρώτη εντύπωση. 

Επιπλέον, θα πρέπει να προχωρούν στην αποτελεσματική αξιοποίηση οπτικών 

βοηθημάτων στις παρουσιάσεις και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους πειθούς 

επιχειρηματολογώντας, προκειμένου να πείσουν τους ενδιαφερόμενους να 

αποδεχθούν μία ιδέα, ένα σχέδιο ή μία δραστηριότητα.  

 Η συνεργασία (collaboration): Περιλαμβάνει την οικοδόμηση σχέσεων και τη 

συνεργασία με άλλους ανθρώπους, συμβάλλοντας στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 

των ομάδων, την επικοινωνία, επιδεικνύοντας σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις 

και ατομικές προτιμήσεις και συμμετέχοντας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 

ομάδας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το ηγετικό στέλεχος της εκπαίδευσης 

συμμετέχει αποτελεσματικά σε συναντήσεις της ομάδας, ενθαρρύνει και εκτιμά την 

ποικιλομορφία μέσω της κατανόησης και της εκτίμησης των ατόμων, που 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικές ανησυχίες, συναισθήματα, σκέψεις, κίνητρα, 

ανάγκες, δεξιότητες και ικανότητες. Επιπλέον, ο διαχειριστής της σχολικής μονάδας 

θεωρείται ότι επιτυγχάνει συναίνεση μέσω των ομαδικών συζητήσεων, βοηθώντας 

κάθε άτομο να διατυπώσει τη δική του άποψη, επιδεικνύοντας ευαισθησία στις 

ανάγκες ατόμων και ομάδων, εκφράζοντας με ειλικρίνεια τις σκέψεις, τις ιδέες και τα 

συναισθήματά του και παραμένοντας ευαίσθητος στις σκέψεις, τις ιδέες και τα 

συναισθήματα των άλλων. 

 Η ομαδική εργασία (teamwork): Η ομαδική εργασία είναι η δυνατότητα 

συντονισμού των προσπαθειών εργασίας για την επίτευξη των στόχων μίας ομάδας 

ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα (Brill, Gilfoil, & Doll, 2014). Ο ρόλος του διευθυντή 

είναι να καλλιεργεί πνεύμα συλλογικότητας και κλίμα εμπιστοσύνης στο σχολείο και 

να προτείνει πρακτικές για την υιοθέτηση ενός κλίματος ομαδικής εργασίας ανάμεσα 

σε εκπαιδευτικούς, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και ανάμεσα σε 

διαφορετικές σχολικές μονάδες. Η συμμετοχή στην ομαδική εργασία προϋποθέτει τη 

συνεργατική κουλτούρα και την εξωστρέφεια που πρέπει να υιοθετηθεί στα σχολεία 

εκ μέρους των διευθυντικών στελεχών.  
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   5.4.2  Οι προσωπικές δεξιότητες  

   ____________________________  

Οι προσωπικές δεξιότητες (personal skills) αναφέρονται στις δεξιότητες και τα  

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ηγετικών στελεχών που τα καθιστούν ικανά να 

διαχειρίζονται τις καταστάσεις που προκύπτουν στη σχολική μονάδα. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά αφορούν και στα γενικά πρότυπα, τις αξίες ή και τις αρχές που καθοδηγούν 

τις συμπεριφορές των διευθυντών/ντριών, όπως αναφέρονται παρακάτω: 

 Η κριτική σκέψη (critical thinking): Θεωρείται ως η ικανότητα που επιτρέπει την 

επιτυχία σ’ ένα ευρύ φάσμα ηγετικών ρόλων, που συνεπάγεται τα διευθυντικά 

στελέχη να σκέπτονται κριτικά και δημιουργικά και να μοιράζονται σκέψεις και 

απόψεις με όλους τους εμπλεκόμενους στην παιδαγωγική διαδικασία. Επιπλέον, είναι 

σε θέση να χρησιμοποιούν ορθή κρίση και να προβαίνουν σε λήψη αποφάσεων έπειτα 

από την αξιολόγηση των υφιστάμενων στοιχείων ή καταστάσεων. 

 Η δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων (problem-solving): Η διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων συνίσταται στην κατανόηση της προβληματικής κατάστασης και του 

μετασχηματισμού της βήμα προς βήμα και προϋποθέτει συλλογιστικές διαδικασίες 

και μετέπειτα σχεδιασμό. Η επίλυση προβλημάτων συνδέεται στενά με την κριτική 

σκέψη, υπό την έννοια ότι και οι δύο δεξιότητες αναφέρονται στην ικανότητα χρήσης 

γνώσεων και δεδομένων για την επίτευξη αποτελεσματικών λύσεων. Με άλλα λόγια, 

οι ηγέτες της εκπαίδευσης οφείλουν να παροτρύνουν τους εαυτούς τους αλλά και 

τους εκπαιδευτικούς να σκέπτονται ανεξάρτητα, να αξιολογούν τα προβλήματα και 

να βρίσκουν κατάλληλες λύσεις. 

 Η δημιουργικότητα (creativity): Η δημιουργικότητα αποτελεί μία ικανότητα, η οποία  

αποδείχτηκε προαπαιτούμενο για ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής σκέψης, της επιχειρηματικότητας και της 

σκέψης σχεδιασμού (Fadel, Bialik, & Trilling, 2015). Η δημιουργικότητα είναι 

δύσκολη δεξιότητα στο να διδαχθεί, ωστόσο είναι δυνατόν να προσεγγιστεί μέσω της 

ανοικτής και βασισμένης σε προβλήματα μάθησης, καθώς ενσωματώνει δεξιότητες 

δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων αλλά και κριτικής σκέψης.   

 Η πρωτοβουλία (initiative): Η πρωτοβουλία αναφέρεται στην ικανότητα των  

διευθυντών/ντριών να αναγνωρίζουν και να αντιδρούν στα προβλήματα, 

αναλαμβάνοντας δράση για να επιτύχουν στόχους πέρα από συγκεκριμένες ευθύνες 

εργασίας. Τα διευθυντικά στελέχη που διαθέτουν πρωτοβουλία δεν είναι 
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προκατειλημμένα στην ανάληψη δράσης, έχουν ξεκάθαρη θέση εν όψει δύσκολων 

ζητημάτων, πράττουν προληπτικά και λαμβάνουν αποφάσεις. Οι διευθυντές/ντριες 

επικοινωνούν στρατηγικό όραμα στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να τους 

κινητοποιήσουν, ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να προβούν σε ενέργειες προς 

όφελος του εκπαιδευτικού οργανισμού. Παράλληλα, λαμβάνουν υπόψη τις 

ικανότητες και τις στάσεις των ατόμων, με στόχο την ανάθεση ευθυνών και εργασιών 

στα κατάλληλα άτομα, ώστε να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες 

δεξιότητές τους.  

 

   5.4.3  Οι οργανωσιακές δεξιότητες  

    _____________________________ 

Οι οργανωσιακές δεξιότητες (organizational skills) αφορούν τις ικανότητες της 

σχολικής ηγεσίας να αντιμετωπίζει τα προβλήματα σε ένα οργανωσιακό περιβάλλον, όπως 

είναι εκείνο της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, οι οργανωσιακές δεξιότητες κατευθύνονται 

από το αξιολογικό σύστημα του εκάστοτε διευθυντικού στελέχους και προσφέρουν µία 

προσέγγιση για τους λόγους για τους οποίους τα ηγετικά στελέχη επιλέγουν έναν ορισμένο  

τρόπο συμπεριφοράς και συγκεκριμένους τρόπους διαχείρισης και επίλυσης των 

προβλημάτων που προκύπτουν. Οι πιο βασικές οργανωσιακές δεξιότητες που καθορίζουν τη 

στάση και τη συμπεριφορά των σχολικών ηγετών είναι:   

 Η ικανότητα ηγεσίας (leadership ability): Η ικανότητα ηγεσίας αναφέρεται στη 

δεξιότητα του διευθυντικού στελέχους να καταφεύγει στην απαραίτητη στήριξη των 

εκπαιδευτικών για τη λήψη αποφάσεων και στην εξατομίκευση της αναγνώρισης και 

των κινήτρων για ανταμοιβή. Επιπλέον, παρουσιάζει συνέπεια, διατηρεί υψηλά 

πρότυπα ακεραιότητας και ηθικής συμπεριφοράς και αποκτά γνώσεις μέσα από τα 

λάθη αναλύοντας τόσο τις επιτυχίες όσο και τις αποτυχίες (Tang, Ariratana, & 

Treputharan, 2013). Επιπρόσθετα, οι σχολικοί ηγέτες θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να προχωρούν σε στρατηγικό σχεδιασμό, οργάνωση και προγραμματισμό 

των ενεργειών τους, ώστε να προετοιμάζονται κατάλληλα με βάση τα δεδομένα που 

έχουν, καταφεύγοντας στις πιο σωστές λύσεις μετά από λήψη αποφάσεων. Οι 

Sánchez-Núñez, Patti και Holzer (2015) στη μελέτη τους παρέχουν στοιχεία για την 

αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος που ενσωμάτωνε την ανάπτυξη της 

κοινωνικής και συναισθηματικής νοημοσύνης στο πρώτο εξάμηνο ενός διετούς 

προγράμματος για επίδοξους σχολικούς ηγέτες. Στο τέλος των δύο ετών, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στην αύξηση των 
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μεταβλητών ικανότητας που σχετίζονται με την ηγεσία. Δεδομένου ότι ο στόχος του 

διετούς προγράμματος ήταν η απόκτηση δεξιοτήτων ηγεσίας, διαφαίνεται ότι οι 

επιμορφούμενοι αναγνώρισαν τη σημασία αυτών των ικανοτήτων και αντιλήφθηκαν 

ότι ανέπτυξαν μεγαλύτερη ηγετική ικανότητα με την πάροδο του χρόνου. 

 Η ανάπτυξη/καθοδήγηση ανθρώπων (people development/coaching): Ο διευθυντής 

υποστηρίζει τα κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης, αναγνωρίζει την 

απόδοση των εκπαιδευτικών παρέχοντας θετική ή/και διορθωτική ανατροφοδότηση 

για να τους παρακινήσει και εστιάζει στην ανάδραση σε συγκεκριμένη συμπεριφορά 

και όχι στο άτομο. Επιπλέον, οι διευθυντές/ντριες αναγνωρίζουν εξαιρετικές 

συνεισφορές και αξιολογούν με ακρίβεια, συνέπεια και έγκαιρα το προσωπικό (Tang 

et al., 2013). 

 Η επαγγελματική ηθική (professional ethics): Ο σχολικός ηγέτης είναι ο κύριος 

αρχιτέκτονας και υποστηρικτής των αξιών και των προτύπων στη σχολική μονάδα, 

που εξασφαλίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα 

ηθικά πρότυπα. Η ηθική και η δεοντολογία στο χώρο της σχολικής εκπαίδευσης 

παραπέμπουν στις συμπεριφορές, τους κανόνες και τις νόρμες που καθοδηγούν την 

ανθρώπινη συμπεριφορά για την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Η ηθική σχετίζεται και με τον επαγγελματισμό που πρέπει να 

επιδεικνύει ο σχολικός ηγέτης, με σκοπό τη διατήρηση των επαγγελματικών 

προτύπων, την επικοινωνία των προσδοκιών στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, 

τη διατήρηση της ηθικής, τη σωστή χρήση της γλώσσας και των καλών τρόπων μέσα 

και έξω από το σχολικό περιβάλλον. 

 Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα (flexibility and adaptability): Η ευελιξία και η 

προσαρμοστικότητα είναι σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν τα 

διευθυντικά στελέχη της σχολικής μονάδας και αφορά στην ικανότητα διαχείρισης 

πολλαπλών αναθέσεων και καθηκόντων, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την 

προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας. Ένα στέλεχος εξοπλισμένο με 

αυτή τη δεξιότητα είναι ανοιχτό σε καινοτόμες ιδέες, σε νέους τρόπους επίτευξης 

μιας εργασίας και σε νέες διαδικασίες. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται τη διάθεση του 

διευθυντικού στελέχους για τροποποίηση ή ακόμη και αλλαγή του αρχικού 

στρατηγικού σχεδιασμού, όταν τα στοιχεία οδηγούν προς άλλες κατευθύνσεις.    
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   5.4.4  Οι ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες  

    ____________________________________ 

Οι ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες (psycho-emotional skills) αναφέρονται στις 

δεξιότητες των ηγετών εκπαίδευσης να αντιλαμβάνονται καταστάσεις, να αξιολογούν 

δεδομένα και πληροφορίες και να διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τα δικά τους 

συναισθήματα αλλά και τα συναισθήματα των άλλων. Η αναγκαιότητα για επιμόρφωση των 

σχολικών ηγετών στις συναισθηματικές δεξιότητες αναγνωρίστηκε από τη σύγχρονη 

ερευνητική βιβλιογραφία. Οι Popović et al. (2019) εξετάζουν μία από τις σημαντικότερες 

ομάδες δεξιοτήτων που συνδέονται με την επιτυχημένη σχολική ηγεσία, τις συναισθηματικές 

και κοινωνικές ικανότητες. Υποδηλώνεται ότι η ενίσχυση της συναισθηματικής και 

κοινωνικής ικανότητας των ηγετών των σχολείων θα μπορούσε να ενσωματωθεί εύκολα στα 

υπάρχοντα προγράμματα προετοιμασίας της σχολικής ηγεσίας.  

Οι κυριότερες δεξιότητες, οι οποίες αφορούν στο συναισθηματικό τομέα είναι οι 

κάτωθι:  

 Η συναισθηματική/κοινωνική νοημοσύνη (emotional/social intelligence): Η έννοια 

της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι πολυδιάστατη και περιγράφεται ως η 

ικανότητα να αντιλαμβάνεται κάποιος και να εκφράζει συναισθήματα, να τα κατανοεί 

και να τα χρησιμοποιεί με θετικό τρόπο, καθώς και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά 

τα συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο και τα συναισθήματα των άλλων (Cimatti, 

2016). Ο Serrat (2017) παίρνοντας αφόρμηση από τον ορισμό της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, όπως εκείνη αναπτύσσεται από τον Daniel Goleman, περιγράφει τη 

συναισθηματική νοημοσύνη ως την ικανότητα, τις δεξιότητες ή την ικανότητα αυτο-

αντίληψης των ατόμων, ώστε να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να διαχειρίζονται 

τα συναισθήματα του εαυτού τους, των άλλων και των ομάδων. Τα άτομα με υψηλό 

δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης είναι κατά μέσο όρο πιο αποτελεσματικά στις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σε σχέση με άτομα με χαμηλό δείκτη (Lopes et al., 

2004, όπ. αναφ. στους van der Linden et al., 2017, σ. 39). Συνεπώς, η έννοια της 

συναισθηματικής νοημοσύνης εμπερικλείει και την κοινωνική αλληλεπίδραση όσον 

αφορά στις σχέσεις με τους άλλους. Από τη στιγμή της δημοσίευσης του έργου του 

Goleman, ο οποίος τόνισε τη σημασία των συναισθηματικών δεξιοτήτων για τη 

μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη, η εκτίμηση αυτών των δεξιοτήτων αυξήθηκε 

προοδευτικά.  

 Η ενσυναίσθηση (empathy): Θεωρείται ως βασική συνιστώσα της αποτελεσματικής 

σχολικής διοίκησης, καθώς αναφέρεται στη δυνατότητα αναγνώρισης, εξέτασης και 
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κατανόησης των συναισθημάτων, των αξιών, των θέσεων, των αναγκών και των 

προτεραιοτήτων των άλλων (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2002). H εν λόγω 

δεξιότητα καθίσταται μεγίστης σημασίας για την επίτευξη εξαιρετικών επιδόσεων 

στους σύγχρονους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπου στο επίκεντρο έχουν 

τοποθετηθεί πλέον οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Δεδομένου ότι στα σύγχρονα 

σχολεία συναντά κάποιος ένα ποικιλόμορφο ανθρώπινο δυναμικό, η δεξιότητα της 

ενσυναίσθησης φαίνεται να συνεισφέρει θετικά στην πρόληψη ή/και αποτροπή 

δυσάρεστων συμπεριφορών που οδηγεί σε μειωμένες αποδόσεις.  

 Η αυτο-εκτίμηση/αυτο-αποτελεσματικότητα (self-efficacy/self-confidence): Η 

αυτο-αποτελεσματικότητα, ως καθοριστικός ψυχολογικός παράγοντας της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς έχει μελετηθεί ευρέως. Η έννοια του όρου αυτο-

αποτελεσματικότητα μπορεί να αναζητηθεί στο πλαίσιο της κοινωνικογνωστικής 

θεωρίας του Albert Bandura. Πρόκειται για ένα ψυχοκοινωνικό μοντέλο που εξετάζει 

την ικανότητα του ατόμου για αυτοκαθορισμό και επικεντρώνεται στην κοινωνική 

μάθηση, σύμφωνα με την οποία το άτομο μαθαίνει με την παρατήρηση της 

συμπεριφοράς άλλων ανθρώπων και των συνεπειών των πράξεών τους (Bandura, 

1997). Ωστόσο, παρά την ομολογούμενη σημαντικότητά της για την ηγεσία του 

σχολείου, ελάχιστες έρευνες εξηγούν πώς οι υποψήφιοι διευθυντές αναπτύσσουν την 

αυτο-αποτελεσματικότητα ή πώς τα προγράμματα προετοιμασίας συμβάλλουν στην 

ανάπτυξή της (Petridou, Nicolaidou, & Williams, 2014˙ Versland, 2016). Ο σκοπός 

της έρευνας του Ata (2018) ήταν να επιμορφώσει τους ηγέτες των σχολείων με 

δεξιότητες αυτο-αποτελεσματικότητας, προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη 

των στόχων του σχολείου. Σχεδιάστηκε ένα τετραήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 

επιλεγμένους σχολικούς ηγέτες μιας επαρχίας της Τουρκίας από διαφορετικά σχολικά 

επίπεδα. Μετά το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί ηγέτες βελτίωσαν τις 

δεξιότητες της αυτο-αποτελεσματικότητας. Αυτό το αποτέλεσμα καταδεικνύει τη 

σημαντικότητα αυτής της δεξιότητας και ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα αποτελεί 

βασικό στοιχείο της προετοιμασίας και της ανάπτυξης των διαχειριστών σχολείων. Η 

αυτο-αποτελεσματικότητα των διευθυντικών στελεχών περιγράφει μία σειρά από 

πεποιθήσεις που επιτρέπουν σε έναν ηγέτη εκπαίδευσης να εφαρμόζει πολιτικές και 

διαδικασίες που προάγουν την αποτελεσματικότητα ενός σχολείου. Οι αντιλήψεις της 

αυτο-αποτελεσματικότητας των διευθυντών είναι σημαντικές, διότι καθοδηγούν τις 

ενέργειες και τις συμπεριφορές τους, ώστε να επηρεάζουν τις προσδοκίες των 

μαθητών, τα κίνητρα των εκπαιδευτικών και τις διαδικασίες της σχολικής βελτίωσης 
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(Versland & Erickson, 2017). Όπως επισημαίνει ο Fisher (2014), η αυτο-

αποτελεσματικότητα είναι συγκεκριμένη και διαφέρει από την αυτοεκτίμηση (self-

esteem), η οποία αντανακλά γενικότερες συναισθηματικές αξιολογήσεις. Τα άτομα με 

υψηλή αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας θέτουν προκλήσεις και είναι πιο πιθανό 

να αναλάβουν κινδύνους και να πειραματιστούν (Geijseletal., 2009, όπ. αναφ. στους 

Uiterwijk-Luijk, Krüger, Zijlstra, & Volman, 2017, σ. 496-497). Παράλληλα, είναι 

πιο δημιουργικοί στη μάθηση, τη σκέψη και την εργασία τους. Επιπλέον, η αυτο-

αποτελεσματικότητα θεωρείται σημαντικός παράγοντας του ανθρώπινου κινήτρου, 

του επηρεασμού και της δράσης. Η ενσωμάτωση των σκόπιμων εμπειριών 

οικοδόμησης της αυτο-αποτελεσματικότητας στα προγράμματα προετοιμασίας 

προσφέρει την ευκαιρία προώθησης της γνώσης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων, 

καθώς εξασφαλίζει ότι οι σχολικοί ηγέτες πείθονται για τις ικανότητές τους να 

ελέγχουν τις σχέσεις, να ξεπερνούν τα εμπόδια προς την επιτυχία και να 

αναπτύσσουν την ηγετική ικανότητά τους (Versland, 2016). 

Ωστόσο, ενώ οι ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες αναγνωρίζονται διεθνώς και 

ενσωματώνονται στα γενικά μοντέλα κατάρτισης, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά το 

σχεδιασμό των προπαρασκευαστικών προγραμμάτων κατάρτισης σχολικών ηγετών (Anthony 

& Said, 2016).  

   5.4.5  Οι ψηφιακές δεξιότητες  

   __________________________  

Οι ψηφιακές δεξιότητες (digital skills) εισήχθησαν πλέον δυναμικά στο καθημερινό 

λεξιλόγιο στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης και δεν αποτελούν προνομιακό όρο 

αποκλειστικά της κοινότητας των τεχνολόγων - επιστημόνων. Συνθέτουν το πλέγμα των 

δεξιοτήτων που οφείλουν να κατέχουν τα διευθυντικά στελέχη, προκειμένου να είναι σε θέση 

να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν προς το μετασχηματισμό του σχολείου μέσω της 

τεχνολογίας, να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν την ψηφιακή κουλτούρα μάθησης και 

ταυτόχρονα να υποστηρίξουν την επαγγελματική ανάπτυξη με βάση την τεχνολογία, 

παρέχοντας ψηφιακή ηγεσία και διαχείριση (Zhong, 2017). Παράλληλα, η εκπαίδευση του 

ψηφιακού αλφαβητισμού περιλαμβάνει ένα σύνολο δεξιοτήτων που συνδέονται με 

διδακτικές πρακτικές που σχετίζονται με πτυχές της έρευνας, της ανάλυσης, της 

συνεργασίας, της δημιουργικότητας, του προβληματισμού και της κοινωνικής δράσης 

(Hobbs & Coiro, 2019).  
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Οι Wu, Yu και Xu (2019) επιχείρησαν να διερευνήσουν τις σχέσεις μεταξύ 

κυβερνητικής πολιτικής για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε., την ψηφιακή ηγεσία των σχολείων 

(e-leadership), την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στα σχολεία, τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

απέναντι στις Ν.Τ. και τις παιδαγωγικές αλλαγές στη μάθηση των μαθητών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους αποκάλυψαν μια σημαντική επίδραση της ψηφιακής ηγεσίας 

των σχολείων στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ρόλο της 

ψηφιακής ηγεσίας στο μοντέλο μετασχηματισμού των ψηφιακών τεχνολογιών.   

Σε πρόσφατη έρευνα του Håkansson Lindqvist (2019) εξετάστηκαν οι πρακτικές των 

σχολικών ηγετών για την υποστήριξη της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση και οι συνθήκες για τη μάθηση με τη χρήση των τεχνολογικών 

μέσων στη Σουηδία. Οι σχολικοί ηγέτες συμπεριφέρθηκαν ως ψηφιακοί ηγέτες 

υποστηρίζοντας τις δυνατότητες για νέες μεθόδους εργασίας, ανταλλαγής και συνεργασίας 

και προωθώντας καινοτόμα, βιώσιμα και ευνοϊκά περιβάλλοντα για τη χρήση των ψηφιακών 

τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι Håkansson Lindqvist και Pettersson σε 

πρόσφατη ποιοτική έρευνά τους μελέτησαν με ποιους τρόπους οι ηγέτες των σχολείων 

κατανοούν την ψηφιοποίηση και τις ψηφιακές ικανότητες που απαιτείται να κατέχουν, 

προκειμένου να οδηγήσουν σχολεία της Σουηδίας στην ψηφιοποίηση (Håkansson Lindqvist 

& Pettersson, 2019). Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι οι σχολικοί ηγέτες ως 

επικεφαλής των σχολείων αντιλαμβάνονται την ψηφιοποίηση ως μία ευρεία και περίπλοκη 

έννοια, η οποία περιλαμβάνει τεχνικές, παιδαγωγικές, διοικητικές και οργανωτικές 

προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα της σχολικής οργάνωσης.  

Οι Christensen et al. (2018) συναινούν με την παραπάνω άποψη και στη μελέτη τους 

επικεντρώνονται στο ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί ηγέτες στην 

αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας στο μαθησιακό περιβάλλον και στις μορφές 

επαγγελματικής ανάπτυξης γι’ αυτούς τους ηγέτες. Τα διευθυντικά στελέχη διαδραματίζουν 

σημαίνοντα ρόλο στη διευκόλυνση και υποστήριξη της αποτελεσματικής και καινοτόμου 

ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στα σχολεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της μελέτης, πολλοί ηγέτες που είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον της 

ολοκλήρωσης της τεχνολογίας δεν έχουν λάβει επαρκή επιμόρφωση για να υποστηρίξουν τον 

ηγετικό τους ρόλο και ενδέχεται να μην έχουν τις δεξιότητες να λαμβάνουν αποφάσεις για 

την ενσωμάτωση της τεχνολογίας για σκοπούς μάθησης. Παράλληλα, η αναγνώριση των 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών ηγετών που είναι πρωτοπόροι στην εισαγωγή των 

τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες αποτελεί σημαντικό βήμα στη γενική βελτίωση των 

εκπαιδευτικών συστημάτων (Christensen et al., 2018). 



 
190 

Στην έρευνα που διεξήχθη σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Νέας 

Ζηλανδίας, τα διευθυντικά στελέχη αξιοποίησαν ψηφιακά στοιχεία για να ενημερώσουν τις 

πολιτικές στρατηγικής ηγεσίας, για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υποχρέωση της 

λογοδοσίας των σχολείων που διοικούν και ως μορφή διασφάλισης της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού οργανισμού (Starkey & Eppel, 2019). Η ίδια έρευνα κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι σχολικοί ηγέτες χρησιμοποιούν ψηφιακά δεδομένα με διάφορους 

τρόπους, από την περιορισμένη ανάλυση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων λογοδοσίας 

μέχρι την τακτική ανάλυση δεδομένων για την ενημέρωση των στρατηγικών αποφάσεων και 

των αποφάσεων διαχείρισης. 

Οι σημαντικότερες ψηφιακές δεξιότητες για τους σύγχρονους σχολικούς ηγέτες είναι 

οι ακόλουθες: 

 Ο ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy): Στη σημερινή εποχή της ψηφιοποίησης 

των μέσων και της εκτεταμένης διάδοσης του Διαδικτύου, σύνηθες είναι το 

φαινόμενο της περιορισμένης πρόσβασης και δυνατότητας αξιοποίησης των 

ψηφιακών τεχνολογιών. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να 

παρωθούν αμφότερους διδάσκοντες και διδασκόμενους να εξοικειωθούν με την 

αξιοποίηση της τεχνολογίας και τη λειτουργική και αποτελεσματική ένταξή της στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ψηφιακός γραμματισμός θα πρέπει να αποτελεί 

προαπαιτούμενο, ακόμα και στην πιο υποτυπώδη μορφή του, με τη συνδρομή των 

Ν.Τ. ως ευέλικτων, παιδαγωγικών εργαλείων στο χώρο της εκπαίδευσης. 

 Η ψηφιακή επικοινωνία (digital communication): Αναφέρεται στην ψηφιακή 

ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(μαθητές, διδάσκοντες, γονείς, φορείς, κ.λπ). Το διευθυντικό στέλεχος που λογίζεται 

ως τεχνολογικός ηγέτης της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή οφείλει να είναι 

συνειδητοποιημένος ως προς το εύρος των ψηφιακών επιλογών του για τους τρόπους 

με τους οποίους η ψηφιακή επικοινωνία θα αποβεί ορθολογική και ασφαλής. Η 

αναγκαιότητα για σύνδεση και επικοινωνία ανά πάσα στιγμή, η αμεσότητα στην 

ενημέρωση, καθώς και η ταχεία ανατροφοδότηση για κάθε ενέργεια της 

εκπαιδευτικής ζωής, αποτελούν τον κύριο μοχλό για την ανάπτυξη της δεξιότητας 

των ψηφιακών επικοινωνιακών σχέσεων εκ μέρους των διευθυντών/ντριών. 

 Η ψηφιακή συνεργατική μάθηση (digital collaborative learning): Πρόκειται για τη 

δεξιότητα των διευθυντικών στελεχών να παρακινούν εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευόμενους να αξιοποιούν τα σύγχρονα συνεργατικά εργαλεία επικοινωνίας και 
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μάθησης, με σκοπό την επίτευξη αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής ιδεών και 

πληροφοριών και διάχυσης γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευόμενων.  

 Γενικότερα, οι γνώσεις και δεξιότητες του 21ου αιώνα με τις οποίες οφείλουν να είναι 

εφοδιασμένοι οι σχολικοί ηγέτες, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 

απαιτήσεις αποτυπώνονται στο κάτωθι σχήμα (Σχήμα 5.6.): 

 

Σχήμα 5.6. Οι βασικότερες δεξιότητες του 21ου αιώνα για σχολικούς ηγέτες 

Δεδομένης της σημασίας των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως αναπτύχθηκε στα 

προηγούμενα κεφάλαια, κρίθηκε επιτακτική ανάγκη ο σχεδιασμός ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος για την ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των σχολικών 

ηγετών που επρόκειτο να αποφέρει σημαντικά οφέλη - για τα ίδια τα διευθυντικά στελέχη 

και για το σύνολο του εκπαιδευτικού οργανισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση το παρόν 

επιμορφωτικό πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένους άξονες, οι οποίοι λειτούργησαν 

ως κινητήριες δυνάμεις για την ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών/ντριών 

και για τη μελλοντική επιτυχία των σχολικών οργανισμών. 

Τα διευθυντικά στελέχη καταρτίστηκαν στις δεξιότητες της επικοινωνίας, της 

επίλυσης προβλημάτων, της συναισθηματικής νοημοσύνης και των ψηφιακών δεξιοτήτων 
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για τους εξής τρεις λόγους: α) οι εν λόγω δεξιότητες του 21ου αιώνα θεωρούνται 

κεφαλαιώδους σημασίας και βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση και επιλογή των 

υποψηφίων ατόμων για μία διευθυντική θέση στο νευραλγικό τομέα της εκπαίδευσης, β) 

μπορούν να λειτουργήσουν ως δείκτες απόδοσης της διοικητικής εργασίας στον 

εκπαιδευτικό χώρο και γ) είναι δυνατόν να τύχουν αλληλεξάρτησης και με άλλες συναφείς 

δεξιότητες. Για παράδειγμα, η συναισθηματική νοημοσύνη ως ψυχοσυναισθηματική 

δεξιότητα σχετίζεται και με την ενσυναίσθηση, η δεξιότητα της επικοινωνίας αποτελεί 

προαπαιτούμενη συνθήκη για την ανάπτυξη των συνεργατικών δομών και της εργασίας σε 

ομάδες, ενώ η δεξιότητα της επίλυσης προβλημάτων παραπέμπει σε προσωπικές δεξιότητες 

πρωτοβουλίας, κριτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων.         

Καταληκτικά, θα μπορούσε να επισημανθεί ότι οι διευθυντές/ντριες των σχολείων 

αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της μεταρρυθμιστικής αλλαγής μέσα σε κάθε σχολείο και 

είναι υπεύθυνοι να τονώνουν, να κινητοποιούν και να εμπνέουν. Όσοι εξ αυτών είναι 

περισσότερο αυτοδύναμοι είναι πιο πιθανό να εμπνεύσουν και να προωθήσουν θετικές 

αλλαγές στα σχολεία τους (Eberhard, 2013). Η επένδυση των ηγετών εκπαίδευσης στο 

ολιστικό μοντέλο δεξιοτήτων που προτάθηκε πιο πάνω προβάλλεται ως αυτονόητη και 

προφανής συνθήκη για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων στο χώρο της 

εκπαίδευσης και των σύνθετων απαιτήσεων του σημερινού κόσμου, όπως η 

παγκοσμιοποίηση, η πληροφορική επανάσταση και η ψηφιακή πολιτειότητα. Παρά τις 

ανωτέρω επισημάνσεις, οι τεχνικές δεξιότητες αποτελούν μέρος των περισσότερων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά απαιτείται να δοθεί έμφαση στα προγράμματα σπουδών 

των πανεπιστημίων αναφορικά με την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες 

θεωρούνται ως βασικές δεξιότητες ζωής των σύγχρονων επαγγελματιών και απαραίτητες για 

την αρμονική σχέση μεταξύ των ανθρώπων. 

    

Συμπερασματικές επισημάνσεις  

Οι εκπαιδευτές, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, οι ερευνητές, οι 

σχεδιαστές προγραμμάτων και πολλοί άλλοι αναζητούν βέλτιστες πρακτικές για την 

προετοιμασία των σχολικών ηγετών, με στόχο να επιτύχουν τα μέγιστα αποτελέσματα όσον 

αφορά στην αποδοτικότητα της σχολικής μονάδας βελτιώνοντας τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, προετοιμάζοντας τους εκπαιδευόμενους για τις απαιτήσεις του μέλλοντος και 

ενσωματώνοντας τις σύγχρονες τεχνολογίες στα προγράμματα σπουδών. Οι σημερινοί 

μαθητές αλληλεπιδρούν με τις πληροφορίες, οικοδομούν οι ίδιοι τη γνώση και γνωστοποιούν 
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τα αποτελέσματα των μελετών τους. Ζώντας στην ψηφιακή εποχή έρχονται σε επαφή με τον 

κόσμο του Διαδικτύου, των κινητών και "έξυπνων" συσκευών, των βιντεοπαιχνιδιών και των 

φορητών υπολογιστικών συσκευών. Οι μαθητές αυτοί προσδοκούν ότι η εκπαίδευσή τους θα 

περιλαμβάνει τα ίδια αυθεντικά και διαδραστικά γνωρίσματα.  

Σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης, πληροφοριακής παιδείας και ταχείας τεχνολογικής 

προόδου, ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι τα σχολεία να λειτουργήσουν ως φορείς και 

πολλαπλασιαστές ανάπτυξης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για μαθητές, όπως η κριτική 

σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία, η επικοινωνία, η δημιουργικότητα και η 

καινοτομία. Ο στόχος αυτός δύναται να επιτευχθεί εάν τα διευθυντικά στελέχη λάβουν την 

κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση για την ανάπτυξη ή/και βελτίωση των κοινωνικών 

και ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Άλλωστε οι σχολικοί διευθυντές θεωρούνται μπροστάρηδες 

των μετασχηματισμών της σχολικής μονάδας και προωθητές των καινοτομιών. Οι 

κοινωνικές δεξιότητες είναι ένας όρος πολυδιάστατος και σχετίζεται με μία πληθώρα 

διαφορετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, η διδασκαλία των οποίων στα πλαίσια ενός εξ 

Αποστάσεως προγράμματος κατάρτισης ως ενός σημείου συνιστά στην κυριολεξία μία 

πρόκληση για τους σχεδιαστές προγραμμάτων επιμόρφωσης.  

Στη διεθνή πολιτική σκηνή της εκπαίδευσης με την ανταγωνιστικότητα να βρίσκεται 

διαρκώς στο προσκήνιο, επικρατεί σήμερα η τάση να τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης όσοι 

δύνανται να αντιμετωπίσουν τα διευθυντικά τους καθήκοντα ανεξάρτητα αλλά και σε 

ομαδικό πλαίσιο και είναι κοινωνικοί, υπεύθυνοι και ικανοί, ώστε να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες. Όσοι διαθέτουν αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες αναμένεται να βρίσκονται σε 

πλεονεκτικότερη θέση εν συγκρίσει με εκείνους που διαθέτουν μόνο τεχνικές δεξιότητες. Στη 

σημερινή εποχή υφίσταται μία αυξανόμενη αναγνώριση από τους ερευνητές, τα στελέχη της 

διοίκησης και τους υπεύθυνους για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής ότι οι κοινωνικές 

δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της προσωπικής και συλλογικής 

ανάπτυξης για τη δημιουργία νέων πρακτικών σε επαγγελματικά και εκπαιδευτικά πλαίσια.  

Το παζλ των δεξιοτήτων του ολοκληρωμένου σχολικού ηγέτη ως διά βίου 

μανθάνοντα συνθέτουν τόσο οι κοινωνικές όσο και οι ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες 

υφίστανται σε μία αμοιβαία σχέση με τις τεχνικές δεξιότητες συμπληρώνοντας κάθε σφαίρα 

της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή οτιδήποτε σχετίζεται με το προσωπικό, κοινωνικό ή 

επαγγελματικό σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο, από την παρούσα συστηματική βιβλιογραφική 

επισκόπηση προκύπτει η απουσία εξ Αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων ιδιαίτερα 

στον ελλαδικό χώρο, τα οποία ενδυναμώνουν τους ηγέτες της εκπαίδευσης παρέχοντάς τους 
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τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταπεξέλθουν στον πολυσχιδή ρόλο τους 

στις σχολικές μονάδες που διευθύνουν.  
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Κεφάλαιο 6  

Το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση   

 

Σύνοψη Κεφαλαίου 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η προσέγγιση της έννοιας του εκπαιδευτικού υλικού 

και η σημασία του για την εξ Αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση. Στην εκπαίδευση από 

απόσταση ο μανθάνων εκπαιδεύεται σε μία πορεία αυτομάθησης μέσω της επικοινωνιακής 

σχέσης με το διδάσκοντα και βάσει ενός παιδαγωγικά σχεδιασμένου μαθησιακού υλικού, 

προορισμένου ειδικά για την εξΑΕ.  

Στην εκπαίδευση που βασίζεται στο Διαδίκτυο το υλικό που αξιοποιείται είναι στο 

μεγαλύτερο μέρος του ψηφιακό και ο κύριος σκοπός της δημιουργίας του είναι 

εκπαιδευτικός. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή ως ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 

θεωρείται το υλικό που συνδυάζει ψηφιακό περιεχόμενο (π.χ. κείμενο) και κάποιο 

τεχνολογικό μέσο για ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σκοπό ή παιδαγωγική εφαρμογή. 

Εναλλακτικά αξιοποιήθηκαν οι όροι "ψηφιακό μαθησιακό υλικό", "ψηφιακό διδακτικό 

υλικό" και "ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό" όταν γίνονταν αναφορά στο υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε από την επιμορφώτρια και τους επιμορφούμενους στο ηλεκτρονικό 

μαθησιακό περιβάλλον.    

Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αρχικά αναλύεται η έννοια του εξ Αποστάσεως 

εκπαιδευτικού υλικού και η "αλληλεπίδραση" των εκπαιδευόμενων μ’ αυτό. Κατόπιν, 

αποδίδονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι μορφές με τις οποίες το ψηφιακό υλικό 

απαντάται. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ζητήματα που αφορούν στο σχεδιασμό και στη 

δημιουργία του ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού, έτσι ώστε να είναι κατάλληλα 

προσαρμοσμένο για τους εξ Αποστάσεως επιμορφούμενους διευθυντές/ντριες εκπαίδευσης.      

6.1    Το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

   6.1.1  Η έννοια του εκπαιδευτικού υλικού στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

   _________________________________________________________________  

 Ένα ζήτημα που απασχόλησε αλλά εξακολουθεί να απασχολεί όχι μόνο την 

ακαδημαϊκή επιστημονική κοινότητα αλλά και την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία είναι 

το ζήτημα που σχετίζεται με το εκπαιδευτικό υλικό στην εξΑΕ. Πλήθος θεωρητικών 

κειμένων και εμπειρικών μελετών καταδεικνύουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον εκ μέρους της 

επιστημονικής κοινότητας για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου πεδίου και μαρτυρούν την 
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ποικιλομορφία και τη σημαντικότητα του θέματος. Η έννοια του εκπαιδευτικού υλικού είναι 

πολύ γενική και δεν προσδιορίζεται από ένα συγκεκριμένο ορισμό, διότι ως εκπαιδευτικό 

υλικό μπορεί να εκληφθεί οποιοδήποτε υλικό αξιοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη της μάθησης ή στην καθοδήγηση κάποιου με σκοπό 

τη μάθηση.  

Το ψηφιακό μαθησιακό υλικό λογίζεται ως ο κύριος μοχλός διδασκαλίας, που 

στοχεύει στο να αντικαταστήσει στο μεγαλύτερο μέρος του τον εκπαιδευτή. Η παραδοσιακή 

διδασκαλία με τη μετάδοση πληροφοριών απευθείας από το διδάσκοντα μετασχηματίζεται με 

τη δημιουργία και προσθήκη του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της ηλεκτρονικής διδασκαλίας. Ο Λιοναράκης 

ισχυρίζεται ότι "η διδακτική αλλάζει χέρια και προσανατολισμό κι από την ευθύνη του 

διδάσκοντα, περνά στη σφαίρα ευθύνης του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο είναι πλέον 

διαμορφωμένο ως διδακτικό εγχειρίδιο" (Λιοναράκης, 2001, σ. 48).  

Οι Ν.Τ. διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στα νέα ψηφιακά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα, στα εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και σε ζητήματα που 

αφορούν στο ψηφιακό μαθησιακό υλικό16. Τα ψηφιακά μέσα παρέχουν τη δυνατότητα 

δημιουργίας και υλοποίησης προγραμμάτων σπουδών που να ανταποκρίνονται πλήρως στις 

απαιτήσεις της Δ.Β.Μ. και εκπαίδευσης (Σοφός, 2014), με απώτερο στόχο την παροχή 

εκπαιδευτικού περιεχομένου σε μεγάλο εύρος ομάδων-στόχου με ποικίλα κοινά 

ενδιαφέροντα, επαγγελματικές αναζητήσεις και γνωσιακό υπόβαθρο. Ο Λιοναράκης (2006) 

προβληματίζεται πάνω σ’ αυτό το ζήτημα αναφέροντας  ότι  

η προσαρμογή των τεχνολογιών σε σύγχρονες παιδαγωγικές εφαρμογές φαίνεται 

να είναι μια υπόθεση δύσκολη, πιο δύσκολη κι από τις συμβατικές πρακτικές 

που όλοι γνωρίζουμε. Μια σειρά από ανάλογες εφαρμογές έχει δείξει ότι, όταν 

τα παλαιά ή εναλλακτικά παιδαγωγικά μοντέλα μεταφερθούν στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική ψηφιακή πράξη χωρίς προϋποθέσεις ποιοτικών επιλογών, 

καταρρέουν ή, στην καλύτερη περίπτωση, μένουν ανενεργά (σ. 97). 

Κατά συνέπεια, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωση των Ν.Τ. σε 

σύγχρονα ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Με την αξιοποίηση των τεχνολογιών το 

διδακτικό υλικό διαμορφώνεται με ευκολότερο τρόπο και γίνεται πιο ελκυστικό για τον 

_________________________ 

16 Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι απαιτήσεις για μεγαλύτερη ευελιξία στο χώρο, χρόνο και το ρυθμό 

της μάθησης ενεργοποίησαν τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, προκειμένου η παραδοσιακή εκπαιδευτική 

διαδικασία να εμπλουτιστεί ή ακόμα και να αντικατασταθεί πλήρως από την ευέλικτη μεθοδολογία της εξΑΕ με 

την υποστήριξη των τεχνολογιών. 
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εκπαιδευόμενο. Πάραυτα, εκείνο που πρέπει να έχει κάποιος υπόψη του είναι ότι εκείνο που 

καθιστά το εκπαιδευτικό υλικό σύγχρονο και εξ Αποστάσεως είναι ο τρόπος με τον οποίο 

σχεδιάζεται, η παιδαγωγική προσέγγιση που ακολουθεί, ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιείται 

και όχι η καθεαυτού μορφή του, καθόσον η τεχνολογία είναι εργαλείο και όχι αυτοσκοπός 

(Βασάλα & Παπαβασιλείου, 2011).   

Ο Holmberg (2005) λαμβάνοντας υπόψη το εκπαιδευτικό υλικό και γενικότερα ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξΑΕ υποστηρίζει ότι το εκπαιδευτικό υλικό, ανεξάρτητα από το 

μέσο μεταφοράς της πληροφορίας, θα πρέπει να καθοδηγεί και να διδάσκει τους 

εκπαιδευόμενους με το να προκαλεί την ανακαλυπτική μάθηση. Επιπλέον, θα πρέπει να 

παρέχει ολοκληρωμένες εξηγήσεις και διαφωτιστικά παραδείγματα, προτείνοντας διαφόρων 

ειδών ασκήσεις και δραστηριότητες, να παραπέμπει συνεχώς σε όσα οι διδασκόμενοι έχουν 

μάθει και να προετοιμάζει το έδαφος για επιτυχημένες λύσεις προβλημάτων.   

Το εκπαιδευτικό υλικό στην εξΑΕ δεν παρέχει απλώς πληροφορίες για το κάθε 

θεματικό πεδίο με το οποίο καταγίνεται, αλλά είναι καινοτόμο από την άποψη ότι 

παρουσιάζει τις πληροφορίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να κατευθύνει τους διδασκόμενους, να 

τους εμπλέκει δημιουργικά στη μαθησιακή διαδικασία και να τους οδηγεί σταθερά "σε μία 

ευρετική πορεία αυτομάθησης" (Λιοναράκης, 2001). Επιπλέον, οι Σοφός και Kron (2010) 

διατείνονται ότι το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό είναι απαραίτητο:  

 Να κινητοποιεί τους μανθάνοντες δημιουργώντας ερωτήματα και προσδοκίες, οι 

οποίες από τη μεριά τους διαμορφώνουν συνθήκες εργασίας και μάθησης.   

 Να είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση, βάσει 

της οποίας οι μαθησιακές διεργασίες θα υποστηρίζονται με ποικίλες δυνατότητες.  

 Να παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με τη μαθησιακή πρόοδο.  

 Να διευκολύνει την αυτόνομη και ανοικτή μάθηση.   

 Να δημιουργεί συνθήκες τόσο για την εργασία σε μικρές ομάδες όσο και για την 

επίτευξη της συνεργατικής μάθησης.   

Σ’ ένα εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση 

σε μία πληθώρα ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητευόμενοι 

με υψηλά ποσοστά πρόσβασης σε πηγές εκπαιδευτικού υλικού εμφανίζουν υψηλότερες 

επιδόσεις (Crampton, Ragusa, & Cavanagh, 2012˙ Murray,  Pérez, Geist, & Hedrick, 2012). 

Οι Murray et al. (2012) στην έρευνά τους κατέληξαν ότι οι διδασκόμενοι, οι οποίοι έχουν 

πρόσβαση σε υλικό θα αποδειχθεί πολύτιμος σύμμαχος στο εγχείρημά τους να επιτύχουν 

καλύτερη βαθμολογία στις εξετάσεις. Σε παρόμοια αποτελέσματα καταλήγει η εμπειρική 
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έρευνα των Stewart, Scott και Nuttall (2011), σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευόμενοι 

έχουν πρόσβαση σε αρχειοθετημένες πηγές (archieved resources), με σκοπό να βοηθηθούν 

στην εκτέλεση των εργασιών τους. Σε πιο πρόσφατη έρευνα των Murray, Pérez, Geist και 

Hedrick (2013), οι μανθάνοντες επέλεξαν πηγές που είχαν άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία 

τους. Οι πηγές που κατηγοριοποιήθηκαν και θεωρήθηκαν ως βασικό ή άμεσο υλικό είχαν 

υψηλότερη απήχηση από τους εκπαιδευόμενους σε σύγκριση με το υλικό που 

κατηγοριοποιήθηκε ως έμμεσο ή επικουρικό. Οι χρονικοί περιορισμοί είναι ο πρωταρχικός 

λόγος για τον οποίο επιλεκτικά έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο του 

εκπαιδευτικού υλικού. Επομένως, οι διδασκόμενοι είναι επιλεκτικοί και λειτουργούν με 

σκοπιμότητα τη στιγμή που καλούνται να επιλέξουν το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού 

υλικού.  

Σε έρευνα των Ζήκου και Σπανακά (2013) που αφορά σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης 

ενηλίκων από απόσταση, το εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιήθηκε κρίθηκε επαρκές, με 

θεωρητικά στοιχεία που κάλυπταν το γνωστικό πεδίο του προγράμματος και με διάθεση 

παροχής επιπρόσθετου βοηθητικού υλικού. Ωστόσο, οι ερωτώμενοι αποφάνθηκαν ότι το 

περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού δεν είχε πρακτικό αντίκρισμα, καθώς απουσίαζε η 

σύνδεση θεωρίας με τα αντίστοιχα πρακτικά παραδείγματα. Ως εκ τούτου, πρότειναν τον 

περιορισμό των θεωρητικών ζητημάτων και την αύξηση της μελέτης περιπτώσεων που να 

σχετίζονται με την επαγγελματική τους καθημερινότητα.        

   6.1.2  Η σημασία και ο ρόλος του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού  

   _________________________________________________________  

Πολύτιμος αρωγός στην προσπάθεια των διδασκόμενων να εξασφαλίσουν τη Δ.Β.Μ. 

αποτελεί το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο συμβάλλει στο να υποκαταστήσει ρόλους 

και διαδικασίες που στη συμβατική εκπαίδευση διεκπεραιώνονταν από τους διδάσκοντες. Η 

φυσική απόσταση που δημιουργείται ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και τους διδάσκοντες 

προκαλεί δυσκολίες στη μεταξύ τους επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Γι’ αυτό το λόγο το 

εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να είναι δομημένο με τρόπο, ώστε να αναπληρώνει το κενό της 

επικοινωνίας που δημιουργείται ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Παράλληλα, το υλικό απαιτείται να είναι σχεδιασμένο, ώστε να επιτελεί τις διδακτικές 

λειτουργίες που θα επιτελούσε ο διδάσκων στην παραδοσιακού τύπου διδασκαλία και να 

επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο, όσο αυτό είναι δυνατόν, να καθορίζει ελεύθερα το χρόνο, τον 

τόπο και το ρυθμό της προσπέλασης και μελέτης του. Προκειμένου να γίνει εφικτό κάτι 
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τέτοιο το μαθησιακό υλικό επιβάλλεται να καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του, να 

περιέχει συγκεκριμένες δραστηριότητες, να επεξηγεί δυσνόητες έννοιες και σημεία, να 

αξιολογεί και να παρέχει ανατροφοδότηση στο διδασκόμενο για την εξέλιξη της προόδου του 

και να τον ενθαρρύνει να συνεχίσει τη μελέτη του.   

Σε αντίθεση με την τριαδική σχέση εκπαιδευτή, εκπαιδευόμενου και περιεχομένου, η 

οποία χαρακτηρίζει την πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, η εξΑΕ διαμορφώνεται από μία 

τετραδική σχέση με κύριους άξονες τον εκπαιδευτή, τον εκπαιδευόμενο, το εκπαιδευτικό 

υλικό και το μέσο (Σοφός & Kron, 2010), όπως αποτυπώνεται στο ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 

6.1.):  

 

Σχήμα 6.1. Η τετραδική σχέση των συντελεστών της εξΑΕ (Σοφός & Kron, 2010) 

Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει μέσα από τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ο 

εκπαιδευτής καλείται να το υποστηρίξει και να λειτουργήσει αναλαμβάνοντας ρόλο 

συμβουλευτικό και καθοδηγητικό. Το περιεχόμενο του ψηφιακού διδακτικού υλικού σε ένα 

διαδικτυακό πρόγραμμα απαιτείται να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 

τους μαθητευόμενους, προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις απαιτήσεις των 

μαθημάτων (Siragusa, Dixon, & Dixon, 2007).  

Οι εκπαιδευόμενοι συχνά παρουσιάζουν θετικές στάσεις και είναι πολύ 

ικανοποιημένοι από την ποιότητα του διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού (Aliweh, 2011). 

Αυτό συμβαίνει προφανώς διότι έχουν κατανοήσει την αξία του για την εξΑΕ από τη στιγμή 

που η παρουσία του διδάσκοντος είναι εμφανώς πιο περιορισμένη.   
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   6.1.3  Η έννοια της "αλληλεπίδρασης" με το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό  

   _______________________________________________________________ 

Η αλληλεπίδραση που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά της γνώσης αποτελεί τη 

βάση της εκπαίδευσης. Σε ένα συμβατικό πρόγραμμα ο πρωταρχικός τρόπος 

αλληλεπίδρασης είναι ο διάλογος που διεξάγεται πρόσωπο-με-πρόσωπο μεταξύ του 

εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου (Anderson, 2003). Με τη ραγδαία εξάπλωση του 

Διαδικτύου, οι τρόποι της αλληλεπίδρασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Το δυναμικό της 

αλληλεπίδρασης έχει μετατοπιστεί από την αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτές στην 

αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό υλικό (Bernard et al., 2009), με τους μαθητευόμενους να 

δείχνουν την ικανοποίησή τους από μία τέτοιου είδους αλληλεπίδραση (Estelami, 2012). 

Παρομοίως και ο Hege (2011) εμμένει στην προσπάθεια των εκπαιδευτών να 

κινητοποιήσουν την εμπλοκή της κοινότητας μάθησης συνταιριάζοντας τη σχέση της 

τεχνολογίας με την παιδαγωγική, κυρίως όσον αφορά στο σχεδιασμό προγραμμάτων, στις 

προσαρμοσμένες εργασίες, στις μαθησιακές προσδοκίες, στους στόχους και στη διευκόλυνση 

της συνεχούς αλληλεπίδρασης με το μαθησιακό υλικό, τους συνδιδασκόμενους και τους 

εκπαιδευτές.   

Σε έρευνα των Ali και Ahmad (2011) ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους σχετικά με τις μαθησιακές τους εμπειρίες, τις αναθέσεις 

εργασιών, το υλικό, την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, το φόρτο εργασίας και τα 

κριτήρια αξιολόγησης στα εξ Αποστάσεως προγράμματά τους. Τα ευρήματα της έρευνας 

έδειξαν ότι η πλειονότητα συναίνεσε στην άποψη ότι το εκπαιδευτικό υλικό ήταν σχετικό και 

χρήσιμο, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι εκπαιδευόμενοι αισθάνονται ικανοποίηση από τη 

χρησιμότητά του. Ωστόσο, επισήμαναν ότι το περιεχόμενο του μαθήματος, το οποίο 

περιλάμβανε ακουστικές και οπτικές διαλέξεις, προορίζονταν για συμπληρωματική χρήση 

και διαφοροποιούνταν από τον κεντρικό κορμό του μαθήματος που εμφανίζονταν σε μορφή 

έντυπων βιβλίων και εργασιών. Αντιθέτως, ανέμεναν το εκπαιδευτικό υλικό να 

παρουσιάζεται ξεκάθαρα, όπως μία ιστοσελίδα που να συνοψίζει το περιεχόμενο, 

διαδικτυακούς συνδέσμους που να παραπέμπουν σε άλλες μαθησιακές πηγές, πρακτικά 

παραδείγματα από τον "πραγματικό κόσμο" ή έναν ιστότοπο, στον οποίο να έχουν τη 

δυνατότητα να αξιοποιήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες. Ωστόσο, οι μανθάνοντες αρκετές 

φορές αισθάνονται απογοητευμένοι κυρίως εξαιτίας της έλλειψης επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης με το υλικό (Κάσση & Αυγερινού, 2016).        

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τη σύγχρονη έρευνα είναι οι γραπτές 

εργασίες, οι οποίες θεωρούνται ουσιώδεις για τους εκπαιδευόμενους σε ένα διαδικτυακό 
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πρόγραμμα, διότι με τις γραπτές εργασίες οι διδασκόμενοι είναι σε θέση να αντιληφθούν το 

επίπεδο των γνώσεων που προσέλαβαν και να ανιχνεύσουν τα κενά στη μάθηση. Επιπλέον, ο 

σχολιασμός των γραπτών εργασιών από το διδάσκοντα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, 

καθώς τους βοηθά στην κατανόηση των δυνατών τους στοιχείων αλλά κυρίως των 

αδυναμιών τους. Με τον τρόπο αυτό τους παρέχεται η δυνατότητα να βελτιώσουν τις 

δεξιότητές τους και ενθαρρύνονται να συνεχίσουν την προσπάθειά τους για την επιτυχή 

παρακολούθηση και ολοκλήρωση του διαδικτυακού προγράμματος (Zygouris & Mavroidis, 

2011). Οι εκπαιδευόμενοι επιζητούν αμεσότητα στην αξιολόγηση των γραπτών εργασιών και 

ανατροφοδότηση μέσω των αιτιολογημένων σχολίων εκ μέρους του διδάσκοντος (Johnson & 

Card, 2007). Μετέπειτα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα αποτελέσματα των 

προσπαθειών τους, ώστε να αισθάνονται ότι έχουν επιτύχει τους αναμενόμενους 

μαθησιακούς στόχους (Holmberg, 2002).  

Οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις διαφόρων τύπων εξαρτώνται από τους αρχικούς 

στόχους και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που τέθηκαν εξαρχής κατά τη 

διάρκεια του σχεδιασμού και της οργάνωσης του εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Εδώ ακριβώς έγκειται και η συμβολή του αλληλεπιδραστικού πολυμορφικού 

υλικού, το οποίο συνδυάζει κείμενο, εικόνα, ήχο και βίντεο και διεγείρει το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευόμενων υποκινώντας τους να αλληλεπιδράσουν µε αυτό και να το μελετήσουν.      

Ο στόχος του εμπλουτισμού του διδακτικού υλικού με μία σειρά δραστηριοτήτων  

καθιστά τη μελέτη πιο δημιουργική και βιωματική και βοηθά το διδασκόμενο να 

επεξεργαστεί δεδομένα χωρίς την παρουσία του διδάσκοντος. Επιπλέον, οι δραστηριότητες 

είναι αναγκαίο να σχεδιάζονται με τρόπο, ώστε να έχουν νόημα για το μαθητευόμενο και να 

εφαρμόζεται στην πράξη η αρχή της ενεργητικής μάθησης και η ανεξάρτητη συγκρότηση της 

γνώσης. Οι διδασκόμενοι δεν στηρίζονται µόνο στις μαθησιακές πηγές που προτείνονται από 

τους εκπαιδευτές τους, αλλά σταδιακά ανακαλύπτουν και αξιοποιούν και επιπρόσθετο υλικό 

που προκύπτει έπειτα από τη δική τους ερευνητική απόπειρα και τις υποδείξεις των 

συνδιδασκόμενων.             

Επιπρόσθετα, ο όρος "αλληλεπίδραση" με το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 

χρησιμοποιείται στο χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας για να περιγράψει τις ενέργειες, 

στις οποίες προβαίνει ο μαθητευόμενος, προκειμένου να μελετήσει το υλικό του, για 

παράδειγμα να περιηγηθεί στο μενού του μαθήματος και να συμπληρώσει κλειστού τύπου 

δραστηριότητες (Σπανακά, 2012). Ο Holmberg (1986) στη θεωρία της αλληλεπίδρασης και 

της επικοινωνίας όσον αφορά στην εξΑΕ, κατατάσσει την αλληλεπίδραση των διδασκόμενων 

με το υλικό ως τον πυρήνα της διαδικτυακής διδασκαλίας, που τους αναγκάζει να εξετάσουν 
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τις διαφορετικές απόψεις, τις προσεγγίσεις και τις λύσεις και να αλληλεπιδράσουν 

γενικότερα με το περιεχόμενο του μαθήματος. Το φιλικό, προσωπικό ύφος και η εύκολη 

πρόσβαση στη μαθησιακή ύλη συμβάλλουν στην υποκίνηση του ενδιαφέροντος των 

εκπαιδευόμενων και στην προώθηση της μάθησης.  

Ωστόσο, στην έρευνα των Ζήκου και Σπανακά (2013) διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε 

πάντα η αναμενόμενη αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων με το εκπαιδευτικό υλικό. 

Συγκεκριμένα, από ορισμένους εκφράστηκε η δυσαρέσκεια για τη μερική έλλειψη 

ανατροφοδότησης στις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, καθώς και η παντελής έλλειψη 

αιτιολόγησης της σωστής ή της λανθασμένης απάντησης με ταυτόχρονη αναγωγή στο 

εκπαιδευτικό υλικό.     

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι στο πλαίσιο της εξΑΕ η αλληλεπίδραση των 

μαθητευόμενων με το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό συνιστά κεφαλαιώδους σημασίας 

στοιχείο. Λαμβάνοντας κανείς υπόψη την επιταχυνόμενη εξάπλωση των τεχνολογικών 

επιτευγμάτων, είναι δυνατόν να κατανοήσει την ανάδυση πολλαπλών δυνατοτήτων για την 

ταχύτατη διανομή ψηφιακού διδακτικού υλικού και για το σχεδιασμό ποικιλόμορφων 

αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων μέσω της αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού και 

διαδικτυακών υπηρεσιών.  

6.2    Γενικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

_________________________________________________________ 

 Ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το εξ Αποστάσεως διδακτικό 

υλικό είναι η πολυμορφικότητά του. Η μετάβαση από τη βιομηχανική κοινωνία στην 

κοινωνία των Ν.Τ. επιβάλλει την υιοθέτηση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, διότι οι 

παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης δεν επαρκούν για να καλύψουν τις σύγχρονες απαιτήσεις 

της εκπαίδευσης. Ο πλουραλισμός στις αρχές μάθησης και διδασκαλίας και η ευχρηστία 

όλων των ευέλικτων εργαλείων και μέσων προσδίδουν μία ποιοτική διάσταση στην εξΑΕ, η 

οποία πλέον ανάγεται σε "πολυμορφική" εξΑΕ (Λιοναράκης, 2001).   

Ένα άλλο εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό στο οποίο επικεντρώνονται οι μελετητές 

είναι το κατά πόσο οι εκπαιδευόμενοι μέσα από τη μελέτη του ψηφιακού υλικού θα είναι σε 

θέση να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, αποσκοπώντας στην 

απόκτηση της αυτονομίας τους και της ανεξαρτησίας να διερευνούν και να διευρύνουν οι 

ίδιοι τη δική τους μάθηση (Σπανακά, 2012). Το ζητούμενο στην εξΑΕ είναι οι 

μαθητευόμενοι να αναπτύξουν μόνοι τους την κριτική σκέψη και ικανότητα, να επιλύουν τα 

τυχόν προβλήματα που προκύπτουν και να εστιάζουν όχι μόνο στην ατομική τους μελέτη, 
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αλλά να είναι και υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση και υποβολή των γραπτών εργασιών και 

δραστηριοτήτων. Κρίνεται πρωτεύουσας σημασίας για τους εκπαιδευόμενους ήδη από τα 

πρώτα στάδια της μελέτης τους σε ένα εξ Αποστάσεως πρόγραμμα να γνωρίζουν: τι πρέπει 

να κάνουν, γιατί το κάνουν, πότε πρέπει να το κάνουν, με ποιον ακριβώς τρόπο και εάν 

τελικά το έκαναν σωστά (Λιοναράκης, 2005). 

Τα χαρακτηριστικά του διδακτικού υλικού που επιτρέπουν στον εκπαιδευόμενο να 

ανακαλύπτει μόνος του τη γνώση μέσα από τη μελέτη είναι η σαφήνεια και η απλότητα των 

κειμένων, οι σαφείς συμβουλές για το πώς πρέπει να μελετηθεί το εκπαιδευτικό υλικό, οι 

επεξηγήσεις σημαντικών εννοιών, οι οδηγίες για την ανεύρεση συμπληρωματικών πηγών και 

οι προτάσεις για περαιτέρω μελέτη. Επιπρόσθετα, η οργάνωση του υλικού σε ενότητες 

μελέτης επιτρέπει την αυτονομία και την ελευθερία των εκπαιδευόμενων να επιλέγουν μόνοι 

τους το δικό τους ρυθμό μάθησης (Κοντογεωργάκου & Γεωργιάδη, 2011).   

Παρομοίως, η Χαρτοφύλακα (2014) προβαίνει σε ταξινόμηση των χαρακτηριστικών 

του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε παιδαγωγικά, γραφιστικά και τεχνικά 

χαρακτηριστικά. Όσον αφορά στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά αναφέρει ότι το 

εκπαιδευτικό υλικό δεν αποτελείται μόνο από την πληροφορία σε ένα συγκεκριμένο 

θεματικό πεδίο, αλλά η καινοτομία του έγκειται στο ότι την παρουσιάζει με τρόπο, ώστε να 

κατευθύνει τους μαθητευόμενους και να τους εμπλέκει στη μαθησιακή διαδικασία, 

υποστηρίζοντάς τους και ανατροφοδοτώντας τους μέσα από ασκήσεις και δραστηριότητες 

επανάληψης, ερωτήματα ελέγχου, κ.λπ.  

Εξαίρει τα σημαντικότερα στοιχεία που ανταποκρίνονται στο διδακτικό και 

παιδαγωγικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού υλικού ως εξής: 

 Η κάθε ενότητα θα πρέπει να άρχεται με τη σαφή διατύπωση του σκοπού και των 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν με σαφήνεια 

εκ των προτέρων το αντικείμενο μελέτης τους και τι ακριβώς αναμένεται να 

αποκομίσουν από αυτή τη μελέτη.     

 Η κάθε ενότητα θα πρέπει να ολοκληρώνεται με σαφή σύνοψη ή ασκήσεις ελέγχου, 

ώστε οι εκπαιδευόμενοι να προχωρήσουν σε έναν τελικό έλεγχο πριν προχωρήσουν 

σε επόμενο στάδιο της μελέτης τους.    

 Οι ασκήσεις, οι δραστηριότητες και οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης θα πρέπει να 

εμπεριέχονται σε επιλεγμένα σημεία του υλικού, ώστε οι μαθητευόμενοι να 

εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης.  

 Κρίνεται σημαντικό οι δραστηριότητες να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες 

ανατροφοδότησης, σωστές απαντήσεις και σχολιασμό, ώστε να μην υπάρξει κανένα 
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σημείο απροσδιόριστο, το οποίο ενδεχομένως να οδηγήσει στον αποπροσανατολισμό 

του εκπαιδευόμενου.        

 Αναφορικά με το ίδιο το πληροφοριακό κείμενο, τα δυσνόητα σημεία πρέπει να 

επεξηγούνται με σαφήνεια μέσα από παραδείγματα, με υποστηρικτικά γραφήματα 

(διαγράμματα) και υποβοηθητικά με άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία.        

   Το βασικό κείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει υποστηρικτικά και διδακτικά στοιχεία, 

ακόμα και χιούμορ υπό προϋποθέσεις, έτσι ώστε μέσα από αυτό να "μιλά" ο 

εκπαιδευτής.  

Αναφορικά με τα γραφιστικά χαρακτηριστικά, το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να 

εμπλουτιστεί με γραφικές αναπαραστάσεις στατικές ή κινούμενες. Η απλή παράθεση ενός 

τεράστιου όγκου πληροφοριών θυμίζει έντυπο υλικό, κουράζει και ίσως να οδηγήσει τον 

εκπαιδευόμενο σε μη επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. Αφετέρου, απαιτείται η λογική 

χρήση των πολυμέσων, τα οποία ενδέχεται να αποπροσανατολίσουν τον εκπαιδευόμενο και 

να τον οδηγήσουν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ζήτημα των 

αδειών χρήσης όταν πρόκειται για αξιοποίηση φωτογραφικού υλικού ή άλλου πολυμεσικού 

υλικού (βίντεο, παρουσιάσεις, ταινίες, κ.λπ.), καθώς αποτελούν πνευματικό έργο κάποιου, ο 

οποίος θα πρέπει να ενημερωθεί και να έχει εκ των προτέρων εξασφαλιστεί η συναίνεση για 

την αξιοποίησή τους. Οι στόχοι που πρέπει να εκπληρωθούν μέσα από τη μελέτη του 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού είναι οι κάτωθι: 

 Να προσελκύει την προσοχή και να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευόμενων στην ανάγνωση των θεωρητικών κειμένων. Σ’ αυτό συντελούν οι 

καλαίσθητες παρουσιάσεις, τα ποικίλα σύμβολα και το φωτογραφικό υλικό.   

 Να παρουσιάζει διαδικασίες, "συνοψίζοντας" ολόκληρες περιγραφικές παραγράφους 

σε ένα σχήμα ή διάγραμμα, κ.λπ.   

 Να επεξηγεί τα δυσνόητα σημεία του κειμένου με γραφικές παραστάσεις (στατικές 

και κινούμενες εικόνες - animations).  

 Να συνδέει το κείμενο με σχετικό οπτικό υλικό, ώστε να ενισχύεται η μνήμη του 

εκπαιδευόμενου όταν επιχειρεί να ανακαλέσει την πληροφορία.   

 Να "ζωντανεύει" παρουσιάσεις που βασίζονται σε σενάρια, παιχνίδια ρόλων, 

αφηγήσεις, διαδρομές, κ.ά.  

Σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η Χαρτοφύλακα (2014) αναφέρει ότι τα 

περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαθέτουν το δικό τους Σ.Δ.Μ. για τη διεξαγωγή των 

διαδικτυακών μαθημάτων. Ωστόσο, τα ψηφιακά μαθήματα που σχεδιάζονται θα πρέπει να 

μπορούν να υποστηρίζονται και να αξιοποιούνται από κάθε σύστημα. Για το λόγο αυτό 
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ακολουθούν κάποια συγκεκριμένα πρότυπα, όπως για παράδειγμα το πρότυπο SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model). Είναι ένα σύνολο προδιαγραφών για την 

ανάπτυξη, το "πακετάρισμα" και τη διανομή του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, με σκοπό 

την επαναχρησιμοποίηση, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα του υλικού στις 

αλλαγές της τεχνολογίας, καθώς και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων 

ηλεκτρονικής μάθησης (Κατσίμπας, 2008, όπ. αναφ. στην Χαρτοφύλακα, 2014, σ. 5). 

Όσον αφορά στο στυλ και στη γλώσσα του ηλεκτρονικού κειμένου οι Σοφός και 

Kron (2010) παραθέτουν τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν κάθε 

ηλεκτρονικό κείμενο:  

 Χρήση απλής γλώσσας σε φιλικό και προσωπικό ύφος. 

 Δυνατότητα για πολυτροπική επεξεργασία των μαθησιακών δυσκολιών των 

εκπαιδευόμενων.  

 Δυνατότητα αποφυγής της παθητικής ή "καταναλωτικής ανάγνωσης" του κειμένου 

και ενεργό συμμετοχή μέσω της εκπόνησης δραστηριοτήτων, εργασιών, κ.λπ.  

 Δυνατότητα διάρθρωσης του περιεχομένου με τρόπο, ώστε ο μαθητευόμενος να 

γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι μαθαίνει (περιεχόμενο), γιατί μαθαίνει (στόχοι), τι 

μπορεί να κάνει ή να επιτύχει (κίνητρα και εκλογίκευση), ποια βήματα πρέπει να 

ακολουθήσει για την επίτευξη του στόχου του (μέθοδος), πώς μπορεί ο ίδιος να 

ελέγξει την απόδοσή του (ασκήσεις αυτορρύθμισης και αυτοαξιολόγησης) και πώς 

μπορεί να λάβει ανατροφοδότηση από το διδάσκοντα (εξατομικευμένες συμβουλές, 

εξειδικευμένη διδασκαλία ή/και καθοδήγηση).       

 Παροχή ασκήσεων με ανατροφοδότηση και εργασίες με ενδεικτικές απαντήσεις για 

αυτοαξιολόγηση. 

 Παροχή διαφορετικών μορφών και περιβαλλόντων εργασίας (π.χ. ανοικτές 

ερωτήσεις, προσομοιώσεις, παραδείγματα, ανάλυση ατομικής περίπτωσης, κίνητρα, 

κ.λπ) που εξυπηρετούν στην εστίαση της προσοχής των εκπαιδευόμενων.  

 Παροχή διαδραστικών στοιχείων για οπτικοποίηση και επεξήγηση του περιεχομένου.   

 Παροχή ποικίλων δυνατοτήτων για εξηγήσεις όρων, περιλήψεις και αποσπάσματα 

από εγκυκλοπαίδειες που αφορούν συγκεκριμένα θέματα. 

 Παραθέσεις, εξηγήσεις και συμβουλές για τις μεθόδους μάθησης και τον τρόπο 

εργασίας. 

 Δυνατότητες για τη δημιουργία συμβουλευτικού πλαισίου επικοινωνίας και 

δυνατότητα συνεργασίας μέσω διαδικτυακών κοινών εγγράφων, τηλεδιδασκαλίας και 

τηλεδιάσκεψης.  
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Η προβολή του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης 

παρουσιάζει μία πληθώρα πλεονεκτημάτων, συγκριτικά με την προβολή του υλικού μέσω 

ενός cd ή ενός απλού διαδικτυακού τόπου. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η καταγραφή 

της μαθησιακής πορείας του μαθητευόμενου. Με άλλα λόγια, παρέχεται η δυνατότητα 

καταγραφής και διατήρησης στατιστικών στοιχείων, όπως για παράδειγμα του χρόνου 

παραμονής του εκπαιδευόμενου στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και των επιδόσεών του σε 

διάφορα τεστς, κουίζ και ερωτήσεις αξιολόγησης. Από την άλλη μεριά, ο εκπαιδευόμενος 

διατηρεί μία συνέχεια στη μελέτη του, διότι κάθε φορά που επισκέπτεται τις σελίδες του 

μαθήματος του υποδεικνύεται ποιες ενότητες έχει ολοκληρώσει και ποιες έχει αφήσει 

ανολοκλήρωτες, όπως επίσης και ποιες εργασίες έχει εκπονήσει και ποιες όχι.    

 

   6.2.1  Μορφές του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

   ____________________________________________ 

H εξΑΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ των  

εκπαιδευόμενων για την επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα μαθησιακά 

στυλ περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητευόμενοι προσλαμβάνουν τη γνώση, 

ανταποκρίνονται στα ερεθίσματα από το μαθησιακό τους περιβάλλον και αλληλεπιδρούν. Η 

μελέτη των μαθησιακών στυλ θεωρείται επωφελής τόσο για μαθητευόμενους όσο και για 

εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να προσαρμόσουν τις 

διδακτικές δραστηριότητες, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διαφορετικών 

τρόπων μάθησης των μαθητευόμενων πιο αποτελεσματικά (Balakrishnan & Gan, 2016), 

καθιστώντας το εκπαιδευτικό υλικό πιο πολυμορφικό (Χουλιάρα, Λιοναράκης, & Σπανακά, 

(2016).  

 Οι ακουστικού τύπου διδασκόμενοι θα ωφελούνταν περισσότερο από ακουστικά 

υλικά (π.χ. ηχητικές τηλεδιασκέψεις και οθόνες πολυμέσων), ενώ οι οπτικοί μαθητευόμενοι 

προτιμούν παρουσιάσεις, κινούμενα σχέδια και ένα μείγμα από αρχεία πολυμέσων. Οι 

κιναισθητικοί και απτικοί εκπαιδευόμενοι τα καταφέρνουν καλύτερα με τις δραστηριότητες 

στις οποίες εμπλέκουν τα χέρια τους (π.χ. να μετακινούν πράγματα τριγύρω, εικονικά 

παιχνίδια ρόλων, διαδικτυακά προγράμματα και εικονικά ταξίδια) (Sprenger, 2008). 

Συνεπώς, η επιλογή της μορφής παρουσίασης του διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού 

εξαρτάται κατά ένα μεγάλο βαθμό από τα μαθησιακά στυλ των εκπαιδευόμενων.    

Για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να εκτεθεί στον Παγκόσμιο 

Ιστό, ποικίλα εργαλεία αξιοποιούνται όπως το Microsoft FrontPage, το Netscape Composer ή 

το Macromedia DreamWeaver. Ακόμη πιο εξειδικευμένα εργαλεία θεωρούνται το eWeb, το 
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Serf Distance Education Environment, το CyberProf και το CourseWriter 

(Panagiotakopoulos, Lionarakis, & Xenos, 2003).  

Στο μέλλον το ζητούμενο στην ηλεκτρονική μάθηση θα είναι να επιτρέπει σε 

εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές να μαθαίνουν έχοντας στη διάθεσή τους οποιαδήποτε πηγή 

πληροφοριών επιθυμούν και εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα της εύκολης ενσωμάτωσης 

εργαλείων στο εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικό περιβάλλον. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του 

εκπαιδευτικού υλικού ηλεκτρονικής μορφής είναι κατά τον MacDonald (2008) τα ακόλουθα: 

 Οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει ο δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού ότι είναι 

απαραίτητη κάποια αλλαγή μπορεί να επέμβει στο περιεχόμενο και να το 

τροποποιήσει.  

 Όλα τα αρχεία ήχου και βίντεο, όπως επίσης και το αλληλεπιδραστικό υλικό με τις 

προσομοιώσεις και τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης μπορούν να εμπεριέχονται στην 

ίδια ιστοσελίδα, ενσωματωμένα με το βασικό κείμενο. Επιπλέον, παρέχεται η 

δυνατότητα στο χρήστη να οδηγηθεί σε επιπρόσθετες πηγές χρησιμοποιώντας τις 

υπερσυνδέσεις (hyperlinks).  

 Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλο το υλικό, μέσα από ένα κοινό πρόγραμμα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (software), το οποίο έχει την ίδια δομή σε όλους τους 

κατασκευαστές, με αποτέλεσμα να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος για την 

προσπέλασή του.  

Ο West (1996) στην Αγγλία ανέπτυξε τη μεθοδολογία της εξΑΕ επισημαίνοντας τα 

βασικά στοιχεία που πρέπει να διέπουν ένα ψηφιακό μαθησιακό υλικό, το οποίο προορίζεται 

για διδασκαλία εξ Αποστάσεως. Αργότερα ο Λιοναράκης (2014) βασιζόμενος στην 

προσέγγιση του West ανέπτυξε τη δική του τυπολογία ενσωματώνοντας στην ήδη 

υπάρχουσα τυπολογία ορισμένα ακόμη στοιχεία. Πιο κάτω παρουσιάζεται η τυπολογία των 

West και Λιοναράκη για το εκπαιδευτικό υλικό, το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η 

πολυμορφικότητα:  

 Το Κείμενο: Αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του εξ Αποστάσεως διδακτικού υλικού. Ο 

ρόλος του είναι να παρέχει το ακαδημαϊκό και επιστημονικό προϊόν στον μανθάνοντα. Τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ενσωματώνει είναι η διαρκής 

αλληλεπίδραση μαζί του, το προσωποκεντρικό αλλά όχι αφηρημένο ύφος του, να είναι 

συμπαγές, με κατανοητή ροή λόγου και να έχει τεκμηριωμένα στοιχεία που να πιστοποιούν 

την αρτιότητα και επιστημονικότητά του. Επιπλέον, πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή σχέση 

και εξάρτηση με τα άλλα κείμενα.    
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 Τα Προκείμενα: Κείμενα που επιχειρούν να εισάγουν τον εκπαιδευόμενο στη λογική και 

την αρχική δομή του βασικού κειμένου. Συνεισφέρουν στην αλληλεπίδραση του 

μαθητευόμενου με το υλικό και στη γεφύρωση της προϋπάρχουσας γνώσης με τη νέα γνώση. 

Περιλαμβάνουν τα περιεχόμενα, τους ερμηνευτικούς τίτλους, τα κεφάλαια και τις ενότητες, 

το σκοπό και τους στόχους, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τις λέξεις-κλειδιά και τα 

διαγνωστικά τεστ.       

 Τα Μετακείμενα: Αποτελούν μηχανισμό ελέγχου του μανθάνοντα ως προς το βαθμό 

εμπέδωσης της νέας γνώσης. Εμπεριέχουν τις συνόψεις, τα παραρτήματα, τις περιλήψεις, τη 

βιβλιογραφία, τις παραπομπές, τους οδηγούς για περαιτέρω μελέτη, τα γλωσσάρια και τις 

δραστηριότητες ελέγχου.      

 Τα Διακείμενα: Μέσα από τα κείμενα και τις δραστηριότητες τα διακείμενα επιχειρούν να 

εναρμονίσουν την προϋπάρχουσα γνώση με τη νέα γνώση που προσλαμβάνει ο 

μαθητευόμενος μέσα από τη μαθησιακή διεργασία, αλλά και να οδηγηθεί ευρετικά στην 

απόκτηση των καθορισμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Διαπερνούν το σύνολο του βασικού 

κειμένου και πρόκειται για τα συμπεράσματα, τις συνόψεις και περιλήψεις, τις 

δραστηριότητες και τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης και 

παραπομπών σε συγγενείς πηγές πληροφοριών, καθώς και τους μηχανισμούς κατανόησης και 

εφαρμογής των νέων δεδομένων.      

 Τα Επικείμενα: Συνιστούν το επεξηγηματικό και υποστηρικτικό υλικό, με σκοπό τη 

διευκόλυνση της κατανόησης και επεξεργασίας του βασικού κειμένου. Αποτελούνται από τις 

διασαφηνίσεις, τα γλωσσάρια και τους ορισμούς.    

 Τα Παρακείμενα: Πρόκειται για μη γλωσσικά ή ημι-γλωσσικά στοιχεία που προσδίδουν 

νοηματική αρτιότητα στο βασικό κείμενο, ενισχύοντας την επιστημονική του αξία. 

Πρόκειται για τις φωτογραφίες, τα γραφήματα, τις εικόνες, τα σχήματα και τις τυπογραφικές 

ιδιαιτερότητες.     

 Τα Περικείμενα: Αναφέρονται σε όλα τα επιπρόσθετα κείμενα που βρίσκονται 

διανθισμένα μέσα στο εκπαιδευτικό υλικό εμπλουτίζοντας το βασικό κείμενο. Είναι οι 

μελέτες περίπτωσης, τα παραδείγματα, τα σενάρια, τα ανθολόγια, τα κείμενα αναφοράς, τα 

κείμενα σε παράθυρα, οι επεξηγήσεις και τα παράλληλα κείμενα.     

 Τα Πολυκείμενα: Πρόκειται για τις πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τον τρόπο 

επικοινωνίας και πληροφόρησης του διδάσκοντος και του διδασκόμενου και σχετίζονται με 

οδηγίες για τον τρόπο συγγραφής των γραπτών εργασιών και παράλληλα παρέχουν στοιχεία  
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για τα κριτήρια αξιολόγησης.     

 Τα Πολυαντικείμενα: Είναι τα μέσα σε 

ηλεκτρονική μορφή που έχουν ως σκοπό την 

υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Αποτελούνται από κασέτες εικόνας και ήχου, 

CD ROM, DVD, χρήση Διαδικτύου και 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η τυπολογία 

που αναπτύχθηκε από τους West και 

Λιοναράκη παρουσιάζεται στο διπλανό 

σχήμα (Σχήμα 6.2.): 
 

 Το ηλεκτρονικό κείμενο μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους που να παραπέμπουν 

σε άλλο κείμενο ή σε άλλο σημείο του κειμένου (υπερκείμενο - hypertext). Αυτή η 

δυνατότητα του ηλεκτρονικού κειμένου παραγκωνίζει το γραμμικό τρόπο ανάγνωσης του 

έντυπου κειμένου. Ένα τυπικό υπερκείμενο δεν είναι κείμενο με συνδέσμους, αλλά ένα 

σύνολο μικρών κειμένων που έχει σχεδιαστεί με τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να έχει 

πρόσβαση σε αυτά με όποια σειρά εκείνος επιθυμεί μέσα από δομημένους ηλεκτρονικούς 

συνδέσμους (links).  

 Επομένως, το υπερκείμενο μπορεί να θεωρηθεί ως μία μεγάλη ομάδα παράλληλων 

κειμένων την οποία ο αναγνώστης δύναται να διαβάσει με όποια σειρά επιθυμεί. Σε ένα 

υπερκείμενο μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι που πλοηγούν το χρήστη: i) στη δομή και το 

περιεχόμενο του υπερκειμένου, ii) στην αρχή και στο τέλος μίας συγκεκριμένης σελίδας ενός 

θέματος ή των σελίδων ενός θέματος, iii) σε γραφικά, iv) σε βιβλιογραφικές παραπομπές και 

v) σε άλλες τοποθεσίες στο δίκτυο.  

Στην περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης παρουσίασης άλλης μορφής 

υλικού μέσα από συνδέσμους που παραπέμπουν τον μελετητή σ’ αυτό, τότε αναφερόμαστε 

σε υπερμέσα (hypermedia) και όχι απλώς σε υπερκείμενα (Γκιόσος, Κουτσούμπα, & 

Μαυροειδής, 2009). Γενικότερα, προκειμένου να είναι αποτελεσματικά τα ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα, θα πρέπει να μετασχηματιστούν από το διδάσκοντα για τους σκοπούς της 

διαδικτυακής διδασκαλίας (Kron & Σοφός, 2007).  

Οι σχεδιαστές του μαθησιακού ηλεκτρονικού υλικού στην εξΑΕ κατά την 

προετοιμασία και συγγραφή του θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι απευθύνονται σε 

μαθητευόμενους από απόσταση και οι ανάγκες τους πολλαπλασιάζονται εξαιτίας της 

φυσικής απόστασης που τους χωρίζει από τον εκπαιδευτή τους. Σύμφωνα με τον Σοφό και 

Σχήμα 6.2. Τυπολογία εκπαιδευτικού υλικού, 

κατά West και Λιοναράκη (Λιοναράκης, 2014) 
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τους συνεργάτες του (2015) σε ένα ηλεκτρονικό κείμενο και σε ένα ευρύτερο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον ο εξ Αποστάσεως εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

 Βοηθά και να στηρίζει τους εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον 

οποίο θα πρέπει να μελετήσουν το περιεχόμενο.   

 Καθορίζει τις ενέργειες των εκπαιδευόμενων πριν την έναρξη της μελέτης. 

 Παρουσιάζει με σαφήνεια τους μαθησιακούς στόχους, δηλαδή τι ακριβώς θα είναι σε 

θέση να κάνουν οι διδασκόμενοι μετά την ολοκλήρωση της μελέτης τους.    

 Συμβουλεύει σχετικά με την οργάνωση της μελέτης και τη διεκπεραίωση των 

εργασιών τους. 

 Δημιουργεί συνθήκες συνάφειας μεταξύ καθημερινής, προσωπικής εμπειρίας και 

ακαδημαϊκής γνώσης.   

 Ενθαρρύνει, καθοδηγεί και υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της 

μελέτης τους. 

 Δημιουργεί πλαίσια ενεργούς εμπλοκής και παρέχει ανατροφοδότηση που θα έχει 

κυρίως φροντιστηριακό χαρακτήρα (Σοφός κ.ά., 2015). 

Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, το έντυπο και το 

οπτικο-ακουστικό πολυμεσικό υλικό. Το έντυπο υλικό αποτελεί την κυριότερη μορφή 

παρουσίασης του μαθησιακού υλικού. Ανάμεσα στα βασικά του πλεονεκτήματα 

αναφέρονται η ευκολία στη χρήση, οι απλές γνωστικές δεξιότητες που απαιτείται να 

ενεργοποιήσει ο εκπαιδευόμενος και το χαμηλό κόστος παραγωγής του. Τα μειονεκτήματα 

που μπορεί κάποιος να διακρίνει είναι η περιορισμένη αναπαράσταση της πραγματικότητας 

μέσω του γραπτού λόγου και ο γραμμικός τρόπος με τον οποίο διαβάζεται. Από την άλλη 

μεριά, η πολυμεσικότητα συνιστά έναν συντονισμένο τρόπο διαχείρισης της τεχνολογίας, ο 

οποίος έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε διαφορετικές αισθήσεις με την ενσωμάτωση 

πληροφοριών ποικίλης υφής, όπως κείμενο, υπερκείμενο, ήχο, γραφικά, εικόνες και βίντεο 

(Μουζακιώτου & Κανονάκη, 2015).  

Τα εργαλεία Web 2.0, λόγω της ανοιχτής φύσης τους, δύνανται να προσφέρουν 

μαθησιακές ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε να δημιουργήσουν δικό τους 

περιεχόμενο, να αναστοχαστούν πάνω στις δράσεις τους ή σε δράσεις άλλων και να 

αναπτύξουν δεξιότητες υψηλού επιπέδου, όπως η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης 

(Μindel & Verma, 2006, όπ. αναφ. στους Τζαβάρα, Κόμης, Γεωργούτσου, & Σιάμπου, 2012, 

σ. 393). Ωστόσο, για την αποτελεσματικότερη εμπλοκή των διδασκόμενων με τα εργαλεία 

Web 2.0, σκόπιμη κρίνεται η παροχή κατάλληλου πλαισίου και ο εξαρχής καθορισμός των 

προσδοκώμενων μαθησιακών στόχων από τους εκπαιδευτές (Τσέλιος, Γεωργούτσου, & 
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Παναγιωτάκη, 2011). Ο όρος Web 2.0 συνδέεται με τις διαδικτυακές εφαρμογές που 

συνεισφέρουν στη συμμετοχικότητα και στο διαμοιρασμό πληροφοριών, τη 

διαλειτουργικότητα, το σχεδιασμό, καθώς και τη συνεργασία εντός του Παγκόσμιου Ιστού 

(Κουκούλης & Σαλταούρας, 2013).  

Τα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές και ιστοσελίδες Web 2.0 είναι 

τα ακόλουθα, όπως παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 6.3.):  

 

Σχήμα 6.3. Οι σύγχρονες δυνατότητες του e-learning 

Επομένως, το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό περιέχει ηλεκτρονικά κείμενα διαφόρων 

κατηγοριών (εγχειρίδιο μελέτης, παράλληλα κείμενα, οδηγό μελέτης, κ.λπ), οπτικοακουστικό 

υλικό (ηχητικά αρχεία, ψηφιακά βίντεο, κ.λπ), αλληλεπιδραστικό υλικό (ασκήσεις και 

δραστηριότητες, μελέτες περίπτωσης, ψηφιακές εργαστηριακές εφαρμογές) και διαδραστικές 

δυνατότητες (συνομιλίες, τηλεδιάσκεψη, κ.ά.) (Σοφός κ.ά., 2015). Αυτή η πληθώρα των 

εκπαιδευτικών υλικών που συναντάται σε ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον 

αξιοποιείται ανάλογα με τους εκπαιδευόμενους στους οποίους απευθύνεται, τους στόχους 

του προγράμματος και τις συνθήκες ενεργούς μάθησης.   

 

 

 

 



 
212 

6.3    Σχεδιασμός - δόμηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού  

_______________________________________________________ 

Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο και 

δομημένο, ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον και να παρωθεί τους μαθητευόμενους για 

διαρκή ενασχόληση, προκειμένου να μην εγκαταλείψουν τη μελέτη τους. Γι’ αυτό το λόγο το 

ψηφιακό περιβάλλον πρέπει να έχει σχεδιαστεί βάσει της ενεργητικής συμμετοχής, ώστε να 

ενδυναμώνει και να κινητοποιεί τη "θέληση" του εκπαιδευόμενου για συνεχόμενη μάθηση.   

 Η Μπάνου (2001) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το ηλεκτρονικό κείμενο που 

προορίζεται για την εξΑΕ είναι απαραίτητο να απαρτίζεται από τα εξής βασικά στοιχεία: 

 Το σκοπό: Αποτελεί προέκταση του τίτλου και προτάσσεται σε κάθε κεφάλαιο του 

κειμένου.  

 Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα: Καταγράφονται μετά το σκοπό και συνοψίζουν με 

εύληπτο και σαφή τρόπο τις γνώσεις, τις στάσεις και τις δεξιότητες τις οποίες αναμένεται να 

αποκτήσουν οι μαθητευόμενοι.   

 Τις έννοιες-κλειδιά: Παρουσιάζουν τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους 

κινούνται τα περιεχόμενα των μετέπειτα κεφαλαίων, στοχεύοντας στη μνήμη των 

διδασκόμενων και στην ανάκληση των κυριότερων σημείων κάθε γνωστικής ενότητας.   

 Τις εισαγωγικές παρατηρήσεις: Παρέχουν τη δυνατότητα στους μανθάνοντες να 

κατανοήσουν καλύτερα την εσωτερική λογική των κειμένων, ενσωματώνοντάς τα στο 

ευρύτερο γνωστικό πεδίο που πραγματεύονται.     

 Τη σύνοψη: Παρουσιάζει τα πιο ουσιώδη σημεία του κάθε κεφαλαίου, δίνοντας τη 

δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους για αυτοέλεγχο και αυτοκριτική της μαθησιακής τους 

πορείας.   

 Τη βιβλιογραφία: Παρατίθεται στο τελευταίο μέρος κάθε κεφαλαίου και υποδεικνύει 

πηγές και σημεία για οποιονδήποτε επιθυμεί περαιτέρω εμβάθυνση και μελέτη. 

 Τον οδηγό για περαιτέρω μελέτη: Παρατίθεται πάντα στο τέλος κάθε ενότητας και 

παρουσιάζει διάφορα βιβλία, επιστημονικά άρθρα και ιστοσελίδες, έτσι ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους εφόσον το επιθυμούν.   

 Τα σχόλια μελέτης: Βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το βασικό κείμενο και συνεισφέρουν 

στην αλληλεπίδραση του διδασκόμενου με το υλικό της μελέτης του.    

 Τα παραδείγματα: Περιγράφουν συγκεκριμένες καταστάσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται 

στην εμπειρία των εκπαιδευόμενων.    

 Τις μελέτες περίπτωσης: Παρέχουν τη δυνατότητα στους μανθάνοντες να γνωρίσουν 

τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζονται στην πράξη οι γνώσεις τις οποίες έχουν 
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αποκομίσει, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και την απόκτηση νέων 

εμπειριών.   

 Τις δραστηριότητες και τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης: Οι δραστηριότητες εμπλέκουν 

τους διδασκόμενους στη μαθησιακή πράξη με βαθύτερο και ουσιαστικότερο τρόπο, ενώ οι 

ασκήσεις αυτοαξιολόγησης έχουν ως στόχο τον έλεγχο απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων.      

 Τα κείμενα αναφοράς: Δεν λειτουργούν συμπληρωματικά αλλά κατά βάση παράλληλα με 

το βασικό κείμενο, παρέχοντας μία πληθώρα πληροφοριών προς τους εκπαιδευόμενους και 

ενισχύοντας τον αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα του διδακτικού υλικού.    

 Τα παράλληλα κείμενα: Λειτουργούν συμπληρωματικά εμπλουτίζοντας το βασικό 

κείμενο και παραπέμποντας τους διδασκόμενους μετά τη μελέτη τους στην εκπόνηση 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.    

Οι δέσμες των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων επηρεάζουν τη μάθηση και θα 

πρέπει να διαπερνούν όλο το εύρος του διδακτικού υλικού, εφόσον βασίζονται στις ήδη 

αποκτημένες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες του εκπαιδευόμενου και να ζητούν από αυτόν 

να εμπλακεί στη μαθησιακή διαδικασία κατά τρόπο βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Οι τύποι 

των ασκήσεων που βρίσκονται σε αναλογία με το εύρος του γνωστικού αντικειμένου και με 

τους σκοπούς και στόχους του εκπαιδευτικού υλικού παρουσιάζονται με εύληπτο τρόπο από 

τον Λιοναράκη (2004) στο κάτωθι σχήμα (Σχήμα 6.4.): 

 

Σχήμα 6.4. Το εκπαιδευτικό υλικό (Προσαρμογή από Λιοναράκης, 2004) 

Οι Başal και Education (2013) πρότειναν τις ακόλουθες πρακτικές οδηγίες για τους  

σχεδιαστές ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που προορίζεται για τη διδασκαλία των Ξένων 

Γλωσσών, οι οποίες ωστόσο θα μπορούσαν να τύχουν εφαρμογής και για τη διδασκαλία και 

άλλων γνωστικών αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, οι σχεδιαστές του εκπαιδευτικού υλικού 

οφείλουν: 
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 Να χρησιμοποιούν υλικά που να βασίζονται σε κείμενο: Η εξΑΕ δεν πρέπει να είναι η 

απόδοση του περιεχομένου στους μαθητευόμενους που να βασίζεται μόνο σε κείμενο. Οι 

εκπαιδευτές οφείλουν να χρησιμοποιούν το κειμενικό υλικό όπου είναι απαραίτητο. Καλό θα 

ήταν να προσθέτουν και πολυμεσικά στοιχεία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 

μάθησης. Η υποστήριξη του κειμενικού υλικού με το οπτικοακουστικό ασκεί θετική 

επίδραση στην απόδοση των εκπαιδευόμενων.  

 Σύνδεση με το υλικό: Οι εκπαιδευτές πρέπει να υποδεικνύουν υπερσυνδέσμους και να 

καθοδηγούν τους εκπαιδευόμενους να εξερευνήσουν το αντικείμενο της μελέτης τους.  

 Να αξιοποιούν ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο: Οι εκπαιδευτές μπορούν να περιηγηθούν 

στο Διαδίκτυο για υλικό ποιότητας εκπληρώνοντας τους σκοπούς του μαθήματός τους και να 

το αξιοποιούν όποτε κρίνουν ότι είναι απαραίτητο. Στο Διαδίκτυο μπορεί να ανιχνεύσει 

κάποιος ένα πλήθος δραστηριοτήτων, βίντεο, ασκήσεων και αντικειμένων εκμάθησης, τα 

οποία οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα με ευκολία να τα ενσωματώσουν στο υλικό τους. 

Όταν το πράττουν αυτό, πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα πνευματικά δικαιώματα. 

  Να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά βίντεο: Οι εξ Αποστάσεως εκπαιδευτές μπορούν να 

χρησιμοποιούν τα βίντεο που προετοιμάζουν οι ίδιοι ή βίντεο προερχόμενα από ιστοσελίδες 

και κοινωνικά μέσα κοινοποίησης, αναπαραγωγής και διαμοιρασμού βίντεο. Οι διδάσκοντες 

έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν εναλλαγές, σχόλια και κουίζ ενσωματωμένα σ’ αυτά, 

ώστε να τα καταστήσουν πιο συναρπαστικά και ελκυστικά, με στόχο την παροχή κινήτρων 

για μελέτη στους διδασκόμενους.  

 Να αξιοποιούν τα εργαλεία συγγραφής: Οι εκπαιδευτές πρέπει να γνωρίζουν πώς να 

χρησιμοποιούν τα εργαλεία συγγραφής για να συνδυάζουν κείμενα, εικόνες, βίντεο και ήχο, 

ώστε να αναπτύξουν ένα πιο αποτελεσματικό υλικό. Με τη βοήθεια των εργαλείων 

συγγραφής, το υλικό που θα αναπτυχθεί θα παρέχει περισσότερα κίνητρα στους 

εκπαιδευόμενους.  

 Να αξιοποιούν τα εργαλεία Web 2.0: Στο Διαδίκτυο υπάρχουν πολλά ελεύθερα 

διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία για την ανάπτυξη διαδικτυακού μαθησιακού υλικού. Οι 

εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι και να ενσωματώνουν τα εργαλεία που τους 

εξυπηρετούν για αξιοποίηση στο δικό τους υλικό.  

 Να έχουν γνώσεις σχετικά με τα Σ.Δ.Μ.: Με την αξιοποίηση των πλατφορμών 

τηλεκπαίδευσης η παράδοση του περιεχομένου στους διδασκόμενους δύναται να διεξαχθεί 

με οργανωμένο τρόπο. Οι διδάσκοντες οφείλουν να γνωρίζουν τις ιδιότητες των Σ.Δ.Μ. που 

χρησιμοποιούν και τις δυνατότητες που τους παρέχονται μέσω αυτών.   
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 Να αξιοποιούν τα εργαλεία παρουσίασης: Οι διδάσκοντες θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν τα στοιχεία των πολυμέσων ακόμη και σε μια απλή παρουσίαση. Μία 

παρουσίαση PowerPoint μπορεί να περιλαμβάνει βίντεο, κινούμενα σχέδια και στοιχεία 

ήχου. Η παρουσίαση αυτή πιθανότατα θα καταστεί πιο ελκυστική και θα ενεργοποιήσει το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων. 

 Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία επικοινωνίας: Σε ένα εξ Αποστάσεως περιβάλλον 

εκπαίδευσης τα εργαλεία επικοινωνίας θα μπορούν, μέσω των ροών συζητήσεων (discussion 

threads), να γίνουν αποδεκτά ως εξ Αποστάσεως υλικό.  

 Να αξιοποιούν τα βίντεο από την εικονική τάξη: Η εικονική τάξη είναι υποκατάστατο 

της διδασκαλίας στη συμβατική τάξη, καθώς δίνει τη δυνατότητα ζωντανής διδασκαλίας και 

ανατροφοδότησης. Οι συνεδρίες μπορούν να καταγραφούν και τα βίντεο να αξιοποιηθούν 

για περαιτέρω δραστηριότητες διδασκαλίας.  

 Να χρησιμοποιούν ένα πρότυπο (template): Στην ανάπτυξη του ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αναπτύξουν ένα πρότυπο, το οποίο να 

επιτρέπει τη συνοχή μεταξύ των υλικών που θα αναπτύξουν. Αυτό το πρότυπο μπορεί να έχει 

ευελιξία, ώστε να μην κουράζει τους διδασκόμενους. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτές, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία ανάπτυξης του υλικού με δομημένη 

εμφάνιση.   

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, δόθηκε βαρύτητα στο σχεδιασμό και στην 

ανάπτυξη ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού, το οποίο σχεδιάστηκε με τρόπο, ώστε να 

εναρμονιστεί με τους προκαθορισμένους μαθησιακούς στόχους και με τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα του επιμορφωτικού προγράμματος, καθώς απευθύνονταν σε ενήλικες - 

στελέχη της διοίκησης σχολικών μονάδων. 

 

Συμπερασματικές επισημάνσεις  

Καταληκτικά, το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί τον κύριο μοχλό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και πολύτιμο αρωγό των μαθητευόμενων, που τους φέρνει σε επαφή με το 

περιεχόμενο της διαδικτυακής μάθησης. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη ή ακόμη και η επιλογή 

του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού συνιστά μία αρκετά χρονοβόρα και απαιτητική 

διαδικασία που ενσωματώνει πολλές και διαφορετικές προοπτικές. Ουσιαστικά η ανάπτυξη 

του διδακτικού υλικού που απευθύνεται σε εξ Αποστάσεως ενήλικους εκπαιδευόμενους 

εξαρτάται από μία πληθώρα παραγόντων, όπως η θεματολογία που θα πρέπει να 

προσεγγιστεί, οι προκαθορισμένοι μαθησιακοί στόχοι, το πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης, 
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οι παιδαγωγικές αρχές πάνω στις οποίες θα εδράζεται ο σχεδιασμός όχι μόνο του υλικού 

αλλά και του συνόλου του διαδικτυακού προγράμματος, η δυναμική του και πλείστοι άλλοι.  

Κατά το σχεδιασμό του υλικού θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από το 

σχεδιαστή του προγράμματος διάφορες παράμετροι. Επί παραδείγματι, η ποιότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού, ο πληθυσμός-στόχος στον οποίο απευθύνεται το υλικό και η 

συνεπακόλουθη χρηστικότητα και αποδοχή του από τους παραλήπτες, όπως επίσης και ο 

κατάλληλος οπτικός σχεδιασμός συγκαταλέγονται ανάμεσα στις παραμέτρους σχεδίασης 

ενός προγράμματος. Ωστόσο, η επιτυχία του εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού δεν 

εξαρτάται μόνο από το πόσο καλά σχεδιασμένο και εφαρμόσιμο είναι στην πράξη αλλά και 

από την αξιολόγηση που έχει λάβει. Η αξιολόγηση καταδεικνύει τη βάση και τις δυνατότητές 

του, αναδεικνύει τα δυνατά σημεία αλλά και τυχόν ελλείψεις ή παραλείψεις και αδυναμίες, 

με απώτερο στόχο τη συνεχόμενη βελτίωσή του. Μπορεί επιπλέον να αποκαλύψει ποιοι 

παράγοντες συνεισέφεραν στην αποτελεσματικότητά του, έτσι ώστε να ενσωματωθούν και 

σε επόμενο σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού είτε από τον ίδιο είτε από διαφορετικό 

διδάσκοντα-σχεδιαστή. Αντίθετα, με την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης κυρίως 

από τους ίδιους τους διδασκόμενους θα διαπιστωθούν ποιοι παράγοντες λειτούργησαν ως 

τροχοπέδη, προκειμένου να μην επαναληφθούν σε μελλοντική σχεδιαστική απόπειρα 

εκπαιδευτικού υλικού.  

Ένας από τους στόχους του παρόντος προγράμματος κατάρτισης διευθυντικών 

στελεχών εκπαίδευσης, ο οποίος αποτελεί την κορωνίδα της εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικής 

διεργασίας, ήταν η επίτευξη της αλληλεπίδρασης των ενηλίκων εκπαιδευόμενων με το 

μαθησιακό υλικό του προγράμματος και η ουσιαστική συμμετοχή τους στην όλη 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ο απώτερος στόχος της ερευνήτριας ήταν να εφαρμόσει 

παραμέτρους, ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

επιμορφούμενων για αλληλεπίδραση, να τους κινητοποιήσει και μέσω της καλλιέργειας της 

κριτικής σκέψης να οδηγηθούν στην αυτονομία της μάθησης. 
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Κεφάλαιο 7  

Μεθοδολογική προσέγγιση και πορεία της έρευνας 

Σύνοψη Κεφαλαίου 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν πραγματοποιήθηκε ανάλυση διαφόρων εννοιών σε 

θεωρητικό επίπεδο, προκειμένου να καταστεί κατανοητή η σύνδεσή τους με το θέμα της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής. Επιπλέον, μέσα από τη διεξοδική βιβλιογραφική 

επισκόπηση αναδείχθηκε το ερευνητικό κενό στη σύγχρονη βιβλιογραφία σχετικά με την 

επιμόρφωση και κατάρτιση των ηγετικών στελεχών εκπαίδευσης σε ζητήματα ανάπτυξης 

δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, με τις οποίες οφείλουν να είναι "εξοπλισμένα" τα άτομα που 

καλούνται να αναλάβουν θέση ευθύνης σε εκπαιδευτικό οργανισμό.   

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει την παρουσίαση της μεθοδολογικής προσέγγισης 

του παρόντος ερευνητικού εγχειρήματος, το οποίο αποτελείται από τέσσερα διακριτά στάδια. 

Αιτιολογείται η όλη μεθοδολογική διαδικασία, δηλαδή από την αναζήτηση του ερευνητικού 

κενού, στο οποίο διαπιστώθηκε η απουσία προγραμμάτων επιμόρφωσης ηγετικών στελεχών 

εκπαίδευσης στις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες ως και την αξιολόγηση του εξ 

Αποστάσεως προγράμματος που επρόκειτο να υλοποιηθεί. Παρατίθενται οι σκοποί και οι 

επιμέρους στόχοι του κάθε σταδίου, καθώς και των ερευνητικών ερωτημάτων που 

πλαισιώνουν το τελευταίο εκ των σταδίων της, που είναι η έρευνα αθροιστικής/τελικής 

αξιολόγησης του επιμορφωτικού προγράμματος. Πιο αναλυτικά, περιγράφεται η 

μεθοδολογία, η οποία βασίζεται στις οντολογικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές 

αντιλήψεις της ερευνήτριας (paradigms). Ακολούθως, αναπτύσσονται τα μεθοδολογικά 

ερευνητικά εργαλεία συλλογής-παραγωγής δεδομένων και οι μέθοδοι ανάλυσης ποσοτικών 

και ποιοτικών δεδομένων. Τέλος, θίγονται τα κεφαλαιώδους σημασίας ζητήματα της 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερευνητικών εργαλείων και γίνεται αναφορά σε ζητήματα 

ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν την παρούσα ερευνητική διαδικασία. 

7.1    Στάδια διεξαγωγής της παρούσας μελέτης 

_________________________________________ 

Η σκοποθεσία αποτελεί βασική αρχή σχεδιασμού κάθε επιστημονικής έρευνας. Ο 

σαφής προσδιορισμός των σκοπών και επιμέρους στόχων κρίνεται αναγκαίος για την τελική 

αξιολόγηση κάθε επιμορφωτικού προγράμματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 

επιτεύχθηκαν οι προκαθορισμένοι στόχοι που είχαν τεθεί κατά την έναρξή του. Συνεπώς, η 

παρούσα ερευνητική μελέτη αναπτύχθηκε στα ακόλουθα τέσσερα στάδια: 
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1ο Στάδιο: Διεξαγωγή συστηματικής βιβλιογραφικής επισκόπησης 

Στο πρώτο στάδιο διεξήχθη συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση, με σκοπό να 

μελετηθεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία και να εντοπιστεί το ερευνητικό κενό. Στην παρούσα 

διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε μελέτη της σύγχρονης βιβλιογραφίας αναφορικά με 

την επιμόρφωση των ηγετών εκπαίδευσης για την ανάπτυξη κοινωνικών και ψηφιακών 

δεξιοτήτων, οι οποίες στη σημερινή εποχή θεωρούνται κομβικά στοιχεία επιτυχίας σε 

σύγχρονα σχολικά περιβάλλοντα.   

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας αποτελεί πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία και 

ορίζεται ως η "ερμηνεία μιας σειράς δημοσιευμένων και / ή αδημοσίευτων εγγράφων που 

διατίθενται από διάφορες πηγές σε ένα συγκεκριμένο θέμα που περιλαμβάνει βέλτιστα την 

περίληψη, ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση των εγγράφων" (Onwuegbuzie, Collins, Leech, 

Dellinger, & Jiao, 2010, σ. 173). Στην ουσία πρόκειται για κριτική αξιολόγηση των 

υπαρχόντων ερευνητικών εργασιών σε ένα θέμα και καθορίζει εκ των προτέρων τρόπους με 

τους οποίους η επισκόπηση μπορεί να αναπαραχθεί (Onwuegbuzie & Weinbaum, 2017).  

Η μέθοδος της συστηματικής βιβλιογραφικής επισκόπησης αποτέλεσε το αρχικό 

στάδιο της διδακτορικής μελέτης, διότι συνέβαλε στη μελέτη, ανάλυση και σύνθεση της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας, επιχειρώντας να συγκεντρώσει τα στοιχεία που ανταποκρίνονται 

σε προκαθορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η παρούσα βιβλιογραφική επισκόπηση (βλ. 

Κεφάλαιο 5) πραγματοποιήθηκε με βάση ένα συγκεκριμένο και προκαθορισμένο 

πρωτόκολλο που οργανώθηκε σύμφωνα με την προσέγγιση των Προτιμώμενων Στοιχείων 

Αναφοράς για Συστηματικές Επισκοπήσεις και Μετα-αναλύσεις (Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses - PRISMA) (Moher et al., 2015). 

Η συστηματική επισκόπηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο προσέγγισης της 

βιβλιογραφίας, της σύνθεσης και της κριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων πρωτογενών 

ερευνών, με εξαίρετη συνεισφορά στην αποσαφήνιση ζητημάτων και στην αναζήτηση νέων 

ερευνητικών κατευθύνσεων. Ένα από τα γνωρίσματα των συστηματικών επισκοπήσεων είναι 

ότι ακολουθούν επίσημες και αυστηρές διαδικασίες ανάλυσης. Η ερευνήτρια ανέπτυξε ένα 

προκαθορισμένο πρωτόκολλο βιβλιογραφικής επισκόπησης, προκειμένου να δώσει 

απαντήσεις στις ερευνητικές ερωτήσεις, στοχεύοντας ιδιαίτερα στην ελαχιστοποίηση της 

μεροληψίας της ερευνήτριας (βλ. Υποκεφάλαια 5.1 και 5.2.1). 
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2ο Στάδιο: Σχεδιασμός και οργάνωση ενός εξ Αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης 

Η διαπίστωση του ερευνητικού κενού, ιδιαίτερα στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 

αναφορικά με την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών 

εκπαίδευσης στις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες, αποτέλεσε την αφορμή για την 

οργάνωση και μετέπειτα υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης και κατάρτισής τους. Ο 

διδακτικός σχεδιασμός (instructional design) του προγράμματος οδήγησε στη δημιουργία 

επιμορφωτικού υλικού, κατάλληλου για την εξΑΕ. Ο σκοπός ήταν να σχεδιαστεί ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα με ομάδα-στόχο τους διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, προκειμένου να διευκολυνθούν στην καθημερινή διοίκηση, διαχείριση, 

επικοινωνία και συνεργασία εντός και εκτός του σχολικού περιββάλλοντος.       

Οι επιμέρους στόχοι που λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασμό του προγράμματος 

ήταν οι εξής: 

 Να καθοριστούν οι σκοποί, οι επιμέρους στόχοι και τα προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα του εξ Αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος και να 

προσδιοριστούν τα βήματα για την επίτευξη των στόχων.  

 Να καθοριστούν οι διδακτικές μέθοδοι που θα βασίζονταν στο παιδαγωγικό μοντέλο 

της εξΑΕ και των θεωριών μάθησης των ενηλίκων εκπαιδευόμενων. 

 Να καθοριστεί το περιεχόμενο-δομή και οι θεματικές ενότητες του διαδικτυακού 

επιμορφωτικού προγράμματος.    

 Να επιλεγεί το Σ.Δ.Μ. για την ανάπτυξη και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού 

με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.   

 Να διαμορφωθεί το κατάλληλο ψηφιακό περιβάλλον επιμόρφωσης, ώστε να 

διακρίνεται για την ευχρηστία και ευκολία στην πλοήγηση από τους ίδιους τους 

επιμορφούμενους.   

 Να επιλεγεί και να χορηγηθεί στους διευθυντές/ντριες το κατάλληλο ψηφιακό 

επιμορφωτικό υλικό λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους με τους οποίους 

προσλαμβάνουν τη γνώση οι ενήλικες. 

 Να προσδιοριστούν οι μέθοδοι αξιολόγησης των συμμετεχόντων στην επιμόρφωση 

διευθυντικών στελεχών.  

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του εξ Αποστάσεως προγράμματος δημιουργήθηκε 

ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με γνώμονα τις παρακάτω παραμέτρους, όπως: 
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 Τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων. 

 Τις κατάλληλες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης και τις μεθόδους εκμάθησης των 

ενηλίκων επιμορφούμενων. 

 Τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης για 

την εξ Αποστάσεως επιμόρφωση. 

 Την τυπολογία του εκπαιδευτικού υλικού για την εξΑΕ των West-Lionaraki. 

 Τη μορφή του εκπαιδευτικού υλικού, ειδικότερα ως προς τις πολλαπλές 

αναπαραστάσεις των πληροφοριών και τον ψηφιακό του χαρακτήρα.  

 Το περιεχόμενο του επιμορφωτικού υλικού, ώστε να τηρεί τις προδιαγραφές σε σχέση 

με την ανάπτυξη κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των σχολικών ηγετών. 

 Τις δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης των επιμορφούμενων.  

 Την αξιολόγηση του υλικού όχι μόνο ως εκπαιδευτικό υλικό για την εξΑΕ, αλλά και 

ως υλικό για την ανάπτυξη των κοινωνικών και ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων 

των ηγετικών στελεχών εκπαίδευσης.  

Πιο αναλυτικά στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζονται τα στάδια του σχεδιασμού του 

επιμορφωτικού υλικού του παρόντος προγράμματος επιμόρφωσης (Σχήμα 7.1.)   

 

Σχήμα 7.1. Στάδια Σχεδιασμού και Δημιουργίας του Επιμορφωτικού Υλικού  

 

Όπως αποτυπώνεται στο παραπάνω σχήμα, πριν τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού 

υλικού και τη μετέπειτα παρουσίαση και εφαρμογή του στο συνεργατικό περιβάλλον της εξ 
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Αποστάσεως επιμόρφωσης, προηγήθηκε η διαμορφωτική αξιολόγησή του από ειδικούς και 

εμπειρογνώμονες. Ο στόχος της διαμορφωτικής αξιολόγησης ήταν διττός: (α) η εξέταση του 

περιεχομένου από ειδικούς για την αποφυγή ενός προϊόντος που θα ήταν δύσκολο να 

προσεγγιστεί από τους εκπαιδευόμενους και (β) η αναθεώρηση του σχεδιασμού του υλικού 

για την περαιτέρω βελτίωσή του. Οι ειδικοί, οι οποίοι μελέτησαν και αξιολόγησαν το 

εκπαιδευτικό υλικό επιλέχθηκαν με βάση ακαδημαϊκά και εμπειρικά κριτήρια ως προς:  

 Τις γνώσεις τους στις αρχές και τη μεθοδολογία της εξΑΕ. 

 Τις γνώσεις τους ως προς τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό προγραμμάτων και τη 

δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. 

 Τις γνώσεις τους ως προς το πεδίο των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των 

διευθυντικών στελεχών. 

 Την εμπειρία τους όσον αφορά στη δημιουργία και εφαρμογή καινοτόμων εξ 

Αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων.  

 

3ο Στάδιο: Υλοποίηση του εξ Αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος 

Ο σκοπός του τρίτου σταδίου της μελέτης ήταν η υλοποίηση του εξ Αποστάσεως 

προγράμματος επιμόρφωσης για την ανάπτυξη και εξοικείωση των διευθυντών/ντριών με τις   

κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να ωφεληθούν και να ενδυναμωθούν 

εφαρμόζοντας τις γνώσεις που θα είχαν αποκομίσει από το πρόγραμμα στη διοίκηση των 

εκπαιδευτικών τους μονάδων. 

Οι επιμέρους στόχοι στη συγκεκριμένη φάση της μελέτης ήταν οι εξής: 

 Να επιτευχθεί η συμμετοχή των διευθυντικών στελεχών στην επιμορφωτική 

διαδικασία. 

 Να εξοικειωθούν οι διευθυντές/ντριες με τα σύγχρονα συνεργατικά περιβάλλοντα 

μάθησης και τις νέες εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες βασίζονταν στη μεθοδολογία 

της εξΑΕ.  

 Να αξιοποιηθούν ποικίλες μορφές σύγχρονων και ασύγχρονων συνεργατικών 

ψηφιακών εργαλείων. 

 Να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων των ηγετικών στελεχών 

ως προς την αξιοποίηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στη διοικητική καθημερινότητα 

εντός και εκτός της σχολικής μονάδας. 
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 Να αναπτυχθούν αμφίδρομα κανάλια επικοινωνίας, διάδρασης και συνεργασίας, τόσο 

ανάμεσα στην επιμορφώτρια και τους επιμορφούμενους όσο και μεταξύ των ίδιων 

των επιμορφουμένων.  

 Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες/ουσες διευθυντές/ντριες με το Σ.Δ.Μ. που 

επιλέχθηκε για τη φιλοξενία του παρόντος προγράμματος.   

 Να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση των ηγετικών στελεχών με το ψηφιακό εκπαιδευτικό 

υλικό.    

Στο παρόν ερευνητικό στάδιο, η ερευνήτρια επιχείρησε να υιοθετήσει το ρόλο του 

διαμεσολαβητή, καθοδηγητή και συντονιστή της όλης επιμορφωτικής διαδικασίας, 

επικοινώνησε και προώθησε την αλληλεπίδραση και την αμεσότητα με τους 

επιμορφούμενους, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους και προωθώντας τη συνεργατική και 

την αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση και κριτική σκέψη τους. Επιπρόσθετα, συνεργάστηκε με 

τους διευθυντές/ντριες παρακολουθώντας τη συνολική μαθησιακή τους πορεία ως προς την 

εκπόνηση δραστηριοτήτων και ασκήσεων, αξιολογώντας την πρόοδό τους και παρέχοντάς 

τους διαρκή ανατροφοδότηση.  

 

4ο Στάδιο: Έρευνα αξιολόγησης του επιμορφωτικού προγράμματος 

Με το πέρας της υλοποίησης του διαδικτυακού επιμορφωτικού προγράμματος 

διεξήχθη έρευνας αξιολόγησης-αποτίμησής του από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Σ’ αυτό 

το στάδιο ορίστηκαν τα κριτήρια-άξονες, οι σκοποί και οι στόχοι της έρευνας αξιολόγησης 

και προσδιορίστηκαν τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής/παραγωγής δεδομένων, καθώς και οι 

μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν/παράχθηκαν.    

Ωστόσο, η ερευνήτρια προέβη σε τρεις μορφές αξιολόγησης πριν, κατά τη διάρκεια 

αλλά και έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος: 

 Διαγνωστική αξιολόγηση (diagnostic evaluation), η οποία πραγματοποιήθηκε πριν 

την έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματος. Αποσκοπούσε στη συλλογή χρήσιμων 

δεδομένων που προσδιόριζαν το αρχικό επίπεδο γνώσεων - προϋπάρχουσες γνώσεις 

και δεξιότητες των επιμορφούμενων στο γνωστικό αντικείμενο των ψηφιακών 

τεχνολογιών, της διαδικτυακής μάθησης και των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. 

Επιπλέον, διερευνήθηκαν τα κίνητρα και οι προσδοκίες των συμμετεχόντων από την 

παρούσα επιμόρφωση.   

 Διαμορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation) σε όλη τη διάρκεια της 

επιμορφωτικής διαδικασίας, ως μηχανισμός ανατροφοδότησης των επιμορφούμενων 
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(διαρκής παρακολούθηση της μαθησιακής τους πορείας, ανίχνευση των αδυναμιών 

τους με την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων- αυτορρύθμιση, αυτοαξιολόγηση) 

και της ίδιας της επιμορφώτριας (ενημέρωση για τη μαθησιακή πρόοδο των 

επιμορφούμενων, επανασχεδιασμός διδακτικών παρεμβάσεων).  

 Αθροιστική αξιολόγηση (summative evaluation), η οποία πραγματοποιήθηκε μετά το 

πέρας του προγράμματος και αναφέρονταν στη συνολική-τελική αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων που είχε επιφέρει η επιμορφωτική παρέμβαση στους 

επιμορφούμενους (Robson, 2007). Αυτή η μορφή αξιολόγησης εστίασε όχι μόνο στο 

τελικό-μετρήσιμο αποτέλεσμα αλλά και σε όψεις της διαδικασίας. Θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί πολυπρισματική, εφόσον πραγματοποιήθηκε από διαφορετικές 

οπτικές:  

(i) Από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους-συμμετέχοντες στην όλη επιμορφωτική 

διαδικασία (εσωτερική αξιολόγηση). 

(ii) Από την ερευνήτρια, η οποία οργάνωσε το ψηφιακό περιβάλλον της επιμόρφωσης και 

επιμελήθηκε του εκπαιδευτικού υλικού (αυτοαξιολόγηση).   

(iii) Από ειδικούς επιστήμονες-αξιολογητές του επιστημονικού πεδίου του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων (εξωτερική αξιολόγηση).  

Για την υλοποίηση της τελικής αξιολόγησης τέθηκαν κριτήρια-άξονες που 

αφορούσαν σε όλο το εύρος του επιμορφωτικού υλικού, την πλατφόρμα υλοποίησης του 

προγράμματος και τη χρηστικότητά της, την επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεπίδραση 

των συμμετεχόντων, την οργάνωση των δραστηριοτήτων και πλήθος άλλα, τα οποία θα 

αναλυθούν σε μετέπειτα κεφάλαιο της διατριβής που θα αφορά στην αξιολόγηση του 

προγράμματος (βλ. Υποκεφάλαιο 8.3).  

Οι σκοποί της έρευνας αξιολόγησης της παρούσας επιμόρφωσης ήταν οι κάτωθι:  

i)  Να διατυπωθούν τεκμηριωμένα συμπεράσματα και αξιολογικές κρίσεις, που θα     

αφορούσαν στο κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του επιμορφωτικού 

προγράμματος.  

ii) Να αποτιμηθεί η συνολική αποτελεσματικότητα του προγράμματος και των 

διαδικασιών του για την εξακρίβωση τυχόν παραλείψεων.  

 iii)  Να διατυπωθούν συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις βελτίωσης οποιασδήποτε    

μελλοντικής επιμορφωτικής απόπειρας.  
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Οι επιμέρους στόχοι κατά το στάδιο της αθροιστικής αξιολόγησης ήταν οι 

ακόλουθοι: 

 Να προσδιοριστούν τα κριτήρια και οι μέθοδοι αξιολόγησης των επιμορφούμενων 

διευθυντών/ντριών εκπαίδευσης.   

 Να εξεταστεί κατά πόσο ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εξ Αποστάσεως 

επιμορφωτικής προσπάθειας εναρμονίστηκαν με τις επιδιώξεις και τις προσδοκίες 

των συμμετεχόντων διευθυντικών στελεχών. 

 Να αξιολογηθεί η αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων με το εκπαιδευτικό υλικό της 

επιμόρφωσης. 

 Να εξεταστεί η αλληλεπίδραση, υποστήριξη και ενθάρρυνση της επιμορφώτριας προς 

τους εκπαιδευόμενους. 

 Να αποτιμηθεί η επικοινωνία, συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων 

μεταξύ των εμπλεκόμενων στη διαδικασία της επιμόρφωσης και η ενεργός 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

Στο ακόλουθο διάγραμμα ροής (flow chart) παρουσιάζονται τα στάδια της 

ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και τα ερευνητικά εργαλεία/μέσα συλλογής/παραγωγής 

δεδομένων (Σχήμα 7.2.): 

 

Σχήμα 7.2. Διάγραμμα ροής σταδίων έρευνας και ερευνητικών εργαλείων/μέσων  
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7.2    Ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας αξιολόγησης  

_______________________________________________  

Η διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων οδηγεί στον περιορισμό του ευρύτερου 

ερευνητικού πεδίου σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πρόβλημα ή, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει η Mason (2011), σ’ έναν "νοητικό γρίφο" προς μελέτη. Οι Cohen, Manion και 

Morrison (2012) διατυπώνουν την άποψη ότι ο ερευνητής, αφού αντλήσει στοιχεία από τη 

θεωρία, είναι αναγκαίο να θέσει εξαρχής ερευνητικά ερωτήματα. Παρομοίως, σε εμπειρικές 

έρευνες ποιοτικής φύσης η διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων αποτελεί αναγκαία 

προκαταρκτική συνθήκη, ωστόσο τα ερωτήματα δύνανται να μετασχηματιστούν και να 

επαναδιατυπωθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας (Mason, 2011˙ Τσιώλης, 2014).      

Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία η παρούσα έρευνα αξιολόγησης επιχείρησε να 

δώσει απαντήσεις ήταν τα ακόλουθα:  

 Σε ποιο βαθμό το επιμορφωτικό πρόγραμμα εναρμονίστηκε με τη μεθοδολογία της 

εξΑΕ;        

 Κατά πόσο το περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος συνέβαλε στην 

επίτευξη των προκαθορισμένων σκοπών και στόχων του;   

 Ποιος ήταν ο βαθμός κατανόησης του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από τους 

επιμορφούμενους διευθυντές/ντριες;  

 Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η επικοινωνία, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των επιμορφούμενων και με την επιμορφώτρια;    

 Σε ποιο βαθμό θεωρούσαν οι διευθυντές/ντριες ότι η κατάρτισή τους στην ενίσχυση 

των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων επηρέασε τη συμπεριφορά τους στη 

σχολική μονάδα;  

 Σε ποιο βαθμό εφαρμόστηκαν οι νέες γνώσεις/δεξιότητες στη σχολική μονάδα με 

βάση το φύλο, την κατοχή ή μη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και πιστοποιητικών 

επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. και τα έτη σε θέση ευθύνης;  

 Ποιος είναι ο βαθμός συνολικής αποτίμησης και ικανοποίησης των 

διευθυντών/ντριών από το διαδικτυακό επιμορφωτικό πρόγραμμα;  

  

7.3    Επιστημολογική τεκμηρίωση της μεθοδολογικής προσέγγισης της έρευνας 

_____________________________________________________________________ 

Η έρευνα αποτελεί έναν από τους τρόπους εξεύρεσης λύσεων σε περίπλοκα σύγχρονα 

προβλήματα και συνιστά την επιστημονική μέθοδο ανακάλυψης της αλήθειας συμβάλλοντας 

καθοριστικά στην εξέλιξη της γνώσης, την προώθηση της προόδου και τον αποτελεσματικό 
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μετασχηματισμό του ανθρώπου σε σχέση με το περιβάλλον (Mouly, 1978). Η επιστημονική 

έρευνα δεν αναλύει απλώς τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές οδηγούνται στα ευρήματα, 

αλλά παραθέτει το σύνολο των ακολουθούμενων διαδικασιών, ώστε να μπορούν να 

επαναληφθούν ή να επανελεγχθούν από άλλους ερευνητές για να θέσουν υπό δοκιμασία τα 

αποτελέσματά τους (Cohen κ.ά., 2012).    

Στο επιστημονικό πεδίο των κοινωνικών επιστημών και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση  

οι επιστήμονες, προκειμένου να εξασφαλίσουν έναν ισχυρό ερευνητικό σχεδιασμό, 

αξιοποιούν ένα ερευνητικό Παράδειγμα (paradigm)17, το οποίο εκπορεύεται από τις 

πεποιθήσεις τους σχετικά με τη φύση της πραγματικότητας (Mills, Bonner, & Francis, 2006). 

Οι Denzin και Lincoln (2005) κατανοούν τα Παραδείγματα ως "δίχτυα" που περιλαμβάνουν 

τις οντολογικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές παραδοχές και αντιλήψεις του/της 

ερευνητή/τριας. Ο Mertens (2014) αναφέρεται στο Παράδειγμα ως έναν τρόπο θεώρησης του 

κόσμου, που αποτελείται από φιλοσοφικές υποθέσεις που καθοδηγούν τη σκέψη και δράση 

του/της ερευνητή/τριας.  

Οι επιστήμονες ανάλογα με τις οντολογικές, επιστημολογικές, αξιολογικές και 

μεθοδολογικές τους θέσεις και παραδοχές προσεγγίζουν την κοινωνική πραγματικότητα 

υιοθετώντας διαφορετικές προσεγγίσεις για τον τρόπο θεώρησης του εκπαιδευτικού 

γίγνεσθαι. Η πρώτη προσέγγιση βασίζεται στο Επιστημονικό Παράδειγμα και ταυτίζεται με 

τη Θετικιστική σχολή σκέψης και την ποσοτική προσέγγιση. Το Επιστημονικό/Θετικιστικό 

Παράδειγμα "στηρίζεται στη δημιουργία θεωρητικών πλαισίων, τα οποία μπορούν να 

δοκιμαστούν με τον πειραματισμό, την αναπαραγωγή και τη λειτουργική εξέταση" (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2008, σ. 309). Οι υπέρμαχοι του θετικισμού πρεσβεύουν ότι, κατ’ 

αναλογία με τα φυσικά φαινόμενα, τα κοινωνικά φαινόμενα είναι δυνατόν να προσεγγιστούν 

και να ερμηνευτούν με εμπειρικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες 

τίθενται υπό λογικές διεργασίες και εμπειρικό έλεγχο και χαρακτηρίζονται από την εξήγηση,  

την πρόβλεψη και τον έλεγχο. Για τους θετικιστές, σύμφωνα με τη Σαραφίδου (2011), η 

κοινωνική πραγματικότητα διέπεται από καθολικούς νόμους, που συνδέουν το αίτιο και το 

αιτιατό και σκοπός της έρευνας είναι να τα ανακαλύψει, ώστε τα κοινωνικά φαινόμενα και οι 

δράσεις να είναι προβλέψιμες και να μπορούν να ελεγχθούν.    

 

_________________________ 

17 Ο όρος Παράδειγμα παραπέμπει στην καινοτομική χρήση του όρου από τον Kuhn, ο οποίος στο βιβλίο του 

"Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων", αναφέρεται στην έννοια ενός αυτόνομου συστήματος στο πλαίσιο 

του οποίου αρθρώνονται "το σύνολο των πεποιθήσεων, των αναγνωρισμένων αξιών και τεχνικών που 

ασπάζονται τα μέλη μίας δεδομένης ομάδας επιστημόνων" (Kuhn, 1981, σ. 26).  
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Όσοι επιστήμονες ασπάζονται το θετικισμό εφαρμόζουν μεθόδους όπως την 

παρατήρηση, το πείραμα και τις μετρήσεις και ισχυρίζονται ότι ο θετικισμός είναι η 

επιστημονική προσέγγιση που είναι σε θέση να διατυπώσει νομοτελειακές προτάσεις γενικής 

ισχύος και να τις οργανώσει σε θεωρία (Ματσαγγούρας, 2009). Ο ερευνητής δύναται να  

μελετήσει το αντικείμενο της έρευνας χωρίς να το επηρεάζει ή να επηρεάζεται απ’ αυτό, 

στοιχείο που παραπέμπει στην αντικειμενικότητα και αποστασιοποίησή του από το 

αντικείμενο της έρευνας.   

Η έρευνα που εμφορείται από τις παραδοχές του θετικισμού είναι η ποσοτική έρευνα 

και ως προς τη σχέση θεωρίας και έρευνας, θεωρείται μία αυστηρά δομημένη ερευνητική 

διαδικασία. Οι φάσεις της διέπονται από γραμμική και λογική αλληλουχία και η θεωρία, από 

την οποία πηγάζουν οι ερευνητικές υποθέσεις, προηγείται της έρευνας (απαγωγική 

συλλογιστική). Η μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο 

στον προσδιορισμό της θεωρίας και των ερευνητικών ερωτημάτων (Πουρκός & Δαφέρμος, 

2010). Η θεωρία αποσκοπεί στο να "διαφωτίσει" τη σκέψη των ερευνητών και συνδέεται με 

την πράξη, εφόσον το ενδιαφέρον της εστιάζει στην κριτική εξέταση της πρακτικής 

εκπαιδευτικής εμπειρίας.          

  Ο ερευνητής έπειτα από αυστηρό και προκαθορισμένο ερευνητικό σχεδιασμό, 

επιχειρεί να δώσει εξηγήσεις σε φαινόμενα με τη συλλογή αριθμητικών δεδομένων, τα οποία 

υπόκεινται σε στατιστική ανάλυση. Τα εμπειρικά δεδομένα λαμβάνουν ποσοτική μορφή, 

ώστε να καταγραφεί η κατανομή παραμέτρων (μεταβλητές), η συσχέτισή τους ή/και η 

επίδραση ορισμένων μεταβλητών πάνω σε άλλες, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Επιπλέον, η ποσοτική έρευνα εστιάζει στη γενίκευση σε επίπεδο αποτελεσμάτων και οι 

ερευνητές φροντίζουν, ώστε το δείγμα να είναι στατιστικά σημαντικό και αντιπροσωπευτικό 

του υπό έρευνα πληθυσμού.      

Στον αντίποδα αυτής της προσέγγισης βρίσκεται το Ερμηνευτικό Παράδειγμα, το 

οποίο σχετίζεται με την ποιοτική προσέγγιση και περιλαμβάνει μία ερμηνευτική, 

νατουραλιστική προσέγγιση για τον κόσμο (Denzin & Lincoln, 1994), καθώς η έρευνα 

διεξάγεται στα φυσικά περιβάλλοντα. Σύμφωνα με τους Creswell και Poth (2017), η 

ερμηνευτική προσέγγιση αποτελεί διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης της σύνθετης 

εικόνας, την οποία ο/η ερευνητής/τρια  δημιουργεί, όταν μεμονωμένα άτομα αλληλεπιδρούν 

με την κοινωνική πραγματικότητα, η οποία δεν θεωρείται σταθερό φαινόμενο, εφόσον 

επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες.   

Η εκπαιδευτική έρευνα, η οποία εκπορεύεται από το Ερμηνευτικό Παράδειγμα είναι 

η ποιοτική έρευνα που αντιτίθεται στην κανονικότητα, τις γενικεύσεις και την άκρατη 
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ποσοτικοποίηση της ποσοτικής έρευνας. Οι ποιοτικοί ερευνητές ενστερνίζονται την άποψη 

ότι οι αξίες και τα πιστεύω του ερευνητή επιδρούν στην επιλογή της μεθόδου και η έρευνα 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κουλτούρα και το αξιολογικό σύστημα του ερευνητή. 

Σύμφωνα με τον Eisner (2017) εκείνο που προσδίδει βαρύτητα στις ποιοτικές μεθόδους είναι 

η προσωπική σφραγίδα και κρίση του ερευνητή και όσων θα εντρυφήσουν μετέπειτα στην 

έρευνα.  

Στο τελευταίο στάδιο της παρούσας έρευνας αθροιστικής αξιολόγησης και 

αποτίμησης του επιμορφωτικού προγράμματος επιχειρήθηκε από την ερευνήτρια να 

διατυπωθούν με ακρίβεια, σαφήνεια και λιτότητα τα ερευνητικά ερωτήματα εξυπηρετώντας 

το σκοπό και τους στόχους της. Μεθοδολογικά ο σκοπός της ερευνήτριας ήταν διττός:  

 Πρωταρχικά, η συλλογή και στατιστική ανάλυση δεδομένων για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων που θα μπορούσαν να γενικευτούν (ποσοτική έρευνα). 

 Δευτερευόντως, η εις βάθος κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης που βιώνουν οι 

συμμετέχοντες στην επιμόρφωση και των νοηματοδοτήσεων που προσδίδουν οι ίδιοι 

(ποιοτική έρευνα), ώστε να οδηγηθεί σε συμπεράσματα καταλήγοντας σ’ ένα πλούσιο 

περιγραφικό προϊόν (Christensen, 2007˙ Merriam, 2002).  

Επομένως, το ενδιαφέρον στην παρούσα έρευνα αξιολόγησης επικεντρώθηκε στην 

περιγραφή των φαινομένων με τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων και μετέπειτα την 

παραγωγή ποιοτικού υλικού, το οποίο λειτούργησε συμπληρωματικά και εμπλούτισε τα 

στοιχεία που αντλήθηκαν από την πρώτη προσέγγιση. Υπό αυτό το πρίσμα, επιτεύχθηκε 

σφαιρικότερη κατανόηση των απόψεων, αντιλήψεων και στάσεων των επιμορφούμενων μετά 

το πέρας του προγράμματος επιμόρφωσης.        

Επιπλέον, η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου βασίστηκε στην πρόθεση της ερευνήτριας 

να προσεγγίσει η ίδια τους συμμετέχοντες με πιο διεισδυτική ματιά, επιχειρώντας να 

διερευνήσει τις αντιλήψεις τους και αποφεύγοντας να προβεί σε a priori κρίσεις. Η 

ερευνήτρια επέλεξε την αλληλεπίδραση με τα διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης που 

ενεπλάκησαν στην επιμορφωτική διαδικασία, εξαιτίας της ευέλικτης δομής και της ύπαρξης 

διαρκούς ανατροφοδοτικού χαρακτήρα της ποιοτικής έρευνας. Ο ερευνητικός σχεδιασμός 

της παρούσας ποιοτικής έρευνας αξιολόγησης χαρακτηρίστηκε από ευελιξία και εδράστηκε 

στην επαγωγική λογική (από το ειδικό στο γενικό), προκειμένου να παραχθεί περαιτέρω 

υλικό σχετικά με το υπό μελέτη φαινόμενο (Πουρκός, 2010).   

Επιπρόσθετα, η ερευνήτρια έχοντας πλήρη επίγνωση των προκλήσεων από την 

αξιοποίηση ποιοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων (π.χ. ζητήματα εγκυρότητας και 
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αξιοπιστίας), επιχείρησε την κατανόηση της ανθρώπινης δράσης και του υποκειμενικού 

κόσμου των επιμορφούμενων μέσω της νοηματοδότησης των ίδιων των δρώντων προσώπων. 

Μεγάλη σημασία δόθηκε στις λεκτικές και μη λεκτικές αντιδράσεις, στα παραγλωσσικά 

στοιχεία, ακόμη και στον τρόπο αντίδρασης των συμμετεχόντων στο άκουσμα των 

ερωτημάτων της ερευνήτριας. Για το λόγο αυτό, επιχειρήθηκε η διείσδυση στην 

προσωπικότητα των υποκειμένων, καθώς και η κατανόηση του "κόσμου" τους και των 

επιλογών τους.  

Παράλληλα, επιδιώχθηκε η ανοικτότητα, δηλαδή η ανακάλυψη νέων πτυχών και 

διαστάσεων του υπό μελέτη φαινομένου, ο επικοινωνιακός χαρακτήρας με τη χρήση 

μεθόδων που θα επέτρεπαν τη διάδραση ερευνήτριας και συμμετεχόντων και την ολιστική 

προσέγγιση, με τρόπο ώστε να μελετηθούν οι εξεταζόμενες περιπτώσεις στο σύνολό τους 

(Τσιώλης, 2014). Επομένως, η ερευνήτρια σκόπευε να κατανοήσει τη λογική των 

ερωτώμενων ατόμων για να ερμηνεύσει τα νοήματά τους, γι’ αυτό επιδίωξε να συνάψει 

δεσμούς μέσω της μεταξύ τους συνομιλίας (Λυδάκη, 2010, όπ. αναφ. στους Πουρκό & 

Δαφέρμο, 2010, σ. 446).             

Ωστόσο, στην εκπνοή του προηγούμενου αιώνα οι θεμελιώδεις διαφορές σε 

οντολογικό, επιστημολογικό, μεθοδολογικό και αξιολογικό επίπεδο ανάμεσα στους θιασώτες 

των δύο Παραδειγμάτων και η διχοτομική αντίληψη σχετικά με την αποκλειστική χρήση της 

ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης, πυροδότησαν τον "πόλεμο" των 

παραδειγμάτων18. Οι μονοδιάστατες θεωρήσεις ως προς τη διερεύνηση της πολυσχιδούς 

κοινωνικής πραγματικότητας αμφισβητήθηκαν και νέες μεθοδολογικές προοπτικές 

αναδύθηκαν στοχεύοντας στη συνάρθρωση των δύο προσεγγίσεων. Έκτοτε, οι κοινωνικοί 

επιστήμονες ασπάζονται μεθοδολογικές προσεγγίσεις μικτής φύσης (Johnson & 

Onwuegbuzie, 2004˙ Tashakkori & Teddlie, 2003), οι οποίες θεωρήθηκαν ως το τρίτο 

μεθοδολογικό παράδειγμα19 (Johnson & Gray, 2010). Η μικτή προσέγγιση υιοθετεί το 

συγκερασμό ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων και τεχνικών σε μία ενιαία μελέτη με στόχο 

τη σφαιρικότερη, πληρέστερη και συμπληρωματική διερεύνηση των ερευνητικών 

ερωτημάτων (Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007).  

Οι θιασώτες της μικτής μεθοδολογικής προσέγγισης ενστερνίζονται απόψεις ιδωμένες 

από την οπτική γωνία της πραγματιστικής φιλοσοφικής θεώρησης, γεγονός με το οποίο 

συμφωνούν οι Teddlie και Tashakkori (2009) υποστηρίζοντας ότι ο Πραγματισμός    

_________________________ 

18 Για την ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της σχέσης μεταξύ της ποσοτικής και της ποιοτικής προσέγγισης με 

ταυτόχρονες αναφορές στον “πόλεμο” των παραδειγμάτων βλ. Σαραφίδου (2011) και Τσιώλης (2011).   
19 Τα άλλα δύο μεθοδολογικά παραδείγματα αφορούν την ποσοτική και την ποιοτική προσέγγιση. 
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(Pragmatism) είναι το κατάλληλο Παράδειγμα για την έρευνα μικτών μεθόδων. Ωστόσο, 

σύμφωνα με τον Morgan (2007), η πραγματιστική θεμελίωση της μικτής μεθόδου την 

καθιστά α-παραδειγματική, καθώς βασίζεται στην αποσύνδεση των ποσοτικών και ποιοτικών 

μεθόδων από τις επιστημολογικές και οντολογικές τους ρίζες. Σε νεότερη μελέτη του ο 

Morgan (2014) πρεσβεύει ότι ο Πραγματισμός εμμένει στην αντιμετώπιση της έρευνας ως 

ανθρώπινης εμπειρίας που βασίζεται στις πεποιθήσεις και τις δράσεις των ερευνητών, 

θεωρώντας κάτι τέτοιο διαφορετικό από την οντολογία, επιστημολογία και μεθοδολογία. Ο 

ίδιος μελετητής διατείνεται ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η παλαιότερη προσέγγιση ήταν 

"λανθασμένη", αλλά αντιθέτως ο Πραγματισμός αντιλαμβάνεται το προηγούμενο 

Παράδειγμα ως σύνολο σημαντικών πεποιθήσεων και δράσεων μέσα σ’ ένα δεδομένο 

σύνολο περιστάσεων. Από τότε, οι συνθήκες που αφορούν στην ερευνητική διαδικασία  

έχουν διαφοροποιηθεί, κρίνοντας επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης νέας μεθοδολογικής 

"ατζέντας". 

Οι Moran-Ellis et al. (2006) ισχυρίζονται ότι η χρήση μικτών μεθόδων δύναται να 

συνεισφέρει στην αύξηση της ακρίβειας των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του επιπέδου 

εμπιστοσύνης σ’ αυτά, στην παραγωγή νέας γνώσης μέσω της σύνθεσης ευρημάτων από 

διαφορετικές προσεγγίσεις, στην ανάδειξη διαφορετικών κατασκευών του φαινομένου, στη 

μελέτη των κοινωνικών φαινομένων ως πολύπλευρων οντοτήτων και στη λογική εφαρμογή 

ενός θεωρητικού πλαισίου. Παρόμοια ο Biesta (2010) πρεσβεύει ότι ο Πραγματισμός 

συμβάλλει σημαντικά στην εξάλειψη του επιστημολογικού δυϊσμού (αντικειμενικότητας / 

υποκειμενικότητας), στοιχεία που διέπουν την ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση αντίστοιχα.  

Παρόμοια, μία πλειάδα επιστημόνων θεωρούν ότι όσοι αξιοποιούν μικτές μεθόδους 

είναι θιασώτες του Πραγματισμού (Tashakkori & Teddlie, 2003˙ Johnson & Onwuegbuzie, 

2004). Οι Creswell και Plano Clark (2017) εισηγούνται έναν αναλυτικό ορισμό της μικτής 

μεθοδολογικής έρευνας, ορίζοντάς τη ως ένα ερευνητικό σχέδιο με φιλοσοφικές υποθέσεις 

και ερευνητικές μεθόδους. Ως μεθοδολογία, περιλαμβάνει φιλοσοφικές παραδοχές 

καθοδηγώντας την κατεύθυνση της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και τη μείξη 

ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων σε μία ενιαία μελέτη, με σκοπό την καλύτερη 

κατανόηση των ερευνητικών προβλημάτων.  

Οι Onwuegbuzie και Combs (2010) αποσκοπώντας σε μία γενικότερη θεώρηση και 

επιχειρώντας να προσδώσουν πιο φιλοσοφική υπόσταση, πρότειναν έναν περιεκτικό ορισμό 

της μικτής ανάλυσης: η μικτή ανάλυση περιλαμβάνει τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών 

αναλυτικών τεχνικών και βασίζεται σε ένα από τα υπάρχοντα Παραδείγματα μικτών 

μεθόδων έρευνας (Πραγματισμό, Μετασχηματιστικό-Χειραφετικό), ώστε να ανταποκρίνεται 
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στη λογική του τριγωνισμού και της συμπληρωματικότητας. Οι μικτές αναλύσεις 

περιλαμβάνουν την ανάλυση δεδομένων που συμβαίνουν είτε ταυτόχρονα, είτε διαδοχικά σε 

δύο φάσεις (η ποιοτική φάση της ανάλυσης προηγείται της ποσοτικής φάσης ανάλυσης ή 

αντίστροφα και τα ευρήματα από την αρχική φάση ενημερώνουν την επακόλουθη φάση), 

είτε επαναληπτικά.  

Βασιζόμενη στις παραπάνω αρχές του Πραγματισμού, η ερευνήτρια στηρίχθηκε στο 

υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο για το επιστημονικό πεδίο της επιμόρφωσης/κατάρτισης 

ηγετικών στελεχών εκπαίδευσης στις δεξιότητες του 21ου αιώνα, προκειμένου να διατυπώσει 

τα ερευνητικά ερωτήματα. Ωστόσο, το θεωρητικό πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας ήταν γενικό 

και ρευστό και υπήρχε το ενδεχόμενο να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της ερευνητικής 

διαδικασίας. Άλλωστε η θεωρία αναδύεται και πρέπει να προκύπτει μέσα από συγκεκριμένες 

καταστάσεις, πρέπει να "θεμελιώνεται" σε δεδομένα που παράγονται από την ερευνητική 

πράξη (Glaser & Strauss, 1967), γι’ αυτό και δεν πρέπει να προηγείται της έρευνας αλλά να 

έπεται αυτής (Cohen κ.ά., 2012).  

Στο παρόν ερευνητικό εγχείρημα κατά το τελευταίο στάδιο της αθροιστικής 

αξιολόγησης του επιμορφωτικού προγράμματος, η ερευνήτρια βασίστηκε σε προϋπάρχουσες 

θεωρητικές παραδοχές, αλλά ταυτόχρονα επιχείρησε να επεκταθεί και να αναδείξει και νέες 

πτυχές του υπό μελέτη φαινομένου. Μεθοδολογικά εφαρμόστηκε ο Επεξηγηματικός 

Διαδοχικός Σχεδιασμός (Explanatory Sequential Design)20, σύμφωνα με τον οποίο 

πραγματοποιήθηκε αρχικά η συλλογή και ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων και στη 

συνέχεια η συλλογή και ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας αξιολόγησης 

(Creswell & Plano Clark, 2017). Ο σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι, αφού πρώτα 

συλλεχθούν τα ποσοτικά δεδομένα, τα οποία δίνουν μία γενικότερη εικόνα του ερευνώμενου 

προβλήματος, να πραγματοποιηθεί μετέπειτα καλύτερη και βαθύτερη ανάλυση με τη βοήθεια 

των ποιοτικών δεδομένων, με σκοπό την πλήρη κατανόηση των ερευνητικών ερωτημάτων 

και την καλύτερη εξήγηση των αποτελεσμάτων (QUANqual). Ο συγκεκριμένος 

σχεδιασμός αποτελεί οικείο σχεδιασμό ερευνών μικτής μεθοδολογίας και ένα από τα δυνατά 

του σημεία έγκειται στην ευθεία φύση του. Είναι εύκολο να περιγραφεί και να εφαρμοστεί 

επειδή τα βήματα εμπίπτουν σε διακριτά στάδια. Εν γένει, αυτός ο μεθοδολογικός 

σχεδιασμός μπορεί να αναφερθεί σε δύο ξεχωριστές φάσεις με μία τελική σύνθεση και περαι- 

_________________________ 

20 Οι Creswell και Plano Clark (2017) στα πλαίσια μιας ευρύτερης ταξινόμησης του μεθοδολογικού σχεδιασμού 

έρευνας μικτών μεθόδων διακρίνουν τέσσερις βασικούς σχεδιασμούς, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού 

τριγωνοποίησης (triangulation design), του εγκολπώμενου σχεδιασμού (embedded design), του διερευνητικού 

σχεδιασμού (exploratory design) και του επεξηγηματικού σχεδιασμού (explanatory design). 
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τέρω συζήτηση των αποτελεσμάτων. Η βασική του αδυναμία αφορά στη μεγάλη απαίτηση 

σε χρόνο κατά τη συλλογή των δεδομένων έως ότου ολοκληρωθούν οι δύο ξεχωριστές 

φάσεις.   

Με τον τρόπο αυτό, το μικτό μοντέλο μεθοδολογικής προσέγγισης παρείχε τη 

δυνατότητα στην ερευνήτρια για διερεύνηση των πτυχών της πολύπλοκης ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και του ερευνητικού προβλήματος από πολλαπλές οπτικές γωνίες. Παρά τη 

δυσκολία διεξαγωγής μικτών μεθοδολογικών προσεγγίσεων και την απαίτηση για μεγαλύτε- 

ρη προσπάθεια εκ μέρους του ερευνητή (Azorín & Cameron, 2010), τα τελευταία χρόνια 

αυτό το μεθοδολογικό μοντέλο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και αποτελεί πρόκληση για την 

ερευνητική διαδικασία. Άλλωστε το μεγάλο πλεονέκτημα του συνδυασμού των ποσοτικών 

και των ποιοτικών τεχνικών στη συλλογή/παραγωγή δεδομένων είναι ότι συμβάλλει στην 

επικύρωση των απαντήσεων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα της 

έρευνας.   

    

7.4    Δειγματοληψία της έρευνας αθροιστικής αξιολόγησης  

___________________________________________________ 

Η δειγματοληψία αποτελεί καθοριστικό μέρος του ερευνητικού σχεδιασμού, διότι η 

επιλογή του δείγματος επηρεάζει την ποιότητα των δεδομένων και τα συμπεράσματα της 

έρευνας. Η Mason (2011) θεωρεί ότι η δειγματοληψία είναι η διαδικασία για τον εντοπισμό, 

την επιλογή και την απόκτηση πρόσβασης στις μονάδες εκείνες που σχετίζονται με τη μελέτη 

και αξιοποιούνται για την παραγωγή των δεδομένων.   

Ο στατιστικός πληθυσμός της παρούσας επιμόρφωσης απαρτίζεται από διευθυντικά 

στελέχη σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και 

Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο πληθυσμός ανέρχεται σε 293 ηγετικά στελέχη Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (152 άτομα στη Δυτική και 141 άτομα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, 

σύμφωνα με τις τελευταίες τοποθετήσεις διευθυντικών στελεχών το 2017). Προσκλήθηκαν 

να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης όλα τα διευθυντικά στελέχη της 

Θεσσαλονίκης (Ν=293). Ανταποκρίθηκαν 66 ηγέτες εκπαίδευσης, οι οποίοι εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα, έπειτα από ενημέρωση που έλαβαν στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου που διευθύνουν και πρόσκληση που απηύθυνε σ’ 

αυτούς η ίδια η επιμορφώτρια (ποσοστό ανταπόκρισης περίπου 23%). Από αυτά τα ηγετικά 

στελέχη τελικά ολοκλήρωσαν επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα 52 διευθυντικά 

στελέχη. Το δείγμα της έρευνας ήταν αυτo-επιλεγόμενο (self-selected sample), και άρα 

ελλοχεύει ο κίνδυνος μεροληψίας (self-selection bias), μη αντιπροσωπευτικότητάς του και 
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μη γενίκευσής του στον υπό μελέτη πληθυσμό. Συνεπώς, το δείγμα της έρευνας αθροιστικής 

αξιολόγησης απαρτίστηκε από ηγετικά στελέχη εκπαίδευσης που εθελοντικά επέλεξαν να 

παρακολουθήσουν το εξ Αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης, συμμετείχαν ενεργά και 

ολοκλήρωσαν επιτυχώς την όλη επιμορφωτική διαδικασία. Αυτά τα διευθυντικά στελέχη 

έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα 

αθροιστικής-τελικής αξιολόγησής του συμπληρώνοντας το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που 

τους απεστάλη.    

Η δειγματοληψία στο ποιοτικό τμήμα της έρευνας αποσκοπεί στον εντοπισμό 

πλούσιων σε πληροφορίες περιπτώσεων που προσφέρονται για εις βάθος μελέτη του 

φαινομένου (Patton, 2005). Για το λόγο αυτό στην παρούσα ποιοτική έρευνα αξιολόγησης, η 

ερευνήτρια προέβη στην αξιοποίηση δείγματος μη πιθανοτήτων και μάλιστα της σκόπιμης 

δειγματοληψίας, διότι αναμένονταν να επιλέξει ενεργητικά και σκόπιμα χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις για την ικανοποίηση των αναγκών, των στόχων και των ερωτημάτων της 

έρευνας (Κυριαζή, 2011) και για την αύξηση της μεταβιβασιμότητας21 (Teddlie & Yu, 2007). 

Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή το ενδιαφέρον εστιάστηκε στις ανθρώπινες εμπειρίες, 

στάσεις και αντιλήψεις των επιμορφούμενων διευθυντικών στελεχών και μάλιστα στη 

χρονική στιγμή της διευθυντικής τους θητείας, οι άξονες επιλογής των μονάδων του 

δείγματος ήταν οι γνώσεις και οι εμπειρίες τους στις ψηφιακές τεχνολογίες και την εξΑΕ. 

Ωστόσο, πρόκληση αποτέλεσε η επιλογή κάποιου ατόμου που δεν είχε ανάλογη εμπειρία σε 

εξ Αποστάσεως σεμινάρια ή προγράμματα, προκειμένου να εντοπιστούν και να καταγραφούν 

τυχόν δυσχέρειες που προέκυψαν από την όλη επιμορφωτική διαδικασία στο ψηφιακό 

περιβάλλον επιμόρφωσης και για να υπάρξει σφαιρική αξιολόγηση από διαφορετικές οπτικές 

γωνίες. Συμπληρωματικά, στοιχεία όπως το φύλο και τα έτη διευθυντικής υπηρεσίας 

κρίθηκαν σημαντικοί παράγοντες συμπερίληψης στο δείγμα σκοπιμότητας της ποιοτικής 

έρευνας. Ειδικότερα, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην ποιοτική έρευνα αξιολόγησης 

ηγετικά στελέχη και των δύο φύλων, με μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και 

με διαβαθμισμένη εμπειρία στις ψηφιακές τεχνολογίες. Παρόλα αυτά, τα δείγματα 

σκοπιμότητας δεν είναι δυνατόν να είναι αντιπροσωπευτικά του ευρύτερου πληθυσμού και 

είναι επιλεκτικά και προκατειλημμένα (Cohen κ.ά., 2008).  

 

 

_________________________ 

21 Η μεταβιβασιμότητα έγκειται στη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

αποστολής σε μια ποιοτική μελέτη σε ένα άλλο συγκεκριμένο πλαίσιο λήψης (Lincoln & Guba, 1985). 
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Οι μέθοδοι δειγματοληψίας στις μικτές μεθοδολογικές προσεγγίσεις είναι πιο 

απαιτητικές και χρονοβόρες, διότι ο ερευνητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του τόσο τον 

ποσοτικό όσο και τον ποιοτικό προσανατολισμό της έρευνας. Επιπρόσθετα, η δειγματοληψία 

εξαρτάται και από το χρονικό προσδιορισμό, δηλαδή εάν η ποσοτική και η ποιοτική φάση 

της μελέτης συμβαίνουν ταυτόχρονα ή διαδοχικά (Collins, Onwuegbuzie, & Jiao, 2006). 

Στην προκειμένη έρευνα αξιολόγησης οι δύο φάσεις της (ποσοτική και ποιοτική) 

σχεδιάστηκαν με τρόπο, ώστε να συμβούν διαδοχικά. Συνεπώς, τα άτομα που επιλέγησαν για 

την ποιοτική έρευνα ανήκαν στα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν ενεργά και 

ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και ως εκ τούτου σχημάτισαν ξεκάθαρη άποψη για την 

υλοποίησή του.   

7.5    Στρατηγικές και μέσα συλλογής δεδομένων/Μέθοδοι ανάλυσης  

___________________________________________________________ 

Σκοπός του παρόντος υποκεφαλαίου είναι ο καθορισμός των στρατηγικών και των 

εργαλείων, τα οποία αξιοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων της ποσοτικής έρευνας 

αξιολόγησης, αλλά και τα μέσα παραγωγής δεδομένων της ποιοτικής έρευνας και η 

μετέπειτα παρουσίαση των μεθόδων ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν.   

   7.5.1  Εργαλεία συλλογής δεδομένων ποσοτικής έρευνας 

    ________________________________________________  

Η επόμενη ενέργεια κατά την ερευνητική διεργασία ήταν ο καθορισμός των 

στρατηγικών και των μέσων συλλογής ποσοτικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον Creswell 

(2002), τα κυριότερα μεθοδολογικά εργαλεία που αξιοποιούνται ευρέως στην ποσοτική 

έρευνα είναι τα ερωτηματολόγια και οι δομημένες συνεντεύξεις. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο συλλογής δεδομένων, καθώς παρέχει αριθμητικά δεδομένα, 

μπορεί να επιδοθεί χωρίς την παρουσία του ερευνητή και παρουσιάζει σχετική ευκολία στην 

ανάλυση (Wilson & Mclean, 1994, όπ. αναφ. στους Cohen κ.ά., 2008, σ. 414). Τα στοιχεία 

του μπορούν να κωδικοποιηθούν και να εξαχθούν αποτελέσματα μέσω στατιστικής 

ανάλυσης. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι επιτρέπει τη συσχέτιση δύο ή περισσότερων 

μεταβλητών για μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, αναδεικνύοντας τις γενικές τάσεις (Κυριαζή, 

2011). Για τους ανωτέρω λόγους το ερωτηματολόγιο επιλέχθηκε ως βασικό μέσο συλλογής 

ποσοτικών δεδομένων, καθώς επιτρέπει τη συγκέντρωση μιας πληθώρας πληροφοριών από 

ένα δείγμα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και την εξαγωγή συμπερασμάτων 

γενικεύσιμων για τον πληθυσμό κατόπιν στατιστικής ανάλυσης (Κατσίλλης, 2006).  
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Ειδικότερα, η ερευνήτρια προέβη στη δημιουργία δύο δομημένων διαδικτυακών  

ερωτηματολογίων. Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων συμβάλλει στην 

αποφυγή της επίπονης και χρονοβόρας διαδικασίας που σχετίζεται με τη συλλογή δεδομένων 

και τη διαχείριση αποτελεσμάτων προσφέροντας μία σειρά πλεονεκτημάτων, όπως: 

 Μειωμένος φόρτος εργασίας (αποστολή σε e-mail ή ανάρτηση σε ιστότοπο, αυτόματη 

εισαγωγή των δεδομένων σε μία βάση). 

 Αποτελεσματικότητα (δραματική μείωση του απαιτούμενου χρόνου διεξαγωγής 

έρευνας, εύκολη και γρήγορη προσέγγιση ερωτώμενων, γρήγορη συγκέντρωση 

δεδομένων). 

 Εξοικονόμηση  πόρων  (χρημάτων,  ανθρώπινου  δυναμικού, αναλώσιμων κ.ά.). 

 Δυνατότητα προσέγγισης μεγάλου δείγματος. 

 Εμπλοκή χρηστών από απομακρυσμένα μέρη (κατάργηση τοπικών φραγμών). 

 Αποδοτικότερη σχεδίαση ερωτηματολογίου (περισσότερες δυνατότητες στο 

σχεδιασμό ερωτήσεων - χρήση βίντεο, γραφικών, αρχείων ήχου, δυνατότητα για 

αλλαγή της σειράς των ερωτήσεων και τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια σχεδιασμού 

του ερωτηματολογίου). 

 Ποιότητα αποτελεσμάτων (αυτόματος έλεγχος δεδομένων για τους χρήστες, 

επανέλεγχος ερωτήσεων και δυνατότητα αλλαγής κάποιων απαντήσεων εκ μέρους 

των ερωτώμενων). 

Το πρώτο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο αποτελούσε μία φόρμα εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Ο σκοπός του ήταν αφενός να 

λειτουργήσει ως έντυπο συναίνεσης των ατόμων ότι δέχονται εκουσίως να λάβουν μέρος στο 

πρόγραμμα και αφετέρου ως κλίμακα μέτρησης των προσδοκιών τους από την επικείμενη 

επιμόρφωση. Στην αρχή του συγκεκριμένου διαδικτυακού εργαλείου υπήρχε εισαγωγικό 

σημείωμα, το οποίο πληροφορούσε τους συμμετέχοντες για την ταυτότητα της ερευνήτριας-

επιμορφώτριας, τον τίτλο του προγράμματος, τους σκοπούς και τους στόχους του, τις 

θεματικές ενότητες που θα κάλυπτε, τη διάρκειά του, τη μεθοδολογία και την πλατφόρμα 

υλοποίησής του, τις δραστηριότητες και τον αριθμό τηλεσυναντήσεων που επρόκειτο να 

υλοποιηθούν. Στο ερωτηματολόγιο αυτό υπήρχαν ερωτήσεις/δηλώσεις κλειστού τύπου, 

προκειμένου να διερευνηθεί η υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή το επίπεδο των 

προγενέστερων τεχνολογικών γνώσεων και της εμπειρίας των ατόμων από εξ Αποστάσεως 

επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς και τα κίνητρά τους και οι προσδοκίες τους από την 

επικείμενη επιμόρφωση. Στο τέλος του μεθοδολογικού αυτού εργαλείου ενημερώθηκαν ότι η 
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συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ήταν εθελοντική και ότι με την υποβολή συναινούσαν ως 

προς τη συμμετοχή τους με βάση του όρους που είχαν τεθεί.     

Το δεύτερο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο απεστάλη στους συμμετέχοντες του 

προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη του και συνεισέφερε στο να αποτιμηθεί το πρόγραμμα 

από τους ίδιους τους επιμορφούμενους. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δομημένες 

ερωτήσεις/δηλώσεις κλειστού τύπου, καθώς οι δομημένες ερωτήσεις παράγουν συχνότητες 

απαντήσεων και επιδέχονται στατιστικούς χειρισμούς και αναλύσεις. Επίσης, οι κλειστού 

τύπου ερωτήσεις "δίνουν τη δυνατότητα συγκρίσεων μεταξύ ομάδων του δείγματος" 

(Oppenheim, 1992, όπ. αναφ. στους Cohen κ.ά., 2008, σ. 417), αλλά θεωρούνται 

περιοριστικές, εφόσον παραθέτουν μία σειρά προκαθορισμένων απαντήσεων από τις οποίες 

θα πρέπει να επιλέξει ο συμμετέχων στην ερευνητική διαδικασία. Πάραυτα, οι ερωτήσεις 

αυτού του τύπου απαιτούν ελάχιστο χρόνο για τη συμπλήρωση και κωδικοποίησή τους και 

δεν είναι μεροληπτικές σε σχέση με το επίπεδο αλφαβητισμού των συμμετεχόντων. 

Το ερευνητικό εργαλείο αποτελούνταν από ελάχιστες διχοτομικές ερωτήσεις, οι 

οποίες επιδέχονταν μία απάντηση. Επίσης, υπήρξαν ερωτήσεις ιεράρχησης τύπου κλίμακας 

Likert για να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας των συμμετεχόντων σε 

συγκεκριμένες δηλώσεις. Στην παρούσα έρευνα αξιολόγησης η ερευνήτρια προέβη στη 

δημιουργία κλιμάκων ιεράρχησης πέντε διαβαθμίσεων, με σκοπό τη διαβάθμιση των 

απαντήσεων, την έντασή τους και την απομάκρυνση από τους περιορισμούς των 

διχοτομημένων ερωτήσεων (Cohen κ.ά., 2008).  

Το σχεδιασμό και τη δημιουργία του διαδικτυακού ερωτηματολογίου αθροιστικής 

αξιολόγησης επιμελήθηκε η επιμορφώτρια, η οποία δεν βασίστηκε σε προκαθορισμένο 

σταθμισμένο ερωτηματολόγιο. Για τη δόμηση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου 

αξιοποιήθηκε η μελέτη συναφών ερευνών που ήταν δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά 

περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Επιπλέον, καθοριστικής σημασίας ήταν 

οι συζητήσεις με τον επόπτη καθηγητή της παρούσας διδακτορικής διατριβής και τους 

συνεπιβλέποντες ακαδημαϊκούς, όπως επίσης και οι άτυπες συζητήσεις με ηγετικά στελέχη 

εκπαίδευσης με τα οποία ήρθε σε επαφή η επιμορφώτρια λόγω της ιδιότητάς της - 

εκπαιδευτικός φιλόλογος σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, πριν το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιμόρφωσης διεξήχθησαν ελεύθερες συζητήσεις με 

προϊσταμένους εκπαίδευσης, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και επιστήμονες-

ακαδημαϊκούς, οι οποίοι είχαν υλοποιήσει στο παρελθόν επιμορφωτικές δράσεις.    

Έπειτα από τη σύνταξη του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική - 

πιλοτική έρευνα, αποσκοπώντας στη διαπίστωση της αποτελεσματικότητάς του (Javeau, 
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2000) και την αναζήτηση τυχόν παρερμηνειών ή παροχή διασαφηνίσεων. Από την πιλοτική 

δοκιμή του ερωτηματολογίου προέκυψε το τελικό ερωτηματολόγιο. Όλα τα παραπάνω 

στοιχεία συντέλεσαν στη στάθμιση του ερωτηματολογίου και αναμένονταν να συνεισφέρουν 

στην επίτευξη της εγκυρότητάς του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δείγμα για την πιλοτική 

έρευνα ήταν οικείο προς την ερευνήτρια και εξαιρέθηκε από το δείγμα των διευθυντικών 

στελεχών της καθεαυτού έρευνας.      

Στην αρχή του δεύτερου ερωτηματολογίου υπήρχε μία σύντομη εισαγωγική-

συνοδευτική επιστολή, στην οποία παρουσιάζονταν ο σκοπός της έρευνας 

αθροιστικής/τελικής αξιολόγησης και ενημέρωνε τους συμμετέχοντες για τη διασφάλιση της 

ανωνυμίας και της εμπιστευσιμότητας, καθώς και τον απαιτούμενο χρόνο συμπλήρωσής του. 

Η συνοδευτική επιστολή ολοκληρώθηκε με ευχαριστίες για τη συμμετοχή των διευθυντικών 

στελεχών στην έρευνα αξιολόγησης του προγράμματος. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε 

μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής-πλατφόρμας jotform και επισυνάφθηκε ως 

υπερσύνδεσμος σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα ηγετικά στελέχη εκπαίδευσης 

που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα.  

Στην αρχή του ερωτηματολογίου τέθηκαν δημογραφικού και υπηρεσιακού 

περιεχομένου ερωτήσεις (φύλο, ηλικιακή ομάδα, προσόντα - σπουδές, χρόνια διευθυντικής 

προϋπηρεσίας, κ.λπ). Εν συνεχεία διατυπώθηκαν "κλειστού τύπου" ερωτήσεις για 

συγκεκριμένες προτάσεις ή δηλώσεις, αποσκοπώντας σε απαντήσεις που σχετίζονταν με 

αντιλήψεις, στάσεις και πεποιθήσεις των ερωτώμενων που αφορούσαν στη συμμετοχή τους 

στο πρόγραμμα και στην αξιολόγησή του. Το κύριο τμήμα του ερωτηματολογίου χωρίστηκε 

σε άξονες-ενότητες, διότι οι ενότητες συντελούν στη διασφάλιση της τάξης και της 

οργάνωσής του (Ζαφειρόπουλος, 2012). Η σύνταξη των ερωτήσεων βασίστηκε στη διάκριση 

αυτών σε δέκα θεματικές ενότητες, ως εξής:   

 Στην πρώτη ενότητα εξετάστηκαν τα ατομικά-δημογραφικά στοιχεία των 

ερωτηθέντων (Ερωτήσεις 1, 2).    

 Στη δεύτερη ενότητα μελετήθηκαν στοιχεία που αφορούσαν στο ατομικό-υπηρεσιακό 

προφίλ των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης (Ερωτήσεις 4, 5, 6).  

 Στην τρίτη ενότητα διερευνήθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με το 

εάν επιτεύχθηκαν οι σκοποί και οι στόχοι του προγράμματος (Ερώτηση 7).  

 Στην τέταρτη ενότητα ζητήθηκαν οι απόψεις των ηγετικών στελεχών όσον αφορά στο 

περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος (Ερώτηση 8). 
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 Στην πέμπτη ενότητα διερευνήθηκαν οι απόψεις των διευθυντών/ντριών σχετικά με 

την όλη οργάνωση και παρουσίαση του επιμορφωτικού υλικού και γενικότερα της 

δομής και παρουσίασης των θεματικών ενοτήτων (Ερωτήσεις 9, 10, 11). 

 Στην έκτη ενότητα οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερώτηση σχετικά με 

την εκπόνηση των δραστηριοτήτων και των τεστ αξιολόγησης του προγράμματος 

(Ερώτηση 12). 

 Στην έβδομη ενότητα διερευνήθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με 

τους ρόλους που υιοθέτησε η επιμορφώτρια κατά τη διαδικασία της επιμόρφωσης και 

την επάρκειά της σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της εξ Αποστάσεως επιμόρφωσης 

(Ερωτήσεις 13, 14). 

 Στην όγδοη ενότητα οι ερωτώμενοι απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το ψηφιακό 

περιβάλλον της επιμόρφωσης, την πλατφόρμα υλοποίησης του προγράμματος και των 

ψηφιακών μέσων που αξιοποιήθηκαν στο διαδικτυακό πρόγραμμα (Ερωτήσεις 15, 16, 

17). 

 Στην ένατη ενότητα υπήρξαν ερωτήσεις που εξέταζαν την εφαρμογή των γνώσεων και 

δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν στην καθημερινότητα της σχολικής μονάδας και τους 

τομείς στους οποίους επήλθε βελτίωση στο σχολικό περιβάλλον έπειτα από την 

παρακολούθηση του προγράμματος (Ερωτήσεις 18, 19, 20, 21). 

 Στη δέκατη ενότητα οι ερωτώμενοι εξέφρασαν τη γενική τους ικανοποίηση από τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης (Ερωτήσεις 22, 23). 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου υπήρχε και μία ερώτηση "ανοικτού τύπου", η οποία 

παρείχε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προβούν σε σχολιασμούς, παρατηρήσεις 

ή/και προτάσεις-εισηγήσεις για την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος.  

Επιπλέον, εφόσον η επιμόρφωση υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου διαδικτυακά και η 

ερευνήτρια-επιμορφώτρια ήταν παρούσα στο εικονικό περιβάλλον της επιμόρφωσης, 

εφαρμόστηκε διαδικτυακή παρατήρηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών και της 

καθημερινής τους συμμετοχής και εμπλοκής στην πλατφόρμα. Η ερευνήτρια διαρκώς 

παρατηρούσε τις δραστηριότητες των χρηστών-επιμορφούμενων στο ψηφιακό περιβάλλον 

μάθησης και ενημερώνονταν ανά πάσα στιγμή για τις εξελίξεις στο Σ.Δ.Μ. (Flick, 2018). 

Συμμετείχε ενεργητικά στη διαδικτυακή κοινότητα μάθησης προχωρώντας σε 

αλληλεπιδραστικές σχέσεις με τους επιμορφούμενους και σε σημαντικές παρεμβάσεις στην 

πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (Hine, 2013). 

Η ψηφιακή παρατήρηση στο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης αφορούσε στη 

διερεύνηση της μαθησιακής πορείας και της γενικότερης δραστηριοποίησης και απόδοσης 
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των επιμορφούμενων στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει 

η ίδια η πλατφόρμα Blackboard Collaborate η ερευνήτρια-επιμορφώτρια προχώρησε σε 

ιχνηλάτηση-παρακολούθηση των δεδομένων (data tracking). Πιο συγκεκριμένα, το Σ.Δ.Μ. 

παρείχε δεδομένα όσον αφορά στην καταγραφή των δραστηριοτήτων των επιμορφούμενων 

ανά ημέρα, το μέσο όρο εμπλοκής στην πλατφόρμα του κάθε ενεργού επιμορφούμενου, την 

καταγραφή των ημερών με τη μεγαλύτερη εμπλοκή του καθενός επιμορφούμενου, το 

συνολικό χρόνο ενασχόλησης, τη συχνότητα πρόσβασης ανά θεματολογία του 

προγράμματος, τη δραστηριότητα των χρηστών για όλες τις περιοχές του προγράμματος, τη 

σύνοψη των δραστηριοτήτων των χρηστών στα φόρουμ συζητήσεων, τον αριθμό των 

μηνυμάτων, καθώς και τη βαθμολογία των χρηστών στα τεστ αυτοαξιολόγησης. 

Αξιοποιήθηκαν στατιστικοί πίνακες, οι οποίοι περιλάμβαναν αριθμητικά δεδομένα 

για τη συμμετοχή των επιμορφούμενων, καθώς και στατιστικά γραφήματα. Τα στατιστικά 

διαγράμματα, όπως τα ραβδογράμματα, τα διαγράμματα διασποράς, τα θηκογράμματα, κ.λπ 

είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές απεικόνισης για την παρακολούθηση online 

δεδομένων (Blascheck et al., 2017).     

 

   7.5.2  Στρατηγικές παραγωγής δεδομένων ποιοτικής έρευνας 
    _________________________________________________________                                  

Αναφορικά με τις ποιοτικού προσανατολισμού έρευνες, η Mason (2011) επιλέγει τη 

χρήση του όρου "παραγωγή"22 έναντι του όρου "συλλογή" δεδομένων. Η διαδικασία 

επιλογής του μεθοδολογικού εργαλείου παραγωγής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα είναι 

δύσκολη υπόθεση, εφόσον επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη τόσο οι ερευνητικοί στόχοι όσο 

και η τεκμηρίωσή τους από τους ανάλογους δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας.       

Το δημοφιλέστερο ερευνητικό εργαλείο στο χώρο της ποιοτικής έρευνας είναι η 

συνέντευξη (Mason, 2011). Μέσω της συνέντευξης οι συνεντευκτές/κτριες επιδιώκουν την 

πρόσβαση στις εμπειρίες των συνεντευξιαζόμενων και την εις βάθος κατανόηση του τρόπου 

με τον οποίο συνδέονται με τις στάσεις, τις συμπεριφορές και τις πράξεις τους (Seidman, 

2013). Επιπλέον, διαπιστώνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ ερωτώντων και ερωτώμενων με 

_________________________ 

22 Στην παρούσα έρευνα όταν γίνεται αναφορά στην ποιοτική έρευνα υιοθετείται η άποψη της Mason (2011), η 

οποία επιλέγει τη χρήση του όρου "παραγωγή" έναντι του όρου "συλλογή" δεδομένων που χρησιμοποιείται 

στην ποσοτική έρευνα, επειδή στις ποιοτικού χαρακτήρα έρευνες ο ερευνητής δεν μπορεί να είναι ένας 

ουδέτερος συλλέκτης πληροφοριών του κοινωνικού κόσμου, αλλά αντιθέτως "χτίζει" με ενεργό τρόπο τη γνώση 

γι’ αυτό τον κόσμο, αξιοποιώντας συγκεκριμένες αρχές και μεθόδους προερχόμενα από την επιστημολογική του 

θέση. 
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στόχο την απόσπαση πληροφοριών σχετικών με το αντικείμενο της έρευνας (Verma & 

Mallick, 2004). Αξίζει να επισημανθεί ότι η ερευνητική σχέση είναι μία ανοικτή 

αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ ερευνητή και συμμετεχόντων και ότι η αμοιβαιότητα είναι 

σημαντικό στοιχείο που αντιτίθεται στον παραδοσιακό ρόλο του ερευνητή ως 

"αντικειμενικού παρατηρητή" (Mills, Bonner, & Francis, 2006, όπ. αναφ. στη Φραγκιαδάκη, 

2010, σ. 423). 

Η συνέντευξη καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση όταν οι συνεντευξιαζόμενοι 

είναι ενήλικες, όπως στην περίπτωση της παρούσας έρευνας, διότι οι ενήλικες συναντούν 

δυσκολία στην ειλικρινή έκφραση των σκέψεων και των απόψεών τους. Συνεπώς, ο/η 

ερευνητής/τρια οφείλει να διακατέχεται από επικοινωνιακές δεξιότητες, αποσκοπώντας στην 

εκμαίευση των απαντήσεων από τους ερωτώμενους. Μ’ αυτό τον τρόπο ο/η ερευνητής/τρια 

θα μπορέσει να επιτύχει ουσιαστική λεκτική και μη λεκτική αλληλεπίδραση με τους 

συνεντευξιαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τις χειρονομίες, τα νεύματα, το βλέμμα, τις 

κινήσεις του σώματος και τις συσπάσεις του προσώπου και γενικότερα τη "γλώσσα του 

σώματος", ώστε να αποδώσει πιο πιστά τα νοήματα των ίδιων των συμμετεχόντων (Seitz, 

2016). Επιπρόσθετα, θεωρείται απαραίτητο να διαθέτει και ικανότητες καλής και 

ενεργητικής ακρόασης και να παρέχει την ευκαιρία στον ερωτώμενο να απαντά με πλήρη 

ελευθερία λόγου, αποκαλύπτοντας τις μύχιες σκέψεις του.  

Ανάμεσα στα τρία είδη συνέντευξης (δομημένη, ημι-δομημένη και μη δομημένη)23, 

για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας αξιολόγησης αξιοποιήθηκε η τεχνική της 

ημιδομημένης ή ημικατευθυνόμενης συνέντευξης. Πρόκειται για εις βάθους συνέντευξη, η 

οποία χαρακτηρίζεται από απουσία προκαθορισμένων ερωτήσεων και βασίζεται σε 

θεματικές περιοχές πάνω στις οποίες "οικοδομείται" η αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητή και 

ερωτώμενου (Robson, 2007), ενώ επιτρέπει την εμβάθυνση και ερμηνεία των δεδομένων από 

τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν δεν ήταν πλήρως 

αποκρυσταλλωμένα, αλλά επιδέχονταν στιγμιαίες τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής της συνέντευξης, λειτουργώντας ως κατευθυντήριες γραμμές μιας ευέλικτης 

πορείας συζήτησης-συνομιλίας.   

Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις διεξήχθησαν διαδικτυακά και σε πραγματικό χρόνο 

(με σύγχρονη επικοινωνία) μέσω της δωρεάν εφαρμογής φωνητικών κλήσεων και 

βιντεοκλήσεων Skype, σε ημέρες και ώρες επιλογής των ίδιων των συνεντευξιαζόμενων. Το 

_________________________ 

23 Οι Cohen κ.ά. (2012), αναφέρουν τέσσερις τύπους συνέντευξης: τη δομημένη συνέντευξη, τη μη δομημένη, 

τη μη κατευθυνόμενη και την εστιασμένη συνέντευξη. 
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Skype ανοίγει νέες δυνατότητες για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων επιτρέποντας την 

επικοινωνία με τους συμμετέχοντες σε κάθε περιοχή, σε χρόνο αποδοτικό και με τρόπο 

οικονομικά προσιτό (Adams‐Hutcheson & Longhurst, 2017˙ Lo Iacono, Symonds, & Brown, 

2016). Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συμμετέχουν από ένα ασφαλές και οικείο γι’ 

αυτούς περιβάλλον (Hanna, 2012, όπ. αναφ, στους Sipes, Roberts, & Mullan, 2019, σ. 3-4). 

Παράλληλα, η ερευνήτρια αξιοποίησε και μία κινητή "έξυπνη" συσκευή (smartphone) ως 

εναλλακτική λύση κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.   

Ο σκοπός των συνεντεύξεων ήταν να υπάρξει καλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση 

στα ζητήματα που θίχτηκαν στο ερωτηματολόγιο αποτίμησης του προγράμματος. Η ποιοτική 

έρευνα με τη μεσολάβηση του Διαδικτύου θεωρήθηκε η πιο εφικτή επιλογή γι’ αυτό το 

δείγμα, καθώς αποτελεί μία λιγότερο χρονοβόρα διαδικασία, εάν λάβει κανείς υπόψη τις 

ποικίλες υποχρεώσεις των διευθυντικών στελεχών.  

Σχεδιάστηκε ένας λειτουργικός "Οδηγός Συνέντευξης" (Interview Guide), ο οποίος 

αποσκοπούσε στο να μετατρέψει τους στόχους της έρευνας αξιολόγησης σε ερωτήσεις 

(Φίλιας, 1994). Επιπλέον, εξαιτίας της απουσίας προσχεδιασμένης ακολουθίας ερωτήσεων, η 

ερευνήτρια λειτούργησε ως ενορχηστρωτής της όλης διαδικασίας και ήταν σε θέση να 

σκεφτεί γρήγορα και αποτελεσματικά εναλλακτικούς τρόπους υποβολής των ερωτήσεων, 

σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα (Mason, 2011). Επιπλέον, δόθηκε προτεραιότητα 

ακόμη και στο ύφος, το λεξιλόγιο και στον τρόπο με τον οποίο υπεβλήθησαν οι ερωτήσεις, 

καθώς αυτές οι παράμετροι ευθύνονται για την επιτυχία ή μη μιας ημιδομημένης 

συνέντευξης. Ο τελικός Οδηγός Συνέντευξης σχεδιάστηκε, ώστε να αποτελείται από δύο 

μέρη:  

Το πρώτο μέρος αφορούσε στα στοιχεία της συνέντευξης, δηλαδή στην αρίθμηση της 

συνέντευξης, το ψευδώνυμο του/της συνεντευξιαζόμενου/ης, την ημερομηνία διεξαγωγής της 

συνέντευξης, το ονοματεπώνυμο της συνεντεύκτριας και εάν η συνέντευξη ολοκληρώθηκε 

ομαλά και επιτυχώς ή όχι.  

Το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από το κατεξοχήν Πρωτόκολλο Συνέντευξης, οι ερωτήσεις 

του οποίου ήταν παρόμοιες μ’ αυτές που τέθηκαν στο ερωτηματολόγιο, έτσι ώστε να 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα και να διευρύνεται η κατανόηση των αποτελεσμάτων. Το 

Δελτίο Συνέντευξης αρθρώθηκε γύρω από πέντε εννοιολογικούς άξονες - ενότητες ως εξής:      

 : Τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη συλλογή στοιχείων 

δημογραφικού και υπηρεσιακού περιεχομένου για τους ερωτώμενους (φύλο, ηλικία, 

1ος Άξονας 
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ιδιότητα-διευθυντής/ντρια ή υποδιευθυντής/ντρια, κλάδος-ειδικότητα, έτη διευθυντικής 

προϋπηρεσίας, είδος σχολείου του οποίου προΐστανται, κ.λπ.). 

: Κατόπιν, οι συνεντευξιαζόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος σχετικά με τη συμμετοχή τους σε διαδικτυακά 

προγράμματα, τα θεματικά αντικείμενα των σεμιναρίων, την παρακολούθηση ή μη 

προγραμμάτων για κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες, τον τρόπο ενημέρωσης διεξαγωγής 

του παρόντος προγράμματος, προσδοκίες από το πρόγραμμα, κ.λπ.   

: Ακολούθως, στα ηγετικά στελέχη υπεβλήθησαν ερωτήματα που 

σχετίζονταν με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν, 

ώστε να εκφράσουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους (βαθμός ικανοποίησης, κατανόηση των 

νέων εννοιών, χαρακτηρισμός του επιμορφωτικού υλικού, ενεργητική συμμετοχή, διάρκεια 

προγράμματος, λειτουργικότητα πλατφόρμας, κ.λπ).   

: Έπειτα, τα διευθυντικά στελέχη κλήθηκαν να αναπτύξουν τις 

απόψεις τους για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος επιμόρφωσης. Ειδικότερα, ο 

Οδηγός Συνέντευξης περιείχε ερωτήσεις για τη σαφήνεια των σκοπών-στόχων του 

προγράμματος, τον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με νέες γνώσεις και δεξιότητες, τους 

τρόπους επίτευξης της συνεργασίας, το μετασχηματισμό στάσεων των επιμορφούμενων, 

κ.λπ.   

: Ο πέμπτος άξονας αφορούσε ερωτήσεις για τις εκπαιδευτικές 

μεθόδους και τεχνικές που αξιοποιήθηκαν στο πρόγραμμα. Οι συνεντευξιαζόμενοι 

απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν θεωρούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 

ενεργητική, εάν η επιμορφώτρια τους παρότρυνε στη διαδικασία της μάθησης, εάν ο 

σχεδιασμός του προγράμματος έλαβε υπόψη τις δυσκολίες που συναντά ένας ενήλικας 

επιμορφούμενος και εάν αξιοποιήθηκαν τα βιώματα και οι εμπειρίες τους.   

Στο τέλος των συνεντεύξεων παραχωρήθηκε η δυνατότητα στους ερωτώμενους να 

καταθέσουν τις εισηγήσεις τους για την τροποποίηση του επιμορφωτικού υλικού όσον αφορά 

στο σχεδιασμό και την ελκυστικότερη παρουσίασή του, καθώς και τις διδακτικές μεθόδους, 

τις επισημάνσεις τους για τα αδύνατα σημεία του προγράμματος και τις εισηγήσεις τους, 

ώστε ένα ανάλογο μελλοντικό εγχείρημα να καταστεί πιο αποτελεσματικό.     

Κατά το σχεδιασμό του Πρωτοκόλλου Συνέντευξης δόθηκε έμφαση στη 

συμπερίληψη όλων των θεματικών ενδιαφέροντος που άπτονταν των προκαθορισμένων 

ερευνητικών ερωτημάτων, ενώ τα ερωτήματα ήταν διατυπωμένα κατά τρόπο, ώστε να μην 

2ος Άξονας 

3ος Άξονας 

4ος Άξονας 

5ος Άξονας 
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απαιτούν μονολεκτική απάντηση, αλλά να δίνουν το έναυσμα στους ερωτώμενους να 

εκφράσουν ελεύθερα και αβίαστα τις απόψεις τους.  

Η ερευνήτρια προέβη στη διεξαγωγή πιλοτικής συνέντευξης για τους εξής λόγους: (α) 

να ελεγχθεί ο τρόπος διατύπωσης και η λειτουργικότητα των ερωτημάτων, (β) να 

τροποποιηθεί η σειρά των ερωτήσεων, (γ) να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές ή 

ακόμα και ο εμπλουτισμός των ερωτήσεων, (δ) να καθοριστεί η διάρκεια της συνέντευξης, 

(ε) να εντοπιστούν τα πιθανά προβλήματα και παρερμηνείες που τυχόν θα προέκυπταν και 

(στ) να υπάρξει εξοικείωση με τη διαδικασία της συνέντευξης. Σε όλη τη διάρκεια της 

πιλοτικής συνέντευξης κρατούνταν σημειώσεις, οι οποίες διευκόλυναν στη μετέπειτα 

σύνταξη του τελικού Οδηγού. Το τελικό Πρωτόκολλο Συνέντευξης διαμορφώθηκε αφού 

λήφθηκαν υπόψη οι επισημάνσεις από τη διαδικασία που περιγράφηκε, η αποδελτίωση της 

σχετικής βιβλιογραφίας, καθώς και οι ερευνητικοί στόχοι της αξιολόγησης.  

 

7.6    Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων (μικτής έρευνας)  

______________________________________________ 

Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων (από 

τη διεξαγωγή της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας), όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

αξιολογικής διαδικασίας του προγράμματος επιμόρφωσης και κατάρτισης διευθυντικών 

στελεχών εκπαίδευσης.  

   7.6.1  Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων από τη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας 

   ____________________________________________________________________  

   Αμέσως μετά τη συλλογή των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας ακολούθησε η 

στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων των δύο διαδικτυακών 

ερωτηματολογίων (ερωτηματολόγιο-φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής και 

ερωτηματολόγιο αθροιστικής αξιολόγησης του προγράμματος).  

Σε πρώτο επίπεδο, για τη διαχείριση και περιγραφή των αριθμητικών εμπειρικών 

δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσω των δύο ερωτηματολογίων, αξιοποιήθηκε η 

Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση των μεταβλητών (Descriptive Statistics), η οποία 

περιλάμβανε μεθόδους οργάνωσης, περιγραφής και σύνοψης των αριθμητικών δεδομένων 

(Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). Υπό την έννοια αυτή τα δεδομένα μελετήθηκαν με την 

αξιοποίηση απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων, ποσοστών, μέσων όρων και τυπικών 

αποκλίσεων. Εν συνεχεία παρουσιάστηκαν είτε με τη μορφή πινάκων συχνοτήτων είτε με τη 

μορφή γραφικών παραστάσεων (διαγράμματα) για τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου, 

ώστε να καταστούν πιο ευανάγνωστα από τους αναγνώστες της παρούσας έρευνας.  
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Επίσης, πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων με 

την αξιοποίηση μεθόδων της Επαγωγικής Στατιστικής Ανάλυσης (Inferential Statistics) 

(Ρούσσος & Τσαούσης, 2011˙ Leeth, Barrett, & Morgan, 2011˙ Somekh & Lewin, 2011). 

Αξιοποιήθηκε το παραμετρικό στατιστικό κριτήριο t ανεξάρτητων δειγμάτων (Independent 

Samples t-test), προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο δύο ανεξάρτητοι μεταξύ τους 

πληθυσμοί διαφέρουν σημαντικά ως προς μία ποσοτική εξαρτημένη μεταβλητή. Επιπλέον, 

χρησιμοποιήθηκε η μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (One-Way Analysis of 

Variance-ANOVA), προκειμένου να γίνει σύγκριση μέσων όρων από περισσότερα από δύο 

δείγματα (επίπεδα της ανεξάρτητης μεταβλητής). Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

καθορίστηκε το α=0,05, το οποίο είναι το ανώτερο επιτρεπτό όριο για τις επιστήμες 

συμπεριφοράς. Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων που 

αντλήθηκαν από τα ερωτηματολόγια και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, 

αξιοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

έκδοση 25.0 για Windows. 

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η ίδια η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης παρείχε 

πλούσια ποσοτικά δεδομένα μέσω των ψηφιακών εργαλείων "Performance Dashboard" 

(Πίνακας ελέγχου απόδοσης), "Retention Center" (Κέντρου Διατήρησης), "Course Reports" 

(Αναφορές Προγράμματος) και "Results Center" (Κέντρο Αποτελεσμάτων). Αυτά τα 

δεδομένα ιχνηλατήθηκαν (data tracking) και εξήχθησαν πλούσια αποτελέσματα για τη 

δραστηριότητα των χρηστών σε όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης (βλ. Υποκεφάλαιο 9.1).  

   7.6.2  Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων από τη διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας 

   ___________________________________________________________________  

 Αμέσως έπειτα από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων ξεκίνησε και η ανάλυση 

του ποιοτικού υλικού των συνεντεύξεων, που θεωρείται συστηματικό, επίπονο και 

χρονοβόρο εγχείρημα. Με την επεξεργασία και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, που έχουν 

παραχθεί στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας (μετεγγραμμένο κείμενο συνέντευξης), 

επιχειρήθηκε η απόδοση νοήματος στα δεδομένα αυτά, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις 

στα κύρια ερωτήματα της έρευνας.  

Ως μέθοδος ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων εφαρμόστηκε η θεματική ανάλυση. 

Η θεματική ανάλυση24 αναφέρεται στη συστηματική αναγνώριση, οργάνωση και κατανόηση 

επαναλαμβανόμενων μοτίβων νοήματος εντός ενός συνόλου δεδομένων (Braun & Clarke, 

2012, σ. 57). Επιχειρεί με συστηματικό τρόπο να ανιχνεύσει, να οργανώσει και να 

κατανοήσει πρότυπα νοήματος (θέματα) εντός ενός συνόλου δεδομένων και να παράσχει 
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γνωστική πρόσβαση σε συλλογικές σημασιοδοτήσεις και εμπειρίες (Τσιώλης, 2016). Στην 

παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε η διαδικασία της θεματικής ανάλυσης σε πέντε διακριτά 

βήματα, όπως αυτή προτάθηκε από τον Τσιώλη (2018) για τους εξής λόγους:  

 Συνιστά μία λειτουργική και εύκολα εφαρμόσιμη εκδοχή για την ανάλυση των 

δεδομένων που παράχθηκαν από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις. 

 Οι ερευνητικές ερωτήσεις είχαν καθοδηγητικό ρόλο στην αναζήτηση των 

αποσπασμάτων που επέλεξε προς επεξεργασία η ερευνήτρια, ώστε να λειτουργήσουν 

ως φίλτρο για τη μείωση της πολυπλοκότητας των δεδομένων25. 

 Τα θεωρητικά σχήματα και τα πορίσματα, που έχει αντλήσει η ερευνήτρια κατά τη 

διαδικασία της βιβλιογραφικής επισκόπησης, αξιοποιήθηκαν ως πλαίσια θεωρητικής 

ευαισθητοποίησης κατά τη διαδικασία κωδικοποίησης των δεδομένων (Τσιώλης, 

2018, σ. 98-99). 

 

 Πρώτο βήμα της θεματικής ανάλυσης: Μετεγγραφή της συνέντευξης 

Η προγραμματισμένη συνομιλία μεταξύ της συνεντεύκτριας και των πληροφορητών 

πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής Skype και ηχογραφήθηκε και βιντεοσκοπήθηκε 

μέσω της εφαρμογής Techsmith Camtasia 9.1. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία 

ανάλυσης του συλλεγόμενου από το ερευνητικό πεδίο ποιοτικού υλικού, που ξεκίνησε με το 

στάδιο της απομαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων, δηλαδή της μετατροπής τους σε γραπτό 

κείμενο (μετεγγραφή-transcription).  

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων ήταν όσο το 

δυνατόν πιο πιστές, επιχειρώντας να διατηρηθεί η αποσπασματικότητα του προφορικού 

λόγου και οι γλωσσικοί ιδιωματισμοί των συνεντευξιαζόμενων. Επιπλέον, τηρήθηκε η 

αλληλουχία των λεχθέντων και απεικονίστηκε η χρονική διάρκεια σημαντικών παύσεων ή 

σιωπών. Επίσης, κρίθηκε σημαντικό να αποτυπωθούν οι παραγλωσσικές εκδηλώσεις που 

αποδίδουν τη διάθεση και την ένταση της συνομιλίας (μεγάλες ή μικρές παύσεις, γέλιο, επα- 

ναλήψεις λέξεων, επιτονισμοί, κ.λπ). Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την ερμηνευτική 

_______________________ 

24 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αξιοσημείωτη αύξηση της βιβλιογραφικής παραγωγής για τη θεματική 

ανάλυση. Οι μελετητές μπορούν να ανατρέξουν στα εξής: Braun & Clarke 2006˙ Braun και Clarke 2012˙  

Clarke, Braun, & Hayfield, 2015˙ Howitt, 2019, σ. 148-169˙ Ίσαρη & Πουρκός 2015, σ. 114-117˙ Willig, 2015, 

σ. 151-177  
25 Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε την ερευνήτρια από τη δυνατότητα αναμόρφωσης των ερευνητικών ερωτημάτων ή 

την προσθήκη νέων, εφόσον η ανάδυση νέων πτυχών την ώθησε σ’ αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε η ποιοτική 

έρευνα είναι μία ανοικτή και ευέλικτη μορφή ερευνητικής διαδικασίας που περιλαμβάνει μέχρι και το 

μετασχηματισμό των (αρχικών) ερευνητικών ερωτημάτων (βλ. Τσιώλης, 2014˙ Willig 2015). 
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ανακατασκευή των παραγόμενων νοημάτων. Τέλος, η μετεγγραφή δεν περιορίστηκε μόνο 

στην απόδοση των λεγομένων των συνεντευξιαζόμενων αλλά και αυτών της 

συνεντρεύκτριας26. Στη βιβλιογραφία μπορούν να ανιχνευτούν διάφορα συστήματα 

σημειογραφίας, που διαφοροποιούνται όσον αφορά στο εύρος των λεπτομερειών που 

αποτυπώνουν27. Στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε ένα απλό σύστημα σημειογραφίας, που 

αποτύπωσε πιστά τον προφορικό λόγο και κατέστησε το κείμενο εύκολα αναγνώσιμο (βλ. 

Παράρτημα IV).   

 Δεύτερο βήμα της θεματικής ανάλυσης: Εξοικείωση με τα δεδομένα, εντοπισμός 

και συγκέντρωση των αποσπασμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε ερευνητικό 

ερώτημα 

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου σταδίου της θεματικής ανάλυσης πραγματοποιήθηκε 

προσεκτική ανάγνωση των μετεγγραμμένων κειμένων των συνεντεύξεων, ώστε να υπάρξει 

εντοπισμός και εξοικείωση με τα αποσπάσματα εκείνα που παρείχαν πληροφορίες για κάθε 

ερευνητικό ερώτημα. Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε η πολυπλοκότητα του υλικού που είχε να 

διαχειριστεί η ερευνήτρια και η ερευνητική ματιά επικεντρώθηκε σε επιλεγμένα 

αποσπάσματα στα οποία ήταν δυνατόν να εντοπιστούν κοινά νοηματικά μοτίβα.  

 Τρίτο βήμα της θεματικής ανάλυσης: Κωδικοποίηση 

 Εν συνεχεία, η ερευνήτρια προχώρησε στη διατμηματική ή κατηγορική οργάνωση 

των ποιοτικών δεδομένων που είχαν παραχθεί από τη διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. 

Ακολουθώντας την κατηγορική οργάνωση, τα κείμενα των διαφορετικών περιπτώσεων 

χωρίστηκαν σε επιμέρους αποσπάσματα και η ερευνήτρια οργάνωσε τα δεδομένα βάσει της  

συστηματικής δημιουργίας ενός σταδιακά διαμορφούμενου κοινού συστήματος κωδικών ή 

κατηγοριών ταξινόμησης. Η διαδικασία αυτή στη βιβλιογραφία αποκαλείται 

"κατηγοριοποίηση" ή "κωδικοποίηση" και περιλαμβάνει τη λεπτομερή και κατά σειρά 

απόδοση του νοήματος στοχεύοντας στη σταδιακή κωδικοποίησή του (Ιωσηφίδης, 2008). Οι 

υπό διαμόρφωση κώδικες ή κατηγορίες περιέγραφαν εν συντομία το περιεχόμενο των 

επιμέρους τμημάτων του κειμένου και προέκυψαν με επαγωγικό τρόπο χωρίς να επιβληθούν 

εκ των προτέρων από την ερευνήτρια. Με την έναρξη της κωδικοποίησης άρχισε και η 

_______________________ 

26 Αποδόθηκαν με ακρίβεια τα λόγια του πληροφορητή και της συνεντρεύκτριας χωρίς να διορθωθούν λάθη, 

παραδρομές, διακοπές και επαναλήψεις. 
27  Για τη μετεγγραφή συνεντεύξεων και τα συστήματα σημειογραφίας ενδεικτικά βλ. Silverman (2018).   
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συγγραφή αναλυτικών σημειωμάτων-υπομνημάτων (memos). Τα υπομνήματα αποτελούν 

γραπτές καταγραφές, όπου αποτυπώνονται οι θεωρητικοί συλλογισμοί και οι ιδέες του 

ερευνητή κατά το διάλογό του με τα δεδομένα (Τσιώλης, 2014). Δεν σχεδιάστηκε εξαρχής ο 

τρόπος για τη συγγραφή των σημειωμάτων, αλλά η ερευνήτρια προσανατολίστηκε στην 

αξιοποίηση πρόχειρων σημειώσεων ή στη συγγραφή τους με την αξιοποίηση Η/Υ. Με την 

κωδικοποίηση των δεδομένων η ερευνήτρια επιχείρησε να εξακριβώσει τα νοήματα και τις 

διεργασίες που συντελέστηκαν, ενώ παράλληλα με τη διαρκή μελέτη των δεδομένων 

ανέπτυξε μία αλληλεπιδραστική σχέση μ’ αυτά επιχειρώντας να "διεισδύσει" στις δηλώσεις 

των συμμετεχόντων και "βλέποντας" τα φαινόμενα μέσα από το δικό τους οπτικό φακό.   

 Τέταρτο βήμα της θεματικής ανάλυσης: Η μετάβαση από τους κωδικούς στα 

θέματα 

Ακολούθησε η πιο σημαντική και εστιασμένη φάση κωδικοποίησης, στην οποία 

έγιναν οι ομαδοποιήσεις των παραγόμενων κατηγοριών μέσω του ακριβέστερου 

προσδιορισμού των ιδιοτήτων και των διαστάσεών τους (Τσιώλης, 2014) και η ανάδειξη 

ευρύτερων θεματικών μοτίβων. Τα θέματα είναι εννοιολογικές κατασκευές πιο αφηρημένες 

και πιο γενικές από τους κωδικούς, που προκύπτουν από την επεξεργασία, τη σύγκριση και 

τη συγχώνευση των κωδικών και αντιστοιχούν σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο νοήματος. 

Αυτοί οι ποιοτικοί θεματικοί άξονες θα πρέπει να συνδέονται και να απαντούν στα 

ερευνητικά ερωτήματα, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην εξαγωγή και ερμηνεία των 

συμπερασμάτων.    

Αυτή η διατμηματική λογική που αξιοποιείται στη θεματική ανάλυση, εφαρμόστηκε  

στην παρούσα έρευνα αξιολόγησης με τον εντοπισμό, περιγραφή και "θεματοποίηση" 

επαναλαμβανόμενων νοηματικών μοτίβων που αναδύονταν μέσα από τα ερευνητικά 

δεδομένα (Braun & Clarke, 2006). Ενώ οι κώδικες συνοψίζουν τις βασικές μονάδες 

νοήματος, τα θέματα συνιστούν ένα υψηλότερο επίπεδο ανάλυσης (Quest, Macqueen, & 

Namey, 2012). 

 Πέμπτο βήμα της θεματικής ανάλυσης: Έκθεση των ευρημάτων 

Στη διαδικασία της έκθεσης των ευρημάτων παρουσιάστηκε το κάθε θέμα ξεχωριστά 

και αναδείχθηκε το περιεχόμενό του με βάση τις ιδιαίτερες πτυχές που προέκυψαν κατά την 

ανάλυση του ποιοτικού υλικού των συνεντεύξεων. Επίσης, αναδείχθηκαν ενδεχόμενες 

διαφοροποιήσεις ή διακυμάνσεις που χαρακτήρισαν το κάθε θέμα. Στο στάδιο αυτό έγινε 

παράθεση χαρακτηριστικών αποσπασμάτων των απομαγνητοφωνημένων κειμένων, με σκοπό 
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την τεκμηρίωση των ευρημάτων και για να φανεί με πειστικό τρόπο πώς αναδείχθηκαν τα 

θέματα ή οι ιδιότητές τους.  

 

7.7    Εγκυρότητα, Αξιοπιστία και Ζητήματα Δεοντολογίας   

___________________________________________________ 

 Το παρόν υποκεφάλαιο έχει ως σκοπό να θίξει δύο καίρια ζητήματα με μεγάλη ισχύ 

για κάθε ερευνητική απόπειρα, εκείνα της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας, και 

μετέπειτα να συζητήσει ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα που απαιτείται να διέπουν 

οποιοδήποτε είδος επιστημονικής έρευνας.  

 

   7.7.1  Εγκυρότητα 

Ήδη από το στάδιο διεξαγωγής της βιβλιογραφικής επισκόπησης οι ερευνητές 

οφείλουν να μεριμνούν για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας. Οι ενέργειες που 

εφαρμόστηκαν στην κατεύθυνση της διασφάλισης της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της 

επισκόπησης της βιβλιογραφίας είναι η γνησιότητα και η διαφορετικότητα των πηγών 

άντλησης των δεδομένων. Στην παρούσα ερευνητική μελέτη οι πληροφορίες συλλέχθηκαν 

μέσα από μία πληθώρα επιστημονικών βιβλίων, έγκριτων άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε 

ελληνικά και κυρίως σε διεθνή περιοδικά και σε επιστημονικά συνέδρια, εγγράφων 

νομοθεσίας, ιστοσελίδων και επίσημων ερευνητικών εκθέσεων. Η άντληση στοιχείων από 

μία πληθώρα πηγών συμβάλλει στη διασταύρωση των δεδομένων (τριγωνοποίηση) και στη 

μεταξύ τους συγκριτική θεώρηση.  

  Η έρευνα στοχεύει στην ακριβή περιγραφή της πραγματικότητας, γι’ αυτό το λόγο τα 

ζητήματα της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας θεωρούνται κεφαλαιώδους σημασίας και 

πρέπει να απασχολούν τον επιστήμονα-ερευνητή σε όλη τη διάρκεια της έρευνάς του. Η 

πλειονότητα των θεωρητικών συναινεί στην άποψη ότι μία επιστημονική εμπειρική μελέτη 

δεν έχει αξία αν δεν είναι έγκυρη (Bryman, 2016˙ Creswell, 2016˙ Κυριαζή 2011˙ Robson, 

2010˙ Verma & Mallick, 2004). Τα ζητήματα της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας 

θεωρούνται κριτήρια αξιολόγησης της ποσοτικής έρευνας, αλλά θεωρούνται εξίσου 

κατάλληλα και για την ποιοτική μεθοδολογία. Επομένως, οι ερευνητές οφείλουν να 

καταθέσουν τις επιστημολογικές, οντολογικές και μεθοδολογικές παραδοχές τους και να 

περιγράψουν επιμελώς τα βήματα της ερευνητικής διαδικασίας, όπως επιχειρήθηκε και στο 

παρόν ερευνητικό εγχείρημα. Με τον όρο εγκυρότητα εννοούμε την ακεραιότητα των 

συμπερασμάτων που προκύπτουν από μία έρευνα (Bryman, 2016) και "την αλήθεια, το 
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βαθμό στον οποίο μία άποψη, μία θέση, παρουσιάζει με ακρίβεια τα φαινόμενα στα οποία 

αναφέρεται" (Bird, Hammersley, Gomm, & Woods, 1999, σ. 55).  

             Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, το οποίο παρουσιάζεται σε έρευνες µε τη 

χρήση ερωτηματολογίου, είναι η ασάφεια στη διατύπωση των ερωτήσεων και η αδυναμία 

σωστής συμπλήρωσής του (Robson, 2010). Τα δεδομένα είναι έγκυρα στο βαθμό που οι 

συμμετέχοντες της έρευνας έχουν πλήρως κατανοήσει τα ερωτήματα και ο ερευνητής από τη 

μεριά του έχει κατανοήσει τις απαντήσεις των ερωτώμενων. Στην παρούσα έρευνα  

αξιολόγησης επιχειρήθηκε η σαφήνεια και η ευκρίνεια των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου, ώστε να καταστούν αντιληπτές από τους συμμετέχοντες, προκειμένου να 

αντληθούν απαντήσεις που να εξυπηρετούν και να δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα της 

έρευνας. Η πιλοτική δοκιμή που προηγήθηκε της συμπλήρωσης των τελικών διαδικτυακών 

ερωτηματολογίων εξασφάλισε την εγκυρότητα της έρευνας. Παράλληλα, καταβλήθηκε 

προσπάθεια για την επίτευξη της εγκυρότητας περιεχομένου, καθώς το εργαλείο μέτρησης 

συμπεριέλαβε τις πτυχές του χαρακτηριστικού εκείνου που αντιπροσώπευε, γεγονός που 

επετεύχθη με την κάλυψη της σχετικής βιβλιογραφίας.  

Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε ιδιαίτερα την ερευνήτρια ήταν τα δεδομένα που 

θα συνέλεγε να μετρούν με ακρίβεια τα στοιχεία που την ενδιέφεραν και να έχουν άμεση 

σχέση με το σκοπό και τα ερωτήματα της έρευνας. Για το λόγο αυτό έγινε χρήση της 

φαινομενικής εγκυρότητας, δηλαδή επιχειρήθηκε η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο το 

ερωτηματολόγιο "φαίνεται" να μετρά αυτό που ισχυρίζεται ότι μετρά. Ο Ζαφειρόπουλος 

αναφέρει σχετικά ότι "ένα ερωτηματολόγιο που εμφανίζει φαινομενική εγκυρότητα πείθει 

τον ερωτώμενο για την αξία του, τη συνέπεια και το σκοπό του, οπότε και απαντιέται με 

λιγότερα προβλήματα σχετικά με αρνήσεις, δυσαρέσκεια του ερωτώμενου, κ.ά." 

(Ζαφειρόπουλος, 2005, σ. 122). Γι’ αυτό το ερωτηματολόγιο αθροιστικής αξιολόγησης 

υπεβλήθη στους ακαδημαϊκούς που είχαν την επιστημονική εποπτεία της παρούσας μελέτης, 

καθώς και σε προϊσταμένους εκπαίδευσης ζητώντας τους να αξιολογήσουν το εργαλείο της 

μέτρησης για τη βελτίωσή του. Οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις τους οδήγησαν στη 

σύνταξη της τελικής μορφής του ερωτηματολογίου αποτίμησης του προγράμματος. 

Παράλληλα, η ερευνήτρια απευθύνθηκε σε ειδικούς ακαδημαϊκούς με επιστημονική 

ειδίκευση στο πεδίο της εξΑΕ, προκειμένου να κρίνουν την καταλληλότητα ή μη του 

εργαλείου, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό και την εγκυρότητα του περιεχομένου.   

Επιπλέον, την ερευνήτρια προβλημάτισε το γεγονός ότι οι απαντήσεις που βασίζονται 

στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο συνεπάγονται πάντοτε τον κίνδυνο ανακρίβειας, καθώς οι 

απαντήσεις ενδεχομένως να μην είναι εξ ολοκλήρου ειλικρινείς ή διότι οι συμμετέχοντες 
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στην ποσοτική έρευνα αρέσκονται στο να δίνουν κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις. Ωστόσο, 

αυτό το εμπόδιο υπερκεράστηκε, καθώς το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και 

οι επιμορφούμενοι είχαν περισσότερες πιθανότητες να δώσουν ειλικρινείς και 

αντιπροσωπευτικές απαντήσεις.      

Στα ποιοτικά δεδομένα υπεισέρχεται ο υποκειμενικός παράγοντας, τα συμπεράσματα 

είναι εν μέρει προϊόν του ερευνητή, ο οποίος οφείλει να πείσει την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι 

η ερμηνεία του είναι πλήρης και ακριβής, για το λόγο αυτό μία ποιοτική έρευνα επιχειρεί να 

μειώσει τα επίπεδα μη εγκυρότητας (Cohen κ.ά., 2012), ώστε να έχουν αξία τα 

αποτελέσματά της. Γεγονός είναι ότι η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία δεν είναι ίδιον 

γνώρισμα της ποιοτικής διερεύνησης. Παρόλα αυτά, επιχειρήθηκε η αποστασιοποίηση της 

ερευνήτριας και η προσπάθεια για αυθεντικότητα των ποιοτικών δεδομένων.   

Επιπλέον, καταβλήθηκε προσπάθεια εξασφάλισης της εγκυρότητας μέσω: i) της 

ειλικρίνειας, του βάθους και του πλούτου του περιεχομένου, καθώς και της ανιδιοτέλειας της 

ερευνήτριας (Cohen κ.ά., 2008), ii) της χρήσης ποιοτικών τεχνικών (π.χ. ημιδομημένη 

συνέντευξη, σημειώσεις πεδίου, κ.λπ) (Taylor, 2001, όπ. αναφ. στον Howitt, 2010, σ. 373), 

iii) της ανοιχτότητας των αποτελεσμάτων, ώστε τα τελευταία να υπόκεινται σε αξιολόγηση 

από τους αναγνώστες-μελετητές της έρευνας και iv) της ξεκάθαρης περιγραφής των μεθόδων 

συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και των αναστοχασμών για την αποφυγή μεροληπτικών 

τάσεων (Mays & Pope, 2000, όπ. αναφ. στον Howitt, 2010).  

   7.7.2  Αξιοπιστία    

Η αξιοπιστία κάθε έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι θα πρέπει να προκύψουν ως επί 

το πλείστον τα ίδια αποτελέσματα, εάν ή ίδια έρευνα επαναληφθεί οποιαδήποτε άλλη 

χρονική στιγμή και από οποιονδήποτε άλλον ερευνητή (Bird κ.ά., 1999˙ Κυριαζή, 2011) και 

αφορά στη σταθερότητα ή τη συνέπεια με την οποία μετράμε κάτι (Robson, 2010). Στη 

συγκεκριμένη έρευνα αξιολόγησης οι τεχνικές, οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα να 

παραχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα είναι η αξιοποίηση της τριγωνοποίησης, δηλαδή o 

συνδυασμός διαφορετικών ερευνητικών μεθοδολογιών στη διερεύνηση του ίδιου φαινομένου 

(Denzin & Lincoln, 2005). Πρόκειται για τη διασταύρωση πηγών και δεδομένων από 

διαφορετικούς συμμετέχοντες με στόχο την εξακρίβωση διαφορετικών απόψεων και 

ερμηνειών αλλά και τη διασταύρωση μεθόδων (μεθοδολογική τριγωνοποίηση) με το 

συνδυασμό της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας. Ένα εργαλείο μέτρησης δεν μπορεί να 

είναι έγκυρο όταν δεν είναι αξιόπιστο. Ωστόσο, η αξιοπιστία δεν συνεπάγεται και την 
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εγκυρότητα, διότι μπορεί το εργαλείο να διακατέχεται από σταθερότητα και συνοχή, αλλά να 

μην αντιπροσωπεύει το χαρακτηριστικό για το οποίο κατασκευάστηκε.  

Η αξιοπιστία των κλιμάκων του ερωτηματολογίου αθροιστικής αξιολόγησης 

πραγματοποιήθηκε μέσω του ελέγχου της εσωτερικής συνέπειας ή συνοχής (internal 

consistency) με την εξέταση του δείκτη ή συντελεστή αξιοπιστίας α του Cronbach. Η εξέταση 

των τιμών α του Cronbach ανέδειξε ότι οι επιμορφούμενοι διευθυντές/ντριες απάντησαν με 

έναν συνεπή και συστηματικό τρόπο, καθώς σύμφωνα με τον Ζαφειρόπουλο (2015), τιμές 

μεγαλύτερες του 0,7 εκφράζουν εσωτερική συνέπεια των κλιμάκων του ερωτηματολογίου. Το 

συμπέρασμα που προκύπτει, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 7.1, επιβεβαιώνει σε μεγάλο 

βαθμό την αξιοπιστία των δεδομένων. 

Πίνακας 7.1: Έλεγχος αξιοπιστίας των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου αθροιστικής αξιολόγησης 

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Δείκτης α 

του 

Cronbach  

Αριθμός 

δηλώσεων  

Σκοποί και στόχοι προγράμματος ,744 4 

Περιεχόμενο επιμμόρφωσης ,698 6 

Οργάνωση - παρουσίαση υλικού ,844 6 

Ικανοποίηση ως προς το υλικό  ,816 4 

Δομή - παρουσίαση θεματικών ενοτήτων   ,857 5 

Δραστηριότητες - τεστς  ,873 6 

Ρόλοι επιμορφώτριας  ,841 5 

Επάρκεια επιμορφώτριας  ,881 8 

Ψηφιακό περιβάλλον επιμόρφωσης ,819 7 

Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων ,921 3 

Εφαρμογή νέων γνώσεων/δεξιοτήτων  ,859 3 

Βελτίωση διαφόρων τομέων στo σχολείο  ,946 10 

Συμβολή στην καθημερινότητα του σχολείου  ,920 8 

Γενική ικανοποίηση από το πρόγραμμα ,923 6 

 Για την αξιολόγηση της ποιότητας της διεργασίας και των αποτελεσμάτων της 

ποιοτικής έρευνας αξιοποιήθηκε ο όρος εμπιστευσιμότητα. Ένα από τα κριτήρια 

εξασφάλισής της είναι η αξιοπιστία (Lincoln & Guba, 1985), δηλαδή η αλήθεια ή η 

αληθοφανής παρουσίαση των δεδομένων, στην οποία προέβη η ερευνήτρια. Επιπλέον, η 

αξιοπιστία της έρευνας επιτεύχθηκε ως ένα βαθμό με την πιλοτική έρευνα κατά την οποία 

επιχειρήθηκε να εντοπιστούν οι ανασταλτικοί παράγοντες που δεν είχαν προβλεφθεί από την 

αρχή (Παρασκευόπουλος, 1993), με στόχο τη βελτίωση του Οδηγού Συνέντευξης. Επιπλέον, 

η αξιοπιστία της έρευνας υποστηρίχθηκε μέσα από ελέγχους των συμμετεχόντων (member 
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checks) έπειτα από την ολοκλήρωση της διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Γι’ αυτό τα ποιοτικά 

δεδομένα που συλλέχθηκαν, καθώς και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων επιστράφηκαν στους 

συνεντευξιαζόμενους διευθυντές, με σκοπό την επαλήθευσή τους. Πριν τη δημοσίευση της 

ερευνητικής έκθεσης, κλήθηκαν να μελετήσουν τα μέρη της έρευνας που περιέγραψαν ή 

ερμήνευσαν και να προβούν σε σχόλια, επισημάνσεις ή ακόμα και διορθώσεις ή 

αναθεωρήσεις των λεγομένων τους. 

Ένα ακόμη ζήτημα το οποίο αξίζει να αναφερθεί είναι η γενικευσιμότητα των 

αποτελεσμάτων της ποιοτικής έρευνας. Ο μικρός αριθμός των περιπτώσεων που 

αξιοποιούνται στα πλαίσια της ποιοτικής ερευνητικής μεθοδολογίας είναι τέτοιος, ώστε δεν 

είναι δυνατόν να γίνει λόγος για γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, εκείνο που 

ενδιαφέρει πρωτίστως τον ποιοτικό κοινωνικό ερευνητή δεν είναι η εμπειρική γενίκευση, 

εφόσον δεν εφαρμόζεται μία στατιστικού τύπου αντιπροσωπευτική δειγματοληπτική 

στρατηγική (Τσιώλης, 2014). Αντίθετα, στις ποιοτικές έρευνες εκείνο που ενδιαφέρει τον 

ερευνητή είναι η γενίκευση σε επίπεδο θεωρίας. Πρόκειται για την επονομαζόμενη στη 

βιβλιογραφία ως "θεωρητική γενίκευση" (theoretical generalization), η οποία σύμφωνα με 

την Mason (2011) απαντάται σε δύο εκδοχές: α) μέσω της δόμησης λεπτομερούς ή ολιστικής 

εξήγησης για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, θα μπορούσαν να αναζητηθούν άλλα κοινωνικά 

πλαίσια στα οποία τα ευρήματα της έρευνας να βρουν εφαρμογή και β) μέσω της ανάπτυξης 

μίας θεωρίας. Εκείνο που απαιτείται είναι να εξεταστεί κατά πόσο τα νέα πλαίσια 

παρουσιάζουν ομοιότητες ή διαφορές όταν συγκριθούν με το αρχικό πλαίσιο (Mason, 2011). 

Αυτού του είδους η γενικευσιμότητα αναφέρεται και ως μεταφερσιμότητα ή 

μεταβιβασιμότητα (transferability) (Mason, 2011˙ Τσιώλης, 2014) και αποτελεί την 

"εγκυρότητα ή νομιμοποίηση που μπορούν να προσδώσουν στην έρευνα οι ίδιοι οι 

αναγνώστες της" (Συμεού, 2008, σ. 1059). Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η 

ικανοποίηση του κριτηρίου της μεταφερσιμότητας με την πυκνή και ζωηρή περιγραφή των 

δεδομένων και ευρημάτων της έρευνας. 

Η αξιοπιστία των ερευνητικών εργαλείων στηρίχθηκε στη μελέτη συναφών 

εργαλείων που αξιοποιήθηκαν σε προηγούμενες έρευνες παρόμοιας φύσης, στη δοκιμή των 

εργαλείων κατά την πιλοτική φάση της έρευνας αξιολόγησης και στο γεγονός ότι τηρήθηκε 

αυστηρότατα πρωτόκολλο ενεργειών, στο οποίο καταγράφηκαν με απόλυτη συνέπεια όλα τα 

βήματα που ακολούθησε η ερευνήτρια από το ξεκίνημα (ερευνητικός σχεδιασμός), τη 

συλλογή δεδομένων/παραγωγή ερευνητικού υλικού ως την πλήρη διεξαγωγή της έρευνας 

(Cohen & Manion, 1997). Ο ακόλουθος Πίνακας συνοψίζει τα μέτρα που λήφθηκαν για να 
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διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ποσοτικής και 

ποιοτικής έρευνας (Πίνακας 7.2). 

Πίνακας 7.2: Σύνοψη των μέτρων που λήφθηκαν για την εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας 

                    ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ                                                   ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Γνησιότητα, διαφορετικότητα πηγών, 

διασταύρωση δεδομένων, τριγωνοποίηση 

Μεθοδολογική τριγωνοποίηση 

Κατάθεση επιστημολογικών, οντολογικών, 

μεθοδολογικών παραδοχών ερευνήτριας 

Εσωτερική συνέπεια (δείκτης Cronbach a) 

 

Πιλοτική δοκιμή ερωτηματολογίου Αυστηρό πρωτόκολλο εργασιών 

Εγκυρότητα περιεχομένου  

Φαινομενική εγκυρότητα  

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Αποστασιοποίηση ερευνήτριας, 

αυθεντικότητα ποιοτικών δεδομένων 

Εμπιστευσιμότητα (αληθοφανής 

παρουσίαση δεδομένων) 

Ειλικρίνεια, βάθος, πλούτος περιεχομένου, 

ανιδιοτέλεια ερευνήτριας 

Πιλοτική δοκιμή Οδηγού Συνέντευξης 

 

Ανοιχτότητα αποτελεσμάτων, αξιολόγηση 

από αναγνώστες-μελετητές 

Έλεγχοι συμμετεχόντων (member checks 

Ξεκάθαρη περιγραφή μεθόδων συλλογής 

και ανάλυσης δεδομένων 

Μεταφερσιμότητα/ 

μεταβιβασιμότητα  ευρημάτων 

 Θεωρητική γενίκευση αποτελεσμάτων 

 

   7.7.3  Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας 

    

Σε κάθε ερευνητική απόπειρα εγείρονται ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας, ενώ 

στην παρούσα έρευνα αθροιστικής αξιολόγησης θεωρήθηκε επιτακτική η ανάγκη για 

συνειδητοποίηση εκ μέρους της ερευνήτριας της ακριβούς φύσης και του σκοπού της 

έρευνας, ώστε να είναι σε θέση να δώσει επεξηγήσεις στους συμμετέχοντες για τον τίτλο, το 

σκοπό, το θεωρητικό υπόβαθρο, το δείγμα, το σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, τα πιθανά οφέλη 

και το πιθανό κόστος των ατόμων από τη συμμετοχή τους (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011).  

Πρωταρχικό δεοντολογικό ζήτημα είναι η εξασφάλιση της συναίνεσης και η 

συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην έρευνα (Robson, 2010), το οποίο εφάρμοσε η 

ερευνήτρια ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες για τη φύση της έρευνας μέσω του 

εισαγωγικού σημειώματος που υπήρχε στην αρχή του διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Τα 

ανθρώπινα όντα έχουν κάθε δικαίωμα άρνησης συμμετοχής και αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα 

σεβαστό, όπως επίσης έχουν το δικαίωμα για την εξασφάλιση της εμπιστευσιμότητας, της 

ανωνυμίας και της εχεμύθειας.  
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Οι Verma και Mallick (2004, σ. 90) τονίζουν τη σημαντικότητα των ηθικών 

ζητημάτων στα οποία οφείλουν να επικεντρωθούν οι ερευνητές/τριες. Για την παρούσα 

εκπαιδευτική έρευνα, λήφθηκε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας (Υ.ΠΑΙ.Θ) για τη 

διεξαγωγή της. Έγινε αναφορά στο ονοματεπώνυμο της ερευνήτριας και στον εκπαιδευτικό 

φορέα, δηλαδή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και στη σχέση 

της ερευνήτριας με αυτό (υποψήφια διδάκτωρ). Οι συμμετέχοντες εξαρχής είχαν το δικαίωμα 

μη υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Για όσους τελικά εκδήλωσαν επιθυμία 

συμμετοχής, επισημάνθηκε η τήρηση της ανωνυμίας και του χειρισμού των προσωπικών 

δεδομένων από την ερευνήτρια με εχεμύθεια. Οι συμμετέχοντες στην ερευνητική διαδικασία 

αντιμετωπίστηκαν με απόλυτο σεβασμό και δέουσα διακριτικότητα, καθώς η σχέση της 

ερευνήτριας με τους συμμετέχοντες ήταν ισότιμη και χαρακτηρίστηκε από αισθήματα 

εμπιστοσύνης και καλής πίστης.  

Αναφορικά με τη δεοντολογία στην ποιοτική έρευνα, η διασφάλιση της ανωνυμίας 

των συνεντευξιαζόμενων κρίθηκε απαραίτητη. Γι’ αυτό το λόγο αλλά και για λειτουργικούς 

λόγους ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων που θα προέκυπταν από τις συνεντεύξεις, η 

αναφορά στους/στις συμμετέχοντες/ουσες πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ψευδωνύμων. Το 

γεγονός ότι η ερευνήτρια δεν είχε άμεση και προσωπική επαφή με το δείγμα της ποιοτικής 

έρευνας, καθώς οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν διαδικτυακά, από ηθικής άποψης λειτούργησε 

θετικά, διότι οι συνεντευξιαζόμενοι δεν ένιωσαν εγκλωβισμένοι αλλά ελεύθεροι να 

εκφράσουν τις απόψεις τους. Άλλωστε το ζητούμενο ήταν να εκμαιευτούν απαντήσεις και να 

παρουσιαστεί η οπτική των συνεντευξιαζόμενων όσον αφορά στην αποτίμηση του 

επιμορφωτικού προγράμματος, προκειμένου να ευοδωθούν οι στόχοι της έρευνας. 

 

Συμπερασματικές επισημάνσεις 

Στο παρόν κεφάλαιο πριν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του εξ 

Αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος αναπτύχθηκε η μεθοδολογία και η ερευνητική 

πορεία της παρούσας μελέτης. Προσδιορίστηκαν επακριβώς τα στάδια - φάσεις της και 

καθορίστηκαν οι σκοποί και οι στόχοι σε κάθε φάση της συνολικής ερευνητικής διαδικασίας. 

Για το τελευταίο στάδιο που αφορά στην έρευνα αξιολόγησης του επιμορφωτικού 

προγράμματος, επιπρόσθετα διατυπώθηκαν και τα ερευνητικά ερωτήματα. Κατόπιν, 

τεκμηριώθηκε επιστημολογικά η επιλογή της μεθοδολογικής προσέγγισης και καθορίστηκαν 

η δειγματοληπτική στρατηγική που υιοθετήθηκε στην έρευνα. Το δείγμα της επιμόρφωσης 

ήταν αυτο-επιλεγόμενο, και συνεπώς ελλοχεύει ο κίνδυνος μεροληψίας (self-selection bias) 

και μη αντιπροσωπευτικότητάς του. Έπειτα, παρουσιάστηκαν τα εργαλεία-μέσα συλλογής 
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και παραγωγής δεδομένων, καθώς και οι μέθοδοι ανάλυσης των ποσοτικών και ποιοτικών 

δεδομένων. Καταληκτικά, αναλύθηκαν ζητήματα εγκυρότητας, αξιοπιστίας, καθώς και 

ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που προέκυψαν στο συγκεκριμένο ερευνητικό εγχείρημα. 
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Κεφάλαιο 8  

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός του προγράμματος επιμόρφωσης  

Σύνοψη Κεφαλαίου 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά όλη η πορεία του σχεδιασμού και της 

ανάπτυξης του πολυµορφικού επιμορφωτικού υλικού που αφορά στις δεξιότητες του 21ου 

αιώνα για τα ηγετικά στελέχη εκπαίδευσης. Επιπλέον, καθορίζονται οι σκοποί, οι επιμέρους 

στόχοι και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος 

κατάρτισης και προσδιορίζονται τα βήματα για την επίτευξη των στόχων του. Έπεται ο 

καθορισμός των διδακτικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν, ώστε να εναρμονίζονται με τις 

αρχές της εξΑΕ, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και των θεωριών μάθησης, που αποτέλεσαν το 

θεωρητικό υπόβαθρο του ψηφιακού υλικού.  

Επιπρόσθετα, περιγράφονται οι μορφές και τα εκπαιδευτικά μέσα που αξιοποιήθηκαν 

και διαμορφώθηκε το κατάλληλο ψηφιακό περιβάλλον της επιμόρφωσης με γνώμονα την 

ευκολία στη χρήση και την πλοήγησή του από τους επιμορφούμενους. Ακολούθως, 

δημιουργήθηκε το κατάλληλο επιμορφωτικό υλικό, το οποίο διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά 

στους επιμορφούμενους διευθυντές/ντριες. Η τελική διαμόρφωση της βελτιωμένης έκδοσης 

του εκπαιδευτικού υλικού ολοκληρώθηκε έπειτα από την αξιολόγησή του από ειδικούς του 

επιστημονικού πεδίου. Τέλος, ακολούθησε εκτενής αναφορά στους τρόπους αξιολόγησης του 

προγράμματος από τους συμμετέχοντες διευθυντές/ντριες.  

 

  

8.1    Επιλογή μοντέλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού για την παρούσα επιμόρφωση 

______________________________________________________________________     

Από την παρουσίαση των κυριότερων μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

καθίσταται σαφές ότι η πλειονότητα εξ αυτών συγκλίνουν λίγο έως πολύ σε κοινά 

χαρακτηριστικά και πρακτικές και περιλαμβάνουν φάσεις όπως η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η 

ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση έχοντας ως πλαίσιο αναφοράς το παραδοσιακό 

μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού ADDIE. Το μοντέλο αυτό είναι αρκετά απλό στη χρήση, 

ευέλικτο και ευπροσάρμοστο και είναι κυκλικό, δηλαδή επιτρέπει τη διόρθωση σφαλμάτων 

που τυχόν εντοπίστηκαν σε προηγούμενες φάσεις, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την 

ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

Για το λόγο αυτό στο παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα εφαρμόστηκαν οι αρχές του 

μοντέλου ADDIE, καθώς πρόκειται για ένα δυναμικό, γραμμικό και διαδοχικό μοντέλο 
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εκπαιδευτικού σχεδιασμού που έχει εφαρμοστεί σε ποικίλα διαδικτυακά επιμορφωτικά 

προγράμματα από πολλούς σχεδιαστές (Morrison, 2010). Η αξιοποίηση του μοντέλου 

ADDIE θεωρήθηκε αποτελεσματική, καθώς συνέβαλε στον εντοπισμό των στόχων, των 

μαθησιακών πηγών και στην ανάπτυξη με επίκεντρο τον ίδιο τον επιμορφούμενο, την 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και την ασύγχρονη εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, το μοντέλο αυτό 

υιοθετήθηκε όχι μόνο επειδή αναφέρεται σε μία γενική διαδικασία που αξιοποιείται 

παραδοσιακά από εκπαιδευτικούς σχεδιαστές και εκπαιδευτές, αλλά κυρίως διότι αποτελεί 

έναν δυναμικό και ευέλικτο οδηγό για την οικοδόμηση αποτελεσματικών εργαλείων 

υποστήριξης της κατάρτισης και της απόδοσης των επιμορφούμενων.  

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης σχεδιάστηκε με γνώμονα τους σύγχρονους και 

ασύγχρονους τρόπους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης για την παροχή ενός διαδικτυακού 

περιβάλλοντος επιμόρφωσης που να μην απαιτεί την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων 

μερών και την ταυτόχρονη διάθεσή τους. Εφαρμόζοντας τη μαθητοκεντρική προσέγγιση, το 

μοντέλο ADDIE αποτέλεσε ένα ιδανικό θεωρητικό πλαίσιο προς αξιοποίηση για το 

σχεδιασμό της παρούσας επιμόρφωσης και συντέλεσε, ώστε τα μαθήματα να καταστούν  

εφαρμόσιμα και σημαντικά για τους επιμορφούμενους.  

Το παρόν πρόγραμμα σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη την κονστρουκτιβιστική 

θεώρηση της διδασκαλίας, η οποία ωθεί το σχεδιαστή να προχωρήσει σε ριζική αλλαγή του 

τρόπου σκέψης των εκπαιδευόμενων και σε ανάπτυξη πλούσιων μαθησιακών 

περιβαλλόντων, προκειμένου να μετατραπεί η εποικοδομηστική φιλοσοφία σε πράξη. 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκε η συνεργατική θεωρία μάθησης, εφόσον ο στόχος ήταν οι 

διευθυντές/ντριες να αποκτήσουν νέες γνώσεις μέσα από συνεργατικές και 

αλληλεπιδραστικές μεθόδους διδασκαλίας. Για τους παραπάνω λόγους ο σχεδιασμός της εξ 

Αποστάσεως διδασκαλίας έλαβε υπόψη τις παρακάτω παραμέτρους:  

 Να δώσει έμφαση στον συναισθηματικό τομέα της μάθησης. 

 Να είναι σχετικός με τις ανάγκες των επιμορφούμενων.  

 Να βοηθά τους μαθητευόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες, στάσεις και πεποιθήσεις. 

 Να παρέχει πλαίσιο μάθησης υποστηρικτικό για την εξασφάλιση της αυτονομίας στη 

μάθηση.  

 Να υποστηρίζει την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και την προώθηση δεξιοτήτων που να 

επιτρέπουν στον επιμορφούμενο να αναλάβει την ευθύνη για τη διαδικασία της 

μάθησης.  

 Να ενισχύει τον εκπαιδευόμενο, ώστε να εμπλέκεται σε εκούσιες διαδικασίες 

εκμάθησης.  
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Μέσω μαθητοκεντρικών, διαδραστικών και συναρπαστικών μαθησιακών σχεδίων, οι 

εκπαιδευόμενοι ενδυναμώνονται, προκειμένου να απολαύσουν το μαθησιακό ταξίδι με 

αυτοπεποίθηση και να παραμείνουν εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία, να έρθουν 

αντιμέτωποι με προκλήσεις που θα τους κρατούν ενθουσιώδεις καθ’ όλη τη διάρκεια της 

μάθησης και να εφαρμόζουν πρακτικά τη νέα γνώση στο χώρο εργασίας βελτιώνοντας την 

απόδοσή τους.     

Οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία 

σχεδιασμού εξ Αποστάσεως προγραμμάτων. Παρά την ύπαρξη πολλών κατευθυντήριων 

γραμμών, αρκετές φορές κρίνονται απαραίτητες ορισμένες αναπροσαρμογές ή ακόμη και 

αλλαγές στον τομέα του σχεδιασμού. Γι’ αυτό απαιτείται οι σχεδιαστές να είναι ευέλικτοι και 

δυναμικοί παράγοντες που ενεργοποιούν διαρκώς τη σκέψη τους για να πλοηγηθούν στις 

επιλογές σχεδιασμού και να αναπτύξουν τα κατάλληλα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης 

για τη μεγιστοποίηση της μάθησης των διδασκομένων τους.   

 

8.2    Εφαρμογή του μοντέλου ADDIE για το παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης 

   8.2.1  Α΄ στάδιο μοντέλου ADDIE: Ανάλυση (Analysis) 

Σύμφωνα με το μοντέλο ADDIE το πρώτο στάδιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

περιλαμβάνει την ανάλυση. Σ’ αυτό το στάδιο το κύριο μέλημα του σχεδιαστή είναι η 

ανάλυση της ομάδας-στόχου στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα επιμόρφωσης, η 

περιγραφή των χαρακτηριστικών του και η παρουσίαση των επιμορφωτικών αναγκών του. 

Ακολουθεί η αναγνώριση και παρουσίαση των προγενέστερων γνώσεων και δεξιοτήτων που 

έχουν αποκομίσει οι εκπαιδευόμενοι από τις μέχρι στιγμής εμπειρίες τους. Κατόπιν, 

καθορίζεται το τι ακριβώς προσδοκάται να γνωρίζουν μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος. Επιπρόσθετα, πρέπει να κατανοηθούν οι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί πόροι και 

να τεθεί το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου εκπαιδευτικής παρέμβασης. Τέλος, γίνεται αναφορά 

στην τεχνική ανάλυση, εφόσον η εξ Αποστάσεως διδασκαλία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα και εργαλεία.    

 

    8.2.1.1  Ανάλυση ομάδας - στόχου 

Κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ενός προγράμματος επιμόρφωσης κρίνεται  

αναγκαίος ο προσδιορισμός της ομάδας-στόχου, δηλαδή του κοινού προς το οποίο 

σχεδιάζεται και απευθύνεται το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και γενικότερα το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. Ο καθορισμός της ομάδας - στόχου θεωρείται ένα από τα σημεία 
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εκκίνησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, καθώς προσδιορίζει τη διαδικασία αλλά και το 

αποτέλεσμα της επιμορφωτικής παρέμβασης, για την οποία προορίζεται το μαθησιακό υλικό 

(Holmberg, 1995). Τα γνωρίσματα της ομάδας - στόχου προσδιορίζουν και τους στόχους του 

επιμορφωτικού προγράμματος, καθόσον έχουν σχέση µε τις μαθησιακές ανάγκες των 

επιμορφούμενων και αποτελούν "πυξίδα" για τη δημιουργία του κατάλληλου ψηφιακού 

περιβάλλοντος επιμόρφωσης. Στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη όχι µόνο τα 

χαρακτηριστικά της ομάδας - στόχου αλλά και οι δυνατότητες, οι ικανότητες και οι 

προγενέστερες γνώσεις των συμμετεχόντων.  

Όσον αφορά στις μαθησιακές προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων ο Dick και οι 

συνεργάτες του (2014) προτείνουν ότι οι δεξιότητες μάθησης της ομάδας - στόχου και οι 

προτιμήσεις, καθώς και η προθυμία τους να διερευνήσουν νέους τρόπους μάθησης 

επιβάλλεται να προσδιορίζονται από την αρχή. Οι περιστάσεις του σχεδιασμού και της 

διεξαγωγής αυτού του προγράμματος ήταν περιοριστικές από την άποψη της διαθεσιμότητας 

του χρόνου. Ως εκ τούτου, καταβλήθηκε προσπάθεια να οργανωθεί το περιεχόμενο του 

προγράμματος και οι δραστηριότητες με τρόπο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο 

αντιπροσωπευτικές για τις περισσότερες από τις μαθησιακές προτιμήσεις των 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.  

Τα διευθυντικά στελέχη, τα οποία αποφάσισαν να εκδηλώσουν επιθυμία συμμετοχής 

στο παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα, υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής συμπληρώνοντας ένα 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε μία λίστα ερωτήσεων δημογραφικού 

περιεχομένου (φύλο, κλάδος-ειδικότητα, τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα), ερώτηση για την 

εργασιακή τους εμπειρία σε θέση ευθύνης, ερωτήσεις για τις προγενέστερες γνώσεις και 

εμπειρίες τους ως προς την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και τη συμμετοχή τους 

σε εξ Αποστάσεως σεμινάρια και προγράμματα, καθώς και ερωτήσεις για τους κινητήριους 

παράγοντες συμμετοχής και τις προσδοκίες τους από την επιμόρφωση.  

Η ομάδα - στόχος για τη συγκεκριμένη εξ Αποστάσεως επιμορφωτική παρέμβαση 

ήταν τα διευθυντικά στελέχη των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης. Η 

πλειονότητα όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής ήταν γυναίκες και ανήκαν στην 

ειδικότητα των Φιλολόγων. Επιπλέον, όλοι ήταν απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, οι περισσότεροι κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και 

Πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου, ενώ αρκετοί από αυτούς ήταν κάτοχοι διδακτορικού 

τίτλου σπουδών και Πιστοποίησης στις Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου. Διαπιστώθηκε ότι όσοι 

εκδήλωσαν επιθυμία συμμετοχής στο πρόγραμμα είχαν σχετικά μεγάλη εμπειρία σε 

διευθυντική θέση και διέθεταν αρκετά τυπικά προσόντα (βλ. Κεφάλαιο 9). Αυτά τα στοιχεία 
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οδήγησαν την επιμορφώτρια στο να καθορίσει τους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος 

και να οργανώσει το υλικό, ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.  

 

    8.2.1.2  Χαρακτηριστικά ομάδας-στόχου - Προγενέστερες γνώσεις/εμπειρίες 

Σημαντική παράμετρος για τους εκπαιδευτικούς σχεδιαστές είναι να μελετήσουν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, τα πλαίσια στα οποία θα πραγματοποιηθεί η 

διδασκαλία και το πλαίσιο στο οποίο θα αξιοποιηθούν εν τέλει οι δεξιότητες (Dick et al., 

2014). Τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας - στόχου των διευθυντών/ντριών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποφάσισαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι τα 

εξής:  

 Είναι ενήλικες μαθητευόμενοι: η ζωή τους χαρακτηρίζεται από ποικίλες προσωπικές, 

οικογενειακές αλλά και επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν είναι σε θέση να 

παρευρεθούν σε παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας. Γι’ αυτό η εξ Αποστάσεως 

διδασκαλία ως μέσο επιλέχθηκε λόγω της ευκολίας που παρέχει από την άποψη της 

αμεσότητας και της ταχύτητας επικοινωνίας με την επιμορφώτρια αλλά και μεταξύ 

των συμμετεχόντων, της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και της άρσης των 

τοπικών και χρονικών περιορισμών. 

 Αναζητούν νέες και καινοτόμες στρατηγικές διδασκαλίας: τα διευθυντικά στελέχη 

επιζητούν τρόπους ενεργητικής συμμετοχής στη διαδικασία της μάθησης και δεν 

επιθυμούν να διδαχθούν με μεθόδους που παραπέμπουν σε παραδοσιακούς τρόπους 

της κατά πρόσωπο διδασκαλίας. 

 Αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας και 

διαμοιρασμού πηγών: αυτή η ηλικιακή ομάδα εμφανίζεται να έχει εξοικείωση με τα 

πληροφοριακά συστήματα και τις ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς οι περισσότεροι από 

τους σχολικούς ηγέτες διαθέτουν πιστοποίηση Επιμόρφωσης Τ.Π.Ε. Α΄ και Β΄ 

Επιπέδου. 

 Καλλιεργούν δεξιότητες επικοινωνίας στη σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία: τα 

διευθυντικά στελέχη που ζουν και εργάζονται στο σχολικό περιβάλλον έρχονται σε 

επαφή τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολικού 

οργανισμού και χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία επικοινωνίας, στοιχείο ιδιαίτερα 

σημαντικό για το σχεδιασμό και την εξέλιξη του προγράμματος. 
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Αναφορικά με τις προγενέστερες γνώσεις οι περισσότεροι έχουν έρθει σε επαφή με 

Σ.Δ.Μ. και έχουν λάβει μέρος τουλάχιστον σε ένα ή και περισσότερα σεμινάρια ή και 

διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης. Επομένως, διαθέτουν επαρκείς ψηφιακές γνώσεις 

και αξιόλογη εμπειρία στα πληροφοριακά συστήματα. Μάλιστα ορισμένοι από αυτούς 

ανήκουν στην ειδικότητα της Πληροφορικής και κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε 

τεχνολογικά ζητήματα. Ωστόσο, υπάρχουν και διευθυντές/ντριες, οι οποίοι δεν έχουν 

προηγούμενη εμπειρία με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης και είναι η πρώτη φορά που θα 

έρχονταν σε επαφή με τη φιλοσοφία της εξ Αποστάσεως επιμόρφωσης.  

Τα παραπάνω δεδομένα αξιοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό και τη δημιουργία του 

διαδικτυακού περιβάλλοντος επιμόρφωσης στην πλατφόρμα Blackboard Collaborate, ώστε 

να είναι απλή και όσο γίνεται πιο κατανοητή η χρηστικότητά της ακόμη και από εκείνους 

που πρώτη φορά θα γεύονταν την εμπειρία της εξΑΕ. Επιπλέον, το ψηφιακό διδακτικό υλικό 

που όφειλαν να μελετήσουν προσαρμόστηκε κατάλληλα, ώστε να είναι ευανάγνωστο, φιλικό, 

πλούσιο, αλληλεπιδραστικό και καινοτόμο και να τους προσελκύσει την προσοχή εξαρχής, 

με σκοπό να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια ολοκλήρωσης του προγράμματος. Τέλος, οι 

δραστηριότητες που επρόκειτο να διεκπεραιώσουν επιλέχθηκαν, ώστε να μην κουράσουν και 

απογοητεύσουν τους επιμορφούμενους. 

 

    8.2.1.3  Επιμορφωτικές ανάγκες/Κίνητρα/Προσδοκίες της ομάδας - στόχου 

Το περιεχόμενο του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού επιλέχθηκε με στόχο την 

ανάπτυξη των Κοινωνικών και Ψηφιακών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για τα διευθυντικά 

στελέχη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάγκη μελέτης αυτών των δεξιοτήτων που έχουν 

χαρακτηριστεί ως δια βίου δεξιότητες και που είναι καθοριστικής σημασίας όχι μόνο για τον 

εργασιακό χώρο αλλά και για την προσωπική ζωή, καθόρισαν το στίγμα/σκοπό της 

επιμόρφωσης και κατηύθυναν στη δημιουργία συγκεκριμένου ψηφιακού επιμορφωτικού 

υλικού, όπως προέκυψε από τη διεξοδική βιβλιογραφική επισκόπηση. Το ψηφιακό 

μαθησιακό υλικό σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να:  

 Προσεγγίζει διάφορες πτυχές της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για τα 

στελέχη εκπαίδευσης.  

 Αναδεικνύει και αναλύει την πολύπλοκη φύση αυτών των δεξιοτήτων. 

 Αξιοποιεί καινοτόμες μεθόδους και στρατηγικές διδασκαλίας.  

 Δημιουργεί προβληματισμούς αναφορικά με την εφαρμογή των δεξιοτήτων στα 

πλαίσια της εκπαιδευτικής διοίκησης της σχολικής μονάδας.  
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 Παρέχει ένα πλούσιο διαδικτυακό περιβάλλον στους υπό επιμόρφωση 

διευθυντές/ντριες, προκειμένου να μετασχηματίσουν τις πηγές και τις πληροφορίες σε 

νέες γνώσεις.  

 Οδηγεί σε πολύτιμες προεκτάσεις, ώστε οι γνώσεις που θα έχουν αποκομίσει οι 

επιμορφούμενοι να μπορούν να τύχουν εφαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον της 

σχολικής μονάδας στην οποία κατέχουν θέση ευθύνης.  

 Προτείνει ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, ώστε οι διευθυντές/ντριες να έρθουν 

σε επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ τους.  

 Διευκολύνει την ανακαλυπτική και διερευνητική φύση της μάθησης. 

 Υποστηρίζει τα ηγετικά στελέχη, ώστε να ανταπεξέλθουν στη φυσιογνωμία και την 

πολυπλοκότητα του ρόλου της διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας. 

 Δημιουργεί μαθητοκεντρικό αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, πλούσιο σε 

ερεθίσματα και προβληματισμούς. 

 Ενθαρρύνει και εμψυχώνει, με στόχο την εξασφάλιση της ενεργούς εμπλοκής τους 

μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες που εγείρουν προβληματισμό, 

κριτική σκέψη, παρατήρηση, ανάλυση, σύνθεση, κινητοποίηση της δημιουργικότητας 

και διαδικασίες μεταγνώσης.  

Το επιμορφωτικό υλικό βασίστηκε στις θεωρίες του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού 

και της συνεργατικής μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες μέσα από αλληλεπιδραστικές και 

συνεργατικές μεθόδους οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούνται στην κατασκευή της νέας γνώσης. 

Ταυτόχρονα, οι επιμορφούμενοι διευθυντές θα ενεργοποιούνταν προς την κατεύθυνση της 

αυτόνομης, ανακαλυπτικής και ενεργούς μάθησης, προκειμένου να προσεγγίσουν μόνοι τους 

τη γνώση. Οι βασικές παραδοχές στις οποίες στηρίχθηκε η δημιουργία του ψηφιακού 

μαθησιακού υλικού και εν γένει του σχολικού παιδαγωγικού πλαισίου της επιμόρφωσης ήταν 

η προώθηση της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και της ενεργούς και συνεργατικής δόμησης 

γνώσεων.  

Τα κίνητρα, τα οποία ώθησαν τα ηγετικά στελέχη στην επιλογή τους να 

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης ήταν η βελτίωση των γνώσεων και των 

Κοινωνικών και Ψηφιακών δεξιοτήτων τους, η προσωπική ανάπτυξη, η παρακολούθηση των 

επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων της σύγχρονης εποχής, η δυνατότητα που 

προσφέρεται από την επιμόρφωση για άμεση εφαρμογή των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 

στο διοικητικό πλαίσιο της σχολικής μονάδας και η ενδιαφέρουσα θεματολογία του. 

Ανάμεσα στις προσδοκίες τους από την επιμορφωτική δράση αναφέρθηκαν ο εμπλουτισμός 

των γνώσεών τους, η ανάπτυξη σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, η βελτίωση των 
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σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό του εκπαιδευτικού οργανισμού, η σύνδεση της 

θεωρητικής τεκμηρίωσης με την πρακτική εφαρμογή και η ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητάς τους (βλ. Υποκεφάλαιο 9.2.3).  

Τα προαναφερόμενα κίνητρα και προσδοκίες των ίδιων των συμμετεχόντων για το 

πρόγραμμα λήφθηκαν σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό και την οργάνωση του 

επιμορφωτικού υλικού από τη σχεδιάστρια του υλικού. Ο στόχος ήταν το υλικό να 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιμορφούμενων εγείροντας προβληματισμούς και να τους 

παρωθήσει να το μελετήσουν και να αναστοχαστούν πάνω σ’ αυτό.  

 

    8.2.1.4  Τεχνική ανάλυση     

Στην τεχνική ανάλυση, κρίθηκε απαραίτητο να προσδιοριστούν οι ακόλουθες 

παράμετροι πριν τον καθεαυτού σχεδιασμό του επιμορφωτικού προγράμματος: 

• Τα τεχνολογικά εργαλεία που θεωρούνται ως προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη του 

μαθήματος, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και του υλικού. 

• Τις δυνατότητες και το Σ.Δ.Μ. που απαιτείται για την παροχή και διαχείριση των 

μαθημάτων.  

• Τις απαιτήσεις του μαθήματος για ήχο, βίντεο, plug-ins και άλλα μέσα. 

Η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης που αξιοποιήθηκε για το πρόγραμμα ήταν η 

Blackboard Collaborate (βλ. Υποκεφάλαιο 8.2.2.3). Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα 

απαιτείται η εγκατάσταση φυλλομετρητή ιστοσελίδων (Web Browser) με ενεργοποιημένη 

JavaScript, η οποία κρίνεται απαραίτητη για τη λειτουργία συγκεκριμένων εργαλείων και 

υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα Windows, Linux και MacOs. Ωστόσο, σε 

κάποιους φυλλομετρητές ιστοσελίδων (π.χ. Chrome) ίσως απαιτηθεί η εγκατάσταση 

πρόσθετου λογισμικού (plug-in) για τη μεταφορά και χρήση πολυμέσων και δεδομένων.  

 

    8.2.1.5  Διαθέσιμοι πόροι/μέσα - Χρονοδιάγραμμα επιμόρφωσης    

Το ανθρώπινο δυναμικό που θα εμπλέκονταν στo σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

εξ Αποστάσεως προγράμματος κατάρτισης ήταν τα διευθυντικά στελέχη των εκπαιδευτικών 

μονάδων, επιστήμονες του πεδίου της εξΑΕ, ειδικοί ερευνητές με πεδίο ενασχόλησης την 

ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και η επιμορφώτρια που ήταν η κατεξοχήν 

υπεύθυνη του σχεδιασμού και της δημιουργίας του κατάλληλου ψηφιακού υλικού του 

προγράμματος. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που κρίθηκε απαραίτητο να έχουν στη διάθεσή 

τους για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν ένας Η/Υ ή φορητός υπολογιστής (laptop) ή 
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κινητή "έξυπνη" συσκευή (smartphone), σύνδεση στο Διαδίκτυο, προαιρετικά web κάμερα 

και μικρόφωνο και βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ.   

Από την έναρξη του διαδικτυακού προγράμματος αποτυπώθηκε συγκεκριμένο, 

ρεαλιστικό και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα επιμόρφωσης, το οποίο κοινοποιήθηκε στους 

εμπλεκόμενους διευθυντές, ώστε να είναι σε θέση να οργανώσουν τον απαιτούμενο χρόνο 

για τη μελέτη του ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού και τη διεκπεραίωση των 

δραστηριοτήτων και τεστς αυτοαξιολόγησης. Η επιμόρφωση προγραμματίστηκε για να 

υλοποιηθεί κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2019. Στις πέντε συνολικά εβδομάδες 

μελέτης οι συμμετέχοντες διευθυντές/ντριες θα μελετούσαν το ειδικά διαμορφωμένο 

εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ήταν σε θέση να ανακτήσουν μέσω της πλατφόρμας, να το 

αποθηκεύσουν και να το εκτυπώσουν. Στη διεπιφάνεια για τη σχεδίαση της δομής της 

εκάστοτε διδασκόμενης ενότητας επιλέχτηκε μία τυποποιημένη μορφή, στην οποία στο 

κεντρικό μενού παρουσιάστηκαν οι πληροφορίες για την εβδομάδα που διανύονταν, δηλαδή 

μία θεματική ενότητα ανά εβδομάδα με βάση το χρονοδιάγραμμα μελέτης που ακολουθεί 

(Πίνακας 8.1):  

Πίνακας 8.1: Χρονοδιάγραμμα μελέτης της παρούσης επιμόρφωσης 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η:  Κοινωνικές δεξιότητες   25/02/2019 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:  Επικοινωνιακές δεξιότητες    04/03/2019 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η:  Επίλυση προβλημάτων  11/03/2019 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η:  Συναισθηματική νοημοσύνη   18/03/2019 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η:  Ψηφιακές δεξιότητες  25/03/2019 

 

   8.2.2  Β΄ στάδιο μοντέλου ADDIE: Σχεδιασμός (Design)  

Έπειτα από την ολοκλήρωση του σταδίου της ανάλυσης βάσει του προτεινόμενου 

μοντέλου ADDIE, ακολούθησε το στάδιο του σχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού 

του διαδικτυακού προγράμματος, θεωρήθηκε απαραίτητο να καθοριστούν και να 

γνωστοποιηθούν οι μαθησιακοί στόχοι του και να προσδιοριστούν τα αναμενόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα για τους επιμορφούμενους. Επιπλέον, κρίθηκε σκόπιμο να 

αναπτυχθούν οι διδακτικές μέθοδοι για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων και να 

προσδιοριστούν οι τρόποι αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων.   

Το πιο βασικό στοιχείο ήταν ότι έπρεπε να ληφθεί μέριμνα, ώστε να υπάρξει σύζευξη 

και εναρμονισμός των αναγκών, των στόχων και της αξιολόγησης των ενοτήτων του 
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προγράμματος, διότι σε διαφορετική περίπτωση υπήρχε το ενδεχόμενο οι εκπαιδευόμενοι να 

χάσουν γρήγορα το ενδιαφέρον τους για την πορεία της επιμορφωτικής διδασκαλίας. 

Κομβική παράμετρος που έπρεπε να ληφθεί υπόψη ήταν ο περιορισμός της διαθεσιμότητας 

του χρόνου των επιμορφούμενων, επομένως η ανάπτυξη του υλικού θα έπρεπε να είναι 

σύντομη και στοχευμένη. Ωστόσο, η κύρια εστίαση εντοπίζεται στο σχεδιασμό της 

αξιοποίησης των τεχνολογικών μέσων, του διαδικτυακού περιβάλλοντος επιμόρφωσης και 

της διεπιφάνειας χρήσης (user interface) της πλατφόρμας, η οποία έπρεπε να χαρακτηρίζεται 

από χρηστικότητα, φιλικότητα και αμεσότητα. Σε γενικές γραμμές ο σχεδιασμός σχετίζεται 

με τον καθορισμό των μαθησιακών στόχων, των εργαλείων αξιολόγησης, των ασκήσεων και 

δραστηριοτήτων, του περιεχομένου και της επιλογής των πολυμεσικών υλικών. 

 

    8.2.2.1  Σκοποθετικό πλαίσιο επιμόρφωσης    

O σαφής καθορισμός των επιμορφωτικών στόχων κατά το στάδιο του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού και τη δημιουργία του υλικού για την εξ Αποστάσεως επιμόρφωση αποτελεί 

κομβικό σημείο κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, καθώς αποτελεί την κινητήρια δύναμη και 

την πρωταρχική ενέργεια που καθορίζει και τα επόμενα στάδιά του (Holmberg 1995). Οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι προορίζονται, ώστε να είναι σαφείς δηλώσεις συμπεριφοράς που οι 

εκπαιδευόμενοι πρέπει να επιδείξουν στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Dick et al., 

2014). Γι’ αυτό οι συμμετέχοντες οφείλουν να γνωρίζουν εξαρχής τους μαθησιακούς 

στόχους, προκειμένου να είναι γνώστες του τι είναι αναμενόμενο από εκείνους να μάθουν. 

Επιπλέον, οι στόχοι επικεντρώνονται σαφώς στα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα, γι’ 

αυτό και πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι, να ανταποκρίνονται 

στην ολιστική προσέγγιση του θέματος και να ικανοποιούν όλους τους τομείς ανάπτυξης του 

ατόμου, δηλαδή το γνωστικό, το συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό τομέα. Οι στόχοι της 

παρούσης επιμόρφωσης εδράζονται στις αρχές του κοινωνικού εποικοδομητισμού, 

προσανατολίζονται στη διαμόρφωση ενός διερευνητικού διαδικτυακού περιβάλλοντος 

μάθησης με επίκεντρο τον μαθητευόμενο και με σκοπό την παραγωγή γνώσης από τους 

ίδιους τους εκπαιδευόμενους.  

Ο εκπαιδευτικοί σκοποί (goals) ενός επιμορφωτικού προγράμματος θέτουν το 

περίγραμμά του και αντανακλούν το πιο αφηρημένο επίπεδο των επιμορφωτικών προθέσεων, 

ενώ οι εκπαιδευτικοί στόχοι (objectives) είναι δηλώσεις που αφορούν τι επακριβώς 

επιδιώκεται να επιτύχουν ή να γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι ως αποτέλεσμα της συμμετοχής 

τους στην επιμορφωτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι περισσότερο 
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συγκεκριμένοι από τον εκπαιδευτικό σκοπό, είναι μετρήσιμες παρατηρήσιμες συμπεριφορές 

ή ενέργειες των επιμορφούμενων που υποδηλώνουν την απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων, 

ικανοτήτων ή δεξιοτήτων στις οποίες στοχεύει η επιμορφωτική παρέμβαση.    

 Αναφορικά με την έρευνα στους τομείς της μάθησης, ο Bloom (1956) ήταν ο πρώτος 

που ασχολήθηκε συστηματικά με την ταξινόμηση των διδακτικών στόχων και ακολούθησαν 

οι Krathwohl, Bloom και Masia (1973), ο Simpson (1972), ο Gagné (1965) και οι Gagné και 

Briggs (1974). Σχεδόν όλοι οι προαναφερόμενοι μελετητές κατηύθυναν την έρευνα στον 

καθορισμό τριών τομέων μάθησης, το γνωστικό τομέα (cognitive domain), το 

συναισθηματικό τομέα (affective domain) και τον ψυχοκινητικό τομέα (psychomotor 

domain), στους οποίους δύναται να στοχεύσει η παρούσα επιμορφωτική δράση:  

 Γνωστικός τομέας: οι στόχοι αναφέρονται στις νοητικές διαδικασίες, δηλαδή στους 

τρόπους με τους οποίους οι μαθητευόμενοι σκέφτονται, δρουν ή αισθάνονται και 

στην αναπαραγωγή των πληροφοριών και σχετίζονται περισσότερο με την 

αξιολόγηση της απόδοσής τους. Πρόκειται για απόκτηση βασικών γνώσεων και 

καλλιέργεια νοητικών ικανοτήτων, όπως η αναζήτηση, η κατανόηση, η αναγνώριση, 

η ταξινόμηση, η διατύπωση υποθέσεων, η επίλυση προβλημάτων, η ανάλυση, η 

ερμηνεία, η σύνθεση, η αξιολόγηση, η εξαγωγή συμπερασμάτων, κ.λπ.   

 Συναισθηματικός τομέας: περιλαμβάνει στόχους που περιγράφουν μεταβολές στη 

συναισθηματική κατάσταση του μαθητευόμενου, τη διαμόρφωση ή/και την αλλαγή 

των στάσεων, την υιοθέτηση αξιών, συμπεριφορών και πεποιθήσεων, καθώς και την 

καλλιέργεια ενδιαφερόντων. Επιπλέον, περιλαμβάνει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

και την ικανότητα προσαρμογής στις εκάστοτε καταστάσεις. 

 Ψυχοκινητικός τομέας: οι στόχοι αυτοί αφορούν κινητικές δεξιότητες με έμφαση 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου. Ο ψυχοκινητικός τομέας θεωρείται 

ότι καλύπτει το χώρο των Ν.Τ., όπως και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων (π.χ. 

ικανότητα χρήσης Η/Υ, ευφράδεια κατά τη διάρκεια δημόσιων ομιλιών, κ.λπ). 

Στην παρούσα επιμόρφωση οι δηλώσεις στόχων επιλέχθηκαν με την καθοδήγηση της 

ταξινομίας των διδακτικών στόχων του Bloom (1956). Η ταξινόμηση αυτή αξιοποιήθηκε για 

να καθορίσει ειδικούς και μετρήσιμους στόχους και να καλύψει όλους τους τομείς της 

μάθησης. Παράλληλα, οι σαφώς προσδιορισμένοι στόχοι χρησιμεύουν ως οδηγός για τις 

μαθησιακές προσπάθειες των επιμορφούμενων και για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

στρατηγικών που να διευκολύνουν στην επίτευξη των στόχων. Ωστόσο, η έμφαση δόθηκε σε 

στόχους που αφορούν την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και αλλαγή στάσεων των 

εκπαιδευόμενων (Σχήμα 8.1.):   
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Σχήμα 8.1. Σκοποθετικό μοντέλο της παρούσης επιμόρφωσης 

Οι επιμέρους γνωστικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι του 

προγράμματος κατάρτισης ήταν οι επιμορφούμενοι ηγέτες εκπαίδευσης να είναι σε θέση:  

Γνωστικοί στόχοι 

 Να αναπτύξουν μία ευρεία αντίληψη για την έννοια των σημαντικών ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κοινωνία του 21ου αιώνα.  

 Να ορίσουν τις έννοιες των δεξιοτήτων ζωής, πιο συγκεκριμένα της επικοινωνίας, της 

επίλυσης προβλημάτων, της συναισθηματικής νοημοσύνης, αλλά και των φηφιακών 

δεξιοτήτων. 

 Να εμπλουτίσουν τις υπάρχουσες τεχνικές γνώσεις και ικανότητες με νέες δεξιότητες 

ζωής προσανατολισμένες στην εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση των σχολικών 

μονάδων.  

 Να καλλιεργήσουν κατάλληλες κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες για την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. 

 Συναισθηματικοί στόχοι 

 Να εκτιμήσουν την αξία των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων για τη διοίκηση 

των σχολικών μονάδων και για την καλλιέργεια υγιών διαπροσωπικών σχέσεων. 

 Να αλλάξουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ιδίων και μετέπειτα του 

υπόλοιπου ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου. 

 Να αποκτήσουν κουλτούρα αξιοποίησης ψηφιακών μέσων και εργαλείων για την 

προετοιμασία και ένταξη των μελών του σχολικού οργανισμού στην ψηφιακή 

κοινωνία του 21ου αιώνα. 
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 Να αποκτήσουν κουλτούρα επικοινωνίας, συνεργασίας και σεβασμού της 

προσωπικότητας και της διαφορετικής άποψης. 

 

Ψυχοκινητικοί στόχοι 

 Να αξιοποιήσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις για την αποτελεσματική διοίκηση του 

εκπαιδευτικού οργανισμού.   

 Να υιοθετήσουν/ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν τις δεξιότητες που θα έχουν 

καλλιεργήσει από την επιμόρφωση στο συγκεκριμένο συγκείμενο της σχολικής 

μονάδας την οποία διευθύνουν.  

 Να επιδεικνύουν δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και 

συναισθηματικής νοημοσύνης εντός και εκτός του περιβάλλοντος του σχολείου.  

 

    8.2.2.2  Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα   

Με τη συμμετοχή τους στο εξ Αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης τα διευθυντικά 

στελέχη θα έρχονταν σε επαφή και θα αντιλαμβάνονταν το θεωρητικό πλαίσιο των 

κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που είναι απαραίτητες για όποιο άτομο 

επιθυμεί να αναπτύξει τα επαγγελματικά προσόντα του και να ευδοκιμήσει στην προσωπική 

και επαγγελματική του ζωή. Με την ενασχόλησή τους με τις διάφορες δραστηριότητες και 

ασκήσεις οι επιμορφούμενοι θα ενθαρρύνονταν να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες 

και στάσεις, οι οποίες θα βελτίωναν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες.  

Επιπρόσθετα, το παρόν διαδικτυακό πρόγραμμα αναμένονταν να συμβάλει 

σημαντικά στη δημιουργία κινήτρων για την εισαγωγή και την ενεργοποίηση των 

κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων στη σχολική μονάδα. Οι διευθυντές/ντριες όντας 

ενδυναμωμένοι με βασικές κοινωνικές δεξιότητες θα είχαν τη δυνατότητα να 

ευαισθητοποιήσουν εκπαιδευτικούς και μαθητές για την ανάπτυξη του τρίπτυχου γνώσεις, 

στάσεις και κοινωνικές δεξιότητες, ως κατεξοχήν γνωρίσματα που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα 

για τη ζωή και τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Εν γένει, όλο το ανθρώπινο 

δυναμικό της σχολικής μονάδας θα ωφελούνταν από το πρόγραμμα όσον αφορά στις νέες 

ευκαιρίες για Δ.Β.Μ.  

Η φιλοσοφία του προγράμματος κατάρτισης των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης 

φιλοδοξεί επιπλέον να επιτύχει τα ακόλουθα:   

 Να κινητοποιήσει και να εξάψει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων παρέχοντας 

ισχυρά κίνητρα για Δ.Β.Μ.  
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 Να αναβαθμίσει τις γνώσεις και ικανότητές τους. 

 Να προβληματίσει τους συμμετέχοντες να πειραματιστούν με νέες δεξιότητες, 

συμπεριφορές και στάσεις. 

 Να ενημερώσει για τις νέες τάσεις στην απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.  

 Να ενσταλάξει το αίσθημα της αυτοεκτίμησης και της αυτο-αποτελεσματικότητας 

των συμμετεχόντων. 

 Να ενδυναμώσει την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, καθώς οι συμμετέχοντες θα είχαν 

την ευκαιρία να προσεγγίσουν τη μάθηση αυτόνομα. 

 Να διαμορφώσει ένα "οπλοστάσιο" γνώσεων και εργαλείων για την επικοινωνία, τη 

διαχείριση ομάδων και συγκρούσεων μέσω της επιτυχούς επίλυσης προβλημάτων 

καθώς και της ενεργοποίησης της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω 

συγκεκριμένων πρακτικών και ανταλλαγής εμπειριών.  

    

     

    8.2.2.3  Επιλογή Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης - κριτήρια επιλογής   

Η επιλογή Σ.Δ.Μ. για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό συνιστά μία ιδιαίτερα κρίσιμη 

απόφαση. Οι Makri και Vlachopoulos (2018b) μελέτησαν τη σύγχρονη βιβλιογραφία και 

κατέληξαν στα εξής κριτήρια για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος: i) τη 

διαλειτουργικότητα, συμβατότητα και ενσωμάτωση με άλλα συστήματα, ii) τη φιλικότητα 

και την ευκολία χρήσης, iii) την ασφάλεια, iv) τη βιωσιμότητα και την υποστήριξη, v) την 

ευελιξία και την επεκτασιμότητα, vi) το κόστος απόκτησης και συντήρησης και vii) τη 

διαδραστικότητα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Oliveira, Cunha και Nakayama (2016) 

σημαντικά κριτήρια για την επιλογή μίας πλατφόρμας είναι: 

 Η Διασύνδεση/Διεπαφή (Interface): είναι το στοιχείο μέσω του οποίου αναπτύσσεται 

η επικοινωνία μεταξύ χρηστών και συστήματος. Η διασύνδεση πρέπει να είναι 

ξεκάθαρη, αντικειμενική, γρήγορη στη φόρτωση, να σέβεται τη γλώσσα του χρήστη, 

επιτρέποντας την εύκολη προσβασιμότητα και φορητότητα. 

 Η Πλοήγηση (Navigation): σχετίζεται με την ελεύθερη και εύκολη μετακίνηση 

ανάμεσα στις σελίδες του συστήματος.    

 Η Αξιολόγηση (Evaluation): περιλαμβάνει εργαλεία για να διαπιστωθεί εάν ο 

διδασκόμενος έχει πράγματι αφομοιώσει το προτεινόμενο περιεχόμενο. Τα εργαλεία 

πρέπει να είναι ευέλικτα και να επιτρέπουν την παρακολούθηση των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. 
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 Οι Διδακτικοί Πόροι (Didactic Resources): αποτελούνται από εργαλεία προς 

αξιοποίηση από τον εκπαιδευτή κατά τη διεξαγωγή ενός διαδικτυακού προγράμματος, 

τα οποία θα πρέπει να είναι εύχρηστα, ευέλικτα και να επιτρέπουν τη βέλτιστη 

παιδαγωγική αξιοποίηση.  

 Η Επικοινωνία - αλληλεπίδραση (Communication - interaction) συνίσταται στη ροή 

πληροφοριών μεταξύ διδασκόμενων - διδασκόντων σε ένα Σ.Δ.Μ., με στόχο την 

ενθάρρυνση και προώθηση της αλληλεπίδρασης.  

 Ο Συντονισμός (Coordination) επικεντρώνεται στις δραστηριότητες σχεδιασμού, 

δημιουργίας, διεκπεραίωσης και ελέγχου των μαθημάτων από τον εκπαιδευτή.  

 Η Διοικητική Υποστήριξη (Administrative Support) συνδυάζει τα εργαλεία 

διαχείρισης και την περιβαλλοντική διαχείριση. Τα κύρια αντικείμενά του είναι η 

ένταξη εκπαιδευτών/εκπαιδευόμενων/μαθημάτων, η παραγωγή στατιστικών 

εκθέσεων, ο ορισμός των προνομίων πρόσβασης και η επεξεργασία εφαρμογών και 

παροχής γενικών πληροφοριών για το διαδικτυακό περιβάλλον (όπ. αναφ. στους 

Makri & Vlachopoulos, 2018b, σ. 1251). 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή ο στόχος ήταν η αναζήτηση μίας πλατφόρμας 

τηλεκατάρτισης, η οποία να πληροί τις προϋποθέσεις και να υποστηρίζει στα μέγιστα τη 

διαδικασία της παρούσης επιμορφωτικής δράσης. Επιλέχθηκε η αξιοποίηση της πλατφόρμας 

Blackboard Collaborate, η οποία παρά την ακριβή τιμή διάθεσης, προσφέρθηκε άνευ 

κόστους από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.   

Η πλατφόρμα Blackboard Collaborate (https://www.blackboard.com/online-

collaborative-learning/blackboard-collaborate.html) είναι ένα λογισμικό εμπορικού 

χαρακτήρα και σκοπός της είναι να καταστεί η ηλεκτρονική μάθηση επιθυμητή, προσβάσιμη 

και ουσιαστική για τους μαθητευόμενους. Αυτή η πλατφόρμα, η οποία έχει ιδιαίτερη 

απήχηση στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αναπτύχθηκε το 1997 από την Blackboard Inc. 

στην Ουάσιγκτον της Αμερικής. Πρόκειται για λογισμικό που είναι συμβατό με το πρότυπο 

της ηλεκτρονικής μάθησης AICC και περιλαμβάνει πλήρη έκδοση για φορητές συσκευές µε 

λειτουργικό Android και iOS. Η πλατφόρμα Blackboard είναι ένα ολοκληρωμένο 

αλληλεπιδραστικό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης ή Εικονικό Μαθησιακό Περιβάλλον 

(Virtual Learning Environment) ιδιαίτερα δημοφιλές στον εκπαιδευτικό χώρο, καθώς 

επιτελεί τριπλή λειτουργία μέσω της χρήσης του Διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στη 

διανομή του εκπαιδευτικού υλικού, την επικοινωνία διδάσκοντα - διδασκόμενων και την 

αξιολόγηση των διδασκόμενων. Σύμφωνα με τον Paul Muljadi (2011) πρόκειται για ένα 

λογισμικό που παρέχει διαχείριση μαθημάτων, καθορισμένη και προσαρμοσμένη 

https://www.blackboard.com/online-collaborative-learning/blackboard-collaborate.html
https://www.blackboard.com/online-collaborative-learning/blackboard-collaborate.html
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αρχιτεκτονική και σχεδιασμό, καθώς και ενσωμάτωση με τα πληροφοριακά συστήματα των 

εκπαιδευόμενων (όπ. αναφ. στους Alharthi, Aziz, Abdullah, & Alhabashi, 2016, σ. 23).  

Το σύστημα Blackboard είναι ένα εργαλείο τηλεδιάσκεψης που εφαρμόζεται μέσω 

ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, το οποίο επιτρέπει σε εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόμενους να επικοινωνούν μεταξύ τους σύγχρονα και ασύγχρονα τεχνολογικά 

εργαλεία, να προβάλουν παρουσιάσεις ή βίντεο, να αλληλεπιδρούν με άλλους συμμετέχοντες 

και να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας (Hussein, 2016˙ Jones, 2016). Έχει σχεδιαστεί για 

να υποστηρίξει το μοντέλο της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας μάθησης, δηλαδή της επίτευξης 

της μάθησης σε αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα. Σύμφωνα με έρευνες έχει αποδειχθεί 

προσβάσιμο, εύκολο στην εκμάθηση και αρκετά εύχρηστο από τους χρήστες ανεξαρτήτως 

της εξοικείωσής τους με υπολογιστές (Alturki & Aldraiweesh, 2016˙ Andronie, 2014). Σε 

αυτά ακριβώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έγκειται και η μεγάλη δημοτικότητά του.  

Η εύκολη πρόσβαση στο Blackboard και η αποτελεσματικά σχεδιασμένη δομή του 

βελτιώνουν την κατανόηση και επικοινωνία των μαθητευόμενων (Politis & Politis, 2016). 

Αυτό το σύστημα σήμερα θεωρείται μία από τις πιο διαδεδομένες εμπορικές πλατφόρμες 

παγκοσμίως. Η πλατφόρμα Blackboard προσφέρει αυξημένη διαθεσιμότητα, γρήγορη 

ανατροφοδότηση, βελτιωμένη επικοινωνία, καλύτερη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 

των εκπαιδευόμενων και δημιουργία οργανωτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, καθώς 

και δεξιοτήτων διαχείρισης του χρόνου των διδασκόμενων (Bradord et al., 2007, όπ. αναφ. 

στους Pusuluri, Mahasneh, & Alsayer, 2017, σ. 107). Επιπλέον, καλύπτει στο μεγαλύτερο 

βαθμό τις ανάγκες ενός ηλεκτρονικού μαθήματος και συνιστά μία από τις πλατφόρμες που 

υποστηρίζουν τις νέες τάσεις στην ηλεκτρονική μάθηση (κινητή μάθηση, παιχνιδοποίηση, 

προσομοιώσεις, κ.λπ). Όμως η ιδιαίτερα υψηλή τιμή του αποτελεί την πιο σοβαρή κριτική 

για την επιλογή του.  

Βασικά κριτήρια επιλογής του συστήματος Blackboard Collaborate για την παρούσα 

επιμόρφωση αποτέλεσαν: (α) η ασφάλεια, (β) η χρηστικότητα, (γ) η διαλειτουργικότητα, (δ) 

η σταθερότητα, (ε) η εξελιξιμότητα, (στ) η ευελιξία και (ζ) η φιλική διεπαφή της πλατφόρμας 

με το χρήστη. Η σχεδίασή της για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και η εκτενής ανά τα 

χρόνια αξιοποίησή της από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου, την 

καθιστούν πρώτη επιλογή για τη διενέργεια του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος. Το 

Blackboard καθοδηγεί και διευκολύνει την εξΑΕ, παρέχοντας υπηρεσίες, όπως η διαχείριση 

περιεχομένου, η κοινή χρήση αρχείων, η διαχείριση αξιολόγησης, η διαχείριση βιβλιοθηκών 

και εργασιών, η συνεργασία και η επικοινωνία, το χαρτοφυλάκιο (portfolio) των 

εκπαιδευόμενων και πλείστες άλλες λειτουργίες. Πρωτίστως λειτουργεί ως μία εύχρηστη 
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πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, μία εικονική τάξη που προορίζεται για εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόμενους, με σκοπό την επιτέλεση πολλαπλών εργασιών. Ο προσανατολισμός της 

πλατφόρμας στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και η αρθρωτή δομή της, που επιτρέπει εύκολες 

επεμβάσεις και προσθήκες, αποτέλεσαν επιπρόσθετα κριτήρια για την επιλογή της.   

Εκτός των προαναφερόμενων χαρακτηριστικών που αποτέλεσαν πόλο έλξης για την 

επιλογή του συγκεκριμένου συστήματος, καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός ότι η 

πλατφόρμα παρουσιάζει ευκαιρίες για μεγάλη διαδραστικότητα μεταξύ των χρηστών, καθώς 

συνδυάζει συνεργατικές μεθόδους μέσω των οποίων οι μανθάνοντες ενεργοποιούνται και 

εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητευόμενοι 

παρωθούνται στην προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων, με αποτέλεσμα να οδηγούνται 

αποτελεσματικά στη κατάκτηση της νέας γνώσης.  

Βασικό χαρακτηριστικό του Blackboard είναι ότι παρουσιάζει πολλά στοιχεία 

"κινητικότητας", καθώς τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και οι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα 

να παρακολουθήσουν online τις προγραμματισμένες συνεδρίες μέσω των κινητών "έξυπνων" 

συσκευών και να αλληλεπιδράσουν μέσω της λειτουργίας συνομιλίας. Επιπρόσθετα, δίνεται 

η δυνατότητα παρακολούθησης των συνεδριών οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε ημέρα σε 

οποιονδήποτε χώρο, με οποιοδήποτε μέσο (κινητό ή μη) (Venville, Cleak, & Bould, 2017), 

ανεξαρτήτως της ώρας διενέργειας των τηλεδιασκέψεων, επιδιώκοντας την κάλυψη κενού 

παρακολούθησης των διδασκόμενων λόγω των πολλαπλών τους υποχρεώσεων. 

Άλλα κριτήρια για την επιλογή της συγκεκριμένης πλατφόρμας αφορούν: 

 Την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας από το σύστημα. 

 Την υποστήριξη διακριτών ρόλων των χρηστών. 

 Την ευκολία εγκατάστασης και διαχείρισης της πλατφόρμας. 

 Την ευκολία στην πλοήγηση της πλατφόρμας. 

 Την προσβασιμότητα ακόμη και για άτομα με κινητικά προβλήματα.  

Η διεθνής βιβλιογραφία επισήμανε τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας Blackboard 

για την προώθηση της διαδικτυακής μάθησης. Στην έρευνα των Al-Malki, AbdulKarim και 

Alallah (2015), το διδακτικό προσωπικό αναγνώρισε την ευελιξία της πλατφόρμας ως προς 

την ενίσχυση του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μαθημάτων, την ευκολία στη χρήση και 

την πλοήγηση και την παρουσίαση του περιεχομένου με διάφορους τρόπους για την 

εξασφάλιση της εμπλοκής και της επικοινωνίας των εκπαιδευόμενων. Στη συγκριτική έρευνα 

του Al-Ajlan (2016) έπειτα από σύγκριση τριών Σ.Δ.Μ. (Blackboard, Moodle και Jusur), το 

Blackboard αναδείχθηκε το καλύτερο και πιο κατάλληλο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης. 

Επιπλέον, η πλατφόρμα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την αξιοποίηση στοιχείων 
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ανάλυσης των μαθησιακών αλληλεπιδράσεων και της εξόρυξης δεδομένων για τον 

εντοπισμό εκπαιδευόμενων που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παρακολούθηση της 

επιμορφωτικής διαδικασίας (Gašević, Dawson, & Siemens, 2015).   

Το Blackboard, ωστόσο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, παρουσιάζει μερικά 

μειονεκτήματα τεχνικού κυρίως περιεχομένου. Ο Ng (2008) αναφέρει ότι ορισμένοι 

μαθησιακοί πόροι που δημοσιεύονται στο Blackboard δεν μπορούν να διαμοιραστούν μεταξύ 

των χρηστών λόγω προβλημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (όπ. αναφ. στους Kabassi et al., 

2016, σ. 3). Στην έρευνα των Alturki και Aldraiweesh (2016) οι εκπαιδευτές αξιολόγησαν 

αρνητικά το λογισμικό σχετικά με τη χρηστικότητά του στην πρόσβαση σε δοκιμές και 

κουίζ. Οι Nkonki και Ntlabathi (2016) στην έρευνά τους επιχείρησαν να ταξινομήσουν και 

να αξιολογήσουν τη μορφή και τη λειτουργία των διδακτικών και μαθησιακών καινοτομιών  

στο Blackboard. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι το εργαλείο χρησιμοποιείται με μειωμένη 

επιτυχία όσον αφορά στη μετασχηματιστική μάθηση, δηλαδή στη μάθηση που παραπέμπει 

στις καινοτομίες.  

Επιπλέον, ο σχεδιασμός της πλατφόρμας βασίζεται σε κριτήρια που θεωρούνται 

σημαντικά για την ικανοποίηση των επιμορφούμενων σε μαθησιακά περιβάλλοντα 

διαδικτυακής μάθησης και την εξασφάλιση ποιοτικού εξ Αποστάσεως προγράμματος. Αυτά 

τα κριτήρια αφορούν την: 

i)   Τεχνολογική αρτιότητα: Η πλατφόρμα προσφέρει ποικίλες δυνατότητες μάθησης στο 

χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των διαδραστικών συνθηκών. 

ii) Ταχεία άμεση και πολύπλευρη επικοινωνία: Το ειδικά σχεδιασμένο φόρουμ της 

πλατφόρμας σε συνδυασμό με υποστηρικτικές μορφές επικοινωνίας (π.χ. δυνατότητα 

για ομαδική αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) επιτρέπει τη διαδικτυακή και 

απρόσκοπτη επικοινωνία των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους και με την επιμορφώτρια.   

iii) Εξατομίκευση της μάθησης: Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο για τοπική 

αποθήκευση και εκτύπωση για να ικανοποιηθούν οι διαφορετικές μαθησιακές 

προτιμήσεις των συμμετεχόντων. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα 

παρακολούθησης της προόδου των επιμορφούμενων τόσο από τους ίδιους/ες όσο και 

από την επιμορφώτρια (μέσω του Evaluation και των Course Reports).    

Εν κατακλείδι, παρά τις αντικρουόμενες απόψεις των ερευνητών σχετικά με την 

πλατφόρμα Blackboard, αναγνωρίζεται από το μεγαλύτερο τμήμα της επιστημονικής 

κοινότητας ως ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα παράδοσης μαθημάτων και 

διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο υποστηρίζει τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής 

διεργασίας, αναπαριστά το περιβάλλον της παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας όσο το 
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δυνατόν πιο πιστά και παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησής του από άτομα χωρίς ιδιαίτερες 

τεχνικές δεξιότητες.  

 

    8.2.2.4  Ρόλοι χρηστών της πλατφόρμας 

Ένα από τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία των Σ.Δ.Μ. είναι οι διακριτοί ρόλοι των 

χρηστών τους. Στην αρχιτεκτονική των συστημάτων οι χρήστες ανάλογα με τους ρόλους που 

υποστηρίζουν έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το περιεχόμενο μέσω μίας σύνδεσης 

δικτύου με βάση την εξουσιοδότησή τους. Οι συνήθεις προκαθορισμένοι ρόλοι που 

αναγνωρίζονται είναι εκείνοι του διαχειριστή συστήματος (system administrator), του 

διδάσκοντα (instructor), του διευθυντή μαθήματος (course manager) και του διδασκόμενου 

(student), οι αρμοδιότητες των οποίων μπορούν να αναθεωρηθούν και να οριστούν εκ νέου, 

ανάλογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες (Ülker & Yilmaz, 2016).  

Στο παρόν εξ Αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης οι ρόλοι που ανατέθηκαν ήταν 

ρητοί και συγκεκριμένοι και απέρρεαν από τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων. Οι 

συμμετέχοντες ενσάρκωσαν το ρόλο των διδασκόμενων και είχαν πρόσβαση στο 

επιμορφωτικό υλικό, στις δραστηριότητες του προγράμματος και στις προγραμματισμένες 

τηλεσυναντήσεις.  

Η επιμορφώτρια ανέλαβε το ρόλο της διδάσκουσας και υπευθύνου της εξ 

Αποστάσεως επιμόρφωσης, με ποικίλες αρμοδιότητες:  

 Να παρέχει το απαραίτητο επιμορφωτικό υλικό που λειτουργεί ως βάση για τις 

εργασίες-δραστηριότητες. 

 Να καθοδηγεί τους επιμορφούμενους στη μελέτη του επιμορφωτικού υλικού. 

 Να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους. 

 Να διευκολύνει τους επιμορφούμενους προς τις στρατηγικές συνεργασίας που 

χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της δικής τους συνεργατικής προσέγγισης και 

την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων τους. 

 Να επιλύει τις απορίες των εκπαιδευόμενων ως προς τη διεκπεραίωση των 

δραστηριοτήτων. 

 Να συντονίζει την όλη επιμορφωτική διαδικασία. 

 Να παρακολουθεί την πρόοδό τους καθορίζοντας χρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης των 

εργασιών, ακολουθώντας διαμορφωτική και αθροιστική μέθοδο.   
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Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υπήρξε σύζευξη πολλαπλών ρόλων στο πρόσωπο της 

επιμορφώτριας, όπως εκείνων της εκπαιδεύτριας (instructor), της διαχειρίστριας του 

προγράμματος (administrator) και του αξιολογητή της επιμορφωτικής διαδικασίας 

(evaluator). Οι διαχειριστές του Σ.Δ.Μ. ανέλαβαν τεχνικούς και διαχειριστικούς ρόλους 

μεριμνώντας για την τεχνική υποστήριξη και την απομακρυσμένη διαχείριση του 

συστήματος. Τέλος, υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησης της επιμορφωτικής δράσης από 

εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι μπορούσαν να παρακολουθήσουν τις επιμορφωτικές 

συνεδρίες και να αποτιμήσουν επί του συνόλου το διαδικτυακό πρόγραμμα. 

 

    8.2.2.5  Δημιουργία διαδικτυακού περιβάλλοντος επιμόρφωσης    

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω επισημάνσεις αναφορικά με τις δυνατότητες της 

πλατφόρμας Blackboard, επιχειρείται η παρουσίαση του διαδικτυακού περιβάλλοντος 

μάθησης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των διευθυντικών στελεχών για τις 

ανάγκες της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Κρίνεται σκόπιμο να γίνει η παρουσίαση του 

διαδικτυακού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να αιτιολογηθούν οι επιλογές όσον αφορά στην 

αξιοποίηση συγκεκριμένων εργαλείων και εφαρμογών στο λογισμικό σύστημα που 

αξιοποιήθηκαν για τις ανάγκες της επιμόρφωσης.  

Σημειώνεται ότι έπειτα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής των 

διευθυντών/ντριών στην επιμόρφωση, λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη του 

προγράμματος (25 Φεβρουαρίου 2019) εστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα ενημέρωσης για την 

αποδοχή τους στο πρόγραμμα και την ακριβή ημερομηνία έναρξής του. Επιπλέον, δόθηκε ο 

σύνδεσμος για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που φιλοξενούσε το 

πρόγραμμα, καθώς και το όνομα χρήστη (username) και ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης 

(password), ώστε να διασφαλιστεί η περιορισμένη πρόσβαση και να υπάρχει η δυνατότητα 

πιστοποίησης των στοιχείων του χρήστη στο Σ.Δ.Μ. κάθε φορά που εκείνος/η θα 

εισέρχονταν στο σύστημα. Στο ίδιο μήνυμα επισυνάφθηκε σε μορφή εγγράφου Pdf ένας 

χρήσιμος οδηγός πρόσβασης, με τον οποίο η επιμορφώτρια παρακινούσε τους 

επιμορφούμενους να εξοικειωθούν με το ψηφιακό περιβάλλον πριν την έναρξη του 

προγράμματος. Επιπλέον, μέσα από φωτογραφίες της ίδιας της πλατφόρμας και αναλυτικές 

οδηγίες, ο οδηγός αυτός παρείχε τις απαραίτητες επεξηγήσεις για τον τρόπο πρόσβασης και 

πλοήγησης στην πλατφόρμα, καθώς και το βασικό μενού και τα σημαντικότερα πεδία στα 

οποία θα έπρεπε να ανατρέξουν οι εκπαιδευόμενοι.  
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Η πλατφόρμα Blackboard Collaborate είναι εξοπλισμένη με πληθώρα εργαλείων και 

χαρακτηριστικών, τα οποία είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για τη βέλτιστη διεξαγωγή του 

προγράμματος. Στην κεντρική σελίδα δημιουργήθηκε "banner" εμπεριέχοντας τον τίτλο του 

επιμορφωτικού προγράμματος "Επιμόρφωση διευθυντικών στελεχών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης" και ακολούθησε η διαμόρφωση της πλατφόρμας (module), ώστε να 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιμορφούμενων και να είναι εύκολα διαχειρίσιμη, όπως 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. (βλ. Παράρτημα VI).    

Στο κεντρικό μενού της πλατφόρμας και συγκεκριμένα στο χώρο "Information" η 

επιμορφώτρια καλωσόριζε τους επιμορφούμενους και παρείχε πληροφορίες για το σκοπό του 

προγράμματος, σε ποια άτομα απευθύνεται, το κόστος του (δωρεάν), τη χρονική του 

διάρκεια (5 εβδομάδες, από 25 Φεβρουαρίου 2019 έως 1 Απριλίου 2019), τη μεθοδολογία 

παρακολούθησης (αποκλειστικά εξ Αποστάσεως) και τα προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή 

(χρήση ηλεκτρονικής συσκευής, πρόσβαση στο Διαδίκτυο και προαιρετικά μικρόφωνο και 

κάμερα). Επίσης, στον ίδιο χώρο οι επιμορφούμενοι μπορούσαν να εντοπίσουν τη δομή του 

προγράμματος που λειτούργησε και ως χρονοδιάγραμμα μελέτης. Αυτό το αρχείο 

αποσκοπούσε στη συνοπτική παρουσίαση-περιγραφή του περιεχομένου της κάθε ενότητας 

και υποενότητας του προγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα μελέτης αποτελούσε έναν οδηγό σε 

μορφή πίνακα με τους τίτλους των ενοτήτων και των υποενοτήτων κάθε εβδομάδας, τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τον υπολογιζόμενο χρόνο μελέτης σε ώρες (10 

ώρες/εβδομάδα, συνολικά 50 ώρες), ώστε οι επιμορφούμενοι να καθορίζουν το ρυθμό 

μελέτης τους.  

Επιπλέον, ένας Οδηγός Μελέτης παρείχε χρήσιμες πληροφορίες για: α) το πρόγραμμα 

και τη σημασία του, β) τους μαθησιακούς στόχους και τις δεξιότητες που αναμένονταν να 

αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι, γ) τους τρόπους επικοινωνίας με την επιμορφώτρια, δ) την 

παρουσίαση των περιεχομένων, ε) τα προτεινόμενα περιοδικά για περαιτέρω μελέτη, στ) τη 

μεθοδολογία και τις υποχρεώσεις των επιμορφούμενων, ζ) τη δυναμική των δραστηριοτήτων, 

η) το μοντέλο αξιολόγησης, ι) την ανατροφοδότηση και κ) πληροφορίες για το 

ερωτηματολόγιο αποτίμησης του προγράμματος. Τέλος, στον ίδιο χώρο παρουσιάστηκε ένας 

Οδηγός χρήσης του Blackboard Collaborate Ultra για τη διεξαγωγή των τηλεσυναντήσεων, 

με οδηγίες και ξεκάθαρη παρουσίαση των βημάτων για την είσοδο στην εικονική τάξη, 

καθώς και χρήσιμο φωτογραφικό υλικό από την πλατφόρμα Blackboard Collaborate Ultra 

(βλ. Εικόνα 2., Παράρτημα VI).    

Το ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό ήταν οργανωμένο με τρόπο εύληπτο, ώστε να είναι 

ευδιάκριτη η οργανική σύνδεση των επιμέρους τμημάτων του. Η αναζήτησή του 
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πραγματοποιήθηκε από τo κεντρικό μενού στο χώρο "Content". Για κάθε ενότητα του 

προγράμματος αναρτήθηκε καλωσόρισμα των επιμορφούμενων, με πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες και τα τεστ αυτοαξιολόγησης που έπρεπε να διεκπεραιώσουν και τις 

προθεσμίες ολοκλήρωσής τους (βλ. Εικόνα 3., Παράρτημα VI).  

Στο χώρο "Content" παρουσιάστηκε η οργάνωση και η αλληλουχία του 

περιεχομένου που αντιστοιχούσε με τη θεματολογία του προγράμματος και των προοδευτικά 

αυξανόμενων μαθησιακών αναγκών των επιμορφουμένων. Οι επιμορφούμενοι μπορούσαν να 

έχουν πρόσβαση στους εξής φακέλους:  

 Περιγραφή ενότητας, όπου παρουσιάζονταν αναλυτικά οι μαθησιακοί στόχοι της 

κάθε υποενότητας, η περίληψή της, οι λέξεις-κλειδιά και γενικές παρατηρήσεις.    

 Υλικό μελέτης της κάθε εβδομάδας, που αποτελούσε το καθαυτό ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορούσαν να ανακτούν και να μελετούν οποτεδήποτε 

επιθυμούσαν οι επιμορφούμενοι.    

 Δραστηριότητες κάθε εβδομάδας, όπου παρουσιάζονταν αναλυτικές οδηγίες για τις 

συνεργατικές δραστηριότητες που όφειλαν να εκπονήσουν οι επιμορφούμενοι, καθώς και 

τους μαθησιακούς στόχους των δραστηριοτήτων (βλ. Εικόνα 4., Παράρτημα VI).  

Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων μεταξύ τους και με την 

επιμορφώτρια θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της εξΑΕ. Η διαδικτυακή επικοινωνία  

επιτεύχθηκε με την αξιοποίηση του χώρου "Discussion Forum". Ο χώρος "Discussion 

Forum" αξιοποιήθηκε για τη δημοσιοποίηση ενός μηνύματος καλωσορίσματος-γνωριμίας με 

τους συμμετέχοντες. Στην έναρξή του το μήνυμα καλωσόριζε τους διευθυντές/ντριες στο 

πρόγραμμα και το καλωσόρισμα εμπλουτίστηκε με την παρουσίαση του ατομικού προφίλ 

της επιμορφώτριας (όνομα, εκπαιδευτική ιδιότητα, σπουδές, επιστημονικά ενδιαφέροντα). 

Κατόπιν, παρέχονταν πληροφορίες για τη διάρκεια και τους στόχους του προγράμματος  

ενθαρρύνοντας τους επιμορφούμενους να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα. Το μήνυμα 

καλωσορίσματος ολοκληρώθηκε με ευχές για εποικοδομητική συνεργασία (βλ. Εικόνα 5., 

Παράρτημα VI).  

Επιπλέον, στο "Φόρουμ επίλυσης αποριών για το πρόγραμμα" υπήρχε η 

δυνατότητα διεξαγωγής ανοικτής συζήτησης για ζητήματα που αφορούσαν στο πρόγραμμα 

γενικότερα και ελεύθερης έκφρασης αποριών των επιμορφούμενων. Μέσα από τις 

ερωταποκρίσεις και τις αντιδράσεις τους καθίστατο εφικτή η προαγωγή της συνεργασίας και 

της αλληλεπίδρασης, στοιχεία τα οποία θεωρούνται καθοριστικής σημασίας στην πορεία 

τους για την κατάκτηση της γνώσης.   



 
280 

Κάθε συμμετέχων/ουσα είχε τη δυνατότητα να δημιουργήσει δικό του/της θέμα 

(thread), ενώ ο χώρος συζήτησης ήταν ανοικτός σε όλη τη διάρκεια του επιμορφωτικού 

σεμιναρίου. Σ’ αυτό το χώρο οι συμμετέχοντες μοιράζονταν τις σκέψεις, τις ανησυχίες και 

τους προβληματισμούς τους ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες για διάφορα ζητήματα που 

τους απασχολούσαν. 

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι η επικοινωνία μεταξύ των επιμορφούμενων αλλά και 

με την επιμορφώτρια επιτυγχάνονταν και μέσω γραπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Όποτε κρίνονταν αναγκαίο αποστέλλονταν μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου προς ενημέρωση των εκπαιδευόμενων ή και ατομικά σε οποιοδήποτε 

διευθυντικό στέλεχος λάμβανε μέρος στο πρόγραμμα.  

Στο "Discussion Forum" η επιμορφώτρια παρέθεσε οδηγίες για τον τρόπο 

διεκπεραίωσης και υποβολής των εργασιών και δραστηριοτήτων των επιμορφούμενων, 

κατευθύνοντας την προσοχή τους στο τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν και ορίζοντας 

προθεσμίες για την υποβολή τους. Οι επιμορφούμενοι όφειλαν να απαντούν στις 

δραστηριότητες και να στοχάζονται ως προς τις αναρτήσεις των συναδέλφων τους 

παρέχοντάς τους ανατροφοδότηση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονταν η αξιολόγηση μεταξύ 

τους (peer assessment) (Seifert & Feliks, 2019). Η τεχνική της ανατροφοδότησης απαιτεί από 

τους επιμορφούμενους να αναλογιστούν τις διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους, 

συγκρίνοντάς τα με τις συνεισφορές τους στα φόρουμ συζητήσεων, κατανοώντας κριτικά και 

αξιολογώντας τη δική τους συνεισφορά (Ajjawi & Boud, 2019). Επιπλέον, μετά την 

εκπόνηση των εργασιών παρέχονταν ανατροφοδοτικά σχόλια και από την επιμορφώτρια, 

όπως διαφαίνεται στην Εικόνα 6. (βλ. Παράρτημα VI).   

Στο χώρο "Evaluation Tests" οι επιμορφούμενοι είχαν τη δυνατότητα να 

συμπληρώσουν τα τεστ αυτοαξιολόγησης μετά το πέρας της μελέτης τους και της 

διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων κάθε ενότητας. Αυτά τα τεστ αποτελούνταν από 

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και αποσκοπούσαν στη διαμορφωτική αξιολόγηση, στην 

εξέταση των γνώσεων που αποκόμισαν οι επιμορφούμενοι, στην ανατροφοδότησή τους αλλά 

και στην κινητοποίησή τους να προσπαθήσουν περισσότερο στο επόμενο τεστ (Bohndick, 

Menne, Kohlmeyer, & Buhl, 2019˙ Yan, 2019). Με την ολοκλήρωση της υποβολής τους, 

υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου της βαθμολογίας από τους ίδιους τους επιμορφούμενους (βλ. 

Εικόνα 7., Παράρτημα VI).   

Οι επιμορφωτικές διαδικτυακές συνεδρίες σύγχρονης επικοινωνίας (sessions) έλαβαν 

χώρα στην εικονική τάξη μέσω του διαδικτυακού εργαλείου τηλεδιασκέψεων Blackboard 

Collaborate Ultra, που είναι ψηφιακό εργαλείο της πλατφόρμας. Προγραμματίστηκαν πέντε 
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τηλεσυναντήσεις (μία για κάθε ενότητα), με σκοπό τη δημιουργία ενός ανοιχτού 

μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος συνεργατικής μάθησης που να παρέχει τη δυνατότητα 

συνεργασίας και ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των 

συνεπιμορφούμενων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιμορφωτικής 

διαδικασίας. Η επιμορφώτρια ενημέρωνε τα διευθυντικά στελέχη τόσο στο χώρο 

"Announcements" όσο και στα προσωπικά τους e-mail για την ημέρα και ώρα που θα 

πραγματοποιούνταν οι τηλεσυναντήσεις, έπειτα από συνεννόηση μαζί τους, το θέμα της 

τηλεδιάσκεψης και τον τρόπο εισαγωγής στο εικονικό μάθημα.  

Επίσης, στον ίδιο χώρο υπήρχε βιντεο-οδηγός (video tutorial) με τα βήματα 

πρόσβασης στον εικονικό χώρο μάθησης. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχε η 

δυνατότητα μαγνητοσκόπησης της κάθε διαδικτυακής συνεδρίας, εφόσον η επιμορφώτρια 

ζητούσε τη συναίνεση από τους επιμορφούμενους να ενεργοποιήσει το εργαλείο 

"Recording", ώστε να ανατρέχουν οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές επιθυμούσαν να 

παρακολουθήσουν τις τηλεσυναντήσεις εκ νέου. Στο χώρο "Announcements" η 

επιμορφώτρια ανήρτησε ένα βίντεο-οδηγό (video tutorial), στο οποίο εξηγούσε τον τρόπο 

πρόσβασης στις μαγνητοσκοπημένες τηλεδιασκέψεις.   

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων, η επιμορφώτρια προέβη σε περαιτέρω 

επεξηγήσεις επί του υλικού της θεματικής ενότητας κάθε εβδομάδας με παρουσιάσεις 

Powerpoint. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να εμπλέκονται σε συνομιλίες με τους 

συναδέλφους τους και την επιμορφώτρια μέσω του εργαλείου σύγχρονων συνομιλιών (chat). 

Επιπλέον, ήταν σε θέση να υποβάλουν ερωτήσεις, να διατυπώνουν σχόλια, να εκφράζουν 

αβίαστα τις ιδέες και τις εισηγήσεις τους, να ανταλλάσσουν σκέψεις και να αναμένουν 

απαντήσεις και ανατροφοδοτικά σχόλια από τους συναδέλφους τους και από την 

επιμορφώτρια.   

Η επιμορφώτρια και οι συμμετέχοντες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον ψηφιακό 

λευκό πίνακα (whiteboard) στο χώρο της τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να αναρτήσουν 

αρχεία PDF, παρουσιάσεις, κ.λπ, να γράψουν σημειώσεις και να σχεδιάσουν γραφήματα. 

Στην εικονική τάξη οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα, με την αξιοποίηση του 

μικροφώνου και της βιντεοκάμεράς τους, να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με 

τους συναδέλφους τους. Επιπρόσθετα, ήταν σε θέση να χρησιμοποιούν διάφορα χρήσιμα 

εικονίδια (emoticons) για την έκφραση των συναισθημάτων τους (επιδοκιμασίας, 

κατανόησης, ικανοποίησης, κ.λπ). Προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους οι 

συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν το εικονίδιο "ανάταση χεριού", προσομοιώνοντας τις 

συνήθειες της παραδοσιακής τάξης και δηλώνοντας την επιθυμία τους να πάρουν το λόγο. Η 
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επιμορφώτρια λειτουργούσε ως συντονίστρια της όλης διαδικασίας οργανώνοντας και 

διευκολύνοντας τη συζήτηση, ώστε να υπάρχει ροή και να αποφευχθεί ο 

αποπροσανατολισμός των συμμετεχόντων και με στόχο την ανάπτυξη ενός γόνιμου και 

εποικοδομητικού διαλόγου. 

  

    8.2.2.6  Δομή και περιεχόμενο ενοτήτων 

Το πρόγραμμα οργανώθηκε σε διδασκαλία πέντε ενοτήτων, οι οποίες περιλάμβαναν 

διαδικτυακά μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Κάθε ενότητα συνδέθηκε με τους 

μαθησιακούς στόχους που έπρεπε να επιτευχθούν. Ωστόσο, πριν το στάδιο της ανάπτυξης 

του εκπαιδευτικού υλικού, έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

η σειρά των μαθημάτων θα καθίσταντο προσιτή στους μανθάνοντες. Γι’ αυτό το λόγο, 

αρχικά το περιεχόμενο δομήθηκε και ταξινομήθηκε ιεραρχικά. Το πρώτο μάθημα 

λειτούργησε ως μία εισαγωγική ενότητα, η οποία πραγματεύονταν γενικότερα την έννοια 

των κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills), τη σημασία τους για την προσωπική και 

επαγγελματική ζωή των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης και την αξία τους για την 

επιτέλεση του καθημερινού διοικητικού έργου στη σχολική μονάδα. Αυτή η ενότητα 

συντέλεσε στην κατανόηση και εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την έννοια των 

κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της αντιπαραβολής με τις αποκαλούμενες τεχνικές δεξιότητες 

(hard skills). Ακολούθως, έμφαση δόθηκε πιο εξειδικευμένα στις διαπροσωπικές/κοινωνικές 

δεξιότητες, όπως είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες, οι δεξιότητες παρουσίασης, καθώς και 

οι τεχνικές συζήτησης και ενεργητικής ακρόασης που απαιτούνται σε καθημερινή βάση για 

τη διεκπεραίωση διαφόρων καθηκόντων στη σχολική μονάδα. Κατόπιν, η μετάβαση έγινε σε 

προσωπικές δεξιότητες, όπως η δεξιότητα της επίλυσης προβλημάτων και η διαχείριση 

συγκρούσεων και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον. Εν συνεχεία, αναλύθηκαν δεξιότητες 

υψηλότερου επιπέδου ψυχοσυναισθηματικής φύσης, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη και 

η ενσυναίσθηση. Η τελευταία ενότητα του προγράμματος αφορούσε τις ψηφιακές δεξιότητες 

του 21ου αιώνα και τη σημαντικότητά τους για τη σχολική διοίκηση. Συγκεκριμένα 

εξετάστηκαν: i) οι έννοιες ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακές ικανότητες και ψηφιακός 

γραμματισμός και η μεταξύ τους συνάφεια, ii) τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ψηφιακής 

σχολικής ηγεσίας, iii) oι βασικότερες ψηφιακές δεξιότητες των ηγετικών στελεχών 

εκπαίδευσης, iv) ζητήματα που αφορούσαν την αναζήτηση, τη  δημιουργία, τη διαχείριση και 

την αξιολόγηση ψηφιακού περιεχομένου και v) θέματα που σχετίζονταν με τα συνεργατικά 

ψηφιακά εργαλεία και την αξιοποίηση ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.  
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Αυτή η αλληλουχία του εκπαιδευτικού περιεχομένου και το ζήτημα της 

τμηματοποίησής του αποτελεί σημαντική παράμετρο σε κάθε διαδικτυακό πρόγραμμα. 

Στόχος του προσδιορισμού της κατάλληλης αλληλουχίας ήταν η οργάνωση και η 

παρουσίαση του περιεχομένου στους επιμορφούμενους, ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το 

δυνατόν αποτελεσματικότερη σταδιακή επίτευξη των προκαθορισμένων μαθησιακών 

στόχων. Η τμηματοποίηση του διδακτικού περιεχομένου αναφέρεται στην κατάτμησή του σε 

κατάλληλα τμήματα, προκειμένου κατά την παρουσίασή του να επιτευχθεί η μεγαλύτερη 

δυνατή αποτελεσματικότητα (Σοφός κ.ά., 2015). Στο παρόν πρόγραμμα επιχειρήθηκε η 

τμηματοποίηση του περιεχομένου, ώστε οι μελετώμενες έννοιες να καταστούν πιο 

κατανοητές από τους επιμορφούμενους. Όσον αφορά στην αλληλουχία του περιεχομένου, 

ακολουθήθηκε η προσέγγιση που βασίστηκε στο έργο του Ausubel (Tenysson, 2010), 

σύμφωνα με την οποία το περιεχόμενο καθίσταται αποτελεσματικό, όταν παρουσιάζεται με 

σταδιακή πορεία από τις γενικότερες προς τις ειδικότερες γνώσεις (General-to-Specific 

προσέγγιση).   

Πριν την έναρξη του προγράμματος ενεργοποιήθηκε το κίνητρο μάθησης των 

επιμορφούμενων και ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, τις απαραίτητες 

δεξιότητες που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της κάθε ενότητας και 

καταβλήθηκε προσπάθεια να διατηρηθεί η προσοχή και το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων 

και η εμπιστοσύνη τους στο πρόγραμμα. Επιπλέον, κάθε ενότητα διδασκαλίας περιείχε μία 

δήλωση του σκοπού και των επιδιωκόμενων στόχων, ώστε να υπάρχει ενημέρωση ως προς 

τους μαθησιακούς στόχους που αναμένονταν να επιτευχθούν και ακολούθως καθορίζονταν 

τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Το περιεχόμενο κάθε ενότητας ακολούθησε την τυπολογία των West - Λιοναράκη, 

εμπλουτίστηκε με εκπαιδευτικά βίντεο, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων πάνω σε 

πραγματικά δεδομένα, ενδεικτική βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη, κ.λπ. Ο 

συγκεκριμένος τρόπος παράδοσης των μαθημάτων είχε ως σκοπό την εμπέδωση του 

θεωρητικού πλαισίου με πιο εποικοδομητικό τρόπο σε σύγκριση με πιο παραδοσιακές 

μορφές διδασκαλίας. Η κατάταξη των στοιχείων που απαρτίζουν το επιμορφωτικό υλικό ως 

προς την τυπολογία των West και Λιοναράκη αποτυπώνεται στο ακόλουθο σχήμα (Σχήµα 

8.2.): 
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Σχήμα 8.2. Κατάταξη στοιχείων υλικού κατά την τυπολογία των West - Λιοναράκη 

Για την ανάπτυξη του περιεχομένου του παρόντος προγράμματος λήφθηκαν σοβαρά 

υπόψη οι εξής παράμετροι: 

 Η ομάδα - στόχος της επιμόρφωσης. 

 Οι επιδιωκόμενοι σκοποί και στόχοι. 

 Η ενδελεχής βιβλιογραφική επισκόπηση με επικαιροποιημένες πηγές και αναφορές. 

 Η προσεκτική επιλογή του επιμορφωτικού υλικού. 

 Η συμπερίληψη καλής ποιότητας πολυμεσικού υλικού (βίντεο, animations, γραφικά, 

κ.λπ). 

 Η αξιοποίηση απεικονίσεων, σχηματικών παραστάσεων και πινάκων - όπου ήταν 

απαραίτητο - για την αντικατάσταση κειμένων. 

 Η σαφήνεια και η επεξηγηματικότητα στη χρήση διαγραμμάτων και σχημάτων.   

Γενικότερα, το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλάμβανε ηλεκτρονικά βιβλία (e-books), 

πολυμεσικό υλικό (οπτικοακουστικό υλικό, παρουσιάσεις) και πρόσθετες επιμορφωτικές 

πηγές (επιστημονικές - ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα από 

διεθνή έγκριτα περιοδικά, πλήρη βιβλιογραφικό οδηγό - δικτυογραφία).  
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    8.2.2.7  Επιλογή των θεωριών μάθησης     

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής (βλ. Κεφάλαιο 2) αξιοποιήθηκαν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του 

παρόντος διαδικτυακού προγράμματος. Η βιβλιογραφία επισημαίνει τη σημασία της 

αξιοποίησης των θεωρητικών σχημάτων και των αρχών Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την 

κατανόηση της φύσης της διαδικτυακής μάθησης των ενηλίκων (Kang & Yang, 2016).  

Η κονστρουκτιβιστική προοπτική της μάθησης είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στην εξ 

Αποστάσεως εκμάθηση με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Η εκμάθηση σε ένα 

τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον λαμβάνει χώρα όταν ο εκπαιδευόμενος 

αυτοκατευθύνει την εκμάθησή του βασιζόμενος στην αξιοποίηση των προγενέστερων 

γνώσεών του και στην αλληλεπίδρασή του με το κατάλληλο ψηφιακό υλικό. Παράλληλα, η 

κοινωνική πτυχή της εποικοδομιστικής θεωρίας αποκτά βαρύνουσα σημασία σε διαδικτυακά 

περιβάλλοντα μάθησης, στα οποία οι μανθάνοντες επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν εντός 

διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης. 

Ο τρόπος με τον οποίο οι διδάσκοντες αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευόμενους σε 

ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και η προσπάθειά τους να διατηρήσουν μία συνεκτική μαθησιακή 

ατμόσφαιρα αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για το σχεδιασμό εξ Αποστάσεως 

προγραμμάτων. Αυτή την άποψη συμμερίζεται και η Bawa (2016), η οποία υποστηρίζει ότι, 

προκειμένου οι εκπαιδευτές να σχεδιάσουν σωστά ένα διαδικτυακό πρόγραμμα, θα πρέπει να 

κατανοήσουν την οπτική γωνία με την οποία ένας εκπαιδευόμενος από απόσταση 

αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Η βαθιά γνώση των αντιδράσεών τους μπορεί να δώσει μία 

σαφή εικόνα για τη διαμόρφωση συζητήσεων και άλλων συνεργατικών τρόπων για το 

σχεδιασμό ευέλικτων και φιλικών προς το διδασκόμενο προγραμμάτων. Για τους παραπάνω 

λόγους στη βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι οι εκπαιδευτές οφείλουν να αναπτύξουν τεχνικές 

''υποστήριξης'' (scaffolding) μέσα σε διαδικτυακά περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης για 

τη επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Bergamin et al., 2017˙ Hsieh, 2017). Η 

επιμορφώτρια λειτούργησε ως συντονίστρια του παρόντος προγράμματος προσφέροντας ανά 

πάσα στιγμή συμβουλευτικό πλαίσιο στήριξης και διαρκούς ανατροφοδότησης προς τους 

επιμορφούμενους. 

Επιπρόσθετα, η συνεργατική μάθηση ως προέκταση του κονστρουκτιβιστικού 

παραδείγματος αξιοποιήθηκε στο παρόν πρόγραμμα κατάρτισης. Η μάθηση που 

υποστηρίζεται από τις τεχνολογίες παραπέμπει σε παιδαγωγική προσέγγιση που 

χαρακτηρίζεται από την ανταλλαγή ιδεών και τη δόμηση της γνώσης ανάμεσα στους 
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μανθάνοντες, με τις τεχνολογίες να αποτελούν το δομικό μέσο της σύγχρονης ή ασύγχρονης 

επικοινωνίας ή/και μία πηγή πληροφοριών (Cen, Ruta, Powell, Hirsch, & Ng, 2016˙ Clark & 

Mayer, 2016). Η Harasim (2017) ισχυρίζεται ότι η διαδικτυακή συνεργατική μάθηση 

αναφέρεται σε εκπαιδευτικές εφαρμογές που επικεντρώνονται στο συνεργατικό διάλογο, την 

επίλυση προβλημάτων και τη δόμηση γνώσεων μέσω του Διαδικτύου. Υπό αυτή την έννοια, 

η τεχνολογικά υποστηριζόμενη συνεργατική μάθηση λαμβάνει χώρα σε σύγχρονα ή/και 

ασύγχρονα διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης.  

Στο διαδικτυακό περιβάλλον που διαμορφώθηκε, η μάθηση δεν ήταν απομονωμένη 

από τις πραγματικές της διαστάσεις, αλλά επιτεύχθηκε μέσω του σχεδιασμού συνεργατικών 

και αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων και της ανταλλαγής απόψεων και ιδεών ανάμεσα 

στους επιμορφούμενους. Σ’ αυτό το περιβάλλον οι επιμορφούμενοι πραγματεύτηκαν 

προβλήματα και καταστάσεις του πραγματικού κόσμου μέσα από την καθημερινότητα της 

σχολικής τους μονάδας. Τα διευθυντικά στελέχη δεν αντιμετωπίστηκαν ως παθητικοί δέκτες 

αλλά ως αυτοκατευθυνόμενα και υπεύθυνα άτομα, που επρόκειτο να συμμετέχουν ενεργά 

στη διαδικασία δόμησης της μάθησης με την πολύτιμη αρωγή της τεχνολογίας και να 

αλληλεπιδράσουν με το εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα, ήταν σε θέση να αναπτύξουν μία 

ξεχωριστή διαλεκτική σχέση με την επιμορφώτρια μέσω διαφόρων μορφών επικοινωνίας, 

αλλά και με τους συνεπιμορφούμενους μέσω των ποικίλων διαδραστικών δραστηριοτήτων.  

Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει το περίγραμμα του παιδαγωγικού μοντέλου, το 

οποίο εφαρμόστηκε στην εκπαιδευτική σχεδίαση του παρόντος εξ Αποστάσεως 

επιμορφωτικού προγράμματος (Σχήμα  8.3.): 

 

Σχήμα 8.3. Περίγραμμα του εξ Αποστάσεως μαθητοκεντρικού παιδαγωγικού μοντέλου  
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Ωστόσο, στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι προαναφερόμενες θεωρίες δεν 

πρέπει για κανένα λόγο να αποτελούν πανάκεια και να εφαρμόζονται σε όλες ανεξαιρέτως τις 

περιπτώσεις. Η ερευνήτρια που επιμελήθηκε τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του προγράμματος 

ασπάζεται την άποψη ότι οι ερευνητές, αντί της πλήρους αποδοχής μίας θεωρίας, οφείλουν 

πρωτίστως να συνεξετάσουν, να συνθέσουν και να προσαρμόσουν με συνετό τρόπο και 

άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις. Άλλωστε, οποιαδήποτε θεωρία μάθησης θα πρέπει να 

αξιοποιείται σε περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν τις δυνατότητες μάθησης των 

εκπαιδευόμενων, με σκοπό να συμβάλουν στη βαθύτερη κατανόηση της νέας γνώσης.  

 

    8.2.2.8  Προσδιορισμός διδακτικών τεχνικών/μεθόδων και ψηφιακών μέσων     

Εν συνεχεία, λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η αλληλουχία 

των μαθημάτων θα ήταν πιο προσιτή στους εκπαιδευόμενους. Για τη δόμηση του 

επιμορφωτικού υλικού αξιοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές και μέθοδοι διδασκαλίας, µε στόχο 

να ενισχυθεί ο κονστρουκτιβιστικός χαρακτήρας του αλλά και να επιτευχθούν οι 

επιδιωκόμενοι στόχοι. Η επιλογή των τεχνικών και των μεθόδων έγινε, προκειμένου να 

ευνοηθεί η μάθηση και να οδηγηθούν οι εκπαιδευόμενοι: α) στην ενεργητική συμμετοχή τους 

στην επιμορφωτική διαδικασία, β) στη μεταξύ τους συνεργασία και αλληλεπίδραση και γ) 

στην αξιοποίηση δραστηριοτήτων µε νόημα που θα τους κατηύθυναν στη δόμηση της 

γνώσης. Ωστόσο, η απόφαση για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων 

διδασκαλίας ήταν δύσκολη, τη στιγμή που η επιμορφώτρια απαιτούνταν να εμπλέξει 

ενεργητικά όλους τους επιμορφούμενους.   

Οι διδακτικές μέθοδοι προσαρμόστηκαν βάσει των στόχων, των προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων, των αναγκών, των στάσεων, καθώς και του επαγγελματικού και ψηφιακού 

προφίλ των συμμετεχόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί στην πράξη η 

αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα μεταφοράς των δεξιοτήτων σε ποικίλα εκπαιδευτικά 

πλαίσια. Οι διδακτικές στρατηγικές που εφαρμόστηκαν ήταν συμμετοχικές, ενέπλεκαν τον 

εκπαιδευόμενο στην κριτική σκέψη και την ενεργητική μάθηση και συμπεριλάμβαναν και 

πρακτική προσέγγιση, καθώς εμπεριείχαν παραδείγματα σε πραγματικά εργασιακά πλαίσια, 

μελέτες περιπτώσεων, επίλυση προβλημάτων, ασύγχρονες ομαδικές συζητήσεις σε φόρουμ 

συζητήσεων, chat, κ.λπ. Υιοθετήθηκαν συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας που προώθησαν 

την αμοιβαία μάθηση και συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων, στοχεύοντας στη μάθηση 

σ’ ένα διαδραστικό περιβάλλον.  
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Ο σχεδιασμός του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος διαδικτυακής μάθησης 

περιλάμβανε τη χρήση ενός συνδυασμού των παρακάτω μεθόδων διδασκαλίας: 

 Μέθοδοι παρουσίασης/έκθεσης (expository methods): πρόκειται για μεθόδους 

διδασκαλίας που εστιάζουν στην "απορρόφηση" νέων πληροφοριών από τους 

εκπαιδευόμενους. Στις μεθόδους παρουσίασης/έκθεσης συμπεριλήφθηκε έντυπο 

υλικό (έγγραφα και αρχεία σε μορφή pdf), παρουσιάσεις (powerpoints), 

παραδείγματα, επιδείξεις (demonstrations), κοινή χρήση εφαρμογών (application 

sharing), μαθήματα σε μορφή βίντεο (video tutorials), κ.λπ. Επιπλέον, το περιεχόμενο 

εμπλουτίστηκε με τεστ αυτοαξιολόγησης και ασκήσεις για την αξιολόγηση της 

απομνημόνευσης και / ή κατανόησης του περιεχομένου. Οι μέθοδοι παρουσίασης 

αξιοποιήθηκαν για τη μετάδοση πληροφοριών, αλλά δύνανται να συνδυαστούν και με 

άλλες μεθόδους για τη δημιουργία μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Επιπλέον, 

εφαρμόστηκαν για την παροχή εκπαιδευτικού προσανατολισμού στους 

επιμορφούμενους πριν τη μετάβαση σε πιο πρακτικά και σύνθετα στάδια.  

 Μέθοδοι εφαρμογής (application methods): είναι μέθοδοι διδασκαλίας που 

επικεντρώνονται στις ενεργητικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι 

για την εκτέλεση διαδικαστικών και βασικών καθηκόντων και τη δημιουργία νέων 

γνώσεων. Οι μέθοδοι εφαρμογής περιλάμβαναν την επίδειξη πρακτικής 

(demonstration-practise method), ασκήσεις που βασίζονταν σε περιπτωσιολογικές 

μελέτες ή σενάρια (case-based/scenario-based exercises), καθοδηγούμενη έρευνα 

(guided research), ομαδική εργασία (project work), καταιγισμός ιδεών 

(brainstorming), κ.λπ.  

 Συνεργατικές μέθοδοι (collaborative methods): αυτές οι μέθοδοι διδασκαλίας 

υπογραμμίζουν την κοινωνική διάσταση της μαθησιακής εμπειρίας και ενθαρρύνουν 

τους εκπαιδευόμενους να μοιράζονται τη γνώση και να εκτελούν τα καθήκοντά τους 

με συνεργατικό τρόπο. Βασίζονται στον εποικοδομητικό διάλογο και τη συζήτηση 

μεταξύ των εκπαιδευόμενων, με την εφαρμογή των αρχών του κοινωνικού 

κονστρουκτιβισμού και της συνεργατικής μάθησης. Επιτρέπουν στους 

μαθητευόμενους να επωφεληθούν από τη συζήτηση με τους συνεκπαιδευόμενους και 

να λάβουν προσωπική ανατροφοδότηση. Περιλάμβαναν διαδικτυακές 

καθοδηγούμενες συζητήσεις (online guided discussions), ασύγχρονη συνεργατική 

εργασία (collaborative work), καθοδήγηση από ομοτίμους (peer tutoring), συμμετοχή 
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σε διαδικτυακές κοινότητες μάθησης, (online learning communities), κοινωνική 

δικτύωση (social networking), wikis, blogs, διαδικτυακές διασκέψεις, κ.λπ. 

Οι παιδαγωγικές μέθοδοι που αξιοποιήθηκαν γενικότερα βασίστηκαν στη βιωματική 

εκπαίδευση, στις δραστηριότητες των ομάδων, στην ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και 

στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες 

είχαν την ευκαιρία να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να λάβουν διαρκή ανατροφοδότηση 

από τους συναδέλφους τους (peer assessment). Οι σύγχρονες και ασύγχρονες συζητήσεις στα 

chats και στα φόρουμ συζητήσεων, τα ιστολόγια (blogs), τα wikis, οι ηλεκτρονικές 

κοινότητες μάθησης και τα κοινωνικά δίκτυα αξιοποιήθηκαν για τη διευκόλυνση της 

επικοινωνίας και τη διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων στα πλαίσια της 

συνεργατικής μάθησης. Οι δραστηριότητες συνεργασίας περιλάμβαναν επίσης και εργασίες 

που βασίζονταν σε σενάρια από την πραγματική σχολική ζωή. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι 

παρευρίσκονταν κάθε εβδομάδα σε μία εικονική αίθουσα διδασκαλίας, όπου η μάθηση 

πραγματοποιούνταν με σύγχρονο τρόπο, καθώς είχαν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν, 

να προχωρήσουν σε εποικοδομητικό διάλογο, να διαφωνήσουν και μέσα από τη δομημένη 

συζήτηση να δομήσουν τη γνώση.  

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τη χρήση 

τους, τις εφαρμογές και τεχνολογίες που αξιοποιήθηκαν στο παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης 

(Πίνακας 8.2):   

Πίνακας 8.2: Εκπαιδευτικές μέθοδοι και διαδικτυακές εφαρμογές της επιμόρφωσης 

Τύπος 

διδακτικής 

μεθόδου  

Εκπαιδευτική 

 μέθοδος 

Αξιοποίηση Διαδικτυακές 

εφαρμογές/μορφές 

παράδοσης 

Μέθοδοι 

παρουσίασης/

έκθεσης 

Παρουσιάσεις 

Παραδείγματα 

Επίδειξη 

(Demonstration) 

Κινητοποίηση ενδιαφέροντος 

Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων 

Ανάπτυξη κινήτρων  

Αρχεία, παρουσιάσεις, 

διαδραστικά 

μαθήματα, εικονική 

τάξη, video tutorials 

Μέθοδοι 

εφαρμογής 

Επίλυση 

προβλημάτων  

Ανάληψη πρωτοβουλιών 

Ενεργοποίηση δεξιοτήτων συλλογής, 

επεξεργασίας πληροφοριών 

Ενίσχυση δεξιοτήτων σκέψης και 

αναστοχασμού 

Σταδιακή καθοδήγηση στη μάθηση 

Ενεργός συμμετοχή 

Φόρουμ συζητήσεων, 

συνομιλία, εικονική 

τάξη, εργασία project 

Μελέτες 

περίπτωσης  

Μαθητοκεντρική μάθηση 

Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων 

Ενίσχυση δεξιοτήτων 

διαπραγμάτευσης 

Ενίσχυση αλληλεπίδρασης  

Φόρουμ συζητήσεων, 

συνομιλία, εικονική 

τάξη 
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Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 

απόφασης  

Απόκτηση εμπειρίας και κριτικής 

σκέψης 

Καταιγισμός 

ιδεών 

Παρακίνηση εκπαιδευόμενων 

Αυθόρμητη έκφραση απόψεων/ιδεών 

Ενθάρρυνση προβληματισμού 

Συνομιλία, 

τηλεδιάσκεψη 

Συνεργατικές 

μέθοδοι 

Διαδικτυακές 

καθοδηγούμενες 

συζητήσεις 

Ενθάρρυνση κριτικής σκέψης/ 

αναστοχασμού 

Ενίσχυση επικοινωνίας 

Ανάπτυξη διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων  

Ενεργοποίηση αλλαγής συμπεριφοράς 

Ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου 

Φόρουμ συζητήσεων, 

ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, 

τηλεδιάσκεψη  

Συνεργατικές 

εργασίες 

Τόνωση προβληματισμού/κριτικής 

σκέψης 

Ανάπτυξη διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων 

Ενίσχυση δεξιοτήτων 

διαπραγμάτευσης 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων 

Ενίσχυση συνεργασίας 

Αμοιβαία υποστήριξη και συνοχή 

Φόρουμ συζητήσεων,  

ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, 

τηλεδιάσκεψη, wikis, 

blogs, διαμοιρασμός 

εγγράφων  

Διαδικτυακές 

Κοινότητες 

Μάθησης 

Ανάπτυξη επικοινωνίας 

Αύξηση αλληλεπίδρασης 

Σχολιασμός απόψεων 

Ενθάρρυνση συνεργασίας 

Προώθηση συμμετοχικότητας  

Ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών 

Ανταλλαγή εμπειριών/καλών 

πρακτικών 

Φόρουμ συζητήσεων, 

κοινωνική δικτύωση, 

wikis, blogs, εικονική 

τάξη, whiteboard 

  

Διδασκαλία και 

αξιολόγηση από 

ομοτίμους 

Ενίσχυση διαπροσωπικών δεξιοτήτων  

Προώθηση αλληλεπίδρασης 

Εποικοδομητική κριτική 

Λήψη γνωστικής και 

συναισθηματικής ανατροφοδότησης 

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

Φόρουμ συζητήσεων,  

ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, 

τηλεσυνάντηση, wikis, 

blogs, διαμοιρασμός 

αρχείων, κοινωνικά 

δίκτυα (Facebook, 

Twitter, Instagram) 

Κοινωνική 

δικτύωση 

Ανάρτηση αρχείων, βίντεο, 

φωτογραφιών 

Ενίσχυση αλληλεπίδρασης 

Οικοδόμηση δεσμών 

Διαμοιρασμός πληροφοριών 

Διαμοιρασμός κοινών σκοπών  

Εύρεση εμπειρογνωμόνων   

Χρήση κοινωνικών 

δικτύων (Facebook, 

Instagram, Twitter, 

LinkedIn) 
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Η ανάπτυξη της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους 

επιμορφούμενους αποτέλεσε πρωταρχικό σκοπό για τη διαδικασία εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού της διδασκαλίας εκ μέρους της επιμορφώτριας, ενώ μία ποικιλία ψηφιακών 

τεχνολογιών υποστήριξε τη διαδικτυακή συνεργασία (Πίνακας 8.3): 

Πίνακας 8.3: Τεχνολογικά εργαλεία προς χρήση από την επιμορφώτρια- επιμορφούμενους 

Τεχνολογικά εργαλεία  Σκοπός 

E-mail Επικοινωνία 

Chat Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο 

Skype Επικοινωνία, δυνατότητα τηλεδιάσκεψης  

Dropbox Αποθήκευση, συγχρονισμός και κοινή χρήση αρχείων  

Camtasia Studio Παραγωγή εκπαιδευτικού video tutorial 

Powerpoint Δημιουργία παρουσιάσεων 

LinkedIn Επαγγελματική προβολή, δημιουργία επαγγελματικού προφίλ  

Blackboard Collaborate Διαχείριση περιεχομένου, οργάνωση online μαθημάτων 

Blackboard Collaborate Ultra Διεξαγωγή τηλεσυναντήσεων, συνομιλία  

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αξιοποιήθηκε για μηνύματα, διευκρινίσεις, απαντήσεις 

σε ερωτήματα, διευθέτηση ζητημάτων που αφορούσαν στο πρόγραμμα και ανακοινώσεις για 

τη διεξαγωγή τηλεσυναντήσεων. Το chat χρησιμοποιήθηκε για λόγους συνομιλίας με την 

ομάδα των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων, στο οποίο οι 

συμμετέχοντες εξέφραζαν τις απόψεις τους συμφωνώντας, διαφωνώντας ή σχολιάζοντας τις 

απόψεις των άλλων και της επιμορφώτριας. Το Skype, ένα δωρεάν εργαλείο επικοινωνίας 

ήχου και εικόνας, αξιοποιήθηκε για λόγους επικοινωνίας και για τη διεξαγωγή εικονικών 

συναντήσεων, με σκοπό τη συζήτηση και τη διευκρίνιση διαφόρων ζητημάτων επί του 

υλικού, των δραστηριοτήτων ή συνολικά του προγράμματος. Το  Dropbox, μία διαδικτυακή 

υπηρεσία αποθηκευτικού νέφους, χρησιμοποιήθηκε για την εύκολη αποθήκευση και τη 

γρήγορη αποστολή συμπληρωματικών αρχείων προς τους επιμορφούμενους. Το Camtasia 

Studio, ένα λογισμικό που καταγράφει κάθε δραστηριότητα, η οποία λαμβάνει χώρα στην 

οθόνη του υπολογιστή ή σε μέρος αυτής σε τύπο αρχείου βίντεο, αξιοποιήθηκε από την 

επιμορφώτρια για τη δημιουργία σύντομων βιντεο-μαθημάτων για τον τρόπο πρόσβασης 

στην εικονική τάξη και για τον τρόπο παρακολούθησης των μαγνητοσκοπημένων 

τηλεδιασκέψεων. Το Powerpoint χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία συνολικά πέντε 

παρουσιάσεων (μία για κάθε θεματική ενότητα). Οι διαφάνειες της κάθε παρουσίασης 

αποτελούνταν από κείμενο, πίνακες, γραφήματα και εικόνες, εμπλουτίστηκαν με σύμβολα 
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και χρώματα, λειτουργούσαν συμπληρωματικά κατά τη διάρκεια των τηλεσυναντήσεων και 

αποσκοπούσαν στην καλύτερη εμπέδωση της μελετώμενης ενότητας. Το LinkedIn, 

επαγγελματικό εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιήθηκε για την προβολή του 

επαγγελματικού προφίλ και των επιστημονικών ενδιαφερόντων της επιμορφώτριας και 

ζητήθηκε από τους επιμορφούμενους ως δραστηριότητα να δημιουργήσουν και να 

κοινοποιήσουν στην ομάδα της επιμόρφωσης, εφόσον το επιθυμούσαν, το δικό τους 

λογαριασμό. Το Blackboard Collaborate, πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, επιλέχθηκε για την 

οργάνωση του παρόντος προγράμματος. Τέλος, το Blackboard Collaborate Ultra, ένα 

ψηφιακό εργαλείο τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιήθηκε για την 

πραγματοποίηση των εβδομαδιαίων τηλεσυναντήσεων. Συνολικά, τόσο η επιμορφώτρια όσο 

και οι επιμορφούμενοι αξιοποίησαν μία ποικιλία ψηφιακών εργαλείων για συνεργασία και 

διαδραστικότητα στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης. 

 

        8.2.2.9  Τρόποι αξιολόγησης των επιμορφούμενων 

  

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν 

υπόψη ζητήματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων, ώστε να 

ενισχυθεί η επίτευξη των προκαθορισμένων μαθησιακών στόχων. Για το λόγο αυτό η 

επιμορφώτρια διαρκώς έθετε ερωτήσεις στους εκπαιδευόμενους που θα διαδραμάτιζαν  

σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή και στη διατήρηση του ενδιαφέροντος και της προσοχής 

τους. Εφόσον, το παρόν πρόγραμμα ήταν προσανατολισμένο στην εργασία των 

επιμορφούμενων ως εκπαιδευτικών ηγετών, τα ερωτήματα που υποβάλλονταν αναφέρονταν 

σε ρεαλιστικά πλαίσια εργασίας των σχολικών μονάδων των οποίων ηγούνταν. Επιπρόσθετα, 

κάθε διδακτική ενότητα του προγράμματος εκτός από το θεωρητικό υπόβαθρο, περιείχε και 

δραστηριότητες-εργασίες, με την εκπόνηση των οποίων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 

να διαπιστώσουν το βαθμό στον οποίο πραγματοποιήθηκε η κατανόηση και πρόσληψη της 

νέας γνώσης. Οι δραστηριότητες σχετίζονταν με το επιμορφωτικό υλικό που αναπτύχθηκε 

και με τους εκπαιδευτικούς στόχους της επιμόρφωσης, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη 

συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων εκ μέρους των συμμετεχόντων.  

Επιπλέον, με το πέρας της μελέτης μίας ενότητας οι επιμορφούμενοι ήταν σε θέση να 

ελέγξουν οι ίδιοι τις γνώσεις που απέκτησαν (αυτοαξιολόγηση) και να αναστοχαστούν για 

όσα αποκόμισαν μέσω της συμπλήρωσης συγκεκριμένων τεστς αυτοαξιολόγησης. Οι 

εκπαιδευόμενοι λάμβαναν ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοσή τους στα κουίζ της 

κάθε ενότητας και τις αναθέσεις δραστηριοτήτων. Παράλληλα, υπήρχε δυνατότητα παροχής 
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εξατομικευμένης ανατροφοδότησης στους συμμετέχοντες μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Η ανατροφοδότηση αναμένονταν να πραγματοποιηθεί με τη μορφή θετικών 

σχολίων και επιβράβευσης ή ακόμη και μέσω εποικοδομητικής κριτικής από την 

επιμορφώτρια, η οποία προέβη σε σχολιασμούς επί των δραστηριοτήτων και πρότεινε 

τρόπους βελτίωσης.  

Τα διευθυντικά στελέχη ενημερώνονταν για τις δραστηριότητες, τους ρόλους τους 

και τις υποχρεώσεις τους, για τις προθεσμίες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και 

συμπλήρωσης των τεστ αυτοαξιολόγησης, ώστε να σχηματίσουν ξεκάθαρη εικόνα του τι 

ακριβώς είχαν να κάνουν, με ποιο τρόπο και με ποια μέσα. Έπειτα από την ολοκλήρωση της 

μελέτης της εκάστοτε διδακτικής ενότητας οι επιμορφούμενοι καλούνταν να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ αυτοαξιολόγησης με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  

 

    

   8.2.3  Γ΄ στάδιο μοντέλου ADDIE: Ανάπτυξη (Development)  

  

    8.2.3.1  Στοιχεία για την ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού   

Στο τρίτο στάδιο εκπαιδευτικού σχεδιασμού βάσει του μοντέλου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ADDIE, αξιοποιούνται οι παράμετροι που προσδιορίστηκαν στα προηγούμενα 

δύο στάδια. Σ’ αυτό το στάδιο αναπτύχθηκε το επιμορφωτικό υλικό, αφού πρώτα 

παρουσιάστηκε η διαδικασία ανάπτυξης των ηλεκτρονικών μαθημάτων και προετοιμασίας 

του περιεχομένου της επιμόρφωσης. Ακολούθησε η αξιολόγηση του επιμορφωτικού υλικού, 

ώστε να υπάρχει ανάδραση για τα αποτελέσματα της εφαρμογής και η δυνατότητα για 

περαιτέρω επανεξέταση και διόρθωση και δημιουργία του τελικού προϊόντος. 

Το εξ Αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελούνταν από μία σειρά 

μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης για την απεικόνιση των βασικών εννοιών των 

κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Στο στάδιο της ανάπτυξης καταβλήθηκε προσπάθεια 

να ακολουθηθούν οι εξής κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία του υλικού: 

 Πριν από την ανάπτυξη του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μαθημάτων, κρίθηκε 

σκόπιμο να γίνει μία ανασκόπηση των προτεινόμενων μαθησιακών στόχων. 

 Η επιμορφώτρια επεδίωξε να βεβαιωθεί ότι τα τεστς αυτοαξιολόγησης, καθώς και οι 

δραστηριότητες εναρμονίζονταν πλήρως με τους στόχους του μαθήματος σε κάθε 

βήμα της εργασίας. 

 Αξιοποιήθηκε μία πληθώρα παραδειγμάτων που να ανταποκρίνονται στο διαφορετικό 

ενδεχομένως θεωρητικό υπόβαθρο των επιμορφούμενων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
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διευθυντικά στελέχη προέρχονταν από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, γεγονός που 

θα τους βοηθούσε στην κατανόηση των εννοιών.  

 Δόθηκαν όλες οι πληροφορίες και οι γνώσεις που είναι απαραίτητες για την 

εκπλήρωση των μαθησιακών στόχων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που 

ενδέχεται να φαίνονται προφανείς στην επιμορφώτρια, αλλά ενδεχομένως να είναι 

άγνωστες στους επιμορφούμενους.  

 Έγινε ταξινόμηση των θεμάτων για κάθε διδακτική ενότητα, ώστε οι επιμορφούμενοι 

να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες αλλά και επιπρόσθετες έννοιες για την καλύτερη 

κατανόηση του θέματος και την ολόπλευρη παρουσίασή του.   

Επιπρόσθετα, η επιμορφώτρια έλαβε υπόψη της ορισμένα στοιχεία όσον αφορά στη 

γλώσσα και γενικότερα στον τρόπο ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού: 

 Δόθηκε βαρύτητα στη γλώσσα ανάπτυξης του επιμορφωτικού υλικού, η οποία  

επιλέχθηκε ώστε να είναι λιτή, άμεση και καθαρή και το ύφος οικείο, φιλικό,  

προσωπικό και ταυτόχρονα επιστημονικό. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο οι προτάσεις 

ήταν σύντομες, περιεκτικές και ελαχιστοποιήθηκε η χρήση σύνθετων προτάσεων.   

 Αποφεύχθηκε η δυσνόητη ορολογία, προκειμένου να μην υπάρξει σύγχυση των 

εννοιών.  

 Κρίθηκε σημαντικό να μην δοθούν περισσότερες ιδέες ή πληροφορίες από ό, τι ήταν 

δυνατόν να αντιληφθούν οι επιμορφούμενοι.  

 Έγινε χρήση της προσωπικής αντωνυμίας (π.χ. "εσείς") όταν γίνονταν αναφορά στους 

εκπαιδευόμενους, εξατομικεύοντας τη διδασκαλία και εμπλέκοντάς τους στην 

επιμορφωτική διαδικασία.  

 Αξιοποιήθηκε μη σεξιστική γλώσσα για την αποφυγή παρεξηγήσεων εκ μέρους των 

επιμορφούμενων.   

 Χρησιμοποιήθηκαν λίστες με κουκκίδες, όπου κρίθηκε απαραίτητο για την οργάνωση 

των πληροφοριών και ενεργητική φωνή για να δοθεί έμφαση στα δρώντα υποκείμενα.  

 Τα ακρώνυμα επεξηγήθηκαν την πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο.    

Κάθε διαδικτυακό μάθημα περιλάμβανε σαφή περιγραφή των στόχων της μάθησης 

και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, εισαγωγή, η οποία περιέγραφε πώς επρόκειτο να 

αξιοποιηθεί η γνώση που θα αποκομίζονταν από το μάθημα και τα οφέλη από τη γνώση 

αυτή. Ο σκοπός της εισαγωγής ήταν να παρακινήσει τους επιμορφούμενους να προχωρήσουν 

στη μελέτη του υλικού. Κατόπιν, αναπτύχθηκε ο πυρήνας του μαθήματος που συνδύαζε 

κείμενο, στοιχεία πολυμέσων, παραδείγματα και πρακτικές ερωτήσεις, με σκοπό τη 
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διευκόλυνση της μάθησης και αξιοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές διδασκαλίας για την 

παρουσίαση του περιεχομένου (βλ. Υποκεφάλαιο 8.2.2.8). Το κείμενο εμπλουτίστηκε με  

διαγράμματα, γραφήματα, πίνακες, εικόνες και χρώματα για να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον 

των επιμορφούμενων, να εστιάζουν την προσοχή τους και να κατανοήσουν καλύτερα το 

περιεχόμενο.   

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν γραφικά, τα οποία ανάλογα με τη χρήση τους λειτούργησαν 

ως: i) διακοσμητικά γραφικά στοιχεία για τη βελτίωση της εμφάνισης του εκπαιδευτικού 

υλικού χωρίς να προσδίδουν περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες στους εκπαιδευόμενους (π.χ. 

η προσθήκη μιας εικόνας δίπλα σε ένα κείμενο), ii) σχηματικές αναπαραστάσεις για λόγους 

οπτικοποίησης κάποιας πληροφορίας, iii) γραφικά στοιχεία για την απεικόνιση της σχέσης 

μεταξύ δύο εννοιών ή μεγεθών, iv) γραφικά στοιχεία που λειτουργούν ως οργανωτές του 

περιεχομένου, δηλαδή παρουσιάζουν τις σχέσεις μεταξύ στοιχείων και εννοιών ή τη δομή 

των συντιθέμενων μερών (π.χ. εννοιολογικοί χάρτες). Τα γραφικά δεν αξιοποιήθηκαν μόνο 

για να προσθέσουν οπτικό ενδιαφέρον, αλλά διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη 

διευκόλυνση και προώθηση της μάθησης, εφιστώντας την προσοχή σε ένα συγκεκριμένο 

στοιχείο του περιεχομένου, υποδηλώνοντας τις σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες, 

υποστηρίζοντας την κατανόηση των εννοιών με έναν πιο ενδιαφέροντα τρόπο και 

προσομοιώνοντας το εργασιακό περιβάλλον και τις πραγματικές καταστάσεις.   

Επιπρόσθετα, στην κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού συνέβαλαν σε μεγάλο 

βαθμό τα εκπαιδευτικά βίντεο, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στο υλικό και η διάρκεια των 

οποίων κυμαίνονταν από τρία έως έξι λεπτά το καθένα. Σχετίζονταν με τις ενότητες των 

μαθημάτων και ο στόχος τους ήταν να ενισχύσουν τη μάθηση. Είναι το μόνο μέσο που 

επιτρέπει την αναπαραγωγή συμπεριφοράς και διαδικασιών με τον τρόπο που εμφανίζονται 

στην πραγματική ζωή.  

Πολύ σημαντικό μέρος στο υλικό που δημιουργήθηκε ήταν και οι συνόψεις, δηλαδή 

οι περιλήψεις των πιο κομβικών σημείων του μαθήματος, με σκοπό να ενισχυθούν οι 

εκπαιδευόμενοι στο να αναπαράγουν τις νέες γνώσεις που αποκόμισαν από το συγκεκριμένο 

μάθημα. Η παρουσίαση της σύνοψης του μαθήματος πραγματοποιήθηκε με σχηματικό τρόπο 

για να γίνει πιο εύκολα αντιληπτή από τους εκπαιδευόμενους.   

Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό στο τέλος κάθε ενότητας εμπλουτίστηκε με 

επιπρόσθετη βιβλιογραφία και πρόσθετες πηγές, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη 

δυνατότητα να ανατρέχουν για περαιτέρω ενημέρωση, επέκταση των γνώσεών τους και 

αναστοχασμό. Μέσω των υπερσυνδέσμων που οδηγούσαν σε διαδικτυακές πηγές, οι 

επιμορφούμενοι μπορούσαν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να εντρυφήσουν 



 
296 

περισσότερο στη σύγχρονη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία αναφορικά με τις 

κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα.  

Επομένως, σ’ αυτό το στάδιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού της επιμόρφωσης, 

συγκεκριμενοποιήθηκε το ψηφιακό περιβάλλον του σεμιναρίου, δημιουργήθηκε το 

εκπαιδευτικό υλικό και ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση των δραστηριοτήτων και των τεστ 

αυτοαξιολόγησης. Το εκπαιδευτικό υλικό υπεβλήθη προς αξιολόγηση στον επιβλέποντα 

καθηγητή και στους συνεπιβλέποντες καθηγητές της διδακτορικής διατριβής, ώστε να 

υπάρχει ανατροφοδότηση και δυνατότητα για περαιτέρω διορθώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη 

τις επισημάνσεις και παραινέσεις των ειδικών, η επιμορφώτρια προχώρησε στη δημιουργία 

του τελικού προϊόντος του υλικού, το οποίο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης 

Blackboard Collaborate. 

    8.2.3.2  Το ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό της εξ Αποστάσεως επιμόρφωσης 

Το παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζει το ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό του 

προγράμματος  επιμόρφωσης και κατάρτισης, όπως αυτό αναπτύχθηκε και αναρτήθηκε στην 

πλατφόρμα Blackboard, ώστε να ενισχυθεί η όλη προσπάθεια δικτύωσης των ηγετικών 

στελεχών εκπαίδευσης. Στην αρχή δόθηκαν ορισμένες γενικές πληροφορίες που αφορούσαν 

στο πρόγραμμα, το σκοπό του, τους αποδέκτες του, το κόστος, τη διάρκειά του, το 

μεθοδολογικό του πλαίσιο, καθώς και τα προαπαιτούμενα για την διεκπεραίωσή του. 

Κατόπιν, παρουσιάστηκε η Διάρθρωση-δομή του προγράμματος, ένας Πίνακας-Οδηγός με 

τους τίτλους των ενοτήτων και των υποενοτήτων του προγράμματος και ένας Οδηγός 

Μελέτης με χρονοδιάγραμμα προς διευκόλυνση των επιμορφούμενων κατά τη διάρκεια της 

μελέτης του υλικού. Κατόπιν, παρουσιάστηκε: α) το περίγραμμα κάθε ενότητας, με 

πληροφορίες που σχετίζονταν με τους μαθησιακούς στόχους και περίληψη της κάθε 

υποενότητας, β) το καθεαυτού ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό και γ) οι δραστηριότητες και τα 

τεστ αυτοαξιολόγησης για τον έλεγχο των γνώσεων των εκπαιδευόμενων (βλ. Παράρτημα 

VIII).   
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   8.2.4  Δ΄ στάδιο μοντέλου ADDIE: Εφαρμογή/Υλοποίηση (Implementation)  

Το στάδιο υλοποίησης αφορά στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και στην 

καθεαυτού υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης. Στην παρούσα διαδικτυακή επιμόρφωση 

το εκπαιδευτικό υλικό αναρτήθηκε στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης Blackboard Collaborate 

και κατέστη προσβάσιμο στους επιμορφούμενους, οι οποίοι είχαν εγγραφεί ως 

συμμετέχοντες.    

Πριν την επίσημη ημερομηνία έναρξης του επιμορφωτικού προγράμματος η 

επιμορφώτρια επισκέφτηκε τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και 

Δυτικής Θεσσαλονίκης, με σκοπό να ενημερώσει για την ημερομηνία έναρξης του 

προγράμματος επιμόρφωσης. Εν τω μεταξύ είχε ήδη αποσταλεί στις δύο Διευθύνσεις η 

απόφαση Έγκρισης διεξαγωγής του εξ Αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης από το 

Υ.ΠΑΙ.Θ (με αριθμ. Πρωτ. 178400/Δ2/23-10-2018). Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με τη σειρά τους προώθησαν το έγγραφο στις σχολικές μονάδες της ζώνης 

ευθύνης τους και με τον τρόπο αυτό ενημερώθηκαν οι διευθυντές/ντριες των σχολείων.  

Κατόπιν, τα διευθυντικά στελέχη έλαβαν γνώση για την έναρξη διεξαγωγής του 

προγράμματος και από την ίδια την επιμορφώτρια, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των σχολικών μονάδων που ηγούνταν. Σ’ αυτό 

το μήνυμα γίνονταν πρόσκληση στα ηγετικά στελέχη εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στο 

επιμορφωτικό σεμινάριο και ενημερώθηκαν για: 

 Το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα της επιμορφώτριας. 

 Τον ακριβή τίτλο και το σκοπό του επιμορφωτικού προγράμματος. 

 Τις προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωσή του (συμμετοχή στις δραστηριότητες 

και τις προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις). 

 Το πανεπιστημιακό ίδρυμα στα πλαίσια του οποίου θα εκπονούνταν η διδακτορική 

διατριβή.  

 Τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμετοχής μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 

παρακολούθησης του προγράμματος.  

Επιπρόσθετα τους γνωστοποιήθηκε ότι μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

συμμετοχής από μέρους τους, θα ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και θα 

ενημερώνονταν εκ νέου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους κωδικούς πρόσβασης 

στην πλατφόρμα. Επίσης, θα τους παρέχονταν οδηγίες χρήσης και πλοήγησης της 

πλατφόρμας πριν την έναρξη του προγράμματος. Στο τέλος του μηνύματος κοινοποιήθηκε 

στα διευθυντικά στελέχη ένας υπερσύνδεσμος (hyperlink), ο οποίος παρέπεμπε σε 
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ερωτηματολόγιο - φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα (βλ. 

Παράρτημα I).  

Αυτό το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από ένα εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο 

αναγράφονταν ο τίτλος του διαδικτυακού προγράμματος επιμόρφωσης και παρέχονταν 

χρήσιμες πληροφορίες για το σκοπό του, το περιεχόμενο-θεματικές ενότητές του και το 

επιμορφωτικό υλικό, το οποίο θα έπρεπε να ανακτήσουν διαδικτυακά και να μελετήσουν με 

βάση το χρονοδιάγραμμα μελέτης που θα το συνόδευε. Υπήρχαν πληροφορίες για την 

επίσημη ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, τη χρονική διάρκειά του, τη μεθοδολογία 

υλοποίησής του και άλλες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του. Τονίστηκε ότι το πρόγραμμα 

θα αποτελούσε μέρος ερευνητικής μελέτης στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της 

επιμορφώτριας. Επιπρόσθετα, οι διευθυντές/ντριες πληροφορήθηκαν για την αξιολόγηση του 

προγράμματος που επρόκειτο να διενεργηθεί με τη λήξη του. Το ίδιο ερωτηματολόγιο 

λειτούργησε ταυτόχρονα και ως κλίμακα διερεύνησης κινήτρων και προσδοκιών των 

επιμορφούμενων από την επιμόρφωση στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν. Τέλος, 

δόθηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής του ερωτηματολογίου-φόρμας εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος συμμετοχής.  

Η εξ Αποστάσεως επιμόρφωση ξεκίνησε στις 25 Φεβρουαρίου 2019 και έληξε την 1η 

Απριλίου 2019, δηλαδή συνολικά διήρκεσε πέντε εβδομάδες (50 ώρες). Ενώ αρχικά είχαν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής 66 διευθυντές/ντριες, οι τρεις εξ αυτών δεν εισήλθαν 

ποτέ στην πλατφόρμα με τους κωδικούς που τους είχαν αποσταλεί και άλλοι έντεκα δεν 

ολοκλήρωσαν επιτυχώς την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος. Τελικά 

συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα συνολικά 52 ηγετικά στελέχη 

εκπαίδευσης.   

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού, η επιμορφώτρια 

ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτική απέναντι στους συμμετέχοντες και υπεύθυνη για τη 

διασφάλιση της οργάνωσης, της τόνωσης και της αποτελεσματικότητας της επιμορφωτικής 

διαδικασίας. Ειδικότερα, με τη συνεχόμενη παρουσία της: 

 Παρείχε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων, τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, τη διεκπεραίωση των εργασιών, τις προθεσμίες υποβολής των 

δραστηριοτήτων και τις διαδικασίες ελέγχου των γνώσεων των επιμορφούμενων.  

 Λειτουργούσε ως συνοδοιπόρος, συνοδεύοντας τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια 

της όλης επιμορφωτικής δράσης, ελέγχοντας τη ροή των δραστηριοτήτων και τη 

συνολική προσπάθεια των επιμορφούμενων και προχωρώντας στις κατάλληλες 

παρεμβάσεις εάν κρίνονταν απαραίτητο.  
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 Ήταν πάντα διαθέσιμη και πρόθυμη να ανταποκριθεί, απαντώντας σε όλες τις 

ερωτήσεις-απορίες των συμμετεχόντων σχετικά με τα καθήκοντά τους, τις 

προθεσμίες ή τη χρήση εργαλείων μάθησης.  

 Πρόθεσή της ήταν να παρακινεί και να εμψυχώνει διαρκώς τους συμμετέχοντες, ώστε 

να στοχάζονται, να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες, να ξεκινούν συζητήσεις μεταξύ 

τους και να αλληλεπιδρούν με στόχο την οικοδόμηση της γνώσης. 

 Προχωρούσε σε διαδικασίες ελέγχου των γνώσεων των επιμορφούμενων και 

οργάνωσε τη διαμορφωτική και αθροιστική αξιολόγηση του επιμορφωτικού 

προγράμματος.  

Κατά την έναρξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν με 

ηλεκτρονικό μήνυμα (μέσω των ανακοινώσεων της πλατφόρμας και στα e-mail τους) για την 

ημέρα έναρξης του προγράμματος, την είσοδό τους στην πλατφόρμα και την πλοήγησή τους 

στο κεντρικό μενού της. Παρακινήθηκαν να πλοηγηθούν στο κεντρικό μενού της 

πλατφόρμας, να το γνωρίσουν και να εξοικειωθούν γενικότερα με το σύστημα. Δόθηκαν οι 

απαραίτητες επεξηγήσεις για τα πεδία στα οποία θα έπρεπε να ανατρέξουν, προκειμένου να 

εντοπίσουν χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής της επιμόρφωσης. 

Συγκεκριμένα, παραπέμφθηκαν στα πεδία "Information", "Content", "Discussion Forum" και 

"Evaluation Tests" για να ενημερωθούν για το περιεχόμενο αυτών. Επιπλέον, 

πληροφορήθηκαν για την ημέρα και ώρα της εναρκτήριας τηλεσυνάντησης μετά το πέρας 

της πρώτης εβδομάδας μελέτης του προγράμματος, όπου στην εικονική τάξη θα συζητούνταν 

ζητήματα που απασχόλησαν την τρέχουσα εβδομάδα τους επιμορφούμενους, θα 

αναπτύσσονταν ένας γόνιμος διάλογος και θα επιλύονταν τυχόν απορίες από την ίδια την 

επιμορφώτρια.  

Οι εκπαιδευόμενοι γνώριζαν εξ αρχής ότι τα διαδικτυακά μαθήματα θα 

οργανώνονταν σε εβδομαδιαίες συνεδρίες (sessions) και σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα στο 

τέλος της εβδομάδας, ώστε να διευκολύνονται και να συμμετέχουν οι επιμορφούμενοι 

διευθυντές/ντριες, αφού διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους και λαμβάνοντας υπόψη το 

διαθέσιμο χρόνο τους. Σχεδόν όλες οι διαδικτυακές συνεδρίες στην εικονική τάξη του 

Blackboard Collaborate Ultra καθορίστηκαν να υλοποιηθούν ημέρα Παρασκευή και ώρα 

16.30. Αυτή η ημέρα και ώρα επελέγη, κατόπιν αιτήματος των περισσοτέρων συμμετεχόντων 

και αφού λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι ορισμένα διευθυντικά στελέχη διηύθυναν σχολεία 

απογευματινού ή και νυχτερινού ωραρίου. Με ηλεκτρονικό μήνυμα στο χώρο 

"Announcements" της πλατφόρμας και στα e-mail τους στο μέσο της εβδομάδας οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονταν για την τηλεσυνάντηση που επρόκειτο να διεξαχθεί. Ο 
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αριθμός των συμμετεχόντων στις εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις κυμαίνονταν σταθερά από 35 

και πλέον άτομα.    

Οι συμμετέχοντες εκδήλωσαν εξαρχής το ενδιαφέρον τους για τη θεματολογία του 

προγράμματος και την πρόθεσή τους να συμμετέχουν ενεργά. Ένιωσαν οικειότητα με την 

πλατφόρμα καθώς και με την επιμορφώτρια και επικοινώνησαν μαζί της εκθέτοντας τις 

απορίες τους για διάφορα διαδικαστικά ζητήματα που αφορούσαν στο πρόγραμμα. Στο χώρο 

"Information" η επιμορφώτρια παρείχε πληροφορίες για τη δομή του προγράμματος και έναν 

οδηγό μελέτης (syllabus του μαθήματος), ο οποίος περιείχε όλες τις απαραίτητες 

λεπτομέρειες για την επιμόρφωση και τη διεξαγωγή της, ενώ ταυτόχρονα ο οδηγός αυτός 

λειτουργούσε και ως χρονοδιάγραμμα-πυξίδα για να καθοδηγεί τους επιμορφούμενους στη 

μελέτη του υλικού της κάθε ενότητας και στην εκπόνηση των εργασιών. Κάθε Παρασκευή 

μετά το πέρας της τηλεσυνάντησης η επιμορφώτρια προέβαινε στην ανάρτηση του 

εκπαιδευτικού υλικού της επόμενης ενότητας, ώστε να έχουν την ευχέρεια οι 

επιμορφούμενοι να μελετήσουν το υλικό, να αναστοχαστούν και να αναρτήσουν τις σκέψεις 

τους στο φόρουμ συζητήσεων.  

Κάθε ενότητα του προγράμματος εκκινούσε με ένα μήνυμα προς τους συμμετέχοντες. 

Στο μήνυμα αυτό η επιμορφώτρια τους καλωσόριζε στη συγκεκριμένη ενότητα, τους 

εξηγούσε το σκοπό, τους προέτρεπε να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες και το τεστ 

αυτοαξιολόγησης κατόπιν μελέτης του υλικού και τους ενημέρωνε για την επικείμενη 

τηλεδιάσκεψη.   

Στο χώρο της πλατφόρμας "Discussion Forum" έπειτα από ένα γενικό μήνυμα 

καλωσορίσματος, πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση των δραστηριοτήτων κάθε εβδομάδας και 

δημιουργήθηκε ένα καινούριο "νήμα συζήτησης" (discussion thread) για κάθε μία από τις 

δραστηριότητες. Αυτό αποφασίστηκε από την επιμορφώτρια προς διευκόλυνση των 

επιμορφούμενων, ώστε να εντοπίζουν το συγκεκριμένο "νήμα συζήτησης" και να απαντούν 

στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι επιμορφούμενοι είχαν υποχρέωση να εκπονήσουν όλες 

τις δραστηριότητες και μετά από αναστοχασμό να απαντήσουν σχολιάζοντας την άποψη 

τουλάχιστον ενός συναδέλφου τους ή και περισσότερων. Στην αρχή οι συμμετέχοντες 

διαμόρφωσαν τη δική τους άποψη πάνω στα ζητήματα που εξετάζονταν και προέβησαν  

μόνο στις δικές τους αναρτήσεις απαντώντας στις εργασίες της ενότητας. Ωστόσο, σταδιακά 

και κυρίως μετά την πραγματοποίηση της πρώτης τηλεδιάσκεψης και τη συνεχή παρότρυνση 

της επιμορφώτριας, ξεκίνησαν να απαντούν σχολιάζοντας, είτε συμφωνώντας είτε 

διαφωνώντας με την άποψη των συναδέλφων τους, με βάση τις εμπειρίες από τη σχολική 

πραγματικότητα και τις προγενέστερες γνώσεις τους. Οι παρεμβάσεις και οι σχολιασμοί τους 
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παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υπήρχε έντονη όσμωση απόψεων και ιδεών και 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό ανταλλάσσονταν διάφορες απόψεις και 

προβληματίζονταν πάνω στις απόψεις των υπολοίπων συναδέλφων τους και έρχονταν 

αντιμέτωποι με διαφορετικές διαστάσεις του ίδιου θέματος.  

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι επιμορφούμενοι αξιολογούνταν με τη 

διαδικασία της διαμορφωτικής αξιολόγησης, καθώς ελέγχονταν η ενεργός συμμετοχή του 

κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και τις δραστηριότητες που ήταν αναρτημένα στην 

πλατφόρμα. Από την παρατήρηση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης διακρίνεται ότι οι 

επιμορφούμενοι αντιλήφθηκαν επακριβώς το τι έπρεπε να κάνουν όσον αφορά στις 

δραστηριότητές τους και ήταν σε θέση να αφομοιώσουν πλήρως τη νέα γνώση. Με τον 

τρόπο αυτό υπήρχε ανατροφοδότηση προς την επιμορφώτρια αναφορικά με τη διδασκαλία 

και την αφομοίωση των γνώσεων προς όφελος των επιμορφούμενων. Επιπλέον, η 

επιμορφώτρια βρισκόταν διαρκώς σε σύνδεση με την πλατφόρμα, ελέγχοντας τη ροή 

μηνυμάτων και αναρτήσεων των συμμετεχόντων στα φόρουμ συζητήσεων, καθώς και την 

απόδοσή τους. Διάβαζε αναλυτικά και με τη δέουσα προσοχή όλες τις αναρτήσεις και τους 

σχολιασμούς και προέβαινε σε επισημάνσεις, επεξηγηματικά σχόλια ή και εισηγήσεις. 

Επιπρόσθετα, η διαμορφωτική αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων πραγματοποιούνταν και 

μέσω των τεστ αυτοαξιολόγησης-εμπέδωσης του υλικού.    

Οι επιμορφούμενοι αξιολόγησαν το πρόγραμμα αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε με τη 

συμπλήρωση διαδικτυακού ερωτηματολογίου αποτίμησης του προγράμματος. Ο στόχος ήταν 

να αποτιμήσουν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι στην επιμόρφωση σε εξατομικευμένο επίπεδο το 

βαθμό εκπλήρωσης των διδακτικών στόχων της. Η τελική αξιολόγηση παρείχε στην 

επιμορφώτρια-σχεδιάστρια του προγράμματος την ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες 

για την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος. Η αξιολόγηση θεωρείται πολύ χρήσιμο 

βήμα τόσο για την επιμορφώτρια όσο και για τους επιμορφούμενους, καθώς επιτρέπει τη 

βελτίωση της μαθησιακής πορείας με την πάροδο του χρόνου και δίνει στους συμμετέχοντες 

την αίσθηση ότι η εκπαιδεύτρια ενδιαφέρεται να καταστήσει την όλη πορεία της μάθησης πιο 

αποτελεσματική.      

Επομένως, αυτό το στάδιο της εφαρμογής-υλοποίησης αποτελεί μία ξεχωριστή και 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα φάση ενός επιμορφωτικού προγράμματος κατάρτισης, καθώς 

επιχειρεί να αποδώσει όσα αποτυπώθηκαν ως στόχοι και ανάγκες κατά τη φάση του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 
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   8.2.5  Ε΄ στάδιο μοντέλου ADDIE: Αξιολόγηση (Evaluation) 

Το πέμπτο και τελευταίο στάδιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού βάσει του μοντέλου 

ADDIE επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της παρούσας επιμόρφωσης, η οποία αποτελεί ένα 

οργανικό στοιχείο της διδακτικής-μαθησιακής και επιμορφωτικής διαδικασίας. Είναι  εξίσου 

σημαντική με την ίδια την επιμόρφωση, καθώς χαρακτηρίζεται από συνθετότητα λόγω των 

διαφορετικών παραγόντων που εμπλέκονται σ’ αυτή. Έπειτα από τη θεωρητική τεκμηρίωση 

του πεδίου της αξιολόγησης, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο σχεδιασμό, στα κριτήρια-δείκτες 

αξιολόγησης και στην εφαρμογή διαφόρων εργαλείων αξιολόγησης του παρόντος 

επιμορφωτικού προγράμματος. Τα αποτελέσματα της κατάρτισης στις κοινωνικές δεξιότητες 

είναι δύσκολο να μετρηθούν, καθώς παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά των 

επιμορφούμενων ή η μορφή της κατάρτισης ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Η 

αξιολόγηση της επιμόρφωσης επιχειρήθηκε σε δύο επίπεδα με σκοπό: α) να επισημανθούν τα 

θετικά στοιχεία και οι αδυναμίες κατά τη διενέργεια της επιμόρφωσης και β) να διατυπωθούν 

συγκεκριμένες προτάσεις-εισηγήσεις για τη βελτίωση και τον επανασχεδιασμό της όλης 

διαδικασίας σε επόμενη εκπαιδευτική εφαρμογή.   

    8.2.5.1  Θεωρητικά ζητήματα περί αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση συνιστά μία έννοια η οποία παραπέμπει σε διάφορα αντικείμενα, όπως 

αξιολόγηση μαθητών, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικού έργου, εκπαιδευτικού σχεδιασμού, 

σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κ.λπ. Στη διάρκεια των τελευταίων 

πενήντα ετών, αρκετοί θεωρητικοί και κοινωνικοί επιστήμονες συνέβαλαν στην ανάδειξη 

διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων, μοντέλων και ποικίλων πρακτικών με την 

αξιοποίηση διαφόρων ερευνητικών μεθοδολογικών εργαλείων.  

Αναφορικά με την έννοια της αξιολόγησης, εντοπίζεται συχνά μία εννοιολογική 

σύγχυση, καθώς συχνά η αξιολόγηση ταυτίζεται με έννοιες όπως "μέτρηση", "λογοδοσία", 

"εκτίμηση", "βαθμολογία", "αποτίμηση", "διόρθωση", "εξέταση" και "αποτελεσματικότητα", 

με απώτερο στόχο τον έλεγχο της ποιότητας και της απόδοσης, σύμφωνα με το πρότυπο των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων. Μία τέτοια προσέγγιση τεχνοκρατικής φύσης προτάσσει ως 

σημαντικότερες τις διαδικασίες μέτρησης και ελέγχου των αποδόσεων (Ball, 2009). Παρότι 

οι έννοιες αυτές είναι αλληλένδετες στο πεδίο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, ωστόσο, πολύ 

συχνά θεωρούνται ως ταυτόσημες και αξιοποιούνται με λανθασμένο τρόπο οδηγώντας σε 

παρερμηνείες της αξιολογικής διαδικασίας. Όμως, ο βασικός στόχος της αξιολόγησης στην 
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εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι η απλή άσκηση ελέγχου, καθώς δεν συνάδει με τον 

ανατροφοδοτικό και βελτιωτικό χαρακτήρα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.  

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση δεν πρέπει να διέπεται αποκλειστικά από διαδικασίες 

ελέγχου, καθώς σχετίζεται με την προστιθέμενη παιδαγωγική αξία του υπό αξιολόγηση 

αντικειμένου. Ιδιαίτερα στο πεδίο της επιμόρφωσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης, η 

αξιολόγηση αφορά στον προσδιορισμό και την αξιολόγηση της αξίας της επιμορφωτικής 

διαδικασίας. Επιβεβαιώνοντας αυτή τη θέση, οι Birley και Moreland (2014) προσδιορίζουν 

την αξιολόγηση ως τη διαδικασία συγκέντρωσης ή/και χρήσης πληροφοριών για τους 

σκοπούς προσδιορισμού της αξίας ενός αντικειμένου της αξιολογικής διαδικασίας. Ένας 

ευρύτερος  ορισμός αντιμετωπίζει την αξιολόγηση ως την αναγνώριση, αποσαφήνιση και 

εφαρμογή βάσιμων κριτηρίων για τον καθορισμό της αξιολόγησης της αξίας ενός 

αντικειμένου µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια (Fitzpatrick, Sanders, & Worthen, 2010). 

Επομένως, σημαντικός κρίνεται ο ρόλος των κριτηρίων των αξιολογούμενων αντικειμένων.   

Οι παραπάνω ορισμοί εδράζονται στον κλασσικό αλλά επίκαιρο πλέον ορισμό του 

Scriven (1967), ο οποίος περίπου πριν από μία πεντηκονταετία έκανε λόγο για την 

κατανόηση της αξίας ενός αντικειμένου, υποστηρίζοντας ότι η αξιολόγηση είναι η 

διαδικασία για τον συστηματικό και αντικειμενικό καθορισμό της αξίας ενός αντικειμένου, 

προσδίδοντας το συστηματικό χαρακτήρα που διέπει την αξιολόγηση. Υπό αυτή την έννοια, 

η αξιολόγηση προσεγγίζεται και ως μία ερευνητική διαδικασία που αξιοποιεί συστηματικά 

ερευνητικές μεθόδους των κοινωνικών επιστημών και μέσα συλλογής δεδομένων για την 

αποτίμηση της σύλληψης, του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της ωφέλειας εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων (Rossi & Freeman, 1985).  

Άλλοι ορισμοί έχουν ως επίκεντρο τα αποτελέσματα ή τις επιπτώσεις της 

αξιολόγησης για τους μαθητευόμενους και όχι τις διαδικασίες που εμπλέκονται στην 

αξιολόγηση (Guskey, 2002). Ο στόχος της αξιολόγησης είναι ο καθορισμός της 

καταλληλότητας και της επίτευξης των στόχων του προγράμματος, της αποτελεσματικότητας 

και της βιωσιμότητάς του. Ο απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της αξιολογούμενης 

κατάστασης και των παρεχόμενων προγραμμάτων και υπηρεσιών. Ο Patton (1997) στον 

ορισμό της αξιολόγησης προγραμμάτων ισχυρίζεται ότι η αξιολόγηση είναι η συστηματική 

συλλογή πληροφοριών για τις δραστηριότητες, τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα των 

προγραμμάτων, προκειμένου να προβεί κάποιος σε κρίσεις για το πρόγραμμα, για τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος ή την ενημέρωση για μελλοντικό 

προγραμματισμό.  
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Η κύρια θεωρητική προσέγγιση στην πρακτική της επιμόρφωσης/κατάρτισης 

επικεντρώνεται στη συστημική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία, κατά την αξιολογική 

διαδικασία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι ενός εκπαιδευτικού συστήματος (Swanson,  

2001). Βασική παραδοχή και στόχος της συστημικής προσέγγισης σε σχέση με την 

επιμόρφωση είναι η βελτίωση της απόδοσης των επιμορφούμενων, που επιτυγχάνεται όταν 

νέες γνώσεις και δεξιότητες μεταφέρονται και αξιοποιούνται στο εργασιακό περιβάλλον, 

όταν δηλαδή επιτυγχάνεται βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Ιδιαίτερα στο επιστημονικό πεδίο της εξΑΕ, η καινοτομία της μεθοδολογίας της και η 

διαδικτυακή προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης εγείρουν επιτακτικότατα το 

ζήτημα της διαρκούς αξιολόγησης. Υπό αυτό το σκεπτικό, ο Thorpe (1993) ορίζει την  

αξιολόγηση ως τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των πληροφοριών αναφορικά με κάθε 

πτυχή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, ως μέρος αναγνωρισμένης διαδικασίας κρίσης της 

αποτελεσματικότητάς του, της επάρκειάς του κι οποιουδήποτε άλλου αποτελέσματος μπορεί 

να έχει αυτό. Η σημασία της αξιολόγησης έγκειται ακριβώς στον ανατροφοδοτικό της 

χαρακτήρα με στόχο την παροχή προτάσεων για επανασχεδιασμό και βελτίωση του 

παρεχόμενου επιμορφωτικού προγράμματος γενικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης και 

ειδικότερα στο χώρο της εξΑΕ. Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και οι 

παράγοντες που επιδρούν στην υλοποίηση ενός προγράμματος και καθορίζουν όχι μόνο τα 

ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Επομένως, η αξιολόγηση ιδιαίτερα στον 

τομέα της εξΑΕ αποτελεί μία σημαντική διαδικασία συστηματικής συλλογής και ανάλυσης 

δεδομένων, που αποσκοπεί στον εντοπισμό στοιχείων απαραίτητων για τη βελτίωση των 

αξιολογούμενων αντικειμένων. 

Ορισμένες φορές όμως η αξιολόγηση τείνει να καταστεί μία διαδικασία 

αποσπασματική, μη συστηματική και μη οργανωμένη. Ο Guskey (2000) διακρίνει τρία 

βασικά λάθη στην προσπάθεια αξιολόγησης προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών. Το πρώτο λάθος είναι ότι ορισμένες απ’ αυτές τις προσπάθειες δεν είναι 

δυνατόν να χαρακτηριστούν ως αξιολόγηση, καθώς η λειτουργία τους περιορίζεται σε 

περιγραφική καταγραφή των θεματικών ενοτήτων που παρουσιάστηκαν (π.χ. ονόματα 

επιμορφωτών και  επιμορφούμενων, ώρες επιμόρφωσης, κ.λπ). Τα στοιχεία αυτά, ενώ είναι 

απαραίτητα, δεν στοχεύουν σε συμπεράσματα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και 

την αξία του προγράμματος και φυσικά δεν παρέχουν ουσιαστική ανατροφοδότηση. Το 

δεύτερο λάθος εντοπίζεται στον επιφανειακό χαρακτήρα των προσπαθειών αξιολόγησης, οι 

οποίες περιορίζονται στη μέτρηση της ευχαρίστησης που προσφέρει η επιμορφωτική 

εμπειρία στους συμμετέχοντες, χωρίς να ενδιαφέρονται για τον αντίκτυπο στις αντιλήψεις, 
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γνώσεις και την πρακτική εφαρμογή των επιμορφούμενων. Το τρίτο λάθος σχετίζεται με το 

σύντομο χαρακτήρα της.  

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ενός επιμορφωτικού προγράμματος απαιτεί βάθος 

χρόνου και συστηματική μεθοδολογική προσέγγιση. Δεν γίνεται κατανοητή μονοδιάστατα ως 

μία διαδικασία ελέγχου αλλά ως μια μορφή επιστημονικής έρευνας με συγκεκριμένα 

κριτήρια και ερευνητικές μεθόδους, που αντλούνται από το "οπλοστάσιο" των κοινωνικών 

επιστημών. Οι βασικές πτυχές κατά την αξιολογική διαδικασία είναι τα αξιολογούμενα 

αντικείμενα, τα κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης, η συστηματική προσέγγιση ή 

μεθοδολογία και ο σκοπός της αξιολόγησης. Τα πρωτεύοντα ζητήματα που επιβάλλεται να 

ληφθούν υπόψη και να προσδιοριστούν εξαρχής για την υλοποίηση μίας έρευνας 

αξιολόγησης, σύμφωνα με τον ∆ηµητρόπουλο (2010), είναι τα εξής:  

 Ο σκοπός της αξιολόγησης (για ποιο λόγο πραγματοποιείται η αξιολόγηση).  

 Το αντικείμενο ή τα αντικείμενα της αξιολόγησης (τι ακριβώς θα αξιολογηθεί).  

 Τα κριτήρια της αξιολόγησης (ως προς τι θα αξιολογηθεί/ούν το αντικείμενο/α της 

αξιολογικής διαδικασίας). 

 

    8.2.5.2  Τυπολογία εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Στην ελληνική και στη διεθνή βιβλιογραφία αναπτύχθηκαν πλείστες ταξινομήσεις 

των μορφών της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Βασικά κριτήρια της τυπολογίας αποτελούν η 

φύση των συλλεγόμενων δεδομένων (ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση), η προέλευση του 

αξιολογητή (εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση), ο χρόνος διεξαγωγής της αξιολόγησης 

(διαγνωστική, διαμορφωτική και αθροιστική αξιολόγηση), η σχέση του αξιολογητή με το 

αντικείμενο της αξιολόγησης (άμεση και έμμεση αξιολόγηση), η φιλοσοφική προσέγγιση-

ήθος (τεχνοκρατική/μηχανιστική και πλουραλιστική/ανθρωπιστική αξιολόγηση), κ.λπ 

(Δημητρόπουλος, 2010˙ Κασσωτάκης, 2013).  

Στο παρόν υποκεφάλαιο αξίζει να παρουσιαστούν συνοπτικά και ενδεικτικά 

ορισμένες απ’ αυτές τις ταξινομήσεις, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η αξιολόγηση ενός 

προγράμματος διακρίνεται για τη συνθετότητα, το εύρος και τις διαφορετικές μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις που δεν δικαιολογούν ένα απλώς μηχανιστικό πλαίσιο μέτρησης του 

αποτελέσματος, αλλά ένα πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για την αποτελεσματικότητα και 

βελτίωση των αξιολογούμενων αντικειμένων. 

Εστιάζοντας κάποιος στο φορέα αξιολόγησης, μπορεί να διακρίνει: i) την εξωτερική 

αξιολόγηση, που πραγματοποιείται από εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι δεν έχουν άμεση 
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σχέση με την όλη διαδικασία για την εξασφάλιση μεγαλύτερης εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

στην ερευνητική διαδικασία και ii) την εσωτερική αξιολόγηση, η οποία διενεργείται από τους 

άμεσα εμπλεκόμενους στην επιμορφωτική διαδικασία και τη μετέπειτα αξιολόγηση (Scriven, 

1991). Αυτό σημαίνει ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι έχουν μεγαλύτερη γνώση της 

επιμορφωτικής κατάστασης και ενδεχομένως να έχουν προσδιορίσει τυχόν αδυναμίες της. 

Επομένως, τους παρέχεται η δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους και να προβούν σε 

προτάσεις και τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν.  

Μία άλλη εξίσου σημαντική ταξινόμηση είναι εκείνη που βασίζεται στο χρόνο 

υλοποίησης της αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, διακρίνονται τρεις μορφές αξιολόγησης που 

πραγματοποιούνται σε διαφορετικά στάδια, επιδιώκοντας κάθε φορά διαφορετικά 

αποτελέσματα.  

 Αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση (diagnostic evaluation). Ήδη από τη φάση του 

σχεδιασμού ενός προγράμματος είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η διαγνωστική 

αξιολόγηση, η οποία αποσκοπεί στη συλλογή χρήσιμων δεδομένων που 

προσδιορίζουν το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων των επιμορφούμενων για το 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους για το 

πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί και τις προσδοκίες τους από τη θεματική που 

πρόκειται να αναπτυχθεί. Αυτή η μορφή αξιολόγησης πριν την έναρξη της 

επιμόρφωσης είναι σημαντική, καθώς παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε ο 

εκπαιδευτικός σχεδιαστής να λάβει υπόψη του τις προγενέστερες γνώσεις και 

δυνατότητες των επιμορφούμενων προσαρμόζοντας τους εκπαιδευτικούς στόχους στο 

επίπεδο των γνώσεών τους και των αναγκών τους.  

 Διαμορφωτική ή συνεχής αξιολόγηση (formative evaluation). Κατά την εφαρμογή 

του επιμορφωτικού προγράμματος αλλά και σε όλη τη διάρκεια της μαθησιακής 

διαδικασίας πραγματοποιείται η διαμορφωτική αξιολόγηση. Εκείνο που εξετάζεται 

μέσω αυτής της μορφής αξιολόγησης είναι ο εντοπισμός των αποκλίσεων μεταξύ του 

αρχικού σχεδιασμού και της πορείας εφαρμογής με στόχο τις διορθωτικές 

παρεμβάσεις, τον επανασχεδιασμό και τη διαμόρφωση νέων πιο αποτελεσματικών 

στρατηγικών για τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου προγράμματος και τη 

διαμόρφωση νέων πρακτικών. Ωστόσο, η διαμορφωτική αξιολόγηση λειτουργεί ως 

ένας μηχανισμός ανατροφοδότησης για τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, καθώς 

τους παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της μαθησιακής τους πορείας, της 

ανίχνευσης των αδυναμιών τους και της αυτοαξιολόγησής τους. Αυτή η μορφή 

αξιολόγησης εκτός από τα ερωτηματολόγια μπορεί να αξιοποιήσει και άλλες πιο 
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σύγχρονες τεχνικές αξιολόγησης (π.χ. ρουμπρίκες αξιολόγησης, τεστ 

αυτοαξιολόγησης, κ.λπ). 

  Αθροιστική ή τελική αξιολόγηση (summative evaluation). Μετά το πέρας της 

επιμορφωτικής διαδικασίας εφαρμόζεται η τελική αξιολόγηση για την εξέταση της 

επίτευξης των στόχων της επιμόρφωσης και τον εντοπισμό των παραγόντων που 

λειτούργησαν ενισχυτικά ή ανασταλτικά στη λειτουργία του προγράμματος. Αυτή η 

μορφή αξιολόγησης επικεντρώνεται στο μετρήσιμο αποτέλεσμα της μάθησης και 

στην παροχή πληροφοριών που δύνανται να οδηγήσουν σε διατύπωση 

τεκμηριωμένων πορισμάτων, αποτιμήσεων και εισηγήσεων σχετικά με την 

υιοθέτηση, συνέχιση, επέκταση ή ακόμη και απόρριψη των αρχικού σχεδιασμού 

(Scriven, 1967). Παράλληλα, τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης είναι δυνατόν 

να αξιοποιηθούν και σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς.             

Εάν το ενδιαφέρον επικεντρωθεί στη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων και στο είδος 

των αποτελεσμάτων, η αξιολόγηση διακρίνεται: i) στο ποσοτικό/τεχνοκρατικό/μηχανιστικό 

μοντέλο αξιολόγησης και ii) στο ποιοτικό/ανθρωποκεντρικό/πλουραλιστικό μοντέλο 

αξιολόγησης. Το πρώτο μοντέλο αξιολόγησης αφορά στον τυπικό έλεγχο μετρήσιμων 

μεγεθών και παρουσιάζει έναν θετικιστικό χαρακτήρα αναζήτησης της σχέσης αιτίας-

αιτιατού. Οι τεχνικές συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων είναι a priori προσδιορισμένες 

με έναν ολοφάνερο ποσοτικό προσανατολισμό. Από την άλλη πλευρά, το ανθρωπιστικό 

μοντέλο αξιολόγησης εκκινεί από την παραδοχή ότι τα μετρήσιμα αποτελέσματα σαφώς 

προκαθορισμένων στόχων δεν δύνανται να αποτυπώσουν τα ποιοτικά γνωρίσματα μιας 

μαθησιακής εμπειρίας. Το μοντέλο αυτό δίνει έμφαση στις ποικίλες διαστάσεις που 

προκύπτουν από τις διαφορετικές οπτικές των ίδιων των επιμορφούμενων και υιοθετεί μία 

ερμηνευτική προσέγγιση. Πρόκειται για πιο ευέλικτο μοντέλο αξιολόγησης με βασικό 

χαρακτηριστικό την ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευόμενων και την ενθάρρυνσή τους για τη 

διατύπωση αξιολογικών κρίσεων που συμβάλλουν στο να αναδειχθούν διαφορετικές πτυχές, 

αντιλήψεις και στάσεις.  

Ολοκληρώνοντας, έχει αξία να επισημάνουμε ότι το πλαίσιο της αξιολόγησης ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος θα πρέπει να διέπεται από τις βασικές αρχές δεοντολογίας που 

αφορούν κάθε ερευνητικό εγχείρημα και να διασφαλίζει την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και 

τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της.  
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   8.2.5.3  Θεωρητικά μοντέλα αξιολόγησης 

Διάφορα μοντέλα εκπαιδευτικής αξιολόγησης έχουν καταγραφεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία, συνθέτοντας το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο εδράζεται η ανάπτυξη 

του επιστημονικού πεδίου της αξιολόγησης. Ο όρος ''μοντέλο αξιολόγησης'' παραπέμπει στη 

θεωρία για την αξιολόγηση, τους σκοπούς της, τους ρόλους των συμμετεχόντων, τις 

ερευνητικές μεθόδους, τα ερευνητικά εργαλεία και μέσα, την εφαρμογή και την 

προστιθέμενη αξία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της. Ο σκοπός είναι η 

ανατροφοδότηση, η βελτίωση και ο επανασχεδιασμός της επιμορφωτικής διαδικασίας.  

Το παρόν υποκεφάλαιο αποσκοπεί στη συνοπτική παρουσίαση ορισμένων από τα 

σημαντικότερα μοντέλα εκπαιδευτικής αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον από 

τους ερευνητές, της δυναμικής τους και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που τα διέπουν, 

ώστε να επιλεγεί το μοντέλο που τελικώς θεωρήθηκε καταλληλότερο προς αξιοποίηση στην 

παρούσα έρευνα αξιολόγησης. 

 

Μοντέλο του Sufflebeam (CIPP) 

Ο Sufflebeam (1971) θεωρείται ένας από τους πιο διακεκριμένους θεωρητικούς στο 

επιστημονικό πεδίο της αξιολόγησης. Το μοντέλο που εισηγήθηκε αποτελεί το ακρωνύμιο 

για τις λέξεις Context/Πλαίσιο, Input/Εισροές, Process/Διαδικασία, Product/Αποτελέσματα 

(CIPP). Αυτή η θεωρητική προσέγγιση είναι αλληλένδετη με τη βελτίωση και λήψη 

ενημερωμένων αποφάσεων στο χώρο της διοίκησης. Προϋποθέτει τη συμμετοχή πολλών 

εμπλεκόμενων μερών στη διαδικασία της αξιολόγησης, απαιτεί τη χρήση ποσοτικών και 

ποιοτικών εργαλείων αξιολόγησης και επιτρέπει την παράλληλη εξέλιξη των διαδικασιών 

σχεδιασμού υλοποίησης και αξιολόγησης της επιμόρφωσης (Sufflebeam, 2003). 

Σύμφωνα με τον εισηγητή του, το θεωρητικό μοντέλο έχει σκοπό να βοηθήσει τα 

στελέχη της εκπαίδευσης να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τέσσερα είδη αποφάσεων, καθένα από 

τα οποία προτείνονται για έναν διαφορετικό τύπο αξιολόγησης: α) αξιολόγηση πλαισίου, β) 

αξιολόγηση εισροών, γ) αξιολόγηση διαδικασίας και δ) αξιολόγηση αποτελέσματος (Πίνακας 

8.4): 
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Πίνακας 8.4: Σχηματική παράσταση αξιολόγησης CIPP του Sufflebeam   

Αξιολόγηση Επεξηγήσεις 

C    Context (Πλαισίου) Εξυπηρετεί αποφάσεις σχεδιασμού. Επιλογή στόχων, καθορισμός 

αναγκών και συνθηκών, ολιστική εκτίμηση του πλαισίου αναφοράς 

της επιμόρφωσης.  

I      Input (Εισροών) Εξυπηρετεί δομικές αποφάσεις. Μελέτη και ικανοποίηση αναγκών, 

μελέτη του προφίλ των εκπαιδευόμενων, καθορισμός επιλογών, 

ανάπτυξη εναλλακτικών προτάσεων και προγραμματισμός 

διαδικασιών.  

P    Process (Διαδικασίας) Εξυπηρετεί αποφάσεις εφαρμογής. Εποπτεία και έλεγχος της 

διαδικασίας επιμόρφωσης και της υλοποίησης στόχων. Πόσο καλά 

εφαρμόστηκε το σχέδιο, οι αδυναμίες του, τι πρέπει να αλλάξει και 

να βελτιωθεί, κ.λπ. 

P    Product (Αποτελέσματος) Εξυπηρετεί αποφάσεις ανάδρασης. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων, 

γενική αποτίμηση της πορείας και εκτίμηση της καταλληλότητας 

και της αποτελεσματικότητας της επιμορφωτικής δράσης. 

 

Το θεωρητικό σχήμα του Stufflebeam θεωρείται ένα σωστά δομημένο, μεθοδολογικά 

άρτιο και λειτουργικό μοντέλο, έχει γίνει αποδεκτό από πολλούς επιστήμονες του πεδίου της 

αξιολόγησης και εφαρμόζεται σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα όταν ο στόχος είναι η 

λήψη σημαντικών αποφάσεων. 

 

Μοντέλο των τεσσάρων επιπέδων του Kirkpatrick 

Το μοντέλο των τεσσάρων επιπέδων του Donald Κirkpatrick (Kirkpatrick & 

Kirkpatrick, 2006) αφορά στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επιµόρφωσης. 

Διατυπώθηκε πρώτη φορά το 1959 και αφορά κυρίως το χώρο της επιμόρφωσης διοικητικών 

στελεχών σε ζητήματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης. Είναι χαρακτηριστικό μοντέλο 

αξιολόγησης σε ιεραρχικά δομημένα επίπεδα, όπως είναι τα επίπεδα της ανταπόκρισης των 

επιμορφούμενων, της μάθησης, της συμπεριφοράς και των τελικών αποτελεσμάτων της 

επιμορφωτικής διαδικασίας (Πίνακας 8.5): 
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Πίνακας 8.5: Σχηματική παράσταση του μοντέλου των τεσσάρων επιπέδων του Κirkpatrick 

Επίπεδα Αξιολόγησης  Επεξηγήσεις 

Reaction 

(Ανταπόκριση) 

Αποτίμηση της ικανοποίησης και στάσης των επιμορφούμενων από την 

επιμόρφωση. 

Learning 

(Μάθηση) 

Μέτρηση του βαθμού αύξησης των γνώσεων ή/και βελτίωσης των 

δεξιοτήτων. 

Behavior 

(Συμπεριφορά) 

Μέτρηση και παρακολούθηση της μεταφοράς των αποκτηθέντων 

γνώσεων/δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο, αλλαγή της εργασιακής 

συμπεριφοράς των εκπαιδευόμενων. 

Results 

(Αποτελέσματα) 

Συσχέτιση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης με τους 

οργανωσιακούς στόχους, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας. 

Ο λόγος της ευρύτατης εφαρμογής του είναι η ιδιαίτερη έμφαση που αποδίδει στη 

μέτρηση της αποτελεσματικότητας των επιμορφωτικών ενεργειών στο επίπεδο της 

οργάνωσης. Η ενημέρωση των συμμετεχόντων στην επιμορφωτική διαδικασία που φαίνεται 

να αποτελεί βασική παράμετρο άλλων μοντέλων, εδώ παραγκωνίζεται και τη θέση του 

παίρνει η αποτελεσματικότητα και ο βαθμός επίτευξης των στόχων του εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Το συμπεριφοριστικό μοντέλο του Κirkpatrick έτυχε ευρείας αποδοχής από την 

επιστημονική - ερευνητική κοινότητα και αποτέλεσε την αφετηρία για μεταγενέστερες 

αξιολογικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μοντέλο, μολονότι εφαρμόζεται ευρέως, 

έχει περιορισμένη χρήση στην εκπαίδευση, εξαιτίας της ανεπαρκούς επεξηγηματικής του 

δύναμης.  

 

Μοντέλο πέντε σταδίων του Guskey 

Το μοντέλο του Guskey (2000) για την αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής 

ανάπτυξης στον εκπαιδευτικό χώρο, αποτελείται από πέντε στάδια το καθένα από τα οποία 

προϋποθέτει τη διερεύνηση όλων των προηγούμενων. Αυτά τα πέντε στάδια 

αντιπροσωπεύουν μία προσαρμογή του μοντέλου αξιολόγησης που αναπτύχθηκε από τον 

Kirkpatrick (1959, 1998) για την αξιολόγηση της αξίας των προγραμμάτων επιμόρφωσης 

στον τομέα των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.  

Ο Guskey (2000) προτείνει ότι η αξιολόγηση των προγραμμάτων επαγγελματικής 

ανάπτυξης απαιτείται να βασίζεται στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα για τα οποία έχει 
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οργανωθεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα (π.χ. βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων). 

Ως εκ τούτου, προτείνει πέντε στάδια αξιολόγησης ιεραρχικά διατεταγμένα, από τα πιο απλά 

στα περισσότερο πολύπλοκα. Επιπλέον, επειδή κάθε επίπεδο βασίζεται στο προηγούμενο, η 

επιτυχία σε ένα επίπεδο είναι συνήθως απαραίτητη για την επιτυχία σε υψηλότερα επίπεδα. 

Τα πέντε στάδια της αξιολόγησης επιμορφωτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τον Guskey 

αναπτύσσονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 8.6): 

Πίνακας 8.6: Σχηματική παράσταση του μοντέλου των πέντε σταδίων του Guskey 

Επίπεδα Αξιολόγησης  Επεξηγήσεις 

1. Αντιδράσεις Συμμετεχόντων 

   (Participants’ Reactions) 

Αντιδράσεις και καταγραφή απόψεων των επιμορφούμενων 

για τις εμπειρίες από το πρόγραμμα, την επίτευξη των 

στόχων, το περιεχόμενο της διδακτικής προσέγγισης, το 

περιβάλλον, το κλίμα της επιμόρφωσης, κ.λπ.  

2. Μάθηση Συμμετεχόντων 

   (Participants’ Learning) 

Αξιολόγηση των γνώσεων που αποκόμισαν οι 

επιμορφούμενοι από την επιμόρφωση.  

3. Στήριξη σε επίπεδο οργανισμού 

  (Organizational support and change) 

Παροχή στήριξης από το σχολείο για την εφαρμογή και 

αξιοποίηση της γνώσης και των δεξιοτήτων που 

αποκτήθηκαν από το επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

4. Αξιοποίηση νέων 

γνώσεων/δεξιοτήτων 

  (Use of new Knowledge and Skills) 

Πρακτική εφαρμογή της νέας γνώσης και των δεξιοτήτων 

στον εργασιακό χώρο.  

5. Επιδράσεις στα μαθησιακά 

αποτελέσματα 

  (Impact of CPD on student learning) 

Εναρμόνιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τους 

δηλωμένους στόχους του προγράμματος. Επίδραση 

επιμόρφωσης στους τελικούς αποδέκτες. Συμπερίληψη 

γνωστικών  συμπεριφορικών και ψυχοκινητικών δεικτών. 

 

 

Μοντέλο του Stake 

Το θεωρητικό σχήμα που προτάθηκε από τον Stake (1967) ονομάστηκε θεωρία των 

''δύο όψεων''. Σύμφωνα με αυτό, δύο βασικές όψεις είναι κυρίαρχες στην αξιολόγηση: α) η 

Περιγραφή και β) η Κρίση. Η δραστηριότητα του αξιολογητή συνίσταται στο να περιγράφει 

μία πραγματικότητα και έπειτα να την αξιολογεί. Μετά την υλοποίηση ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος οι δύο αυτές όψεις αναπτύσσονται σε τρεις φάσεις: i) την προκαταρκτική 

φάση (πριν την έναρξη του προγράμματος - προϋπάρχουσες καταστάσεις), ii) τη φάση της 

παρέμβασης (κατά τη διάρκεια του προγράμματος) και iii) τη φάση των αποτελεσμάτων (στο 

τέλος του προγράμματος), οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως 

απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 8.7): 
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Πίνακας 8.7: Σχηματική παράσταση του μοντέλου ''δύο όψεων'' του Stake 

Φάσεις Αξιολόγησης Επεξηγήσεις 

Προκαταρκτική φάση Μελέτη των υπαρχουσών συνθηκών σε σχέση με την 

επιμορφωτική διαδικασία. 

Φάση της παρέμβασης Μελέτη της αλληλουχίας των σχέσεων και 

αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων. 

Φάση των αποτελεσμάτων Μελέτη της έκβασης της επιμορφωτικής δράσης. 

Ο αξιολογητής παρατηρεί και κρίνει τουλάχιστον σε σχέση με τρία σημεία: 1) πριν 

από την επιμορφωτική διαδικασία, 2) κατά τη διάρκειά της και (3) μετά την υλοποίησή της. 

Κατόπιν, ο Stake αναλύει τη δεύτερη ''όψη'' της αξιολογικής διαδικασίας, την κρίση. 

Προτείνει, λοιπόν, ότι η κρίση απεικονίζεται με τις εξής μορφές: α) συγκριτική αξιολόγηση 

(δηλαδή σύγκριση ενός προγράμματος με κάποιο άλλο), β) απόλυτη αξιολόγηση (σύγκριση 

ενός προγράμματος με κάποια πρότυπα ή προκαθορισμένα κριτήρια) και γ) συνδυασμό 

αυτών των δύο μορφών. 

8.3    Μεθοδολογία αξιολόγησης της παρούσας επιμόρφωσης 

____________________________________________________ 

   Στο πλαίσιο της παρούσας επιμορφωτικής δράσης πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση-

κριτική αποτίμηση του προγράμματος κατάρτισης ηγετικών στελεχών εκπαίδευσης, η οποία 

βασίστηκε σε δύο μοντέλα, τα οποία αξιοποιούνται διεθνώς σε έρευνες αξιολόγησης 

ανάλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων: i) το μοντέλο αξιολόγησης του Guskey (2000) και 

ii) τη διαδικασία αξιολόγησης που προτείνει ο Stake (1967). Ο συνδυασμός διαφορετικών 

μοντέλων αξιολόγησης εφαρμόζεται συχνά σε αξιολογήσεις επιμορφωτικών προγραμμάτων 

για την επίτευξη πληρότητας στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων.  

Το θεωρητικό πλαίσιο του Guskey υιοθετήθηκε για τους παρακάτω λόγους:  

 Χαρακτηρίζεται από πληρότητα σε ό, τι αφορά τα αντικείμενα αξιολόγησης τα οποία 

συμπεριλαμβάνει.  

 Δίνει έμφαση στα αποτελέσματα της αξιολογικής διαδικασίας.  

 Η διερεύνηση του ενός επιπέδου προϋποθέτει τη διερεύνηση όλων των 

προηγούμενων.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση πραγματοποιήθηκε συλλογή δεδομένων που 

σχετίζονταν μόνο με τα τέσσερα πρώτα στάδια του Guskey, καθώς η επίδραση στα 

μαθησιακά αποτελέσματα (5ο επίπεδο) δεν συγκαταλέγονταν ανάμεσα στους διατυπωμένους 
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στόχους του προγράμματος και διότι η διερεύνηση του τελευταίου σταδίου προϋπέθετε 

μεγάλο βάθος χρόνου, κάτι που δεν το επέτρεπε η συνολική διάρκεια του συγκεκριμένου 

προγράμματος επιμόρφωσης.  

Ωστόσο, για την επίτευξη αξιολόγησης ολιστικού χαρακτήρα αξιοποιήθηκε και η 

διερεύνηση της προϋπάρχουσας κατάστασης, που σχετίζεται με τις προηγούμενες γνώσεις 

και δεξιότητες των συμμετεχόντων αναφορικά με τη θεματική του προγράμματος και τις 

προσδοκίες τους από την επικείμενη επιμόρφωση. Η συλλογή δεδομένων αναφορικά με τις 

προϋπάρχουσες καταστάσεις είναι μία ενέργεια που προτείνει ο Stake (1967) στο θεωρητικό 

μοντέλο αξιολόγησης προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης. Ο Stake κάνει λόγο για την 

κατάσταση που επικρατεί πριν την έναρξη ενός προγράμματος κατάρτισης και περιλαμβάνει 

τις προγενέστερες γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. Με 

άλλα λόγια η παρούσα έρευνα ενσωμάτωσε ένα τμήμα του σχεδίου αξιολόγησης του Stake 

(1967) σε αυτό του Guskey (2000) για λόγους επίτευξης της πληρότητας στη συλλογή και 

ανάλυση των δεδομένων. Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν: 

1. Οι προϋπάρχουσες συνθήκες (μοντέλο Stake). Αναφέρεται στη διερεύνηση της 

προγενέστερης εκπαίδευσης και κατάρτισης των διευθυντικών στελεχών για τις θεματικές 

ενότητες που κάλυπτε το παρόν πρόγραμμα, καθώς και των προσδοκιών από το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα που επρόκειτο να υλοποιηθεί. Η διερεύνηση των προγενέστερων 

γνώσεων των επιμορφούμενων και των προσδοκιών τους διενεργήθηκε πριν την έναρξη (pre-

test) του προγράμματος επιμόρφωσης. Εργαλείο διερεύνησης αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο-

κλίμακα διερεύνησης των προσδοκιών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Επρόκειτο για 

ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο (online questionnaire) με ερωτήσεις/δηλώσεις που 

αφορούσαν στην παρουσίαση κάποιων δημογραφικών στοιχείων, της εργασιακής εμπειρίας, 

του επιπέδου γνώσεων και εμπειριών από τις ψηφιακές τεχνολογίες και την εξΑΕ, τα κίνητρα 

συμμετοχής και τις προσδοκίες τους από την επιμορφωτική παρέμβαση.       

2. Οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων (1ο στάδιο του Guskey). Πρόκειται για τη διερεύνηση 

των απόψεων των επιμορφούμενων από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Οι επιμέρους 

τομείς που αξιολογήθηκαν στο συγκεκριμένο επίπεδο αφορούσαν: τη γενική ικανοποίηση, 

την εναρμόνιση με τους σκοπούς και τους στόχους του προγράμματος, το περιεχόμενο, την 

οργάνωση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, τις δραστηριότητες/τεστς, την 

επάρκεια της επιμορφώτριας και το ψηφιακό περιβάλλον. Η διερεύνηση αυτού του σταδίου 

πραγματοποιήθηκε με ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο-κλίμακα αποτίμησης, που 

αποτελούνταν από τις προαναφερόμενες παραμέτρους, οι οποίες λειτούργησαν ως 
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κριτήρια/δείκτες αξιολόγησης, καθώς και με ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις των 

επιμορφούμενων ηγετικών στελεχών, που υλοποιήθηκαν μέσω Διαδικτύου. 

3. Η μάθηση των συμμετεχόντων (2ο στάδιο του Guskey). Πρόκειται για την αξιολόγηση 

της γνωστικής πτυχής του προγράμματος, μέσω της αποτίμησης των αποκτηθέντων γνώσεων 

και δεξιοτήτων από το σύνολο του προγράμματος. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε με τη 

συμπλήρωση του διαδικτυακού ερωτηματολογίου, το οποίο περιείχε δηλώσεις που 

σχετίζονταν με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που προέκυψαν από τη συμμετοχή στο εξ 

Αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης. Τα κριτήρια/δείκτες της αξιολόγησης σχετίζονταν με 

γνώσεις που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες σε σχέση με τις θεματικές ενότητες του 

προγράμματος (κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και 

συναισθηματικής νοημοσύνης, ψηφιακές δεξιότητες). Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν και 

ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις των συμμετεχόντων.   

4. Η στήριξη που παρέχεται από τον οργανισμό (3ο στάδιο του Guskey). Σχετίζεται με τη 

διερεύνηση των παραγόντων που αφορούν στον εκπαιδευτικό οργανισμό (σχολείο, μαθητές, 

εκπαιδευτικούς) ή τους έμμεσα εμπλεκόμενους (γονείς, εκπαιδευτικούς φορείς, τοπική 

κοινωνία). Αυτοί οι παράγοντες συνεισφέρουν στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος, δηλαδή στην αξιοποίηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διοίκησης του σχολείου. 

Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου και ημιδομημένων 

συνεντεύξεων με επιμορφούμενους-διευθυντικά στελέχη.    

5. Η εφαρμογή της νέας γνώσης και των δεξιοτήτων (4ο στάδιο του Guskey). Το τέταρτο 

επίπεδο, σύμφωνα με τον Guskey σχετίζεται με τη διερεύνηση του βαθμού πρακτικής 

εφαρμογής των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής ανάπτυξης σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας. Η διερεύνηση 

πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση διαδικτυακού ερωτηματολογίου (με ''κλειστού'' και 

''ανοικτού'' τύπου ερωτήσεις) και με τη διενέργεια διαδικτυακών ημιδομημένων 

συνεντεύξεων μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ο σκοπός ήταν να διερευνηθεί ο 

βαθμός εφαρμογής των αποκτηθέντων γνώσεων, οι συνέπειες στο ανθρώπινο δυναμικό, η 

διάχυση της γνώσης και η προοπτική μελλοντικής αξιοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων 

στο σχολικό οργανισμό. Οι ''κλειστές'' ερωτήσεις αποτελούσαν τους δείκτες αξιολόγησης για 

την αξιοποίηση και την προοπτική της εφαρμογής σε βάθος χρόνου και στους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς της σχολικής μονάδας. Η ''ανοικτή'' ερώτηση είχε έναν 
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συμπληρωματικό χαρακτήρα και παρείχε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να προβούν σε 

επεξηγήσεις, προτάσεις και εισηγήσεις για τη βελτίωση του παρόντος προγράμματος και το 

σχεδιασμό ανάλογων προγραμμάτων στο μέλλον. Το μοντέλο αξιολόγησης του παρόντος 

επιμορφωτικού προγράμματος, όπως αναπτύχθηκε, παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα 

(Σχήμα 8.4.):  

 

Σχήμα 8.4. Μοντέλο αξιολόγησης του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος 

Το ερευνητικό εγχείρημα αξιολόγησης-αποτίμησης του παρόντος προγράμματος 

επιμόρφωσης επικεντρώνεται όχι μόνο σε πτυχές/όψεις της διαδικασίας της επιμόρφωσης 

αλλά και στα αποτελέσματά της. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται αποτίμηση της ποιότητας 

της διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας του επιμορφωτικού προγράμματος. 

Επιδιώχθηκε η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή των ίδιων των συμμετεχόντων και η 

διερεύνηση των απόψεων και στάσεών τους για το πρόγραμμα, με σκοπό να αποκτήσει η 

αξιολόγηση ολιστικό χαρακτήρα. Αντικείμενα αξιολόγησης στην έρευνα αξιολόγησης 

αποτέλεσαν το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες 

διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης και το γενικότερο πλαίσιο της εφαρμογής της 

επιμόρφωσης.  
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Γενικότερα, αναφορικά με τις τρεις μορφές αξιολόγησης (διαγνωστική, 

διαμορφωτική και αθροιστική αξιολόγηση) κατά τη διαδικασία της συλλογής/παραγωγής 

δεδομένων αξιοποιήθηκαν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά μεθοδολογικά εργαλεία (Patton, 

2002) για λόγους τριγωνοποίησης και για λόγους αποφυγής μονοδιάστατων εκτιμήσεων. 

Ειδικότερα, έγινε χρήση διαφόρων τεχνικών και ερευνητικών εργαλείων της ποσοτικής και 

ποιοτικής ερευνητικής μεθοδολογίας: 

 Διαδικτυακών δραστηριοτήτων και τεστ αυτοαξιολόγησης στην πλατφόρμα 

Blackboard Collaborate. 

 Διαδικτυακού ερωτηματολογίου-κλίμακας μέτρησης των προσδοκιών των 

συμμετεχόντων (pre-test).  

 Online ερωτηματολογίου αθροιστικής/τελικής αποτίμησης της αξιολογικής 

διαδικασίας (post-test). 

 Διαδικτυακών ατομικών ημιδομημένων συνεντεύξεων με επιμορφούμενους 

διευθυντές/ντριες (post-test). 

 Διαδικτυακής παρατήρησης της δραστηριότητας και των αλληλεπιδράσεων των 

εκπαιδευόμενων μέσω της ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων που προέκυψαν από 

την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης.   
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Κεφάλαιο 9  

Παρουσίαση αποτελεσμάτων ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων  
 

Σύνοψη Κεφαλαίου 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται αρχικά τα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στη 

συμμετοχή των επιμορφούμενων και στην αλληλεπίδρασή τους κατά τη διάρκεια της 

επιμόρφωσης, όπως εκείνα προκύπτουν από την ψηφιακή παρατήρηση στο σύστημα 

Blackboard Collaborate. Κατόπιν, παρουσιάζονται τα ποσοτικά δεδομένα από τη στατιστική 

επεξεργασία του πρώτου ερωτηματολογίου - φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής 

και κλίμακας διερεύνησης προσδοκιών των διευθυντικών στελεχών σε σχέση με το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. Αυτό το ερωτηματολόγιο εστάλη με μήνυμα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση των σχολείων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και 

απευθύνονταν στους διευθυντές/ντριες και υποδιευθυντές/ντριες, οι οποίοι/ες εκούσια θα 

αποφάσιζαν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η επεξεργασία των δεδομένων 

του πρώτου ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε με την αξιοποίηση του στατιστικού 

πακέτου Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS) έκδοση 25.0 για Windows. 

Μετέπειτα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, τα οποία 

προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση του δευτέρου ερωτηματολογίου της αθροιστικής 

αξιολόγησης/αποτίμησης του προγράμματος επιμόρφωσης. Αυτό το ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο εστάλη μετά τη λήξη του προγράμματος μόνο σε όσα διευθυντικά στελέχη 

συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα. Έπειτα από τη συμπλήρωση και 

υποβολή του δευτέρου ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε καταχώριση και επεξεργασία 

των δεδομένων με το στατιστικό πακέτο Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS) 

έκδοση 25.0 για Windows.   

Για τη διαχείριση και περιγραφή των αριθμητικών δεδομένων, όπως εκείνα 

προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, αξιοποιήθηκε η Περιγραφική 

Στατιστική Ανάλυση των μεταβλητών (Descriptive Statistics), η οποία περιλαμβάνει 

μεθόδους οργάνωσης, περιγραφής και σύνοψης των αριθμητικών δεδομένων με πίνακες 

συχνοτήτων και γραφικές αναπαραστάσεις για τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου. Οι 

μεταβλητές που μετρήθηκαν σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert, θεωρήθηκαν ως ποσοτικές 

μεταβλητές. Για τις ποσοτικές μεταβλητές (π.χ. αξιολογήσεις σε κλίμακα Likert), 

υπολογίστηκαν οι δείκτες κεντρικής τάσης (μέση τιμή) και οι δείκτες διασποράς (τυπική 

απόκλιση). Για τις κατηγορικές μεταβλητές ονομαστικού τύπου (π.χ. φύλο), αξιοποιήθηκαν οι 
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απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων. Οι ποσοτικές μετρήσεις παρουσιάζονται 

με τη μορφή: 

 Πινάκων, οι οποίοι απεικονίζουν κατανομές (απόλυτες συχνότητες και σχετικές 

συχνότητες) των απαντήσεων των διευθυντικών στελεχών ως προς συγκεκριμένες 

μεταβλητές του ερωτηματολογίου, καθώς και μέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις.    

 Διαγραμμάτων (π.χ. κυκλικών διαγραμμάτων, ραβδογραμμάτων, αραχνοειδών 

διαγραμμάτων), τα οποία απεικονίζουν ποσοστά ή/και απόλυτες συχνότητες. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης γίνεται με βάση τα επίπεδα του 

μοντέλου αξιολόγησης του Guskey (2000) και του μοντέλου του Stake (1967) όπως αυτά 

αναλύθηκαν στο Σχήμα 8.4. (βλ. Υποκεφάλαιο 8.3).  

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ως επί τω πλείστον κλειστού τύπου 

ερωτήσεις και συγκεκριμένα διχοτομικές ερωτήσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 

ερωτήσεις ιεράρχησης τύπου Likert. Το ερωτηματολόγιο, εκτός από τη διερεύνηση των 

δημογραφικών στοιχείων και του ατομικού-υπηρεσιακού προφίλ των ερωτώμενων, κινήθηκε 

και σε άξονες - κριτήρια που αφορούσαν στην αθροιστική/τελική αξιολόγηση του 

προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά 

με τη σκοποθεσία του προγράμματος, το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, την οργάνωση και 

παρουσίαση του επιμορφωτικού υλικού, τις δραστηριότητες-τεστς, την επάρκεια της 

επιμορφώτριας, το ψηφιακό περιβάλλον της επιμόρφωσης, την αξιοποίηση και εφαρμογή των 

αποκτηθέντων νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στο σχολικό πλαίσιο και τη γενική ικανοποίηση 

από τη συμμετοχή των διευθυντών/ντριών στο πρόγραμμα. Στο τέλος, το ερωτηματολόγιο 

περιλάμβανε ερώτηση ανοικτού τύπου, η οποία κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί, διότι 

από την ερώτηση αυτή αναμενόταν να αντληθούν ποιοτικά δεδομένα για τους εξής δείκτες:  

 Εμπειρία από τη συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

 Προτάσεις - εισηγήσεις βελτίωσης του προγράμματος επιμόρφωσης και κατάρτισης. 

Παρομοίως, στο δεύτερο ερωτηματολόγιο τα δεδομένα μελετήθηκαν με τη χρήση 

συχνοτήτων, ποσοστών, μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων και παρουσιάστηκαν με 

πίνακες συχνοτήτων και γραφικές παραστάσεις (γραφήματα), ώστε να καταστούν πιο 

ευανάγνωστα. Η στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με 

την αξιοποίηση μεθόδων της Επαγωγικής Στατιστικής Ανάλυσης (Inferential Statistics) με 

την αξιοποίηση των παραμετρικών στατιστικών κριτηρίων t ανεξάρτητων δειγμάτων 

(Independent Samples t-test) και μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης (One-Way 

Analysis of Variance-ANOVA) (όπως παρουσιάστηκαν στο Υποκεφάλαιο 7.6.1).  
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9.1    Αποτελέσματα ψηφιακής παρατήρησης στην πλατφόρμα 

_____________________________________________________ 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες 

αξιολογούνταν με τη διαδικασία της διαμορφωτικής αξιολόγησης, καθώς ελέγχονταν η 

ενεργός συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που ήταν αναρτημένες στην πλατφόρμα 

τηλεκατάρτισης. Από την παρατήρηση στην πλατφόρμα διαπιστώνεται ότι οι 

επιμορφούμενοι αντιλήφθηκαν επακριβώς το τι έπρεπε να κάνουν όσον αφορά στις 

δραστηριότητες του προγράμματος αφομοιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη νέα γνώση και 

λαμβάνοντας την κατάλληλη ανατροφοδότηση από την επιμορφώτρια, η οποία τόνωνε 

διαρκώς το ηθικό τους και τους παρακινούσε να συνεχίσουν με το ίδιο σθένος την 

προσπάθειά τους. Παράλληλα, η διαμορφωτική αξιολόγηση των επιμορφούμενων 

διεξάγονταν και μέσω των τεστ αυτοαξιολόγησης αποσκοπώντας στην εμπέδωση του υλικού.   

Παράλληλα, η πλατφόρμα παρείχε ψηφιακά εργαλεία, με τα οποία κατέστη δυνατό 

να πραγματοποιηθεί η εκτεταμένη παρακολούθηση και η ψηφιακή παρατήρηση της 

μαθησιακής πορείας και της απόδοσης των εκπαιδευόμενων. Ειδικότερα, μέσω των 

ψηφιακών εργαλείων της πλατφόρμας "Performance Dashboard" (Πίνακας ελέγχου 

απόδοσης) και "Retention Center" (Κέντρο Διατήρησης), η επιμορφώτρια ήταν δυνατόν να 

παρακολουθήσει και να εντοπίσει τους εκπαιδευόμενους που δεν είχαν ολοκληρώσει τις 

υποχρεώσεις τους και να τους κινητοποιήσει αποστέλλοντας μηνύματα, προκειμένου να τους 

υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δομή του προγράμματος για την επιτυχή 

έκβασή του. Ταυτόχρονα, ήταν σε θέση να τους παροτρύνει, ώστε να ολοκληρώσουν το 

πρόγραμμα και να μην εγκαταλείψουν την  προσπάθειά τους.  

Επιπλέον, η πλατφόρμα μέσω του ψηφιακού εργαλείου "Course Reports" (Αναφορές 

Προγράμματος) παρείχε τη δυνατότητα άντλησης και καταγραφής δεδομένων για τη χρήση 

και τη δραστηριότητα των ειμορφούμενων εντός της πλατφόρμας. Πιο συγκεκριμένα, από τα 

δεδομένα που αντλήθηκαν από την ψηφιακή παρατήρηση στην πλατφόρμα εξετάστηκαν όλες 

οι δραστηριότητες των χρηστών. Όπως διαφαίνεται στο Γράφημα 1. (βλ. Παράρτημα VII) 

υπήρχε σταθερή πρόσβαση των χρηστών στο περιεχόμενο του προγράμματος σε όλη τη 

διάρκεια των πέντε εβδομάδων της επιμόρφωσης.  

 Όσον αφορά στην καταγραφή δραστηριότητας όλων των συμμετεχόντων στο  

πρόγραμμα επιμόρφωσης ανά ημέρα, καθίσταται σαφές ότι οι συμμετέχοντες 

διευθυντές/ντριες δραστηριοποιούνταν περισσότερο κατά τις ημέρες Πέμπτη και 

Παρασκευή, δηλαδή προς το τέλος της εβδομάδας που τελείωναν με τις υποχρεώσεις τους ως 
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διευθυντικά στελέχη. Ο συνολικός χρόνος ενασχόλησης με το επιμορφωτικό πρόγραμμα 

ήταν 929,03 ώρες, ενώ ο μέσος όρος εμπλοκής του κάθε ενεργού εκπαιδευόμενου 

ανέρχονταν σε 14,75 ώρες, στοιχεία που καταγράφουν τη μεγάλη συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων και την ενασχόλησή τους με το πρόγραμμα. Τα στοιχεία αυτά 

αποτυπώνονται ξεκάθαρα στο Γράφημα 2. (βλ. Παράρτημα VII).   

Επιπλέον, το Σ.Δ.Μ. παρείχε τη δυνατότητα καταγραφής των ημερών που ο κάθε 

εκπαιδευόμενος ενεργοποιούνταν περισσότερο, το μέσο όρο ενασχόλησής του και τη 

συχνότητα εισόδου του στην πλατφόρμα. Επιπλέον, μπορούσε να εξεταστεί ο συνολικός 

χρόνος ενασχόλησης του εκάστοτε επιμορφούμενου και η συχνότητα πρόσβασής του ανά 

θέμα του προγράμματος. Στο Γράφημα 3. και στον Πίνακα 1. παρουσιάζονται ενδεικτικά 

στατιστικά στοιχεία από την δραστηριότητα ενός εκ των επιμορφούμενων (βλ. Παράρτημα 

VII).  

 Επίσης, παρείχε τη δυνατότητα εμφάνισης της δραστηριότητας των χρηστών για όλες 

τις περιοχές του μαθήματος, καθώς και ημερομηνίες δραστηριότητας, ώρες και ημέρες της 

εβδομάδας. Στην παρούσα επιμόρφωση οι συνολικές επισκέψεις των επιμορφούμενων στην 

πλατφόρμα ανέρχονταν στις 33.058 και παρατηρήθηκε ότι η μεγαλύτερη προσβασιμότητα 

στην πλατφόρμα σημειώθηκε κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες μετά το πέρας των 

σχολικών υποχρεώσεων των επιμορφούμενων διευθυντικών στελεχών. Επιπλέον, η 

μεγαλύτερη προσέλευση στην πλατφόρμα διαπιστώθηκε κατά τις ημέρες Παρασκευή και 

Κυριακή. Αυτή η προτίμηση των επιμορφούμενων στις ημέρες που αναφέρθηκαν 

αιτιολογείται ως εξής: η Παρασκευή ήταν η ημέρα διεξαγωγής των προγραμματισμένων 

τηλεσυναντήσεων και οι επιμορφούμενοι συμμετείχαν ενεργά, ενώ η Κυριακή ήταν η 

τελευταία ημέρα προθεσμίας για την εκπόνηση των εργασιών και των τεστ 

αυτοαξιολόγησης, επομένως πολλοί επιμορφούμενοι επέλεγαν αυτές τις ημέρες για να 

απασχοληθούν στην πλατφόρμα. Η συνολική σύνοψη της δραστηριότητας των χρηστών στο 

Σ.Δ.Μ. διαφαίνεται ξεκάθαρα στους Πίνακες 2. και 3., καθώς και στα Γραφήματα 4. και 5. 

(βλ. Παράρτημα VII).      

Επίσης, η πλατφόρμα εμφάνισε δεδομένα, τα οποία συνόψιζαν τη δραστηριότητα των 

χρηστών στα φόρουμ συζητήσεων. Παρατηρήθηκε ότι μεγαλύτερη πρόσβαση στο φόρουμ 

συζητήσεων αφορούσε την πρώτη δραστηριότητα της τέταρτης θεματικής ενότητας για τη 

συναισθηματική νοημοσύνη (1302 hits) και την πρώτη δραστηριότητα της πρώτης θεματικής 

ενότητας για τις κοινωνικές δεξιότητες (1218 hits). Ωστόσο, το ενδιαφέρον των 

επιμορφούμενων διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και στις υπόλοιπες δραστηριότητες στο 

φόρουμ συζητήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά διαπιστώθηκαν 9210 επισκέψεις των 
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χρηστών στα φόρουμ συζητήσεων. Επιπλέον, στην πρώτη δραστηριότητα της τέταρτης 

θεματικής ενότητας εντοπίστηκαν τα περισσότερα σε αριθμό μηνύματα (123 μηνύματα), 

όπως επίσης και στην πρώτη δραστηριότητα της τρίτης θεματικής ενότητας για την επίλυση 

προβλημάτων (116 μηνύματα). Στις υπόλοιπες θεματικές ενότητες διαπιστώθηκε σχετικά 

σταθερός αριθμός μηνυμάτων από τους χρήστες. Επιπλέον, η συμμετοχή των 

επιμορφούμενων στα φόρουμ συζητήσεων αυξάνονταν κατά τις ημέρες που απείχαν από τις 

σχολικές δραστηριότητες (λόγω εθνικών εορτών και επίσημων αργιών). Αυτά τα στοιχεία 

αποτυπώνονται ξεκάθαρα στους Πίνακες 4., 5. και 6. καθώς και στα Γραφήματα 6., 7. και 8. 

(βλ. Παράρτημα VII).   Date 

Τέλος, στην περιοχή της πλατφόρμας "Results Center" (Κέντρο Αποτελεσμάτων) 

υπήρχε η δυνατότητα προβολής της συνολικής βαθμολογίας των χρηστών στα τεστ 

αυτοαξιολόγησης και ήταν ορατά τόσο από την επιμορφώτρια όσο και από τους ίδιους τους 

επιμορφούμενους εξατομικευμένα, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν εκ νέου με 

κάποια θεματική ενότητα του προγράμματος και να αναπροσαρμόσουν τη μελέτη τους για τη 

βελτίωση της απόδοσής τους.  

 

 

9.2    Αποτελέσματα ερωτηματολογίου εκδήλωσης ενδιαφέροντος/αίτησης συμμετοχής 

__________________________________________________________________________ 

  

   9.2.1  Δημογραφικά στοιχεία / προφίλ των ενδιαφερόμενων διευθυντών/ντριών 
   

Ο πληθυσμός των ηγετικών στελεχών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης αποτελείται από 152 άτομα στη Δυτική 

Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα 108 άνδρες (ποσοστό 71%) και 44 γυναίκες (ποσοστό 29%) και 

141 άτομα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα 79 άνδρες (ποσοστό 56%) και 62 

γυναίκες (ποσοστό 44%). Σε όλα αυτά τα ηγετικά στελέχη απευθύνθηκε πρόσκληση για να 

λάβουν μέρος στην εξ Αποστάσεως επιμορφωτική δράση.  

Στο συγκεκριμένο εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα εκδήλωσαν ενδιαφέρον 

συμμετοχής με δική τους προαίρεση συνολικά 66 διευθυντικά στελέχη σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν=66). Από την ανασκόπηση των στατιστικών ευρημάτων 

είναι δυνατή η σκιαγράφηση του ατομικού προφίλ όσων εκ των διευθυντικών στελεχών 

εκδήλωσαν πρόθεση να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Ως προς το φύλο, η 

σύνθεση του δείγματος των ηγετικών στελεχών που συμπλήρωσε το πρώτο ερωτηματολόγιο 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής και κλίμακας διερεύνησης προσδοκιών, αποτελούνταν 
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από περισσότερες γυναίκες σε ποσοστό 59,1% (39 άτομα) και λιγότερους άνδρες σε ποσοστό 

40,9% (27 άτομα) (Γράφημα 9.1.).  

 

Γράφημα 9.1. Κυκλικό διάγραμμα απόλυτων συχνοτήτων των διευθυντικών στελεχών ως προς το φύλο  

Μελετώντας τον κλάδο - ειδικότητα των διευθυντικών στελεχών που ενδιαφέρθηκαν 

να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, το μεγαλύτερο ποσοστό 27,3% ανήκε στην ειδικότητα των 

Φιλολόγων (ΠΕ02), ακολουθεί με ποσοστό 16,7% η ειδικότητα των Μαθηματικών (ΠΕ03) 

και στην τρίτη θέση βρίσκονταν οι διευθυντές/ντριες Πληροφορικής (ΠΕ86) με ποσοστό 

15,2%. Οι υπόλοιπες ειδικότητες και τα ποσοστά τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.1. 

 

Πίνακας 9.1: Πίνακας απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων (%) των διευθυντών/ντριών ως προς τον  κλάδο - 

ειδικότητα  

Κλάδος - Ειδικότητα Συχνότητα Ποσοστό 

ΠΕ01 Θεολόγοι 1 1,5 

ΠΕ02 Φιλόλογοι 18 27,3 

ΠΕ03 Μαθηματικοί 11 16,7 

ΠΕ04.01 Φυσικοί 4 6,1 

ΠΕ04.05 Γεωλόγοι 2 3,0 

ΠΕ06 Αγγλικής 1 1,5 

ΠΕ07 Γερμανικής 4 6,1 

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 2 3,0 

ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτές  1 1,5 

ΠΕ78 Κοινωνιολόγοι 2 3,0 

ΠΕ80 Οικονομολόγοι 2 3,0 
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ΠΕ82 Μηχανολόγοι -Μηχανικοί 4 6,1 

ΠΕ84 Ηλεκτρονικοί 2 3,0 

ΠΕ86 Πληροφορικοί 10 15,2 

ΠΕ88.02 Γεωπόνοι 1 1,5 

ΠΕ88.05 Περιβάλλοντος 1 1,5 

Σύνολο 66 100,0 

Εξετάζοντας τα ακαδημαϊκά προσόντα των διευθυντικών στελεχών που έδειξαν 

ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, όλα τα ηγετικά στελέχη ήταν 

κάτοχοι βασικού πτυχίου Α.Ε.Ι. ή κάτοχοι πτυχίου Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Τ.Ε.Ι.).  

Απ’ αυτούς, 47 άτομα διέθεταν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και μόλις 7 ήταν κάτοχοι 

διδακτορικού τίτλου σπουδών. Επιπλέον, 45 διευθυντικά στελέχη διέθεταν πιστοποιητικό 

Επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου και 38 είχαν πιστοποιηθεί στις Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου. 

Στον Πίνακα 9.2 που ακολουθεί, απεικονίζονται τα ακαδημαϊκά προσόντα των διευθυντικών 

στελεχών των σχολικών μονάδων.   

Πίνακες 9.2: Πίνακας απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων (%) των διευθυντών/ντριών ως προς τα ακαδημαϊκά 

τους προσόντα 

Πτυχίο Συχνότητα Ποσοστό 

Κάτοχος Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. 66 100,0 

Μεταπτυχιακό Συχνότητα Ποσοστό 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 47 71,2 

Δεν είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 19 28,8 

Σύνολο 66 100,0 

Διδακτορικό Συχνότητα Ποσοστό 

Κάτοχος Διδακτορικού 7 10,6 

Δεν είναι κάτοχος Διδακτορικού 59 89,4 

Σύνολο 66 100,0 

Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου Συχνότητα Ποσοστό 

Κάτοχος πιστοποίησης  

Επιμόρφωσης Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου 
45 68,2 

Δεν είναι κάτοχος πιστοποίησης 

Επιμόρφωσης Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου 
21 31,8 

Σύνολο 66 100,0 

Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου Συχνότητα Ποσοστό 

Κάτοχος πιστοποίησης  

Επιμόρφωσης Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου 
38 57,6 
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Δεν είναι κάτοχος πιστοποίησης 

Επιμόρφωσης Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου 
28 42,4 

Σύνολο 66 100,0 

Εργασιακή εμπειρία  

Όσον αφορά στην κατανομή των στελεχών εκπαίδευσης σε σχέση με την εργασιακή 

τους εμπειρία σε διευθυντική θέση, διαπιστώθηκε υψηλή συγκέντρωση στην κλίμακα των 0-

5 ετών. Συγκεκριμένα, ποσοστό 57,6% υπηρέτησε σε θέση ευθύνης λιγότερο από 5 έτη, 

ποσοστό 18,2% είχε διευθυντική προϋπηρεσία από 6 έως 10 έτη και ποσοστό 24,2% είχε 

προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης περισσότερα από 10 έτη. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

διαφαίνονται και στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 9.3).  

Πίνακας 9.3: Πίνακας απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων (%) των διευθυντών/ντριών για τα έτη διευθυντικής 

εμπειρίας  

Έτη εμπειρίας ως στέλεχος διοίκησης Συχνότητα Ποσοστό 

 0 έως 5 έτη 38 57,6 

 6 έως 10 έτη 12 18,2 

 11 έτη και άνω 16 24,2 

  Σύνολο 66 100,0 

Τεχνολογικές γνώσεις - εμπειρία 

Μελετώντας την επάρκεια των διευθυντικών στελεχών ως προς την αξιοποίηση των 

Νέων Τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης, διαπιστώθηκε ότι 22 διευθυντικά στελέχη 

θεωρούν τον εαυτό τους πολύ επαρκή, 21 άτομα είναι αρκετά επαρκή, 19 ηγετικά στελέχη 

κατέχουν πάρα πολύ καλά τη χρήση των τεχνολογιών και μόλις 4 άτομα δήλωσαν ότι έχουν 

μικρή γνώση σχετικά με τις Ν.Τ.  (Πίνακας 9.4).   

Πίνακας 9.4: Πίνακας απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων (%) των διευθυντών/ντριών για την επάρκειά τους στη 

χρήση των Ν.Τ.  

Επάρκεια στη χρήση των Τ.Π.Ε Συχνότητα Ποσοστό 

 Λίγο 4 6,1 

 Αρκετά 21 31,8 

 Πολύ 22 33,3 

 Πάρα πολύ 19 28,8 

                   Σύνολο 66 100,0 

 



 
326 

Αναφορικά με τη συμμετοχή των διευθυντικών στελεχών σε προηγούμενα εξ 

Αποστάσεως σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης, 32 άτομα (48,5%) δήλωσαν ότι 

έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση δύο ή και περισσοτέρων εξ Αποστάσεως 

σεμιναρίων ή προγραμμάτων επιμόρφωσης και 20 άτομα (30,3%) έχουν παρακολουθήσει 

άλλο ένα εξ Αποστάσεως σεμινάριο στο παρελθόν. Επιπλέον, μόλις 2 άτομα (3%) δήλωσαν 

ότι παρότι στο παρελθόν είχαν εγγραφεί σε εξ Αποστάσεως πρόγραμμα, ωστόσο δεν 

κατάφεραν να το φέρουν εις πέρας, ενώ 12 άτομα (18,2%) είναι η πρώτη φορά που επρόκειτο 

να αποκτήσουν εμπειρία σε εξ Αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης (Πίνακας 9.5). 

Πίνακας 9.5: Πίνακας απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων (%) των διευθυντών/ντριών για την εμπειρία τους σε 

εξ Αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης 

Εμπειρία σε εξ Αποστάσεως προγράμματα Συχνότητα Ποσοστό 

 Ναι, έχω εγγραφεί στο παρελθόν, αλλά δεν το έχω ολοκληρώσει 2 3,0 

 Ναι, έχω ολοκληρώσει άλλο ένα εξΑ σεμινάριο/πρόγραμμα 20 30,3 

 Ναι, έχω ολοκληρώσει δύο ή περισσότερα εξ Αποστάσεως 

σεμινάρια/προγράμματα στο παρελθόν 

32 48,5 

 Όχι, είναι η πρώτη φορά 12 18,2 

Σύνολο 66 100,0 

 

   9.2.2  Κίνητρα συμμετοχής στο εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 

Κατόπιν διερευνήθηκαν τα βασικότερα κριτήρια που ώθησαν τα ηγετικά στελέχη 

στην απόφασή τους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην επιμορφωτική δράση. Τα 

κίνητρα αυτά ήταν εσωτερικοί παράγοντες, όπως το ενδιαφέρον για τη μάθηση και την 

ανάπτυξη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, την προσωπική ανάπτυξη, την επαγγελματική 

ανέλιξη και την ανάπτυξη κοινωνικών επαφών, αλλά και εξωτερικοί παράγοντες, όπως το 

πιστοποιητικό επιμόρφωσης.  

Από τον υπολογισμό του μέσου όρου (Μ.Ο.) και της τυπικής απόκλισης (Τ.Α.) των 

απαντήσεων, προκύπτει ότι η πλειονότητα των διευθυντών/ντριών ανέφερε ως κίνητρα 

συμμετοχής στο πρόγραμμα τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους (Μ.Ο. = 4,70, 

Τ.Α. = 0,554), την ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη (Μ.Ο. = 4,65, Τ.Α. = 0,480) και την 

ανάγκη παρακολούθησης των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων (Μ.Ο. = 4,55, 

Τ.Α. = 0,637). Σε μέτριο βαθμό οι διευθυντές/ντριες χαρακτηρίζονται, κατά φθίνουσα 

σειρά, από το κίνητρο της θεματολογίας/περιεχομένου του προγράμματος (Μ.Ο. = 4,48, 
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Τ.Α. = 0,533), την αμεσότητα της εφαρμογής των νεοαποκτηθέντων γνώσεων στο σχολικό 

οργανισμό (Μ.Ο. = 4,33, Τ.Α. = 0,865) και την πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 

(Μ.Ο. = 4,18, Τ.Α. = 0,821). Στον αντίποδα, λιγότερα διευθυντικά στελέχη φαίνεται να 

ενδιαφέρονται για το κίνητρο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τους συνεπιμορφούμενους 

(Μ.Ο. = 3,71, Τ.Α. = 0,989) και ακόμη λιγότερα κατέταξαν ως κίνητρο συμμετοχής την 

πιστοποίηση που επρόκειτο να λάβουν με τη λήξη του προγράμματος (Μ.Ο. = 3,52, Τ.Α. = 

1,041) (Πίνακας 9.6): 

Πίνακας 9.6: Πίνακας απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων (%) των απαντήσεων των διευθυντών/ντριών για τα 

κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα  

Κίνητρα συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
N 

 Η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 4,70 ,554 66 

 Η ανάγκη της προσωπικής ανάπτυξης 4,65 ,480 66 

 Η ανάγκη παρακολούθησης επιστημονικών/τεχνολογικών εξελίξεων  

εξελίξεων 

4,55 ,637 66 

 Η θεματολογία/περιεχόμενο του προγράμματος 4,48 ,533 66 

 Η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής των αποκτηθέντων γνώσεων στη 

σχολική διοίκηση 

4,33 ,865 66 

 Η παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 4,18 ,821 66 

 Η αλληλεπίδραση με τους συνεπιμορφούμενους 3,71 ,989 66 

 Η πιστοποίηση που θα λάβω από τη συμμετοχή 3,52 1,041 66 

 

Επίδραση δημογραφικών χαρακτηριστικών στους παράγοντες κινήτρων συμμετοχής 

των διευθυντών/ντριών στο πρόγραμμα επιμόρφωσης 

Οι διευθυντές/ντριες εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται από διαφορετικά δημογραφικά 

και υπηρεσιακά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για άτομα διαφορετικού φύλου, κατέχουν 

διαφορετικά ακαδημαϊκά προσόντα και τίτλους σπουδών και έχουν διαφορετική εμπειρία σε 

διευθυντική θέση. Τα κίνητρα συμμετοχής τους στη διαδικτυακή επιμόρφωση ενδεχομένως 

να διαφοροποιούνται στη βάση των ατομικών τους στοιχείων. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο το δημογραφικό και 

υπηρεσιακό προφίλ των διευθυντών/ντριών που ενδιαφέρθηκαν να συμμετάσχουν στο 

πρόγραμμα επηρεάζει τα κίνητρα συμμετοχής τους.  

Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα 

(Independent Samples t-test), προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων των ηγετικών στελεχών για τα κίνητρα σε 
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σχέση με τους δημογραφικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες (φύλο, ακαδημαϊκά προσόντα, 

έτη σε θέση ευθύνης). Επιπλέον, για να εξεταστούν οι διαφορές στους μέσους όρους των 

απαντήσεων των διευθυντικών στελεχών στις οκτώ διαστάσεις των κινήτρων ως προς τα έτη 

υπηρεσίας σε ηγετική θέση, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης ή 

μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (One-Way Analysis of Variance-ANOVA).   

Αναφορικά με το φύλο, πραγματοποιήθηκε σύγκριση μέσων όρων και στατιστικός 

έλεγχος με την αξιοποίηση του στατιστικού κριτηρίου t ανεξάρτητων δειγμάτων. Η 

ανεξάρτητη μεταβλητή είναι οι άνδρες και οι γυναίκες και οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι 

οι διάφορες κατηγορίες κινήτρων συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Από τη 

στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι οι γυναίκες διευθύντριες διέπονται σε μεγαλύτερο βαθμό 

από το ενδιαφέρον τους για μάθηση και ανάπτυξη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων (Μ.Ο. = 

4,72, Τ.Α. = 0,510) σε σύγκριση με τους άνδρες (Μ.Ο. = 4,67, Τ.Α. = 0,620). Ωστόσο, δεν 

παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά από τη σύγκριση των μέσων όρων των δύο 

ομάδων t(64)= -0,367, p>0,05. Παρομοίως, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες δίνουν μεγαλύτερη 

σημασία στο κίνητρο της προσωπικής τους ανάπτυξης (Μ.Ο. = 4,67, Τ.Α. = 0,478) από ό, τι 

οι άνδρες (Μ.Ο. = 4,63, Τ.Α. = 0,492), ωστόσο οι διαφορές στους μέσους όρους των δύο 

ομάδων δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές [t(64)= -0,306, p>0,05].  

Αναφορικά με το κίνητρο της παρακολούθησης των επιστημονικών και τεχνολογικών 

εξελίξεων, βρέθηκε ότι οι άνδρες θεωρούν ως σημαντικότερο κίνητρο την ανάγκη να 

εναρμονιστούν με τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις (Μ.Ο. = 4,63, Τ.Α. = 

0,565) εν συγκρίσει με τις γυναίκες διευθύντριες (Μ.Ο. = 4,49, Τ.Α. = 0,683). Ο στατιστικός 

έλεγχος t έδειξε ότι δεν υφίστανται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων 

όρων των δύο ομάδων [t(64)= 0,892, p>0,05].  

Όσον αφορά στο κίνητρο συμμετοχής εξαιτίας της θεματολογίας και του 

περιεχομένου του προγράμματος, προέκυψε ότι οι γυναίκες κρίνουν ως σημαντικότερο 

κίνητρο τη θεματολογία της επιμόρφωσης (Μ.Ο. = 4,51, Τ.Α. = 0,556) από ό, τι οι άνδρες 

συνάδελφοί τους (Μ.Ο. = 4,44, Τ.Α. = 0,506). Ωστόσο, οι διαφορές στους μέσους όρους των 

δύο ομάδων και σ’ αυτή την περίπτωση ήταν στατιστικώς μη σημαντικές [t(64)= -0,509, 

p>0,05].  

Επιπλέον, σε σχέση με το κίνητρο της αμεσότητας της εφαρμογής των 

νεοαποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων στο σχολικό οργανισμό, διαπιστώθηκε ότι οι 

άνδρες υπερτερούν ως προς το κίνητρο αυτό (Μ.Ο. = 4,41, Τ.Α. = 0,694) συγκριτικά με τις 

γυναίκες (Μ.Ο. = 4,28, Τ.Α = 0,972). Παρόλα αυτά, η διαφορά στους μέσους όρους των δύο 
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ομάδων ήταν στατιστικώς μη σημαντική, όπως προέκυψε από τη στατιστική ανάλυση του t - 

test [t(64)= 0,576, p>0,05].  

Εξετάζοντας το κίνητρο παροχής εκπαιδευτικού υλικού από την επιμορφώτρια, 

διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες θεωρούν ότι αυτό το κίνητρο διαδραματίζει σπουδαιότερο ρόλο 

στην απόφασή τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα (Μ.Ο. = 4,33, Τ.Α. = 0,737) σε σχέση 

με τους άνδρες (Μ.Ο. = 3,96, Τ.Α. = 0,898). Ωστόσο, στους μέσους όρους των απαντήσεων 

των ανδρών και των γυναικών δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές [t(64)=    

-1,834, p>0,05]. 

Ως προς το κίνητρο ανάπτυξης κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, προέκυψε ότι τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες 

αυτό το κίνητρο βρίσκεται σε χαμηλή θέση στην κλίμακα ιεράρχησης των κινήτρων. Οι 

απαντήσεις των γυναικών εμφάνισαν μεγαλύτερο μέσο όρο (Μ.Ο. = 3,79, Τ.Α. = 1,031) εν 

συγκρίσει με τις απαντήσεις των ανδρών (Μ.Ο. = 3,59, Τ.Α. = 0,931). Η στατιστική ανάλυση 

του κριτηρίου t έδειξε μη σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των δύο ομάδων [t(64)=    

-0,815, p>0,05]. 

Τέλος, σε σχετικώς χαμηλότερο βαθμό διέπει τους διευθυντές/ντριες το εξωτερικό 

κίνητρο της πιστοποίησης που θα λάμβαναν από την επιτυχή παρακολούθηση και 

ολοκλήρωση του προγράμματος. Από τη σύγκριση των μέσων όρων των δύο ομάδων, 

προέκυψε ότι οι γυναίκες έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στο πιστοποιητικό που θα λάμβαναν 

με τη λήξη του προγράμματος (Μ.Ο. = 3,54, Τ.Α. = 0,969) από ό, τι οι άνδρες (Μ.Ο. = 3,48, 

Τ.Α. = 1,156). Όμως, η εφαρμογή του στατιστικού κριτηρίου t δεν έδειξε στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων των απαντήσεων των δύο ομάδων [t(64)= -

0,217, p>0,05].  

Επομένως, αξίζει να επισημανθεί ότι τόσο οι άνδρες διευθυντές όσο και οι γυναίκες 

διευθύντριες φαίνεται ότι αναγνώρισαν ως σημαντικότερα τα εσωτερικά κίνητρα για τη 

συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα (βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, 

προσωπική ανάπτυξη). Αντιθέτως, τελευταία στην ιεράρχηση κινήτρων εκ μέρους τόσο των 

ανδρών όσο και των γυναικών βρίσκονταν τα κίνητρα που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

κοινωνικών σχέσεων ή με εξωτερικά κίνητρα, όπως το πιστοποιητικό που θα λάμβαναν με το 

πέρας της επιμόρφωσης. Τα παραπάνω αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται στον Πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 9.7): 
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Πίνακας 9.7: Περιγραφικά στοιχεία δείγματος ως προς τα κίνητρα συμμετοχής σε σχέση με το φύλο  

 

Κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα  ΦΥΛΟ N 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό 

σφάλμα Μ.Ο. 

Βελτίωση γνώσεων - δεξιοτήτων Άνδρες  27 4,67 ,620 ,119 

Γυναίκες  39 4,72 ,510 ,082 

Ανάγκη προσωπικής ανάπτυξης Άνδρες  27 4,63 ,492 ,095 

Γυναίκες  39 4,67 ,478 ,076 

Παρακολούθηση 

επιστημονικών/τεχνολογικών 

εξελίξεων 

Άνδρες  27 4,63 ,565 ,109 

Γυναίκες  39 4,49 ,683 ,109 

Θεματολογία / περιεχόμενο 

προγράμματος 

Άνδρες  27 4,44 ,506 ,097 

Γυναίκες 39 4,51 ,556 ,089 

Δυνατότητα εφαρμογής νέων γνώσεων 

στη σχολική διοίκηση 

Άνδρες  27 4,41 ,694 ,134 

Γυναίκες  39 4,28 ,972 ,156 

 Παροχή εκπαιδευτικού υλικού Άνδρες  27 3,96 ,898 ,173 

Γυναίκες  39 4,33 ,737 ,118 

Αλληλεπίδραση με  

συνεπιμορφούμενους 

Άνδρες  27 3,59 ,931 ,179 

Γυναίκες  39 3,79 1,031 ,165 

Πιστοποίηση από τη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα 

Άνδρες  27 3,48 1,156 ,222 

Γυναίκες  39 3,54 ,969 ,155 

 

Ενδιαφέρουσα παράμετρος διερεύνησης είναι ο βαθμός στον οποίο τα ακαδημαϊκά 

προσόντα επιδρούν στην επιλογή κινήτρων εκ μέρους των διευθυντικών στελεχών για τη 

συμμετοχή τους στην επιμορφωτική δράση. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε ο στατιστικός 

έλεγχος t ανεξάρτητων δειγμάτων, προκειμένου να εξεταστούν οι διαφοροποιήσεις στους 

μέσους όρους των απαντήσεων όλων των ατόμων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής. 

Συγκεκριμένα, οι δύο ομάδες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι κάτοχοι και μη κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ανεξάρτητη μεταβλητή), εφόσον ποσοστό 71,2% των 

διευθυντών/ντριών που ενδιαφέρθηκαν να συμμετάσχουν ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου. Ως εξαρτημένες μεταβλητές εκλήφθηκαν οι διάφορες κατηγορίες κινήτρων 

συμμετοχής στο πρόγραμμα.    

Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι όσοι διευθυντές/ντριες δεν διαθέτουν 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για την προσωπική τους ανάπτυξη 

(Μ.Ο. = 4,68, Τ.Α. = 0,478) σε σχέση με εκείνους/ες που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο 

(Μ.Ο. = 4,64, Τ.Α. = 0,486). Το στατιστικό κριτήριο t δεν έδειξε στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές στους μέσους όρους αυτών των δύο ομάδων [t(64)= 0,349, p>0,05].  
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Αντιθέτως, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατέταξαν ανάμεσα στα 

σημαντικότερα κίνητρα για τη συμμετοχή τους στην επιμορφωτική διαδικασία την ανάγκη 

για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους (Μ.Ο. = 4,72, Τ.Α. = 0,540). Οι μη 

κατέχοντες μεταπτυχιακό τίτλο θεώρησαν επίσης σημαντικό αυτό το κίνητρο, αλλά 

χαρακτηρίστηκαν σε μικρότερο βαθμό από αυτό (Μ.Ο. = 4,63, Τ.Α. = 0,597). Ωστόσο, η 

εφαρμογή του κριτηρίου t έδειξε ότι οι διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων των 

κατόχων και μη κατόχων μεταπτυχιακού ήταν στατιστικώς μη σημαντικές [t(64)= -0,607, 

p>0,05].    

Υψηλά στην κατάταξη των κινήτρων για τη συμμετοχή στην επιμορφωτική δράση 

ήταν και το κίνητρο που αφορά στην παρακολούθηση των επιστημονικών και τεχνολογικών 

εξελίξεων. Οι κατέχοντες μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σημείωσαν υψηλότερο μέσο όρο στις 

απαντήσεις τους (Μ.Ο. = 4,57, Τ.Α. = 0,580) σε σύγκριση με τους μη κατέχοντες 

μεταπτυχιακό τίτλο (Μ.Ο. = 4,47, Τ.Α. = 0,772). Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων και των δύο ομάδων [t(64)=        

-0,579, p>0,05].  

 Παρομοίως, τα διευθυντικά στελέχη αξιολόγησαν ως σημαντικό κίνητρο για τη 

συμμετοχή τους το πρόγραμμα τη θεματολογία και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης. 

Ιδιαίτερα, για εκείνους/ες που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο αποτελεί πρόκληση η 

θεματολογία (Μ.Ο. = 4,53 Τ.Α. = 0,513) εν συγκρίσει με όσους/ες κατέχουν μεταπτυχιακό 

τίτλο (Μ.Ο. = 4,47, Τ.Α. = 0,546). Τα αποτελέσματα του κριτηρίου t έδειξαν ότι δεν 

υφίστανται στατιστικώς σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων των δύο 

ομάδων [t(64)= 0,399, p>0,05]. 

Σε υψηλή θέση στην ιεράρχηση των κινήτρων ήταν το κίνητρο αξιοποίησης των νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων στη σχολική μονάδα. Οι απαντήσεις των κατόχων μεταπτυχιακού 

τίτλου εμφανίζουν μεγαλύτερο μέσο όρο (Μ.Ο. = 4,38, Τ.Α. = 0,848) σε σύγκριση με τους 

μη κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (Μ.Ο. = 4,21, Τ.Α. = 0,918). Η στατιστική ανάλυση του 

κριτηρίου t δεν έδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές [t(64)= -0,730, p>0,05]. 

 Αναφορικά με το κίνητρο της παροχής εκπαιδευτικού υλικού, παρατηρήθηκε ότι τα 

διευθυντικά στελέχη που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο έκριναν σημαντικότερο αυτό το 

κίνητρο για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση (Μ.Ο. = 4,21, Τ.Α. = 0,918) σε σύγκριση 

με τα διευθυντικά στελέχη που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο (Μ.Ο. = 4,17, Τ.Α. = 0,789). 

Όπως προέκυψε από τη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων βάσει του κριτηρίου t, δεν 

εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων των 

δύο ομάδων [t(64)= 0,179, p>0,05].  
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Σε σχετικώς χαμηλότερο βαθμό διέπει τους διευθυντές/ντριες το κίνητρο της 

ανάπτυξης κοινωνικών επαφών μεταξύ των επιμορφούμενων. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου παρουσίασαν μεγαλύτερο δείκτη στο κίνητρο της αλληλεπίδρασης με τους 

συνεπιμορφούμενους (Μ.Ο. = 3,74, Τ.Α. = 0,988) σε σχέση με τους μη κατόχους 

μεταπτυχιακού (Μ.Ο. = 3,63, Τ.Α. = 1,012). Οι διαφορές των μέσων όρων των απαντήσεων 

των δύο ομάδων κρίθηκαν στατιστικώς μη σημαντικές [t(64)= -0,418, p>0,05].   

Στην τελευταία θέση στα κίνητρα συμμετοχής στην επιμόρφωση ήταν το κίνητρο της 

πιστοποίησης από την παρακολούθηση της επιμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, όσα 

διευθυντικά στελέχη κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο έδειξαν επιθυμία να προσθέσουν στα 

πιστοποιητικά επιμορφώσεων και την πιστοποίηση που θα λάμβαναν από την 

παρακολούθηση του παρόντος προγράμματος (Μ.Ο. = 3,55, Τ.Α. = 0,951) εν συγκρίσει με τα 

ηγετικά στελέχη που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο (Μ.Ο. = 3,42, Τ.Α. = 1,261). Η 

στατιστική ανάλυση του κριτηρίου t δεν εμφάνισε στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις 

απαντήσεις των μέσων όρων των δύο ομάδων [t(64)= -0,464, p>0,05].  

Συνεπώς, ως προς την επιλογή κινήτρων που ωθούν τους ηγέτες εκπαίδευσης που 

διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα, παρατηρήθηκε ότι σε υψηλότερα επίπεδα βρίσκονται τα εσωτερικά κίνητρα που 

αφορούν στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων και στην προσωπική ανάπτυξη και σε 

χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται τα κίνητρα που αναφέρονται στην ανάπτυξη κοινωνικών 

σχέσεων με τους συνεπιμορφούμενους και στη λήψη πιστοποιητικού επιμόρφωσης. Στον 

Πίνακα 9.8 αποτυπώνονται τα παραπάνω αποτελέσματα:     
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Πίνακας 9.8: Περιγραφικά στοιχεία δείγματος ως προς τα κίνητρα συμμετοχής σε σχέση με την κατοχή 

μεταπτυχιακού τίτλου  

 

 

Κίνητρα συμμετοχής στο 

πρόγραμμα  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ N Μέσος όρος 

Τυπική 

απόκλιση  

Τυπικό 

σφάλμα Μ.Ο.   

Ανάγκη προσωπικής 

ανάπτυξης 

Μη κάτοχοι 19 4,68 ,478 ,110 

Κάτοχοι 47 4,64 ,486 ,071 

Βελτίωση γνώσεων - 

δεξιοτήτων 

Μη κάτοχοι 19 4,63 ,597 ,137 

Κάτοχοι 47 4,72 ,540 ,079 

Παρακολούθηση 

επιστημονικών/τεχνολογικών 

εξελίξεων 

Μη κάτοχοι 19 4,47 ,772 ,177 

Κάτοχοι 47 4,57 ,580 ,085 

Θεματολογία / περιεχόμενο 

προγράμματος 

Μη κάτοχοι 19 4,53 ,513 ,118 

Κάτοχοι 47 4,47 ,546 ,080 

Δυνατότητα εφαρμογής νέων 

γνώσεων στη σχολική διοίκηση 

Μη κάτοχοι 19 4,21 ,918 ,211 

Κάτοχοι 47 4,38 ,848 ,124 

Παροχή εκπαιδευτικού υλικού Μη κάτοχοι 19 4,21 ,918 ,211 

Κάτοχοι 47 4,17 ,789 ,115 

Αλληλεπίδραση με  

συνεπιμορφούμενους 

Μη κάτοχοι 19 3,63 1,012 ,232 

Κάτοχοι 47 3,74 ,988 ,144 

Πιστοποίηση από τη 

συμμετοχή στο πρόγραμμα 

Μη κάτοχοι 19 3,42 1,261 ,289 

Κάτοχοι 47 3,55 ,951 ,139 

 

Αξιόλογη πτυχή προς διερεύνηση είναι και ο βαθμός στον οποίο οι πιστοποιήσεις 

που κατέχουν τα διευθυντικά στελέχη στις Τ.Π.Ε. επηρεάζουν τα κίνητρα συμμετοχής τους 

στο παρόν πρόγραμμα. Ο έλεγχος για πιθανές διαφορές στους μέσους όρους των ατόμων που 

είναι πιστοποιημένα στις Τ.Π.Ε. και των ατόμων που δεν είναι, πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση του στατιστικού κριτηρίου t για ανεξάρτητα δείγματα. Οι δύο ομάδες, δηλαδή των 

διευθυντών/ντριών που είναι κάτοχοι πιστοποίησης Τ.Π.Ε. και των διευθυντών/ντριών που 

δεν είναι, είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή και οι οκτώ παράγοντες κινήτρων είναι οι 

εξαρτημένες μεταβλητές.  

Παρατηρήθηκε ότι οι διευθυντές/ντριες που δεν είναι πιστοποιημένοι στις Τ.Π.Ε. 

ιεραρχούν ως σημαντικότερο το κίνητρο της βελτίωσης των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 

που θα αποκόμιζαν από το πρόγραμμα (Μ.Ο. = 4,92, Τ.Α. = 0,289) συγκριτικά με εκείνους 

που είναι πιστοποιημένοι (Μ.Ο. = 4,65, Τ.Α. = 0,588). Η επίδραση της κατοχής 

πιστοποίησης στις Τ.Π.Ε. βρέθηκε στατιστικώς σημαντική στο κίνητρο της βελτίωσης των 

γνώσεων και δεξιοτήτων [t(34,528)= 2,325, p<0,05].  
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Επιπλέον, διερευνήθηκε η επίδραση της κατοχής πιστοποιητικού στις Τ.Π.Ε. στο 

κίνητρο της προσωπικής ανάπτυξης. Από τη στατιστική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι μη 

κάτοχοι πιστοποίησης στις Τ.Π.Ε. ανέφεραν ως πιο σημαντικό κίνητρο για τη συμμετοχή 

τους την προσωπική τους ανάπτυξη (Μ.Ο. = 4,83, Τ.Α. = 0,389) σε σύγκριση με τους μη 

κατόχους πιστοποίησης (Μ.Ο. = 4,61, Τ.Α. = 0,492). Ωστόσο, το στατιστικό κριτήριο t δεν 

έδειξε στατιστικώς σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των απαντήσεων των δύο 

ομάδων [t(19,685)= 1,699, p>0,05]. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε διερεύνηση του κατά πόσο η κατοχή 

πιστοποιητικού στις Τ.Π.Ε. επιδρά στο κίνητρο της θεματολογίας/περιεχομένου. Όσα 

διευθυντικά στελέχη δεν έχουν πιστοποιηθεί στις Τ.Π.Ε. ανέφεραν ως πιο σημαντικό κίνητρο 

για τη συμμετοχή τους τη θεματολογία του προγράμματος (Μ.Ο. = 4,75, Τ.Α. = 0,452) 

συγκριτικά με τα διευθυντικά στελέχη που έχουν πιστοποιηθεί (Μ.Ο. = 4,43, Τ.Α. = 0,536). 

Η στατιστική ανάλυση μέσω του κριτηρίου t ανέδειξε στατιστικώς σημαντική διαφορά 

μεταξύ των μέσων όρων των δύο ομάδων [t(18,551)= 2,167, p<0,05]. 

Ακόμη εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο η κατοχή ή μη πιστοποίησης στις Τ.Π.Ε. 

επηρεάζει το κίνητρο της παρακολούθησης των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. 

Οι ηγέτες εκπαίδευσης που δεν είναι πιστοποιημένοι στις Τ.Π.Ε. αξιολόγησαν ως 

σημαντικότερο κίνητρο την παρακολούθηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων 

(Μ.Ο. = 4,58, Τ.Α. = 0,515) σε σχέση με όσους/ες είναι πιστοποιημένοι (Μ.Ο. = 4,54, Τ.Α. = 

0,665). Ωστόσο, η αξιοποίηση της στατιστικής ανάλυσης t για ανεξάρτητα δείγματα έδειξε 

ότι δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές [t(64)= 0,266, p>0,05]. 

Πτυχή προς διερεύνηση είναι και ο βαθμός στον οποίο η κατοχή ή μη πιστοποίησης 

στις Τ.Π.Ε. επιδρά στο κίνητρο της παροχής εκπαιδευτικού υλικού εκ μέρους της 

επιμορφώτριας. Οι διευθυντές/ντριες που δεν έχουν πιστοποιηθεί στις Τ.Π.Ε. εκτίμησαν 

περισσότερο το κίνητρο της παροχής επιμορφωτικού υλικού (Μ.Ο. = 4,58, Τ.Α. = 0,669) σε 

σύγκριση με εκείνους/ες που έχουν πιστοποιηθεί (Μ.Ο. = 4,09, Τ.Α. = 0,830. Παρόλα αυτά, 

οι διαφορές ανάμεσα στους μέσους όρους των απαντήσεων των δύο ομάδων δεν είναι 

στατιστικώς σημαντικές [t(64)= 1,911, p>0,05]. 

Όσον αφορά στο κίνητρο της δυνατότητας εφαρμογής νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 

στο σχολικό οργανισμό, διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές/ντριες που δεν διαθέτουν 

πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. έκριναν σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα που παρέχει το 

πρόγραμμα για αξιοποίηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στη σχολική μονάδα (Μ.Ο. = 4,50, 

Τ.Α. = 0,674) συγκριτικά με τους διευθυντές/ντριες που κατέχουν πιστοποίηση (Μ.Ο. = 4,30, 
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Τ.Α. = 0,903). Πάραυτα, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στους 

μέσους όρους των απαντήσεων των δύο ομάδων [t(64)= 0,735, p>0,05]. 

Χαμηλότεροι μέσοι όροι διαπιστώθηκαν στις απαντήσεις των διευθυντικών στελεχών 

ως προς το κίνητρο ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των επιμορφούμενων. Πιο 

συγκεκριμένα, τα ηγετικά στελέχη που δεν είναι πιστοποιημένα στις Τ.Π.Ε. θεώρησαν την 

αλληλεπίδραση πιο σημαντική (Μ.Ο. = 3,92, Τ.Α. = 1,165) εν συγκρίσει με τα ηγετικά 

στελέχη που είναι κάτοχοι πιστοποίησης (Μ.Ο. = 3,67, Τ.Α. = 0,952). Ωστόσο, αυτές οι 

διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικώς 

σημαντικές [t(64)= 0,790, p>0,05]. 

Στην τελευταία θέση της αξιολόγησης των κινήτρων βρίσκεται το κίνητρο της 

πιστοποίησης που θα λάμβαναν οι επιμορφούμενοι με το πέρας της επιμόρφωσης. Οι μη 

κατέχοντες πιστοποιητικό στις Τ.Π.Ε. εκτίμησαν περισσότερο το κίνητρο της πιστοποίησης 

από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα (Μ.Ο. =  3,75, Τ.Α. = 1,215) από ό, τι οι κατέχοντες 

(Μ.Ο. = 3,46, Τ.Α. = 1,004). Η στατιστική ανάλυση του κριτηρίου t για ανεξάρτητα δείγματα 

δεν έδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές [t(64)= 0,862, p>0,05). Τα παραπάνω 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 9.9): 

Πίνακας 9.9: Περιγραφικά στοιχεία δείγματος ως προς τα κίνητρα συμμετοχής σε σχέση με την κατοχή 

πιστοποιήσεων στις Τ.Π.Ε.  

Κίνητρα συμμετοχής  

στο πρόγραμμα 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Τ.Π.Ε. 
N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό σφάλμα 

Μ.Ο. 

Βελτίωση γνώσεων - 

δεξιοτήτων 

Μη κάτοχοι 12 4,92 ,289 ,083 

Κάτοχοι 54 4,65 ,588 ,080 

Ανάγκη προσωπικής 

ανάπτυξης 

Μη κάτοχοι 12 4,83 ,389 ,112 

Κάτοχοι 54 4,61 ,492 ,067 

Θεματολογία / περιεχόμενο 

προγράμματος 

Μη κάτοχοι 12 4,75 ,452 ,131 

Κάτοχοι 54 4,43 ,536 ,073 

Παρακολούθηση 

επιστημονικών/ 

τεχνολογικών εξελίξεων 

Μη κάτοχοι 12 4,58 ,515 ,149 

Κάτοχοι 54 4,54 ,665 ,090 

Παροχή  

εκπαιδευτικού υλικού 

Μη κάτοχοι 12 4,58 ,669 ,193 

Κάτοχοι 54 4,09 ,830 ,113 

Δυνατότητα εφαρμογής νέων 

γνώσεων στη σχολική 

διοίκηση 

Μη κάτοχοι 12 4,50 ,674 ,195 

Κάτοχοι 54 4,30 ,903 ,123 

Αλληλεπίδραση με  

συνεπιμορφούμενους 

Μη κάτοχοι 12 4,58 ,669 ,193 

Κάτοχοι 54 3,67 ,952 ,130 

Πιστοποίηση από τη 

συμμετοχή στο πρόγραμμα 

Μη κάτοχοι 12 3,75 1,215 ,351 

Κάτοχοι 54 3,46 1,004 ,137 
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Κατόπιν, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστούν οι διαφορές στους μέσους όρους των 

απαντήσεων των στελεχών εκπαίδευσης στους οκτώ παράγοντες κινήτρων (εξαρτημένες 

μεταβλητές) ως προς τα έτη διευθυντικής υπηρεσίας (ανεξάρτητη μεταβλητή). Για το σκοπό 

αυτό αξιοποιήθηκε η μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (One-Way Analysis of 

Variance-ANOVA), προκειμένου να εξεταστούν οι τυχόν διαφορές στους μέσους όρους από 

περισσότερες από δύο συνθήκες της ανεξάρτητης μεταβλητής.  

  Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 8.10, τα ηγετικά στελέχη που έχουν μικρότερη 

διευθυντική εμπειρία (0-5 έτη) αξιολόγησαν ως σπουδαιότερα κίνητρα για τη συμμετοχή 

τους στο πρόγραμμα, τη δυνατότητα βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους (Μ.Ο. = 

4,74, Τ.Α. = 0,503), την προσωπική ανάπτυξη (Μ.Ο. = 4,66, Τ.Α. = 0,481), την 

παρακολούθηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων (Μ.Ο. = 4,50, Τ.Α. = 

0,688) και το κίνητρο της θεματολογίας του προγράμματος (Μ.Ο. = 4,47, Τ.Α. = 0,506). 

Τα διευθυντικά στελέχη, τα οποία έχουν διευθυντική υπηρεσία 6 - 10 έτη, ιεράρχησαν 

ως σημαντικότερο κίνητρο τη δυνατότητα παρακολούθησης των επιστημονικών και 

τεχνολογικών εξελίξεων (Μ.Ο. = 4,58, Τ.Α. = 0,515) και ακολούθως τη βελτίωση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων τους (Μ.Ο. = 4,50, Τ.Α. = 0,674) και την προσωπική ανάπτυξη 

(Μ.Ο. = 4,50, Τ.Α. = 0,522). Λιγότερο σημαντικά κίνητρα θεώρησαν το κίνητρο της 

αλληλεπίδρασης με τους συνεπιμορφούμενους (Μ.Ο. = 3,33, Τ.Α. = 0,985) και της 

πιστοποίησης από τη συμμετοχή τους (Μ.Ο. = 3,00, Τ.Α. = 1,044).  

Όσα στελέχη εκπαίδευσης έχουν μεγαλύτερη διευθυντική εμπειρία (10 έτη και άνω) 

εκτίμησαν ως σπουδαιότερα κίνητρα τη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων (Μ.Ο. = 4,75, 

Τ.Α. = 0,577), την προσωπική ανάπτυξη (Μ.Ο. = 4,75, Τ.Α. = 0,447), την παρακολούθηση 

των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τη θεματολογία του προγράμματος 

(Μ.Ο. = 4,63, Τ.Α. = 0,619). Σε φθίνουσα σειρά ιεράρχησαν το κίνητρο της εφαρμογής των 

νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στο σχολικό οργανισμό (Μ.Ο. = 4,25, Τ.Α. = 1,065), την 

ανάπτυξη αλληλεπίδρασης με τους συνεπιμορφούμενους (Μ.Ο. = 4,00, Τ.Α. = 0,966) και το 

κίνητρο της πιστοποίησης από τη συμμετοχή τους (Μ.Ο. = 3,69, Τ.Α. = 0,873). 

Ο έλεγχος της ομοιογένειας των διακυμάνσεων των απαντήσεων των ηγετών 

εκπαίδευσης στα οκτώ κίνητρα ως προς τα έτη διευθυντικής υπηρεσίας έδειξε πως οι 

διακυμάνσεις των ομάδων είναι ίσες. Τα αποτελέσματα της στατιστικής μονοπαραγοντικής 

ανάλυσης διακύμανσης που πραγματοποιήθηκε, έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων ως προς τα οκτώ κίνητρα για τον 

παράγοντα έτη διευθυντικής υπηρεσίας (p>0,05). Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνονται 

στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 9.10): 
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Πίνακας 9.10: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και έλεγχοι διαφορών στα κίνητρα συμμετοχής ως προς τα έτη σε 

θέση ευθύνης  

Κίνητρα συμμετοχής  

στο πρόγραμμα 

ΈΤΗ ΣΕ 

ΘΕΣΗ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 
N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

ANOVA 

F Sig. 

Βελτίωση γνώσεων - δεξιοτήτων 0-5 38 4,74 ,503 ,929 ,400 

6-10 12 4,50 ,674   

> 10 16 4,75 ,577   

Ανάγκη προσωπικής ανάπτυξης 0-5 38 4,66 ,481 ,936 ,398 

6-10 12 4,50 ,522   

> 10 16 4,75 ,447   

Παρακολούθηση επιστημονικών/ 

τεχνολογικών εξελίξεων 

0-5 38 4,50 ,688 ,237 ,790 

6-10 12 4,58 ,515   

> 10 16 4,63 ,619   

Θεματολογία / περιεχόμενο 

προγράμματος 

0-5 38 4,47 ,506 1,047 ,357 

6-10 12 4,33 ,492   

> 10 16 4,63 ,619   

Δυνατότητα εφαρμογής  νέων 

γνώσεων στη σχολική διοίκηση 

0-5 38 4,39 ,823 ,220 ,803 

6-10 12 4,25 ,754   

> 10 16 4,25 1,065   

Παροχή εκπαιδευτικού υλικού 0-5 38 4,11 ,727 ,402 ,671 

6-10 12 4,25 ,965   

> 10 16 4,31 ,946   

Αλληλεπίδραση με 

συνεπιμορφούμενους 

0-5 38 3,71 ,984 1,587 ,213 

6-10 12 3,33 ,985   

> 10 16 4,00 ,966   

Πιστοποίηση από τη συμμετοχή 

στο πρόγραμμα 

0-5 38 3,61 1,079 1,879 ,161 

6-10 12 3,00 1,044   

> 10 16 3,69 ,873   

 

   9.2.3  Προσδοκίες από τη συμμετοχή στο εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 

Οι προσδοκίες των στελεχών εκπαίδευσης από την επιμορφωτική δράση 

διερευνήθηκαν με ερώτηση πολλαπλών επιλογών. Από τις απαντήσεις τους διαφαίνεται ότι η 

πλειονότητα των διευθυντικών στελεχών (98,5%) προσδοκούσε ότι η συμμετοχή στο 

πρόγραμμα θα εμπλούτιζε και θα ενίσχυε τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και ποσοστό 

84,8% ότι θα τους βοηθούσε στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Επιπρόσθετα, ποσοστό 63,6% δήλωσε ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα αναμένονταν να τους 

εξασφαλίσει βελτίωση των σχέσεών τους με το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου που 

διοικούν. Ανάμεσα στις προσδοκίες τους ανέφεραν ότι το πρόγραμμα θα τους ωφελούσε στη 
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σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εξάσκηση (54,5%), στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς τους ως σχολικοί ηγέτες (51,5%), στην εξασφάλιση της ενεργούς 

συμμετοχής τους (47%) και στην ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων συνεργασίας με άλλα 

στελέχη της εκπαιδευτικής διοίκησης (43,9%). Αντιθέτως, πολύ μικρό ποσοστό (16,7%) 

θεώρησε ότι το πρόγραμμα θα επηρέαζε τη συμπεριφορά τους στον εκπαιδευτικό οργανισμό.  

Οι παραπάνω δηλώσεις καταγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 9.11): 

Πίνακας 9.11: Πίνακας σχετικών συχνοτήτων (%) των ηγετικών στελεχών για τις προσδοκίες τους από το 

πρόγραμμα επιμόρφωσης 

Προσδοκίες διευθυντών/ντριών από το πρόγραμμα επιμόρφωσης Ποσοστά Ν 

 Θα εμπλουτίσει και θα ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητές μου 98,5 66 

 Θα συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική μου ανάπτυξη 84,8 66 

 Θα βελτιώσει τις σχέσεις μου με το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου 63,6 66 

 Θα συνδέει τις θεωρητικές προσεγγίσεις με την πρακτική εξάσκηση 54,5 66 

 Θα με βοηθήσει να καταστώ πιο αποτελεσματικός σχολικός ηγέτης 51,5 66 

 Θα επιτρέψει την ενεργητική συμμετοχή μου 47,0 66 

 Θα βοηθήσει να αναπτύξω δίκτυα συνεργασίας με άλλα διευθυντικά στελέχη 43,9 66 

 Θα επηρεάσει τη συμπεριφορά μου στη σχολική μονάδα που διευθύνω 16,7 66 

 

Στο σημείο αυτό κρίνεται ερευνητικά σκόπιμο να εξεταστεί εάν οι προσδοκίες των 

στελεχών εκπαίδευσης διαφοροποιούνται ως προς δημογραφικούς και υπηρεσιακούς 

παράγοντες, όπως το φύλο, τα ακαδημαϊκά προσόντα και τα έτη διευθυντικής υπηρεσίας. 

Οι γυναίκες διευθύντριες εμφανίζουν μεγαλύτερες προσδοκίες ως προς τον 

εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων τους ως μέτρο ενίσχυσης της προσωπικής και 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης και καταξίωσης στο χώρο της εκπαίδευσης. Επιπλέον, οι 

γυναίκες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση από τους άνδρες συναδέλφους τους στην προσδοκία 

που σχετίζεται με τη σύνδεση του θεωρητικού υπόβαθρου της επιμόρφωσης με την πρακτική 

εφαρμογή των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στη σχολική διοίκηση. Αξίζει να επισημανθεί 

ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερες προσδοκίες από την παρούσα επιμόρφωση. 

Επιπρόσθετα, οι κατέχοντες μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, 

καθώς και πιστοποιήσεις στις Τ.Π.Ε. εμφανίζουν ως προσδοκώμενο αποτέλεσμα τον 
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εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων και την ενίσχυση της προσωπικής και 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης και εξέλιξης. Αξιοσημείωτο είναι ότι ελάχιστα διευθυντικά 

στελέχη έδειξαν ότι προσδοκούν να έχουν ενεργητική συμμετοχή, να αναπτύξουν 

συνεργατικά δίκτυα μεταξύ τους και εν γένει να αλλάξουν συμπεριφορά στη σχολική μονάδα 

που διευθύνουν. 

Αναφορικά με τα έτη διευθυντικής υπηρεσίας, οι νεοτοποθετηθέντες διευθυντές ή 

εκείνοι που έχουν λιγότερα από 5 έτη σε θέση ευθύνης έχουν περισσότερες προσδοκίες από 

το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα. Τα ηγετικά στελέχη που έχουν 6 - 10 έτη με τους άνω 

των 10 ετών διευθυντικής υπηρεσίας δεν διαφοροποιούνται ως προς τις προσδοκίες τους από 

το πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διευθυντές/ντριες με μεγαλύτερη εμπειρία άνω των 

10 ετών επικέντρωσαν τις προσδοκίες τους στη βελτίωση των σχέσεων με το ανθρώπινο 

δυναμικό της σχολικής μονάδας και στη σύνδεση θεωρητικού πλαισίου και πρακτικής 

εφαρμογής των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων συγκριτικά με τους διευθυντές/ντριες που 

έχουν από 6 - 10 έτη υπηρεσίας σε θέση ευθύνης (Πίνακας 9.12). 

Πίνακας 9.12: Πίνακας προσδοκιών ηγετικών στελεχών σε συνάρτηση με το δημογραφικό/υπηρεσιακό προφίλ 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΦΥΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ Τ.Π.Ε. ΕΤΗ 

Εμπλουτισμός  

γνώσεων / δεξιοτήτων  

Άνδρες     26 

Γυναίκες   38 

46 άτομα 

      

 

7 άτομα 

 

 

52 

άτομα 

0-5      37 

6-10    12 

> 10    15 

Προσωπική και 

επαγγελματική 

ανάπτυξη 

Άνδρες     22 

Γυναίκες   33 

38 άτομα 

 

7 άτομα 

      

 

46 

άτομα 

0-5      32 

6-10    11 

> 10    12 

Βελτίωση σχέσεων με 

ανθρώπινο δυναμικό 

του σχολείου 

Άνδρες     17 

Γυναίκες   24 

29 άτομα 

      

 

3 άτομα 

      

 

32 

άτομα 

0-5      23 

6-10      6 

> 10    12 

Σύνδεση θεωρίας με  

πρακτική εξάσκηση 

Άνδρες     9 

Γυναίκες  26 

23 άτομα 

 

4 άτομα 

      

 

28 

άτομα 

0-5       23 

6-10       4 

> 10       8 

Ενίσχυση 

αποτελεσματικότητας 

ως σχολικός ηγέτης  

Άνδρες     18 

Γυναίκες   13 

27 άτομα 

      

 

5 άτομα 

      

 

26 

άτομα 

0-5       19 

6-10       5 

> 10       7 

Ανάπτυξη ενεργητικής 

συμμετοχής  

Άνδρες     8 

Γυναίκες  13 

15 άτομα 

      

 

4 άτομα 

 

18 

άτομα 

0-5       13 

6-10       4 

> 10       4 

Ανάπτυξη συνεργασίας 

με άλλους 

διευθυντές/ντριες 

Άνδρες     13 

Γυναίκες   15 

22 άτομα 

       

 

4 άτομα 

      

 

23 

άτομα 

0-5       18 

6-10       5 

> 10       5 

Διαφοροποίηση 

συμπεριφοράς στο 

σχολείο  

Άνδρες     10 

Γυναίκες   15 

19  άτομα 

        

 

2 άτομα 

 

21 

άτομα 

0-5       20 

6-10       2 

> 10       3 
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9.3    Αποτελέσματα ερωτηματολογίου αποτίμησης του επιμορφωτικού προγράμματος 

__________________________________________________________________________ 

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο αναφέρεται στην αθροιστική/τελική αξιολόγηση της 

επιμόρφωσης από τα ηγετικά στελέχη που συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το 

πρόγραμμα. Ωστόσο, στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να παρουσιαστεί το δημογραφικό 

και υπηρεσιακό προφίλ των ηγετικών στελεχών, οι οποίοι είτε δεν συμμετείχαν καθόλου 

στην επιμορφωτική διαδικασία, είτε δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα (δηλαδή ήταν 

ασυνεπείς ως προς την εκπόνηση των δραστηριοτήτων και των τεστ αυτοαξιολόγησης και 

αμέτοχοι στις προγραμματισμένες τηλεσυναντήσεις).  

Από τα 66 άτομα που αρχικά εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετάσχουν στην 

επιμορφωτική δράση, αποχώρησαν 14 άτομα και, επομένως, συμμετείχαν ολοκληρώνοντας 

το πρόγραμμα 52 άτομα. Από εκείνους που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα, 6 ήταν 

γυναίκες και 8 άνδρες, προέρχονταν από διάφορες ειδικότητες και η πλειονότητα εξ αυτών 

(10 άτομα) διέθετε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ μόλις 2 άτομα διέθεταν διδακτορικό 

τίτλο σπουδών. Επιπλέον, 8 άτομα ήταν πιστοποιημένα στις Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου και 9 άτομα 

στις Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου. Όσον αφορά στα έτη εμπειρίας τους σε θέση ευθύνης, 8 άτομα 

είχαν λιγότερα από 5 έτη διευθυντικής προϋπηρεσίας και μόλις 6 άτομα είχαν πλέον των 5 

ετών. Ξεκάθαρα εμφανές είναι ότι δεν ακολουθήθηκε κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο 

αποχώρησης σε σχέση με τα δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία των μη συμμετεχόντων 

στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.  

Οι λόγοι για τους οποίους τα 14 διευθυντικά στελέχη δεν συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα ήταν εκτός από την ανεπιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του 

προγράμματος, η αλλαγή απόφασης συμμετοχής, το επιβεβαρυμένο πρόγραμμα, λόγοι υγείας 

και προσωπικοί λόγοι, όπως καταγράφονται και αιτιολογούνται στο Κεφάλαιο 11.  

Το δημογραφικό και υπηρεσιακό προφίλ των μη συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 

παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα (Πίνακας 9.13):  
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Πίνακας 9.13: Δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία των διευθυντών/ντριών που δεν συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα   

 
ΦΥΛΟ 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

Τ.Π.Ε. 
Α΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Τ.Π.Ε. 
Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΝΔΡΑΣ ΠΕ02 Φιλόλογος   ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου ΤΠΕ Β’ Επιπέδου 5 - 10 έτη 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΕ02 Φιλόλογος Μεταπτυχιακό  Διδακτορικό  ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου ΤΠΕ Β’ Επιπέδου < 5 έτη 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΕ02 Φιλόλογος  Διδακτορικό    < 5 έτη 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΕ03 Μαθηματικός Μεταπτυχιακό     < 5 έτη 

ΑΝΔΡΑΣ ΠΕ03 Μαθηματικός Μεταπτυχιακό   ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου ΤΠΕ Β’ Επιπέδου < 5 έτη 

ΑΝΔΡΑΣ ΠΕ03 Μαθηματικός Μεταπτυχιακό   ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου ΤΠΕ Β’ Επιπέδου < 5 έτη 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΕ07 Γερμανικής  Μεταπτυχιακό    ΤΠΕ Β’ Επιπέδου < 5 έτη 

ΑΝΔΡΑΣ 
ΠΕ80  

Οικονομολόγος 
Μεταπτυχιακό   ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου  > 10 έτη 

ΑΝΔΡΑΣ 
ΠΕ82 Μηχανολόγος 

 
Μεταπτυχιακό    ΤΠΕ Β’ Επιπέδου 5 - 10 έτη 

ΑΝΔΡΑΣ 
ΠΕ 84 Ηλεκτρονικός 

 
  ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου ΤΠΕ Β’ Επιπέδου 

< 5 έτη 
 

ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΠΕ86 

Πληροφορικός 
Μεταπτυχιακό     > 10 έτη 

ΑΝΔΡΑΣ 
ΠΕ86 

Πληροφορικός 
  ΤΠΕ Α΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Τ.Π.Ε. Β’ 
Επιπέδου 

5 - 10 έτη 

ΑΝΔΡΑΣ 
ΠΕ86 

Πληροφορικός 
Μεταπτυχιακό     > 10 έτη 

 
ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΠΕ88.05 
Περιβάλλοντος 

Μεταπτυχιακό   ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου ΤΠΕ Β’ Επιπέδου < 5 έτη 
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   9.3.1  Δημογραφικά-υπηρεσιακά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα  

Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων εκκινεί από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

του δείγματος και από στοιχεία που οριοθετούν το ατομικό και υπηρεσιακό προφίλ όσων εν 

τέλει ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και συμμετείχαν στην έρευνα αθροιστικής/τελικής 

αξιολόγησής του (Ν=52).  

Φύλο 

Το δείγμα (Ν=52) απαρτίζεται από 33 γυναίκες και 19 άνδρες, ποσοστό 63,5% και 

36,5% αντίστοιχα. Παρατηρείται ότι το ποσοστό των γυναικών που συμμετείχε στο 

πρόγραμμα είναι πιο υψηλό σε σύγκριση με τους άνδρες συμμετέχοντες (Γράφημα 9.2.). Αν 

και το δείγμα των διευθυντικών στελεχών εμφανώς δεν είναι ισορροπημένο, ωστόσο 

διαπιστώνεται ότι η εξ Αποστάσεως επιμόρφωση αφορά το σύνολο του διευθυντικού κλάδου 

ανεξαρτήτως φύλου. 

 

 Γράφημα 9.2. Κυκλικό διάγραμμα απόλυτων συχνοτήτων των επιμορφούμενων ως προς το φύλο  

Ακαδημαϊκά προσόντα  

Μελετώντας τα ακαδημαϊκά προσόντα των επιμορφούμενων, παρατηρείται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών/ντριών κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (71,2%), 

ενώ μόλις 5 άτομα κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών. Επίσης, μεγάλα ποσοστά 

διευθυντικών στελεχών διαθέτουν πιστοποιητικά Επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου 

(71,2%) και πιστοποιητικά Επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου (55,8%). Επομένως, οι 

περισσότεροι επιμορφούμενοι είναι άτομα με υψηλό επίπεδο γνώσεων. Στον Πίνακα 9.14  

παρουσιάζονται τα ακαδημαϊκά προσόντα των επιμορφούμενων ηγετικών στελεχών:   
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Πίνακες 9.14: Πίνακας απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων (%) των επιμορφούμενων ως προς τα ακαδημαϊκά 

τους προσόντα 

Βασικό Πτυχίο Συχνότητα Ποσοστό 

Κάτοχος Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. 52 100,0 

Μεταπτυχιακό Συχνότητα Ποσοστό 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 37 71,2 

Δεν είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 15 28,8 

Σύνολο 52 100,0 

Διδακτορικό Συχνότητα Ποσοστό 

Κάτοχος Διδακτορικού 5 9,6  

Δεν είναι κάτοχος Διδακτορικού 47 90,4 

Σύνολο 52 100,0 

Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου Συχνότητα Ποσοστό 

Κάτοχος πιστοποίησης  

Επιμόρφωσης Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου 
37 71,2 

Δεν είναι κάτοχος πιστοποίησης 

Επιμόρφωσης Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου 
15 28,8 

Σύνολο 52 100,0 

Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου Συχνότητα Ποσοστό 

Κάτοχος πιστοποίησης  

Επιμόρφωσης Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου 
29 55,8 

Δεν είναι κάτοχος πιστοποίησης 

Επιμόρφωσης Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου 
23 44,2 

Σύνολο 52 100,0 

 

Ηλικιακή ομάδα 

Επόμενη εξεταζόμενη μεταβλητή είναι η ηλικιακή ομάδα των συμμετεχόντων στο 

πρόγραμμα. Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία ανήκει στην ηλικιακή ομάδα άνω των 51 ετών 

με ποσοστό 59,6% και είναι 31 άτομα σε πλήθος. Ακολουθεί με ποσοστό 34,6% (18 άτομα) η 

ηλικιακή ομάδα των 41 έως 50 ετών και μόλις 3 άτομα με ποσοστό 5,8% ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα των 30 έως 40 ετών. Η ηλικιακή κατανομή του εξεταζόμενου δείγματος 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 9.3.  
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Γράφημα 9.3. Κυκλικό διάγραμμα απόλυτων συχνοτήτων των επιμορφούμενων ως προς την ηλικιακή ομάδα  

   9.3.2  Ατομικό - υπηρεσιακό προφίλ των επιμορφούμενων 

Κλάδος - ειδικότητα 

Όσον αφορά στον κλάδο - ειδικότητα στην οποία ανήκουν οι επιμορφούμενοι, η 

κατανομή των συχνοτήτων αποτυπώνει τα εξής: ο κλάδος των Φιλολόγων (ΠΕ02) αποτελεί 

την πιο πολυπληθή ειδικότητα των διευθυντικών στελεχών που συμμετείχαν στο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα με ποσοστό 28,8%. Ακολουθεί ο κλάδος - ειδικότητα των 

Μαθηματικών (ΠΕ03) που αποτελεί το 15,4% των ατόμων του δείγματος και έπεται ο 

κλάδος των διευθυντών/ντριών της Πληροφορικής. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το 13,5% 

του δείγματος (Ν=52). Οι υπόλοιπες ειδικότητες και τα ποσοστά τους αποτυπώνονται 

αναλυτικά στον Πίνακα που έπεται (Πίνακας 9.15): 
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Πίνακας 9.15: Πίνακας απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων (%) των επιμορφούμενων ως προς τον κλάδο - 

ειδικότητα  

Κλάδος - Ειδικότητα Συχνότητα Ποσοστό 

ΠΕ01 Θεολόγοι 1 1,9 

ΠΕ02 Φιλόλογοι 15 28,8 

ΠΕ03 Μαθηματικοί 8 15,4 

ΠΕ04.01 Φυσικοί 4 7,7 

ΠΕ04.05 Γεωλόγοι 2 3,8 

ΠΕ06 Αγγλικής 1 1,9 

ΠΕ07 Γερμανικής 3 5,8 

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 2 3,8 

ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτές  1 1,9 

ΠΕ78 Κοινωνιολόγοι 2 3,8 

ΠΕ80 Οικονομολόγοι 1 1,9 

ΠΕ82 Μηχανολόγοι - Μηχανικοί 3 5,8 

ΠΕ84 Ηλεκτρονικοί 1 1,9 

ΠΕ86 Πληροφορικοί 7 13,5 

ΠΕ88.02 Γεωπόνοι 1 1,9 

Σύνολο 52 100,0 

Έτη σε θέση ευθύνης 

Κατόπιν μελετήθηκε η διευθυντική εμπειρία των επιμορφούμενων και πιο 

συγκεκριμένα τα έτη προϋπηρεσίας τους ως διευθυντικά στελέχη στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι από τα 52 διευθυντικά στελέχη που 

αξιολόγησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, 30 άτομα (57,7%) έχουν προϋπηρεσία σε θέση 

ευθύνης από 1 έως 5 έτη, ενώ 22 άτομα (42,3%) κατέχουν διευθυντική θέση από 6 έτη 

διευθυντικής υπηρεσίας και άνω. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι περισσότερα από 

τα μισά άτομα του δείγματος (Ν=52) έχουν λιγότερα από 5 έτη προϋπηρεσίας σε θέση 

ευθύνης. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζονται και στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 

9.16): 

Πίνακας 9.16: Πίνακας απόλυτων συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων (%) των επιμορφούμενων ως προς τα έτη 

εμπειρίας σε διευθυντική θέση 

 

 

 

Έτη σε θέση ευθύνης Συχνότητα Ποσοστό 

1 - 5 έτη 30 57,7 

6 έτη και άνω 22 42,3 

Σύνολο 52 100,0 
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Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αναφορικά με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το 

σχολείο στο οποίο κατέχουν διευθυντική θέση, παρατηρείται ότι η σύνθεση του δείγματος 

που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο της έρευνας αξιολόγησης εκπροσωπείται σχεδόν από 

τον ίδιο αριθμό ατόμων. Συγκεκριμένα, από τους ερωτώμενους τα 28 άτομα διευθύνουν 

σχολεία που ανήκουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 

και 24 ηγετικά στελέχη ηγούνται σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα των 

συμμετεχόντων, διαπιστώνεται ότι στην παραγωγική ηλικιακή ομάδα μεταξύ 30 - 50 ετών 

ανήκουν διπλάσιοι διευθυντές/ντριες που διευθύνουν σχολικές μονάδες της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα αυτά γίνονται πιο κατανοητά, όπως αποτυπώνονται στον 

Πίνακα 9.17: 

Πίνακας 9.17: Πίνακας απόλυτων συχνοτήτων των επιμορφούμενων ως προς τη Διεύθυνση Β/θμιας εκπαίδευσης 

στην οποία ανήκει το σχολείο που διευθύνουν σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα  

Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης *  Ηλικιακή ομάδα  

 

9.4    Σκοποί και στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος 

___________________________________________________ 

Ερώτηση 7. Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας ως προς τους σκοπούς και τους στόχους 

του προγράμματος 

Η αξιολόγηση οποιουδήποτε επιμορφωτικού προγράμματος και η πραγμάτωση των 

διατυπωμένων σκοπών και επιμέρους στόχων του, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη 

συνολική αξιολόγηση της ποιότητάς του. Για τον παραπάνω λόγο διερευνήθηκαν οι 

απαντήσεις των στελεχών εκπαίδευσης ως προς την ερώτηση για τη σκοποθεσία του 

προγράμματος και υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι (Μ.Ο.) και οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των 

απαντήσεών τους. Οι απαντήσεις των επιμορφούμενων δόθηκαν στη βάση πεντάβαθμης 

κλίμακας Likert, 1. "Διαφωνώ απόλυτα", 2. "Διαφωνώ", 3. "Ουδέτερος/η", 4. "Συμφωνώ" και 

5. "Συμφωνώ απόλυτα".  

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 30 - 40 41 - 50 51 και άνω Σύνολο 

 Ανατολικής Θεσσαλονίκης 1 6 17 24 

 Δυτικής Θεσσαλονίκης 2 12 14 28 

  Σύνολο 3 18 31 52 
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Η συντριπτική πλειοψηφία των επιμορφούμενων διευθυντών/ντριών αξιολόγησε πολύ 

θετικά το πρόγραμμα ως προς τους μαθησιακούς του στόχους, καθώς οι μέσοι όροι στις 

περισσότερες απαντήσεις κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Ο μεγαλύτερος μέσος όρος 

εμφανίζεται στη δήλωση "Οι οδηγίες προς τους επιμορφούμενους ως προς τον τρόπο 

επίτευξης των μαθησιακών στόχων ήταν επαρκείς και κατανοητές" (M.Ο. = 4,90, Τ.Α. = 

0,298). Επιπλέον, οι επιμορφούμενοι εμφανίζονται πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τη 

συνέπεια του περιεχομένου σε σχέση με τους μαθησιακούς στόχους (Μ.Ο. = 4,88, Τ.Α. = 

0,323) και με τη σαφήνεια στη διατύπωση των σκοπών και των στόχων του προγράμματος 

από την έναρξή του (M.Ο. = 4,88, Τ.Α. = 0,323). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται 

στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 9.18):   

Πίνακας 9.18: Υπολογισμός του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης της μεταβλητής σκοποί/στόχοι του 

προγράμματος 

Σκοποί και στόχοι της επιμόρφωσης 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
N 

 Επαρκείς και κατανοητές οδηγίες ως προς την επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων 
4,90 ,298 52 

 Σαφής διατύπωση των σκοπών/στόχων του προγράμματος από την 

έναρξή του 
4,88 ,323 52 

 Συνέπεια του περιεχομένου ως προς τους μαθησιακούς στόχους 4,88 ,323 52 

 Οι στόχοι περιέγραφαν μαθησιακά αποτελέσματα εφικτά, μετρήσιμα 

και σαφώς δηλωμένα 
4,65 ,520 52 

 

9.5    Περιεχόμενο επιμορφωτικού προγράμματος 

__________________________________________ 

Ερώτηση 8. Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με τις δηλώσεις αναφορικά με το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης 

Κατόπιν διερευνήθηκαν οι απόψεις των επιμορφούμενων ως προς το περιεχόμενο του 

προγράμματος επιμόρφωσης. Για κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου που αφορούσε στην 

αξιολόγηση του περιεχομένου του επιμορφωτικού προγράμματος υπολογίστηκαν οι μέσοι 

όροι (M.Ο.) και οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των απαντήσεων. Επιλέχθηκε η πεντάβαθμη 

κλίμακα Likert από το 1. ("Διαφωνώ απόλυτα") έως το 5. ("Συμφωνώ απόλυτα"). 

 Η γενική εικόνα που αποτυπώνεται, καθιστά σαφές ότι τα περισσότερα διευθυντικά 

στελέχη εκφράστηκαν θετικά ως προς το ρητό, λογικό και δομημένο τρόπο, με τον οποίο 

ήταν οργανωμένο το πρόγραμμα (M.Ο. = 4,92, Τ.Α. = 0,269), θεωρούν ότι οι βασικές έννοιες 
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των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων επεξηγήθηκαν με επάρκεια (M.Ο. = 4,90, Τ.Α. = 

0,298) και ότι καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό η μελετώμενη θεματολογία (M.Ο. = 4,65, Τ.Α. = 

0,556). Ο μικρότερος μέσος όρος εμφανίζεται στη δήλωση ότι το περιεχόμενο του 

προγράμματος ήταν απαιτητικό ως προς την κατανόησή του (M.Ο. = 3,08, Τ.Α. = 1,281) 

(Πίνακας 9.19).  

Πίνακας 9.19: Υπολογισμός του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης της μεταβλητής περιεχόμενο του 

προγράμματος  

 

9.6    Οργάνωση - παρουσίαση του επιμορφωτικού υλικού 

_________________________________________________ 

Ερώτηση 9. Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με τις δηλώσεις που αφορούν στην 

οργάνωση και παρουσίαση του επιμορφωτικού υλικού 

Επόμενη παράμετρος της αξιολογικής διαδικασίας ήταν η οργάνωση και παρουσίαση 

του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Στον Πίνακα και στη διαγραμματική απεικόνιση που 

ακολουθούν, εμφανίζονται οι μέσοι όροι (M.Ο.) και οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των 

απαντήσεων των επιμορφούμενων (Πίνακας 9.20, Διάγραμμα 9.4.). Η διακύμανση των 

απαντήσεων κυμαίνεται από το 1. ("Διαφωνώ απόλυτα") έως το 5. ("Συμφωνώ απόλυτα").  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, οι επιμορφούμενοι δήλωσαν ιδιαίτερα 

ευχαριστημένοι από το επιμορφωτικό υλικό, καθώς ευθυγραμμίζονταν με τους δηλωμένους 

στόχους του προγράμματος και συνέβαλε στην πληρέστερη κατανόηση των εξεταζόμενων 

εννοιών (M.Ο. = 4,87, Τ.Α. = 0,345). Επιπλέον, έκριναν ότι ήταν εύκολα αξιοποιήσιμο και 

προσβάσιμο (M.Ο. = 4,85, Τ.Α. = 0,415). Καταγράφηκε μεγάλη ικανοποίηση από τη 

συνολική εικόνα, τη γενικότερη οργάνωση και παρουσίαση του επιμορφωτικού υλικού 

Το περιεχόμενο του προγράμματος: 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
N 

 ήταν οργανωμένο με σαφή, λογικό και δομημένο τρόπο 
4,92 ,269 52 

 επεξηγούσε επαρκώς τις βασικές έννοιες 
4,90 ,298 52 

 κάλυψε σε μεγάλο βαθμό τα αναμενόμενα ζητήματα 
4,65 ,556 52 

 χαρακτηρίζονταν από πληρότητα 
4,63 ,525 52 

 ήταν αντάξιο των προσδοκιών μου 
4,54 ,699 52 

 ήταν απαιτητικό ως προς την κατανόηση 
3,08 1,281 52 
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(M.Ο. = 4,79, Τ.Α. = 0,572). Όσον αφορά στα πολυμέσα και στους υπερσυνδέσμους που 

παραπέμπουν σε εξωτερικές πηγές, μεγάλος αριθμός διευθυντικών στελεχών εκφράστηκε 

θετικά, θεωρώντας ότι συνέβαλαν στην καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου της 

επιμόρφωσης (Μ.Ο. = 4,63, Τ.Α. = 0,595) (Πίνακας 9.20, Γράφημα 9.4.):  

Πίνακας 9.20: Υπολογισμός του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης της μεταβλητής οργάνωση και παρουσίαση 

του υλικού 

 

Γράφημα 9.4. Αραχνοειδές γράφημα απόλυτων συχνοτήτων διευθυντών/ντριών ως προς την οργάνωση και 

παρουσίαση του υλικού 

Οργάνωση - παρουσίαση του επιμορφωτικού υλικού Μέσος όρος 
Τυπική 

απόκλιση 
N 

 Το υλικό σχετιζόταν με τους στόχους του προγράμματος   4,87 ,345 52 

 Το υλικό βοηθούσε στην πληρέστερη κατανόηση των βασικών 

εννοιών 

4,87 ,345 52 

 Το υλικό ήταν εύκολα προσβάσιμο και αξιοποιήσιμο από τους 

εκπαιδευόμενους 

4,85 ,415 52 

 Έμεινα ικανοποιημένος/η από τη συνολική εικόνα και 

παρουσίαση του υλικού 

4,79 ,572 52 

 Οι υπερσύνδεσμοι προς εξωτερικές πηγές / πολυμέσα βοήθησαν 

στην καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου 

4,63 ,595 52 

 Ο αριθμός των υπερσυνδέσμων προς εξωτερικές πηγές και 

πολυμέσα ήταν ο ενδεδειγμένος 

4,56 ,608 52 
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Ερώτηση 10. Βαθμός ικανοποίησης των διευθυντικών στελεχών ως προς το υλικό της 

επιμόρφωσης 

Η επόμενη ερώτηση αφορά στο βαθμό ικανοποίησης των επιμορφούμενων στελεχών 

εκπαίδευσης αναφορικά με το επιμορφωτικό υλικό που σχεδιάστηκε και αναρτήθηκε στο 

ψηφιακό περιβάλλον της πλατφόρμας κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης. Παρουσιάζονται 

οι μέσοι όροι (Μ.Ο.) και οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των απαντήσεων των συμμετεχόντων. 

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι οι απαντήσεις των ερωτώμενων δόθηκαν με βάση την 

πεντάβαθμη κλίμακα Likert, 1.  "Καθόλου", 2. "Λίγο", 3. "Μέτρια", 4. "Πολύ" και 5. "Πάρα 

πολύ".   

Όπως διαπιστώνεται από τους μέσους όρους των απαντήσεων, οι οποίοι κυμάνθηκαν 

σε υψηλά επίπεδα, προκύπτει ότι οι ηγέτες της εκπαίδευσης έμειναν πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι από την παρουσίαση του υλικού της επιμόρφωσης. Οι σχολικοί ηγέτες 

δήλωσαν ικανοποίηση για τη σαφή και καλή οργάνωση των πληροφοριών στο θεωρητικό 

μέρος της εισαγωγής και των επιμέρους ενοτήτων (Μ.Ο. = 4,88, Τ.Α. = 0,379). Υψηλά 

ποσοστά θετικών απαντήσεων εμφανίστηκαν στις δηλώσεις που αφορούσαν στη λογική 

αλληλουχία της παρουσίασης των θεματικών εννοιών, από την πιο απλή στην πιο σύνθετη 

(Μ.Ο. = 4,83, Τ.Α. = 0,382) και στη σαφή οργάνωση του επιμορφωτικού υλικού (Μ.Ο. = 

4,83, Τ.Α.= 0,430). Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης παρουσιάζονται αναλυτικά 

στον Πίνακα 9.21:     

Πίνακας 9.21: Υπολογισμός του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης της μεταβλητής υλικό της επιμόρφωσης 

 

 

 

Το υλικό της επιμόρφωσης 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
N 

 Σαφής και καλή οργάνωση των πληροφοριών στο θεωρητικό 

μέρος της εισαγωγής και των επιμέρους ενοτήτων 

4,88 ,379 52 

 Λογική αλληλουχία και θεματική ακολουθία του υλικού          

(π.χ από το πιο απλό ως το πιο σύνθετο) 

4,83 ,382 52 

 Σαφής οργάνωση του επιμορφωτικού υλικού  4,83 ,430 52 

 Πολυμορφική παρουσίαση υλικού για την κάλυψη μαθησιακών 

στυλ επιμορφούμενων  

4,73 ,564 52 
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Ερώτηση 11. Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με τις δηλώσεις για τη δομή και 

παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων   

Εν συνεχεία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τη μεταβλητή της 

αξιολόγησης της δομής και παρουσίασης των θεματικών ενοτήτων του επιμορφωτικού 

υλικού. Η αξιολόγηση της δομής και παρουσίασης των θεματικών ενοτήτων ως έννοια 

εμπεριέχει διάφορα στοιχεία - μεταβλητές, που όλα μαζί συγκλίνουν στη δημιουργία μιας 

ολιστικής εικόνας για το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Η ιεράρχηση των απαντήσεων των 

επιμορφούμενων πραγματοποιήθηκε με την πεντάβαθμη κλίμακα Likert, από το 1. 

("Διαφωνώ απόλυτα") έως το 5. ("Συμφωνώ απόλυτα") και υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι 

(Μ.Ο.) και οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.).   

Παρατηρείται ότι τα επίπεδα των θετικών εκτιμήσεων των ηγετικών στελεχών ήταν 

υψηλά σε ό, τι αφορά στη συνολική δομή και παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων του 

προγράμματος. Οι διευθυντές/ντριες αναγνώρισαν ότι το υλικό ήταν με τέτοιο τρόπο 

δομημένο και δοσμένο, ώστε επιτεύχθηκε η καθοδήγηση των επιμορφούμενων στη μελέτη 

τους (M.Ο. = 4,69, Τ.Α. = 0,506). Επίσης, θεώρησαν ότι η δομή και παρουσίαση του υλικού 

συνεισέφεραν στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασής τους με το εκπαιδευτικό υλικό (M.Ο. = 

4,63, Τ.Α. = 0,561) καθώς και ότι το υλικό επεξηγούσε δυσνόητα σημεία και δύσκολες 

έννοιες (Μ.Ο. = 4,63, Τ.Α. = 0,595). Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζονται στον 

ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 9.22):  

Πίνακας 9.22: Υπολογισμός του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης της μεταβλητής δομή και παρουσίαση των 

θεματικών ενοτήτων 

Δομή και παρουσίαση θεματικών ενοτήτων 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
N 

 Καθοδήγηση επιμορφούμενων στη μελέτη τους 4,69 ,506 52 

 Ενίσχυση αλληλεπίδρασης επιμορφούμενων με το υλικό  4,63 ,561 52 

 Επεξήγηση δυσνόητων σημείων/δύσκολων εννοιών 4,63 ,595 52 

 Εξειδίκευση θεωρητικών γνώσεων με τη χρήση πρακτικών 

εφαρμογών 
4,58 ,572 52 

 Εποικοδομητική εμπέδωση θεωρίας 
4,52 ,727 52 
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9.7    Δραστηριότητες – τεστς 

_________________________ 

Ερώτηση 12. Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με τις δηλώσεις αναφορικά με την 

εκπόνηση των δραστηριοτήτων και των τεστ αξιολόγησης 

 Ο επόμενος άξονας του ερωτηματολογίου αφορούσε μια πολύ σημαντική συνιστώσα: 

το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας των σχολικών ηγετών σχετικά με το ζήτημα της ανάθεσης 

δραστηριοτήτων και συμπλήρωσης των τεστ αξιολόγησης που κλήθηκαν να διεκπεραιώσουν 

κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας. Πραγματοποιήθηκε υπολογισμός μέσων 

όρων (Μ.Ο.) και τυπικών αποκλίσεων (Τ.Α.). Οι απαντήσεις των επιμορφούμενων 

ακολούθησαν την κλίμακα Likert, από το 1. ("Διαφωνώ απόλυτα") έως το 5. ("Συμφωνώ 

απόλυτα").  

Είναι φανερό ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων διατύπωσε θετικές εκτιμήσεις σε 

ό, τι αφορά στην εκπόνηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος. Οι περισσότερες 

θετικές απαντήσεις σχετίζονταν με τη δήλωση ότι τα τεστς αξιολόγησης ήταν εφικτά και 

συναφή ως προς τους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους (Μ.Ο. = 4,79, Τ.Α. = 0,412). 

Επίσης, θετικά εκφράστηκαν οι περισσότεροι επιμορφούμενοι ότι οι δραστηριότητες 

συνέβαλαν στην αλληλεπίδρασή τους με το υλικό και υποστήριξαν την κατανόηση του 

αντικειμένου της επιμόρφωσης (Μ.Ο. = 4,75, Τ.Α. = 0,480), καθώς επίσης ότι λειτούργησαν 

υποστηρικτικά όσον αφορά στην ενεργό και συνεργατική μάθηση (Μ.Ο. = 4,71, Τ.Α. = 

0,536). Αξίζει να επισημανθεί ότι αρκετοί επιμορφούμενοι συμφώνησαν ότι οι 

δραστηριότητες σχετίζονταν με τις θεματικές ενότητες αξιολογώντας επαρκώς τις γνώσεις 

τους (Μ.Ο. = 4,67, Τ.Α. = 0,550) και συνέβαλαν στην προώθηση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ τους (Μ.Ο. = 4,50, Τ.Α. = 0,672) (Πίνακας 9.23):     

Πίνακας 9.23: Υπολογισμός του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης της μεταβλητής  τεστ/δραστηριότητες 

αξιολόγησης 

Οι δραστηριότητες - τα τεστς: 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
N 

 ήταν εφικτές και συναφείς με τους δηλωμένους μαθησιακούς 

στόχους 
4,79 ,412 52 

 προώθησαν την αλληλεπίδραση με το υλικό 4,75 ,480 52 

 συνέβαλαν στην κατανόηση του αντικειμένου 4,75 ,480 52 

 υποστήριξαν την ενεργό και συνεργατική μάθηση 4,71 ,536 52 

 ήταν σχετικά με την εκάστοτε θεματική ενότητα και 

αξιολογούσαν επαρκώς τις γνώσεις 
4,67 ,550 52 

 προώθησαν την αλληλεπίδραση με τους συνεπιμορφούμενους 4,50 ,672 52 
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9.8    Επάρκεια επιμορφώτριας 

__________________________ 

Ερώτηση 13. Ρόλοι επιμορφώτριας στην εξ Αποστάσεως επιμορφωτική διαδικασία 

Στον επόμενο άξονα ερωτήσεων σχολιάζονται οι απόψεις των επιμορφούμενων 

αναφορικά με την παιδαγωγική επάρκεια της επιμορφώτριας του προγράμματος. Η 

αξιολόγηση των επιμορφωτών/τριών ως έννοια εμπεριέχει διάφορα στοιχεία - μεταβλητές, τα 

οποία όλα μαζί συναινούν στη δημιουργία μιας γενικότερης αντίληψης για το προφίλ τους. Η 

παρούσα ερώτηση αφορά στους ρόλους που υιοθέτησε η επιμορφώτρια κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος επιμόρφωσης. Υπολογίστηκαν με τη βοήθεια της Περιγραφικής Στατιστικής 

οι μέσοι όροι (Μ.Ο.) και οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.). Οι απαντήσεις των ερωτώμενων 

αντλήθηκαν με βάση την κλίμακα Likert, από το 1. ("Καθόλου") έως και το 5. ("Πάρα 

Πολύ").  

Στην παρούσα ερώτηση εμφανέστατα εκφράστηκαν απόψεις διαπνεόμενες από πολύ 

θετική κρίση απέναντι στην επιμορφώτρια, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των 

συμμετεχόντων συμφώνησε ως προς τους ρόλους που εκείνη υιοθέτησε στην εξ Αποστάσεως 

διδασκαλία. Από τους μέσους όρους των απαντήσεων είναι σαφές ότι και οι πέντε ρόλοι της 

επιμορφώτριας εμφανίζονται σχεδόν ταυτόσημοι, δηλαδή οι επιμορφούμενοι αντιλήφθηκαν 

με τον ίδιο περίπου τρόπο αυτούς τους ρόλους, όπως απεικονίζεται ξεκάθαρα στον ακόλουθο 

Πίνακα (Πίνακας 9.24):  

Πίνακας 9.24: Υπολογισμός του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης της μεταβλητής ρόλοι της επιμορφώτριας 

Ερώτηση 14. Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας ως προς την επάρκεια της επιμορφώτριας 

σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης 

 

Εν συνεχεία οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την επιμορφώτρια με βάση 

συγκεκριμένα αξιολογικά κριτήρια, τα οποία αφορούσαν στην επιστημονική, διδακτική και 

παιδαγωγική της επάρκεια σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της εξ Αποστάσεως 

H επιμορφώτρια ήταν: 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
N 

 Συντονιστής 4,92 ,334 52 

 Διευκολυντής 4,90 ,298 52 

 Καθοδηγητής 4,88 ,323 52 

 Συνεργάτης 4,88 ,379 52 

 Εμψυχωτής 4,83 ,430 52 
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εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκε υπολογισμός μέσων όρων (Μ.Ο.) και τυπικών αποκλίσεων 

(Τ.Α.) των απαντήσεων των ερωτώμενων. Η κλίμακα Likert με κλιμάκωση πέντε τιμών 

απαντήσεων, από το 1. ("Διαφωνώ απόλυτα") έως το 5. ("Συμφωνώ απόλυτα") αξιοποιήθηκε 

για τις απαντήσεις ως προς το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σε συγκεκριμένες δηλώσεις.  

Αναλύοντας τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, οι ερωτώμενοι στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία συναίνεσαν ως προς την ικανότητα της επιμορφώτριας να διαμορφώνει 

θετικό κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης στην εικονική τάξη και να επιλύει τις τυχόν 

απορίες που εμφανίζονταν απαντώντας άμεσα στις ερωτήσεις των επιμορφούμενων (M.Ο. = 

4,96, Τ.Α. = 0,194). Επιπλέον, οι επιμορφούμενοι εκτίμησαν με πολύ θετικό τρόπο την 

ικανότητά της να παρέχει σαφείς οδηγίες για την εκπόνηση δραστηριοτήτων (M.Ο. = 4,92, 

Τ.Α. = 0,269), θεώρησαν ότι επεξηγούσε επαρκώς τις υποχρεώσεις των επιμορφούμενων 

(M.Ο. = 4,90, Τ.Α. = 0,298) και ήταν γνώστης του αντικειμένου, καθώς ήταν σε θέση να 

παρουσιάζει και να αναλύει τις μελετώμενες έννοιες με τρόπο, ώστε να είναι εύληπτες από 

τους εκπαιδευόμενους (M.Ο. = 4,90, Τ.Α. = 0,358). Αξιοσημείωτο είναι ότι οι συμμετέχοντες 

αναγνώρισαν ιδιαίτερα την ικανότητα της επιμορφώτριας να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση, 

την αμοιβαιότητα και τη συνεργατικότητα των συνεπιμορφούμενων στο ψηφιακό 

περιβάλλον της επιμόρφωσης (M.Ο. = 4,88, Τ.Α. = 0,323). Τα παραπάνω αποτελέσματα 

αποτυπώνονται ακολούθως στον Πίνακα 9.25:   

Πίνακας 9.25: Υπολογισμός του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης της μεταβλητής επάρκεια της 

επιμορφώτριας 

 

 

H επιμορφώτρια: 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
N 

 δημιουργούσε κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης στην  

εικονική τάξη 

4,96 ,194 52 

 απαντούσε άμεσα σε ερωτήσεις και απορίες 4,96 ,194 52 

 παρείχε σαφείς οδηγίες για την εκπόνηση των δραστηριοτήτων 4,92 ,269 52 

 παρείχε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των 

επιμορφούμενων 

4,90 ,298 52 

 παρουσίαζε και ανέλυε τις έννοιες με τρόπο κατανοητό 4,90 ,358 52 

 ενθάρρυνε την αλληλεπίδραση, την αμοιβαιότητα και τη 

συνεργασία στο διαδικτυακό περιβάλλον 

4,88 ,323 52 

 δημιούργησε μια κοινότητα μάθησης οικοδομώντας σχέση 

εμπιστοσύνης 

4,83 ,382 52 

 κινητοποιούσε το ενδιαφέρον 4,77 ,469 52 
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9.9    Ψηφιακό περιβάλλον επιμόρφωσης 

___________________________________ 

 

Ερώτηση 15. Η πλατφόρμα Blackboard Collaborate που φιλοξένησε το πρόγραμμα 

ήταν άγνωστη για τους επιμορφούμενους 

 Η επόμενη ερώτηση σχετίζονταν με την εμπειρία των διευθυντών/ντριών από την 

πλατφόρμα Blackboard Collaborate, η οποία φιλοξένησε το παρόν διαδικτυακό πρόγραμμα. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιμορφούμενων (84,6%) δήλωσε ότι του ήταν άγνωστη η 

συγκεκριμένη πλατφόρμα και μόλις το 15,4% δήλωσε ότι του ήταν γνώριμη, όπως 

παρουσιάζεται στο ακόλουθο Γράφημα 9.5:  

 

Γράφημα 9.5. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων των επιμορφούμενων για την πλατφόρμα της επιμόρφωσης 

 

Ερώτηση 16. Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με τις δηλώσεις αναφορικά με το 

ψηφιακό περιβάλλον της επιμόρφωσης 
 

Η επόμενη υποκλίμακα αποτελείται από επτά δηλώσεις με τις οποίες διερευνάται ο 

βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας των ερωτώμενων σχετικά με το ψηφιακό επιμορφωτικό 

περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις αφορούσαν: α) τη χρηστικότητα και τη 

φιλικότητα προς τον χρήστη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας υλοποίησης της επιμόρφωσης 

και β) τη συμβολή των διαδικτυακών συναντήσεων στη μάθηση των επιμορφούμενων. 

Αξιοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, εκκινώντας από το 1. ("Διαφωνώ απόλυτα") 

έως το 5. ("Συμφωνώ απόλυτα"). Πραγματοποιήθηκε υπολογισμός των μέσων όρων (Μ.Ο.), 

των τυπικών αποκλίσεων (Τ.Α.).  
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Οι συμμετέχοντες εκφράστηκαν με θετικά σχόλια για τις τηλεσυναντήσεις, οι οποίες 

διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια των πέντε εβδομάδων του προγράμματος κατάρτισης. Η 

πλειονότητα των επιμορφούμενων αναγνώρισε ότι οι τηλεσυναντήσεις οργανώθηκαν με 

ορθό τρόπο (Μ.Ο. = 4,71, Τ.Α. = 0,572) και βοήθησαν στην κατανόηση του περιεχομένου 

της επιμόρφωσης (Μ.Ο. = 4,54, Τ.Α. = 0,753). Υπήρχε σαφήνεια στις οδηγίες χρήσης της 

πλατφόρμας (Μ.Ο. = 4,46, Τ.Α. = 0,727) και θετική κρίθηκε η εκτίμηση των συμμετεχόντων 

ότι η πλοήγηση στην πλατφόρμα επέτρεπε τη γρήγορη εύρεση των πληροφοριών και τον 

εντοπισμό του υλικού (Μ.Ο. = 4,35, Τ.Α. = 0,837). Σε γενικές γραμμές εμφανίστηκαν 

ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (Μ.Ο. = 4,35, Τ.Α. = 

0,926). Ελάχιστα χαμηλότεροι ήταν οι μέσοι όροι σε ό, τι αφορά στη δυνατότητα της 

πλατφόρμας να υποστηρίζει την κατάλληλη μορφοποίηση, με σκοπό την καλύτερη 

αναγνωσιμότητα του υλικού (Μ.Ο. = 4,33, Τ.Α. = 0,857). Θετικές ήταν και οι εκτιμήσεις 

των συμμετεχόντων όσον αφορά στον ελκυστικό σχεδιασμό της πλατφόρμας (Μ.Ο. = 4,23, 

Τ.Α. = 0,831). Αυτά τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται στον Πίνακα 9.26:  

Πίνακας 9.26: Υπολογισμός του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης της μεταβλητής ψηφιακό περιβάλλον της 

επιμόρφωσης 

 

Ψηφιακό περιβάλλον επιμόρφωσης 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
N 

 Οι τηλεσυναντήσεις οργανώθηκαν ορθά                   

(παιδαγωγικά παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες) 
4,71 ,572 52 

 Οι τηλεσυναντήσεις βοήθησαν στην καλύτερη κατανόηση 

του περιεχομένου 
4,54 ,753 52 

 Σαφήνεια στις οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας 4,46 ,727 52 

 Η πλοήγηση της πλατφόρμας επέτρεπε στους 

επιμορφούμενους τον γρήγορο εντοπισμό πληροφοριών και 

υλικού 

4,35 ,837 52 

 Είμαι ικανοποιημένος/η από τη λειτουργία της πλατφόρμας 4,35 ,926 52 

 Η πλατφόρμα υποστήριζε την κατάλληλη μορφοποίηση για 

την καλύτερη αναγνωσιμότητα του υλικού 
4,33 ,857 52 

 Ελκυστική σχεδίαση της πλατφόρμας 4,23 ,831 52 

 

Ερώτηση 17. Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με τις δηλώσεις που αφορούν στην 

αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων  

Ένας κομβικής σημασίας άξονας ερωτήσεων αφορά στο βαθμό συμφωνίας ή 

διαφωνίας των συμμετεχόντων αναφορικά με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στο 

συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονταν στην 
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αρμονική ενσωμάτωση του πολυμεσικού υλικού στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό υλικό, τη 

λειτουργικότητα και προσβασιμότητα των ψηφιακών μέσων για τους επιμορφούμενους και 

τη συνεισφορά τους στη διαδραστικότητα, καθώς και την εκπαιδευτική εμπλοκή των 

διδασκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία. Η κλίμακα Likert, με βάση την οποία απάντησαν 

οι ερωτώμενοι, εκκινούσε από το 1. ("Διαφωνώ απόλυτα") έως το 5. ("Συμφωνώ απόλυτα"). 

Υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι (Μ.Ο.) και οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) των απαντήσεων των 

ηγετικών στελεχών, όπως απεικονίζονται αναλυτικά στον Πίνακα 9.27.    

Η πλειονότητα των επιμορφούμενων συναίνεσε ότι τα ψηφιακά μέσα ήταν 

λειτουργικά και εύκολα προσβάσιμα από όλους τους εκπαιδευόμενους (M.Ο. = 4,75, Τ.Α. = 

0,556) και ενίσχυαν τη διάδραση και εμπλοκή τους, καθώς τους κινητοποιούσε ώστε να 

συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση (M.Ο. = 4,75, Τ.Α. = 0,519). Επίσης, θετική υπήρξε η 

ανταπόκρισή τους και σε ό, τι αφορά στη δήλωση ότι τα ψηφιακά μέσα υποστήριξαν τους 

εκπαιδευτικούς στόχους και ενσωματώθηκαν αρμονικά στο υλικό της επιμόρφωσης (M.Ο. = 

4,73, Τ.Α. = 0,528).  

Πίνακας 9.27: Υπολογισμός του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης της μεταβλητής αξιοποίηση των ψηφιακών 

μέσων 

 

Τα ψηφιακά μέσα: 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
N 

 ήταν λειτουργικά και εύκολα προσβάσιμα από όλους 

τους επιμορφούμενους  
4,75 ,556 52 

 ενίσχυσαν τη διαδραστικότητα, την εμπλοκή και την 

ενεργό μάθηση 
4,75 ,519 52 

 υποστήριξαν τους μαθησιακούς στόχους και 

ενσωματώθηκαν με αρμονικό τρόπο στο επιμορφωτικό 

υλικό 

4,73 ,528 52 

 

9.10    Αξιοποίηση / εφαρμογή νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 

____________________________________________________ 

Ερώτηση 18. Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με τις δηλώσεις όσον αφορά στην 

εφαρμογή των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στη σχολική μονάδα  

Ο επόμενος άξονας του ερωτηματολογίου αναφέρεται στο βαθμό αφομοίωσης των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των επιμορφούμενων ηγετών εκπαίδευσης και στο βαθμό 

αξιοποίησής τους στο σχολικό οργανισμό, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

συνιστώσες του ερωτηματολογίου. Εφαρμόστηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert, από το 1. 

("Διαφωνώ απόλυτα") έως το 5. ("Συμφωνώ απόλυτα"). Με τη βοήθεια της Περιγραφικής 



 
358 

Στατιστικής πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός των αριθμητικών μέσων όρων (Μ.Ο.) και των 

τυπικών αποκλίσεων (Τ.Α.).   

Όσον αφορά στην αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τη 

συγκεκριμένη επιμόρφωση στη διοίκηση των σχολικών μονάδων μετά το πέρας του 

προγράμματος, είναι εμφανές ότι ορισμένοι επιμορφούμενοι εφαρμόζουν τις γνώσεις και 

δεξιότητες που απέκτησαν από το πρόγραμμα, εφόσον έχουν προχωρήσει σε 

αναπροσαρμογές με βάση το εκπαιδευτικό συγκείμενο του σχολείου που διευθύνουν (Μ.Ο. = 

4,42, Τ.Α. = 0,572). Ομοίως, αρκετά διευθυντικά στελέχη δήλωσαν ότι βρίσκονται στο 

στάδιο διαμόρφωσης των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση των νέων γνώσεων 

και δεξιοτήτων (Μ.Ο. = 4,31, Τ.Α. = 0,643) και κάποιοι ήδη έχουν προχωρήσει στη διάχυση 

των νέων γνώσεων στους συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς (Μ.Ο. = 4,13, Τ.Α. = 0,886). Τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν αποτυπώνονται στον Πίνακα 9.28:  

Πίνακας 9.28: Υπολογισμός του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης της μεταβλητής εφαρμογή των νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων 

Εφαρμογή νέων γνώσεων/δεξιοτήτων 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
N 

 Εφαρμόζω μέρος ή όλα όσα έχω αποκομίσει από το 

πρόγραμμα, αφού πρώτα τα έχω προσαρμόσει στο 

συγκείμενο του σχολείου που διευθύνω 

4,42 ,572 52 

 Είμαι στη φάση δημιουργίας κατάλληλων προϋποθέσεων 

για την εφαρμογή όλων όσων έχω αποκομίσει από το 

πρόγραμμα  

4,31 ,643 52 

 Έχω μοιραστεί τις αποκτηθείσες από το πρόγραμμα γνώσεις 

με τους/τις συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς 

4,13 ,886 52 

Επίδραση δημογραφικών χαρακτηριστικών στη διαφοροποίηση στάσεων των 

επιμορφούμενων με το πέρας της επιμόρφωσης 

Τα διευθυντικά στελέχη δεν είναι μία ομοιογενής ομάδα, αλλά πρόκειται για μία 

ομάδα, η οποία αποτελείται από άτομα διαφορετικού φύλου, διαφορετικού επιπέδου 

σπουδών και διαφορετικής εργασιακής εμπειρίας σε διευθυντική θέση. Η στάση τους 

απέναντι στην υιοθέτηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκόμισαν από τη 

συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ενδεχομένως και να διαφοροποιείται. Για το 

λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των διαφορών των μέσων 

όρων των απαντήσεων των διευθυντών/ντριών ως προς την εφαρμογή των νέων γνώσεων και 

δεξιοτήτων που αποκόμισαν από την επιμόρφωση σε συνάρτηση με τα δημογραφικά και 
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υπηρεσιακά τους χαρακτηριστικά. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 

στατιστικού κριτηρίου t για ανεξάρτητα δείγματα.  

Από τη σύγκριση των μέσων όρων μεταξύ των δύο ομάδων που σχετίζονται με το 

φύλο διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες εφαρμόζουν περισσότερο τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

τις οποίες ανέπτυξαν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης (Μ.Ο. = 4,58) εν συγκρίσει με τους 

άνδρες συναδέλφους τους (Μ.Ο. = 4,16). Το αποτέλεσμα της στατιστικής ανάλυσης του 

κριτηρίου t [t(41,226) = -2,77, p<0,05] είναι στατιστικά σημαντικό. Το φύλο φαίνεται να 

επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την υιοθέτηση των νέων γνώσεων και 

δεξιοτήτων στο πλαίσιο του σχολείου. Διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες αξιοποιούν 

περισσότερο τις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες στη σχολική μονάδα της οποίας 

ηγούνται συγκριτικά με τους άνδρες. Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτυπώνονται στον 

επόμενο Πίνακα (Πίνακα 9.29): 
 

Πίνακας 9.29: Περιγραφικά στοιχεία δείγματος ως προς την εφαρμογή νέων γνώσεων/δεξιοτήτων στο σχολείο σε 

σχέση με το φύλο  

 

 

 ΦΥΛΟ N 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό σφάλμα 

Μ.Ο. 

Εφαρμογή  

νέων  

γνώσεων/δεξιοτήτων  

στη σχολική μονάδα 

Άνδρας  19 4,16 ,501 ,115 

Γυναίκα  33 4,58 ,561 ,098 

 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αθροιστικής αξιολόγησης του προγράμματος  

ανέδειξε ότι τα περισσότερα άτομα κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Προκειμένου να 

ελεγχθεί σε ποιο βαθμό διαφοροποιείται η στάση των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου ως 

προς την εφαρμογή των νέων δεξιοτήτων στη σχολική μονάδα, αξιοποιήθηκε το στατιστικό 

κριτήριο t. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι τα άτομα που δεν διαθέτουν 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είναι πιο δεκτικά στο να καινοτομήσουν και να εφαρμόσουν τις 

νέες δεξιότητες που καλλιέργησαν μέσω της παρούσας επιμόρφωσης (Μ.Ο. = 4,47) σε 

σύγκριση με τα άτομα που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Μ.Ο. = 4,41). Ωστόσο, 

δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους μεταξύ των δύο 

ομάδων [t(50) = -347, p>0,05] (Πίνακας 9.30):  
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Πίνακας 9.30: Περιγραφικά στοιχεία δείγματος ως προς την εφαρμογή νέων γνώσεων/δεξιοτήτων στο σχολείο σε 

σχέση με την κατοχή μεταπτυχιακού   

 

                        ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό σφάλμα 

Μ.Ο. 

Εφαρμογή 

νέων 

γνώσεων/δεξιοτήτων 

στη σχολική μονάδα 

Κάτοχοι  37 4,41 ,551 ,091 

Μη κάτοχοι  15 4,47 ,640 ,165 

 

Η ερευνητική διαδικασία ανέδειξε ότι αρκούντως μεγάλος αριθμός ηγετικών 

στελεχών (43 άτομα), είναι πιστοποιημένα στις Τ.Π.Ε. Α΄ ή/και Β΄ Επιπέδου. Όσοι 

διευθυντές/ντριες δεν έχουν πιστοποιηθεί ως προς τις γνώσεις τους στη χρήση των Τ.Π.Ε. 

εμφανίζονται να εφαρμόζουν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισαν από την 

επιμόρφωση σε μεγαλύτερο βαθμό (Μ.Ο. = 4,56) σε σύγκριση με όσους/ες είναι 

πιστοποιημένοι (Μ.Ο. = 4,40). Ωστόσο, η στατιστική ανάλυση μέσω της αξιοποίησης του 

κριτηρίου t δεν εμφάνισε στατιστικώς σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους μεταξύ των 

δύο ομάδων [t(50) = -0,761, p>0,05]. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι εμφανή στον 

ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 9.31):   

 

Πίνακας 9.31: Περιγραφικά στοιχεία δείγματος ως προς την εφαρμογή νέων γνώσεων/δεξιοτήτων στο σχολείο σε 

σχέση με την κατοχή πιστοποίησης στις Τ.Π.Ε. Α΄ ή/και Β΄ Επιπέδου    

                              ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

                              Τ.Π.Ε. 
N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό σφάλμα 

Μ.Ο. 

Εφαρμογή  

νέων  

γνώσεων/δεξιοτήτων  

στη σχολική μονάδα 

Κάτοχοι  43 4,40 ,583 ,089 

Μη κάτοχοι  9 4,56 ,527 ,176 

 
 

Μία άλλη παράμετρος που διερευνήθηκε με την αξιοποίηση του κριτηρίου t για 

ανεξάρτητα δείγματα είναι ο βαθμός στον οποίο διαφοροποιείται η στάση των 

επιμορφούμενων ως προς την αξιοποίηση των νεοαποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων 

στο σχολικό οργανισμό σε σχέση με τα έτη διευθυντικής υπηρεσίας. Από την εφαρμογή του 

κριτηρίου διαπιστώνεται ότι οι επιμορφούμενοι με λίγα έτη σε θέση ευθύνης αξιοποιούν 

περισσότερο τις νέες γνώσεις και δεξιότητες στο σχολείο (Μ.Ο. = 4,43) σε σύγκριση με τους 

επιμορφούμενους που βρίσκονται σε διευθυντική θέση περισσότερα έτη (Μ.Ο. = 4,41). 

Ωστόσο, ο στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι αυτές οι διαφορές στους μέσους όρους των δύο 
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ομάδων δεν είναι στατιστικώς σημαντικές [t(50) = 0,150, p>0,05]. Τα στοιχεία αυτά 

αποτυπώνονται στον Πίνακα που έπεται (Πίνακας 9.32):    

Πίνακας 9.32: Περιγραφικά στοιχεία δείγματος ως προς την εφαρμογή νέων γνώσεων/δεξιοτήτων στο σχολείο σε 

σχέση με τα έτη σε θέση ευθύνης     

                              ΕΤΗ 

                             ΣΕ 

                               ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

N 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό σφάλμα 

Μ.Ο. 

Εφαρμογή  

νέων  

γνώσεων/δεξιοτήτων  

στη σχολική μονάδα 

1-5 έτη 30 4,43 ,568 ,104 

6 έτη και άνω 22 4,41 ,590 ,126 

 

Ερώτηση 19. Επιθυμία μεταφοράς της εμπειρίας από το επιμορφωτικό πρόγραμμα στη 

σχολική μονάδα  

Η επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου είναι μία διχοτομικού τύπου ερώτηση, με 

σκοπό την ανίχνευση της πρόθεσης των επιμορφούμενων να μεταφέρουν τη συνολική 

εμπειρία τους από το διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης στη σχολική διοίκηση του 

εκπαιδευτικού οργανισμού του οποίου προΐστανται. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων στην έρευνα αξιολόγησης (96,2%) συναινεί ότι επιθυμεί να προχωρήσει σε 

μεταφορά των εμπειριών που αποκόμισε από το επιμορφωτικό πρόγραμμα στην 

εκπαιδευτική διοίκηση, όπως αντικατοπτρίζεται στο ακόλουθο Γράφημα (Γράφημα 9.6.):    

 

Γράφημα 9.6. Κυκλικό γράφημα σχετικών συχνοτήτων των επιμορφούμενων για την επιθυμία μεταφοράς της 

επιμορφωτικής εμπειρίας στο σχολείο 

 

Ερώτηση 20. Ενέργεια/ες μεταφοράς της επιμορφωτικής εμπειρίας στη σχολική 

διοίκηση  

Ακολούθως, μέσω ερώτησης πολλαπλής επιλογής, ζητήθηκε από τους 

επιμορφούμενους που απάντησαν καταφατικά στην προηγούμενη ερώτηση, να εκφράσουν 

την άποψή τους για τον τρόπο ή τους τρόπους με τους οποίους προτίθενται να μεταφέρουν 
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την επιμορφωτική εμπειρία τους στο δικό τους σχολικό πλαίσιο. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα 

σημαντική παράμετρο, καθώς σε κάθε εκπαιδευτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα απώτερος 

σκοπός είναι η εφαρμογή και μεταλαμπάδευση των νέων γνώσεων στη σχολική 

πραγματικότητα.   

Από τα ερευνητικά αποτελέσματα προκύπτει ότι διευθυντικά στελέχη, σε ποσοστό 

44,2%, εκδήλωσαν την επιθυμία να προχωρήσουν σε ενημέρωση των συναδέλφων τους  

μέσω παρουσιάσεων και ομαδικών συζητήσεων που επρόκειτο να οργανώσουν. Επιπλέον, το 

26,9% δήλωσε ότι σκοπεύει να εισηγηθεί στον προϊστάμενο της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης να μεριμνήσει, ώστε να συμμετέχουν και άλλα ηγετικά στελέχη ή ακόμη και 

εκπαιδευτικοί σε ένα ανάλογο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στο μέλλον. Ποσοστό 25% 

απάντησε ότι έχει σκοπό να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για το περιεχόμενο του 

προγράμματος στο πλαίσιο ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι 

ελάχιστοι διευθυντές/ντριες (3,8%) εξέφρασαν την επιθυμία να απευθύνουν πρόσκληση προς 

την επιμορφώτρια να παρουσιάσει τα κυριότερα σημεία της επιμόρφωσης στους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου που διευθύνουν. Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνονται 

ξεκάθαρα στο Γράφημα 9.7.:  

 

Γράφημα 9.7. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων των επιμορφούμενων για τον τρόπο μεταφοράς της 

επιμορφωτικής εμπειρίας στο σχολείο 

Ερώτηση 21. Βαθμός βελτίωσης διαφόρων τομέων στη σχολική μονάδα μετά τη 

συμμετοχή στο πρόγραμμα  

Απώτερος σκοπός της παρούσας επιμορφωτικής προσπάθειας, όπως και κάθε άλλης 

επιμορφωτικής δράσης που απευθύνεται σε ηγετικά στελέχη της Δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης, είναι ο μετασχηματισμός των στάσεων και συμπεριφορών στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας. Για το λόγο αυτό, η παρούσα ερώτηση εξετάζει τις απόψεις των ηγετών 

της εκπαίδευσης όσον αφορά στο βαθμό βελτίωσης διαφόρων τομέων στον σχολικό 

οργανισμό μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Υπολογίστηκαν οι αριθμητικοί μέσοι 

όροι (Μ.Ο.) και οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.). Για τον έλεγχο των απαντήσεων των 

επιμορφούμενων διευθυντών/ντριών αξιοποιήθηκε η κλίμακα Likert με δυνατές απαντήσεις 

από το 1. ("Καθόλου") μέχρι το 5. ("Πάρα πολύ").  

Εξετάζοντας τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών 

διαφαίνεται το γεγονός ότι οι επιμορφούμενοι αποκόμισαν περισσότερες γνώσεις και 

δεξιότητες από την ενότητα του προγράμματος που εντρυφούσε σε θέματα συναισθηματικής 

νοημοσύνης, καθώς οι περισσότεροι εξ αυτών θεωρούν ότι υπήρξε βελτίωση σε διάφορους 

τομείς που σχετίζονται με την αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων (M.Ο. = 4,48, 

Τ.Α. = 0,610), την κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων του ανθρώπινου 

δυναμικού του σχολείου (M.Ο. = 4,44, Τ.Α. = 0,639) και τη δημιουργία συνεργατικού 

κλίματος και αμοιβαιότητας (Μ.Ο. = 4,42, Τ.Α. = 0,605). Πιο συγκρατημένοι εμφανίζονται 

οι επιμορφούμενοι ως προς την αλλαγή και βελτίωση του τομέα της διαχείρισης 

συγκρούσεων (M.Ο. = 4,23, Τ.Α. = 0,703), της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

ατόμων στο σχολικό οργανισμό (M.Ο. = 4,21, Τ.Α. = 0,723), της οργάνωσης και ομαλής 

διεξαγωγής συνεδριάσεων (Μ.Ο. = 4,19, Τ.Α. = 0,768) και της επικοινωνίας εκτός του 

περιβάλλοντος του σχολείου (M.Ο. = 4,02, Τ.Α. = 0,779). Αναλυτικά οι θέσεις των 

ερωτώμενων παρουσιάζονται στον κάτωθι Πίνακα 9.33:        

Πίνακας 9.33: Υπολογισμός του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης της μεταβλητής βαθμός βελτίωσης 

διαφόρων τομέων στη σχολική μονάδα 

Βελτίωση διαφόρων τομέων στη σχολική μονάδα 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
N 

Μεγαλύτερη αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων 4,48 ,610 52 

Κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων των ανθρώπων 4,44 ,639 52 

Δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αμοιβαιότητας  4,42 ,605 52 

Σεβασμός του τρόπου σκέψης και αποδοχή των διαφορετικών 

οπτικών ως προς την προσέγγιση διαφόρων ζητημάτων 

4,38 ,565 52 

Επίτευξη επικοινωνίας εντός του σχολικού περιβάλλοντος 4,33 ,617 52 

Μελέτη και επίλυση προβλημάτων 4,29 ,667 52 

Διαχείριση συγκρούσεων 4,23 ,703 52 

Κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού  4,21 ,723 52 

Οργάνωση και ομαλή διεξαγωγή συνεδριάσεων 4,19 ,768 52 

Επίτευξη επικοινωνίας εκτός του σχολικού περιβάλλοντος 4,02 ,779 52 
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9.11    Γενική ικανοποίηση  

_______________________  

Ερώτηση 22. Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας ως προς τη συμβολή του προγράμματος 

στην καθημερινότητα της σχολικής μονάδας  

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνολική εικόνα που σχημάτισαν οι 

επιμορφούμενοι για το πρόγραμμα. Η επόμενη υποκλίμακα αφορά στη γενική ικανοποίηση 

από τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται διερεύνηση σε ποιο 

βαθμό συμφωνούν ή διαφωνούν ότι το πρόγραμμα συνεισέφερε τα μέγιστα στη βελτίωση της 

καθημερινότητάς τους, καθώς και στα εκπαιδευτικά δρώμενα της σχολικής τους μονάδας. 

Πραγματοποιήθηκε υπολογισμός των μέσων όρων (Μ.Ο.) και των τυπικών αποκλίσεων 

(Τ.Α.). Η κλίμακα που αξιοποιήθηκε για τον έλεγχο των απαντήσεων είναι η πεντάβαθμη 

κλίμακα Likert, η οποία εκκινεί από το 1. ("Διαφωνώ απόλυτα") και τελειώνει στο 5. 

("Συμφωνώ απόλυτα"). 

Η αίσθηση που αποκομίζει κανείς από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων είναι ότι το 

πρόγραμμα τους ενδυνάμωσε σε υπερθετικό βαθμό, τόσο στο θεωρητικό όσο και στον 

πραξιακό προσανατολισμό τους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα συνέβαλε στη συνειδητοποίηση 

εκ μέρους τους της αξίας της συναισθηματικής νοημοσύνης στο διοικητικό τους έργο (Μ.Ο. 

= 4,63, Τ.Α. = 0,595), στην κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου της επικοινωνίας (Μ.Ο. = 

4,60, Τ.Α. 0,569) στην κατανόηση των σταδίων και των τρόπων επίλυσης προβλημάτων 

(M.Ο. = 4,56, Τ.Α. = 0,639) και στην εκτίμηση της αξίας της μη λεκτικής επικοινωνίας 

(Μ.Ο. = 4,52, Τ.Α. = 0,641). Μικρότεροι μέσοι όροι εντοπίζονται στις δηλώσεις που 

αφορούσαν στην απόκτηση μεγαλύτερης αυτοπεποίθησης στις κοινωνικές και ψηφιακές 

δεξιότητες (Μ.Ο. = 4,33, Τ.Α. = 0,585) και στην εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων χρήσιμων 

για την επαγγελματική και προσωπική ζωή (Μ.Ο. = 4,21, Τ.Α. = 0,825). Οι απαντήσεις 

γίνονται κατανοητές παρατηρώντας τον Πίνακα 9.34 και τη διαγραμματική απεικόνιση 

(Γράφημα 9.8):  
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Πίνακας 9.34: Υπολογισμός του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης της μεταβλητής συμβολή του 

προγράμματος στη σχολική καθημερινότητα 

Συμβολή του προγράμματος  

στη σχολική καθημερινότητα  

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
N 

 Συνέβαλε στο να συνειδητοποιήσω την αξία της συναισθηματικής 

νοημοσύνης στη διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας 

4,63 ,595 52 

 Συνέβαλε στην κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου της 

επικοινωνίας 

4,60 ,569 52 

 Συνέβαλε στο να κατανοήσω τα στάδια και τους τρόπους για την 

επίλυση ενός προβλήματος 

4,56 ,639 52 

 Συνέβαλε στην εκτίμηση της μη λεκτικής επικοινωνίας 4,52 ,641 52 

 Συνέβαλε στην υιοθέτηση συγκεκριμένων τεχνικών 

αποτελεσματικής επικοινωνίας 

4,42 ,667 52 

 Με βοήθησε να αναπτύξω δεξιότητες που θα μου φανούν χρήσιμες 

στην προσωπική ζωή και την επαγγελματική μου καριέρα 

4,38 ,718 52 

 Με ώθησε στην απόκτηση μεγαλύτερης αυτοπεποίθησης στις 

κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες  

4,33 ,585 52 

 Συνέβαλε στην εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων χρήσιμων για την 

επαγγελματική και προσωπική μου ζωή 

4,21 ,825 52 

 

Γράφημα 9.8. Αραχνοειδές γράφημα απόλυτων συχνοτήτων των επιμορφούμενων ως προς τη συμβολή του 

προγράμματος στη σχολική καθημερινότητα 

Ερώτηση 23. Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με δηλώσεις που αφορούν στη γενική 

ικανοποίηση από το διαδικτυακό επιμορφωτικό πρόγραμμα 
 

Στον ίδιο άξονα ερωτήσεων ανήκει και η ερώτηση που αναφέρεται στο κατά πόσο τα 

επιμορφούμενα διευθυντικά στελέχη αισθάνονται ικανοποίηση από το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η γενικότερη ικανοποίηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 
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συνιστώσες κάθε επιμορφωτικού εγχειρήματος, καθώς εκτιμάται η τάση των 

επιμορφούμενων. Υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι (M.Ο.) και οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.). Οι 

απαντήσεις των διευθυντών/ντριών αντλήθηκαν με την αξιοποίηση της κλίμακας Likert, από 

το 1. ("Διαφωνώ απόλυτα") έως το 5. ("Συμφωνώ απόλυτα"). 

Διαπιστώνεται μεγάλη ικανοποίηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης 

από τη συντριπτική πλειοψηφία των επιμορφούμενων διευθυντών/ντριών  (Μ.Ο. = 4,77, Τ.Α. 

= 0,509). Καθίσταται σαφές ότι οι επιμορφούμενοι στην πλειονότητά τους ασπάζονται 

απόλυτα την άποψη ότι αποκόμισαν ιδέες που δύνανται να τύχουν πρακτικής εφαρμογής 

(Μ.Ο. = 4,62, Τ.Α. = 0,491 ), το πρόγραμμα διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους καθ’ όλη 

τη διάρκειά του (Μ.Ο. = 4,58, Τ.Α. = 0,667) και αισθάνονται περισσότερο καταρτισμένοι/ες 

όσον αφορά στη μελετώμενη θεματολογία του προγράμματος (Μ.Ο. = 4,54, Τ.Α. = 0,609). 

Όλες οι απαντήσεις των ερωτώμενων παρουσιάζονται διεξοδικά στον Πίνακα 9.35: 

Πίνακας 9.35: Υπολογισμός του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης της μεταβλητής ικανοποίηση από το 

πρόγραμμα 

 

 

 

 

 

Γενική ικανοποίηση από το πρόγραμμα 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 
N 

 

 Νιώθω ικανοποιημένος/η από την παρακολούθηση του 

προγράμματος 

4,77 ,509 52 

 Οι ιδέες που αποκόμισα είναι δυνατόν να τύχουν πρακτικής 

εφαρμογής  

4,62 ,491 52 

 Το πρόγραμμα κατάφερε να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μου 4,58 ,667 52 

 Μετά τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα αισθάνομαι περισσότερο 

καταρτισμένος/η  στη συγκεκριμένη θεματολογία 

4,54 ,609 52 

 Υπήρξε εξισορρόπηση μεταξύ θεωρητικής προσέγγισης και 

πρακτικής εφαρμογής 

4,50 ,728 52 

 Το πρόγραμμα κάλυψε βασικές επιμορφωτικές μου ανάγκες 4,48 ,671 52 
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9.12    Προτάσεις - εισηγήσεις βελτίωσης 

___________________________________ 

Στον τελευταίο άξονα του διαδικτυακού ερωτηματολογίου αξιολόγησης του 

επιμορφωτικού προγράμματος δόθηκε η δυνατότητα στους επιμορφούμενους 

διευθυντές/ντριες να εκφράσουν την προσωπική τους άποψη σε ζητήματα βελτιωτικών 

παρεμβάσεων του παρόντος προγράμματος μέσα από το πεδίο της ερώτησης "ανοιχτού 

τύπου". Πρόκειται για προτάσεις και εισηγήσεις των στελεχών εκπαίδευσης που έλαβαν 

μέρος στο πρόγραμμα, ώστε στο μέλλον να καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματικό για τους 

συμμετέχοντες.  

Ο σκοπός ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους ερωτώμενους να εκθέσουν αβίαστα και 

αυθόρμητα τις σκέψεις και τις απόψεις τους, ώστε να αντληθούν χρήσιμες πληροφορίες και 

υποδείξεις για τη βελτίωση ενός αντίστοιχου μελλοντικού προγράμματος επιμόρφωσης στις 

κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης. Στην ερώτηση 

αυτή από το δείγμα (Ν=52) που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο αποτίμησης, υπήρξαν 

συνολικά 31 σχόλια ατόμων (ποσοστό 59,6%). Τα σχόλια κυμαινόταν από λίγες λέξεις έως 

ολόκληρες προτάσεις. Η επεξεργασία των απαντήσεων αυτών έγινε με ποσοτική και ποιοτική 

ανάλυση.    

Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελούνταν από δύο υποερωτήματα. Στο πρώτο 

υποερώτημα, το οποίο σχετιζόταν με τις γενικότερες επισημάνσεις των διευθυντών/ντριών 

από τη δική τους συμμετοχή και παρακολούθηση του προγράμματος, απάντησαν 10 άτομα 

(ποσοστό 19,2%). Όλα τα διευθυντικά στελέχη εκφράστηκαν με πολύ ενθαρρυντικά λόγια για 

το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμορφούμενοι σκιαγράφησαν το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα ως ένα πρόγραμμα ικανοποιητικό και ενδιαφέρον, εξήραν την 

εξαιρετική δουλειά και παρουσίαση εκ μέρους της επιμορφώτριας, η οποία πρόσφερε μία 

αξιόλογη εμπειρία στα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν και με ευχαρίστηση θα 

λάμβαναν ξανά μέρος. Επιπλέον, ορισμένοι αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμα δεν χρήζει 

περαιτέρω βελτίωσης ή αλλαγών, καθώς το χαρακτήρισαν πλήρες και πολύ σωστά δομημένο 

από άποψη περιεχομένου και άριστο από άποψη οργάνωσης. Ένα διευθυντικό στέλεχος 

εξέθεσε σύντομα την προσωπική του κρίση τονίζοντας ότι το πρόγραμμα αποτέλεσε το 

έναυσμα για την κατανόηση του πόσο σημαντική είναι η ενεργητική ακρόαση των λεγομένων 

των συνομιλητών του και τη σημασία που αξίζει να δίνει κάποιος στη "γλώσσα του 

σώματος". Επιπρόσθετα, χρήσιμο είναι να καταγραφεί η άποψη ενός συμμετέχοντος, ο 

οποίος ενώ εντυπωσιάστηκε με την άριστη, όπως τη χαρακτήρισε, οργάνωση του 
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προγράμματος, παράλληλα σχολίασε ότι η ύλη ήταν μεγάλη και δεν είχε το διαθέσιμο χρόνο 

να τη διαχειριστεί όπως θα έπρεπε.     

Το δεύτερο υποερώτημα αφορούσε γενικότερα στις εισηγήσεις των διευθυντικών 

στελεχών αναφορικά με τους τρόπους βελτίωσης σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης του 

παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος. Το ποσοστό απαντήσεων που ελήφθησαν ανέρχεται 

σε 28,8% (15 άτομα) και παρατηρήθηκε μια πληθώρα εισηγητικών προτάσεων για τον 

εμπλουτισμό και την ενίσχυση του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης. Κάποιοι 

ερωτηθέντες ήταν ένθερμοι υποστηρικτές της άποψης ότι θα έπρεπε το παρόν πρόγραμμα να 

είχε μεγαλύτερη διάρκεια και ως εκ τούτου να υπήρχαν και περισσότερες θεματικές ενότητες. 

Άλλοι συνηγόρησαν υπέρ του να επιτρέπεται η διαδικτυακή πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 

υλικό για ορισμένο χρονικό διάστημα και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ώστε να 

υπήρχε η δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας και μελέτης του. Ορισμένοι συμμετέχοντες 

υπογράμμισαν την αναγκαιότητα για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και εξεύρεση τρόπων 

κινητοποίησης των επιμορφούμενων για πιο ενεργητική συμμετοχή στις τηλεδιασκέψεις.  

Αναφορικά με τις μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

αξιολόγησης συζήτησαν την ανάγκη ύπαρξης περισσοτέρων μελετών περίπτωσης, ίσως πιο 

περίπλοκων και αναλυτικών, ώστε να μπορούν να εκφέρουν τη γνώμη τους γι’ αυτές. Ένας εξ 

αυτών διατύπωσε την άποψη ότι έπρεπε να υπάρχουν και ενδεικτικές απαντήσεις στις μελέτες 

περίπτωσης, διότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εμπέδωση της ύλης. Άλλος 

συμμετέχων πρότεινε την οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων σε διάφορα ζητήματα, όπως 

για παράδειγμα τη διαχείριση συγκρούσεων. Επιπρόσθετα, έγινε λόγος και για τα τεστ 

αξιολόγησης, τα οποία προτάθηκε να έχουν πιο ουσιαστικό ρόλο στην εμπέδωση της ύλης, να 

είναι μεγαλύτερα και να αφορούν μεγαλύτερο τμήμα της ύλης. Παράλληλα, ένας συμμετέχων 

εξέθεσε τη γνώμη ότι ίσως θα ήταν πιο σκόπιμο να επιτρέπονται μέχρι δύο προσπάθειες για 

τη διεκπεραίωση των τεστ και έπειτα να εμφανίζονται οι σωστές απαντήσεις. Τέλος, 

αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό ένας ερωτώμενος έθιξε το γεγονός ότι το υλικό ήταν 

ετεροβαρές και θα έπρεπε να υπάρχουν τρεις ενότητες για τις κοινωνικές δεξιότητες και δύο 

για τις ψηφιακές.            

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι συμμετέχοντες στην αξιολόγηση του 

προγράμματος, συγκεκριμένα 6 άτομα (ποσοστό 11,5%) έκριναν και χαρακτήρισαν τη 

συνολική επιμορφωτική προσπάθεια και παράλληλα προχώρησαν σε προτάσεις για τη 

βελτίωσή της. Πιο συγκεκριμένα, οι χαρακτηρισμοί που απέδωσαν τα στελέχη της 

εκπαίδευσης στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ήταν ότι επρόκειτο για ένα πρόγραμμα άριστο, 

εξαιρετικό, κατατοπιστικό, άρτια δομημένο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι 
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διευθυντές/ντριες συμφώνησαν με την αναγκαιότητα συνέχειας στο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα και επέμειναν περισσότερο στη χρονική επιμήκυνσή του. Ανάμεσα στις 

απαντήσεις που ελήφθησαν συμπεριλαμβάνονται η επέκταση του υλικού, ώστε να καλύψει 

όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της σχολικής διοίκησης (π.χ. διαχείριση άγχους, κ.λπ), 

όπως επίσης ο πληθυσμός - στόχος της επιμόρφωσης να είναι όχι μόνο τα διευθυντικά 

στελέχη αλλά και οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί. Ορισμένες θεματικές που πρότειναν έχουν να 

κάνουν με τη διαχείριση της σχολικής τάξης και τις σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο 

πλαίσιο των κοινωνικών δεξιοτήτων. Τέλος, ένας συμμετέχων θεώρησε σημαντική την 

αντικατάσταση ορισμένων από τις διαδικτυακές συναντήσεις με άλλες διά ζώσης, με σκοπό 

την αμεσότητα στην επαφή των συνεπιμορφούμενων.  

Από την ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων στην ερώτηση "ανοιχτού τύπου", 

καθίσταται σαφές ότι περισσότερα από τα μισά άτομα που έλαβαν μέρος στην αξιολόγηση 

της επιμόρφωσης, εκφράστηκαν με πολύ επαινετικά σχόλια για το παρόν επιμορφωτικό 

πρόγραμμα. Επίσης, παρουσίασαν είτε αναλυτικά είτε συνοπτικά τις απόψεις τους για τους 

τρόπους με τους οποίους το συγκεκριμένο πρόγραμμα δύναται να βελτιωθεί.  
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Κεφάλαιο 10  

Παρουσίαση αποτελεσμάτων ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων 

 

Σύνοψη Κεφαλαίου 

Η ανάλυση ποιοτικών δεδομένων αφορούσε τη συστηματική κωδικοποίησή τους, που 

αποτελεί τρόπο ανάπτυξης και επεξεργασίας δεδομένων ποιοτικής έρευνας. Αναπτύχθηκαν 

κατηγορίες, κατόπιν κωδικοποιήθηκαν τα δεδομένα, ώστε εν συνεχεία να ακολουθήσει η 

ταξινόμηση και σύγκριση των κατηγοριών αποσκοπώντας στην αναδιάρθρωσή τους. Αυτός ο 

τρόπος ανάλυσης ποιοτικού υλικού εφαρμόστηκε, προκειμένου να ερμηνευθούν εις βάθος τα 

ποιοτικά δεδομένα μέσα από τις νοηματοδοτήσεις και την οπτική γωνία των ίδιων των 

συμμετεχόντων στην έρευνα.  

Στην παρούσα ποιοτική έρευνα αξιολόγησης του προγράμματος επιμόρφωσης αρχικά 

πραγματοποιήθηκε μία γενική θεώρηση των δεδομένων από την ερευνήτρια, δημιουργήθηκαν 

συγκεκριμένες κατηγορίες που να συνάδουν με τα δεδομένα, ακολούθησε η ενδελεχής 

απομαγνητοφώνηση των κειμένων των συνεντεύξεων και μετά τις κωδικοποιήσεις 

επιχειρήθηκε η διατύπωση πιο γενικών εννοιών που να εκφράζουν με τον καλύτερο τρόπο τις 

κωδικοποιημένες κατηγορίες. Ο σκοπός ήταν να αποδοθεί όσο το δυνατόν πιο πιστά η 

εμπειρία των συμμετεχόντων της ποιοτικής έρευνας, ενισχύοντας τα ποσοτικά στοιχεία, όπως 

εκείνα προέκυψαν από τη διαδικασία επεξεργασίας των ερωτηματολογίων του ποσοτικού 

τμήματος της παρούσας έρευνας.           

 
10.1    Αποτελέσματα θεματικής ανάλυσης των συνεντεύξεων 

_____________________________________________________  

 

   10.1.1  Γενικά στοιχεία που αντλήθηκαν από τις συνεντεύξεις 

Για την παραγωγή ποιοτικών δεδομένων αξιοποιήθηκε το μεθοδολογικό εργαλείο της 

ημιδομημένης συνέντευξης. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά έξι (6) 

συνεντεύξεις με επιμορφούμενα διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία συμμετείχαν 

εθελούσια στην ερευνητική διαδικασία. Οι συνεντεύξεις υλοποιήθηκαν μέσω του Διαδικτύου 

και του λογισμικού επικοινωνίας Skype (η ερευνήτρια και ένας/μία συνεντευξιαζόμενος/η). 

Το Skype, ωστόσο, είναι δυνατόν να παρουσιάσει ορισμένα εμπόδια κατά τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης, συμπεριλαμβανομένων της διακοπής των κλήσεων, της παρουσίασης παύσεων, 

της αδυναμίας ανάγνωσης της "γλώσσας του σώματος" και των μη λεκτικών νύξεων, καθώς 

και της απώλειας οικειότητας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πρόσωπο-με-πρόσωπο 
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συνεντεύξεις. Παρόλα αυτά, το Skype αποτελεί ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο 

διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας (Seitz, 2016). Οι λόγοι για τους οποίους αξιοποιήθηκε το 

Διαδίκτυο ως συμπληρωματικό εργαλείο συλλογής δεδομένων, ήταν η μεγάλη γεωγραφική 

διασπορά των συμμετεχόντων στην έρευνα, το οικονομικό κόστος, που στην προκειμένη 

περίπτωση ήταν μηδαμινό και η πραγματοποίηση βιντεοκλήσης ακόμη και από κινητό 

τηλέφωνο (Lo Iacono et al., 2016˙ Sipes et al., 2019).  

Στην παρούσα ερευνητική μελέτη οι συνεντευξιαζόμενοι/ες ανταποκρίθηκαν με πολύ 

μεγάλη προθυμία και διάθεση συζήτησης στην πρόσκληση της ερευνήτριας-επιμορφώτριας 

να λάβουν μέρος στη διαδικτυακή συνέντευξη. Η προθυμία τους ήταν ιδιαίτερα εμφανής 

ακόμη και κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, αν κρίνει κανείς από τις μη λεκτικές 

αντιδράσεις τους στο άκουσμα των ερωτήσεων. Η ερευνήτρια επιχείρησε να δημιουργήσει 

κλίμα εμπιστοσύνης, ώστε οι συνεντευξιαζόμενοι/ες να νιώσουν άνετα στο να εκφραστούν 

και να αντληθεί πλούσιο πληροφοριακό υλικό.       

Οι ερωτήσεις της ημιδομημένης συνέντευξης χωρίστηκαν σε έξι (6) θεματικές 

ενότητες - άξονες, από τις οποίες οι τέσσερις (2η έως 5η) αφορούσαν στην αξιολόγηση του 

καθεαυτού προγράμματος επιμόρφωσης (βλ. Παράρτημα III). Αυτοί οι θεματικοί άξονες ήταν 

οι εξής:  

 I. Δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία   

 II. Ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος 

            III. Ερωτήσεις σχετικές με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εξ Αποστάσεως 

επιμόρφωσης 

 IV. Ερωτήσεις που αναφέρονται στην επίτευξη της σκοποθεσίας του προγράμματος 

επιμόρφωσης 

 V. Ερωτήσεις ως προς τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές  

 VI. Προτάσεις - Εισηγήσεις βελτίωσης. 

Στην αρχή του Πρωτοκόλλου ημιδομημένης συνέντευξης παρατέθηκε εισαγωγικό 

σημείωμα, το οποίο λειτούργησε ως συνοδευτική επιστολή. Αυτό το σημείωμα στόχευε στην 

ενημέρωση των συμμετεχόντων για το θέμα και το σκοπό της συνέντευξης και τόνιζε την 

ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων των συνεντευξιαζόμενων.  

Η καταγραφή και μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε μέσω του 

λογισμικού Camtasia, αφού προηγουμένως υπήρξε συναίνεση των συνεντευξιαζόμενων ως 

προς την καταγραφή και μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων. Ενδεικτικά η πλήρης 
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απομαγνητοφώνηση μίας εκ των συνεντεύξεων των επιμορφούμενων ηγετών εκπαίδευσης 

παρατίθεται στο Παράρτημα V. 

Το ποιοτικό υλικό που παράχθηκε από τις συνεντεύξεις ήταν ιδιαίτερα πλούσιο και 

συνέβαλε στην πληρέστερη εικόνα για την τελική αξιολόγηση του προγράμματος. Επιπλέον, 

αξίζει να σημειωθεί ότι καταβλήθηκε προσπάθεια να συμπεριληφθούν στους συμμετέχοντες 

στην ποιοτική έρευνα τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση και από 

τα δύο φύλα. 

 

   10.1.2  Το προφίλ των συμμετεχόντων    

Στην αρχή των συνεντεύξεων των σχολικών ηγετών ζητήθηκαν κάποιες πληροφορίες 

δημογραφικού και υπηρεσιακού περιεχομένου, οι οποίες κρίθηκαν χρήσιμες για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων της έρευνας. Από το σύνολο των επιμορφούμενων στελεχών εκπαίδευσης 

που συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα, οι τέσσερις (4) ήταν άνδρες και οι δύο (2) ήταν 

γυναίκες. Η ηλικία τους κυμαίνονταν από 49 ετών ο μικρότερος έως 59 ετών ο μεγαλύτερος. 

Όσον αφορά στην ιδιότητά τους, οι τέσσερις εξ αυτών ήταν διευθυντές/ντριες και οι δύο ήταν 

υποδιευθυντές/ντριες. Αναφορικά με τα έτη που υπηρετούν σε διευθυντική θέση, ένας 

διευθυντής είχε δωδεκαετή υπηρεσία σε θέση ευθύνης, ενώ οι υπόλοιποι από δύο (2) έως 

επτά (7) έτη. Όσον αφορά στον κλάδο-ειδικότητα, έγινε επιλογή στελεχών εκπαίδευσης 

διαφόρων ειδικοτήτων και διαφορετικών τύπων σχολείων που ηγούνταν, ώστε να υπάρχει 

ποικιλομορφία απόψεων και εμπειριών. Το προφίλ των συνεντευξιαζόμενων καταγράφεται 

στον Πίνακα 10.1: 

Πίνακας 10.1: Δημογραφικά και υπηρεσιακά δεδομένα των διευθυντών/ντριών που πήραν μέρος στις συνεντεύξεις 

 

Α/Α 

 

ΦΥΛΟ 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΕΤΗ 

ΥΠΗΡ.ΣΕ  

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΥΠΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

1. ΑΝΔΡΑΣ 49 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 5 
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΕΥΤΕΡΗΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

2. ΑΝΔΡΑΣ 59 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 12 ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

3. ΓΥΝΑΙΚΑ 55 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 2 ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡ/ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

4. ΑΝΔΡΑΣ 51 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 7 ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΛ 

5. ΑΝΔΡΑΣ 52 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 4 ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΛ 

6. ΓΥΝΑΙΚΑ 53 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 2 ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
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10.2    Ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος 

___________________________________ 

Με την έναρξη των συνεντεύξεων ζητήθηκε από τους/τις συνεντευξιαζόμενους/ες να 

απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος. Αυτές οι ερωτήσεις αφορούσαν 

στην προγενέστερη συμμετοχή τους σε εξ Αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης, το 

περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων, τα κίνητρα συμμετοχής και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα από το πρόγραμμα.  

 

   10.2.1  Προγενέστερη εμπειρία σε εξ Αποστάσεως προγράμματα    

Μιλώντας για τη συμμετοχή τους σε εξ Αποστάσεως σεμινάρια ή προγράμματα 

επιμόρφωσης, οι συνεντευξιαζόμενοι δήλωσαν ότι ήταν αρκετά δραστήριοι/ες όσον αφορά 

στην επιμόρφωσή τους, καθώς είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε μια πληθώρα εξ 

Αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων με ποικίλη θεματολογία. 

Επιπλέον, πολλοί εξ αυτών παρακολούθησαν εξ Αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές στο 

Ε.Α.Π. ή σε άλλα ιδιωτικά Πανεπιστήμια και συμμετείχαν σε αρκετά σεμινάρια, τα οποία 

προσφέρονταν μέσω Διαδικτύου και διοργανώνονταν από διάφορους φορείς, όπως για 

παράδειγμα από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο:  

«[…] έχω συμμετάσχει […] σε ένα σεμινάριο εξ Αποστάσεως εεε (2) ήταν το 

σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο για την προετοιμασία 

και την ενημέρωση των πολλαπλασιαστών του προγράμματος Scientix […]» (Σ.Δ. 2). 

Άξιο λόγου είναι ότι τα προγράμματα που παρακολούθησαν οι συνεντευξιαζόμενοι 

προσφέρονταν όχι μόνο από επίσημους ή/και κρατικούς φορείς, αλλά και από ιδιωτικούς 

φορείς, στοιχείο που υποδηλώνει τη διάθεση και την αέναη αναζήτησή τους για νέα 

επιμορφωτικά σεμινάρια και προγράμματα σπουδών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένας 

συνεντευξιαζόμενος: «[…] μεταπτυχιακό στο ΕΑΠ, […] σεμινάρια εξ Αποστάσεως από 

διάφορους φορείς […] και από ιδιωτικούς φορείς σεμινάρια» (Σ.Δ. 1). Ο στόχος διαφαίνεται 

ότι είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων και η συνεχόμενη ενημέρωση των ηγετών 

εκπαίδευσης για τις νέες τάσεις που επικρατούν στον ελλαδικό χώρο αλλά και διεθνώς και 

αφορούν στα θέματα διοίκησης και ηγεσίας της εκπαίδευσης.   

Όσον αφορά στη συμμετοχή των στελεχών εκπαίδευσης σε προγράμματα που είχαν 

ως θεματολογία τις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες, το κυρίαρχο μοτίβο στις απαντήσεις 

των συνεντευξιαζόμενων ήταν ότι δεν είχαν ανάλογη εμπειρία από καθεαυτού προγράμματα 

που σχετίζονταν με την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά τμήμα των προγραμμάτων 

που παρακολούθησαν είχαν ενσωματώσει κατά κάποιο τρόπο και δεξιότητες κοινωνικές, 
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όπως η επικοινωνία, η διάδραση, η εργασία σε ομάδες, κ.λπ: «[…] το άλλο πρόγραμμα του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου […] Συμπεριλαμβάνονταν οι κοινωνικές δεξιότητες. Αφορούσε γενικά 

την ηγεσία και ένα κομμάτι του ήταν οι κοινωνικές δεξιότητες» (Σ.Δ. 5).  

Αναφορικά με την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων, η κοινή συνισταμένη των 

απόψεων των ερωτηθέντων σχολικών ηγετών ήταν ότι είχαν έρθει σε επαφή με τις ψηφιακές 

τεχνολογίες, είτε εξαιτίας της παρακολούθησης εξ Αποστάσεως μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών, είτε λόγω της ενασχόλησής τους με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, 

όπως επιβεβαιώνεται από το ακόλουθο απόσπασμα συνέντευξης: «Ψηφιακές ναι, έκανα […] 

σύγχρονη και ασύγχρονη πλατφόρμα, οπότε εδώ ναι είχα παρόμοια» (Σ.Δ. 6). Μία άλλη 

άποψη επιβεβαιώνει και ενισχύει τις παραπάνω θέσεις, ότι δηλαδή τα διευθυντικά στελέχη 

έδειχναν ξεχωριστό ενδιαφέρον για την προσέγγιση ζητημάτων που αφορούσαν στην 

ανάπτυξη τόσο κοινωνικών όσο και συγκεκριμένων ψηφιακών δεξιοτήτων:  

«[…] καθήκον των πολλαπλασιαστών ενός τέτοιου ευρωπαϊκού προγράμματος είναι 

να έχουν μια αποτελεσματική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς […] με στόχο ας 

πούμε να ενισχυθούν κάποιες κοινωνικές δεξιότητες, όσο και κάποιες ψηφιακές 

επίσης, κυρίως η χρήση των social media, δημιουργία ας πούμε ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού υλικού» (Σ.Δ. 2). 

Τα ποιοτικά στοιχεία που αντλήθηκαν από τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων 

επιβεβαιώνουν τα ποσοτικά δεδομένα που εξήχθησαν από την επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων, σύμφωνα με τα οποία η πλειονότητα των ηγετικών στελεχών έχει 

ολοκληρώσει ένα ή και περισσότερα σεμινάρια ή προγράμματα με τη μεθοδολογία της εξΑΕ.  

Επομένως, οι ηγέτες εκπαίδευσης φαίνεται να προσανατολίζονται σε ζητήματα που έχουν να 

κάνουν με την απόκτηση σημαντικών δεξιοτήτων ζωής, οι οποίες είναι απαραίτητες στη 

χρηστή διοίκηση και ηγεσία των σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων, αλλά και με την 

καλλιέργεια σημαντικών ψηφιακών δεξιοτήτων, προκειμένου να ενταχθούν ως ψηφιακοί 

ηγέτες στο χώρο της εκπαίδευσης. Αυτή η τάση τους επιβεβαιώνεται και από τα 

προγράμματα στα οποία καλούνται να συμμετάσχουν. 

   10.2.2  Εσωτερικά VS εξωτερικά κίνητρα συμμετοχής    

 

Κομβικής σημασίας πτυχή στη συνομιλία μεταξύ της ερευνήτριας και των 

ερωτηθέντων ηγετών εκπαίδευσης ήταν οι κινητήριοι παράγοντες που τους ώθησαν, ώστε να 

συμμετάσχουν στο παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα με θεματολογία την ανάπτυξη 

κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα κίνητρα που ώθησαν τα διευθυντικά στελέχη στο 

να είναι ενεργά συμμέτοχοι στο πρόγραμμα κατάρτισης φαίνεται να είναι περισσότερο 

εσωτερικά, δηλαδή κίνητρα που ωθούν το άτομο να εμπλακεί στην παρούσα δραστηριότητα, 
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όπου η συμμετοχή στη δραστηριότητα θεωρείται ως αυτοσκοπός και γίνεται από εσωτερική 

επιταγή, άποψη που υποστηρίχθηκε από πολλούς συνεντευξιαζόμενους.  

Ειδικότερα, η κυρίαρχη θέση που φάνηκε από τις τοποθετήσεις των ερωτηθέντων και 

που αποτελεί ισχυρό κίνητρο συμμετοχής ήταν το βαθύ ενδιαφέρον τους από την 

παρακολούθηση διαφόρων εξ Αποστάσεως προγραμμάτων. Διαπιστώνεται ότι είναι ευρέως 

προσανατολισμένοι στις αρχές της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης, διατηρούν υψηλό 

ενδιαφέρον για την πρόσληψη νέας γνώσης, την ανάπτυξη νέων στρατηγικών και τον 

εμπλουτισμό με πολύτιμες δεξιότητες για την αυτοβελτίωσή τους, όπως αναδεικνύεται μέσα 

από τα σχόλια κάποιας συνεντευξιαζόμενης: « […] ζώντας πλέον στον 21ο αιώνα και με όλο 

αυτό το ρεύμα της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης […] μ’ αρέσει να παίρνω καινούργιες 

γνώσεις» (Σ.Δ. 3).  

Μία άλλη άποψη έρχεται να ενισχύσει τις παραπάνω θέσεις προσθέτοντας και μία νέα 

πτυχή, ότι δηλαδή η ενίσχυση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θεωρούνται κομβικής 

σημασίας για την αποτελεσματικότητα ενός σχολικού ηγέτη, αποτελούν κινητήριο μοχλό 

περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη διοίκηση και 

διαχείριση των σύγχρονων σχολικών μονάδων. Η άποψη αυτή αποσαφηνίζεται στο 

ακόλουθο απόσπασμα:  

«[…] οι κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες έχουνε να κάνουνε άμεσα με τη διοίκηση 

του σχολείου. Οπότε θεώρησα ότι θα βελτιωθώ και θα ενισχυθώ ως προς αυτές τις 

δεξιότητες για να ασκήσω τα καθήκοντά μου καλύτερα» (Σ.Δ. 6). 

Για τους συνεντευξιαζόμενους το ζήτημα των κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα 

θίχτηκε με πλούσιες λεπτομέρειες. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην ποιοτική 

έρευνα εξέφρασαν τη διάθεση παρακολούθησης ενός προγράμματος που θα παρέχονταν εξ 

ολοκλήρου με τη μεθοδολογία της εξΑΕ και μάλιστα θα προσφέρονταν εντελώς δωρεάν: 

«[…] ξεκινάει πρώτα από το κάτι καινούριο, ξεκινάει πρώτα τι είναι δωρεάν, […] είναι εξ 

Αποστάσεως […] να παρακολουθήσουμε κάτι καινούργιο» (Σ.Δ. 1). Σε παρόμοιο πλαίσιο 

εντάσσονται και τα σχόλια συνεντευξιαζόμενων, οι οποίοι ανέφεραν ως υψηλό κίνητρο 

συμμετοχής τη δυνατότητα που δίδουν τα προγράμματα εξ Αποστάσεως στους 

συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν από την άνεση του δικού τους χώρου, χωρίς να 

απαιτούνται πρόσθετες μετακινήσεις: «[…] είναι εξ Αποστάσεως πράγμα που μου δίνει τη 

δυνατότητα στο δικό μου χώρο να μπορώ να συμμετέχω» (Σ.Δ. 5). 

Οι απαντήσεις, οι οποίες εκμαιεύτηκαν από τα λεγόμενα των συνεντευξιαζόμενων 

έρχονται σε πλήρη αρμονία με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου στην ποσοτική διερεύνηση. Τόσο οι ερωτώμενοι στην ποσοτική έρευνα 
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όσο και οι συμμετέχοντες στις ποιοτικές συνεντεύξεις έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην 

ικανοποίηση των εσωτερικών κινήτρων, τα οποία σχετίζονταν με τη βελτίωση γνώσεων και 

δεξιοτήτων, καθώς και με την προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική τους ευδοκίμηση 

στον πολλά υποσχόμενο χώρο της εκπαιδευτικής διοίκησης.   

Συνεπώς, εμφανής υπήρξε η τάση των ερωτηθέντων για εκπλήρωση των γνωστικών  

αναγκών και της εμπλοκής τους σε δραστηριότητες που προσφέρθηκαν μέσω Διαδικτύου για 

προσωπικούς λόγους ανάπτυξης και για την ικανοποίηση που απορρέει άμεσα από τη 

συμμετοχή. Τα διευθυντικά στελέχη συνειδητοποίησαν ότι οι κοινωνικές και ψηφιακές 

δεξιότητες είναι βαρύνουσας σημασίας για όσα άτομα καλούνται να ασκήσουν εκπαιδευτική 

ηγεσία και ότι εάν δεν αναπτυχθούν επαρκώς, κινδυνεύουν να είναι αναποτελεσματικά κατά 

την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων.  

Στον αντίποδα, τα εξωτερικά κίνητρα, δηλαδή τα κίνητρα που αφορούν στη δέσμευση 

ως προς την ολοκλήρωση μίας δραστηριότητας με στόχο κάποιο κέρδος ή κάποια ανταμοιβή 

εξαιτίας εξωτερικών συνεπειών (π.χ. προνόμια, χρηματικές απολαβές, κύρος, κοινωνική 

θέση, κ.λπ). φαίνεται ότι δεν βρίσκονταν στην άμεση προτεραιότητα των κινήτρων 

συμμετοχής στο παρόν διαδικτυακό πρόγραμμα, στοιχείο που επιβεβαιώνεται και από την 

ποσοτική έρευνα αξιολόγησης.   

   10.2.3  Προσδοκώμενα αποτελέσματα από την επιμόρφωση    

Ερωτώμενοι για τις προσδοκίες τους από την παρούσα εξ Αποστάσεως επιμόρφωση, 

οι εκπαιδευτικοί ηγέτες εξέφρασαν την άποψη ότι η επιμόρφωση αναμένονταν να αποτελέσει 

μία σημαντική επιμορφωτική εμπειρία, καθώς θα εκπληρώνονταν οι στόχοι της, που δεν 

ήταν άλλοι από την απόκτηση νέων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων ως προς την 

καλλιέργεια κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κυριότερη 

προσδοκία από την παρακολούθηση του παρόντος προγράμματος ήταν «Κυρίως να 

αποκομίσω γνώσεις για αντικείμενα που είχα ακούσει, αλλά δεν γνώριζα διεξοδικά ώστε να 

ανοιχτούν νέοι δρόμοι, νέοι ορίζοντες να εντρυφήσω σ’ αυτά» (Σ.Δ. 4).  

Εκτός από την προαναφερθείσα γνωστική ενίσχυση, μία άλλη εξίσου σημαντική 

προσδοκία, η οποία ανιχνεύτηκε στην ποιοτική έρευνα, ήταν η κοινωνική αναβάθμιση και η 

ανάγκη κάλυψης των κοινωνικών τους αναγκών. Αναλυτικότερα, ο κοινός νοηματικός 

παρανομαστής των απόψεων των ερωτηθέντων ήταν η προσδοκία ανακάλυψης νέων 

πρακτικών μέσω της ομαδικής εργασίας, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τους ομοτέχνους 

ηγέτες εκπαίδευσης, ο διαμοιρασμός σκέψεων και η διάχυση διαφορετικών ιδεών και 

εμπειριών. Ο τρόπος που νοηματοδότησαν οι συνεντευξιαζόμενοι τις προσδοκίες τους από 
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την παρούσα επιμόρφωση αντικατοπτρίζεται εύστοχα στα λεγόμενα κάποιας 

συνεντευξιαζόμενης:  

«[…] να καλλιεργήσω περισσότερο τις κοινωνικές μου δεξιότητες, εε να 

αποκτήσω τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων και επικοινωνίας, να αλληλεπιδράσω με 

άλλους συναδέλφους που ίσως ήτανε πιο έμπειροι από μένα σε αυτή τη θέση και να [2] 

μοιραστώ μαζί τους σκέψεις και ιδέες και εμπειρίες» (Σ.Δ. 6).  

Ως επιστέγασμα της ερμηνείας που δόθηκε από τους ερωτηθέντες στην ποιοτική 

έρευνα αξιολόγησης για τις προσδοκίες τους από την παρούσα επιμόρφωση, προστίθενται οι 

ευκαιρίες τις οποίες το πρόγραμμα αναμένονταν να παρέχει για προσωπική ευδοκίμηση στον 

εργασιακό χώρο του σχολείου. Οι συνεντευξιαζόμενοι εκφράστηκαν με πολύ θετικά σχόλια, 

επισημαίνοντας ότι οι γνώσεις που αποκόμισαν στις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες 

θεωρούνται κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς έχουν άμεση συνάφεια με την καθημερινότητα 

του διοικητικού έργου στη σχολική μονάδα και οι επιμορφούμενοι δύνανται να τις εκλάβουν 

ως καλές πρακτικές. Στο χωρίο που ακολουθεί αναδεικνύεται η σημασιοδότηση που δίνουν 

τα στελέχη εκπαίδευσης στην εφαρμογή των νεοαποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων στο 

σχολικό πλαίσιο: «[…] πρόκειται για δεξιότητες […] που αφορούν την καρδιά της 

καθημερινότητας του σχολείου […] Είναι εφαρμόσιμα πράγματα δηλαδή για τον διευθυντή» 

(Σ.Δ. 2). Για τον προαναφερθέντα λόγο, απόλυτη συμφωνία απόψεων σκιαγραφήθηκε στα 

σχόλια των συνεντευξιαζόμενων, οι οποίοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι στο 

ενδεχόμενο συμμετοχής τους σε ανάλογο μελλοντικό πρόγραμμα επιμόρφωσης.  

Ωστόσο, οι παραπάνω απόψεις σε κάποια σημεία εναρμονίζονται και σε κάποια 

αντιτίθενται με τα στοιχεία, τα οποία αντλήθηκαν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Οι απόψεις των ερωτώμενων τόσο στην ποσοτική διερεύνηση όσο και των 

συνεντευξιαζόμενων στην ποιοτική έρευνα φαίνεται να συμπίπτουν ως προς τις προσδοκίες 

της απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την 

άσκηση του διοικητικού τους έργου. Ωστόσο, ενώ η κοινωνική αναβάθμιση και η κάλυψη 

των κοινωνικών αναγκών με την επαφή με ομοτέχνους βρίσκεται μέσα στις προτεραιότητες 

των συνεντευξιαζόμενων, αντιθέτως οι ερωτώμενοι στο ποσοτικό τμήμα της έρευνας 

αξιολόγησης κατέταξαν σε χαμηλή θέση την ανάγκη ικανοποίησης της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιμορφούμενων σχολικών ηγετών.   
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10.3    Αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης της επιμόρφωσης 

_______________________________________________________________ 

   10.3.1  Αξιολόγηση της διάρκειας του προγράμματος επιμόρφωσης    

Στις διαδικτυακές συνεντεύξεις συζητήθηκε η χρονική διάρκεια του προγράμματος 

και η επάρκειά του για την επίτευξη των στόχων του. Η επικρατούσα άποψη ήταν ότι η 

διάρκεια του προγράμματος ήταν ιδανική, έτσι ώστε αφενός να πραγματοποιηθεί η 

εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων και αφετέρου να μην κουράσει τους επιμορφούμενους: 

«η διάρκεια ήταν ιδανική […], διότι ούτε κούρασε, αλλά ούτε και εεε ήτανε λιγότερη, ώστε να 

μείνουν κάποιες πληροφορίες που δεν είχανε μεταλαμπαδευτεί στους επιμορφούμενους» (Σ.Δ. 

4). 

Εάν το πρόγραμμα σχεδιάζονταν ώστε να είχε μεγαλύτερη διάρκεια, αυτό θα σήμαινε 

και ένταξη περισσότερων θεματικών ενοτήτων. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μεγαλύτερη 

ενασχόληση εκ μέρους των συμμετεχόντων και θα απαιτούνταν περισσότερος χρόνος για τη 

διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων. Μία μεγάλης διάρκειας επιμόρφωση θα παρέπεμπε σε 

μοριοδοτούμενα σεμινάρια των 400 ωρών, τα οποία είθισται να παρακολουθούν τα 

ανερχόμενα διευθυντικά στελέχη: «[…] θα μπορούσαν να μπούνε μέσα περισσότερα 

πράγματα, αλλά θα απαιτούσε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια οπότε θα πηγαίναμε σε μία 

εκπαίδευση των 150 ή των 400 ωρών» (Σ.Δ. 1).  

Παράλληλα, υπήρξαν και συνεντευξιαζόμενοι, οι οποίοι έδωσαν μια διαφορετική 

χροιά σε όσα είχαν λεχθεί γι’ αυτό το ζήτημα. Ειδικότερα, εκφράστηκε η επιθυμία και για 

μεγαλύτερη διάρκεια της παρούσας επιμόρφωσης, η οποία θα περιλάμβανε περισσότερες 

δραστηριότητες λόγω της φύσης του αντικειμένου και της μεγάλης ανταπόκρισης που είχε το 

πρόγραμμα στους επιμορφούμενους. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από τη 

συνέντευξη ενός συνεντευξιαζόμενου, ο οποίος συζητά τη δυνατότητα χρονικής επέκτασης 

του προγράμματος:  

«[…] το αντικείμενο θα δικαιολογούσε και μεγαλύτερη διάρκεια και περισσότερες 

δραστηριότητες […]και η διάθεση των συναδέλφων θα ήταν θετική […] το βρίσκω 

λογικό δηλαδή, γιατί μιλάει για πράγματα πολύ σημαντικά για την για το έργο μας» 

(Σ.Δ. 2). 

 

   10.3.2  Αξιολόγηση της δόμησης και παρουσίασης του επιμορφωτικού υλικού 

 

Οι συνεντεύξεις ανέδειξαν και μία άλλη διάσταση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του 

προγράμματος που σχετίζεται με τη δόμηση και την παρουσίαση του επιμορφωτικού υλικού. 

Οι συμμετέχοντες εκφράστηκαν με θετικά σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο ήταν δομημένο 
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το εκπαιδευτικό υλικό σε μικρές, εστιασμένες και εύληπτες ενότητες, οι οποίες είχαν αρχή, 

μέση και τέλος και συμπλήρωνε η μία την άλλη. Επίσης, επισημάνθηκε ότι η παραγωγή του 

επιμορφωτικού υλικού ακολουθούσε τις προδιαγραφές της εξΑΕ για σταδιακή κατάκτηση της 

γνώσης από τους ίδιους τους επιμορφούμενους. Χαρακτηριστική είναι η θέση ενός 

συνεντευξιαζόμενου, ο οποίος περιγράφει όσα έχουν υποστηριχθεί και από τους άλλους 

συνεντευξιαζόμενους:  

«Το υλικό ήταν κατανοητό, […] είχε κάποιος από την αρχή μια πανοραμική άποψη με 

το πώς ήταν δομημένο το πρόγραμμα, […] είχε παραδείγματα, […] έντυπο υλικό και 

άλλες πηγές, [..] άμα […] πάρουμε τις προδιαγραφές για την παραγωγή εκπαιδευτικού 

υλικού στην εξΑΕ θα παρακολουθούσε κάποιος αυτή τη δομή» (Σ.Δ. 1). 

Οι συμμετέχοντες απέδωσαν μία πληθώρα χαρακτηρισμών για το επιμορφωτικό υλικό 

και η κοινή συνισταμένη στις απαντήσεις τους ήταν ότι το εκπαιδευτικό υλικό της 

επιμόρφωσης ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ευσύνοπτο και περιεκτικό και ταυτόχρονα παρείχε 

υπερσυνδέσμους παραπέμποντας και σε άλλες βιβλιογραφικές πηγές επικουρικά για όποιον 

επιμορφούμενο είχε την ευχέρεια αλλά και τη διάθεση να μελετήσει τις εξεταζόμενες έννοιες. 

Παράλληλα, έδινε ερεθίσματα για περαιτέρω προβληματισμό, εμβάθυνση και ευκαιρίες για 

αυτοβελτίωση, συνεπώς οι επιμορφούμενοι είχαν όφελος από τη μελέτη του: «[…] ήταν 

ευσύνοπτο, ήταν όμως περιεκτικό και είχε αρκετές εε παραπομπές […] που επέτρεπαν σε 

όποιον ήθελε να το αξιοποιήσει ας πούμε να εμβαθύνουν στις έννοιες» (Σ.Δ. 2). 

Γενικότερα, υπήρξε διάθεση χειμαρρώδους εποικοδομητικής κριτικής από τους 

συνεντευξιαζόμενους, οι οποίοι απέδωσαν πλείστους χαρακτηρισμούς στο επιμορφωτικό 

υλικό. Αναλυτικότερα, εξέφρασαν την άποψη ότι επρόκειτο για εκπαιδευτικό υλικό εύληπτο, 

επαρκές, ελκυστικό, σταδιακής δυσκολίας ανά εβδομάδα, πολυεπίπεδο, πολυμεσικό, 

επίκαιρο, πολύ σφιχτά δομημένο και κατανοητά δοσμένο: 

 «[…] σφιχτά δομημένο και πολύ κατανοητά δοσμένο, ακόμα και γι’ αυτούς που δεν 

θα είχανε εμπειρία στα σε τέτοιου είδους προγράμματα ή δεξιότητες. […] μία καλή 

ευκαιρία […] να βοηθήσουμε τους συναδέλφους να κοιτάξουν λίγο βαθύτερα τις 

έννοιες» (Σ.Δ. 4). 

Ο κοινός παρανομαστής των απαντήσεών τους συνίσταται στο ότι επρόκειτο για ένα 

πολύ καλά οργανωμένο και σωστά δομημένο πρόγραμμα, το διδακτικό του περιεχόμενο ήταν 

ενδεδειγμένο και ταυτόχρονα απλά και κατανοητά δοσμένο. Επίσης, υπήρχε συνεχόμενη 

ενημέρωση από την επιμορφώτρια με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να υπάρχει σαφήνεια στην 

αλληλουχία και στη σειρά με την οποία οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να παρακολουθήσουν 

την επιμόρφωση. Το απόσπασμα από τη συνέντευξη που ακολουθεί αντικατοπτρίζει τις 
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παραπάνω θέσεις: «Η οργάνωση ήταν θετική, […] είχαμε πάντα ενημέρωση με e-mail […] δεν 

είχαμε πελαγοδρομήσει με την έννοια ότι δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε» (Σ.Δ. 1). 

  

   10.3.3  Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών 

Κατόπιν, η συνομιλία με τους συνεντευξιαζόμενους επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση 

των διδακτικών μεθόδων και τεχνικών που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα επιμορφωτική 

δράση. Συζητώντας για το πώς οι ίδιοι εξέλαβαν το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

παρόντος προγράμματος κατάρτισης, εξέφρασαν τη βαθιά ικανοποίησή τους από την 

επιμόρφωση, δηλώνοντας ιδιαίτερα ικανοποιημένοι ως προς τις διδακτικές μεθόδους, οι 

οποίες αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας: «Ήταν ένα […] 

σφιχτά δομημένο πρόγραμμα, το οποίο χρησιμοποίησε συνδυαστικά μεθόδους σύγχρονης και 

ασύγχρονης εκπαίδευσης» (Σ.Δ. 6). 

Συγκρινόμενα μεταξύ τους τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων εμφανίζουν μία 

ομοιότητα, ότι δηλαδή οι συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και είχαν ενεργητική 

συμμετοχή, καθώς συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό στα φόρουμ συζητήσεων και στις 

δραστηριότητες του προγράμματος με την ανάρτηση των προσωπικών τους τοποθετήσεων σε 

διάφορα ζητήματα και με τον ποικιλότροπο σχολιασμό των απόψεων των 

συνεπιμορφούμενων. Με τον τρόπο αυτό αναπτύχθηκε η επικοινωνία και η κοινωνική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευόμενων: «[…] είχε μεγάλη αλληλεπίδραση στο φόρουμ 

ειδικά εεε, οι συζητήσεις και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ μας ήταν πάρα πολλές […] με τους 

συναδέλφους» (Σ.Δ. 6). 

Μία άλλη άποψη επιβεβαιώνει την προηγούμενη θέση, τονίζοντας επιπρόσθετα ότι η 

παρουσία και συμμετοχή των επιμορφούμενων ηγετικών στελεχών στη διεξαγωγή των 

συζητήσεων δημιούργησε την υποχρέωση να είναι κάποιος ειλικρινής και αυθεντικός στις 

απόψεις του, καθώς απευθύνεται σε κοινό ομοτίμων: 

 «[…] η συμμετοχή στο φόρουμ των συζητήσεων με τους συναδέλφους, η διατύπωση 

απόψεων και συμμετοχή στο διάλογο και η κριτική στις απόψεις των συναδέλφων, […] 

δημιουργεί έτσι μία υποχρέωση να είναι κανείς ειλικρινής στην έκφρασή του, […] να 

είναι βέβαια και αυθεντικός, δηλαδή το να λες πράγματα, τα οποία δεν ισχύουν και τα 

έχεις λίγο ωραιοποιήσει ιδιαίτερα σε ένα κοινό ομοτέχνων γίνεται αντιληπτό άμεσα» 

(Σ.Δ. 2). 

 

Επιπρόσθετα, κυρίαρχο μοτίβο στις απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν το ότι 

αξιοποιήθηκαν στο έπακρο οι εμπειρίες και τα βιώματα των επιμορφούμενων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως μέσα από τις αναρτήσεις τους στα φόρουμ συζητήσεων, στα 
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οποία οι συμμετέχοντες αντάλλασσαν ιδέες και σκέψεις και αναπτύσσονταν κριτικός 

στοχασμός για τα προσωπικά βιώματα και τις εμπειρίες τους:  

«Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό αξιοποιήθηκαν, δηλαδή η διατύπωση των απόψεων στο 

φόρουμ […] οι απαντήσεις δεν ήτανε τηλεγραφικές και […] υπήρχε και ένας μεγάλος 

βαθμός διαφοροποίησης από συνάδελφο σε συνάδελφο, πράγμα που έδειχνε ότι 

πραγματικά υπήρχε έτσι το προσωπικό στοιχείο στις απαντήσεις» (Σ.Δ. 2).  

 

Συζητώντας για την προοπτική δημιουργίας προϋποθέσεων συνεργασίας και 

αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των επιμορφούμενων, οι συμμετέχοντες απάντησαν με θετικά 

σχόλια και εστίασαν στην ύπαρξη επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και οικοδόμησης 

συνεργατικών δομών. Όλα αυτά επιτεύχθηκαν ιδιαίτερα στα φόρουμ συζητήσεων, μέσα από 

τα οποία δόθηκε η δυνατότητα για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων, ελεύθερη έκφραση 

ιδεών και αντιλήψεων, εποικοδομητικό σχολιασμό των θέσεων των συνεπιμορφούμενων 

αλλά και διατύπωση αντιρρήσεων ή και ενστάσεων:  

«Ναι. Η πλατφόρμα επικοινωνίας του προγράμματος νομίζω ότι λειτούργησε πάρα 

πολύ καλά. Εκεί διατυπώθηκαν πάρα πολύ σημαντικές απόψεις, εεε έγινε συζήτηση, 

εεε ηη  θεωρώ δηλαδή ότι λειτούργησε πραγματικά σαν σημείο αναφοράς στις 

κοινότητες των επιμορφούμενων» (Σ.Δ. 2).  

Την έντονη ευαρέσκειά τους εκδήλωσαν πολλές φορές οι επιμορφούμενοι για τα 

φόρουμ συζητήσεων, στα οποία λάμβανε χώρα η όσμωση ιδεών, ο γόνιμος διάλογος και η 

εποικοδομητική κριτική που ασκούνταν από τους συνεπιμορφούμενους. Παράλληλα, 

εστίασαν την προσοχή τους και στις μελέτες περίπτωσης, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά 

στη βιωματική εφαρμογή της νεοαποκτηθείσης γνώσης. Το παρακάτω χωρίο μίας εν των 

συνεντεύξεων είναι δηλωτικό των απόψεων που εκφράστηκαν από τους συμμετέχοντες:  

«[…] με τις μελέτες περίπτωσης, με τα φόρουμ συζητήσεων, με τις τηλεσυναντήσεις, με 

τις αναρτήσεις […] το διδακτικό περιεχόμενο […] είχε καλές διδακτικές μεθόδους για 

να γίνει η εμπέδωσή του, μέσα από τις εργασίες, μέσα από τους σχολιασμούς πάνω σε 

συναδέλφους, με τις μελέτες περίπτωσης» (Σ.Δ. 3). 

 

Οι συνεντευξιαζόμενοι περιέγραψαν με διάθεση εποικοδομητικής κριτικής τη 

σημασία της ύπαρξης των μελετών περίπτωσης ως διδακτικής μεθόδου, η οποία αξιοποιεί 

κατά πολύ τις βιωματικές εμπειρίες των επιμορφούμενων από την άσκηση του διοικητικού 

τους έργου στις σχολικές μονάδες, καθώς πρόκειται για ηγετικά στελέχη εκπαίδευσης: «[…] 

Όταν μελετάμε λοιπόν μία μελέτη τέτοια ο καθένας την εξετάζει με βάση όχι μόνο τις γνώσεις 

του αλλά και τις υπάρχουσες εμπειρίες που έχει και αυτό είναι το σημαντικό» (Σ.Δ. 5). 

Γενικότερα, παρατηρείται ότι οι συμμετέχοντες προέβησαν σε πολλές αναφορές για τη 

σημασία των μελετών περίπτωσης, έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα σ’ αυτές και έδειξαν την 

προτίμησή τους στη συγκεκριμένη διδακτική μέθοδο, καθώς σχετίζεται με παράθεση και 
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επεξεργασία αληθινών περιστατικών και καθημερινών βιωμάτων αντλημένων από τη σχολική 

πραγματικότητα. 

Ένα άλλο κυρίαρχο μοτίβο που αναδείχτηκε από τη διενέργεια των συνεντεύξεων 

ήταν οι αλληλεπιδράσεις που λάμβαναν χώρα κατά τη διάρκεια των τηλεσυναντήσεων, στις 

οποίες κάθε συμμετέχων/ουσα μπορούσε να παρέμβει και να εκφράσει ελεύθερα την άποψή 

του:  

«[…] είχε μεγάλη αλληλεπίδραση στο φόρουμ ειδικά εεε, οι συζητήσεις και οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ μας ήταν πάρα πολλές, αλλά εε και στις συναντήσεις που 

είχαμε εεε νομίζω ότι συμμετείχαμε πάρα πολλοί συνάδελφοι» (Σ.Δ. 3). 

 

Οι προγραμματισμένες τηλεσυναντήσεις αποτέλεσαν έναν κοινό τόπο σύγχρονης 

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. Επισημάνθηκε η μεγάλη συμμετοχή των επιμορφούμενων 

στις τηλεδιασκέψεις και το έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν κατά κύριο λόγο γράφοντας στο 

chat στο εικονικό δωμάτιο της τηλεσυνάντησης: «Ναι. Υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον και αυτό 

φάνηκε και από τη συμμετοχή στις τηλεσυναντήσεις που κάθε φορά ήτανε πάνω από 35-40 

άτομα και αναρωτιόμασταν αν σηκώνει η πλατφόρμα τόσους» (Σ.Δ. 4). Ωστόσο, παρά τη 

συνεχή παρότρυνση της επιμορφώτριας, διαπιστώθηκε διστακτικότητα εκ μέρους των 

συναδέλφων τους διευθυντών/ντριών στο να διατυπώσουν δημοσίως την άποψή τους και να 

εκφραστούν μπροστά σε άγνωστο ακροατήριο: 

 «[…] σε σχέση με τις τηλεσυναντήσεις, νομίζω ότι η συμμετοχή ήταν λιγότερη, παρόλο 

τη δική σας παρότρυνση, αλλά […] αυτό σχετίζεται με τη δυσκολία πολλών και την 

αντίσταση που έχουν για διαδικτυακή επικοινωνία αφενός, αφετέρου γιατί πολλοί 

άνθρωποι δεν θέλουν να εκτίθεται ζωντανά σε άγνωστο ακροατήριο ίσως» (Σ.Δ. 3). 

 

Για τον παραπάνω λόγο η συνεισφορά τους στη γενικότερη συζήτηση περιορίζονταν 

σε αναφορές κυρίως μέσα από το χώρο συνομιλίας (chat) που παρείχε η πλατφόρμα κατά τη 

διάρκεια των τηλεδιασκέψεων: «[…] υπήρχε η δυνατότητα και μέσω των τηλεσυναντήσεων, αν 

και εκεί οι συνάδελφοι ήταν λίγο πιο συμμαζεμένοι όσον αφορά την έκφραση του λόγου» (Σ.Δ. 

4). 

Παρά τους θετικούς σχολιασμούς, εκφράστηκε και η άποψη ότι θα ήταν επιθυμητή 

υπό προϋποθέσεις μία πιο ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία της επιμόρφωσης, σύμφωνα 

και με τις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η έλλειψη του χρόνου και των ανειλημμένων 

υποχρεώσεων λειτούργησαν ως τροχοπέδη και δεν επέτρεψαν μία πιο ενεργό συμμετοχή στην 

όλη επιμορφωτική διαδικασία «Όσον αφορά τη μέθοδο εε τώρα τα υπόλοιπα πιστεύω είναι 

σημαντικά, γιατί ο καθένας μπορούσε να εμπλακεί στο βαθμό που του επέτρεπαν οι 

υποχρεώσεις του […]» (Σ.Δ. 1).  
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Επίσης, προτάθηκαν τρόποι με τους οποίους θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί 

μεγαλύτερη συμμετοχή και αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμορφούμενων. Συγκεκριμένα, 

έγινε εισήγηση να υπήρχαν περισσότερες μελέτες περίπτωσης αντλημένες από τη σχολική 

ζωή όσον αφορά στις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες ή εργασίες σε ομάδες, στις οποίες 

θα μπορούσε να επιτευχθεί γνωριμία, συζήτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ των 

επιμορφούμενων: 

«[…] θα μπορούσαμε ίσως να δουλέψουμε και σε ομάδα με τους συναδέλφους, εε να 

διαχειριστούμε κάποιο πρόβλημα […] όλοι να θέταμε τις δικές μας σκέψεις, […] θα 

κερδίζαμε σαν ομάδα, θα γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον, θα υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη 

δηλαδή αλληλεπίδραση» (Σ.Δ. 6). 

 

Οι επιμορφούμενοι, οι οποίοι συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια αθροιστικής 

αξιολόγησης της επιμόρφωσης, όπως ακριβώς και οι συνεντευξιαζόμενοι σχολίασαν με 

επαινετικά λόγια την οργάνωση των τηλεσυναντήσεων, καθώς λειτούργησαν ως 

συμπλήρωμα στην αναπτυγμένη θεματολογία, οργανώθηκαν ορθά και παρείχαν χρήσιμες 

πληροφορίες για την πληρέστερη κατανόηση του περιεχομένου. Οι συνεντευξιαζόμενοι 

επιπλέον πρόσθεσαν τη δυνατότητα που παρείχαν οι τηλεδιασκέψεις για διαδικτυακή 

επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμορφούμενων. Ωστόσο, οι 

συμμετέχοντες στην ποιοτική έρευνα διέκριναν την ύπαρξη διστακτικότητας εκ μέρους των 

επιμορφούμενων λόγω της δυσκολίας με την οποία έρχονται αντιμέτωποι, δηλαδή να 

εκφράζονται ελεύθερα μπροστά σε κοινό άγνωστο. Επιπλέον, οι συνεντευξιαζόμενοι έκριναν 

θετικά τις μελέτες περίπτωσης, καθώς συνέβαλαν τα μέγιστα στην αξιοποίηση των 

προσωπικών βιωμάτων των επιμορφούμενων. Επομένως, είναι εμφανές ότι οι συμμετέχοντες 

αξιολόγησαν θετικά τις διδακτικές μεθόδους που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα επιμόρφωση. 

 

   10.3.4  Αξιολόγηση της επάρκειας της επιμορφώτριας    

Επιπλέον, οι συνεντευξιαζόμενοι εκφράστηκαν με πολύ θετικά και κολακευτικά 

σχόλια για την επιμορφώτρια και την ικανότητά της να εμψυχώνει και να παροτρύνει 

διαρκώς τους επιμορφούμενους στο να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, 

καθώς και για τη συνολική θετική και ενεργητική παρουσία της στην επιμορφωτική δράση:  

«[…] ήσασταν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος μία πολύ θετική και ενεργητική 

παρουσία […] διαθέσιμη, ενήμερη, με γνώση του αντικειμένου, παρωθητική […] οι 

σχολιασμοί που κάνατε στις αναρτήσεις των επιμορφούμενων ήτανε πολύ συνεπείς και 

σε όλους» (Σ.Δ. 3). 
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Οι  παρεμβάσεις της, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνεντευξιαζόμενων, 

χαρακτηρίστηκαν καίριες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, τόσο στα φόρουμ 

συζητήσεων με την παρακολούθηση και την προσθήκη σχολίων στις αναρτήσεις των 

επιμορφούμενων όσο και στις τηλεδιασκέψεις με τη συνεχή εμψύχωση εκ μέρους της: «[…] 

συνεχώς το κάνατε και με κατάλληλες παρεμβάσεις. Αυτό γινότανε και με τις εε προσωπικές 

παρατηρήσεις που κάνατε με τα σχόλια δηλαδή στις αναρτήσεις τις οποίες είχαμε» (Σ.Δ. 5). 

Οι συνεντευξιαζόμενοι, επίσης, έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην πρόθυμη διάθεση   

της επιμορφώτριας να απαντά σε κάθε ερώτηση ή να επιλύει οποιαδήποτε απορία προέκυπτε, 

να προβαίνει σε σημαντικές υπενθυμίσεις για τις εργασίες, τις δραστηριότητες και τη 

διεξαγωγή των τηλεσυναντήσεων, να στηρίζει, να καθοδηγεί και να παρέχει 

ανατροφοδότηση στους συμμετέχοντες. Επικεντρώθηκαν στην ευρύτητα και την επάρκειά 

της, καθώς τα εύστοχα, καίρια, περιεκτικά και προσεκτικά διατυπωμένα ερωτήματα που 

έθετε, παρακινούσαν για βαθύτερη σκέψη των επιμορφούμενων. Χαρακτηριστική για το 

συγκεκριμένο ζήτημα ήταν η απάντηση μίας διευθύντριας εκ των συμμετεχόντων, η οποία 

τόνισε ότι: 

 «[…] έθετε ερωτήματα […] δημιουργούσε κλίμα σεβασμού, επικοινωνίας, ένα κλίμα 

ελεύθερης έκφρασης, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να  ενθαρρύνονται να εκφράσουν την 

άποψή τους, τη γνώμη τους, τη διαφωνία τους και την κρίση τους, εε μας εμψύχωνε, 

μας υποστήριζε, μας ενδυνάμωνε και μας έδινε ανατροφοδότηση» (Σ.Δ 6). 

 

Από τις εκτιμήσεις που διατύπωσαν οι περισσότεροι συμμετέχοντες στο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και στις ποιοτικές συνεντεύξεις αναφορικά με τους ρόλους 

τους οποίους ενσάρκωσε κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας η επιμορφώτρια, 

φαίνεται ότι έκριναν την παρουσία της ιδιαίτερα ενεργητική και αναγνώρισαν τη διδακτική, 

παιδαγωγική και επιστημονική της επάρκεια. Με τις καίριες παρεμβάσεις της, την 

επικοινωνιακή της διάθεση και την ικανότητά της να εμπνέει κλίμα σεβασμού και 

εμπιστοσύνης μεταξύ των επιμορφούμενων, δημιούργησε μία κοινότητα μανθανόντων 

συμβάλλοντας καταλυτικά στην καλλιέργεια συνεργατικού κλίματος και ανταλλαγής ιδεών 

και εμπειριών. Με τον τρόπο αυτό οι επιμορφούμενοι σταδιακά και μέσα από τα φόρουμ 

συζητήσεων και τις δραστηριότητες που όφειλαν να διεκπεραιώσουν, κατάφεραν να 

αξιοποιήσουν τα προσωπικά τους βιώματα και τις εμπειρίες τους από την καθημερινή τριβή 

στη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων που διευθύνουν.  
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   10.3.5  Αξιολόγηση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης 

Κατόπιν, η συζήτηση με τα επιμορφούμενα ηγετικά στελέχη εστίασε στη 

λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Blackboard 

Collaborate. Οι απόψεις των συνεντευξιαζόμενων ως προς την ευχρηστία της πλατφόρμας, 

τη φιλικότητά της προς το χρήστη και τη λειτουργικότητά της διίσταντο. Οι κυριότεροι 

χαρακτηρισμοί που αποδόθηκαν για την πλατφόρμα που φιλοξένησε το πρόγραμμα ήταν ότι 

επρόκειτο για ένα σύστημα αρκετά λειτουργικό, εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη, ακόμη 

και για εκείνον, ο οποίος για πρώτη φορά έρχονταν σε επαφή με την αξιοποίηση του 

συγκεκριμένου Σ.Δ.Μ.: 

 «Ήταν η πρώτη φορά που δούλεψα με την πλατφόρμα, την βρήκα εξαιρετική […] και 

οι ταχύτητες πώς να το πούμε πλοήγησης ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες ήταν 

πάρα πολύ πάρα πολύ ικανοποιητικές» (Σ.Δ. 2). 

Επιπλέον, μέσα από τις συνεντεύξεις τονίστηκε ο σημαίνων ρόλος της επιμορφώτριας  

στην αποβολή του άγχους που ενδεχομένως να δημιούργησε η διαχείριση της πλατφόρμας 

και η πλοήγησή της από τους επιμορφούμενους. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα της 

συνέντευξης που ακολουθεί:  

«[…] η πρώτη αίσθηση ήταν αίσθηση σε εισαγωγικά πανικού, […] πολύ σύντομα μέσα 

από τις ακριβείς οδηγίες τις δικές σας και την καθοδήγηση, έγινε εύκολα διαχειρίσιμη 

[…] η δική σας το βάζω σε εισαγωγικά αόρατη παρουσία […] έβγαζε το άγχος που 

δημιουργούσε η διαχείριση η ηλεκτρονική της πλατφόρμας» (Σ.Δ. 3). 

 Ωστόσο, υπήρξε και μία διαφοροποίηση στις παραπάνω τοποθετήσεις των 

συνεντευξιαζόμενων. Συγκεκριμένα, ένας συμμετέχων χαρακτήρισε την πλατφόρμα 

δυσλειτουργική, δύσχρηστη και μη φιλική προς το χρήστη, καθώς συνάντησε δυσκολία στον 

εντοπισμό των ενοτήτων και των δραστηριοτήτων του υλικού. Εν μέρει συμφώνησε και ένας 

άλλος ερωτώμενος, ο οποίος παρότι χαρακτήρισε την πλατφόρμα πολύ καλή, πρότεινε 

περισσότερη απλούστευση σε ορισμένες λειτουργίες της:  

«[…] η συγκεκριμένη πλατφόρμα μου άρεσε πάρα πολύ, από την άλλη θεωρώ ότι 

πιθανότατα να χρειάζεται λίγο περισσότερο απλούστευση σε κάποιες λειτουργίες, 

δηλαδή να είναι λίγο πιο εύκολος ο συμβολισμός και η χρήση της» (Σ.Δ. 5).  

 

   10.3.6  Αξιολόγηση επίτευξης της σκοποθεσίας του προγράμματος   

Ένα άλλο καίριο ζήτημα που συζητήθηκε εκτενώς κατά τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων με επιμορφούμενα στελέχη εκπαίδευσης αφορούσε στην αξιολόγηση της 

επίτευξης του σκοπού και των επιμέρους στόχων της επιμόρφωσης. Συζητώντας για το εάν 
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από την έναρξη του προγράμματος υπήρξε σαφήνεια και ξεκάθαρη εικόνα ως προς τη 

σκοποθεσία του προγράμματος, οι απόψεις συνέκλιναν στο ότι οι σκοποί και οι μαθησιακοί 

στόχοι του προγράμματος αλλά και της εκάστοτε θεματικής ενότητας είχαν ανακοινωθεί 

εγκαίρως και υπήρξε ενδελεχής ενημέρωση εκ μέρους της επιμορφώτριας γι’ αυτούς. Οι 

στόχοι αυτοί κοινοποιήθηκαν ποικιλοτρόπως, τόσο στην πλατφόρμα στη δομή του 

προγράμματος και στο επιμορφωτικό υλικό της κάθε θεματικής ενότητας όσο και σε 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  

«[…] Ήτανε σαφή και ο τρόπος που ήταν δομημένο το υλικό το ενημερωτικό, νομίζω 

βοηθούσε πάρα πολύ στο να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή τους στόχους και να έχουμε 

από την αρχή ξεκάθαρη τη δομή του προγράμματος και των δράσεων» (Σ.Δ. 2).  

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι διερευνήθηκαν οι απόψεις των 

συνεντευξιαζόμενων ως προς τον εφοδιασμό τους με νέες γνώσεις στις κοινωνικές και 

ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να είναι σε θέση να τις αξιοποιήσουν στη διοικητική 

λειτουργία του σχολικού οργανισμού τον οποίο διευθύνουν. Το μοτίβο που κυριαρχεί στις 

απαντήσεις τους είναι ότι έγιναν αποδέκτες νέων γνώσεων, ιδεών και μεθόδων αναφορικά με 

τις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα αυτοβελτίωσης και 

μετέπειτα αξιοποίησης αυτών των γνώσεων στο δικό τους σχολικό συγκείμενο: 

 «[…] θα μεταφερθούν όλα αυτά στους εκπαιδευτικούς της του σχολείου μου […] 

πολλές τεχνικές απ’ αυτές που μας δείξατε μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σιγά-

σιγά και να τις ενσωματώσουμε στην καθημερινή μας πράξη» (Σ.Δ. 6).  

 

Ανάμεσα στις δεξιότητες που θα ήταν εφικτό να τύχουν εφαρμογής στη σχολική 

πραγματικότητα επισημάνθηκαν η αμεσότητα και η ειλικρίνεια στο πλαίσιο της επικοινωνίας, 

η ενεργητική ακρόαση, οι τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων, η 

ενσυναίσθηση, η συνεργατικότητα, η δημιουργία κινήτρων για την επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών, η καινοτομία και η εμπλοκή με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Το πρόγραμμα 

έδωσε το έναυσμα για προβληματισμό και κριτική θεώρηση, ωστόσο απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εφαρμογή των γνώσεων θεωρήθηκε η εις βάθος μελέτη και εξοικείωση 

με τις συγκεκριμένες θεματικές που αναπτύχθηκαν, η καλή διάθεση και το ανοικτό πνεύμα 

των ίδιων των διευθυντικών στελεχών.  

Η υιοθέτηση νέων στάσεων, αντιλήψεων ή και τεχνικών διαμεσολάβησης και 

διευθέτησης διαφόρων ζητημάτων ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ηγετικού 

στελέχους, δηλαδή το κατά πόσο ο καθένας επιθυμεί να κάνει πράξη τα όσα αποκόμισε κατά 

την εμπλοκή του στην επιμορφωτική διαδικασία. Το παρακάτω απόσπασμα συνέντευξης 
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αναδεικνύει τις παραπάνω θέσεις: «Βεβαίως, για κάποιους που θα ήθελαν να τις 

αξιοποιήσουνε […] για κάποιους που είναι που έχουν πιο ανοιχτό ευρύ ορίζοντα αντιλήψεων 

και στάσεων» (Σ.Δ. 4). 

Ενδιαφέρον επίσης προκαλεί η άποψη ενός συνεντευξιαζόμενου, ότι το να 

μεταλαμπαδευτούν οι νέες γνώσεις στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας δεν είναι 

απλή υπόθεση, καθώς προϋποθέτει αλλαγή της οπτικής γωνίας και πρότεινε μία μελλοντική 

διερεύνηση στην οποία θα εξεταστεί κατά πόσον επήλθε ατομική βελτίωση και κατ’ 

επέκταση εφαρμογή των γνώσεων στον εκπαιδευτικό οργανισμό: «[…] θα πρέπει να γίνει μία 

έρευνα μετά από μήνες, ώστε να δούμε άμα βελτιώθηκε αυτή η κατάσταση εε βασικά η 

αυτοβελτίωση η δικιά μας» (Σ.Δ. 1).  

Για το ίδιο ζήτημα διατυπώθηκε και μία τρίτη άποψη, η οποία περιγράφει ότι, ενώ 

υπήρξε επαρκής ανάπτυξη του πεδίου των κοινωνικών δεξιοτήτων, ωστόσο το τμήμα των 

ψηφιακών δεξιοτήτων θα μπορούσε να αναπτυχθεί εκτενέστερα στα πλαίσια του ψηφιακού 

σχολικού γίγνεσθαι. Το παρακάτω χωρίο αποσαφηνίζει την ανωτέρω τοποθέτηση:  

«Όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες […] ήταν επαρκέστατο το πρόγραμμα και το 

υλικό. Όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, επειδή βέβαια και το αντικείμενο είναι 

πολύ ευρύ, […] σήμερα (πολύ) χρήση γίνεται και μέσω κοινωνικής δικτύωσης είτε σε 

ομάδες του σχολείου, συναδέλφους κ.λπ και επίσης βέβαια και στην δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού ψηφιακής μορφής […] χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά στα 

αντικείμενα αυτά» (Σ.Δ 2).  

  

Σημαντική πτυχή που διερευνήθηκε ήταν και ο τρόπος που νοηματοδότησαν οι 

συμμετέχοντες το ενδεχόμενο ύπαρξης ζύμωσης και μετασχηματισμού των στάσεων και 

αντιλήψεών τους ως προς την αξιοποίηση των νέων γνώσεων στη διοίκηση του σχολικού 

οργανισμού. Η κοινή συνισταμένη των απόψεων ήταν ότι η επιμορφωτική διαδικασία 

παρακίνησε τους συμμετέχοντες αναδεικνύοντας τη δυνατότητα μετασχηματισμού των 

στάσεων και συμπεριφορών στα πλαίσια της σχολικής διοίκησης και διαχείρισης: 

 «[…] το κομμάτι των κοινωνικών δεξιοτήτων θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για 

μένα, με την έννοια ότι με βόηθησε […] να βάλω σε μία σειρά ορισμένα πράγματα που 

είναι χρησιμότατα για την καθημερινή επικοινωνία στο σχολείο» (Σ.Δ. 2). 

 

Ενδείξεις από τις άλλες συνεντεύξεις επιτρέπουν να τονιστεί ότι το πρόγραμμα 

λειτούργησε προς την κατεύθυνση του γενικότερου προβληματισμού εκ μέρους των 

συμμετεχόντων και συνέβαλε στο να προχωρήσουν στην αυτοκριτική και αυτοαξιολόγησή 

τους, επιχειρώντας τον εντοπισμό των σφαλμάτων τους. Αυτή η προοπτική εκλαμβάνεται ως 

θετικό πρώτο βήμα, το οποίο συνεισφέρει στην επίτευξη καλύτερων διαπροσωπικών σχέσεων 

στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας:  
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«[…] θεωρώ ότι υπήρξε μια αλλαγή ειδικά προς σε κάποια σημεία του επικοινωνιακού 

χαρακτήρα τον οποίο επεδείκνυα […] Εκείνα τα λάθη, τα οποία μέσα απ’ το 

πρόγραμμα έβλεπα εγώ στη δική μου συμπεριφορά και φάνηκε ότι τελικά είναι 

αδυναμίες επικοινωνιακές, προσπαθώ να τα διορθώσω» (Σ.Δ. 5). 

 

Οι απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων στην ποιοτική διερεύνηση των απόψεών τους 

συμφωνούν εν μέρει με τις απαντήσεις που αντλήθηκαν από την επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων. Οι απόψεις των ερωτώμενων στην ποσοτική έρευνα όσο και των 

συμμετεχόντων στην ποιοτική έρευνα συναινούν ως προς τη ρητή δήλωση και τη σαφήνεια 

στη διατύπωση της σκοποθεσίας του προγράμματος ήδη με την έναρξή του.  

Όσον αφορά στην αφομοίωση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα ήταν δυνατόν να 

εφαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον, εντοπίζεται συμφωνία απόψεων ότι για την υιοθέτηση 

νέων δεξιοτήτων απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο μετασχηματισμός στάσεων και 

συμπεριφορών εκ μέρους των ηγετικών στελεχών εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες στην 

ποσοτική έρευνα εκδηλώνουν πρόθεση μεταφοράς των εμπειριών που αποκόμισαν από την 

επιμόρφωση στην εκπαιδευτική μονάδα, αφού πρώτα γίνει η προσαρμογή τους στο εκάστοτε 

σχολικό συγκείμενο. Οι συνεντευξιαζόμενοι αντιλαμβάνονται την εφαρμογή των νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων στο σχολικό πλαίσιο περισσότερο ως αφορμή για αυτοαξιολόγηση 

και έναυσμα για αυτοβελτίωση και μετέπειτα αξιοποίησή τους.  Από την άλλη πλευρά, η 

υιοθέτηση νέων δεξιοτήτων στο σχολικό οργανισμό επαφίεται στην ευελιξία, την ανοιχτή 

διάθεση και την προσαρμοστικότητα των σχολικών ηγετών στο να δεχτούν την ενσωμάτωση 

διαφόρων δεξιοτήτων στο σχολείο που διευθύνουν.   

Αναφορικά με τις δεξιότητες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, όσα διευθυντικά 

στελέχη συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αποτίμησης έδωσαν προβάδισμα στον τομέα της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και της ικανότητας για αναγνώριση και αποδοχή των 

συναισθημάτων των άλλων, καθώς και στην κατανόηση των κινήτρων και του τρόπου 

συμπεριφοράς τους και ακολούθησε η βελτίωση του τομέα της επικοινωνίας. Από την πλευρά 

τους οι συνεντευξιαζόμενοι έδωσαν προτεραιότητα στην επικοινωνιακή διάσταση, στην 

ενεργητική ακρόαση, στις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, στη διαμεσολάβηση και την 

επίλυση συγκρούσεων και έπονταν η δεξιότητα της ενσυναίσθησης και η συνεργατικότητα.  

Ως προς την αξιοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, οι 

συμμετέχοντες στην ποσοτική και στην ποιοτική έρευνα φαίνεται να επιζητούν περισσότερο 

την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων που θα τους διευκολύνει στην εύρυθμη διοικητική 

λειτουργία του σχολείου.    
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Από τις παραπάνω παρατηρήσεις, καθίσταται σαφές ότι υφίσταται υπό μία έννοια 

μετασχηματισμός στις στάσεις και αλλαγή στις συμπεριφορές των στελεχών εκπαίδευσης που 

ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται αυτά τα 

ζητήματα στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Οι ηγέτες εκπαίδευσης θεωρούν επιβεβλημένο 

το να αναστοχαστούν για τις νέες δεξιότητες που ανέπτυξαν και μετέπειτα με κριτικό τρόπο 

να τις ενσωματώσουν στο γίγνεσθαι της σχολικής τους μονάδας.     

Παράλληλα, οι ερωτώμενοι στην ποσοτική έρευνα δήλωσαν μεγάλη ικανοποίηση από 

τον τρόπο με τον οποίο ήταν δομημένο και ιεραρχημένο το περιεχόμενο του προγράμματος 

και από την οργάνωση και παρουσίαση του επιμορφωτικού υλικού, το οποίο βρίσκονταν σε 

πλήρη εναρμόνιση με τους μαθησιακούς σκοπούς και επιμέρους στόχους που είχαν δηλωθεί 

από την έναρξη του προγράμματος. Επιπλέον, μία από τις προσδοκίες των ερωτώμενων στην 

ποσοτική έρευνα ήταν η βελτίωση των σχέσεων στη σχολική μονάδα με το ανθρώπινο 

δυναμικό του σχολείου, η οποία φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα ποιοτικά δεδομένα. 

Ειδικότερα, οι συνεντευξιαζόμενοι είναι φανερό ότι αποδέχονται την αλλαγή στις στάσεις 

και τις συμπεριφορές τους προς το ανθρώπινο δυναμικό του σχολικού οργανισμού που 

διευθύνουν.  

 

10.4    Φραγμοί/εμπόδια από τη συμμετοχή στην επιμόρφωση 

_____________________________________________________ 

   Κατόπιν, η συζήτηση εστιάστηκε στην κατεύθυνση των ανασταλτικών παραγόντων 

και των εμποδίων που τυχόν συνάντησαν οι επιμορφούμενοι κατά τη συμμετοχή τους στην 

επιμόρφωση και για το ενδεχόμενο να λήφθηκαν σοβαρά υπόψη από την επιμορφώτρια κατά 

την οργάνωση του παρόντος προγράμματος. Απόλυτη συμφωνία απόψεων σκιαγραφήθηκε 

από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έκριναν ότι λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι δυσκολίες και τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζει κάθε ενήλικας εκπαιδευόμενος, ο οποίος εθελούσια αποφασίζει 

να συμμετέχει σε μία διαδικτυακή επιμόρφωση:  

«[…] ο βασικός όγκος πληροφοριών της κάθε θεματικής ενότητας ήταν προσβάσιμος 

στο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε και τη μελέτη και τις 

εργασίες […] ο συνδυασμός των διδακτικών μεθόδων […] ήταν νομίζω πολύ 

κατάλληλος και προσβάσιμος για την Εκπαίδευση Ενηλίκων […] τα βίντεο, η μελέτη 

περίπτωσης, δηλαδή όλα αυτά είναι πράγματα που είναι εύκολα διαχειρίσιμα από 

ενήλικα άτομα» (Σ.Δ. 3). 

 

Η κοινή αποδοχή των συνεντευξιαζόμενων ήταν ότι λήφθηκαν υπόψη σε μεγάλο 

βαθμό οι ανειλημμένες υποχρεώσεις που έχουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι. Σημείωσαν ότι η 

μελέτη του υλικού και το σύνολο των δραστηριοτήτων που έπρεπε να φέρουν εις πέρας ανά 
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εβδομάδα ήταν τοποθετημένα σε ρεαλιστική βάση και βασιζόμενα στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των ενηλίκων, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «[…] το σύνολο των 

δραστηριοτήτων ανά εβδομάδα ήταν ρεαλιστικά τοποθετημένο […] δεδομένων των 

καθηκόντων που ένας ενήλικας έχει καθημερινά» (Σ.Δ. 2). 

Επιπλέον, έγινε αναφορά στις τηλεσυναντήσεις, οι οποίες οργανώθηκαν σε ημέρα και 

ώρα, ώστε να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατό περισσότεροι επιμορφούμενοι κατόπιν πρότερης 

συνεννόησης με την επιμορφώτρια: «[…] ο καθένας μας είχε το δικό του χρόνο να μελετήσει  

μελέτη το υλικό και να ασχοληθεί με τις δραστηριότητες, εε ερωτηθήκαμε για τον χρόνο των 

συναντήσεων» (Σ.Δ. 6). Επιβεβαιώθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους ότι συμμετείχε 

ενεργά σταθερός αριθμός επιμορφούμενων σε κάθε μία από τις πέντε τηλεδιασκέψεις: «[…] 

όλες οι τηλεσυναντήσεις είχαν περίπου τον ίδιο αριθμό συμμετεχόντων ας πούμε, που σημαίνει 

ότι για το μεγαλύτερο κομμάτι των συναδέλφων ήταν μια από τις καλύτερες λύσεις» (Σ.Δ. 2). 

Επίσης, έγινε αναφορά ότι σε περίπτωση κωλύματος παρουσίας στη διαδικτυακή συνάντηση, 

ο καθένας θα μπορούσε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τις παρακολουθήσει, εφόσον 

διατίθεντο και μαγνητοσκοπημένες: «[…] οι συναντήσεις ήτανε και βιντεοσκοπημένες, ώστε 

κάποιος μπορούσε να τις παρακολουθήσει […] όταν αυτός μπορούσε και ευκαιρούσε» (Σ.Δ. 6). 

Από την εξέταση των παραπάνω αποσπασμάτων των συνεντεύξεων αποσαφηνίζεται 

η πρόθεση εκ μέρους της επιμορφώτριας να ληφθούν υπόψη όλες οι δυσκολίες και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας ενήλικας και που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην 

επιθυμία του να συμμετάσχει σε επιμορφωτικές δράσεις.   

 

10.5    Βελτιωτικές προτάσεις/εισηγήσεις 

___________________________________   

Οι συνεντευξιαζόμενοι/ες εκδήλωσαν την επιθυμία να προχωρήσουν στην κατάθεση 

προτάσεων και εισηγήσεων αναφορικά με το πλαίσιο βελτίωσης του επιμορφωτικού 

προγράμματος. Ο εμπλουτισμός των θεματικών και του εκπαιδευτικού υλικού υπήρξε 

ζητούμενο από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς ηγέτες. Εκφράστηκε η πεποίθηση ότι   

θα μπορούσαν να είχαν συμπεριληφθεί και άλλες δεξιότητες με την προϋπόθεση της 

επιμήκυνσης της χρονικής διάρκειας του προγράμματος: «[…] σίγουρα θα μπορούσαν να 

μπούνε μέσα περισσότερα πράγματα, αλλά θα απαιτούσε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια οπότε 

θα πηγαίναμε σε μία εκπαίδευση των 150 ή των 400 ωρών» (Σ.Δ. 3). 

Προτάθηκαν διάφορες θεματικές ενότητες που θα ήταν δυνατόν να ενταχθούν σε ένα 

μελλοντικό ανάλογο πρόγραμμα, όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων 

εκπαιδευτικών, η συνεργατικότητα και η λήψη αποφάσεων: «[…] θα μπορούσαμε να 
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ασχοληθούμε περισσότερο […] με την ενσυναίσθηση και τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ 

συναδέλφων, καθώς και τη συνεργατικότητα» (Σ.Δ. 4). Άλλες σημαντικές για τα στελέχη  

διοίκησης δεξιότητες θεωρήθηκαν η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η διαχείριση 

χρόνου, η ιεράρχηση εργασιών και η κριτική σκέψη:  

«[…] να εμπλουτιστεί και με άλλες ακόμα δεξιότητες […] όπως οργάνωση και 

διαχείριση χρόνου, […] να μάθουμε να κάνουμε ίσως λίστες, πίνακες  με σημαντικά 

και επείγοντα, σωστή ιεράρχηση […] Προσαρμοστικότητα […] πρέπει να 

προσαρμόζεται με καινούρια δεδομένα, να είναι ευέλικτος, να έχει θετική στάση στην 

ανάληψη αρμοδιοτήτων […] της κριτικής σκέψης» (Σ.Δ. 6). 

 

Επιπλέον, εμφανής ήταν η τοποθέτηση των συμμετεχόντων για μεγαλύτερη 

διεύρυνση και πρακτική εφαρμογή όσον αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες: «[…] στις 

ψηφιακές δεξιότητες […] θα ήθελα […] περισσότερη θεωρία και πρακτική εφαρμογή» (Σ.Δ. 

3).  Πάραυτα, αξίζει να αναφερθεί και μία άλλη άποψη, η οποία αφορά όχι στις προσθήκες 

αλλά στη μεγαλύτερη εμβάθυνση και μελέτη στις ήδη υπάρχουσες έννοιες: «[…] είμαι 

οπαδός όχι τόσο του να το ανοίξουμε πιο πολύ το αντικείμενο όσο το να εμβαθύνουμε» (Σ.Δ. 

2).    

Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες υποστήριξαν την επάρκεια του σχεδιασμού,  καθώς 

επρόκειτο για ένα άρτια δομημένο και ιεραρχημένο πρόγραμμα «[…] ήτανε άψογα δομημένο 

[…] και ιεραρχημένο, υπήρχε αμεσότητα και δόμηση της γνώσης, αντιπροσωπευτικότητα των 

προβλημάτων […] επιστημονικός προσανατολισμός» (Σ.Δ. 6) και οτιδήποτε πρόσθετο 

ενδεχομένως να λειτουργούσε και αποτρεπτικά: «[...] Κάτι παραπάνω, ίσως να λειτουργούσε 

και αποτρεπτικά για κάποιους επιμορφούμενους» (Σ.Δ. 4).  

Ωστόσο, ακούστηκαν και συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά στο σχεδιασμό μιας 

παρόμοιας μελλοντικής επιμορφωτικής δράσης. Ειδικότερα, προτάθηκε οι ίδιοι οι 

επιμορφούμενοι να κληθούν να αξιοποιήσουν δικές τους μελέτες περίπτωσης από την 

καθημερινότητα της σχολικής τους μονάδας για τη διάχυση νέων ιδεών: «[…] να κληθούν οι 

ίδιοι οι […] επιμορφούμενοι να προσθέσουν πλέον συγκεκριμένα παραδείγματα από την 

εμπειρία τους σε κάθε σημείο ή σε ορισμένα σημεία» (Σ.Δ. 2).  

Άξιο λόγου είναι να αναφερθεί και μία άλλη άποψη ενός συμμετέχοντος, ο οποίος 

εισηγήθηκε την ύπαρξη και διά ζώσης συνάντησης με την έννοια της βιωματικής 

προσέγγισης και να δοθεί προτεραιότητα στην πρακτική εφαρμογή των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων: 

 «[…] η διά ζώσης παρουσίαση έχει να προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα, με την 

έννοια του βιωματικού εργαστηρίου […] αφού έχουμε να κάνουμε με επικοινωνιακές 

δεξιότητες […] Παραδείγματος χάριν, η παρουσίαση ενός ατόμου, η λειτουργία της 
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συνέντευξης […] ή το πώς ακριβώς προετοιμάζουμε και μιλάμε σε ένα ακροατήριο» 

(Σ.Δ. 5).  

 

Η συζήτηση μετέπειτα κατευθύνθηκε και προς την αξιοποίηση εναλλακτικών 

εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών που θα ήταν εφικτό να συμπεριληφθούν σε ένα 

μελλοντικό πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων για τις διδακτικές 

μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην επιμόρφωση ήταν θετική, καθώς 

κρίθηκαν επαρκείς «Νομίζω ότι υπήρχε επάρκεια κοινής μεθοδολογίας […]» (Σ.Δ. 3). Ως 

εξαιρετικά βοηθητικά στοιχεία θεωρήθηκαν τα βίντεο «[…] αρκετά από τα βιντεάκια ήταν 

και ιδιαίτερα έτσι χρήσιμα, σύντομα και εύστοχα» (Σ.Δ. 2) και οι μελέτες περίπτωσης, που 

αντλούνταν από την καθημερινή σχολική ζωή του διευθυντικού στελέχους  

«[…] πολύ θετικά στοιχεία και οι μελέτες περίπτωσης [...] σαν ενήλικοι 

εκπαιδευόμενοι μας ενδιαφέρει η επιμόρφωση σε πράγματα, τα οποία εε και έχουνε 

σχέση με την καθημερινότητά μας και έχουνε σχέση με την εμπειρία μας» (Σ.Δ. 1).  

 

Οι συμμετέχοντες στην ποιοτική έρευνα προχώρησαν σε έναν χείμαρρο προτάσεων 

και εισηγήσεων για τη βελτίωση του προγράμματος. Περαιτέρω, προτάθηκε η ύπαρξη 

περισσοτέρων βιωματικών τεχνικών διδασκαλίας, όπως παραδείγματος χάριν το παιχνίδι 

ρόλων κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων: «[…] θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο 

παιχνίδι ρόλων στις τηλεσυναντήσεις. Τους ρόλους δηλαδή που περιγράφουμε στα σενάρια που 

μας δώσατε […] να υπάρξει κάποιο παιχνίδι ρόλων σχετικό» (Σ.Δ. 2). Επίσης, οι εικονικές 

προσομοιώσεις συστήθηκαν ως κατάλληλες τεχνικές με τις οποίες οι ενήλικες μαθαίνουν με 

προσέγγιση πιο βιωματική:  

«[…] να προστεθούν ίσως και άλλες, όπως η προσομοίωση […] και το να παιχτούν τα 

παιχνίδια ρόλων, όπου υπάρχει κάποιο κάποια τριβή, κάποιο ένα πρόβλημα, μια 

σύγκρουση εεε όλοι να μοιραστούν τους ρόλους, εε να υπάρχουν παρατηρητές, οι 

οποίοι θα γράφουνε θα καταγράφουνε τις αντιδράσεις των μερών […] και θα [2] 

μαθαίναμε έτσι θα μαθαίναμε μέσα από βιωματικό τρόπο» (Σ.Δ. 6). 

 

Άξιο λόγου είναι ότι προτάθηκε η ύπαρξη μίας εναρκτήριας τηλεδιάσκεψης με σκοπό 

τη γνωριμία για ψυχολογικούς λόγους, ώστε να δοθεί η ευκαιρία γνωριμίας και ευρύτερης 

συζήτησης στους συνεπιμορφούμενους. Αυτή η τηλεδιάσκεψη θα μπορούσε να λειτουργήσει 

και ως μαθησιακό συμβόλαιο για τον καθορισμό στόχων και κανόνων λειτουργίας της 

πλατφόρμας και επίλυσης τυχόν αποριών. Επιπλέον, προτάθηκε και η ύπαρξη μίας 

τηλεσυνάντησης με το πέρας του προγράμματος, η οποία θα λειτουργούσε ως συνολικός 

απολογισμός: «[…] στην αρχή μπορούμε να κάνουμε μια τηλεσυνάντηση […] για ψυχολογικούς 

λόγους για να μπορέσουν να γνωριστούμε […] να συζητήσουμε […] και μία στο τέλος, η οποία 

είναι απολογισμός» (Σ.Δ. 1).  
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 Ακόμη έγινε εισήγηση για εφαρμογή ομαδοσυνεργατικής μεθόδου εκμάθησης μέσω 

εκπόνησης ομαδικής εργασίας, η οποία θα μπορούσε να έχει και υποχρεωτικό χαρακτήρα με 

θέμα μία συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, τη διαπραγμάτευσή της και τη μετέπειτα 

παρουσίασή της σε όλους τους επιμορφούμενους είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά:  

«[…] ίσως θα ήταν αρκετά χρήσιμο […] μια ομαδική εργασία 3-4 ατόμων 

συνεργάζονται για να επιλύσουν ένα συγκεκριμένο θέμα […] εμένα δεν θα με πείραζε 

πλέον και υποχρεωτικά […] αναγκάζεσαι να εξωτερικευτείς, αναγκάζεσαι να 

συνεργαστείς […] η οποία θα μπορούσε να γίνει είτε σε μάχιμα διά ζώσης είτε  μέσω 

skype. Και η παρουσίασή της βεβαίως στους υπολοίπους» (Σ.Δ. 5).  

 

Μιλώντας για τον αριθμό των τηλεσυναντήσεων, οι συνεντευξιαζόμενοι τον 

χαρακτήρισαν επαρκή, υπό το σκεπτικό ότι βασίστηκε στον τρόπο με τον οποίο δομήθηκε το 

πρόγραμμα ανά εβδομάδα και τηλεσυνάντηση κατόπιν μελέτης του επιμορφωτικού υλικού 

και διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα 

μίας εκ των συνεντεύξεων:  

«[…] ήταν ικανοποιητικός αυτός ο αριθμός, δηλαδή κάθε θεματική ενότητα να έχει 

και την τηλεσυνάντησή της […] μπορεί να ήταν κουραστικό το περισσότερο, όπως 

επίσης το λιγότερο πάλι θα [3] θα διασπούσε τον ρυθμό ενότητα - τηλεσυνάντηση, 

ενότητα - τηλεσυνάντηση» (Σ.Δ. 3). 

Αν και οι προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος εκ μέρους των ερωτώμενων στην 

ποσοτική και ποιοτική έρευνα υπόκειντο σε εσωτερικές προσωπικές επιταγές, το σημείο στο 

οποίο οι απόψεις τους συνέκλιναν ήταν στη χρονική επιμήκυνση της επιμορφωτικής δράσης 

με ταυτόχρονο εμπλουτισμό δεξιοτήτων που θεωρούνται κομβικές για την αντιμετώπιση 

σύνθετων ζητημάτων και προκλήσεων στο σύγχρονο και ραγδαία μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον της εκπαίδευσης.       

 

10.6    Τρωτά σημεία/αδυναμίες της επιμόρφωσης 

___________________________________________ 

Οι ελλείψεις, οι αδυναμίες και οι τυχόν αστοχίες ενός επιμορφωτικού προγράμματος 

συνιστούν κεφαλαιώδους σημασίας παράμετρο για την αναδιαμόρφωση και περαιτέρω 

βελτίωσή του. Ως προς αυτή την κατεύθυνση οδηγήθηκε η συζήτηση με τα επιμορφούμενα 

στελέχη της σχολικής διοίκησης στο πλαίσιο των ποιοτικών συνεντεύξεων. Η επικρατέστερη 

άποψη των συνεντευξιαζόμενων ήταν ότι δεν εντόπισαν ιδιαίτερα σημαντικά τρωτά σημεία.  

Παρόλα αυτά, ανάμεσα στις αδυναμίες επισημάνθηκαν η χρηστικότητα της 

πλατφόρμας «[…] η χρηστικότητα της πλατφόρμας […] δεν ήταν τόσο φιλική προς τον χρήστη» 

(Σ.Δ.1) και η διστακτικότητα των επιμορφούμενων να παίρνουν το λόγο στις διαδικτυακές 

συναντήσεις. Αυτή η διστακτικότητα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με μία τηλεσυνάντηση 
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γνωριμίας με την έναρξη του προγράμματος, η οποία θα περιλάμβανε εισαγωγικές 

δραστηριότητες:  

«[…]θα μπορούσαν να είχαν να είχε γίνει κάποιο session γνωριμίας στην αρχή […] με 

κάποια συζήτηση έτσι γενικότερη […] Αυτό θα μας έφερνε […] σίγουρα πιο κοντά […] 

και καλό είναι να μιλήσουμε λίγο με κάποιες εισαγωγικές ίσως δραστηριότητες […] 

δηλαδή να σπάει κάπως ο πάγος» (Σ.Δ. 2). 

 

Ως αδύνατα σημεία επίσης θεωρήθηκαν η μη φυσική παρουσία και η διά ζώσης 

επικοινωνία, καθώς και το ότι θα μπορούσε να ήταν πιο προσανατολισμένο στην πράξη 

δηλαδή στο να κάνουν πράγματα οι ίδιοι οι ενήλικοι επιμορφούμενοι: 

 «[…] θα μπορούσε να ’ταν ακόμα πιο προσανατολισμένο στην πράξη, δηλαδή στο να 

κάνουμε πράγματα, γιατί είπαμε ότι είμαστε ενήλικες και το να κάνουμε πράγματα ίσως 

μας βοηθάει περισσότερο στο να τα εντυπώσουμε αυτά» (Σ.Δ. 6).  

 

Οι συνεντευξιαζόμενοι τοποθετήθηκαν ως προς το τι θα εισηγούνταν να τροποποιηθεί 

ή να προστεθεί στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό. Η 

κυρίαρχη πτυχή στις απαντήσεις τους αφορούσε το να κληθούν να αξιοποιήσουν ακόμη 

περισσότερο τις εμπειρίες τους από την καθημερινότητά τους στη σχολική μονάδα, ώστε να 

είναι πιο έντονο το βιωματικό στοιχείο και να καταστούν οι ίδιοι πιο ενεργητικοί στην 

επιμορφωτική διαδικασία: «[…] να κληθούν οι επιμορφούμενοι οι ίδιοι να συνεισφέρουν με 

κάποια στοιχεία από την εμπειρία τους και αυτά να μπαίνουν επίσης στη συζήτηση» (Σ.Δ. 2). 

Ένας διευθυντής κατηύθυνε τη συζήτηση προς την προσθήκη εκπαιδευτικού  υλικού, 

όμως κάτι τέτοιο θα παρέπεμπε και σε επιμήκυνση της διάρκειας του προγράμματος:  

«[…] το πρόγραμμα αν θα μπορούσε να να δοθεί […] με περισσότερο υλικό, βέβαια 

πρόκειται για ένα άλλο πιο ευρύ τέτοιο των κοινωνικών δεξιοτήτων … το οποίο 

βέβαια λόγω της μοριοδότησης των διευθυντών με τις 400 ώρες ή με τις 500 ώρες θα 

υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή» (Σ.Δ. 4).  

 

10.7    Συνοπτική αποτίμηση του προγράμματος  

_________________________________________ 

  Τέλος, οι συνεντευξιαζόμενοι κλήθηκαν να χαρακτηρίσουν με λίγες λέξεις την όλη 

επιμορφωτική διαδικασία. Εντοπίστηκε ποικιλομορφία στις απαντήσεις τους, ωστόσο ο 

τρόπος με τον οποίο νοηματοδοτούν την επιμορφωτική δράση συγκλίνει στην άποψη ότι 

επρόκειτο για μία πολύ καλά δομημένη διαδικτυακή επιμόρφωση, με περιεχόμενο 

εφαρμόσιμο στη σύγχρονη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων «[…] ήταν προσβάσιμη, ήταν 

λειτουργική, ήταν ουσιαστική ως προς το περιεχόμενο και επιπλέον εφαρμόσιμη» (Σ.Δ. 3).  

Επιπλέον, διέθετε πλούσιο και αλληλεπιδραστικό περιεχόμενο και ήταν σχετική με τα 

ενδιαφέροντα κάθε σύγχρονου διευθυντικού στελέχους «[…] σχετική, με την έννοια του 
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relevant, δηλαδή σχετική με τα ενδιαφέροντά μας […] τεκμηριωμένη […] αλληλεπιδραστική, 

σε πολύ μεγάλο βαθμό» (Σ.Δ. 2). Ταυτόχρονα, χαρακτηρίστηκε «[…] ενδιαφέρουσα, 

μοντέρνα, καινοτόμα, περιεκτική χμχμ υπήρχε και ενεργητική» (Σ.Δ. 6).  

Ενδείξεις από τις άλλες συνεντεύξεις επιτρέπουν να συμπληρωθεί στις παραπάνω 

απόψεις η σημαντικότητα του προγράμματος για τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την 

επαφή των επιμορφούμενων με σύγχρονη και επικαιροποιημένη βιβλιογραφία που σχετίζεται 

με το επιστημονικό πεδίο των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτή η επαφή με 

σύγχρονες βιβλιογραφικές πηγές συνεπικουρεί στην εύρυθμη άσκηση του διοικητικού έργου 

στο σχολικό περιβάλλον και στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών, η οποία παρατηρείται 

πρωτίστως στον εαυτό τους και δευτερευόντως στις σχέσεις τους με το ανθρώπινο δυναμικό 

του σχολείου: 

«[…] η χρησιμότητά του είναι εμφανής και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα του 

σχολείου με την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών που την παρατηρώ και στον εαυτό 

μου,[…] νομίζω ότι μπορώ να διαχειριστώ το κλίμα για να το κάνω λίγο θετικότερο» 

(Σ.Δ. 3).  

Εν γένει, οι συνεντευξιαζόμενοι/ες αποτίμησαν και εξέφρασαν την άποψή τους για 

την εντύπωση που σχημάτισαν για τη συνολική οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος 

επιμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες προέβησαν σε πολύ θετικά σχόλια για το 

σχεδιασμό, λειτουργία και υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης ηγετικών στελεχών 

εκπαίδευσης: «[…] άψογη η οργάνωση, επαγγελματική, πολύ καλά δομημένη» (Σ.Δ. 6). Κατά 

συνέπεια, η αποτίμηση της όλης επιμορφωτικής διαδικασίας σύμφωνα με τους 

συνεντευξιαζόμενους είχε θετικό πρόσημο ως προς τους περισσότερους άξονές της.  
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Κεφάλαιο 11  

Ερμηνεία και συζήτηση αποτελεσμάτων της διδακτορικής μελέτης 

 

 

Σύνοψη Κεφαλαίου 

 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται μία σύντομη ανασκόπηση της πορείας της 

έρευνας και μετέπειτα αναλύονται και ερμηνεύονται τα ευρήματα που αντλήθηκαν από την 

ευρύτερη ερευνητική διαδικασία, σε σχέση με τους στόχους της έρευνας αξιολόγησης του 

προγράμματος και τα ερευνητικά ερωτήματα, καθώς και τα ζητήματα που κρίνεται αναγκαίο 

να συζητηθούν και να διερευνηθούν περαιτέρω. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων αποτελεί 

προϊόν τόσο του ποσοτικού όσο και του ποιοτικού τμήματος της ερευνητικής αυτής μελέτης. 

Τα ευρήματα αυτά παρουσιάζονται ομαδοποιημένα, έτσι όπως καταγράφηκαν κατά τη 

διεξαγωγή της παρούσας μελέτης. 

 

11.1    Ανασκόπηση: συνοπτική παρουσίαση της πορείας της μελέτης 

___________________________________________________________ 

 

Η παρούσα έρευνα εκκίνησε µε αφετηρία το πρόβλημα που ετέθη προς διερεύνηση, 

ότι δηλαδή παρότι έχουν διεξαχθεί έρευνες σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση εξ Αποστάσεως προγραμμάτων επιμόρφωσης ηγετικών στελεχών 

εκπαίδευσης στις Κοινωνικές και Ψηφιακές δεξιότητες, εντούτοις στον ελληνικό χώρο 

διαπιστώνεται απουσία ανάλογων ερευνητικών εγχειρημάτων. Συνεπώς, υπάρχει χρεία να 

τονιστεί ότι η επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης και μάλιστα η επιμόρφωση στις 

Κοινωνικές και Ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί επιταγή, καθώς στη σημερινή εποχή αυτές οι 

δεξιότητες αποτελούν εφαλτήρια για την αποτελεσματική διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία 

των σύγχρονων σχολικών μονάδων.     

Σκοπός της μελέτης που διεξήχθη ήταν αρχικά ο σχεδιασμός και η δημιουργία 

ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού, σύγχρονου, επικαιροποιημένου και κατάλληλου για τη 

διαδικτυακή επιμόρφωση διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης, η ανάπτυξη του υλικού 

αυτού μέσω ενός εξ Αποστάσεως προγράμματος και η αποτίμησή του από τους ίδιους τους 

επιμορφούμενους μετά την ολοκλήρωσή του. Ο στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος 

ήταν η ενδυνάμωση των διευθυντών/ντριών με κομβικές δεξιότητες του 21ου αιώνα 

κοινωνικού και ψηφιακού χαρακτήρα, οι οποίες κρίνονται επιβεβλημένες για την προσωπική 

ευδοκίμηση και την επαγγελματική τους ανάπτυξη στο χώρο της εκπαιδευτικής ηγεσίας και 
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διοίκησης. Αξιοποιώντας τα ερεθίσματα και τα δεδομένα που προέκυψαν από τις διεθνείς 

ερευνητικές μελέτες, η παρούσα έρευνα κινήθηκε προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός 

επιμορφωτικού πλαισίου, το οποίο να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα 

χαρακτηριστικά των διευθυντικών στελεχών, ως ενηλίκων εκπαιδευόμενων και τους τρόπους 

με τους οποίους προσλαμβάνουν τη νέα γνώση.    

Έπειτα από ενδελεχή βιβλιογραφική επισκόπηση, η παρούσα έρευνα εστίασε στο 

σχεδιασμό και στη δημιουργία ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού έχοντας ως βάση 

προδιαγραφές που αντλούνται από τις αρχές του επιστημονικού πεδίου της εξΑΕ, της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων και των σύγχρονων θεωριών μάθησης. Ακολούθησε η υλοποίηση 

του προγράμματος επιμόρφωσης και κατάρτισης σε ηγετικά στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία 

εκούσια εκδήλωσαν την πρόθεση και το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν ενεργά στην 

επιμορφωτική διαδικασία. Αμέσως μετά την εφαρμογή του προγράμματος και την 

ολοκλήρωσή του διεξήχθη αθροιστική/τελική έρευνα αξιολόγησης επί του συνόλου της 

επιμόρφωσης με την αξιοποίηση της μικτής μεθοδολογίας ερευνητικής προσέγγισης. 

Αναλυτικότερα, ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο 

και η διαδικτυακή ημιδομημένη συνέντευξη.  

 Με την παρούσα διδακτορική μελέτη τεκμηριώθηκε ο βαθμός πρωτοτυπίας και 

συνεισφοράς στην επιστημονική γνώση από το γεγονός ότι σύμφωνα µε τα μέχρι σήμερα 

γνωστά δεδομένα, πρώτη φορά επιχειρείται η δημιουργία επιμορφωτικού υλικού με 

γνωστικό αντικείμενο την ανάπτυξη Κοινωνικών και Ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο 

επιμορφωτικής δράσης με ομάδα - στόχο τα ηγετικά στελέχη της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στον ελληνικό χώρο. Επιπλέον, πρώτη φορά αναδύεται η αναγκαιότητα για 

επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης στις εγκάρσιες δεξιότητες αλλά και στις ψηφιακές 

δεξιότητες με τις οποίες επιβάλλεται να είναι εξοπλισμένοι οι ηγέτες των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών συστημάτων.  

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του διαδικτυακού επιμορφωτικού προγράμματος 

αποτέλεσε μία αρκετά επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία διήρκεσε περίπου 18 

μήνες συστηματικής εργασίας. Η παρούσα διδακτορική μελέτη βασίστηκε στο μοντέλο 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation), όπως επισημάνθηκε από τη σχετική βιβλιογραφία (Branch & Merrill, 2012˙ 

Morrison, 2010). Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόστηκε κατά το σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης, την ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού, την υλοποίηση του διαδικτυακού 

προγράμματος και τη μετέπειτα αξιολόγησή του από τους ίδιους τους επιμορφούμενους.  
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Τα στάδια, τα οποία εφαρμόστηκαν στην παρούσα διδακτορική μελέτη ήταν  

συνοπτικά τα ακόλουθα: 

 Βιβλιογραφική επισκόπηση, αναζήτηση και διερεύνηση του ερευνητικού κενού που 

εντοπίστηκε στη σύγχρονη βιβλιογραφία αναφορικά με τη διεξαγωγή ανάλογων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης σε διευθυντικά στελέχη Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Επιλογή και αιτιολόγηση της ομάδας - στόχου της επιμόρφωσης.  

 Προσδιορισμός των θεωριών μάθησης που προορίζονται για την εξΑΕ ενηλίκων 

εκπαιδευόμενων, βάσει των οποίων κατέστη δυνατό να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί 

το πρόγραμμα. 

 Αναζήτηση και επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού μοντέλου σχεδιασμού της εξ 

Αποστάσεως επιμόρφωσης (ADDIE Instructional Model).  

 Επιλογή του κατάλληλου Σ.Δ.Μ. για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

επιμορφωτικού προγράμματος, καθώς και την επίτευξη αλληλεπίδρασης των 

επιμορφούμενων μεταξύ τους, με την επιμορφώτρια και με το εκπαιδευτικό υλικό. 

 Σχεδιασμός, δημιουργία και ανάπτυξη πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο 

προορίζονταν να εναρμονιστεί με τη φιλοσοφία και τις παιδαγωγικές αρχές της εξΑΕ. 

Η στόχευση της σχεδίασης του επιμορφωτικού υλικού ήταν η επίτευξη καλύτερων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας, της συνεργασίας 

και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιμορφούμενων.  

 Δημιουργία διαδικτυακού ερωτηματολογίου, το οποίο λειτούργησε ταυτόχρονα ως 

φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής και ως ερωτηματολόγιο διερεύνησης 

προσδοκιών των ηγετικών στελεχών από την εξ Αποστάσεως επιμόρφωση.   

 Υλοποίηση του εξ Αποστάσεως προγράμματος με την αρωγή της πλατφόρμας 

τηλεκατάρτισης Blackboard Collaborate. Το πρόγραμμα προσφέρθηκε με αρθρωτό 

σύστημα, δηλαδή ήταν δομημένο σε πολλές σύντομες ενότητες, οι οποίες ήταν 

ανεξάρτητες η μία με την άλλη αλλά αλληλοσυμπληρούμενες και οδηγούσαν σε 

σταδιακή κατάκτηση της νέας γνώσης ανά κεφάλαιο του επιμορφωτικού υλικού.  

 Αθροιστική/τελική αξιολόγηση της επιμορφωτικής διαδικασίας από τους ίδιους τους 

επιμορφούμενους-συμμετέχοντες. Η αξιολογική διαδικασία θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί πολύπλευρη και συστηματική, καθώς εφαρμόστηκε μεθοδολογική 

τριγωνοποίηση με την αξιοποίηση διαφορετικών μεθόδων συλλογής/παραγωγής 

δεδομένων (διαδικτυακά ερωτηματολόγια αποτίμησης του προγράμματος, 

διαδικτυακές ημιδομημένες συνεντεύξεις, σημειώσεις από το πεδίο εφαρμογής του 

προγράμματος, διαδικτυακή παρατήρηση στην πλατφόρμα, κ.λπ).  
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Τη δεδομένη στιγμή είναι άξιο λόγου ότι τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης του 

προγράμματος, όπως απεικονίζονται παραπάνω, δεν είναι τόσο διακριτά και οριοθετημένα, 

καθώς υφίσταται μεταξύ τους αλληλοκαθορισμός και αλληλεξάρτηση. 

 

11.2    Ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων  

_____________________________________ 
 

Η διδακτορική μελέτη βασίστηκε στα ευρήματα που αντλήθηκαν από: α) ποσοτικά 

δεδομένα (στατιστική επεξεργασία των δύο ερωτηματολογίων), β) ποιοτικά στοιχεία 

(θεματική ανάλυση του περιεχομένου των διαδικτυακών ημιδομημένων συνεντεύξεων) και γ) 

στοιχεία που αντλήθηκαν από τη διαδικτυακή παρατήρηση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης 

Blacboard Collaborate, η οποία φιλοξένησε το εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα.  

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι ήταν: i) να διερευνηθούν τα κίνητρα συμμετοχής και οι  

προσδοκίες των ηγετικών στελεχών από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ii) να 

αποτυπωθούν οι συγκλίσεις στις απόψεις και στάσεις των συμμετεχόντων, iii) να 

προσδιοριστούν οι οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις και στάσεις τους 

αναφορικά με το επιμορφωτικό πρόγραμμα και iv) να διατυπωθούν συγκεκριμένες 

βελτιωτικές προτάσεις και εισηγήσεις για την υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων 

επιμόρφωσης.  

 

   11.2.1  Δημογραφικό και υπηρεσιακό προφίλ των ηγετικών στελεχών 

  

Στο παρόν υποκεφάλαιο σχολιάζονται με κριτική διάθεση τα αποτελέσματα που 

καταγράφηκαν στο κεφάλαιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων των δύο 

ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων της έρευνας, καθώς και της ψηφιακής παρατήρησης 

στην πλατφόρμα. Παράλληλα, επιχειρείται συζήτηση-ερμηνεία των αποτελεσμάτων και 

σύνδεσή τους με το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά στις Κοινωνικές και Ψηφιακές 

δεξιότητες και στην εξ Αποστάσεως επιμόρφωση.       

Σταχυολογώντας τα δεδομένα της εμπειρικής έρευνας, η οποία βασίστηκε στο αρχικό 

ερωτηματολόγιο - φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής και ταυτόχρονα κλίμακα 

διερεύνησης προσδοκιών, σκιαγραφήθηκε το προφίλ των συμμετεχόντων ηγετικών 

στελεχών. Η σύνθεση του δείγματος των διευθυντικών στελεχών που εκδήλωσε ενδιαφέρον 

παρακολούθησης και συμμετοχής στο διαδικτυακό επιμορφωτικό πρόγραμμα και 

συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο - φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διαπιστώθηκε ότι 

αποτελούνταν από 66 άτομα. Αναφορικά με το φύλο των ηγετών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
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να συμμετάσχουν, το ποσοστό των ανδρών ανήλθε σε 40,9% (27 άνδρες) και το ποσοστό 

των γυναικών σε 59,1% (39 γυναίκες). Αυτά τα ποσοστά επαληθεύουν την ολοένα 

αυξανόμενη τάση του γυναικείου φύλου για διεκδίκηση και ανάληψη θέσεων ευθύνης τα 

τελευταία χρόνια, όπως αποδεικνύεται και από την έμφυλη στελέχωση της Διοίκησης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις 

τελευταίες κρίσεις και τοποθετήσεις διευθυντικών στελεχών το έτος 2017 

(http://tny.sh/UFG6tkv). Επιπλέον, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι πλέον η κατάληψη 

διευθυντικών θέσεων δεν συνιστά ανδροκρατούμενο προνόμιο, καθώς οι γυναίκες, ίσως 

λόγω των αυξημένων τυπικών προσόντων που διαθέτουν, διεκδικούν θέσεις ευθύνης στο 

χώρο της εκπαίδευσης. Η εκπροσώπηση στο παρόν πρόγραμμα από περισσότερες γυναίκες 

έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη έρευνα του Ata (2018), στην οποία οργανώθηκε ένα 

πρόγραμμα επιμόρφωσης τεσσάρων ημερών σε ηγετικά στελέχη σχολικών μονάδων της 

επαρχίας Amasya της Τουρκίας. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν συνολικά 22 διευθυντικά 

στελέχη, η πλειονότητα των οποίων αποτελούνταν από άνδρες (ποσοστό 87,4%).      

Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι η στελέχωση των διευθυντικών 

θέσεων στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης ανήκει κατά πλειοψηφία στους άνδρες - σύμφωνα με τους Πίνακες 

Τοποθέτησης κατά την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών 

Κέντρων το 2017 (http://tny.sh/UFG6tkv) - στο παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα η 

μεγαλύτερη πρόθεση συμμετοχής εκδηλώθηκε από τις γυναίκες διευθύντριες. Αυτό το 

εύρημα υποδηλώνει ότι η επιμόρφωση και η συνεχόμενη επαγγελματική ανάπτυξη δεν 

επηρεάζεται από το φύλο. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη 

βαρύτητα στο πρόταγμα της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής, που είναι η απόκτηση νέων 

προσόντων και η ανάπτυξη πολυποίκιλων και σύνθετων δεξιοτήτων/ικανοτήτων, οι οποίες 

θεωρούνται μεγίστης σημασίας για την ποιότητα και τη διάρκεια της επαγγελματικής τους 

σταδιοδρομίας στον εκπαιδευτικό χώρο. Παρόλα αυτά, τα εν ενεργεία ή τα ανερχόμενα 

διευθυντικά στελέχη που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν στελεχιακή θέση στην εκπαίδευση 

τείνουν να παρακολουθούν μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά προγράμματα άνω των 400 ωρών 

για την ενίσχυση των τυπικών τους προσόντων (Σκουλίδης, Πανιτσίδου, Παπασταμάτης, & 

Βαλκάνος, 2015), τα οποία θα τους προσδώσουν μόρια στις επόμενες κρίσεις στελεχών 

εκπαίδευσης το 2020. Αυτό το στοιχείο, συμπεριλαμβανομένου του βεβαρυμένου 

προγράμματος των διευθυντικών στελεχών, αιτιολογεί κατά κάποιο τρόπο τον ενδεχόμενο  

δισταγμό για την παρακολούθηση του παρόντος εξ Αποστάσεως προγράμματος 

επιμόρφωσης 50 ωρών, το οποίο δεν μοριοδοτεί τα επίδοξα ηγετικά στελέχη εκπαίδευσης.  

http://tny.sh/UFG6tkv
http://tny.sh/UFG6tkv
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Ωστόσο, ενώ αρχικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα 66 ηγέτες εκπαίδευσης, δεν συμμετείχαν 14 άτομα. Το προφίλ αυτών των 14 

ηγετικών στελεχών που δεν πήραν μέρος στην επιμόρφωση δεν φαίνεται να εμφανίζει κάποιο 

συγκεκριμένο μοτίβο. Από αυτούς, 6 ήταν γυναίκες και 8 άνδρες και ανήκαν σε διάφορους 

κλάδους - ειδικότητες. Οι περισσότεροι ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ενώ 

μόλις 2 άτομα κατείχαν διδακτορικό τίτλο σπουδών. Επιπρόσθετα, 8 διευθυντικά στελέχη 

πιστοποιήθηκαν στην επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου και 9 άτομα στην επιμόρφωση 

Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου. Ως προς τα έτη διευθυντικής υπηρεσίας, 8 άτομα βρίσκονταν σε θέση 

ευθύνης λιγότερα από 5 έτη και μόλις 6 άτομα είχαν διευθυντική υπηρεσία πλέον των 5 ετών.  

Ειδικότερα, οι 3 εξ αυτών δεν εισήλθαν καθόλου στην πλατφόρμα ασύγχρονης 

τηλεκατάρτισης, παρά το γεγονός ότι είχε γίνει εγγραφή κατόπιν υποβολής αιτήσεώς τους 

και τους είχαν αποσταλεί κωδικοί πρόσβασης. Επιπλέον, 11 διευθυντικά στελέχη (ποσοστό 

16,6%), παρότι εισήλθαν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς πρόσβασης, ωστόσο δεν 

κατάφεραν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα και ήταν ασυνεπείς ως προς τις εβδομαδιαίες 

υποχρεώσεις του. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό (16,6%) είναι πιο κάτω από το μέσο όρο 

εγκατάλειψης ενός εξ Αποστάσεως προγράμματος, όπως αναφέρει η σύγχρονη βιβλιογραφία. 

Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές αναφέρουν ότι το ποσοστό εγκατάλειψης ενός εξ Αποστάσεως 

προγράμματος είθισται να κυμαίνεται από 30 - 40% (Luz, Rolando, Salvador, & Souza, 

2018). Επομένως, το ποσοστό των ατόμων που τελικά δεν ολοκλήρωσαν ήταν αρκετά 

χαμηλό και μπορεί να εκληφθεί ως ένα από τα θετικά στοιχεία της παρούσας επιμόρφωσης.  

Όλοι οι αποχωρήσαντες ενημέρωσαν την επιμορφώτρια μέσω μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικών συνομιλιών και ανέφεραν τους λόγους για 

τους οποίους αδυνατούσαν να συμμετάσχουν εξαρχής ή να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

της επιμόρφωσης είτε λόγω επιβεβαρυμένου προγράμματος, είτε λόγω προβλημάτων υγείας, 

είτε εξαιτίας ανειλημμένων υποχρεώσεων ή για δικούς τους προσωπικούς λόγους. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι 6 άτομα δεν συμμετείχαν ενεργά στις προαπαιτούμενες από τη δομή του 

προγράμματος δραστηριότητες, σημείωσαν χαμηλές έως μηδενικές βαθμολογίες στα τεστ 

αυτοαξιολόγησης και ήταν αμέτοχοι στις τηλεδιασκέψεις. Για τους ανωτέρω λόγους, στα 

παραπάνω ηγετικά στελέχη δεν απεστάλη το ερωτηματολόγιο αθροιστικής/τελικής 

αποτίμησης προς συμπλήρωση, καθώς δεν θα ήταν σε θέση να απαντήσουν αντικειμενικά, 

εφόσον δεν παρακολούθησαν το πρόγραμμα και ως εκ τούτου θα αλλοιώνονταν τα τελικά 

αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης. Οι αιτίες μη συμμετοχής και αποχώρησης από την 

επιμόρφωση παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα (Πίνακας 11.1):  
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Πίνακας 11.1: Παράγοντες μη συμμετοχής/αποχώρησης (e- μηνύματα, τηλεφωνικές συνομιλίες)  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Είδος  Κατηγορία Άτομα  Λόγοι 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Ανάκληση απόφασης 

συμμετοχής    

 

3 άτομα 

“Λυπάμαι αλλά το πρόγραμμα μου είναι 

τόσο φορτωμένο που δεν μπορώ να 

αναλάβω τέτοια δέσμευση.” 

“Κάνω μεταπτυχιακό και δεν θα 

μπορούσα να τα καταφέρω και στα δύο 

ταυτοχρόνως.” 

“Λόγω συμμετοχής του σχολείου μου στο 

Erasmus+ θα απουσιάζω κατά το 

μεγαλύτερο διάστημα στο εξωτερικό. 

Λυπάμαι δεν θα μπορέσω να 

συμμετέχω.” 

Επιβεβαρυμένο πρόγραμμα 3 άτομα 

“Τρέχω και δεν προλαβαίνω! 

Δεν κατάφερα ακόμα να μπω (προς το 

παρόν).” 

“Σας ευχαριστώ πολύ για όλη την 

προσπάθειά σας η οποία είναι εξαιρετική 

έχω εκτυπώσει και διαβάζω το υλικό το 

οποίο είναι πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον 

θα προσπαθήσω να μπω στη διαδικασία 

των συζητήσεων!!!” 

“Κάθε μέρα πηγαίνουμε στο σχολείο στις 

17.00, δεν μπορούμε να 

παρακολουθήσουμε την τηλεσυνάντηση.” 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

Λόγοι υγείας 

 

1 άτομο 

“Συγγνώμη αλλά έχω πρόβλημα με το 

γόνατο μου και πονάει πολύ με ενέσεις 

είμαι…. Δυστυχώς λυπάμαι πολύ και δεν 

μπορώ να ανταποκριθώ!! Καταλαβαίνετε 

αν και θα το ήθελα πολύ!!!” 

 

Προσωπικοί λόγοι 

 

1 άτομο 

“…σας ευχαριστώ πολύ για το 

ενδιαφέρον σας και παράλειψή μου που 

δεν σας ενημέρωσα. Πράγματι δεν 

μπόρεσα να ασχοληθώ συστηματικά με 

το πρόγραμμα λόγω επαγγελματικών 

υποχρεώσεων στο σχολείο και μιας 

ατυχούς "επίσκεψης", μιας ίωσης που με 

απενεργοποίησε...” 

 

ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-

ΘΗΣΗ 

0-220 βαθμολογία στα τεστ, 

ελάχιστη έως μηδενική 

συμμετοχή στις 

δραστηριότητες και τις 

τηλεδιασκέψεις 

 

6 άτομα 
 

 

Εν τέλει στο διαδικτυακό πρόγραμμα συμμετείχαν ενεργά και ολοκλήρωσαν επιτυχώς 

στο σύνολό τους 52 άτομα. Η σύνθεση του φύλου του δείγματος των συμμετεχόντων 
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αποτελούνταν από 19 άνδρες (36,5%) και 33 γυναίκες (63,5%). Παρατηρείται ότι δεν έχει 

αλλοιωθεί η σύνθεση του φύλου που τελικά συμμετείχε στο πρόγραμμα, με τις γυναίκες να 

υπερτερούν κατά μεγάλο ποσοστό σε σύγκριση με τους άνδρες. Αυτό ενδεχομένως να 

συμβαίνει λόγω του ότι η συγκεκριμένη θεματολογία του επιμορφωτικού προγράμματος 

άπτεται περισσότερου του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει ο γυναικείος πληθυσμός, καθώς το 

πρόγραμμα σχετίζονταν με τις Κοινωνικές και Ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα. Παρόλα 

αυτά, δεν είναι δυνατόν να ισχυριστεί κανείς ότι η επιμόρφωση από απόσταση είναι 

προνόμιο αποκλειστικά των γυναικών. Αντιθέτως, το πρόταγμα της σύγχρονης Κοινωνίας 

της Γνώσης εμπεριέχει την ανάπτυξη της Δ.Β.Μ. και καθιστά επιτακτική την ανάγκη για 

συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών ηγετών.   

Επομένως, στους 52 διευθυντές/ντριες που εν τέλει συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις δραστηριότητες/τεστς και λαμβάνοντας μέρος στις 

προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις, εστάλη μετά το πέρας του προγράμματος ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο αποτίμησής του, στο οποίο ανταποκρίθηκαν όλοι/ες ανεξαιρέτως. Αξίζει να 

αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι στο ποιοτικό τμήμα της έρευνας αξιολόγησης του 

προγράμματος (διαδικτυακές ημιδομημένες συνεντεύξεις) συμμετείχαν, έπειτα από σκόπιμη 

δειγματοληπτική στρατηγική, 4 άνδρες και 2 γυναίκες.  

Όσον αφορά στον κλάδο - ειδικότητα εκείνων που συμπλήρωσαν τόσο το πρώτο  

ερωτηματολόγιο/φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσο και το ερωτηματολόγιο αθροιστικής 

αξιολόγησής του, διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των διευθυντών/ντριών ανήκε στην 

ειδικότητα των Φιλολόγων, ακολουθούσαν οι Μαθηματικοί και έπονταν οι διευθυντές/ντριες 

της Πληροφορικής. Δηλαδή, παρατηρείται μία εξισορρόπηση ως προς τον κλάδο - ειδικότητα 

των διευθυντικών στελεχών ανάμεσα σ’ εκείνους που επιδίωξαν να συμμετέχουν και σ’ 

εκείνους που τελικά συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στις υπόλοιπες ειδικότητες 

διαπιστώνεται ότι εκπροσωπούνταν από διευθυντές/ντριες των θετικών ειδικοτήτων 

(Φυσικοί, Οικονομολόγοι, Γεωλόγοι, κ.λπ), των θεωρητικών ειδικοτήτων (Θεολόγοι, 

Αγγλικής Φιλολογίας, Γερμανικής Φιλολογίας, Κοινωνιολόγοι) και των τεχνικών 

ειδικοτήτων (Μηχανολόγοι - Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί, Γεωπόνοι, κ.λπ).    

Κατόπιν εξετάστηκαν τα ακαδημαϊκά προσόντα και το επίπεδο σπουδών των 

διευθυντικών στελεχών, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά κύριο λόγο το γνωσιακό επίπεδό 

τους σε ζητήματα ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν 

στοιχειωδώς στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και του εξ 

Αποστάσεως προγράμματος. Ως προς τα ακαδημαϊκά προσόντα των ηγετικών στελεχών, 

όπως αυτά διερευνήθηκαν στο πρώτο ερωτηματολόγιο, παρατηρήθηκε ότι εκτός της κατοχής 
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του βασικού τους πτυχίου, η πλειονότητα εξ αυτών ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών (71,2%) και ελάχιστοι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (10,6%). Επιπλέον, η 

πλειοψηφία των ηγετών εκπαίδευσης (78,8%) είχε παρακολουθήσει εξ Αποστάσεως 

επιμορφωτικά προγράμματα στο παρελθόν και ήταν πιστοποιημένοι στις Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου 

του Υπουργείου Παιδείας (68,2%). Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους μισούς 

διευθυντές/ντριες (57,6%) είχαν λάβει πιστοποίηση και στις Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου.  

Αυτά τα πολύτιμα ευρήματα παραπέμπουν στη διαπίστωση ότι, παρά το γεγονός ότι 

ορισμένοι διευθυντές/ντριες έχουν λιγότερα χρόνια διευθυντικής προϋπηρεσίας σε σύγκριση 

με κάποιους άλλους, ωστόσο έχουν συγκεντρώσει αρκετά μόρια για την τοποθέτησή τους σε 

θέση ευθύνης, εξαιτίας της υψηλής επιστημονικής, παιδαγωγικής και τεχνολογικής τους 

κατάρτισης. Αυτό το εύρημα κατευθύνει τη σκέψη ότι στις μέρες μας η στελέχωση θέσεων 

ευθύνης αποτελεί συγκερασμό και συνεκτίμηση των τυπικών και άτυπων προσόντων που 

οφείλουν να διαθέτουν τα υποψήφια άτομα στη φαρέτρα τους, καθώς υφίσταται μεγάλος 

ανταγωνισμός μεταξύ τους.  

Επιπρόσθετα, αξίζει να σχολιαστεί η μεγάλη εμπειρία που δήλωσαν ότι έχουν από 

την παρακολούθηση και συμμετοχή σε εξ Αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια ή/και 

προγράμματα. Αυτό το στοιχείο επιβεβαιώθηκε και από τα ποιοτικά δεδομένα των 

συνεντεύξεων, σύμφωνα με τα οποία οι συμμετέχοντες τόνισαν τη διάθεσή τους να 

παρακολουθούν εξ Αποστάσεως προγράμματα που οργανώνονται είτε από δημόσιους φορείς 

(π.χ. Υπουργείο Παιδείας, Δημόσια Πανεπιστήμια, κ.λπ) είτε από ιδιωτικούς φορείς και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. Ιδιωτικά Πανεπιστήμια) είτε από διεθνή εκπαιδευτικά δίκτυα 

(π.χ. Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο). Αυτό το εύρημα υποδηλώνει την τάση των ηγετών 

εκπαίδευσης για επικαιροποίηση των γνώσεών τους και για συντονισμένη και συνεκτική 

επιμόρφωση και διά βίου κατάρτιση που να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες 

και στο δυναμικά μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η διά βίου 

επιμόρφωση των σχολικών ηγετών απαιτεί μεταξύ άλλων και μεγάλη ευελιξία ως προς τους 

τρόπους και τις διαδικασίες πρόσληψης της νέας γνώσης, κάτι που προσφέρεται απρόσκοπτα 

μέσω της αξιοποίησης των Ν.Τ., ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής στις 

ιδιαιτερότητες και τις γνωστικές ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Φαίνεται ότι τα 

διευθυντικά στελέχη εκτιμούν τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι Ν.Τ. (π.χ. ευελιξία 

χώρου και χρόνου). Επίσης, μέσω του Διαδικτύου ευνοείται η επικοινωνία και η κοινωνική 

αλληλεπίδραση μέσω της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης, όπως προέκυψε και από την ανάλυση 

των ποιοτικών συνεντεύξεων.      
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Σχετικά με την ηλικία των ερωτηθέντων διευθυντικών στελεχών που τελικά  

αποφάσισαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και προχώρησαν σε αξιολόγηση, προκύπτει ότι 

η πλειονότητα των ηγετών εκπαίδευσης ανήκει στην ηλικιακή ομάδα από 51 ετών και άνω 

(31 άτομα), 18 άτομα ανήκουν στην ηλικιακή κλάση μεταξύ 41 - 50 ετών και μόλις 3 άτομα 

είναι νεότερα ηλικιακά και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 30 - 40 ετών. Αντίστοιχα 

στις συνεντεύξεις της ποιοτικής έρευνας έλαβαν μέρος διευθυντικά στελέχη ηλικίας από 49 

έως 59 ετών. Γίνεται αντιληπτό, επομένως, ότι ολοένα και περισσότεροι νυν 

διευθυντές/ντριες, εξαιτίας του ότι έχουν ενδεχομένως υπηρετήσει σε δυσπρόσιτες ή σε 

απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, έχουν επιτύχει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα 

μόρια μετάθεσης, ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα οργανικότητας θέσης σε σχολεία της 

Περιφερειακής Ενότητας  Θεσσαλονίκης, ακόμη και παρά το νεαρό της ηλικίας τους (30 - 50 

ετών). Ωστόσο, το γεγονός ότι είναι αρκετά προσοντούχοι, όπως επισημάνθηκε 

προηγουμένως, τους έδωσε και το δικαίωμα και τη δυνατότητα διεκδίκησης διευθυντικής 

θέσης στα σχολικές μονάδες της Μέσης Εκπαίδευσης. Επιπλέον, από τα ευρήματα 

καθίσταται σαφές ότι η επιλογή ενεργητικής συμμετοχής στο εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό 

πρόγραμμα δεν ήταν συνάρτηση της ηλικίας, εφόσον διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των συμμετεχόντων ηλικιακά προέρχονταν από την ώριμη ηλικία των 51 ετών και 

άνω. Κάτι τέτοιο υποδηλώνει ότι πλέον ακόμη και οι μεγαλύτεροι ηλικιακά ηγέτες 

εκπαίδευσης είναι εξοικειωμένοι με τα πληροφοριακά συστήματα και τις ψηφιακές 

τεχνολογίες και επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για την εξ Αποστάσεως επιμόρφωση, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα υψηλά προσόντα των συμμετεχόντων σε σχέση με τις 

γνώσεις τους στις Ν.Τ.   

Αναφορικά με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει το 

σχολείο που διευθύνουν, παρατηρείται ότι οι περισσότεροι διευθυντές/ντριες που 

ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα, ασκούσαν διοίκηση σε σχολεία ανήκοντα στη 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης (28 άτομα). Αντίστοιχα, 24 

ηγέτες εκπαίδευσης προέρχονταν από σχολεία που ανήκαν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δηλαδή η εκπροσώπηση ως προς τα άτομα που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν σχεδόν ισοβαρής. Αυτό όμως που είναι αξιοσημείωτο 

είναι ότι οι διευθυντές/ντριες που ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 30 - 50 ετών είναι 

διπλάσιοι αριθμητικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη (14 άτομα) σε σύγκριση με την Ανατολική 

Θεσσαλονίκη (7 άτομα). Μία εξήγηση για το γεγονός ότι στη Δυτική Θεσσαλονίκη οι 

σχολικοί ηγέτες που έλαβαν μέρος στην επιμόρφωση είναι νεότεροι ηλικιακά, είναι ότι 

καλούνται να αποκτήσουν δεξιότητες ζωής για να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίσουν  
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πολυσύνθετες προκλήσεις στο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον της εκπαίδευσης και της 

τοπικής κοινωνίας, μεταβολές στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού και συνεπαγόμενα 

προβλήματα εξαιτίας του κοινωνικοοικονομικού και πολιτισμικού επιπέδου της περιοχής 

(διαχείριση πολυπολυτισμικότητας, μετανάστευση, υποδοχή και ένταξη προσφύγων, 

διαχείριση βίας και παραβατικής συμπεριφοράς, κ.λπ).                   

Ως προς τα έτη διευθυντικής προϋπηρεσίας εκείνων των ηγετικών στελεχών που 

αρχικά είχαν αποφασίσει να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, διαπιστώνεται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό (57,6%) βρίσκονταν σε θέση ευθύνης λιγότερο από 5 έτη, το 18,2% 

είχαν εργασιακή εμπειρία ως διευθυντές/ντριες από 6 έως 10 έτη και το 24,2% υπηρέτησαν 

σε ηγετική θέση περισσότερο από 10 έτη. Κατά πλήρη ταύτιση εμφανίστηκαν και τα 

αποτελέσματα από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου τελικής αποτίμησης του 

προγράμματος. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 57,7% των 

συμμετεχόντων ασκούσαν διευθυντικά καθήκοντα από 1 έως 5 έτη και το 42,3% βρίσκονταν 

σε διευθυντική θέση περισσότερα από 6 έτη. Επιπλέον, η ποιοτική έρευνα έδειξε ότι τα 

διευθυντικά στελέχη που έλαβαν μέρος στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων είχαν στο 

ενεργητικό τους από 2 έως 12 έτη διευθυντικής εμπειρίας. Αυτό το εύρημα παραπέμπει στη 

διαπίστωση ότι άτομα που είναι νεοτοποθετηθέντα και έχουν λίγα έτη διευθυντικής 

υπηρεσίας επιζητούν την επιμόρφωση, ώστε να ενδυναμωθούν στην αξιοποίηση των 

Κοινωνικών και Ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς δεν υφίστανται τουλάχιστον ως σήμερα 

υποχρεωτικά επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία να είναι οργανωμένα και να 

προσφέρονται μέσω του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων δημόσιων δομών εκπαίδευσης με 

στόχευση προς αυτή την κατεύθυνση.            

 

   11.2.2  Τεχνολογικές γνώσεις - προγενέστερη εμπειρία 

    

Σύμφωνα με το μοντέλο αξιολόγησης του Stake, στην προκαταρκτική φάση του 

προγράμματος στο πρώτο ερωτηματολόγιο, ζητήθηκε από τους διευθυντές/ντριες που 

αποφάσισαν να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα να δηλώσουν το βαθμό 

εξοικείωσης και επάρκειάς τους ως προς την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Με 

άλλα λόγια διερευνήθηκαν οι προϋπάρχουσες συνθήκες και οι προγενέστερες γνώσεις ως 

προς τη χρήση και εφαρμογή των Ν.Τ. στην καθημερινή εκπαιδευτική διοίκηση και 

διαχείριση. Αυτή κρίθηκε ως σημαντική παράμετρος για την επιλογή τους στο να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, καθώς θα υλοποιούνταν αποκλειστικά με τη μεθοδολογία της 

εξΑΕ. Ήδη αναφέρθηκε ότι τα περισσότερα διευθυντικά στελέχη είχαν λάβει πιστοποιητικό 

παρακολούθησης των επιμορφώσεων Α΄ και Β΄ Επιπέδου στις Τ.Π.Ε. Άλλωστε η κατοχή των 
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συγκεκριμένων πιστοποιητικών παρακολούθησης μέχρι πριν ένα χρόνο περίπου 

προσμετρούνταν ως κριτήριο στη μοριοδότηση κατά τη διαδικασία επιλογής στελεχών 

εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι/ες διευθυντές/ντριες φρόντιζαν να συμπεριλάβουν 

στο βιογραφικό τους σημείωμα αυτά τα δύο πολύτιμα πιστοποιητικά επιμόρφωσης.  

Επιπλέον, από τη στατιστική επεξεργασία του πρώτου ερωτηματολογίου καθίσταται 

σαφές ότι οι περισσότεροι ηγέτες εκπαίδευσης θεωρούν τον εαυτό τους πολύ εξοικειωμένο 

με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών (33,3%) και ορισμένα στελέχη δήλωσαν ότι 

έχουν πάρα πολύ μεγάλη επάρκεια στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (28,8%). Παρόλα 

αυτά, ένα πολύ μικρό ποσοστό 6,1% θεωρεί ότι δεν δύναται να αξιοποιήσει τις Ν.Τ. στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, από τη στιγμή που εκδήλωσαν την επιθυμία να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, εμφανίζεται έκδηλο το ενδιαφέρον για την εκμάθηση χρήσης 

των ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και η ανάγκη για καθοδήγηση και υποστήριξη ως προς 

την αξιοποίηση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, ώστε να εξοικειωθούν με τα νέα ψηφιακά 

εργαλεία. Αυτά τα  ποσοτικά δεδομένα επιβεβαιώνονται και από τα ηγετικά στελέχη, τα 

οποία έλαβαν μέρος στις διαδικτυακές συνεντεύξεις, καθώς εμφανίζονταν θετικά 

προσκείμενα απέναντι στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διοίκηση των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, όλοι είχαν παρακολουθήσει πολύωρα 

επιμορφωτικά σεμινάρια στις Ν.Τ. διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό τις γνώσεις τους σε 

τεχνολογικό επίπεδο.  

Όσον αφορά στην προηγούμενη εμπειρία τους από τη συμμετοχή ή την 

παρακολούθηση εξ Αποστάσεως προγραμμάτων ή σεμιναρίων, σχεδόν οι μισοί 

διευθυντές/ντριες απάντησαν ότι είχαν ολοκληρώσει δύο ή και περισσότερα διαδικτυακά 

προγράμματα (48,5%) και άλλοι δήλωσαν ότι είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα εξ 

Αποστάσεως σεμινάριο (30,3%). Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι ένα ποσοστό της 

τάξεως του 18,2% πρώτη φορά τους δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδικτυακό 

πρόγραμμα επιμόρφωσης. Καθίσταται λοιπόν ολοφάνερος ο προσανατολισμός τους προς την 

εξ Αποστάσεως επιμορφωτική διαδικασία και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα ποιοτικά 

δεδομένα που εκμαιεύτηκαν από τις διαδικτυακές συνεντεύξεις. Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι 

συνεντευξιαζόμενοι/ες συναίνεσαν ως προς τα οφέλη που προκύπτουν από την εξΑΕ, καθώς 

οι επιμορφούμενοι/ες είχαν τη δυνατότητα αυτόνομα από το δικό τους χώρο και χωρίς τις 

χρονοβόρες διαδικασίες της μετακίνησης, να καθορίσουν το χρόνο και το ρυθμό μελέτης και 

προσπέλασης του επιμορφωτικού υλικού, καθώς και της διεκπεραίωσης των 

δραστηριοτήτων. Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνεται και από τους Tolstoy και Miloslavskaya 

(2019), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο εκπαιδευτής μέσω των διαδικτυακών μαθημάτων 
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επιτρέπει αυξημένη αυτονόμηση και ευελιξία ως προς τη δομή των εξ Αποστάσεως 

μαθημάτων.  

Οι συνεντευξιαζόμενοι/ες δήλωσαν ότι παρότι είχαν εμπειρία μεγάλη από την 

παρακολούθηση εξ Αποστάσεως προγραμμάτων, ωστόσο δεν είχαν συμμετάσχει σε  

πρόγραμμα με θεματολογία την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά ορισμένα 

σεμινάρια είχαν ενσωματώσει κατά κάποιο τρόπο και κοινωνικές δεξιότητες. Αντιθέτως, 

είχαν έρθει πολλές φορές σε επαφή με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, είτε λόγω της 

ενασχόλησής τους με την εξΑΕ είτε εξαιτίας της εμπλοκής τους σε πλατφόρμες 

τηλεκπαίδευσης. Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι μία συνεντευξιαζόμενη, η οποία ενώ δεν 

είχε προηγούμενη εμπειρία από εξ Αποστάσεως πρόγραμμα, φάνηκε ιδιαίτερα 

ενθουσιασμένη από την εμπειρία συμμετοχής της στην παρούσα επιμόρφωση και αυτό 

διαπιστώθηκε από τη θέρμη των λεγομένων της για το πρόγραμμα.  

Κατά συνέπεια, είναι εμφανής η τάση των ηγετικών στελεχών να συμμετέχουν σε 

προγράμματα ή σεμιναριακού τύπου επιμορφώσεις, οι οποίες προορίζονται να διεξαχθούν 

μέσω της αξιοποίησης του Διαδικτύου. Άλλωστε δεν πρέπει να λανθάνει της προσοχής ότι οι 

διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις λόγω 

των γενικότερων ραγδαίων εξελίξεων σε επίπεδο τεχνολογίας και αυτό αιτιολογεί το γεγονός 

ότι η εξΑΕ βρίσκεται στις προτεραιότητές τους.    

 

   11.2.3  Παράγοντες/κίνητρα εμπλοκής στο εξ Αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης    

Στην κλίμακα των κριτηρίων των διευθυντικών στελεχών που εκδήλωσαν επιθυμία 

συμμετοχής στο πρόγραμμα, προτεραιότητα δόθηκε στα προσωπικά εσωτερικά κίνητρα και 

συγκεκριμένα στην πρόσληψη νέων γνώσεων και τη βελτίωση της μάθησης, καθώς και στα 

κίνητρα που σχετίζονταν με την προσωπική τους ανάπτυξη. Αυτά τα κίνητρα ενισχύονται και 

από τα ποιοτικά δεδομένα που παρήχθησαν από τις συνεντεύξεις, σύμφωνα με τα οποία τα 

κίνητρα συμμετοχής ήταν προϊόν εσωτερικής επιταγής και προσωπικών παραγόντων. Το 

επικρατέστερο μοτίβο στις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων ήταν ο εμπλουτισμός των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων για τις Κοινωνικές και Ψηφιακές δεξιότητες και την 

ανακάλυψη νέων στρατηγικών, με στόχο τον διοικητικό εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών 

μονάδων. Είναι ευρέως προσανατολισμένοι στη διά βίου μάθηση και εκπαίδευση, όπως 

επιτάσσει η σύγχρονη εποχή για τους ηγέτες εκπαίδευσης ως φορείς αλλαγών και 

μετασχηματισμών στο Νέο Σχολείο. 
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Ένα άλλο ισχυρό δέλεαρ για την παρώθηση των διευθυντικών στελεχών να 

συμμετάσχουν στο εξ Αποστάσεως πρόγραμμα ήταν το κίνητρο της ανάπτυξης των 

τεχνολογικών γνώσεων και γενικότερα της παρακολούθησης των επιστημονικών εξελίξεων, 

καθώς δεν είναι δυνατόν να μένουν ουραγοί στην εξέλιξη των επιστημών αλλά και της 

ψηφιακής τεχνολογίας. Βαρύνουσας σημασίας κίνητρο για τους διευθυντές/ντριες ήταν 

επίσης η ενδιαφέρουσα θεματολογία  - περιεχόμενο του προγράμματος και το κίνητρο που 

αναφέρονταν στην επαγγελματική τους αναβάθμιση και μάλιστα στη δυνατότητα που δόθηκε 

για άμεση εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκόμιζαν από το πρόγραμμα 

στη διοικητική λειτουργία του σχολείου. Ανάμεσα στους λόγους που εντοπίστηκαν στις 

απαντήσεις των ενδιαφερόμενων ήταν και η παροχή ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού που 

αφορούσε το επιστημονικό πεδίο των Κοινωνικών και Ψηφιακών δεξιοτήτων.  

Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι σ’ αυτή την ιεράρχηση των κινήτρων συμμετοχής ούτε 

σε σχέση με το φύλο ούτε σε σχέση με την κατοχή ή μη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή 

πιστοποιητικών επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. Συγκεκριμένα, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, 

καθώς και οι κατέχοντες και μη κατέχοντες μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικά 

επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. τοποθετούν στην υψηλότερη θέση των κινήτρων τη δυνατότητα 

που παρέχει το πρόγραμμα για ανάπτυξη περισσότερων γνώσεων και βελτίωση της μάθησης 

για λόγους προσωπικής ανάπτυξης. Αυτό το εύρημα παραπέμπει στην τάση που εμφανίζουν 

τα διευθυντικά στελέχη να προσπαθούν διαρκώς να ενισχύουν την προσωπική τους ανάπτυξη 

και την πρόσληψη νέων γνώσεων (Makri & Vlachopoulos, 2015b) που θα τους καταστήσει 

ικανούς να αντιμετωπίσουν την ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα στο σχολικό περιβάλλον. 

 Επίσης, δεν υφίσταται κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο στις απαντήσεις τους ούτε 

κάποια σημαντική διαφοροποίηση ως προς την κατάταξη των κριτηρίων συμμετοχής 

αναφορικά με τα έτη διευθυντικής υπηρεσίας. Η μόνη διαφοροποίηση εντοπίζεται στους 

διευθυντές/ντριες που βρίσκονται σε θέση ευθύνης από 6 έως 10 έτη, οι οποίοι εκτιμούν 

περισσότερο το κίνητρο της παρακολούθησης των επιστημονικών και τεχνολογικών 

εξελίξεων και σε δεύτερη θέση βρίσκεται το κίνητρο του εμπλουτισμού των γνώσεων.  Αυτό 

οφείλεται κυρίως στη συνειδητοποίηση εκ μέρους τους, ότι πρέπει να αποτελέσουν φορείς 

επιστημονικών και τεχνολογικών αλλαγών και όχι απλά παρατηρητές των αλλαγών στο χώρο 

της εκπαίδευσης.     

Από την άλλη μεριά, τα κίνητρα κοινωνικής συμμετοχής ήταν εμφανώς χαμηλότερα 

στις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων. Λιγότερα διευθυντικά στελέχη εξέφρασαν την 

ανάγκη να αλληλεπιδράσουν με άλλα στελέχη της διοίκησης και να αναπτύξουν κοινωνικά 

δίκτυα επικοινωνίας και συνεργασίας. Ωστόσο, η ανταλλαγή πληροφοριών, η ανάπτυξη 
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κοινωνικών δικτύων, καθώς και γνωστικών και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων θεωρούνται 

ισχυρά κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε διαδικτυακά προγράμματα και 

ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης (Elliott, 2017˙ Vanslambrouck et al., 2019˙ Vlachopoulos & 

Makri, 2019c). Επιπρόσθετα, η ανάγκη απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων και 

αναγνώρισης της επιμόρφωσης κατατάσσεται στην τελευταία θέση των κινητήριων λόγων 

για τη συμμετοχή των ηγετών εκπαίδευσης στο παρόν πρόγραμμα.   

Από τα ποιοτικά δεδομένα που αντλήθηκαν από τη διενέργεια των συνεντεύξεων 

προέκυψαν σημαντικά ευρήματα, καθώς καθίσταται σαφές ότι οι συμμετέχοντες στη 

διεξαγωγή των συνεντεύξεων επικεντρώθηκαν ως επί τω πλείστον στα οφέλη που 

προκύπτουν από την εξ Αποστάσεως και δωρεάν διεξαγωγή του επιμορφωτικού 

προγράμματος και από το γεγονός της αυτονομίας της μάθησης των επιμορφούμενων. 

Άλλωστε τα κίνητρα έχουν εκληφθεί ως ένας προωθητικός παράγοντας για την επίτευξη της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης των εκπαιδευόμενων στην εξ Αποστάσεως εκπαιδευτική 

διαδικασία (du Toit-Brits & van Zyl, 2017). Τέλος, οι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν 

εκτενώς στην ενδιαφέρουσα θεματολογία του προγράμματος για τον τομέα της 

εκπαιδευτικής διοίκησης, καθώς και στον καινοτομικό και επίκαιρο χαρακτήρα του.   

Σε περίπτωση που τα κίνητρα των διευθυντικών στελεχών σκιαγραφούν υπαρκτές και 

ενδεχόμενες επιμορφωτικές ανάγκες, τότε θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι δίνουν 

μεγαλύτερη έμφαση σε εσωτερικά κίνητρα, δηλαδή σε κίνητρα που σχετίζονται περισσότερο 

με ευρύτερα ζητήματα προσωπικής ανάπτυξης και βελτίωσης γνώσεων και δεξιοτήτων, 

καθώς και επαγγελματικής ανέλιξης στον τομέα της διοίκησης και διαχείρισης 

εκπαιδευτικών μονάδων. Αντιθέτως, κριτήρια συμμετοχής που σχετίζονται με κοινωνικά 

κίνητρα ή εξωτερικά κίνητρα, όπως η απόκτηση πιστοποιητικού συμμετοχής δεν φαίνεται να 

απασχολούν ιδιαίτερα τους σύγχρονους ηγέτες εκπαίδευσης.   

    

   11.2.4  Προσδοκίες από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

    

Η προκαταρκτική φάση του προγράμματος αξιολόγησης, σύμφωνα με το μοντέλο 

αξιολόγησης του Stake, περιλάμβανε επίσης τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις 

προσδοκίες των συμμετεχόντων από την επιμόρφωση. Για το λόγο αυτό διερευνήθηκαν τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα των διευθυντών/ντριών από τη συμμετοχή τους στο 

συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα σε διάφορα επίπεδα (γνώσεων, δεξιοτήτων, 

πλαισίου οργάνωσης, κλίματος, κ.λπ). Η διερεύνηση των προσδοκιών πραγματοποιήθηκε 

μέσω κλίμακας πολλαπλών επιλογών οκτώ (8) δηλώσεων, τις οποίες οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να επιλέξουν, προκειμένου να αναδειχθεί ο βασικός τους προσανατολισμός. Ο 
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σκοπός ήταν όσοι διευθυντές/ντριες εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής να διατυπώσουν 

ξεκάθαρα τις προσδοκίες τους πριν από την υλοποίηση του προγράμματος και σε μετέπειτα 

στάδιο, μέσω του ερωτηματολογίου αποτίμησης, να αποτυπωθεί ο βαθμός εκπλήρωσης 

αυτών των δηλωμένων προσδοκιών μετά το πέρας του προγράμματος.  

Οι προσδοκίες που εξέφρασαν οι υπό επιμόρφωση διευθυντές/ντριες τάσσονται 

σχεδόν παμψηφεί στην προσδοκία τους για εμπλουτισμό και ενίσχυση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων και για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Εκτός όμως από τον προσωπικό 

και επαγγελματικό προσανατολισμό, διαπιστώθηκε και κοινωνικός προσανατολισμός, καθώς 

οι προσδοκίες τους συνίσταντο στην ανάγκη για κοινωνική επαφή, επικοινωνία και βελτίωση 

των κοινωνικών σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου (μαθητές, εκπαιδευτικούς, 

γονείς, κ.λπ). Το εύρημα αυτό εναρμονίζεται με την άποψη της Paletta (2019), η οποία 

υποστηρίζει την ολοφάνερη ανάγκη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ηγετικών στελεχών, 

καθώς καλούνται να διαχειριστούν τις κοινωνικές σχέσεις με το ανθρώπινο δυναμικό της 

σχολικής κοινότητας.     

Επιπρόσθετα, το κέντρο βάρους των απόψεων των διευθυντικών στελεχών 

εντοπίστηκε στην αναγκαιότητα για διασύνδεση των θεωρητικών γνώσεων που θα 

αποκόμιζαν με την πρακτική εφαρμογή τους στο πλαίσιο των αναγκών της σχολικής μονάδας 

την οποία διευθύνουν και στην κλιμάκωση της αποτελεσματικότητάς τους ως ηγέτες  

εκπαίδευσης. Λιγότερο από τα μισά διευθυντικά στελέχη έθεσαν ως προσδοκία συμμετοχής 

την ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων με άλλα στελέχη - συνεπιμορφούμενους και ακόμα 

λιγότερα διευθυντικά στελέχη έθεσαν ως προσδοκία την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς 

τους στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Αυτό οφείλεται κυρίως σε παγιωμένες πρακτικές 

διοίκησης, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται από εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας.   

Αξίζει να τονιστεί ότι οι γυναίκες διευθύντριες εμφανίζουν περισσότερες προσδοκίες 

από το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, υψηλά στην κλίμακα των προσδοκιών βρίσκεται η 

ανάγκη για εμπλουτισμό γνώσεων και ενίσχυση δεξιοτήτων ως απαραίτητο ζητούμενο της 

προσωπικής και επαγγελματικής τους εξέλιξης και καταξίωσης στο νευραλγικό χώρο της 

εκπαίδευσης. Επίσης, προσδοκούν ότι το πρόγραμμα θα εξασφαλίσει τη σύνδεση του 

θεωρητικού πλαισίου των εννοιών με την πρακτική εφαρμογή των νέων δεξιοτήτων στην 

εκπαιδευτική διοίκηση.  

Παρόμοια και όσα ηγετικά στελέχη είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών 

τίτλων σπουδών, καθώς και πιστοποιητικών επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιζητούν 

περισσότερο τον εμπλουτισμό τους με νέες γνώσεις και δεξιότητες και την ενίσχυση της 

προσωπικής και επαγγελματικής τους εξέλιξης. Από την άλλη μεριά, έδειξαν ότι δεν 
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αναμένουν ιδιαίτερα να έχουν πιο ενεργητική συμμετοχή στο πρόγραμμα ή να αναπτύξουν 

συνεργατικά δίκτυα με τους ομοτέχνους τους ή γενικότερα να αλλάξουν τη συμπεριφορά 

τους στο σχολικό οργανισμό.  

Επιπλέον, οι νεοτοποθετηθέντες διευθυντές/ντριες ή όσοι/ες έχουν λιγότερα από 5 έτη 

υπηρεσίας σε θέση ευθύνης εμφανίζουν περισσότερες προσδοκίες από το πρόγραμμα. 

Συγκεκριμένα, ενδιαφέρονται περισσότερο να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές 

τους, να επιτύχουν προσωπική και  επαγγελματική ανάπτυξη και να βελτιώσουν τις σχέσεις 

τους με το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο, καθώς τα στελέχη 

εκπαίδευσης που δεν διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε ηγετική θέση ενδεχομένως να 

αισθάνονται μεγαλύτερη ανασφάλεια και να επιδιώκουν να προσκομίσουν νέες γνώσεις, τις 

οποίες θα επιχειρήσουν να εφαρμόσουν στο σχολικό οργανισμό. Ωστόσο, ακόμη και τα 

ηγετικά στελέχη που έχουν 6 - 10 έτη ή και περισσότερα από 10 έτη διευθυντικής υπηρεσίας 

δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς τις προσδοκίες τους, δίνοντας έμφαση στον 

εμπλουτισμό των γνώσεων και στην προσωπική ανάπτυξη. Η διαφοροποίηση που 

παρατηρείται είναι ότι οι διευθυντές/ντριες με εμπειρία άνω των 10 ετών εστίασαν τις 

προσδοκίες τους στη βελτίωση των σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό της σχολικής 

μονάδας και στη σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή των νέων γνώσεων και 

δεξιοτήτων σε σύγκριση με τους διευθυντές/ντριες που έχουν από 6 - 10 έτη ηγετικής 

υπηρεσίας. Είναι εμφανές ότι όσοι/ες έχουν διευθυντική προϋπηρεσία 1 - 5 έτη είναι πιο 

δεκτικοί στην πρόσληψη νέων ιδεών και γνώσεων, ενώ όσοι έχουν από 6 και πάνω έχουν πιο 

παγιωμένες απόψεις και στάσεις ως προς τη συμπεριφορά τους στη σχολική μονάδα και 

έχουν εφησυχαστεί σε δεδομένα και πιο παραδοσιακά σχήματα και μοντέλα εκπαιδευτικής 

ηγεσίας. Επομένως, μπορεί να συμπεράνει κάποιος ότι τα διευθυντικά στελέχη γενικότερα 

ανεξαρτήτου φύλου, ακαδημαϊκών προσόντων, πιστοποιήσεων από επιμορφώσεις στις Ν.Τ. 

και ετών υπηρεσίας σε θέση ευθύνης αναζητούν να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους να 

προοδεύουν στον τομέα της διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων, να καινοτομούν και να 

οικοδομούν νέες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταπεξέλθουν στον πολυσύνθετο και 

μετασχηματιστικό ρόλο τους.             

Τα παραπάνω ευρήματα ενισχύθηκαν και από τα ποιοτικά δεδομένα που αντλήθηκαν 

από τις συνεντεύξεις των ηγετικών στελεχών, τα οποία εστίασαν κυρίως στις προσδοκίες των 

συμμετεχόντων για εκπλήρωση των στόχων που είχαν διατυπωθεί με σαφήνεια πριν την 

έναρξη της επιμορφωτικής διαδικασίας, καθώς και στην απόκτηση νέων θεωρητικών 

γνώσεων μέσα από τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού. Εντύπωση προκαλεί, επίσης, η 

συναίνεση όλων των συνεντευξιαζόμενων ως προς την προσδοκία το πρόγραμμα να 
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συμβάλει στην προσωπική ευδοκίμηση και ανάπτυξη στο χώρο της σχολικής διοίκησης. Με 

άλλα λόγια, διαφαίνεται η προοπτική της απόκτησης γνώσεων και προσόντων που θα 

λειτουργήσουν ως ενισχυτικοί παράγοντες στη βελτίωση των ζητημάτων που εμφανίζονται 

κατά την εκτέλεση της διοικητικής λειτουργίας στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας.      

Από τη διατύπωση των προσδοκιών των σχολικών ηγετών από το διαδικτυακό 

πρόγραμμα επιμόρφωσης διαφαίνεται σαφέστατα ένας τεχνοκρατικός και γνωστικός 

προσανατολισμός για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της επιμόρφωσης. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και η επίτευξη 

των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με ομοτέχνους στην ποιοτική διερεύνηση βρίσκεται 

υψηλά στις προσδοκίες των συνεντευξιαζόμενων, αντιθέτως στην ποσοτική έρευνα οι 

ερωτώμενοι δεν δείχνουν ενδιαφέρον για την προαναφερθείσα πτυχή.    

Επιπρόσθετα, εμφανίζεται η αναγκαιότητα για πραξιακό προσανατολισμό του 

προγράμματος και απόκτησης πρακτικής και εφαρμόσιμης κατεύθυνσης στην καθημερινή 

ηγεσία του σχολείου. Αυτές οι προσδοκίες διαφάνηκαν και από τις απαντήσεις των 

συνεντευξιαζόμενων κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Στις δηλώσεις τους διατύπωσαν 

την επιθυμία να τους ανατεθεί ενεργός ρόλος στην επιμορφωτική διαδικασία, μέσω 

βιωματικών ασκήσεων και δράσεων παρά μια παθητική παρακολούθηση ενός 

προγράμματος. Άλλωστε σε εξ Αποστάσεως προγράμματα είθισται η επιδίωξη επίτευξης 

κοινών μαθησιακών στόχων και ενεργητικής συμμετοχής των επιμορφούμενων στη 

διαδικασία της μάθησης, καθώς οι ίδιοι καθιστούν τον εαυτό τους υπεύθυνο και ενεργό 

κατασκευαστή της γνώσης (Barak, 2017˙ Ng, 2015˙ Taber, 2017). 

Κατά συνέπεια, οι σχολικοί ηγέτες εξέφρασαν ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες από το 

διαδικτυακό επιμορφωτικό πρόγραμμα και προσανατολίστηκαν περισσότερο στην ανάγκη να 

αποκτήσουν πρακτική και εφαρμόσιμη κατεύθυνση στην αναζήτηση πρακτικών και στην 

ανάγκη απόκτησης κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων που θα μπορούσε να συνεισφέρει 

στην καλύτερη εκπαιδευτική διοίκηση και διαχείριση των ζητημάτων που συνήθως 

αναδύονται στο καθημερινό διοικητικό έργο των σχολικών μονάδων. 

 

11.3    Αξιολόγηση επίτευξης σκοποθεσίας επιμορφωτικού προγράμματος 

_______________________________________________________________ 

 

Το αμέσως επόμενο στάδιο αξιολόγησης της επιμόρφωσης, σύμφωνα με το πρώτο 

επίπεδο του μοντέλου αξιολόγησης του Guskey, το οποίο εφαρμόστηκε στην παρούσα 

επιμόρφωση ήταν οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων. Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση 

του προγράμματος επιμόρφωσης των ηγετικών στελεχών ήταν η υλοποίηση των 
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προκαθορισμένων σκοπών και στόχων του, όπως αυτοί τέθηκαν κατά τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό του προγράμματος. Οι προτάσεις αφορούσαν στη σαφήνεια της διατύπωσης των 

στόχων, την εναρμόνισή τους με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, το βαθμό γνώσης των 

επιμορφούμενων, το σαφή προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την 

καθαρότητα των οδηγιών ως προς την επίτευξη των στόχων. Οι στόχοι του προγράμματος 

όπως προσδιορίστηκαν στο σχεδιασμό αφορούσαν το γνωστικό επίπεδο, το μεταγνωστικό 

επίπεδο, το επίπεδο δεξιοτήτων και το συναισθηματικό επίπεδο με την υιοθέτηση αλλαγής 

στάσεων και συμπεριφορών που θα επέφερε η παρακολούθηση του προγράμματος.   

Σχεδόν όλοι οι επιμορφούμενοι αποτίμησαν πολύ θετικά το πρόγραμμα ως προς την 

υλοποίηση των επιμορφωτικών του στόχων και θεώρησαν ότι έχει επιτύχει τους 

προκαθορισμένους στόχους του, που περιλάμβαναν γνωσιολογικούς, ψυχοκινητικούς και 

συμπεριφοριστικούς δείκτες. Από τις απαντήσεις των ερωτώμενων στην ποσοτική 

διερεύνηση καθίσταται εμφανές ότι οι οδηγίες που έλαβαν από την αρχή ως προς τη 

στοχοθεσία του προγράμματος ήταν σαφείς και πλήρως κατανοητές. Μάλιστα, οι 

συνεντευξιαζόμενοι επισήμαναν την έγκαιρη και συστηματική ανακοίνωση των στόχων κάθε 

θεματικής ενότητας από την επιμορφώτρια, τόσο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όσο και σε 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, διαφαίνεται η πολύ μεγάλη ικανοποίηση των 

επιμορφούμενων από την ξεκάθαρη διατύπωση των στόχων και τη συνάφεια και συνέπεια 

του περιεχομένου του προγράμματος σε σχέση με τους προσδιορισμένους μαθησιακούς 

στόχους. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένονταν να επιτευχθούν με βάση τους 

στόχους ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και χαρακτηρίστηκαν εφικτά και μετρήσιμα. Αυτό 

το εύρημα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αναμενόμενο για τρεις λόγους: α) ήδη από τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό του προγράμματος είχαν καθοριστεί με συνέπεια και καθαρότητα οι 

μαθησιακοί στόχοι, β) οι στόχοι του προγράμματος είχαν ανακοινωθεί στους 

επιμορφούμενους πριν την έναρξή του και γ) οι επιμορφούμενοι ήταν ενήμεροι για τα 

αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και για κάθε 

θεματική του ενότητα. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα επαληθεύονται και συμπληρώνονται και από το ποιοτικό 

υλικό που παρήχθη από τη διενέργεια των διαδικτυακών συνεντεύξεων. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συνεντευξιαζόμενοι/ες εξέφρασαν τη συμφωνία τους ως προς τη δήλωση ότι η διάρκεια του 

προγράμματος ήταν η ιδανική για την εμπέδωση του θεματικού περιεχομένου και την 

επίτευξη του σκοποθετικού πλαισίου του προγράμματος. Το πρόγραμμα ήταν δομημένο και 

σκοποθετημένο κατά τρόπο, ώστε να μην εξαντληθούν οι επιμορφούμενοι, απογοητευτούν 

και αποχωρήσουν από την όλη επιμορφωτική διαδικασία. Σε περίπτωση χρονικής επέκτασης 
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του προγράμματος θα απαιτούνταν ευρύτερη θεματολογία και κατ’ επέκταση και διαφορετική 

σκοποθεσία. Τότε θα γίνονταν λόγος για περισσότερες ώρες συμμετοχής στο πρόγραμμα, 

γεγονός που θα παρέπεμπε σε μοριοδοτούμενα σεμινάρια για τη μελλοντική επιλογή 

εκπαιδευτικών ως στελέχη εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν συμβάδιζε με την όλη 

φιλοσοφία του παρόντος προγράμματος. Παρόλα αυτά, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι 

ορισμένοι συνεντευξιαζόμενοι εκδήλωσαν επιθυμία για μεγαλύτερη διάρκεια του 

προγράμματος, ευρύτερη θεματολογία και μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων εξαιτίας της 

φύσης του αντικειμένου της επιμόρφωσης και της μεγάλης ανταπόκρισης που είχε το 

πρόγραμμα στα επιμορφούμενα ηγετικά στελέχη. Αυτό το εύρημα κρίνεται ως θετικό και 

αποτελεί το έναυσμα για μελλοντικές πιο εκτεταμένες επιμορφωτικές δράσεις.      

Αξιολογώντας τα παραπάνω δεδομένα, το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποδεικνύεται 

ότι υλοποίησε τους επιδιωκόμενους εκπαιδευτικούς στόχους που είχαν καθοριστεί εξαρχής σε 

πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Την καταγεγραμμένη αυτή άποψη φαίνεται να ενστερνίζονται 

σχεδόν όλοι οι επιμορφούμενοι διευθυντές/ντριες.  

 

11.4    Αξιολόγηση θεματολογίας - περιεχομένου επιμόρφωσης   

______________________________________________________ 

    

Κομβικής σημασίας παράμετρος για την τελική αξιολόγηση ενός εξ Αποστάσεως 

προγράμματος επιμόρφωσης θεωρείται και η καταγραφή των προσωπικών αντιλήψεων των 

συμμετεχόντων αναφορικά με το περιεχόμενο και τη θεματολογία του. Οι προτάσεις του 

ερωτηματολογίου αξιολόγησης είχαν ως στόχο τη διερεύνηση του τρόπου δόμησης του 

προγράμματος και πιο συγκεκριμένα τη σαφήνεια, την οργάνωση και την πληρότητα του 

περιεχομένου του. Επιπλέον, διερευνήθηκε ο βαθμός κάλυψης των σπουδαιότερων 

ζητημάτων που εστίαζαν στις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες, η επάρκεια των ορισμών 

και επεξηγήσεων που δίνονταν μέσω του υλικού, καθώς επίσης και η ανταπόκριση του 

περιεχομένου στις γενικότερες προσδοκίες των επιμορφούμενων.  

Τα ευρήματα που προέκυψαν από τη μελέτη των ποσοτικών δεδομένων 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Από τις απαντήσεις του συνόλου των 

ερωτώμενων προκύπτει ότι η άποψή τους για το περιεχόμενο και τη θεματολογία της 

επιμόρφωσης ήταν πάρα πολύ θετική. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του προγράμματος 

διέπονταν από λογική και σαφή δομή και οργάνωση και επεξηγούσε επαρκώς τις βασικές 

έννοιες του γνωστικού αντικειμένου της επιμόρφωσης και αυτό κρίνεται ως ένα πολύ θετικό 

στοιχείο του προγράμματος. Επιπλέον, το υλικό κάλυψε σε μεγάλο βαθμό τη θεματολογία 
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και επομένως χαρακτηρίστηκε από πληρότητα στις ιδέες και λειτούργησε ως οδηγός για 

πρακτική εφαρμογή των γνώσεων στο καθημερινό διοικητικό έργο των διευθυντικών 

στελεχών. Η σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου με την ταυτόχρονη δυνατότητα 

εφαρμογής στην πράξη στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διοίκησης εμπλούτισε τις γνώσεις των 

επιμορφούμενων και τους έδωσε έναυσμα για κριτική σκέψη, προβληματισμό και 

επανοηματοδότηση της διοικητικής λειτουργίας. Μάλιστα, οι ερωτώμενοι αποδέχτηκαν ότι 

το περιεχόμενο του προγράμματος ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχαν πριν την 

έναρξή του.      

Τα παραπάνω ποσοτικά στοιχεία επιβεβαιώνονται και από τα ποιοτικά δεδομένα των 

συνεντευξιαζόμενων. Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα της 

θεματολογίας του προγράμματος. Η εικόνα που σχημάτισαν για το περιεχόμενο και τη 

θεματολογία της επιμόρφωσης ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική και ήταν σε θέση να 

κατανοήσουν τις έννοιες των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς ήταν δοσμένες 

με τρόπο απλό, εύληπτο, κατανοητό και τεκμηριωμένο. Αναγνώρισαν τη σημασία του 

προγράμματος για τον εμπλουτισμό τους με νέες γνώσεις και την επαφή τους με σύγχρονη 

και επικαιροποιημένη βιβλιογραφία που αφορά στο επιστημονικό πεδίο των κοινωνικών και 

ψηφιακών δεξιοτήτων. Η επαφή με τη σύγχρονη βιβλιογραφία και τον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά οι επιστήμονες του χώρου συμβάλλουν στην καλύτερη 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι ίδιοι οι διευθυντές/ντριες και αντιδρούν 

σε διάφορες καταστάσεις.  

Επί του συνόλου, το περιεχόμενο του προγράμματος κρίθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον 

για τα στελέχη της εκπαιδευτικής διοίκησης, καθώς η ανάπτυξη των κοινωνικών και 

ψηφιακών δεξιοτήτων θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της στη σημερινή εποχή πέραν της 

κατοχής των τυπικών προσόντων. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία επιβεβαιώνεται ο σημαντικός 

ρόλος των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς στοχεύουν στη βελτίωση της προσωπικής και 

επαγγελματικής ανάπτυξης, τη συμμετοχικότητα στη μάθηση, την επιτυχία στην 

απασχόληση, την αποτελεσματική απόδοση του προσωπικού και την ατομική ευτυχία (Succi 

& Canovi, 2019˙ Tang, 2018˙ Tseng et al., 2019). Παράλληλα, οι ηγέτες εκπαίδευσης 

οφείλουν να αντιμετωπίζουν τις ανερχόμενες προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, 

υποστηρίζοντας την καινοτόμο αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και ενσωματώνοντας 

την ψηφιακή μάθηση στην εκπαιδευτική και διοικητική πρακτική. Οι ψηφιακοί ηγέτες που 

θεωρούνται πρωτοπόροι στην εισαγωγή των Ν.Τ. στις σχολικές μονάδες αποτελούν 

κινητήριο δύναμη στη γενικότερη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων (Christensen et 
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al., 2018˙ Sheninger, 2019)  και ασκούν σημαντική επίδραση στον ψηφιακό μετασχηματισμό 

τους (Wu et al., 2019).     

  

11.5    Αξιολόγηση προγράμματος ως προς την οργάνωση - παρουσίαση του υλικού     

_______________________________________________________________________ 

Νευραλγικής σημασίας παράμετρος κατά την αξιολογική διαδικασία ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος θεωρείται ο τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης του 

εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να καταστεί κατανοητό και συμβατό με τις προγενέστερες 

γνώσεις και με τις υπάρχουσες ανάγκες των επιμορφούμενων. Στην παρούσα επιμόρφωση το 

εκπαιδευτικό υλικό διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες διευθυντές/ντριες διαδικτυακά μέσω 

της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Blackboard Collaborate κατά το στάδιο της υλοποίησης του 

διαδικτυακού προγράμματος.  

Από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου αποτίμησης είναι έκδηλο ότι οι 

επιμορφούμενοι/ες ήταν ενθουσιασμένοι ως προς τον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης 

του επιμορφωτικού υλικού, καθώς εξέφρασαν τη γενικότερη θετική στάση τους και 

ικανοποίησή τους από τη συνολική εικόνα και παρουσίασή του. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα αξιολόγησης έκριναν το υλικό της επιμόρφωσης ως ιδιαίτερα 

χρήσιμο, καθώς εντοπίστηκε συνάφεια αυτού με τους προκαθορισμένους στόχους του 

προγράμματος. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο συντάχθηκαν και παρουσιάστηκαν οι 

έννοιες των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων συνέβαλε στην πληρέστερη και άμεση 

κατανόησή του από τους ίδιους τους επιμορφούμενους, οι οποίοι ήταν σε θέση με μεγάλη 

ευκολία να το αξιοποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή, καθώς μπορούσαν να το αποθηκεύσουν 

και να το έχουν στα χέρια τους και σε έντυπη μορφή. Πολύ θετικά εκφράστηκαν οι 

ερωτώμενοι και για τις πολυμεσικές εφαρμογές, οι οποίες αξιοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη 

του υλικού και συνέβαλαν στην πληρέστερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. Ο 

αριθμός των υπερσυνδέσμων χαρακτηρίστηκε ως ενδεδειγμένος και μάλιστα στις 

συνεντεύξεις τονίστηκε το γεγονός ότι δεν κούραζε τους εκπαιδευόμενους, αλλά αντιθέτως 

συνεπικουρούσε στη μελέτη της εξεταζόμενης θεματολογίας.  

Αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης των διευθυντικών στελεχών από το σχεδιασμό 

και ανάρτηση του επιμορφωτικού υλικού στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, αξίζει να 

επισημανθεί η έκδηλη ικανοποίησή τους από την οργάνωση και παρουσίαση του υλικού, 

καθώς εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι πληροφορίες τόσο στην εισαγωγική ενότητα όσο και 

στις επιμέρους ενότητες του υλικού ήταν άρτια δομημένες. Παράλληλα, οι επιμορφούμενοι 

έκριναν με πολύ θετική διάθεση το λογικό τρόπο παρουσίασης των θεματικών ενοτήτων του 
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προγράμματος, έτσι ώστε να υπάρχει εννοιολογική διαβάθμιση και μετάβαση από τις πιο 

απλές στις περισσότερο πολύπλοκες έννοιες. Επιπρόσθετα, η έμφαση στην πολυμορφικότητα 

με την οποία παρουσιάστηκε το υλικό, ώστε να καλύπτει τις ατομικές διαφορές στη μάθηση - 

μαθησιακά στυλ των επιμορφούμενων συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στα δυνατά σημεία του 

προγράμματος.  

Το ζήτημα της αξιολόγησης της δόμησης και παρουσίασης των θεματικών ενοτήτων 

του υλικού, όπως σχεδιάστηκε και αναρτήθηκε στο ψηφιακό περιβάλλον της πλατφόρμας 

υπήρξε αντικείμενο διερεύνησης στο σημείο αυτό. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και 

στην έρευνα αξιολόγησής του έκριναν ότι η στοχευμένη δόμηση του υλικού συνέβαλε στο να 

καθοδηγηθούν οι ίδιοι/ες στη μελέτη και τελικά να εμπεδώσουν εποικοδομητικά τη θεωρία 

που αναπτύχθηκε. Άλλωστε οι εξ Αποστάσεως επιμορφούμενοι είναι σε θέση να 

διαχειρίζονται το χρόνο προσπέλασης του υλικού και την οργάνωση της μελέτης τους για την 

επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων (Zorn-Arnold & Conaway, 2016). Με τον 

τρόπο αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια εφαρμογής των προδιαγραφών της εξΑΕ, καθώς το 

ψηφιακό μαθησιακό υλικό αποτέλεσε το μέσον για την επίτευξη της αυτορρυθμιζόμενης 

μάθησης και της συνειδητοποίησης των νέων γνώσεων με τις οποίες ήρθαν σε επαφή οι 

εκπαιδευόμενοι (Makri, 2018). Παράλληλα, ήταν σε θέση να κατανοήσουν τις δυσνόητες 

έννοιες και τα δύσκολα σημεία συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασής τους με το 

υλικό.   

Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνονται και από τις απόψεις των 

συνεντευξιαζόμενων κατά τη διενέργεια των συνεντεύξεων. Πιο συγκεκριμένα, οι 

ερωτηθέντες διευθυντές/ντριες εκφράστηκαν με θερμά σχόλια για τη δόμηση του 

επιμορφωτικού υλικού, το οποίο ήταν κατατμημένο σε μικρές, σαφείς και εστιασμένες 

εννοιολογικές ενότητες (μικρά κεφάλαια, ενότητες, υποενότητες) με αρχή, μέση και τέλος 

και η κάθε ενότητα αποτελούσε συμπλήρωμα της προηγούμενης. Οι έννοιες ήταν εύληπτες 

και παρουσιάστηκαν ομαδοποιημένες, γεγονός που έδινε τη δυνατότητα στους 

επιμορφούμενους να κατανοήσουν επαρκώς τη θεματολογία. Θετική υπήρξε και η εκτίμηση 

των συνεντευξιαζόμενων ως προς τη δόμηση του υλικού, η οποία εναρμονίζονταν με τις 

αρχές και τις προδιαγραφές της εξΑΕ. Με άλλα λόγια, ο τρόπος που προσφέρθηκε το υλικό 

και η σύντμησή του σε μικρές, εύληπτες και εστιασμένες ενότητες, με πληθώρα 

συνεργατικών δραστηριοτήτων, παραδειγμάτων, μελετών περίπτωσης, άλλων πηγών που 

λειτουργούσαν επικουρικά και μεθόδων αυτο-αξιολόγησης, λειτουργούσε στην κατεύθυνση 

της κατάκτησης της νέας γνώσης και εμπέδωσης της ύλης από τους ίδιους τους 

επιμορφούμενους.  
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Οι συνεντευξιαζόμενοι απέδωσαν διάφορους χαρακτηρισμούς στο επιμορφωτικό 

υλικό περιγράφοντάς το ως ιδιαίτερα ενδιαφέρον, εύληπτο, επαρκές, ελκυστικό, σταδιακής 

δυσκολίας ανά εβδομάδα, πολύ σφιχτά δομημένο και κατανοητά δοσμένο ακόμη και για 

όσους/ες δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία στις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες, 

ευσύνοπτο και περιεκτικό και γενικότερα επιτυχημένο ως προς τη διαμόρφωσή του. Επίσης, 

χαρακτηρίστηκε πλούσιο, πολυεπίπεδο, πολυμεσικό και επίκαιρο, με την έννοια ότι οι πηγές 

του ήταν επικαιροποιημένες. Παράλληλα, το υλικό ήταν διανθισμένο με επιπρόσθετες πηγές 

και παρείχε παραπομπή σε υπερσυνδέσμους, ώστε να δοθεί η δυνατότητα μιας περαιτέρω και 

εις βάθους μελέτης και εντρύφησης σε ζητήματα που σχετίζονται με τις δεξιότητες του 21ου 

αιώνα. Επιπλέον, τονίστηκε η χρησιμότητα και η αξία του ως συνολική εργασία στις 

κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες, με την έννοια ότι μπορούσε να εγείρει ζητήματα που 

απαιτούσαν δημιουργική σκέψη και γόνιμο προβληματισμό. Οι επιμορφούμενοι αποκόμισαν 

πολλά οφέλη από τη μελέτη του υλικού, καθώς ο σκοπός του ήταν να αποτελέσει εφαλτήριο 

για περαιτέρω σκέψη και προβληματισμό, εμβάθυνση στις έννοιες και ευκαιρίες για 

αυτοκριτική και αυτοβελτίωση.  

Ως προς την αξιολόγηση της ανάπτυξης του επιμορφωτικού υλικού, η κοινή 

συνισταμένη των απόψεων των συνεντευξιαζόμενων έγκειτο στο γεγονός ότι αναπτύχθηκαν 

επαρκέστατα τα κεφάλαια που αναφέρονταν στο πεδίο των κοινωνικών δεξιοτήτων. Όσον 

αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες, λόγω της ευρύτητας του αντικειμένου, προτάθηκε 

μεγαλύτερη ενασχόληση με ζητήματα που σχετίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ψηφιακής μορφής. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, θα απαιτούσε 

ταυτοχρόνως και επιμήκυνση του προγράμματος.  

 Συνεπώς, στο παρόν πρόγραμμα εφαρμόστηκαν οι αρχές της εξΑΕ, της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως τις εισηγήθηκε ο 

Knowles. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υλικού ήταν ουσιαστικός και αποτέλεσε τον κυριότερο 

μοχλό της επιμορφωτικής διεργασίας, ενώ η αποτελεσματική αλληλεπίδραση των 

επιμορφούμενων με αυτό συνεισέφερε στην επίτευξη της μαθησιακής διαδικασίας.         

 

11.6    Αξιολόγηση προγράμματος ως προς την εκπόνηση δραστηριοτήτων/τεστς   

_____________________________________________________________________ 

 

Ενδιαφέρουσα διάσταση στην αξιολόγηση του προγράμματος προσδίδουν οι απόψεις 

των επιμορφούμενων ως προς τον τρόπο εκπόνησης των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων, 

με στόχο την πρόσληψη και εμπέδωση των νέων γνώσεων. Σημαντική παράμετρος ενός 

προγράμματος επιμόρφωσης συνιστούν και τα τεστ αυτο-αξιολόγησης, ως αξιολογικά 
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εργαλεία που σχεδιάζονται για να αξιολογήσουν οι ίδιοι οι επιμορφούμενοι την προσπάθειά 

τους και να μετρήσουν την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων του προγράμματος.  

 Οι συμμετέχοντες στην ποσοτική έρευνα αξιολόγησης σχολίασαν με πολύ επαινετικά 

λόγια τον τρόπο ανάθεσης των δραστηριοτήτων και των τεστς, καθώς τα θεώρησαν εφικτά 

και συναφή με τους δηλωμένους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος, ήταν 

υποστηρικτικά για την κατανόηση της διδασκόμενης ύλης και δηλωτικά της αλληλεπίδρασής 

τους με το εκπαιδευτικό υλικό. Επιπρόσθετα, οι δραστηριότητες συνέβαλαν στην ενεργό και 

συνεργατική μάθηση των επιμορφούμενων και με τον τρόπο που σχετίζονταν με τις 

θεματικές ενότητες αξιολογούσαν με επάρκεια τις γνώσεις τους οδηγώντας τους στη 

σταδιακή κατάκτηση της νέας γνώσης. 

Ωστόσο, άξια λόγου είναι η άποψη των διευθυντών/ντριών που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο αποτίμησης ότι οι δραστηριότητες συνέβαλαν λιγότερο στην προώθηση της 

επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με τους συνεπιμορφούμενους. Αυτή η θέση 

επιβεβαιώνεται εν μέρει και από τις τοποθετήσεις των συνεντευξιαζόμενων, οι οποίοι 

επιθυμούσαν περισσότερο ενεργητική συμμετοχή κυρίως στις διαδικτυακές συναντήσεις. 

Στην εικονική τάξη υπήρχε η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν κατάλληλες παρεμβάσεις 

και να λάβει χώρα ανταλλαγή απόψεων, ευρύτερη συζήτηση και αλληλεπίδραση με τους 

συνεπιμορφούμενους, μέσα από γόνιμες αντιπαραθέσεις και καλόπιστο διάλογο, 

οικοδομώντας νέα γνώση. Οι παραπάνω εκπαιδευτικές τεχνικές οδηγούν στη συνεργατική 

μάθηση, που επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια των συνεργατικών 

δραστηριοτήτων, κυρίως στα φόρουμ συζητήσεων και της εμπλοκής των επιμορφούμενων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Makri & Vlachopoulos, 2018c).  

Ωστόσο, τα ευρήματα που προέκυψαν από την ποσοτική έρευνα έρχονται σε 

αντίθεση με τα ευρήματα που αντλήθηκαν από την ψηφιακή παρατήρηση στην πλατφόρμα. 

Στο Σ.Δ.Μ. Blackboard φαίνεται ότι το σύνολο των επιμορφούμενων εισέρχονταν τακτικά 

στην πλατφόρμα και βρίσκονταν σε αλληλεπίδραση με τους συνεκπαιδευόμενους, καθώς 

προέβαιναν σε μεγάλη συχνότητα σε αναρτήσεις των δικών τους σκέψεων αλλά και σε 

σχολιασμούς των απόψεων των άλλων διαφωνώντας ή και συμφωνώντας για ένα ζήτημα που 

ετίθετο προς προβληματισμό, διάλογο και περαιτέρω συζήτηση. Άλλωστε και οι ίδιοι οι 

συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν ότι η συμμετοχή των επιμορφούμενων στα φόρουμ 

συζητήσεων ξεπερνούσε τις 100 αναρτήσεις ανά δραστηριότητα επιβεβαιώνοντας τα 

δεδομένα από την ψηφιακή παρατήρηση στην πλατφόρμα. Επίσης, όσον αφορά στο φόρουμ 

συζητήσεων η κυρίαρχη τάση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν ότι αξιοποιήθηκαν 

στο έπακρο οι εμπειρίες και τα βιώματά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία κυρίως μέσα από 
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τις αναρτήσεις τους στα φόρουμ συζητήσεων, στα οποία οι συμμετέχοντες αντάλλασσαν 

ιδέες και αναπτύσσονταν κριτικός στοχασμός για τα βιώματα και τις εμπειρίες τους.   

Οι ερωτώμενοι στις διαδικτυακές συνεντεύξεις συζήτησαν ευρέως το ζήτημα της 

αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Οι προγραμματισμένες 

τηλεσυναντήσεις αποτέλεσαν τον συνδετικό κρίκο των συνεπιμορφούμενων, καθώς τους 

δόθηκε η δυνατότητα να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν διαδικτυακά με τους 

ομοτέχνους τους. Ωστόσο, σχολιάστηκε η ύπαρξη κάποιας διστακτικότητας εκ μέρους των 

επιμορφούμενων στο να εκφράσουν ανοικτά τις θέσεις τους ενώπιον των άλλων κατά τη 

διάρκεια των τηλεδιασκέψεων. Αυτός ο δισταγμός των συναδέλφων τους στο να πάρουν το 

λόγο αποδόθηκε στη δυσκολία για διαδικτυακή επικοινωνία και στο φόβο δημόσιας έκθεσης 

των απόψεών τους σε άγνωστο ακροατήριο.  

Για μεγαλύτερη εμπλοκή και αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων στις 

τηλεδιασκέψεις προτάθηκε η ύπαρξη περισσότερων μελετών περίπτωσης αντλημένων από 

την καθημερινή σχολική ζωή, με θέμα τη διαχείριση των κοινωνικών και ψηφιακών 

δεξιοτήτων στο σχολικό πλαίσιο. Επίσης, έγινε εισήγηση για την ύπαρξη περισσότερων 

ομαδικών εργασιών για την εξασφάλιση πολυπρισματικής και βαθύτερης συζήτησης και 

ευρύτερης ανταλλαγής σκέψεων και ιδεών. Πραγματικά, η αξιοποίηση αυθεντικών εμπειριών 

από τον πραγματικό κόσμο μέσω των περιπτωσιολογικών μελετών και η υιοθέτηση νέων 

ιδεών ιδωμένων από διαφορετικές οπτικές γωνίες συμβάλλουν τα μέγιστα στην 

αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων (Alt, 2017˙ Barak, 2017).     

Ωστόσο, υπήρχε και η αντίθετη άποψη που εκφράστηκε από ορισμένους 

συνεντευξιαζόμενους, ότι δηλαδή υπήρξε σταθερός και μεγάλος αριθμός επιμορφούμενων 

που συμμετείχαν στις τηλεσυναντήσεις και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζαν τις απόψεις 

τους ως επί τω πλείστον γράφοντας στο φόρουμ συνομιλίας (chat) της εικονικής τάξης. 

Παρομοίως, οι συνεντευξιαζόμενοι διατύπωσαν την άποψη ότι η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων προσέρχονταν τακτικά στο ψηφιακό περιβάλλον της επιμόρφωσης και 

επέδειξαν ξεχωριστό ενδιαφέρον συμμετέχοντας ενεργητικά κυρίως στα φόρουμ συζητήσεων 

με αναρτήσεις των απόψεών τους και με σχολιασμούς των σκέψεων των άλλων. Συνεπώς, η 

λήψη εποικοδομητικής και πολύτιμης κριτικής και ο καταλυτικός ρόλος της 

ανατροφοδότησης (peer assessment) που δέχθηκαν από τους συνεπιμορφούμενους κατά την 

επιμορφωτική πορεία κρίνονται ως θετικά στοιχεία της παρούσας επιμόρφωσης. 
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11.7    Αξιολόγηση προγράμματος ως προς την επάρκεια της επιμορφώτριας  

_________________________________________________________________ 

Σε εξ Αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης ουσιαστικός θεωρείται ο ρόλος της 

επιμορφώτριας, η οποία είναι η κατεξοχήν υπεύθυνη για το σχεδιασμό του προγράμματος, 

την ενεργοποίηση, την παρότρυνση, τη συμβουλευτική καθοδήγηση, τη διακριτική 

παρέμβαση και την ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων, ώστε να οδηγηθούν στα 

μονοπάτια της μάθησης.  

Η επάρκεια της επιμορφώτριας που οργάνωσε και σχεδίασε το διαδικτυακό 

πρόγραμμα επιμόρφωσης, καθώς και το προφίλ της ως εκπαιδεύτριας διερευνήθηκαν με 

βάση τη διδακτική, παιδαγωγική και ακαδημαϊκή-επιστημονική διάσταση και την προσφορά 

της καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ο ρόλος της αποκτά μεγάλη βαρύτητα και 

αντανάκλαση στην πορεία του ενήλικα εκπαιδευόμενου, λόγω των προσωπικών, 

οικογενειακών και επαγγελματικών  υποχρεώσεων του δεύτερου και των πιθανών δυσκολιών 

και αδυναμιών εκπλήρωσης των συνακόλουθων απαιτήσεων για την επιτυχή ολοκλήρωση 

του προγράμματος. Συνεπώς, δημιουργούνται διαφορετικές απαιτήσεις για το ρόλο της 

επιμορφώτριας, εφόσον η υποστήριξη των επιμορφούμενων απαιτεί την καλλιέργεια 

κοινωνικών δεξιοτήτων εκ μέρους της με έμφαση στην εμψυχωτική λειτουργία.    

Από την ποσοτική έρευνα αξιολόγησης προέκυψαν αξιόλογα ευρήματα για το ρόλο 

της επιμορφώτριας στην όλη επιμορφωτική διαδικασία. Η επιμορφώτρια δεν ήταν απλώς 

κάτοχος και μεταφορέας γνώσεων, αλλά μέσα από ένα κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης 

στην εικονική τάξη που δημιουργούσε, λειτούργησε ταυτόχρονα ως συντονίστρια του 

προγράμματος και των εκπαιδευόμενων, συνεργάτης και διευκολυντής, καθοδηγητής και 

κριτικός εμψυχωτής, ώστε να ωθήσει τους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν επιτυχώς το 

πρόγραμμα. Αυτή η ποικιλομορφία στους ρόλους που ενσάρκωσε κατά τη διαδικασία της εξ 

Αποστάσεως διδασκαλίας, της προσέδωσε ένα ιδιαίτερο κύρος. Ο ρόλος της ήταν επιπλέον 

συντονιστικός και διευκολυντικός και λειτουργούσε προς την κατεύθυνση του εμψυχωτή των 

επιμορφούμενων ενεργοποιώντας τον κριτικό τους στοχασμό και ωθώντας τους μέσα από 

αναστοχαστικές διαδικασίες σε αμφισβητήσεις, ανακατασκευές της γνώσης και αναδομήσεις.  

Οι επιμορφούμενοι/ες λάμβαναν διαρκή υποστήριξη από την επιμορφώτρια, η οποία 

παρενέβαινε δυναμικά όποτε παρίστατο ανάγκη, προκειμένου να δώσει κατευθυντήριες 

γραμμές για τη σωστή αξιοποίηση του υλικού, σαφείς οδηγίες για τη διεκπεραίωση των 

εργασιών, διευκρινίσεις για τα σημεία στα οποία διαπιστώνονταν δυσκολίες στην κατανόηση 

ή που απαιτούνταν περαιτέρω επισημάνσεις. Επιπλέον, παρουσίαζε και ανέλυε το υπό 

μελέτη υλικό, ούτως ώστε να είναι εύληπτο και κατανοητό από τους εκπαιδευόμενους/ες 
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προβαίνοντας στις απαραίτητες επεξηγήσεις. Αξίζει να επισημανθεί η ικανότητα της 

επιμορφώτριας στην ενθάρρυνση της αμοιβαιότητας, της αλληλεπίδρασης και της 

συνεργασίας μεταξύ των επιμορφούμενων στο ψηφιακό επιμορφωτικό περιβάλλον. Ο 

διαμεσολαβητικός ρόλος της επιμορφώτριας που λειτουργεί ως πολύτιμη αρωγός των 

επιμορφoύμενων και τους ενθαρρύνει στη συμμετοχή στις συνεργατικές δραστηριότητες 

εντοπίζεται και στη σύγχρονη βιβλιογραφία (Makri & Vlachopoulos, 2019a).             

Ο διαμεσολαβητικός, συντονιστικός, διευκολυντικός και εμψυχωτικός ρόλος της 

επιμορφώτριας επισημάνθηκε κατά κόρον και από τους συνεντευξιαζόμενους, οι οποίοι 

σχολίασαν τη στάση και τις ενέργειές της κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας 

με πολύ επαινετικά λόγια. Πιο συγκεκριμένα, εξήραν τη θετική, διαρκή και ενεργητική της 

παρουσία σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και την ετοιμότητά της να εποπτεύει 

τη μαθησιακή πρόοδο των επιμορφούμενων, να απαντά και να σχολιάζει τις αναρτήσεις τους 

στο φόρουμ συζητήσεων, να παρωθεί και να ενθαρρύνει αδιάλειπτα υπενθυμίζοντας τις 

προθεσμίες για τις εργασίες και τα καθήκοντά τους.  

Επιπρόσθετα, οι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρθηκαν στη διαθεσιμότητα και συνέπεια 

της επιμορφώτριας και στην ικανότητά της να δημιουργεί κίνητρα συμμετοχής στους 

εκπαιδευόμενους, καθώς και στην επιστημονική της κατάρτιση και βαθιά γνώση του 

γνωστικού αντικειμένου της επιμόρφωσης. Παράλληλα, σχολίασαν με επαινετικά λόγια την 

προθυμία της να επιλύει οποιαδήποτε απορία, να ενημερώνει ηλεκτρονικά και έγκαιρα για τη 

διεξαγωγή των προγραμματισμένων τηλεδιασκέψεων, να προβαίνει σε καθοριστικές 

παρεμβάσεις με μηνύματα, να δημιουργεί βίντεο οδηγιών αξιοποίησης της πλατφόρμας και 

να παρέχει διαρκή ανατροφοδότηση στους επιμορφούμενους. Αυτά τα δεδομένα 

εναρμονίζονται και με τα ευρήματα από την ψηφιακή παρατήρηση στην πλατφόρμα 

τηλεκατάρτισης, στην οποία ήταν εμφανής η επικοινωνία και η αλληλεπίδρασή της με τους 

εκπαιδευόμενους.  

Από παιδαγωγικής άποψης, επισημάνθηκε ότι έθετε καίρια ερωτήματα και βασική 

της επιδίωξη ήταν η εξασφάλιση ελεύθερης έκφρασης των απόψεων και εισηγήσεων των 

επιμορφούμενων. Επιπλέον, οι συνεντευξιαζόμενοι συναίνεσαν ότι η επιμορφώτρια 

δημιουργούσε κλίμα σεβασμού και αγαστής επικοινωνίας στην ηλεκτρονική τάξη, ώστε όλοι 

να ενθαρρύνονται να εκφέρουν τη γνώμη, την κρίση ή και τη διαφωνία τους και συνεχώς 

ενδυνάμωνε τους εκπαιδευόμενους. Όλα τα παραπάνω στοιχεία κρίνονται πολύ θετικά, 

εφόσον επρόκειτο για ενήλικους εκπαιδευόμενους και ο ρόλος της επιμορφώτριας αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για τη μαθησιακή πορεία τους. Δεν πρέπει να λανθάνει της 

προσοχής μας ότι οι επιμορφούμενοι εφόσον βρίσκονται σε ένα αυτοκατευθυνόμενο 
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ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, έχουν ανάγκη ταυτόχρονα και από ένα υποστηρικτικό 

περιβάλλον, το οποίο δύναται να προσφέρει η επιμορφώτρια για την επίτευξη των 

επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων (Cochran & Brown, 2016˙ Simonson et al., 2015˙ 

Yamagata-Lynch et al., 2015). Επιπλέον, η αδιάλειπτη εμπλοκή της επιμορφώτριας στην όλη 

επιμορφωτική διαδικασία παραπέμπει στη διάθεσή της να προσφέρει διαρκή ενημέρωση και 

υποστήριξη, στοιχεία τα οποία εκπορεύτηκαν και από την ψηφιακή παρατήρηση στην 

πλατφόρμα. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της επιμορφώτριας εντός του διαδραστικού 

περιβάλλοντος ήταν: α) να εμπνεύσει τους εκπαιδευόμενους και να τους εμπλέξει στη 

διαδικασία μάθησης και β) να παρατηρήσει τη μαθησιακή τους πορεία, όχι για λόγους 

ελέγχου αλλά για λόγους καθοδήγησης και παρότρυνσης.    

Επομένως, σε ένα πρόγραμμα που υλοποιείται εξ ολοκλήρου με τη μεθοδολογία της 

εξΑΕ, η επιμορφώτρια απαιτείται να διαθέτει δεξιότητες που θα της επιτρέψουν να 

διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, να οργανώσει αποτελεσματικά 

δραστηριότητες και να προάγει την επικοινωνία και τη συνεργασία μέσω του ψηφιακού 

περιβάλλοντος μάθησης.  

  

11.8    Αξιολόγηση του ψηφιακού περιβάλλοντος επιμόρφωσης  

______________________________________________________ 

Πολύ ενδιαφέρουσα συνιστώσα της αξιολογικής διαδικασίας κάθε εξ Αποστάσεως 

επιμορφωτικού προγράμματος αποτελεί η αποτίμηση της διαδικτυακής εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας που φιλοξενεί το πρόγραμμα. Στην παρούσα επιμόρφωση, η εστίαση 

εντοπίζεται στο βαθμό ικανοποίησης των χρηστών - επιμορφούμενων από την εμπειρία τους 

και την επαφή τους με το συγκεκριμένο Σ.Δ.Μ.   

Η πλατφόρμα υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος Blackboard 

Collaborate δεν ήταν γνώριμη στους περισσότερους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, όπως 

φάνηκε από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ωστόσο, μία συνεντευξιαζόμενη 

δήλωσε ότι ήταν πολύ καλή γνώστης ως προς τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, 

καθώς είχε ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές μέσω αυτού του συστήματος 

ηλεκτρονικής μάθησης, οπότε αισθάνονταν πολύ εξοικειωμένη με τις λειτουργίες του. 

Υπήρχαν βέβαια και επιμορφούμενοι, οι οποίοι για πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή με το 

διαδικτυακό αυτό εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης.  

Η αξιολόγηση του Σ.Δ.Μ. που φιλοξένησε το παρόν πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε 

με βάση συγκεκριμένους άξονες, όπως ήταν η διεπαφή του χρήστη (τεχνολογικό περιβάλλον, 

ευχρηστία, φιλικότητα συστήματος) και η συνεισφορά των τηλεδιασκέψεων στην εκμάθηση 
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των επιμορφούμενων. Από το σύνολο σχεδόν των ερωτώμενων στην ποσοτική έρευνα 

εκφράστηκε αίσθημα θετικής διάθεσης όσον αφορά στις διαδικτυακές συναντήσεις, οι οποίες 

διεξήχθησαν στο διάστημα των πέντε εβδομάδων που διήρκεσε η επιμόρφωση. Έκριναν ότι 

με τον τρόπο που οργανώθηκαν οι τηλεσυναντήσεις παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες και 

ώθησαν προς τον παιδαγωγικό προσανατολισμό των επιμορφούμενων, καθώς συνεισέφεραν 

στην πληρέστερη κατανόηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου του προγράμματος.  

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες εκτίμησαν ως θετικό στοιχείο τη σαφήνεια των 

οδηγιών για την αξιοποίηση της πλατφόρμας που δόθηκαν από την επιμορφώτρια, καθώς και 

την ευχέρεια που παρείχε η ίδια η πλατφόρμα στους εκπαιδευόμενους να αναζητήσουν και 

να μελετήσουν το ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό. Επομένως, η διεπαφή της χρήσης θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί μοντέρνα και εύκολη και ήταν σχεδιασμένη με τρόπο, ώστε να 

είναι εύκολα προσβάσιμη από όλους τους χρήστες. Θετικές ήταν και οι εκτιμήσεις των 

επιμορφούμενων σε ό, τι αφορά στον ελκυστικό σχεδιασμό της και στη δυνατότητα της 

πλατφόρμας να υποστηρίζει την κατάλληλη μορφοποίηση, με γνώμονα την καλύτερη 

αναγνωσιμότητα του υλικού.  

Σημαντικά κρίνονται τα ευρήματα που προέκυψαν από την ποιοτική διερεύνηση για 

την αξιολόγηση του ψηφιακού περιβάλλοντος επιμόρφωσης, τα οποία εμπλουτίζουν και 

συμπληρώνουν τα ποσοτικά δεδομένα. Ο αριθμός των προγραμματισμένων διαδικτυακών 

συναντήσεων κρίθηκε ο ενδεδειγμένος, καθώς το σκεπτικό ήταν με το πέρας της μελέτης του 

υλικού κάθε εβδομάδας και της εκπόνησης των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, να 

οργανώνεται μία τηλεσυνάντηση κάθε εβδομάδα για την επίλυση τυχόν αποριών και την 

περαιτέρω συζήτηση των ζητημάτων που απασχόλησαν τους επιμορφούμενους/ες τη 

συγκεκριμένη εβδομάδα που διανύθηκε. Με τον τρόπο αυτό επετεύχθη η εμπλοκή των 

επιμορφούμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω του συνεργατικού περιβάλλοντος 

μάθησης και η αλληλεπίδραση με το σύστημα (Campbell et al., 2019˙ Sinha et al., 2015).     

Η πλοήγηση ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες της πλατφόρμας θεωρήθηκε 

σχετικά εύκολη ακόμη και από εκείνους που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία και 

εξοικείωση με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, όπως διαπιστώθηκε από τη διεξαγωγή των 

ημιδομημένων συνεντεύξεων. Η πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων εκφράστηκε με πολύ 

επαινετικά λόγια για την πλατφόρμα, χαρακτηρίζοντας την πλοήγησή της εύχρηστη, 

λειτουργική και εύκολα διαχειρίσιμη, καθώς ο κάθε επιμορφούμενος ήταν σε θέση να 

ανατρέξει οποιαδήποτε στιγμή στις διάφορες περιοχές του συστήματος, να τις εξερευνήσει 

και να έχει πρόσβαση σ’ αυτές είτε μέσω της οθόνης του υπολογιστή είτε μέσω των 

''έξυπνων'' κινητών συσκευών. Ο σχεδιασμός και η ευκολία στην πλοήγηση οφείλονταν εν 
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μέρει και στα εκπαιδευτικά βίντεο tutorials που δημιουργήθηκαν από την εκπαιδεύτρια, στα 

οποία παρέχονταν ακριβείς οδηγίες για την αξιοποίηση των λειτουργιών της πλατφόρμας και 

την πλοήγησή της. Η στήριξη της επιμορφώτριας και η συμβολή της στην αποβολή του 

άγχους που τυχόν δημιούργησε η χρήση της πλατφόρμας υπήρξε καταλυτική από την πρώτη 

κιόλας τηλεσυνάντηση.           

Οι επιμορφούμενοι διέθεταν το εξατομικευμένο προφίλ τους και μπορούσαν ανά 

πάσα στιγμή να ανατρέξουν στις τρέχουσες εργασίες και στα ηλεκτρονικά μηνύματα που 

προέρχονταν είτε από την επιμορφώτρια είτε από τους ίδιους τους επιμορφούμενους. 

Παράλληλα, είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν όλες τις αυτόματες ειδοποιήσεις που 

αφορούσαν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα και να στέλνουν μηνύματα ο ένας στον άλλο, 

όπως επίσης και να παρακολουθούν την πρόοδό τους ως προς την ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων και των τεστ αυτο-αξιολόγησης.   

 Παράλληλα, διερευνήθηκε και ο βαθμός αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων στο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν 

σε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, σε σχέση με τη λειτουργικότητα 

και την ενσωμάτωση των πολυμεσικών εφαρμογών στο καθεαυτού υλικό και αναφορικά με 

το παιδαγωγικό πλαίσιο, δηλαδή το βαθμό προώθησης της ενεργούς συμμετοχής και της 

διαδικτυακής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των επιμορφούμενων. Από τις 

απαντήσεις των ερωτώμενων διαφαίνεται η λειτουργικότητα και η εύκολη προσβασιμότητα 

των ψηφιακών μέσων που αξιοποιήθηκαν στην πλατφόρμα. Επιπλέον, η πλατφόρμα 

εικονικής μάθησης προήγαγε την εμπλοκή σε μια διαδικτυακή κοινότητα μάθησης, τη 

διάδραση και τη συνεργασία των εκπαιδευόμενων, καθώς και την επικοινωνία με την 

επιμορφώτρια, στοιχείο το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τις συνεντεύξεις. Η σημαντικότητα 

της συνεργατικής μάθησης σε ένα κονστρουκτιβιστικό περιβάλλον μέσα από κοινές 

μαθησιακές εμπειρίες με τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε διαδικτυακές συνομιλίες και 

ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης, βρίσκει σύμφωνους πλείστους ερευνητές του 

επιστημονικού πεδίου (Freidus & Kruger, 2017˙ Kuo & Belland, 2016˙ Makri & 

Vlachopoulos, 2019a˙ Vlachopoulos & Makri, 2019c˙ Tan & Chapman, 2016). 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι τα ψηφιακά μέσα υποστήριξαν τους εκπαιδευτικούς στόχους και 

υπήρξε αρμονική ενσωμάτωσή τους στο υπόλοιπο υλικό της επιμόρφωσης. 

 Συνεπώς, οι επιμορφούμενοι/ες έμειναν ικανοποιημένοι/ες από τη λειτουργικότητα 

και την ευχρηστία του διαδικτυακού περιβάλλοντος επιμόρφωσης. Η πλατφόρμα ήταν 

εμπλουτισμένη με εργαλεία επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα φόρουμ 

συζητήσεων και επικοινωνίας, τα οποία ενίσχυσαν και τόνωσαν τη δυνατότητα 
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αλληλεπίδρασης των χρηστών μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων για τρέχοντα ζητήματα 

κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος. Επιπλέον, η αξιοποίηση του συστήματος της 

τηλεδιάσκεψης τόνωσε το αίσθημα της εμπλοκής και της συμμετοχής στην εικονική τάξη. 

 Διαφοροποιήσεις εντοπίζονται ως προς την ευχρηστία της πλατφόρμας, τη 

φιλικότητά της προς το χρήστη και τη λειτουργικότητά της στο ποιοτικό τμήμα της έρευνας 

αξιολόγησης μεταξύ των συνεντευξιαζόμενων. Οι συνεντευξιαζόμενοι αφενός χαρακτήρισαν 

την πλατφόρμα ως ένα σύστημα αρκετά λειτουργικό, εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη. 

Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι ένας συνεντευξιαζόμενος εξέφρασε την αντίρρησή του 

για τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας που τη χαρακτήρισε δυσλειτουργική, δύσχρηστη και 

μη φιλική προς το χρήστη, και ως εκ τούτου, εισηγήθηκε μεγαλύτερη απλούστευση σε 

κάποιες λειτουργίες που αφορούν στην άμεση εύρεση περιεχομένου. Επιπρόσθετα, μέσα από 

τις συνεντεύξεις φάνηκε ο κομβικός ρόλος της επιμορφώτριας στην αποβολή του άγχους που 

ενδεχομένως να δημιούργησε η διαχείριση της πλατφόρμας και η πλοήγησή της από τους 

συμμετέχοντες στην επιμόρφωση.  

11.9    Αξιολόγηση ως προς την αξιοποίηση των νέων γνώσεων/δεξιοτήτων στη σχολική 

διοίκηση 

___________________________________________________________________________ 

 

Σύμφωνα με το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο στάδιο αξιολόγησης του Guskey, τα 

διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην επιμόρφωση κλήθηκαν να αποτιμήσουν την 

επιμορφωτική δράση ως προς τη μάθηση, δηλαδή τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, τη στήριξη 

από το πλαίσιο, δηλαδή τον εκπαιδευτικό φορέα και τη μεταλαμπάδευση των νέων γνώσεων 

και δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Στο συγκεκριμένο 

υποκεφάλαιο παρουσιάζεται η σύνθεση των αποτελεσμάτων που προέρχονται από αυτά τα 

τρία επίπεδα αξιολόγησης.   

Το ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας επικεντρώθηκε στην πρακτική αξιοποίηση και 

εφαρμογή των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω του επιμορφωτικού 

προγράμματος από τους συμμετέχοντες διευθυντές/ντριες στη διοίκηση των σχολικών 

μονάδων. Η μεταφορά επίκτητων από την επιμόρφωση γνώσεων και δεξιοτήτων στον 

εργασιακό χώρο του σχολείου συνιστά ένα πολυδιάστατο ζήτημα και υπάρχουν αρκετοί 

παράγοντες που ενισχύουν ή αποτρέπουν αυτή τη διάχυση νέων γνώσεων και εμπειριών. Οι 

παράγοντες αυτοί σχετίζονται τόσο με το σχολικό πλαίσιο όσο και με το ευρύτερο 

οργανωσιακό περιβάλλον. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα κίνητρα, η διάθεση και η 
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ικανότητα των ίδιων των επιμορφούμενων να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές διάχυσης 

των νεοαποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων στη σχολική μονάδα, η ύπαρξη πρακτικών 

που να ευνοούν την αξιοποίησή τους στο σχολικό περιβάλλον, οι ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται για εφαρμογή, η στήριξη από το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου, κ.λπ.  

Οι Rodrignez et al. (2019) στην έρευνά τους επιβεβαιώνουν αυτή τη θέση και την 

ενισχύουν με περισσότερα στοιχεία. Δηλαδή υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

επίσημης και άτυπης μάθησης διευθυντικών στελεχών προϋποθέτει οργανωτική κουλτούρα 

φιλική προς τη μάθηση, σαφές κίνητρο, ισχυρή επαγγελματική αποφασιστικότητα και θετική 

αντίληψη των επαγγελματικών ικανοτήτων των σχολικών ηγετών. Σε παρόμοιο μήκος 

κύματος κινείται και η έρευνα της Petterson (2017), η οποία εστίασε στην ψηφιακή 

ικανότητα των σχολικών ηγετών, η οποία επηρεάζεται από ποικίλες συνιστώσες της 

σχολικής οργάνωσης, όπως η πολιτική του σχολείου, οι οργανωτικές δομές, οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί και η στρατηγική ηγεσία.   

 Ένα ζήτημα που εγείρει προβληματισμό είναι το γεγονός ότι η διερεύνηση για την 

εφαρμογή των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το πέρας της 

επιμόρφωσης και πιθανόν να μην υπήρχε το χρονικό περιθώριο, ώστε να κατασταλάξουν οι 

γνώσεις και να αναστοχαστούν οι συμμετέχοντες τους τρόπους με τους οποίους οι γνώσεις 

και δεξιότητες θα ήταν δυνατόν να μεταλαμπαδευτούν στο σχολείο και να επηρεάσουν όσους 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, τα δεδομένα που αντλήθηκαν από τα 

ερωτηματολόγια και από τις ποιοτικές συνεντεύξεις πάνω στο ζήτημα αυτό είναι πλούσια. 

Η ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων έδειξε ότι οι επιμορφούμενοι/ες 

εμφανίστηκαν ελάχιστα συγκρατημένοι ως προς την εφαρμογή των νέων γνώσεων και 

δεξιοτήτων στο διοικητικό έργο του σχολείου που διευθύνουν και, όπου πρακτικά 

εφαρμόστηκαν, καταβλήθηκε προσπάθεια αναπροσαρμογών με βάση το σχολικό συγκείμενο 

και τις εκάστοτε συνθήκες. Αυτό το εύρημα ήταν αναμενόμενο, καθώς το εκπαιδευτικό 

συγκείμενο του κάθε σχολείου είναι διαφορετικό και εξαρτώμενο από ποικίλες  

παραμέτρους, όπως η σχολική διοίκηση, η ιδιοσυγκρασία εκπαιδευτικών και μαθητών, το 

κλίμα και η κουλτούρα του σχολείου.  

Επιπλέον, εκφράστηκε η άποψη ότι ορισμένοι διευθυντές/ντριες βρίσκονταν στη 

φάση δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων, προκειμένου να καλλιεργηθεί ευνοϊκό 

κλίμα για να αποδεχθούν οι υπόλοιποι στη σχολική μονάδα τη διάχυση της νέας γνώσης και 

τις επικείμενες μεταβολές. Βέβαια υπήρχαν και ερωτώμενοι, οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι το 

πρόγραμμα επηρέασε τις ηγετικές τους πρακτικές κατά την άσκηση της εκπαιδευτικής 

διοίκησης και έχει ήδη γίνει διαμοιρασμός των γνώσεων στους συναδέλφους τους 
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εκπαιδευτικούς λειτουργούς. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι σχεδόν όλοι οι 

συμμετέχοντες δήλωσαν απερίφραστα την πρόθεσή τους να μεταφέρουν τη συνολική 

εμπειρία από το διαδικτυακό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν στη διοικητική σχολική 

πραγματικότητα.       

Η διάχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων αποτελεί κομβική παράμετρο που 

υποδηλώνει την επιτυχία του προγράμματος. Μία προσδοκώμενη εκτίμηση είναι τα 

επιμορφούμενα διευθυντικά στελέχη να μεταλαμπαδεύσουν τις νέες γνώσεις στο δικό τους 

σχολικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του σχολικού οργανισμού. Στην 

προκειμένη περίπτωση είχαν την πρόθεση: α) να προβούν σε ενημέρωση των συναδέλφων 

τους εκπαιδευτικών μέσω παρουσιάσεων και ομαδικών συζητήσεων που θα διοργανώνονταν 

στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, β) να εισηγηθούν για τη συμμετοχή και άλλων 

διευθυντικών στελεχών ακόμη και εκπαιδευτικών σε ανάλογα διαδικτυακά επιμορφωτικά 

προγράμματα και γ) να ενημερώσουν την εκπαιδευτική κοινότητα για τη θεματολογία και το 

περιεχόμενο του προγράμματος μέσω ενδοσχολικής επιμόρφωσης. 

Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε ο βαθμός στο οποίο διαφοροποιούνται οι στάσεις των 

ηγετικών στελεχών ως προς την εφαρμογή των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που 

αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στην παρούσα επιμόρφωση, με βάση το δημογραφικό 

και υπηρεσιακό προφίλ τους (φύλο, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατοχή 

πιστοποιήσεων σε επιμορφώσεις Τ.Π.Ε., έτη διευθυντικής υπηρεσίας).  

Οι γυναίκες σπεύδουν σε μεγαλύτερο βαθμό να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις και 

δεξιότητες που ανέπτυξαν μέσω της επιμόρφωσης στη διοίκηση της σχολικής μονάδας σε 

σύγκριση με τους άνδρες διευθυντές. Αυτή η δεκτικότητά τους να καινοτομήσουν και να 

αλλάξουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να 

ερμηνευτεί ως την προσπάθειά τους να υπερκεράσουν τυχόν εμπόδια που έχουν να κάνουν 

με την έμφυλη ταυτότητα στη σχολική διοίκηση και να καταξιωθούν δυναμικά σε έναν χώρο 

που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν ανδροκρατούμενος.  

Επιπρόσθετα, όσα ηγετικά στελέχη δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

ή πιστοποιητικών επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. εμφανίζονται πιο δεκτικοί στην υιοθέτηση νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων στο σχολικό οργανισμό. Αυτό είναι λογικό, καθώς ενδεχομένως 

επιχειρούν να υπερκαλύψουν το γνωστικό κενό που προέρχεται από την έλλειψη τυπικών 

προσόντων (τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά). Επίσης, άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι οι 

ηγέτες εκπαίδευσης με λίγα έτη διευθυντικής υπηρεσίας αξιοποιούν περισσότερο τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες. Οι νεοτοποθετηθέντες διευθυντές/ντριες ή εκείνοι/ες που βρίσκονται σε 

θέση ευθύνης ελάχιστα έτη, έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν επαρκεί η στείρα γνώση που 
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παρέχεται από την τυπική εκπαίδευση, αλλά πλέον είναι απαραίτητη, για την ευδοκίμησή 

τους κατά τις μελλοντικές κρίσεις ως στελέχη εκπαίδευσης, η απόκτηση δεξιοτήτων ζωής  

και δεξιοτήτων ψηφιακού χαρακτήρα για να ανταπεξέλθουν στους εκπαιδευτικούς 

μετασχηματισμούς.       

Επιπλέον, σύμφωνα με το τέταρτο επίπεδο αξιολόγησης του Guskey, η τελική 

αξιολόγηση αφορούσε και στην αναδιαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών του υπόλοιπου 

ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου ως προς την εφαρμογή των κοινωνικών και ψηφιακών 

δεξιοτήτων.  Με λίγα λόγια, ο στόχος της καλλιέργειας δεξιοτήτων του 21ου αιώνα από τους 

ηγέτες εκπαίδευσης είναι η προετοιμασία του προσωπικού του σχολείου, ώστε να βρίσκεται 

σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τις επικείμενες προκλήσεις και αλλαγές στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο θα προσέδιδε προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική ηγεσία, αλλά  

προϋποθέτει πρωτίστως τη διαφοροποίηση στις στάσεις και συμπεριφορές των ίδιων των 

εκπαιδευτικών λειτουργών (Ariratana et al., 2015). Για το λόγο αυτό τα επιμορφωτικά 

προγράμματα που εμπνέουν και υποστηρίζουν αλλαγές στις ηγετικές πρακτικές λειτουργούν 

ως "μεταπρακτικές" που διεγείρουν μετασχηματισμούς στη σκέψη των διευθυντών/ντριών 

στο τι να πράξουν και πώς να χειριστούν τις σχέσεις τους με τους άλλους (Aas et al., 2019). 

Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα αξιολόγησης 

παραδέχτηκαν ότι το πρόγραμμα συνέβαλε στη βελτίωση διαφόρων τομέων, με κυριότερο 

τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων το μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης, δηλαδή 

την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει, να επεξεργάζεται και να χειρίζεται πληροφορίες 

συναισθηματικής φύσης. Συγκεκριμένα, ανέπτυξαν δεξιότητες που αφορούσαν στην 

αναγνώριση των συναισθημάτων, καθώς και στην κατανόηση των κινήτρων και της 

γενικότερης συμπεριφοράς των υπολοίπων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με τα 

ανωτέρω ευρήματα συναινούν πολλοί ερευνητές, οι οποίοι αναγνωρίζουν τη σημασία των 

συναισθηματικών δεξιοτήτων και εισηγούνται την ενσωμάτωσή τους σε προπαρασκευαστικά 

προγράμματα και μοντέλα κατάρτισης σχολικών ηγετών (Anthony & Said, 2016˙ Popović et 

al., 2019). Τα άτομα που διαθέτουν κοινωνικές δεξιότητες γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται 

πρώτα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους και μετέπειτα αναλογίζονται για τη 

βελτίωση των σχέσεων με τους άλλους (Dell’Aquila et al., 2016).  

Επιπλέον, είναι εμφανής η προσπάθεια που κατέβαλαν για τη δημιουργία 

αμοιβαιότητας και συνεργατικού κλίματος, κατόπιν σεβασμού και αποδοχής του 

διαφορετικού τρόπου σκέψης των άλλων. Πιο μετριοπαθείς αποδείχθηκαν οι στάσεις τους ως 

προς τη βελτίωση του τομέα της επικοινωνίας με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 

του σχολείου, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης αλλά και της επίλυσης προβλημάτων και 
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διαχείρισης συγκρούσεων. Η σπουδαιότητα των προαναφερόμενων κοινωνικών δεξιοτήτων 

ως κοινωνικο-συναισθηματικών ή συμπεριφορικών χαρακτηριστικών που συνδέονται 

άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία και τη σχολική βελτίωση αναδείχθηκε ευρέως από 

τη σύγχρονη βιβλιογραφία (Kanokorn et al., 2014˙ Ngang et al., 2015˙ Schrum et al., 2016). 

Η ποιοτική έρευνα έφερε στην επιφάνεια παρεμφερή ευρήματα με την ποσοτική 

έρευνα, καθώς τα παραπάνω ζητήματα είναι ολοφάνερο ότι απασχόλησαν ιδιαίτερα τους 

συνεντευξιαζόμενους. Το κυρίαρχο μοτίβο στις απαντήσεις τους ήταν η πρόθεσή τους να 

εφαρμόσουν σε μεγάλο βαθμό στο μέλλον τις προσλαμβάνουσες γνώσεις και δεξιότητες από 

τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις τυχόν προκλήσεις που θα 

αντιμετώπιζαν κατά την εφαρμογή, ο προβληματισμός και η αναστοχαστική διάθεση που 

επέφερε η επιμόρφωση δύναται να έχει διάρκεια, σηματοδοτώντας μετασχηματισμούς και 

βελτιώσεις στη διοικητική πρακτική των σχολείων των οποίων ηγούνται.  

Άλλο σημαντικό ερευνητικό εύρημα της ποιοτικής έρευνας ήταν η ύπαρξη διάθεσης 

αυτοκριτικής, αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης και μετέπειτα αξιοποίησης των 

κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων στο σχολικό περιβάλλον. Πάραυτα, διαφαίνεται ότι η 

μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στη σχολική μονάδα δεν συνιστά απλή υπόθεση, εφόσον 

βασική παράμετρος είναι η αλλαγή της οπτικής γωνίας από την οποία παρατηρούν τα 

τεκταινόμενα της εκπαίδευσης οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι διευθυντές/ντριες. Απαιτείται εκ 

μέρους τους βαθύς προβληματισμός, σταδιακή εξοικείωση και ενδελεχής μελέτη των 

θεματικών ενοτήτων που εξετάστηκαν στο πρόγραμμα για την περαιτέρω αξιοποίησή τους. 

Μία καλή πρακτική που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η πρόταση για διεξαγωγή 

μελλοντικής έρευνας μετά από εύλογο χρονικό διάστημα που να αποσκοπεί στην εξέταση της 

ικανότητας αποτύπωσης και εφαρμογής οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών στα σχολεία 

ευθύνης όσων συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερη αξία είχε η δήλωση μιας διευθύντριας 

ότι ήδη έχει ενσωματώσει διάφορες από τις διδασκόμενες τεχνικές, αλλά ότι σκοπεύει να 

μοιραστεί τα όσα αποκόμισε με τους συναδέλφους της στο πλαίσιο επίσημης συνεδρίασης 

και ενημέρωσής τους.   

Τα αποτελέσματα της ποιοτικής διερεύνησης αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της 

επιμόρφωσης, καθώς υπήρξε φανερό ενδιαφέρον των συνεντευξιαζόμενων να εφαρμόσουν 

τις δεξιότητες που ανάπτυξαν στο σχολείο που διευθύνουν. Σε αντίθεση με τους 

συμμετέχοντες στην ποσοτική έρευνα, οι οποίοι έδωσαν έμφαση στη δεξιότητα της 

συναισθηματικής νοημοσύνης,  οι συνεντευξιαζόμενοι εστίασαν σε άλλες δεξιότητες που θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν στα σύγχρονα σχολεία. Ανάμεσα στις δεξιότητες αυτές 

συγκαταλέγονται η ειλικρινής και άμεση επικοινωνία, η ενεργητική ακρόαση, οι τεχνικές 
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επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων στο σχολικό χώρο, η ενσυναίσθηση, οι 

συνεργατικές δομές, η ανάδειξη κινήτρων για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών, οι καινοτόμες δράσεις και η ενασχόληση με τις Ν.Τ. Ανάλογες 

ερευνητικές προσπάθειες σε σχολικά πλαίσια έχουν επαληθεύσει την εμβληματική θέση που 

κατέχουν οι κοινωνικές δεξιότητες στον εργασιακό χώρο της εκπαίδευσης (Kanokorn et al., 

2014˙ Makri & Vlachopoulos, 2019b˙ Ngang et al., 2015˙ Tang et al., 2013).  

Αναφορικά με την αξιοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της σχολικής 

διοίκησης, οι συμμετέχοντες στην ποιοτική έρευνα φαίνεται να εστιάζουν περισσότερο στην 

ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων που θα τους διευκολύνει στην εύρυθμη διοικητική 

λειτουργία του σχολείου. Όσον αφορά στην υποστήριξη της καινοτόμου αξιοποίησης των 

ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική και διοικητική πρακτική, αρκετοί ερευνητές 

επικεντρώθηκαν στο ρόλο των διευθυντών/ντριών ως ψηφιακών ηγετών και στην 

ενδυνάμωσή τους με ανάλογες ψηφιακές δεξιότητες (Bastos & Oliveira, 2015˙ Christensen et 

al., 2018˙ Starkey & Eppel, 2019˙ Yu & Prince, 2016). Εάν οι σχολικοί ηγέτες 

συμπεριφερθούν ως ψηφιακοί ηγέτες και προωθήσουν τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα οδηγήσουν τα σύγχρονα σχολεία στην ψηφιοποίηση και 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό (Håkansson Lindqvist, 2019˙ Håkansson Lindqvist & 

Pettersson, 2019).     

Κατά συνέπεια, η αλλαγή των διοικητικών πρακτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες δεν 

είναι μόνο συνάρτηση της απόκτησης νέων δεξιοτήτων ή γνώσεων αλλά κυρίως επηρεάζεται 

από την αλλαγή στάσεων, πεποιθήσεων και συμπεριφορών εκ μέρους των επιμορφούμενων 

ηγετικών στελεχών και εν συνεχεία και των υπολοίπων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Η αίσθηση που αποκομίζει κανείς από τα δεδομένα που αντλήθηκαν από τα ερωτηματολόγια 

και τις συνεντεύξεις είναι ότι οι συμμετέχοντες επιδίωξαν να εφαρμόσουν στην πράξη τις 

γνώσεις και δεξιότητες που καλλιέργησαν στο βαθμό που αισθάνονταν ότι ήταν εφικτό να τις 

αξιοποιήσουν και εφόσον τους το επέτρεπε το οργανωτικό πλαίσιο του σχολείου.  

 

11.10    Φραγμοί/δυσκολίες από τη συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα  

__________________________________________________________________ 

Τα εμπόδια που τυχόν συνάντησαν οι επιμορφούμενοι από τη συμμετοχή τους στην 

επιμόρφωση λήφθηκαν σοβαρά υπόψη από τη σχεδιάστρια-επιμορφώτρια του προγράμματος 

και υπερκεράστηκαν, σύμφωνα με τις απόψεις που εξέφρασαν οι ίδιοι οι 

συνεντευξιαζόμενοι. Το κυρίαρχο στοιχείο που τονίστηκε ήταν ότι λήφθηκαν υπόψη τα 

ζητήματα και οι πλείστες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη φύση των συμμετεχόντων, 
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καθώς είναι ενήλικες εκπαιδευόμενοι. Ειδικότερα, ο προγραμματισμός της μελέτης του 

εκπαιδευτικού υλικού και η διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων και των τεστς ήταν 

ρεαλιστικά καθορισμένα και κάλυπταν τις επιμορφωτικές ανάγκες των συμμετεχόντων.  

Ως θετικό στοιχείο της επιμορφωτικής δράσης αναφέρθηκαν οι ορθά 

προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις, οι οποίες οργανώθηκαν κατόπιν συνεννόησης με την 

επιμορφώτρια σε σταθερή ημέρα και ώρα που να εξυπηρετεί τους περισσότερους ηγέτες 

εκπαίδευσης, καθώς ορισμένοι από αυτούς εργάζονταν σε σχολεία πρωινής βάρδιας, άλλοι 

σε σχολεία μεσημεριανής βάρδιας και άλλοι σε εσπερινές σχολικές μονάδες. Αυτό το εύρημα 

δηλώνει τη διάθεση εκ μέρους της επιμορφώτριας να συμμετέχουν στις τηλεσυναντήσεις  

όσο γίνεται περισσότεροι σχολικοί ηγέτες, καθώς στην εικονική τάξη της πλατφόρμας θα 

υπήρχε η δυνατότητα επίλυσης αποριών, ανταλλαγής εμπειριών, εμπέδωσης της θεωρίας, 

ευρύτερης συζήτησης και ανάπτυξης γόνιμου διαλόγου μεταξύ των επιμορφούμενων. 

Ωστόσο, λόγω της διαφοροποίησης των ωρολογίων προγραμμάτων, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, η πλατφόρμα παρείχε τη δυνατότητα μέσω μαγνητοσκοπήσεων να μπορεί ο 

καθένας οποιαδήποτε χρονική στιγμή και όσες φορές επιθυμούσε να τις παρακολουθήσει και 

εκ των υστέρων να υποβάλει τυχόν προβληματισμούς στο φόρουμ συζητήσεων της 

θεματικής ενότητας και να λάβει άμεση ανατροφοδότηση.  

Φάνηκε ξεκάθαρα από την έναρξη η πρόθεση των επιμορφούμενων να συμμετέχουν 

στις τηλεσυναντήσεις, όπως επιβεβαιώνεται και από το σταθερό αριθμό συμμετεχόντων σε 

όλες τις τηλεσυναντήσεις. Στην έρευνα των Panagiotakopoulos, Tsiatsos, Lionarakis και 

Tzanakos (2015), οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτές επισήμαναν τη σημαντικότητα του 

εργαλείου της τηλεσυνάντησης, καθώς ενισχύει την επικοινωνία και τη μάθηση στην εξΑΕ.  

Ενδείξεις προβληματισμού ή σχολιασμού αρνητικής χροιάς εντοπίστηκαν στις 

απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων και οι οποίες δύνανται να συνοψιστούν στις ακόλουθες 

πτυχές:   

 Η έλλειψη της φυσικής παρουσίας της επιμορφώτριας και των επιμορφούμενων και η 

διά ζώσης επικοινωνία. 

 Η διστακτικότητα των εκπαιδευόμενων να εκφέρουν τις απόψεις τους στις 

τηλεδιασκέψεις. 

 Η μη δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό και μετά το πέρας 

της επιμόρφωσης. 

 Η δυσλειτουργία της πλατφόρμας και τη μη φιλικότητά της προς το χρήστη. 
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11.11    Αποτελέσματα ως προς τη γενική ικανοποίηση των επιμορφούμενων  

_________________________________________________________________ 

Οι τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου επικεντρώθηκαν στη γνώμη που 

σχημάτισαν οι επιμορφούμενοι για τη γενικότερη εικόνα της εκπαιδευτικής παρέμβασης και 

το βαθμό ικανοποίησής τους από αυτή. Ως προς τη συμβολή του προγράμματος στην 

καθημερινή διοικητική πραγματικότητα και στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι του σχολείου 

ευθύνης τους, κατέστη ολοφάνερη η επίδραση του προγράμματος στην ενδυνάμωση και στον 

προσανατολισμό τους σε πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκόμισαν. Η πρακτική 

εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων από ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης έχει 

πρόσθετη αξία εν συγκρίσει με τη θεωρητική προσέγγιση γνώσεων.  

Το πρόγραμμα κατάρτισης ώθησε τους συμμετέχοντες στην υιοθέτηση τεχνικών 

επίλυσης περίπλοκων προβλημάτων, καθώς επίσης και στην αξιοποίηση επικοινωνιακών 

τεχνικών, ώστε να καταστεί η επικοινωνία στη σχολική μονάδα πιο αγαστή και 

αποτελεσματική. Επιπρόσθετα, ενδυναμώθηκαν στον κομβικό για τη συνύπαρξη ατόμων 

τομέα της συναισθηματικής νοημοσύνης, η οποία νοείται ως πολύ ουσιαστική δεξιότητα που 

είναι αναγκαίο να διέπει τη σχολική ηγεσία. Η παρατήρηση στο ψηφιακό περιβάλλον 

μάθησης επιβεβαιώνει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του 

συνόλου των επιμορφούμενων κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής δράσης. Επιπρόσθετα, 

κομβική παράμετρος για την προσωπική ζωή και την επαγγελματική καριέρα των σύγχρονων 

ηγετών εκπαίδευσης θεωρήθηκε και η ικανότητα αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, 

των οποίων τη χρήση φαίνεται να αντιλήφθηκαν οι συνεντευξιαζόμενοι στο παρόν 

πρόγραμμα.       

 Αξίζει να επισημανθεί ότι ο βαθμός ικανοποίησης από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης άγγιξε τα μέγιστα. Οι επιμορφούμενοι αισθάνθηκαν την αυτοεκπλήρωση που 

βιώνει ο κάθε συμμετέχων μέσω της επίτευξης συγκεκριμένων και προκαθορισμένων 

προσωπικών στόχων. Εξήραν τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης σε 

σχέση με τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των ιδεών που αποκόμισαν, την πρόκληση 

του ενδιαφέροντός τους και την αύξηση της αυτοπεποίθησής τους όσον αφορά στην 

κατάρτισή τους στη μελετώμενη θεματολογία. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και η 

παρατήρηση που πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα Blackboard, όπου διαπιστώθηκε η 

μεγάλη συμμετοχή των επιμορφούμενων και η εμπλοκή τους στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες του προγράμματος αλλά και στις προκαθορισμένες τηλεσυναντήσεις.    

 Στο πλαίσιο του ίδιου ερευνητικού πεδίου κωδικοποιήθηκαν και οι απαντήσεις των 

διευθυντικών στελεχών που έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις της ποιοτικής έρευνας. Οι 
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συνεντευξιαζόμενοι απέδωσαν πρόσθετη αξία στο επιμορφωτικό εγχείρημα, καθώς 

εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα. Τόνισαν ότι η βαθιά 

ικανοποίησή τους οφείλεται: i) στην επαγγελματική οργάνωση, υλοποίηση και συνολική 

λειτουργία του προγράμματος, ii) στο πρωτότυπο διδακτικό του περιεχόμενο, iii) στις 

συνεργατικές και συμμετοχικές διδακτικές μεθόδους (φόρουμ συζητήσεων, ανταλλαγή 

μηνυμάτων, εποικοδομητική κριτική, μελέτες περίπτωσης, βιωματική εφαρμογή της νέας 

γνώσης, κ.λπ), iv) στην έγκαιρη ηλεκτρονική ενημέρωση εκ μέρους της επιμορφώτριας, v) 

στη σωστή δόμηση των θεματικών ενοτήτων, vi) στον εμπλουτισμό των γνώσεων για την 

καλύτερη άσκηση της διοίκησης του σχολείου, vii) στην επαφή με επικαιροποιημένη 

βιβλιογραφία για τις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες και viii) στην ευελιξία και 

διευκόλυνση της εξ Αποστάσεως επιμόρφωσης αυτής καθεαυτής. 

11.12    Ευρήματα από τις επισημάνσεις/εισηγήσεις για τη βελτίωση του προγράμματος 

__________________________________________________________________________ 

   11.12.1  Επισημάνσεις επιμορφούμενων  

Στο τελευταίο τμήμα του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου αποτίμησης της 

επιμορφωτικής δράσης, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις 

και εισηγήσεις, με σκοπό τη διαμόρφωση και βελτίωση συγκεκριμένων πτυχών της 

επιμορφωτικής δράσης, σύμφωνα με το τέταρτο στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας του 

Guskey. Μέσα από μία ερώτηση "ανοικτού τύπου", οι ερωτηθέντες διευθυντές/ντριες 

κλήθηκαν να προβούν σε προτάσεις - εισηγήσεις για τη βελτίωση του οργανωτικού πλαισίου 

σχεδιασμού και υλοποίησης ενός αντίστοιχου επιμορφωτικού προγράμματος στο μέλλον. Οι 

επισημάνσεις των σχολικών ηγετών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, όπως εκείνες 

αντλήθηκαν, τόσο από τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων όσο και από την 

ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων συμπυκνώνονται στις εξής (Πίνακας 11.2):  
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Πίνακας 11.2: Επισημάνσεις επιμορφούμενων διευθυντών/ντριών   

Επισημάνσεις συμμετεχόντων διευθυντικών στελεχών για την επιμόρφωση  

 Άρτιο πρόγραμμα από οργανωτική άποψη.  

 Καινοτόμο, κατατοπιστικό, ευσύνοπτο, άρτια δομημένο, ιεραρχημένο και ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον πρόγραμμα. 

 Πληρότητα από άποψη περιεχομένου και θεματολογίας. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος σύμφωνα με τις αρχές Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων.  

 Επιστημονικός προσανατολισμός στο σχεδιασμό/παρουσίαση του επιμορφωτικού 

υλικού. 

 Ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα μελέτης του υλικού και διεκπεραίωσης των 

δραστηριοτήτων.  

 Επάρκεια διδακτικής μεθοδολογίας σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. 

 Ξεκάθαρη αποτύπωση των εμπειριών και βιωμάτων των επιμορφούμενων μέσω των 

αναρτήσεων στα φόρουμ συζητήσεων.  

 Διαρκής υποστήριξη της επιμορφώτριας για τη δημιουργία και προώθηση υγιούς 

κλίματος συνεργατικότητας και αλληλεπίδρασης (συζήτηση  απόψεων, διατύπωση 

ενστάσεων/αντιρρήσεων, εποικοδομητική κριτική, κ.λπ). 

 Ενεργός συμμετοχή των διευθυντικών στελεχών (άνω των 100 αναρτήσεων σε κάθε 

δραστηριότητα στο φόρουμ συζητήσεων, σταθερά 35-40 άτομα στις 

τηλεσυναντήσεις).   

 Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα αποτέλεσε έναυσμα για 

προσωπική ευδοκίμηση και επαγγελματική ανάπτυξη.    

 Προοπτική συμμετοχής σε ανάλογα προγράμματα κατάρτισης στο μέλλον.  
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   11.12.2  Προτάσεις - εισηγήσεις επιμορφούμενων 

Οι προτάσεις που κατέθεσαν οι επιμορφούμενοι διευθυντές/ντριες για τη βελτίωση 

της συγκεκριμένης μορφής της εξ Αποστάσεως επιμόρφωσης επικεντρώθηκαν σε τρεις 

θεματικούς άξονες ως εξής (Πίνακας 11.3): 

Πίνακας 11.3: Προτάσεις - εισηγήσεις επιμορφούμενων για τη βελτίωση του προγράμματος  

Εκπαιδευτικό Υλικό 
Εκπαιδευτικές 

μέθοδοι/τεχνικές 

Οργάνωση / σχεδιασμός 

προγράμματος 

 Ποσοτικός εμπλουτισμός  

υλικού/πρόσθετη θεματολογία 

(συνεργασία, ευελιξία, λήψη 

απόφασης, διαχείριση χρόνου, 

κριτική σκέψη, κ.λπ) και 

περισσότερες ώρες επι-

μόρφωσης.  

 Εμβάθυνση/εμπλουτισμός του 

υλικού στις υπάρχουσες 

μελετώμενες έννοιες. 

 Εκτενέστερη ανάπτυξη 

βασικών soft skills (π.χ. 

ενσυναίσθηση, επικοινωνία, 

συναισθηματική νοημοσύνη).  

 Έμφαση στην πρακτική 

εφαρμογή επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων (συνέντευξη, 

ομιλία σε ακροατήριο, κ.λπ). 

 Διαίρεση υλικού σε 

περισσότερες υποενότητες για 

την καλύτερη διδασκαλία και 

μελέτη τους.  

 Περισσότερες και πιο περίπλοκες 

μελέτες περίπτωσης. 

 Ενδεικτικές απαντήσεις για τις 

μελέτες περίπτωσης. 

 Περισσότερες βιωματικές τεχνικές 

διδασκαλίας (παιχνίδια ρόλων, 

εικονικές προσομοιώσεις). 

 Ομαδικές εργασίες για επίλυση  

προβλημάτων (και υποχρεωτικού 

χαρακτήρα). 

 Ποσοτικός εμπλουτισμός των τεστ 

αυτο-αξιολόγησης. 

 Διά ζώσης συναντήσεις βιωματικού 

περιεχομένου.  

 Ενσωμάτωση περισσότερων 

εργασιών στη θεματική ενότητα των 

ψηφιακών δεξιοτήτων.   

 Ενθάρρυνση εκπαιδευόμενων για 

ενεργητική συμμετοχή στις 

τηλεδιασκέψεις. 

 Ενσωμάτωση μίας εναρκτήριας 

τηλεσυνάντησης γνωριμίας.  

 Δραστηριότητες περισσότερο 

"προσανατολισμένες στην πράξη".  

 Το πρόγραμμα να 

απευθύνεται σε ευρύτερο 

πληθυσμό - στόχο (π.χ. και σε 

εκπαιδευτικούς). 

 Επιμήκυνση χρονικής 

διάρκειας του  προγράμματος 

(λόγω της φύσης του 

γνωστικού αντικειμένου και 

της μεγάλης ανταπόκρισής 

του στους επιμορφούμενους). 

 Χρονική επιμήκυνση για 

μελέτη της θεματικής 

ενότητας των ψηφιακών 

δεξιοτήτων. 

 Ύπαρξη τηλεσυνάντησης στο 

τέλος για συζήτηση και 

απολογισμό για το 

πρόγραμμα.  
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Οι απόψεις των περισσοτέρων συναινούν στο ότι επρόκειτο για διαδικτυακή 

επιμόρφωση, η οποία είναι άξια να την παρακολουθήσει κάποιος και να συμμετέχει ενεργά, 

καθώς χαρακτηρίστηκε: α) άριστα δομημένη, β) σχετική με τα ενδιαφέροντα των ηγετών της 

εκπαίδευσης, γ) τεκμηριωμένη με σύγχρονη βιβλιογραφία, δ) ουσιαστική και λειτουργική ως 

προς τη διάρκεια και τον τρόπο υλοποίησης, ε) πλούσια, εφαρμόσιμη, αλληλεπιδραστική και 

περιεκτική ως προς το περιεχόμενο, στ) εφαρμόσιμη στα σύγχρονα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα, ζ) ενεργητική ως προς τις διδακτικές μεθόδους και τεχνικές και η) μοντέρνα 

και καινοτόμα.  

Από τις εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν από τους περισσότερους ηγέτες εκπαίδευσης 

που συμμετείχαν στην ποσοτική και ποιοτική έρευνα αξιολόγησης της επιμορφωτικής 

δράσης, καθίσταται εμφανές ότι επαληθεύτηκαν οι αρχικές προσδοκίες τους μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση του προγράμματος, καθώς προέβησαν σε πολύ επαινετικά και ενθαρρυντικά 

λόγια για το παρόν πρόγραμμα. Αναλυτικότερα, απέκτησαν νέες γνώσεις και εμπειρίες ή 

εμπλούτισαν όσες δεξιότητες ήδη κατείχαν. Αποκόμισαν ιδέες για την εφαρμογή νέων 

πρακτικών και θεωρητική υποστήριξη για όσες πρακτικές ήδη εφάρμοζαν. Συνειδητοποίησαν 

τη σημαντικότητα και την αξία των δεξιοτήτων ζωής αλλά και των ψηφιακών δεξιοτήτων, οι 

οποίες δεξιότητες είναι βαρύνουσας σημασίας για την αποτελεσματικότητα ενός σύγχρονου 

ηγετικού στελέχους εκπαίδευσης. Παράλληλα, διεύρυναν τον προβληματισμό τους και 

μετέβαλαν τον προσανατολισμό τους σε διάφορες εκφάνσεις του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι 

ενσωματώνοντας εγκάρσιες και ψηφιακές δεξιότητες στο επαγγελματικό πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διοίκησης. Επιπλέον, φάνηκε ότι διεύρυναν τη δυνατότητά τους να αναζητούν 

ποικίλους τρόπους αντιμετώπισης διαφόρων καταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη και το 

σχολικό συγκείμενο και ενισχύθηκε η αίσθηση προσωπικής επάρκειάς τους. Επιπρόσθετα, 

ήρθαν σε επαφή με ομοτέχνους σχολικούς ηγέτες, οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικούς 

τύπους σχολείων, αντάλλαξαν ιδέες, γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικές και ανέπτυξαν δίκτυα 

επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.    

Εκείνο που προέκυψε ως το θετικότερο στοιχείο της εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν 

η δυνατότητα που παρείχε στους επιμορφούμενους να εφαρμόσουν με συστηματικό τρόπο 

ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο που λάμβανε υπόψη την αναγκαιότητα των σχολικών ηγετών 

για την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που απαιτούν τα σύγχρονα σχολεία και κατ’ 

επέκταση ολόκληρη η κοινωνία και εν τέλει διαμορφώθηκε και προσαρμόστηκε στην 

ελληνική πραγματικότητα.   
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Κεφάλαιο 12  

Συμπεράσματα, Περιορισμοί, Εισηγήσεις 
 

12.1    Συμπεράσματα και διαπιστώσεις 

__________________________________ 

 

Οι κυοφορούμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που "συνθέτουν" το εκπαιδευτικό 

σκηνικό σήμερα και η νέα διαμορφωθείσα εκπαιδευτική πραγματικότητα καθιστούν πιο 

επίκαιρη από ποτέ την αναζήτηση ενός διαφορετικού μοντέλου σχολικού ηγέτη: αφενός ενός 

ηγέτη εκπαίδευσης εφοδιασμένου με κοινωνικές δεξιότητες του 21ου αιώνα απαραίτητες για 

το μετασχηματισμό μίας σχολικής μονάδας και αφετέρου ενός ψηφιακού ηγέτη, ο οποίος θα 

είναι εξοπλισμένος με δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να οργανώσει και να συντονίσει 

ομάδες, να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό σε επικοινωνία και να καθοδηγήσει σε 

σχολική κουλτούρα καινοτομιών, ψηφιακής τεχνολογίας, μάθησης και συνεχούς βελτίωσης. 

Για τους σχολικούς ηγέτες υψηλής απόδοσης στη σημερινή εποχή είναι προφανής η χρεία 

ανάπτυξης διαφορετικών δεξιοτήτων και απόκτησης νέων εμπειριών εν συγκρίσει με τους 

τεχνοκράτες διευθυντές/ντριες των προηγούμενων γενεών.  

Παρότι στη σημερινή εποχή η εκπαιδευτική πολιτική στον ελλαδικό χώρο έχει 

αρχίσει σταδιακά να αποκρυσταλλώνει οργανωτική κουλτούρα φιλική προς τη μάθηση και 

την επαγγελματική ανάπτυξη για σχολικούς ηγέτες, ωστόσο δεν έχει υιοθετήσει νέα μοντέλα 

εκπαιδευτικής ηγεσίας που να ενσωματώνουν ικανότητες και βασικές δεξιότητες του 21ου 

αιώνα. Υπό αυτό το φακό, καθίσταται αναγκαία και επιτακτική η απόκτηση δεξιοτήτων και 

εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων, ώστε να δημιουργηθεί μία ''δεξαμενή'' 

επαγγελματιών ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προκλήσεις. 

Άλλωστε η κατανόηση του ψηφιακού συγκείμενου, η διαμόρφωση νέων συνθηκών και οι 

πολλαπλοί ρόλοι με τους οποίους ενδύεται ο σύγχρονος ηγέτης εκπαίδευσης, καθιστούν 

επιτακτική την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης. Επίσης, επιβεβαιώνεται η 

πολυπλοκότητα του διοικητικού πλαισίου, στο οποίο εγγράφεται η επαγγελματική πρακτική 

των σύγχρονων σχολικών ηγετών, καθώς και η συνθετότητα των προβλημάτων τα οποία 

καλείται να διαχειριστεί, να ανταποκριθεί επαρκώς και να επιλύσει και τα οποία ευθύνονται 

για την αναγκαιότητα θεωρητικής και πρακτικής ενίσχυσης και ύπαρξης επιμορφωτικής 

πολιτικής των ηγετών εκπαίδευσης. 

Τα σχολεία του 21ου αιώνα απαιτούν υψηλής ποιότητας έμψυχο δυναμικό, το οποίο 

να αποτελείται όχι μόνο από τυπικώς προσοντούχα άτομα αλλά και από κατάλληλα 
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επιμορφωμένα και καταρτισμένα διευθυντικά στελέχη ικανά να τα οδηγήσουν στην 

εκπαιδευτική αριστεία. Μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφική τεκμηρίωση αναδεικνύεται η 

επιταγή για επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης ως βασικός 

και αναπόσπαστος παράγοντας μεγιστοποίησης της ποιότητας του διοικητικού έργου, της 

αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών, της μαθησιακής απόδοσης, καθώς και της σχολικής 

αποτελεσματικότητας και βελτίωσης. Για τους ανωτέρω λόγους η αξιοποίηση κοινωνικών 

και ψηφιακών δεξιοτήτων αρχίζει να προβάλλεται ευρέως τα τελευταία χρόνια και να 

προβληματίζει επιστήμονες του πεδίου, ιθύνοντες της εκπαιδευτικής πολιτικής και πλήθος 

ερευνητών.  

Η επιμόρφωση σχολικών ηγετών συνδέεται με την επικαιροποίηση της διοικητικής 

λειτουργίας του σχολικού οργανισμού και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα και 

αποτελεί μία μορφή εγγύησης για τη συνεχόμενη βελτίωση και αποτελεσματικότητα όχι 

μόνο του ίδιου του σχολικού ηγέτη αλλά και της σχολικής μονάδας της οποίας ηγείται. Δεν 

είναι δυνατόν να συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στην παρακολούθηση μαθημάτων 

υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα σεμιναριακής μορφής, αλλά επιβάλλεται να 

αποτελεί τμήμα διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης διευθυντών/ντριών εκπαίδευσης για 

την εξασφάλιση ανανεωτικής πνοής στο σχολικό οργανισμό. Επίσης, θα πρέπει να 

εφαρμόζεται με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη ή και τη βελτίωση θεωρητικών, πρακτικών, 

προσωπικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων πριν 

αλλά και κατά τη διάρκεια της διευθυντικής θητείας.         

Στις περισσότερες χώρες η μεγιστοποίηση της συμμετοχής των ηγετικών στελεχών 

εκπαίδευσης σε επιμορφωτικές δράσεις συνδέεται με την ανάγκη για επαγγελματική 

ανάπτυξη και ''επαγγελματοποίησή'' τους. Επιπλέον, η  συμμετοχή των διευθυντών/ντριών σε 

επιμορφωτικά προγράμματα σχετίζεται με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της ίδιας της 

επιμόρφωσης, με έμφαση στην ιδέα της Διά Βίου Εκπαίδευσης και στην αναγνώριση της 

θέσης ότι η επιμόρφωση μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης στις αλλεπάλληλες 

αναπροσαρμογές που λαμβάνουν χώρα σε δυναμικά συστήματα, όπως τα εκπαιδευτικά. Η 

επιμόρφωση έχει ειδωθεί υπό το πρίσμα διασφάλισης της ποιότητας του διοικητικού έργου 

και επιτυχούς διοίκησης και διαχείρισης του σύγχρονου σχολείου του 21ου αιώνα. Στο 

πλαίσιο του ευρύτερου προβληματισμού για το ρόλο της επιμόρφωσης ηγετών εκπαίδευσης, 

παρατηρείται ότι δεν πρέπει να είναι μόνο διορθωτικός αλλά και ευέλικτος και παρεμβατικός 

με δυνατότητες αυτοδιερεύνησης, αυτενέργειας και αυτοπαρατήρησης των ίδιων των 

επιμορφούμενων.      
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Εκείνο που διεθνώς καθίσταται σαφές είναι ότι η επιμόρφωση συνιστά μία σύνθετη 

διαδικασία με ποικίλες διαστάσεις και όχι απλά μία προσπάθεια συμπλήρωσης των κενών 

της αρχικής τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιπρόσθετα, κοινή ανησυχία που 

διαφαίνεται στο πλαίσιο των διεθνών τάσεων αποτελεί το ενδεχόμενο η επιμόρφωση να 

αποτελεί ευθύνη του κράτους ή του κάθε διευθυντικού στελέχους ατομικά και εάν θα πρέπει 

να συσχετιστεί με τη βελτίωση της καριέρας των στελεχών εκπαίδευσης. Επίσης, κρίσιμο 

δίλημμα, παγκοσμίως, αποτελεί το ζήτημα της εθελοντικής συμμετοχής ή της 

υποχρεωτικότητας των προγραμμάτων κατάρτισης των  ηγετών εκπαίδευσης.   

Παράλληλα, στο διεθνές σκηνικό ανάμεσα σε άλλα ζητήματα εξέχουσα θέση 

κατέχουν προβληματισμοί της τάξης του ποιος αποφασίζει για τη σκοποθεσία, τη 

διάρθρωση, την οργάνωση, τη διαχείριση και τα πλαίσια των επιμορφωτικών μαθημάτων, 

ποια είναι τα κίνητρα για την εξασφάλιση της μέγιστης συμμετοχής των διευθυντών/ντριών, 

ποιο είναι το είδος και η χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης, καθώς και με ποια μεθοδολογία  

θα πρέπει να προσφέρεται η επιμόρφωση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, όλο και περισσότερες 

χώρες προβάλλουν την απαίτηση για διεξαγωγή επίσημων βασικών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων για  τους προ- και εν ενεργεία ηγέτες εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, παρότι οι 

κύριοι πάροχοι επιμόρφωσης είναι τα πανεπιστήμια, συχνά εντοπίζονται πλείστες ευκαιρίες 

προώθησης επιμορφωτικών στρατηγικών άτυπης μάθησης και από ιδιωτικούς φορείς και 

ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης - διά ζώσης και εξ Αποστάσεως - ως τμήμα 

ευρύτερης επαγγελματικής ανάπτυξης στελεχών στο χώρο της εκπαίδευσης.    

Όσον αφορά στο κυρίαρχο ζήτημα των μορφών επιμόρφωσης και της μεθοδολογίας 

βάσει της οποίας τα προγράμματα κατάρτισης σχολικών ηγετών σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται, διεξάγεται διεθνώς μεγάλη επιστημονική συζήτηση. Στο εγγύς μέλλον 

προτείνεται όχι μόνο η ύπαρξη παραδοσιακών μορφών επιμόρφωσης (διά ζώσης 

προγράμματα, πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία) αλλά και πιο ευέλικτων τυπικών και 

άτυπων μορφών επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης σχολικών ηγετών, όπως οι 

διδασκαλίες που λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά διαδικτυακά (online) ή και μικτά μοντέλα 

επιμόρφωσης (hybrid models) - με την εφαρμογή μεθόδων διά ζώσης και εξ Αποστάσεως. 

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τη μεθοδολογία με την οποία προσφέρονται τα 

προγράμματα επιμόρφωσης, ιδιαίτερα σημαντικά κρίνονται τα εξ Αποστάσεως μεντορικά 

προγράμματα (online mentoring). Αυτά εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο στην προετοιμασία 

των εκπαιδευτικών που πρόκειται να τοποθετηθούν σε θέση ευθύνης. Κατά τη διάρκειά τους 

υλοποιούνται διαδικτυακές συνεδρίες συμβουλευτικής για την υποστήριξη των αρχάριων 
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διευθυντικών στελεχών στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων μέσα από μία ισχυρή σχέση 

καθοδήγησης του μέντορα προς το μεντορευόμενο.   

Επίσης, προτείνονται επιμορφωτικά προγράμματα που κινούνται προς την 

κατεύθυνση της ανοικτής και μαζικής μάθησης. Τέτοια προγράμματα είναι τα Μαζικά 

Ανοικτά Μαθήματα μέσω Διαδικτύου (MOOCS), τα οποία έχουν τη δυναμική να 

προσφέρουν ανοικτή εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου σε τεράστια κλίμακα 

παρέχοντας εμπλουτισμένη επιμορφωτική εμπειρία και άπειρες δυνατότητες για διαμοιρασμό 

της γνώσης. Στα διαδικτυακά εικονικά περιβάλλοντα και με την αξιοποίηση πλατφορμών 

τηλεκατάρτισης, οι χρήστες-επιμορφούμενοι αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία σύγχρονης και 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, έρχονται σε αλληλεπίδραση με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, 

παρακολουθούν βιντεοδιαλέξεις εμπλουτισμένες με ασκήσεις αυτοαξιολόγησης με στόχο την 

εμπλοκή τους, εκπονούν γραπτές εργασίες και λαμβάνουν ανατροφοδότηση.    

Επιπλέον, μία ακόμη καινοτόμα μεθοδολογική προσέγγιση θεωρούνται τα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια (educational games) και οι προσομοιώσεις (simulations) που 

επιφέρουν αλλαγές στη δυναμική των επιμορφωτικών προγραμμάτων ως προς την πρακτική 

εφαρμογή. Οι προσομοιώσεις είναι αποτελεσματικά εργαλεία μάθησης, καθώς επιτρέπουν 

στους επιμορφούμενους να εργάζονται σε ομάδες ή και μεμονωμένα και να βλέπουν τις 

αντιδράσεις τους και τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, 

παρέχουν σενάρια πραγματικής ζωής, μεταβάλλουν τον τρόπο σκέψης και επιτρέπουν τους 

ηγέτες να καταστούν γρήγοροι λύτες σύνθετων προβλημάτων.   

Τα τελευταία χρόνια σε μία προσπάθεια βελτιστοποίησης των σχολείων, οι ηγέτες 

εκπαίδευσης καλούνται να συμμετάσχουν σε ενισχυμένα επαγγελματικά δίκτυα μάθησης 

(professional learning networks), τα οποία συμπεριλαμβάνουν ευρύ φάσμα επιμορφούμενων 

και ψηφιακών εργαλείων. Με τη συμμετοχή σε επαγγελματικούς χώρους κοινωνικών μέσων 

οι εκπαιδευτικοί ηγέτες έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ομοτέχνους τους 

διευθυντές/ντριες, να αλληλεπιδράσουν σε διαδικτυακούς τόπους και να αναπτύξουν νέες 

ιδέες, προοπτικές, νοοτροπίες, στρατηγικές ηγεσίας, πρακτικές αξιολόγησης και εν γένει 

επαγγελματική γνώση. Επίσης, με τη συμμετοχή τους σε Κοινωνικά Δίκτυα και σε 

Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης και Πρακτικής προωθούν την ομαδική εργασία και την 

ιδέα της συνεργατικότητας και δεσμεύονται σε ένα δίκτυο επαγγελματικών σχέσεων και 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης.      

Παράλληλα, λόγω των ραγδαίων ψηφιακών εξελίξεων και της αναζήτησης για 

εύκολη πρόσβαση σε ''έξυπνες'' κινητές συσκευές, νέοι δρόμοι ανοίγονται στο χώρο της 

εκπαιδευτικής επιμόρφωσης. Μία τέτοια τάση στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό αποτελεί και η 
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μικρομάθηση (microlearning), ή διαφορετικά η μεθοδολογία να μεταφέρεται πληροφορία και 

περιεχόμενο σε μικρά τμήματα. Οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να 

απορροφήσουν τεράστιο όγκο εκπαιδευτικού περιεχομένου, αλλά καλούνται να 

παρακολουθήσουν μικρά κείμενα, εικόνες, videos, παρουσιάσεις και να συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες απαντώντας σε σύντομα quizzes, με στόχο την προώθηση της 

κριτικής σκέψης, την κατάκτηση στόχων και δεξιοτήτων και την εποικοδομητική - όχι 

αξιολογική - ανατροφοδότηση.               

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον της τρέχουσας διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής 

στρέφεται στη δημιουργία προτύπων επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης ηγετών 

εκπαίδευσης, με εστίαση σε διάφορες πτυχές και πλαίσια της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Ευρεία 

συναίνεση παρατηρείται μεταξύ των χωρών, οι οποίες προωθούν πρότυπα επιμόρφωσης που 

σχετίζονται περισσότερο με διαχειριστικές πτυχές της ηγεσίας της εκπαίδευσης, παρά τις 

διακηρύξεις περί αυτονομίας και ισχυρού επαγγελματισμού των ηγετών εκπαίδευσης.  

Ειδικότερα, τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης αντικατοπτρίζουν δύο 

προσεγγίσεις για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη αναλάβει ή πρόκειται 

να αναλάβουν τα ηνία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού - προσεγγίσεις που αμφότερες 

διέπονται από επαγγελματισμό. Η μία προσέγγιση προσυπογράφει ένα περισσότερο 

τυποποιημένο μοντέλο επιμορφωτικών προγραμμάτων, το οποίο εστιάζει στους 

εκπαιδευτικούς ηγέτες ως πιστά εκτελεστικά όργανα κυβερνητικών πολιτικών. Η άλλη 

προσέγγιση αφορά μία πιο εποικοδομητική πτυχή με περιθώρια μεγαλύτερης αυτονομίας, η 

οποία εμπερικλείει προσπάθειες για ενσωμάτωση νέων επαγγελματικών αξιών με γνώμονα 

τους κανόνες εκπαιδευτικής ηθικής. 

Επιπλέον, τα προγράμματα κατάρτισης μοιράζονται πολλά κοινά διλήμματα - τη 

ροπή προς το σύγχρονο μάνατζμεντ ή την εστίαση στην παιδαγωγική, ηθική και κοινωνική 

πτυχή της ηγεσίας της εκπαίδευσης ή το συγκερασμό και των δύο προαναφερόμενων 

διαστάσεων; Αυτές οι διεθνείς τάσεις, θέσεις, αντιπαραθέσεις και διαφοροποιήσεις 

καταδεικνύουν την πολυπλοκότητα και την πολυδιάστατη θεώρηση του κρίσιμου ζητήματος 

της επαγγελματικής προετοιμασίας της σχολικής ηγεσίας.  

Το φάσμα της επαγγελματικής υποστήριξης και κατάρτισης σχολικών ηγετών 

διεθνώς ποικίλει. Σε μερικές περιπτώσεις χωρών διαπιστώνεται ότι υφίσταται ένα 

επιμορφωτικό πλαίσιο, του οποίου οι σκοποί και οι στόχοι διαμορφώνονται και τίθενται ad 

hoc ανάλογα με τις ανάγκες των ίδιων των υπό επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης. Άλλες 

φορές το πλαίσιο επιμόρφωσης εμφανίζεται κατακερματισμένο και αποσυνδεμένο από τις 

πραγματικές ανάγκες και τις προσδοκίες των ίδιων των στελεχών και άλλοτε παρατηρείται 
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απουσία πλαισίου επιμόρφωσης. Σε άλλες περιπτώσεις διαπιστώνεται η ύπαρξη διαφόρων 

οργανισμών και φορέων - επίσημων και ανεπίσημων, οι οποίοι εμπλέκονται στην παροχή 

επιμορφωτικής υποστήριξης με ποικιλομορφία στον οργανωτικό τους ρόλο, στους πόρους 

και στις ικανότητές τους. Πάντως, κοινός τόπος στο διεθνές σκηνικό αποτελεί η 

αναγκαιότητα θωράκισης των διευθυντών εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκριθούν στα αμιγώς 

εκπαιδευτικά, διοικητικά ή άλλης φύσεως καθήκοντα που απορρέουν από τη στελεχιακή 

θέση που κατέχουν.         

Αναφορικά με την παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρήθηκε μέσα από την 

ενδελεχή επισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, να γίνει σύγκριση της επιμορφωτικής 

πολιτικής της χώρας μας με τα πρότυπα επιμόρφωσης που έχουν διαμορφωθεί σε χώρες του 

εξωτερικού. Αναδείχθηκε το βιβλιογραφικό κενό όσον αφορά στην ανάπτυξη ή και ενίσχυση 

δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για τα ηγετικά στελέχη εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο. 

Συνεπώς, το στίγμα της διδακτορικής μελέτης μεταξύ άλλων έγκειτο στο να εστιάσει στην 

αναγκαιότητα, την κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των αρμόδιων για τη διαμόρφωση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής για τη συμπερίληψη προγραμμάτων που αφορούν στις κοινωνικές 

αλλά και ψηφιακές δεξιότητες ως προαπαιτούμενο και υποχρεωτικό μάθημα σε επίπεδο 

προπτυχιακών προγραμμάτων πανεπιστημίων. Ο στόχος είναι να ενταχθούν οι κοινωνικές 

και ψηφιακές δεξιότητες σε ποικίλα εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίσια και να δοθεί 

έμφαση ιδιαίτερα στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων των Παιδαγωγικών Επιστημών, 

ώστε οι εκπαιδευτικοί που μελλοντικά θα κληθούν να αναλάβουν διευθυντική θέση και όχι 

μόνο, να κατέχουν τυπικά προσόντα αλλά και βασικές δεξιότητες ζωής.   

Για τους ανωτέρω λόγους λήφθηκε απόφαση σχεδιασμού και υλοποίησης ενός εξ 

ολοκλήρου διαδικτυακού επιμορφωτικού προγράμματος, το οποίο αποσκοπούσε στην 

κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη ηγετικών στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Παρουσιάστηκε δυναμικά η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος και 

ο τρόπος εμπλοκής και αλληλεπίδρασης με τους συνεκπαιδευόμενους, την επιμορφώτρια, το 

υλικό και το ψηφιακό περιβάλλον επιμόρφωσης. Δημιουργήθηκε επιμορφωτικό υλικό με 

βάση τις αρχές της εξΑΕ, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, 

καθώς και της αυτοκατευθυνόμενης και συνεργατικής μάθησης.  

Οι ίδιοι οι επιμορφούμενοι που συμμετείχαν εκούσια στο πρόγραμμα, μετά το πέρας 

της υλοποίησής του προχώρησαν σε αθροιστική αξιολόγησή του. Ο απώτερος στόχος ήταν 

να γίνει αντιληπτό κατά πόσο οι νέες γνώσεις και δεξιότητες θα ήταν εφαρμόσιμες στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο της σχολικής μονάδας που διηύθυναν και εάν θα λειτουργούσαν 

επικουρικά και καταλυτικά στην άσκηση του καθημερινού διοικητικού τους έργου. Άλλωστε 



 
445 

στη σημερινή εποχή οι δεξιότητες του 21ου αιώνα λειτουργούν ως προαπαιτούμενα για την 

έναρξη της επαγγελματικής καριέρας του στελεχιακού δυναμικού της σύγχρονης 

εκπαίδευσης.             

Αρχικό ζητούμενο ήταν η ανάδειξη της αναγκαιότητας κατοχής δεξιοτήτων ζωής και 

η μεγιστοποίηση της συμμετοχής των σχολικών ηγετών, ωστόσο δεν υπήρξε η αναμενόμενη 

ανταπόκριση. Γι’ αυτό ευθύνονται διάφοροι ενδογενείς αλλά και εξωγενείς παράγοντες, 

όπως η έλλειψη προσωπικών κινήτρων, το ευρύτερο οργανωτικό πλαίσιο-συγκείμενο, καθώς 

και οι αντιδράσεις-στάσεις των εμπλεκόμενων σε επιμορφωτικές δράσεις. Οι βασικότεροι 

παράγοντες που λειτούργησαν ως τροχοπέδη στην παρούσα επιμορφωτική προσπάθεια ήταν 

η απουσία κουλτούρας επιμόρφωσης εκ μέρους των διευθυντών/ντριών, όπως διαφαίνεται 

από τον αριθμό υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος συμμετοχής, η άρνηση συμμετοχής σε 

επιμορφωτικά προγράμματα που δεν μοριοδοτούνται (μικρότερα των 400 ωρών) και ο μη 

υποχρεωτικός χαρακτήρας της. Έτερος αποτρεπτικός παράγοντας ήταν η προχωρημένη 

ηλικία των διευθυντικών στελεχών, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης και οδεύουν προς τη συνταξιοδότηση.  

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η μικτή έρευνα αξιολόγησης εμφανίζονται 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ως προς την ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την επιμορφωτική 

διαδικασία και αναδεικνύουν ενδιαφέροντα σημεία, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τη 

μελλοντική επιμορφωτική διαδικασία. Οι επιμορφούμενοι ενεπλάκησαν σε διαδικασίες 

κριτικού στοχασμού και ανακάλυψαν νέες πτυχές και νέα πρότυπα γνώσης μέσα από 

στοχευμένες συνεργατικές δραστηριότητες, διάλογο, ανατροφοδότηση, εποικοδομητική 

κριτική και αξιολόγηση των απόψεων των συνεπιμορφούμενων. Εντός της διαδικτυακής 

κοινότητας μάθησης οικοδομήθηκαν σχέσεις αμοιβαιότητας μέσα από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, το διαμοιρασμό και την ανταλλαγή ιδεών, ερεθισμάτων και εμπειριών.    

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του παρόντος επιμορφωτικού εγχειρήματος, λόγω 

του αριθμού των συμμετεχόντων, δεν είναι δυνατόν να γενικευτούν. Ωστόσο, το πρόγραμμα 

ευελπιστεί να αποτελέσει οδηγό για όσους αποφασίσουν να ορίσουν την επιμορφωτική 

πολιτική επιμόρφωσης και να δώσει πρόσθετη αξία σε ανάλογα επιμορφωτικά προγράμματα 

που πρόκειται να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν στο μέλλον. Η μεγάλη πρόκληση, 

ωστόσο, συνίσταται στο κατά πόσο τα ευρήματα, που εξήχθησαν από την όλη επιμορφωτική 

διαδικασία, πρόκειται να αποτιμηθούν ως θετικά και για το λόγο αυτό να αξιοποιηθούν ή εάν 

δεν ληφθούν σοβαρά υπόψη καταλήγοντας στα συρτάρια των ιθυνόντων χωρίς μελλοντικό 

αντίκρισμα. Για το λόγο αυτό προτείνεται ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός εξ Αποστάσεως 

επιμορφωτικού προγράμματος, που να περιλαμβάνει μεγαλύτερη εμβάθυνση στην 
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υπάρχουσα ή και σε επιπρόσθετη θεματολογία και να απευθύνεται σε μεγαλύτερη κλίμακα 

συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο σχολικών ηγετών αλλά και εκπαιδευτικών.   

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η επιμόρφωση αποτελεί βασικό μοχλό για την 

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών/ντριών και να την επιζητούν 

υιοθετώντας κουλτούρα και θετική αντίληψη ουσιαστικής επιμόρφωσης, ισχυρή 

επαγγελματική αποφασιστικότητα και σαφή κίνητρα για το επάγγελμα. Επιπλέον, το δέον θα 

ήταν να αναπτυχθούν επαγγελματικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές επιμόρφωσης, 

ώστε να καταστεί μία συντονισμένη και τυπική διαδικασία, επιβεβλημένη και με 

υποχρεωτικό χαρακτήρα και να απαιτείται ως βασικό προαπαιτούμενο για την επιλογή ενός 

εκπαιδευτικού σε θέση ευθύνης. Επιπλέον, επιβάλλεται να υφίσταται ένα πλαίσιο στήριξης 

τόσο των νεοπροαχθέντων σε διευθυντική θέση εκπαιδευτικών όσο και των ήδη διορισμένων 

και ασκούντων διευθυντικά καθήκοντα.   

Ωστόσο, περισσότερο από όλα είναι χρήσιμο να ληφθούν σοβαρά υπόψη σημαντικές 

παράμετροι για την εφαρμογή του μοντέλου της εξ Αποστάσεως επιμόρφωσης στα σχολεία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέτοιες παράμετροι θεωρούνται η μεταβολή των στάσεων εκ 

μέρους των ίδιων των διευθυντικών στελεχών, η δημιουργία ενός πλαισίου ανάπτυξης 

προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και η υιοθέτηση καλών πρακτικών που 

εφαρμόζονται διεθνώς, κατάλληλα αναπροσαρμοσμένων για το ελληνικό συγκείμενο, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί και να υλοποιηθούν ανάλογες 

επιμορφωτικές δράσεις. Υπό τις προαναφερόμενες συνθήκες το μοντέλο της διαδικτυακής 

επιμόρφωσης δύναται να έχει βιωσιμότητα (viability) στο σύγχρονο πλαίσιο των σχολικών 

μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο. 

  

12.2    Περιορισμοί της έρευνας αξιολόγησης του επιμορφωτικού προγράμματος 

_____________________________________________________________________ 

 

Το παρόν ερευνητικό πόνημα είχε ως κύριο στόχο την αθροιστική αξιολόγηση του εξ 

Αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης και κατάρτισης στελεχών εκπαίδευσης από την 

οπτική των ίδιων των επιμορφούμενων που συμμετείχαν ενεργά στην επιμορφωτική 

διαδικασία και τη διερεύνηση των απόψεών τους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Από τη συνολική επεξεργασία των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που προέκυψαν, 

εντοπίστηκαν σημεία στο σύνολο του σχεδιασμού, της δομής και της υλοποίησης του 

επιμορφωτικού προγράμματος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και επανεξέτασης. 

Ένας περιορισμός είναι ότι η διενέργεια της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε σύντομο 

χρονικό διάστημα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης, οπότε οι 
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απόψεις και οι στάσεις των διευθυντών/ντριών όσον αφορά στην αξιολόγηση του 

προγράμματος ενδεχομένως να μην είχαν ακόμη αποκρυσταλλωθεί.     

Σχετικά με το δείγμα της έρευνας αξιολόγησης και των ατόμων που προαιρετικά 

αποφάσισαν να δηλώσουν συμμετοχή στο παρόν πρόγραμμα είναι αναγκαίο να ειπωθεί πως 

υπάρχει περιορισμός ως προς την αντιπροσωπευτικότητα των διευθυντικών στελεχών των 

Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης. Το γεγονός ότι επρόκειτο για 

εθελοντική εφαρμογή του παρόντος προγράμματος επιμόρφωσης, στο οποίο συμμετείχε 

εκούσια περιορισμένος αριθμός διευθυντικών στελεχών, όπως παρουσιάστηκε στα 

"Συμπεράσματα και Διαπιστώσεις", αποτελεί δεσμευτικό παράγοντα της παρούσας 

αξιολογικής διαδικασίας. Συνεπώς, η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου δειγματοληψίας 

(αυτο-επιλεγόμενο δείγμα) και το μικρό μέγεθος του δείγματος δεν επιτρέπουν τη γενίκευση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας στον υπό μελέτη πληθυσμό, γεγονός που αποτελεί έναν από 

τους κυριότερους περιορισμούς της παρούσας έρευνας.  

Ένας άλλος περιορισμός της παρούσας έρευνας που είναι άξιο λόγου είναι το γεγονός 

ότι η αξιολόγηση του προγράμματος επιμόρφωσης με βάση τα πρώτα τέσσερα επίπεδα 

αξιολόγησης του Guskey (αντιδράσεις συμμετεχόντων, μάθηση συμμετεχόντων, στήριξη σε 

επίπεδο οργανισμού, αξιοποίηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων) στηρίχθηκε σχεδόν 

αποκλειστικά στις αντιλήψεις και στις στάσεις των ίδιων των επιμορφούμενων, χωρίς 

ουσιαστικά να γίνει τριγωνοποίηση των δεδομένων και από άλλες πηγές.     

Ενδιαφέρον στοιχείο επίσης αποτελεί το ότι οι Έλληνες ηγέτες της εκπαίδευσης δεν 

είναι εξοικειωμένοι με επιμορφωτικές διαδικασίες και δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον 

συμμετοχής σε τέτοιου είδους εξ Αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης και μάλιστα όταν 

δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα. Αυτό διαφαίνεται και από τις τηλεδιασκέψεις, στις 

οποίες ενώ συμμετείχε μεγάλος αριθμός, υπήρχε διστακτικότητα στην έκφραση του λόγου 

και μη εξοικείωση με τη χρήση του μικροφώνου και της βιντεοκάμερας.     

 

12.3  Εισηγήσεις - Προτάσεις 

_________________________ 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή δύναται να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για την 

αξιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας αξιολόγησης και για τη διεξαγωγή περαιτέρω 

εκπαιδευτικής έρευνας. Στην ακόλουθη υποενότητα, με βάση τους περιορισμούς που 

προσδιορίστηκαν, συστήνονται εισηγήσεις για μελλοντικές ερευνητικές προσεγγίσεις. 
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   12.3.1  Προτάσεις αξιοποίησης αποτελεσμάτων της έρευνας αξιολόγησης 

Κατόπιν διερεύνησης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, τα ευρήματα ανάλογων 

ερευνών και τα σημεία ενδιαφέροντος της παρούσας διδακτορικής διατριβής κρίνεται 

σκόπιμο να κατατεθούν ορισμένες προτάσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία της εξ 

Αποστάσεως επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών στις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο 

ενημέρωσης και ανατροφοδότησης των υπευθύνων που οργανώνουν και σχεδιάζουν 

διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης διευθυντών/ντριών, με απώτερο σκοπό την 

καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία παρόμοιων προγραμμάτων. Παράλληλα, θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για το σχεδιασμό και την οργάνωση και άλλων 

αντίστοιχων προγραμμάτων με την αξιοποίηση είτε αποκλειστικά της διαδικτυακής μάθησης 

είτε του μοντέλου της υβριδικής-μικτής μάθησης (blended learning), που συνδυάζει τη 

συμβατική διδασκαλία με τη μάθηση μέσω διαδικτυακών εξ Αποστάσεως δραστηριοτήτων. 

Η συνέχεια ανήκει στους παρόχους και στους σχεδιαστές προγραμμάτων αλλά και στους 

μελλοντικούς ερευνητές. 

Πέραν του ότι τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης του προγράμματος θα 

αποτελέσουν έναν χρήσιμο οδηγό για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό παρόμοιων 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, προσδοκάται επιπλέον ότι θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση 

εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη προγραμμάτων προετοιμασίας των 

ανερχόμενων διευθυντικών στελεχών σε συναφή θεματολογία. 

Αυτή η ερευνητική απόπειρα μπορεί να αποβεί χρήσιμη και να αποτελέσει εφαλτήριο 

για προβληματισμό των ηγετών εκπαίδευσης, οι οποίοι έπειτα και από την παρότρυνση όσων 

συναδέλφων τους συμμετείχαν στο παρόν πρόγραμμα, μπορούν να αναλογιστούν και να 

αποφασίσουν να συμμετέχουν στο μέλλον σε ανάλογα προγράμματα. Φυσικά για να 

καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στις στάσεις και στις 

συμπεριφορές αναφορικά με την κουλτούρα επιμόρφωσης.  

Επιπρόσθετα, το Υ.ΠΑΙ.Θ μπορεί να λάβει υπόψη του τα συμπεράσματα από την 

εφαρμογή του επιμορφωτικού προγράμματος και τα ευρήματα της έρευνας αξιολόγησης για 

το σχεδιασμό και υλοποίηση εξ Αποστάσεως επιμορφωτικών προγραμμάτων ηγετικών 

στελεχών εκπαίδευσης. Με αντίστοιχα προγράμματα όπως το παρόν πρόγραμμα που 

υλοποιήθηκε και αξιολογήθηκε, μπορεί να επιτευχθεί υψηλή εθελοντική συμμετοχή 

διευθυντών ή και εκπαιδευτικών, με ελάχιστο δυνατό κόστος για το δημόσιο, εφόσον η 

υλοποίηση θα γίνει με τη μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης (Makri, 2018). Με 
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τον τρόπο αυτό θα αρθούν τα εμπόδια που προκύπτουν από την πολυδάπανη εφαρμογή διά 

ζώσης προγραμμάτων και η οικονομική κρίση δεν θα προβάλλεται ως τροχοπέδη στην 

καθολική επιμόρφωση διευθυντικών στελεχών.  

Επιπλέον, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στις μέρες μας δέχεται τεράστιες πιέσεις, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά στην ετοιμότητα των 

φοιτητών να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο και ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

εργασίας, στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στις αυξανόμενες ανάγκες της 

αγοράς εργασίας. Συν τοις άλλοις, οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι που προορίζονται για τα 

ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαρκώς μειώνονται λόγω της οικονομικής 

δυσπραγίας. Οπότε, μία πρόταση θα ήταν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης να εισάγουν στα προγράμματα σπουδών τους, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο, ενότητες που να σχετίζονται με τις κοινωνικές και ψηφιακές 

δεξιότητες του 21ου αιώνα και μάλιστα, αν είναι εφικτό, να προσφέρονται εξ Αποστάσεως. 

Μια τέτοιου είδους προτεινόμενη εκπαιδευτική πρακτική είναι σημαντική ακόμη και για τη 

διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής αυτής της διδακτορικής μελέτης, ώστε να επεκταθεί και σε 

άλλα πλαίσια πλην των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί φορείς, οι σχεδιαστές 

εξ Αποστάσεως προγραμμάτων, οι ιθύνοντες της εκπαιδευτικής πολιτικής και οι μελλοντικοί 

ερευνητές μπορούν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης στο σχεδιασμό 

μελλοντικών επιμορφωτικών δράσεων.              

  

   12.3.2  Προβληματισμοί - Προτάσεις για μελλοντικές ερευνητικές προσεγγίσεις 

Πρόσθετες ερευνητικές μελέτες που να αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς που 

σχετίζονται με το δείγμα, τις ερευνητικές μεθόδους και τις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων θα 

προσθέσουν στη γενικευσιμότητα των πορισμάτων της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής δράσης προσθέτουν νέα και πρόσφατα 

δεδομένα αναφορικά με τα διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης των 

ηγετικών στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες 

και την αξιοποίησή τους στο καθημερινό διοικητικό γίγνεσθαι του σχολικού οργανισμού. 

Ωστόσο, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα αυτά τα αποτελέσματα να γενικευτούν, 

κρίνεται απαραίτητο η επιμόρφωση να διευρυνθεί όχι μόνο στα διευθυντικά στελέχη 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και 

όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος σε 

ευρύτερο αριθμό διευθυντών/ντριών και η περαιτέρω έρευνα είναι εκείνη που θα συμβάλλει 
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στη βαθύτερη μελέτη και ανάλυση των ιδιαίτερων πτυχών της επιμορφωτικής διαδικασίας, 

όπως αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο του συστήματος που αξιοποιεί τεχνικές εξΑΕ. 

Άλλωστε, οι κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες είναι κομβικές δεξιότητες ζωής και 

θεωρούνται απαραίτητες για την ευδοκίμηση ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Επιπλέον, σκόπιμο θα ήταν η έρευνα να επεκταθεί προς το σχεδιασμό και τη δημιουργία 

επιπρόσθετου ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού, το οποίο θα εντρυφήσει και σε άλλες 

κοινωνικές δεξιότητες για σχολικούς ηγέτες, όπως η αυτο-αποτελεσματικότητα, η 

προσαρμοστικότητα, η ευελιξία, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η συνεργατικότητα, ο 

στρατηγικός σχεδιασμός, η ηθική στην εργασία και πλήθος άλλες.     

Επιπρόσθετα, είναι προφανής η χρεία διεξαγωγής μίας ποσοτικής έρευνας με τη 

χρήση ερωτηματολογίων σε μετέπειτα χρόνο, ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο οι γνώσεις και 

δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της επιμόρφωσης έτυχαν εφαρμογής 

στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Μεθοδολογικά θα 

μπορούσε να διενεργηθεί και ποιοτική έρευνα με διαδικτυακές ομάδες συζήτησης (online 

focus groups), ώστε να διερευνηθούν κατ’ αντιπαράθεση οι απόψεις των επιμορφούμενων, οι 

οποίοι θα διαλέγονταν για τους τρόπους με τους οποίους επιχείρησαν να αξιοποιήσουν τις 

νέες δεξιότητες στο συγκείμενο του σχολείου που διευθύνουν. Η ίδια έρευνα θα μπορούσε να 

εξετάσει, εάν μετά την πάροδο κάποιου εύλογου χρονικού διαστήματος, οι στάσεις των 

διευθυντών/ντριών όσον αφορά στην ενσωμάτωση των δεξιοτήτων αποκρυσταλλώθηκαν και 

εδραιώθηκαν.  

Επίσης, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μία συγκριτική μελέτη ανάμεσα στις στάσεις των 

διευθυντών/ντριών πριν τη διεξαγωγή του προγράμματος και στις στάσεις που επιδείκνυαν 

μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, με σκοπό να καταδειχθεί εάν το πλαίσιο 

επιμόρφωσης ήταν αποτελεσματικό και το βαθμό κατά τον οποίο μετασχημάτισε τις στάσεις 

τους ως προς την εφαρμογή δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Σε επέκταση της προαναφερθείσης 

ερευνητικής απόπειρας, θα μπορούσε να διεξαχθεί μελλοντική έρευνα, η οποία θα εξέταζε 

τους βαθύτερους λόγους ενσωμάτωσης ή μη ενσωμάτωσης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα 

στη διοίκηση των σχολικών μονάδων, μετά την ολοκλήρωση της επιμορφωτικής δράσης.  

Μία άλλη προτεινόμενη επιμορφωτική προσπάθεια στο μέλλον, η οποία θα 

διεξάγονταν διαδικτυακά, θα ήταν δυνατόν να απευθύνεται σε ευρύτερη ομάδα - στόχο που 

θα περιλάμβανε όχι μόνο διευθυντικά στελέχη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά 

γενικότερα στελέχη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (διευθυντές, προϊσταμένους, 

σχολικούς συμβούλους, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, κ.λπ). Η επιμόρφωση αυτή, η 
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οποία θα διεξάγονταν σε μεγαλύτερη κλίμακα, θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερες 

θεματικές ενότητες τόσο στις κοινωνικές όσο και στις ψηφιακές δεξιότητες.  

Επιπρόσθετα, αξίζει να επισημανθεί η πρόθεση της ερευνήτριας-επιμορφώτριας να 

αξιοποιήσει στο μέλλον τις πλούσιες πηγές δεδομένων που συλλέγησαν κατά τη διάρκεια της 

όλης ερευνητικής διαδικασίας, όπως είναι οι αναρτήσεις στα φόρουμ συζητήσεων, οι 

μαγνητοφωνημένες τηλεσυναντήσεις, κ.λπ., αλλά λόγω χρονικού περιορισμού δεν κατέστη 

δυνατό να αναλυθούν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Άλλωστε η ανάλυση πολλαπλών 

πηγών και δεδομένων θα επιτρέψει την πιο ενδελεχή μελέτη της όλης διαδικασίας 

επιμόρφωσης και της επίδρασής της στη μάθηση των συμμετεχόντων.   

Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του προγράμματος και του τρόπου 

εφαρμογής του στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, προτείνεται η διεξαγωγή μίας εκπαιδευτικής 

έρευνας-δράσης, η οποία θα καταστεί χρήσιμη, καθώς θα επιτρέψει τη συμμετοχή της 

ερευνήτριας-επιμορφώτριας στο πεδίο. Οι περισσότερες έρευνες βασίζονται στις απόψεις και 

πεποιθήσεις των ατόμων που εμπλέκονται στην επιμορφωτική διαδικασία. Εκτός όμως από 

τις αντιλήψεις των ίδιων των επιμορφούμενων δεν είναι γνωστές οι πραγματικές επιδράσεις 

του επιμορφωτικού προγράμματος στο εκπαιδευτικό πλαίσιο που διενεργείται. Ίσως μία 

πειραματική ποσοτική μελέτη θα ήταν δυνατό να ρίξει φως στο κατά πόσο ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που απευθύνεται σε διευθυντές/ντριες επιδρά στην αλλαγή συμπεριφορών και 

στάσεων και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των συνθηκών στη διοίκηση της εκπαιδευτικής 

μονάδας.  Προς την ίδια κατεύθυνση προτείνεται να διενεργηθεί ίσως και μία συμμετοχική ή 

συνεργατική έρευνα-δράσης (participatory action research), εφόσον στόχος θα ήταν η 

διερεύνηση των εμπειριών των διευθυντικών στελεχών από τη συμμετοχή τους στο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα, η επαγγελματική τους ανάπτυξη, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής 

τους και παράλληλα η αλλαγή των αντιλήψεών τους (Kemmis, 2009) για την αξιοποίηση των 

κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική διοίκηση των σχολείων.     

Τέλος, σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο, θα μπορούσε να διεξαχθεί μία έρευνα με τη 

χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, η οποία θα 

μελετούσε από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών ή και των μαθητών/τριών του σχολείου, την 

αλλαγή στη συμπεριφορά των διευθυντών/ντριών αλλά και στους τρόπους αντιμετώπισης 

διαφόρων καταστάσεων εκ μέρους τους μετά την επιμόρφωση στην οποία συμμετείχαν. Μία 

τέτοιας διάστασης έρευνα θα έδινε πιο σαφή και ολιστική εικόνα του εξεταζόμενου 

ζητήματος.  
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Τέλος, οι προτάσεις για το σχεδιασμό προγραμμάτων θα ήταν ευκταίο να βρουν 

ευήκοα ώτα στους ειδικούς εκπαιδευτικής σχεδίασης εξ Αποστάσεως προγραμμάτων 

επιμόρφωσης και κατάρτισης.   

 

Επιλογικές επισημάνσεις 

Ο 21ος αιώνας είναι αιώνας πολυδιάστατος και ρευστός και σηματοδοτείται από 

ραγδαίες εξελίξεις σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς σε όλους 

τους τομείς και ιδιαιτέρως στον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, 

εμπλεκόμαστε σε διαλογικές συζητήσεις για την εκπαίδευση, προβληματιζόμαστε για το 

ρόλο των στελεχών εκπαίδευσης στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, κατανοούμε τις 

ποικίλες προκλήσεις και αναζητάμε θεωρητικώς τεκμηριωμένα πρακτικά σχήματα που να 

διέπονται από τις αρχές της επικοινωνίας, της συνεργασίας, του διαλόγου, της ευέλικτης 

αντιμετώπισης προβλημάτων και της διαχείρισης της ψηφιακής πληροφορίας.   

Η εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία των σύγχρονων σχολείων έχει ανάγκη από ένα 

μεγάλο και ποιοτικό άλμα. Αυτό το άλμα είναι αναγκαίο να έχει έναν πρωταρχικό στόχο: την 

αποτελεσματική σύνδεση του σχολείου με την απασχολησιμότητα, την αγορά εργασίας, την 

κοινωνία και την καθημερινή ζωή. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα ηγετικά 

στελέχη εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν στο "οπλοστάσιό τους" μία πληθώρα 

σημαντικών κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκριθούν στις διάφορες 

προκλήσεις. Πρωτεύουσας σημασίας θεωρείται η ενδυνάμωσή τους με τις προαναφερόμενες 

δεξιότητες και συμπεριφορές και η μετέπειτα μεταλαμπάδευσή τους σε όλη την εκπαιδευτική 

κοινότητα.  

Κρίνοντας απαραίτητο να μετασχηματιστεί ο ρόλος των εκπαιδευτικών ηγετών στον 

τομέα της διοικητικής λειτουργίας του σχολείου, στην παρούσα μελέτη αναζητήθηκαν και 

υποστηρίχθηκαν τρόποι με τους οποίους τα διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης μπορούν να 

αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες του 21ου αιώνα. Με αφόρμηση την παρούσα 

ερευνητική απόπειρα,  επιδίωξη της ερευνήτριας είναι πολύ σύντομα να χαραχθεί στρατηγική 

για μελλοντικά ερευνητικά εγχειρήματα και εφαρμογές επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

αφορούν στη βελτίωση τόσο των κοινωνικών όσο και των ψηφιακών δεξιοτήτων ολόκληρης 

της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
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                                                                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση έρευνας με τίτλο:  

“Ανάπτυξη Κοινωνικών και Ψηφιακών Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για μια επιτυχημένη ηγεσία της 

εκπαίδευσης” 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ονομάζομαι Μακρή Αγορίτσα και είμαι Υποψήφια Διδάκτωρ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής υλοποιείται εξ Αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης και 

κατάρτισης, το οποίο προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ με τίτλο: “Ανάπτυξη Κοινωνικών και Ψηφιακών 

Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για μια επιτυχημένη ηγεσία της εκπαίδευσης”. 

Η παρούσα επιμορφωτική δράση απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη (διευθυντές/ντριες, 

υποδιευθυντές/ντριες) σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην 

κατάρτιση των ηγετικών στελεχών όσον αφορά στις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα 

με στόχο την ενδυνάμωσή τους, προκειμένου να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις στο πλαίσιο των σχολικών 

μονάδων των οποίων ηγούνται. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος θα καλυφθούν οι 

ακόλουθες ενότητες:  

1. Κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) 

2. Επικοινωνιακές δεξιότητες 

3. Επίλυση προβλημάτων 

4. Συναισθηματική νοημοσύνη 

5. Ψηφιακές δεξιότητες (digital skills) 
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Η διάρκεια του προγράμματος είναι 5 εβδομάδες (1 εβδομάδα/ενότητα) από τις 25/02/2019 έως τις 

1/04/2019. H παρακολούθηση των ενοτήτων διεξάγεται εξ ολοκλήρου με τη μεθοδολογία της εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης Blackboard Collabarate, η οποία 

προσφέρεται δωρεάν από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

Η μελέτη των ενοτήτων περιλαμβάνει  ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό, το οποίο συνοδεύεται από 

σύντομες δραστηριότητες εμπέδωσης της ύλης. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν πέντε τηλεδιασκέψεις 

μέσω της πλατφόρμας, σκοπός των οποίων είναι η διδασκαλία των επιμέρους θεματικών, η 

αλληλεπίδραση, η επίλυση αποριών και η ανατροφοδότηση των επιμορφούμενων. Οι τηλεσυναντήσεις 

θα λάβουν χώρα κατόπιν συνεννόησης με την επιμορφώτρια.   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα χορηγηθεί σχετικό Πιστοποιητικό Συμμετοχής από 

το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.    

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με την 

επιμορφώτρια Μακρή Αγορίτσα (e-mail: am152573@students.euc.ac.cy).  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας,  

Με εκτίμηση, 

Μακρή Αγορίτσα, Επιμορφώτρια του προγράμματος  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

1. Στην αρχή του παρόντος ερωτηματολογίου θα κληθείτε να απαντήσετε κάποιες γενικού ενδιαφέροντος 

δημογραφικές ερωτήσεις (π.χ. φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, ειδικότητα κ.λπ).   

2. Στη συνέχεια καλείστε να απαντήσετε σε μια σειρά από ερωτήματα. Επιλέξτε ελεύθερα όποια ή όποιες 

από τις απαντήσεις σας αντιπροσωπεύουν περισσότερο, απαντώντας με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα σε 

όλες τις ερωτήσεις.  

3. Αν επιθυμείτε έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε κάποια από τις απαντήσεις σας πριν την οριστική 

υποβολή του ερωτηματολογίου. 

4. Παρακαλώ συμπληρώστε την παρούσα Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εάν ενδιαφέρεστε να 

συμμετέχετε στο πρόγραμμα: 

 

 

 

mailto:am152573@students.euc.ac.cy
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ 

 

Α. Δημογραφικά στοιχεία  
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Β. Εργασιακή εμπειρία  

 

Γ. Τεχνολογικές γνώσεις/εμπειρία  

 

 

Δ. Κίνητρα συμμετοχής στο εξ Αποστάσεως πρόγραμμα 
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Ε. Προσδοκίες από το επιμορφωτικό πρόγραμμα (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από 

μία απαντήσεις) 

 

 

 

Με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα συνεπάγεται ότι συναινείτε με τη μελλοντική δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τα δεδομένα του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι οι 

πληροφορίες θα είναι ανώνυμες και δεν θα αποκαλυφθούν τα ονόματα των συμμετεχόντων. 

Οποιαδήποτε δεδομένα προκύψουν θα αποθηκευτούν και θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από 

την ερευνήτρια για τους σκοπούς της έρευνας.   Επιπλέον, η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική.  

Συνεπώς, έχω ενημερωθεί για το σκοπό, το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης του εξ Αποστάσεως 

προγράμματος και μου έχουν δοθεί οι απαραίτητες πληροφορίες. Ως εκ τούτου συναινώ ως προς τη 

συμμετοχή μου στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.  

 

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………………………… 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ: ……………………………… 
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                                                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση έρευνας με τίτλο:  

“Ανάπτυξη Κοινωνικών και Ψηφιακών Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για μια επιτυχημένη ηγεσία της 

εκπαίδευσης” 

 

Αξιότιμα διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης,  

Το παρόν ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αποτελεί το μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας τελικής 

αξιολόγησης του εξ Αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών, στο οποίο 

συμμετείχατε. Το ερωτηματολόγιο αυτό ουσιαστικά αφορά στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

του προγράμματος με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή του. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο πρόκειται να 

διερευνήσει τον βαθμό εφαρμογής της νέας γνώσης και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο 

της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας. Επειδή τα ζητήματα στα οποία καλείστε να απαντήσετε είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά για τη διαμόρφωση σφαιρικής άποψης για την αποτελεσματικότητα της 

επιμόρφωσης, παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε όλα τα πεδία. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια - 

προτάσεις που έχετε τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου.  

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα είναι απολύτως εμπιστευτικά και απόρρητα και θα αξιοποιηθούν  

αποκλειστικά για τους σκοπούς της ερευνητικής διαδικασίας. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος 

απαντήσεις. Ο προβλεπόμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου κυμαίνεται περίπου στα 15 

λεπτά της ώρας. 
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Το ερωτηματολόγιο σας έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο  

https://form.jotformeu.com/43622384891360  Για τυχόν απορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί 

μου στο email am152573@students.euc.ac.cy   

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας. 

Με εκτίμηση, 

Μακρή Αγορίτσα,                                                      

Υπεύθυνη του προγράμματος                 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

1. Στην αρχή του παρόντος ερωτηματολογίου θα κληθείτε να απαντήσετε κάποιες γενικού ενδιαφέροντος 

δημογραφικές ερωτήσεις (π.χ. φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, ειδικότητα κλπ).   

2. Εν συνεχεία καλείστε να απαντήσετε σε μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν στην αξιολόγηση του 

επιμορφωτικού προγράμματος. Παρακαλώ να επιλέξετε ελεύθερα όποια ή όποιες από τις απαντήσεις σας 

αντιπροσωπεύουν περισσότερο, απαντώντας με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα σε όλες τις ερωτήσεις.  

4. Παρακαλείστε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκληρωμένη 

επεξεργασία του ερωτηματολογίου από την ερευνήτρια και να εξαχθούν όσο γίνεται πιο 

αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. 

6. Αν επιθυμείτε έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε κάποια από τις απαντήσεις σας πριν την οριστική 

αποστολή του ερωτηματολογίου. 

 

 

 

 

 

 

https://form.jotformeu.com/43622384891360
https://form.jotformeu.com/43622384891360
mailto:am152573@students.euc.ac.cy
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

 

Β. ΑΤΟΜΙΚΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
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Γ. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

 

 

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
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ΣΤ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΤΕΣΤ 

 

Ζ. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑΣ  
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Η. ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  
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Θ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
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Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
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Κ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας  

                                              Μακρή Αγορίτσα, 

                                                                              Υπεύθυνη προγράμματος επιμόρφωσης. 
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                                                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΟΔΗΓΟΣ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

                                                                                                           Θεσσαλονίκη,  9/04/2019  

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση έρευνας με τίτλο:  

Διεξαγωγή συνέντευξης με ηγέτη της εκπαίδευσης στο πλαίσιο έρευνας αξιολόγησης του εξ 

Αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο: “Ανάπτυξη Κοινωνικών και Ψηφιακών 

Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για μια επιτυχημένη ηγεσία της εκπαίδευσης” 

 

Αξιότιμε/η κύριε/κυρία  Διευθυντά/ντρια, 

       Ονομάζομαι Μακρή Αγορίτσα και είμαι Υποψήφια Διδάκτωρ του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου Κύπρου στο Τμήμα Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής. Στα πλαίσια της 

διδακτορικής μου διατριβής έχω υλοποιήσει εξ Αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης 

διευθυντικών στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την 

πληροφόρηση και την καλλιέργεια γόνιμου προβληματισμού αναφορικά με την ανάπτυξη 

Κοινωνικών και Ψηφιακών Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, οι οποίες συνιστούν διεθνώς ένα 

εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα για τους σύγχρονους ηγέτες της εκπαίδευσης.  

      Σας παρακαλώ όπως μου παραχωρήσετε συνέντευξη, η οποία θα έχει ως σκοπό τη 

συγκέντρωση ποιοτικών δεδομένων για την περαιτέρω αξιολόγηση του παρόντος 

επιμορφωτικού προγράμματος. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το περιεχόμενο της 

συνομιλίας μας θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας 

αξιολόγησης. Επιπλέον, θα εξασφαλιστεί η ανωνυμία σας για να προστατευθεί το απόρρητο 

των προσωπικών στοιχείων σας.  
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        Η συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα αξιολόγησης είναι εθελοντική. Κρίνεται βέβαια 

απόλυτα απαραίτητη, καθώς θα συμβάλλει στην ευόδωση των στόχων της έρευνας και στην 

ανάδειξη νέων δεδομένων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το περιεχόμενο της συνομιλίας μας 

όπως επίσης και τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι στη διάθεσή σας. Αν υπάρχουν 

οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες, παρακαλώ να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου: e-

mail: am152573@students.euc.ac.cy.  

      Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προκαταβολικά για την προθυμία σας να παραχωρήσετε τη 

συνέντευξη και για τον χρόνο που θα αφιερώσετε.  

Με εκτίμηση, 

Μακρή Αγορίτσα, 

Υπεύθυνη εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικού Προγράμματος 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Αριθμός συνέντευξης:                                     Ψευδώνυμο: 

Τόπος συνέντευξης:                                         Ημερομηνία: 

Ονοματεπώνυμο ερευνητή: 

Μέσο καταγραφής:  

Χρήση μαγνητοφώνου:          α. Ναι              β. Όχι  

Σημειώσεις πεδίου:                  α. Ναι              β. Όχι 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία: α. Ναι              β. Όχι 

 

Άξονας Α΄: Δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία 

  

1. Φύλο:      Άνδρας                         Γυναίκα 

2. Ηλικία: …………………………………………………………………… 

3. Ιδιότητα:       α. Διευθυντής/ ντρια σχολικής μονάδας  

                        β. Υποδιευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας 

4. Κλάδος - Ειδικότητα: …………………………………………………… 

5. Έτη υπηρεσίας ως διευθυντής/ντρια ή υποδιευθυντής/ντρια: …………..   

6.Τύπος σχολείου που διευθύνετε:…………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:am152573@students.euc.ac.cy
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Άξονας Β΄: Ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος 

7.  Έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν σε κάποιο εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα;   

εάν ναι, ποια ήταν τα θεματικά αντικείμενα της επιμόρφωσης;  

8. Έχετε εμπειρία από συμμετοχή σε εξ Αποστάσεως ή διά ζώσης επιμορφωτικό πρόγραμμα 

αναφορικά με τις Κοινωνικές και Ψηφιακές Δεξιότητες; 

9. Με ποιον τρόπο ενημερωθήκατε για τη διεξαγωγή του εξ Αποστάσεως επιμορφωτικού 

προγράμματος στο οποίο συμμετείχατε;  

10. Ποια ήταν τα κίνητρα που σας ώθησαν να επιλέξετε να συμμετάσχετε στο παρόν  

πρόγραμμα επιμόρφωσης;   

11. Ποιες ήταν κατά την έναρξη του προγράμματος οι προσδοκίες σας από την επικείμενη εξ 

Αποστάσεως επιμόρφωση;   

12. Πιστεύετε ότι μια τέτοιου είδους επιμόρφωση από απόσταση αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για την προσωπική σας ανάπτυξη στον εργασιακό χώρο; Αν ναι, για ποιους 

λόγους; 

13. Θα ήσασταν δεκτικός/ή όσον αφορά στην προοπτική παρακολούθησης μιας ανάλογης 

μελλοντικής επιμορφωτικής δράσης;  

 

Άξονας Γ΄: Ερωτήσεις σχετικές με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εξ Αποστάσεως 

επιμόρφωσης 

14. Πόσο ικανοποιητικό θα χαρακτηρίζατε το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο οποίο 

συμμετείχατε;   

15.  Ήσασταν σε θέση να κατανοήσετε το περιεχόμενο των εννοιών που αφορούν στις 

Κοινωνικές και Ψηφιακές Δεξιότητες και τους συναφείς τους όρους;  

16. Πώς θα χαρακτηρίζατε το ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό;   

17. Θα επιθυμούσατε μια πιο ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία της επιμόρφωσης, 

σύμφωνα με τις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων;  

18. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν επαρκής για την επίτευξη των στόχων του; 

19. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας 

Blackboard Collaborate; 

20. Τι εντύπωση σχηματίσατε για την οργάνωση και γενικά τη λειτουργία του επιμορφωτικού 

προγράμματος; 
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Άξονας Δ΄: Ερωτήσεις σχετικές με την επίτευξη των στόχων του προγράμματος 

επιμόρφωσης 

21. Από την έναρξη του προγράμματος είχατε μια σαφή και ξεκάθαρη ιδέα για το σκοπό και 

τους επιμέρους στόχους του προγράμματος; 

22. Πιστεύετε ότι μετά την παρακολούθηση του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα έχουν 

εφοδιαστεί με γνώσεις στις Κοινωνικές και Ψηφιακές Δεξιότητες, προκειμένου να μπορούν 

να τις αξιοποιήσουν στη διοίκηση της σχολικής τους μονάδας;  

23. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για συνεργασία και 

αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των επιμορφούμενων διευθυντικών στελεχών;  Αν ναι, με 

ποιον/ποιους τρόπο/τρόπους επιτεύχθηκε;  

24. Θεωρείτε ότι υπήρξε μετασχηματισμός των στάσεων και αντιλήψεων των 

επιμορφούμενων ηγετικών στελεχών ως προς την αξιοποίηση των νέων γνώσεων στην 

διοίκηση του εκπαιδευτικού οργανισμού; 

 

Άξονας Ε΄: Ερωτήσεις σχετικές με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές 

25. Πιστεύετε ότι οι επιμορφούμενοι έδειξαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά στη 

μαθησιακή διαδικασία; 

26. Η επιμορφώτρια σας ενθάρρυνε για να συμμετέχετε ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία; 

Αν ναι, με ποιον/ποιους τρόπο/τρόπους; 

27. Κατά το σχεδιασμό του προγράμματος θεωρείτε ότι λήφθηκαν υπόψη οι δυσκολίες και τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζει ένας ενήλικας που συμμετέχει σε ένα εξ Αποστάσεως πρόγραμμα 

επιμόρφωσης; 

28. Κατά την άποψή σας αξιοποιήθηκαν οι εμπειρίες και τα βιώματα των επιμορφούμενων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία; Αν ναι, με ποιον/ποιους τρόπο/τρόπους επιτεύχθηκε αυτό; 

 

Άξονας ΣΤ΄: Προτάσεις  – εισηγήσεις βελτίωσης 

29. Θεωρείτε ότι χρειάζεται επιπρόσθετος εμπλουτισμός του επιμορφωτικού υλικού του 

προγράμματος; Αν ναι, ποιες επιπλέον δεξιότητες θα επιθυμούσατε να είχαν συμπεριληφθεί 

στο πρόγραμμα;   

30. Κατά την άποψή σας τί πιστεύετε ότι πρέπει να τροποποιηθεί στο σχεδιασμό και 

παρουσίαση του επιμορφωτικού υλικού;   

31. Ποιες διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές εκτός από τις υπάρχουσες θα επιθυμούσατε να 

προστεθούν και τι θα είχατε να προτείνετε;     
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32. Ποιες αδυναμίες του επιμορφωτικού προγράμματος θα μπορούσατε να εντοπίσετε;  

33. Πώς θα χαρακτηρίζατε με λίγες λέξεις (δυο ή τρεις) την όλη επιμορφωτική διαδικασία;  

34. Τι θα είχατε να εισηγηθείτε να τροποποιηθεί ή να προστεθεί στο πρόγραμμα, ώστε να 

καταστεί πιο αποτελεσματικό για τους επιμορφούμενους; 

 

Θα επιθυμούσατε να εισηγηθείτε κάτι άλλο; 

 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και τις πολύτιμες πληροφορίες που μου δώσατε. Να 

έχετε μια υπέροχη μέρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
522 

                                                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

Σύμβολο Επεξήγηση 

(…) Οι τρεις τελείες εντός παρενθέσεων δηλώνουν σημαντική παύση  

( ) Το κενό σε παρενθέσεις δηλώνει αδυναμία κατανόησης της έκφρασης κατά 

την απομαγνητοφώνηση  

: Η άνω και κάτω τελεία δηλώνει προέκταση του αμέσως προηγούμενου ήχου 

(.) Η τελεία ανάμεσα σε παρενθέσεις δηλώνει σύντομη διακριτή παύση στην 

ομιλία, πιθανόν όχι μεγαλύτερη από ένα δευτερόλεπτο 

(Λέξεις) Λέξεις ανάμεσα σε παρενθέσεις δηλώνουν αβεβαιότητα ως προς την ακρίβεια 

των αποδιδόμενων λέξεων κατά την απομαγνητοφώνηση 

((Λέξεις)) Λέξεις εντός διπλών παρενθέσεων δηλώνουν συμπληρωματική εκτός ομιλίας 

πληροφορία ή περιγραφή που παρατίθεται από την ερευνήτρια 

‘Λέξεις’ Λέξεις εντός αποστρόφων δηλώνουν την πτωτική ένταση της φωνής στο 

συγκεκριμένο σημείο 

[γέλιο] Η λέξη "γέλιο" εντός αγκυλών δηλώνει την αποτύπωση γέλιου εκ μέρους του 

πληροφορητή   
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                                                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

  ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2η 

 

Αριθμός συνέντευξης: 2η συνέντευξη              Ψευδώνυμο: 

Τόπος συνέντευξης:  Διαδικτυακά (skype)        Ημερομηνία: 15/04/2019 

Ονοματεπώνυμο ερευνητή: Μακρή Αγορίτσα 

Μέσο καταγραφής: Camtasia Studio 

Σημειώσεις πεδίου:                  Ναι               

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία: Ναι               

             

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που συμμετείχατε στο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα αυτό που παρουσιάσαμε και σήμερα που δεχθήκατε Κυριακή βράδυ να μοιραστείτε τις 

απόψεις σας και την εμπειρία σας σ’ αυτή τη διαδικτυακή συνέντευξη.  Θα ήθελα επίσης να σας 

ενημερώσω ότι η συνέντευξή μας θα μαγνητοσκοπηθεί για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της 

παρούσας έρευνας. Η απομαγνητοφώνηση βέβαια θα είναι ανώνυμη, όπως έγραψα και στο σημείωμα 

που πήρατε. Η κάμερα (.) είμαστε εντάξει νομίζω και εγώ σας βλέπω και εσείς με βλέπετε, οπότε 

όποτε είστε έτοιμος θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Είμαι έτοιμος, να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση που μου 

κάνατε, η συμμετοχή στο σεμινάριο ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και σίγουρα και η διάθεση να 

μοιραστώ μαζί σας κάποιους προβληματισμούς είναι επίσης κάτι θετικό, κατά τη γνώμη μου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Πολύ ωραία. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να μου πείτε εάν είστε 

διευθυντής ή υποδιευθυντής στη σχολική μονάδα την οποία διευθύνετε.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι. Είμαι διευθυντής. Διευθυντής.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Ωραία πείτε μου ναι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι είναι εεε πρόκειται για το 2ο Λύκειο Πυλαίας, Γενικό Λύκειο 

Πυλαίας είναι το σχολείο και είμαι (…) είναι ο τρίτος χρόνος που είμαι διευθυντής εκεί.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Πολύ ωραία, τώρα θα ήθελα να μου πείτε, αν θα θέλατε βέβαια και εσείς την 

ηλικία σας, αν σας είναι εύκολο… 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι ναι, γεννήθηκα το 1960, είμαι λοιπόν 59 χρονών, συμπληρώνω 

τα 59 μου χρόνια. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Μάλιστα. Εεε είπατε λοιπόν σε ΓΕΛ, σε πρωινό ΓΕΛ έτσι δεν είναι; Και  η 

ειδικότητά σας;  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ακριβώς ακριβώς. Είμαι φυσικός.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Φυσικός ΠΕ04 οπότε;  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: ΠΕΟ4.01. Ναι 04.01. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Πολύ ωραία. Τώρα να πάμε τώρα σε ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος. Θα 

ήθελα να σας ρωτήσω εάν έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν σε κάποιο εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό 

πρόγραμμα. Εάν ναι, έτσι επιγραμματικά, χωρίς να θέλω να σας κουράσω να μου πείτε ποια ήταν τα 

αντικείμενα της επιμόρφωσης της εξ Αποστάσεως. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι. Εεε έχω συμμετάσχει σε άλλη μία φορά σε ένα σεμινάριο εξ 

Αποστάσεως εεε: ήταν το σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο για την 

προετοιμασία και την ενημέρωση των πολλαπλασιαστών του προγράμματος Scientix, του ευρωπαϊκού 

προγράμματος Scientix. Εε: αυτό ήταν το πρόγραμμα. Διήρκησε συνολικά τέσσερις μήνες εε και 

κύρια θεματική του του προγράμματος ήταν η επικοινωνία στις διάφορες μορφές της και η (…) η 

χρήση της επικοινωνίας για την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως είναι το πρόγραμμα 

Scientix. Αυτό ήταν περίπου το το αντικείμενο του προγράμματος. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμ ωραία. Τώρα έχετε ανάλογη εμπειρία από συμμετοχή σας σε πρόγραμμα 

είτε, εξ Αποστάσεως είπατε όχι, σε διά ζώσης πρόγραμμα σχετικά με τα soft skills  ή με τα digital, 

δηλαδή σχετικά με τις κοινωνικές ή τις  ψηφιακές δεξιότητες; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι διά ζώσης όχι. Πρόγραμμα διά ζώσης όχι. Στο πρόγραμμα που 

σας ανέφερα βέβαια ουσιαστικά ήτανε εεε ας πούμε ένας συνδυασμός εεε κοινωνικών δεξιοτήτων και 

ψηφιακών δεξιοτήτων. Ουσιαστικά δηλαδή το καθήκον των πολλαπλασιαστών ενός τέτοιου 

ευρωπαϊκού προγράμματος είναι να έχουν μια αποτελεσματική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς 

των χωρών τους και για το σκοπό αυτό βέβαια κυρίως η προετοιμασία γινότανε, τόσο με στόχο ας 

πούμε να ενισχυθούν κάποιες κοινωνικές δεξιότητες, όσο και κάποιες ψηφιακές επίσης, κυρίως η 

χρήση των social media, δημιουργία ας πούμε ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και τα σχετικά. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμ χμ. Ωραία. Τώρα για το δικό μας πρόγραμμα εδώ, με ποιο τρόπο 

ενημερωθήκατε για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου προγράμματος που παρακολουθήσατε και 

συμμετείχατε; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Η ενημέρωση έγινε κυρίως μέσα από το e-mail που λάβαμε μέσω του 

σχολικού  (.) στις σχολικές μας μονάδες, μέσω του σχολικού δικτύου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμ ωραία. Και ποια ήταν τα κίνητρα τώρα που σας ώθησαν εσάς να 

επιλέξετε να συμμετάσχετε σε αυτό το πρόγραμμα; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι, το βασικό το βασικό κίνητρο για μένα ήταν η ανάγκη να 

εμπλουτίσω περισσότερο τις γνώσεις αλλά και να ενισχύσω κατά κάποιο τρόπο τις δεξιότητες τις 

κοινωνικές και τις ψηφιακές. Θεωρώ, δηλαδή θεωρούσα και ακόμη θεωρώ ότι είναι ένα θέμα ανοικτό 

για μένα, δεν κλείνει τόσο εύκολα και δεν συμπληρώνονται τόσο εύκολα οι απαιτούμενες γνώσεις, ή 

το απαιτούμενο training για την απόκτηση δεξιοτήτων, επομένως λοιπόν το βασικότερο κίνητρο για 

μένα ήταν αυτό. Η ανάγκη ενός περαιτέρω εμπλουτισμού των γνώσεων και ενίσχυσης των 

δεξιοτήτων. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμμμ. Οπότε κατά την έναρξη του προγράμματος, ποιες ήταν οι προσδοκίες 

σας; Τι περιμένατε ότι θα δείτε σ’ αυτό το πρόγραμμα, θα ακούσετε; Τι περιμένατε ας πούμε ποιες 

ήταν οι προσδοκίες σας; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Τώρα οι προσδοκίες λοιπόν ήταν ότι ακριβώς θα εκπληρωνόταν ένα 

μέρος των στόχων αυτών, μέσα βέβαια σε ένα στη συγκεκριμένη ομάδα που θα συμμετείχε που θα 

ήταν άλλοι συνάδελφοι, διευθυντικά στελέχη σχολείων. Εε θεωρώ δηλαδή ότι οι εε οι επιμορφωτικές 

αυτές δραστηριότητες το τι αποκομίζει κανείς έχει πολύ σημαντική σχέση και με το ποιο (…) ποιος 

είναι ο χαρακτήρας της ομάδας που συμμετέχει. Δηλαδή, αυτά που έμαθα στο προηγούμενο 

σεμινάριο, που σας είπα, ήταν μια πολύ διαφορετική εμπειρία μέσα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, σε 

ένα σύνολο ανθρώπων που ήταν εκπαιδευτικοί, που ήταν σχολικοί σύμβουλοι κ.λπ, εδώ τώρα ήθελα 

να δω περισσότερο όλα αυτά τα πράγματα στο πλαίσιο μιας ομάδας ομοτέχνων ας πούμε, εε 

διευθυντών άλλων σχολικών μονάδων. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμ. Ωραία πολύ ωραία. Τώρα θα θέλατε να μου πείτε παρακαλώ εάν 

πιστεύετε ότι μια τέτοιου είδους επιμόρφωση εξ αποστάσεως αποτελεί για εσάς προσωπικά σημαντικό 

παράγοντα για την προσωπική σας ανάπτυξη, την εξέλιξή σας, την ευδοκίμησή σας σε ένα νευραλγικό 

χώρο, όπως είναι ο διευθυντικός χώρος στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης; Αν ναι, αν 

θεωρείτε αυτό για ποιους λόγους, αν όχι πάλι γιατί;  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι. Η αλήθεια ότι θεωρώ πιστεύω (.) πιστεύω ναι, γιατί πρόκειται 

για δεξιότητες που έχουν να κάνουνε (3) έχουν στενή σχέση με την καθημερινότητα του σχολείου και 
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με το έργο του σχολείου. Δηλαδή, πραγματικά πρόκειται για πράγματα που αφορούν την καρδιά της 

καθημερινότητας του σχολείου και νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικότερος λόγος εεε και αυτή είναι η 

μεγαλύτερη ωφέλεια για κάποιον που βρίσκεται στη θέση του διευθυντή. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμ χμ ωραία.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Είναι εφαρμόσιμα πράγματα δηλαδή για τον διευθυντή στην 

καθημερινότητα του σχολείου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμ μάλιστα ωραία. Θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα και λίγο πιο κάτω. 

Άρα λοιπόν, θεωρείτε ότι θα ήσασταν δεκτικός στην παρακολούθηση και στη συμμετοχή ενός 

ανάλογου προγράμματος, ίσως πιο εμπλουτισμένο με περισσότερες δεξιότητες κοινωνικές είτε και 

ψηφιακές στο μέλλον; Θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε μελλοντικά ένα ανάλογο πρόγραμμα 

ίσως λίγο διαφορετικά διαμορφωμένο; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι θα έλεγα πως ναι θα με ενδιέφερε. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Ωραία, τώρα πάμε σε λίγο (.) κάποιες ερωτήσεις για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση αυτού του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος. Πόσο ικανοποιητικό θα 

χαρακτηρίζατε το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχατε; Θεωρείτε ότι ήταν χρήσιμο; Αν 

ναι για ποιους λόγους; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Εε λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι ήταν χρήσιμο για μένα, δηλαδή 

ήταν χρήσιμο εμμμ: όσο να πω καταρχήν εμπλούτισα τις γνώσεις μου και ήρθα και σε επαφή με 

κάποια βιβλιογραφία που δεν είχα τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή μέχρι σήμερα. Χρήσιμο ήταν 

βέβαια και στο επίπεδο των δεξιοτήτων, δεδομένου ότι η συμμετοχή στο φόρουμ των συζητήσεων με 

τους συναδέλφους, η διατύπωση απόψεων και συμμετοχή στο διάλογο και η κριτική στις απόψεις των 

συναδέλφων, αυτά τουλάχιστον για μένα που τα συνάντησα περίπου στα μισά της σταδιοδρομίας μου, 

δεν ξεκίνησα έτσι ως εκπαιδευτικός, και όταν ξεκινούσα ήταν το περιβάλλον πολύ διαφορετικό εε 

είναι και θέμα καλλιέργειας δεξιοτήτων για μένα ακόμη μέχρι σήμερα. Η συμμετοχή δηλαδή σ’ αυτές 

τις επιμορφωτικές δράσεις έχει και αυτή την έννοια. Και βέβαια σίγουρα πάντοτε η παρουσία σε ένα 

φόρουμ με συνεπιμορφούμενους ιδιαίτερα όπως στην περίπτωση αυτή που είναι διευθυντές σχολικών 

μονάδων κ.λπ δημιουργεί έτσι μία υποχρέωση να είναι κανείς ειλικρινής στην έκφρασή του, να είναι 

(…) να έχει διαφάνεια σ’ αυτά που λέει και να είναι βέβαια και αυθεντικός, δηλαδή το να λες 

πράγματα, τα οποία δεν ισχύουν και τα έχεις λίγο ωραιοποιήσει ιδιαίτερα σε ένα κοινό ομοτέχνων 

γίνεται αντιληπτό άμεσα. Επομένως, όλες αυτές οι ανάγκες που χρειάστηκε να (…) όλα όλα αυτά να 

τα προσέξω και να τα φροντίσω αυτές τις 5 εβδομάδες θεωρώ ότι με βοήθησαν ιδιαίτερα ας πούμε σ’ 

όλα αυτά τα επίπεδα. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμ ωραία πολύ ωραία. Πάμε τώρα σε μία άλλη ερώτηση. Ήσασταν σε θέση 

να κατανοήσετε το περιεχόμενο όλων αυτών των εννοιών που αφορούν τις κοινωνικές και τις 

ψηφιακές δεξιότητες και τους συναφείς τους όρους; Τους γραμματισμούς, τον ψηφιακό γραμματισμό, 

φυσικά τα soft skills, που άλλοι τα ονομάζουν εγκάρσιες δεξιότητες και διάφορους άλλους ορισμούς 

έτσι που είδαμε; Ήταν έτσι κατανοητά από σας ως προς το (.) ως προς την οριοθέτηση, την 

εννοιολογική οριοθέτηση; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα κατανόησα κάνοντας βέβαια την 

αντίστοιχη μελέτη έτσι; Όχι χωρίς τη μελέτη και προετοιμασία, μπορώ να πω δηλαδή ότι με την 

σχετική μελέτη κατάφερα να ξεδιαλύνω κάποιες ας πούμε συγχύσεις που υπήρχαν στο μυαλό μου 

σχετικά με την σημασία των όρων αυτών. Η μελέτη δηλαδή ήταν απαραίτητη θέλω να πω και η 

προετοιμασία. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Ναι μάλιστα. Τώρα πώς θα το χαρακτηρίζατε οπότε το ψηφιακό επιμορφωτικό 

υλικό; Έτσι πώς θα μπορούσατε να το χαρακτηρίσετε, γιατί όλα αυτά που μου είπατε βγαίνουν μέσα 

όπως είπατε από τη μελέτη του ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού, πώς θα το χαρακτηρίζατε; Πώς θα 

μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε;  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι, θα έλεγα ότι ήταν ευσύνοπτο καταρχήν, ήταν ευσύνοπτο, ήταν 

όμως περιεκτικό και είχε αρκετές εε παραπομπές και συνδέσμους που επέτρεπαν σε όποιον ήθελε να 

το αξιοποιήσει ας πούμε να εμβαθύνουν στις έννοιες εε: ενώ ήταν δηλαδή ευσύνοπτο παρόλα αυτά 

παρείχε και τη δυνατότητα μιας σε περισσότερο βάθος μελέτης, θεωρώ ότι ήταν επιτυχημένη δηλαδή 

η διαμόρφωσή του, επιτυχημένο.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Πολύ ωραία. Τώρα. Εσείς θα επιθυμούσατε να έχετε μία πιο ενεργητική 

συμμετοχή στη διαδικασία της επιμόρφωσης; Σύμφωνα με τις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων;  

Δηλαδή, θέλω να πω, να είχατε κάποιο λόγο ως προς το σχεδιασμό ας πούμε εκ των προτέρων, αν σας 

γνώριζα πιο μπροστά και είχαμε έτσι μία ανάλογη συζήτηση σαν αυτή που κάνουμε απόψε να σας 

ρωτούσα τι θα επιθυμούσατε ας πούμε, ποιες θεματικές άλλες θα θέλατε να υπάρχουν, παράδειγμα θα 

θέλετε να έχετε πιο ενεργητική συμμετοχή; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι νομίζω πως εεεμμμ αυτό θα μπορούσε (…) θα το έβρισκα 

αρκετά χρήσιμο δηλαδή μια τέτοια προετοιμασία ενός τέτοιου σεμιναρίου, σίγουρα το να διατυπώσω 

κάποια γνώμη πάνω σ’ αυτό και ίσως όχι τόσο (…) όχι τόσο για τη διεύρυνση σε (…) σε άλλες 

θεματικές, γιατί θεωρώ ότι το από άποψη περιεχομένου ήταν πλήρης πλήρες το σεμινάριο, δηλαδή 

μιλάμε για άλλωστε και για έννοιες που θέλουν την εμβάθυνσή τους όσο ίσως κυρίως σε μορφές (…) 

μορφές δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Εδώ ίσως θα μπορούσε θα μπορούσαν να 

διατυπωθούν χρήσιμες ιδέες εκ των προτέρων. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμ για παράδειγμα; Θα θέλατε να μου πείτε έτσι.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Παραδείγματος χάριν, θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει σε 

κάποιες μικρές βέβαια στο πλαίσιο του χρόνου του σεμιναρίου μελέτες περίπτωσης στο πλαίσιο των 

σχολικών μας μονάδων. Δηλαδή, ας πούμε να βλέπαμε η διακίνηση ενός μηνύματος συγκεκριμένου 

ηλεκτρονικά ας πούμε στις σχολικές μονάδες. Τι προβλήματα στην κάθε μία μονάδα, τι προβλήματα 

συναντάει, πώς μπορεί ο καθένας από μας να τα αντιμετωπίσει και όλα τα σχετικά. Ή η προετοιμασία 

ενός μίας συνεδρίασης Συλλόγου Διδασκόντων πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή το να δουλεύαμε σε μια 

μελέτη περίπτωσης από τη ζωή της σχολικής μονάδας όμως όσον αφορά βέβαια πάντα τις κοινωνικές 

που θα απαιτείτο η χρήση κοινωνικών δεξιοτήτων και ψηφιακών από την πλευρά του διευθυντή.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Οπότε να ήταν οι real case studies εννοείτε, δηλαδή να είναι να υπήρχε ας 

πούμε κάποια δραστηριότητα όπου να ρωτούσαμε τους διευθυντές των σχολείων και τις διευθύντριες 

το πώς θα αντιμετώπιζαν συγκεκριμένες καταστάσεις μέσα από τη δική τους εμπειρία, αν κατάλαβα 

καλά.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Έτσι ή και κάτι που να έτρεχε παράλληλα σε όλα τα σχολεία, μία 

πρόταση δηλαδή που θα γινότανε από αυτές που μπορούν να γίνουν στο μέσο της σχολικής χρονιάς 

βέβαια, γιατί η συγκεκριμένη περίοδο που είμαστε και να γίνει ταυτόχρονα σε όλες τις σχολικές 

μονάδες και θα συζητηθεί στη συνέχεια. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμ. Μάλιστα ωραία αυτό είναι μια πρόταση πολύ ωραία την έχω 

καταγράψει και εγώ. Τώρα η διάρκεια του προγράμματος ήταν επαρκής για την επίτευξη των στόχων 

του; δηλαδή θεωρείτε ότι ήταν ας πούμε μεγάλο το πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι πιο σύντομο; 

Ίσως πιο να είναι περισσότερες οι εβδομάδες για να μπορεί να γίνει μεγαλύτερη εμβάθυνση; τι 

θεωρείτε; Ή νομίζετε ότι ήταν κατάλληλο; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Εγώ νομίζω ότι το αντικείμενο θα δικαιολογούσε και μεγαλύτερη 

διάρκεια και περισσότερες δραστηριότητες θα δικαιολογούσε. Και απ’ ότι είδα κιόλας η εκτίμησή μου 

είναι αυτή βέβαια και η διάθεση των συναδέλφων θα ήταν θετική και για μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό 

κατάλαβα δηλαδή από το κλίμα που επικρατούσε στο φόρουμ συζητήσεων εεε και το βρίσκω λογικό 

δηλαδή, γιατί μιλάει για πράγματα πολύ σημαντικά για την για το έργο μας ας πούμε και για τη ζωή 

του σχολείου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Μάλιστα. Τώρα θα θέλατε να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζατε τη 

λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας Blackboard Collaborate; Έχετε 

ξαναδουλέψει μ’ αυτή την πλατφόρμα; Τι γνωρίζατε μέχρι τώρα; Ή εάν δεν τη γνωρίζατε πώς σας 

φάνηκε έτσι όλο αυτό το πλαίσιο; Ήταν εύχρηστη για σας; Συναντήσατε κάποια προβλήματα; Ήτανε  

λειτουργική; 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ήταν η πρώτη φορά που δούλεψα με την πλατφόρμα, την βρήκα 

εξαιρετική βέβαια, η λειτουργία της νομίζω ήτανε πάρα πολύ καλή, εεε: δεν με δυσκόλεψε πουθενά 

και επιπλέον και οι ταχύτητες πώς να το πούμε πλοήγησης ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες 

ήταν πάρα πολύ πάρα πολύ ικανοποιητικές, πάρα πολύ καλές. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Μάλιστα. Τώρα τι εντύπωση έτσι σχηματίσατε γενικότερα από την όλη 

οργάνωση και τη γενική λειτουργία του προγράμματος; Ποια εντύπωση σχηματίσατε γενικότερα, έτσι 

όπως οργανώθηκε, έτσι όπως σχεδιάστηκε και όπως λειτούργησε φυσικά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Την οργάνωση την θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή, όπως και η 

υλοποίηση εεε ένα σημείο αυτό ίσως και παρακάτω αν θυμάμαι καλά υπάρχει κάποια ερώτηση 

σχετική που το σκέφτηκα αυτό και θα το πω δηλαδή, αυτό το οποίο διαπίστωσα και δεν είναι η πρώτη 

φορά που το διαπιστώνω βέβαια είναι μία διστακτικότητα των συναδέλφων στην Ελλάδα το ’χω δει 

αυτό και όχι στις εεε: σε ανάλογες επιμορφώσεις ή σε ανάλογα webinars που κάνει το Ευρωπαϊκό 

Σχολικό Δίκτυο ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα νομίζω είναι πολύ φανερό μία διστακτικότητα στο να 

συμμετέχουμε κυρίως στις συναντήσεις, στις τηλεδιασκέψεις του προγράμματος. Ενώ γράφουμε 

δηλαδή με μεεε αρκετά μεγάλη προθυμία και αρκετά σημαντικά πράγματα οι περισσότεροι ας πούμε 

αφιερώνουμε χρόνο, παρόλα αυτά έχουμε μία διστακτικότητα να μιλάμε κατευθείαν στις συναντήσεις. 

Ίσως για να απαλύνουμε αυτό το πρόβλημα θα μπορούσαν να είχαν να είχε γίνει κάποιο session 

γνωριμίας στην αρχή, με κάποιο όχι παιχνίδι γνωριμίας με κάποια συζήτηση έτσι γενικότερη, κάτι 

δηλαδή που θα έσπαγε έτσι χοντρά να το πω τον πάγο, γιατί απ’ ότι βλέπω δεν το έχουμε, ενώ είμαστε 

λαλίστατοι γενικότερα στην Ελλάδα, με το συγκεκριμένο τρόπο δεν εμπιστευόμαστε, δεν ξέρω τι μας 

συμβαίνει ακριβώς, δεν θέλουμε να πολυεκφραζόμαστε. Είναι κρίμα, γιατί θεωρώ πολύ καλή την ιδέα 

να υπάρχει μία βδομάδα ανά βδομάδα να υπάρχει συνάντηση. Αυτό θα μας έφερνε αν γινότανε η 

επικοινωνία όπως έπρεπε δηλαδή στην τηλεσυνάντηση, θα μας έφερνε σίγουρα πιο κοντά, εε εδώ 

δηλαδή είναι ένα αδύνατο σημείο που βλέπω δεν είναι ευθύνη του προγράμματος, αλλά νομίζω ότι το 

βρίσκουν μπροστά τους οι οργανωτές όλων αυτών των προγραμμάτων στην Ελλάδα και καλό είναι να 

μιλήσουμε λίγο με κάποιες εισαγωγικές ίσως δραστηριότητες δεν ξέρω και πάλι δεν ξέρω, ( ) δηλαδή 

να σπάει κάπως ο πάγος. Είναι κρίμα ένα τέτοιο εργαλείο και με τεχνικά τις δυνατότητες που δίνει την 

πλατφόρμα που τις βρήκα πολύ καλές τις δυνατότητες, εγώ δηλαδή μπόρεσα να μιλήσω χωρίς 

ξεχωριστό μικρόφωνο, μόνο το μικρόφωνο του laptop, χωρίς εξωτερική κάμερα, δηλαδή είναι κρίμα 

με τέτοιες τεχνικές δυνατότητες να μην τις εκμεταλλευόμαστε ας πούμε.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμ. Ωραία πολύ ωραία. Τώρα να πάμε σε κάποιες άλλες ερωτήσεις που 

έχουν σχέση με την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Από την έναρξή του είχατε κάποια σαφή 

και ξεκάθαρη ιδέα-ενημέρωση εκ μέρους μου για το σκοπό και τους επί μέρους στόχους του 

προγράμματος;  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι. Νομίζω πως ναι. Ήτανε σαφή και ο τρόπος που ήταν δομημένο 

το υλικό το ενημερωτικό, νομίζω βοηθούσε πάρα πολύ στο να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή τους 

στόχους και να έχουμε από την αρχή ξεκάθαρη τη δομή του προγράμματος και των δράσεων.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμ.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Νομίζω από την αρχή ήταν ξεκάθαρα όλα αυτά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Ωραία. Τώρα πιστεύετε ότι μετά την παρακολούθηση οι επιμορφούμενοι θα 

έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες 

εννοώ, προκειμένου να μπορούν να τις αξιοποιήσουν στο διοικητικό όσο και στο διοικητικό τους έργο 

στην καθημερινότητα στη σχολική τους μονάδα; Και εσείς βέβαια προσωπικά όχι μόνο οι υπόλοιποι 

και εσείς. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες πιστεύω πως ναι, εκεί δηλαδή 

θεωρώ ότι ήταν επαρκέστατο το πρόγραμμα και το υλικό. Όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, 

επειδή βέβαια και το αντικείμενο είναι πολύ ευρύ, θεωρώ ότι στο κομμάτι αυτό, κυρίως η πώς να το 

πούμε η το παιχνίδι εδώ παίζεται απ’ τη μία πλευρά βέβαια στο χειρισμό του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που δεν απαιτεί βέβαια κάτι ιδιαίτερο, από την άλλη όμως βλέπω ότι σήμερα (πολύ) 

χρήση γίνεται και μέσω κοινωνικής δικτύωσης είτε σε ομάδες του σχολείου, συναδέλφους κ.λπ και 

επίσης βέβαια και στην δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ψηφιακής μορφής. Εδώ επειδή υπάρχουν 

και στη μία περίπτωση και στην άλλη πολλά ιδιαίτερα σημεία με τεχνικό χαρακτήρα, που απαιτούν 

έτσι να ασχοληθεί κάποιος αρκετά, πιστεύω ότι εδώ χρειάζεται εεε πώς να το πούμε εεε για να τα 

πάρει κανείς τις γνώσεις αυτές χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά στα αντικείμενα αυτά. Δεν είναι 

δηλαδή τόσο εύκολο να (…) Το κομμάτι των κοινωνικών δεξιοτήτων θεωρώ ότι αναπτύχθηκε 

επαρκέστατα στο χρόνο που είχαμε. Οι ψηφιακές δεξιότητες για να είναι και κάτι ας πούμε σχετικό με 

τις ανάγκες μας τις σημερινές, σίγουρα απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο και πολύ έτσι καλύτερη 

υποστήριξη ας πούμε. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμ. Πολύ ωραία. Τώρα. Αυτό το πρόγραμμα το επιμορφωτικό δημιούργησε 

τις προϋποθέσεις για συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ σας; μεταξύ των επιμορφούμενων; 

Αν θεωρείτε ότι ναι τότε με ποιους τρόπους επιτεύχθηκε αυτό; Αν όχι πάλι, γιατί δεν δημιουργήθηκε 

η συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι. Η πλατφόρμα επικοινωνίας του προγράμματος νομίζω ότι 

λειτούργησε πάρα πολύ καλά. Εκεί διατυπώθηκαν πάρα πολύ σημαντικές απόψεις, εεε: έγινε 

συζήτηση, εεε: η:  θεωρώ δηλαδή ότι λειτούργησε πραγματικά σαν σημείο αναφοράς στις κοινότητες 

των επιμορφούμενων και πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ. Εκεί που είναι μμμ που εντοπίζω το 

πρόβλημα είναι είπαμε στην στις τηλεσυναντήσεις μας ας πούμε, όπου εκεί φάνηκε ότι περισσότερο 
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γινόταν δεν θα το έλεγα μονόλογος, αλλά μάλλον καθοδηγούμενη συζήτηση, με μισή από την πλευρά 

τη δική σας υπήρξε εισήγηση και σύντομες απαντήσεις πάντα από την πλευρά τη δική μας. Δηλαδή, 

δεν νομίζω ότι ήταν αυτό που θα θέλαμε όλοι μια έτσι και πιο πλατιά συζήτηση ας πούμε. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμ. Ωραία. Μετά απ’ όλα αυτά έτσι που πήρατε από το πρόγραμμα θεωρείτε 

ότι μπορεί να υπήρξε κάποιος μετασχηματισμός στις στάσεις και στις αντιλήψεις των 

επιμορφούμενων διευθυντικών στελεχών ως προς την αξιοποίηση αυτών των γνώσεων στη διοίκηση 

του της σχολικής μονάδας, του εκπαιδευτικού οργανισμού, δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιος ας 

πούμε να είχε άλλη αντίληψη πριν, κάποια άλλη στάση, κάποια άλλη συμπεριφορά και μέσω του 

προγράμματος να καταφέραμε κάτι να προσθέσαμε ένα μικρό λιθαράκι ας πούμε και ενδεχομένως να 

μετασχηματίστηκαν οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους, όσον αφορά την αξιοποίηση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Θεωρώ πως (.) εμένα καταρχήν με βοήθησε για πολλοστή φορά, 

ακόμη και στο κομμάτι εκείνο που εεε: έχει να κάνει με πράγματα που τα είχα ακούσει, δεν ήταν η 

πρώτη φορά που τα άκουγα, σαφώς με βοήθησε και θεωρώ ότι μια μεγάλη προσφορά ανάλογων ας 

πούμε επιμορφώσεων είναι ότι μας βοηθούν πράγματα, τα οποία είναι απλά και καθημερινά, να το πω 

έτσι, με τη βοήθεια ερευνητικών δεδομένων εμπειρίας και θεωρητικών δεδομένων να τα βάλουμε σε 

μία σειρά, κάτι το οποίο όμως είναι πολύτιμο για το διευθυντή, που έχει να κάνει με το χάος ας πούμε 

εντός εισαγωγικών του σχολείου. Σίγουρα λοιπόν το κομμάτι των κοινωνικών δεξιοτήτων θεωρώ ότι 

ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για μένα, με την έννοια ότι με βόηθησε για πολλοστή φορά να κάνω την 

επανάληψή μου ας το πω έτσι και για να βάλω σε μία σειρά ορισμένα πράγματα που είναι 

χρησιμότατα για την καθημερινή επικοινωνία στο σχολείο. Σίγουρα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Ωραία. Πάμε τώρα σε κάποιες άλλες ερωτήσεις σχετικές με τις εκπαιδευτικές 

μεθόδους και τις τεχνικές. Δεν θα σας ρωτήσω πάλι για την ενεργό συμμετοχή, ήδη αυτά τα είπαμε 

και πιο πριν, ήθελα να ρωτήσω εκ μέρους μου τώρα η επιμορφώτρια, η υποφαινόμενη σας ενθάρρυνε 

για να συμμετέχετε ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία θεωρείτε; Ή θα μπορούσε να γίνει και κάτι 

άλλο εκ μέρους μου σε όλες τις απόψεις έτσι και στο forum συζητήσεων και στην ενημέρωση τη δική 

σας κάθε εβδομάδα και κατά τη διάρκεια των τηλεσυναντήσεων, δηλαδή έτσι λίγο να σας κατευθύνω 

… εεε θεωρείτε ότι σας ενθάρρυνα  όσο έπρεπε ή χρειάζονταν περαιτέρω ενθάρρυνση από μένα, σε 

ποιους τομείς ας πούμε αν χρειάζονταν; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι εεε: Καταρχάς θεωρώ ότι η παρουσία η παρουσία η δική σας 

δίπλα μας να το πω έτσι ήταν αρκετά ικανοποιητική, οι οδηγίες για το σκελετό του προγράμματος 

ήτανε σαφείς και η παρουσία στο φόρουμ επίσης νομίζω ότι ήταν σημαντική με την έννοια των της 

προσθήκης σχολίων κ.λπ σε ό, τι λέγαμε, επίσης σημαντική ήταν και η προσπάθεια στο στις 

τηλεσυναντήσεις, που όμως όπως είπαμε θεωρώ ότι εκεί το βασικό πρόβλημα για τη συμμετοχή μας 

ήταν άλλο και όχι η στάση του, η στάση η δική σας δηλαδή. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμ. Ωραία. Τώρα κατά το σχεδιασμό του προγράμματος και την όλη 

οργάνωση θεωρείτε ότι λήφθηκαν υπόψη οι δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντάει ένας ενήλικας 

όπως είστε εσείς και όλοι φυσικά οι συνεπιμορφούμενοι που αποφασίζουν να συμμετέχουν σε ένα 

τέτοιο πρόγραμμα; όπως καταλαβαίνουμε έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις, προσωπικές, 

οικογενειακές, επαγγελματικές, όλα αυτά λήφθηκαν υπόψη, δηλαδή ήταν έτσι ο σχεδιασμός, ώστε να 

σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε ενεργά το πρόγραμμα και να συμμετέχετε σ’ αυτό; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Εγώ δύο στοιχεία σε δύο στοιχεία στέκομαι σχετικά με αυτό το 

σημείο. Το πρώτο είναι ότι οι το σύνολο των δραστηριοτήτων ανά εβδομάδα ήταν ρεαλιστικά 

τοποθετημένο απ’ ότι είδα, δηλαδή ό,τι είχαμε να κάνουμε εεε ήτανε ρεαλιστικά προγραμματισμένο 

για το διάστημα μιας εβδομάδος, δεδομένων των καθηκόντων που ένας ενήλικας έχει καθημερινά, 

άρα εδώ είχαμε με ένα ρεαλιστικό προγραμματισμό και επίσης απ’ ότι φάνηκε από το αποτέλεσμα 

περισσότερο η ο προγραμματισμός των τηλεσυναντήσεων επίσης ήταν σ’ ένα χρόνο που 

εξυπηρετούσε και ταίριαζε με τις ανάγκες των περισσότερων, γιατί είδα ότι όλες οι τηλεσυναντήσεις 

είχαν περίπου τον ίδιο αριθμό συμμετεχόντων ας πούμε, που σημαίνει ότι για το μεγαλύτερο κομμάτι 

των συναδέλφων ήταν μια από τις καλύτερες λύσεις. Άρα, θεωρώ ότι λήφθηκαν υπόψιν οι ανάγκες 

στο μεγαλύτερο βαθμό. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Μάλιστα. Τώρα θα θέλατε να μου πείτε αν αξιοποιήθηκαν οι εμπειρίες και τα 

βιώματα των επιμορφούμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην επιμορφωτική διαδικασία; Και αν 

ναι πώς έγινε αυτό; Αν αξιοποιήσαμε δηλαδή, αν αξιοποιήθηκαν όλες οι γνώσεις που έχετε, οι 

προγενέστερες γνώσεις, οι εμπειρίες σας ως διευθυντές σχολείων, τα βιώματά σας και τα προσωπικά 

σας βιώματα από την προσωπική σας ζωή, όλα αυτά μαζί, θεωρείτε ότι αξιοποιήθηκαν στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό αξιοποιήθηκαν, δηλαδή η διατύπωση 

των απόψεων στο φόρουμ έδειχνε τούτο το πράγμα για τους περισσότερους συναδέλφους και 

τουλάχιστον και για μένα το ίδιο συνέβη, οι απαντήσεις δεν ήτανε τηλεγραφικές και πρόσεξα πρόσεξα 

ότι υπήρχε και ένας μεγάλος βαθμός διαφοροποίησης από συνάδελφο σε συνάδελφο, πράγμα που 

έδειχνε ότι πραγματικά υπήρχε έτσι το προσωπικό στοιχείο στις απαντήσεις του καθενός σε μεγάλο 

βαθμό αυτή είναι η αίσθησή μου ότι δηλαδή, ότι υπήρχε το στοιχείο των εμπειριών του καθενός 

πέρασε στις απόψεις που αναπτύξαμε. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμχμ. Ωραία τώρα να πάμε σε ένα τελευταίο άξονα εδώ της συζήτησής μας 

απόψε που είναι κάποιες προτάσεις δικές σας, εισηγήσεις βελτίωσης, ήδη είπατε και κάποια πράγματα 

πολύ σημαντικά προηγουμένως, θέλω να μου πείτε αν χρειάζεται κάποιος επιπροσθέτως 

εμπλουτισμός του επιμορφωτικού υλικού του προγράμματος, δηλαδή αν χρειάζονται κάποιες 

επιπρόσθετες θεματικές, πέρα από την επικοινωνία εντάξει το πρώτο που ήταν το εισαγωγικό κομμάτι 

για τις κοινωνικές δεξιότητες, είχαμε την επικοινωνία, είχαμε τη συναισθηματική νοημοσύνη, την 
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επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων θεωρείτε όσον αφορά το κοινωνικό τις κοινωνικές 

δεξιότητες θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλες ας πούμε που θα μπορούσαμε να 

προσθέσουμε σε κάποιο μελλοντικό επιμορφωτικό πρόγραμμα ανάλογο; Και αν ναι ποιες θα 

μπορούσαν να είναι αυτές έτσι από την εμπειρία σας μέσα στη σχολική μονάδα, απ’ αυτά που 

αντιμετωπίζετε καθημερινά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον ότι είμαι οπαδός όχι τόσο του να το 

ανοίξουμε πιο πολύ το αντικείμενο όσο το να εμβαθύνουμε περισσότερο σ’ αυτά που είπαμε. Θεωρώ 

δηλαδή ότι ήδη αυτά τα οποία στα οποία αναφερθήκαμε είναι τόσο σημαντικά που θέλουν περαιτέρω 

εμβάθυνση και μελέτη.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμ.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Αυτό πιστεύω θα ήτανε πιο χρήσιμο.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Μάλιστα, πώς θα μπορούσε λέτε να επιτευχθεί αυτό, δηλαδή θα μπορούσε για 

παράδειγμα να τροποποιηθεί κάτι στο σχεδιασμό ή στην παρουσίαση του ήδη υπάρχοντος 

επιμορφωτικού υλικού; Κάτι να προσθέταμε πέρα από τις δραστηριότητες που είπατε πριν; Κάτι άλλο 

που έχετε ενδεχομένως στο νου σας; Τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ας πούμε; Έτσι ώστε 

να τροποποιηθεί; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι το μόνο συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο σκέφτηκα ας πούμε ένα 

είναι αυτό το να κληθούν οι ίδιοι οι εκπαιδευ (.) επιμορφούμενοι να προσθέσουν πλέον συγκεκριμένα 

παραδείγματα από την εμπειρία τους σε κάθε σημείο ή σε ορισμένα σημεία ο καθένας τέλος πάντων, 

συγκεκριμένα πράγματα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμμ. Ίσως και μέσα από δραστηριότητες όπως είπατε case studies πριν έτσι; 

Διάφορες μελέτες περιπτώσεων μέσα από τη δική τους εμπειρία, ώστε κάποιος άλλος να σχολιάζει αν 

κατάλαβα καλά αυτές τις περιπτώσεις και να υπάρχει έτσι ένας πιο εποικοδομητικός διάλογος, σωστά; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ακριβώς ακριβώς. Και σίγουρα οι υπηρετούντες ας πούμε διευθυντές 

υποδιευθυντές κ.λπ θα ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο να ακούσουν και να προσλάβουν ας πούμε 

περιπτώσεις που άλλες σχολικές μονάδες που ακουμπούν ακουμπάνε και τη δική τους εμπειρία και να 

μιλήσουν πάνω σε αυτές. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμ. όσον αφορά την τα γραφικά, τα βίντεος που παραθέσαμε, τις 

επιπρόσθετες πηγές, τις πολυμεσικές εφαρμογές έτσι όλα αυτά, θεωρείτε ότι επαρκούσαν ή θα 

χρειάζονταν και άλλα επιπλέον κατά την άποψή σας; Όσον αφορά την παρουσίαση … 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Όχι νομίζω ότι επαρκούσαν επαρκούσαν ιδιαίτερα και μάλιστα θα 

’λεγα ότι αρκετά από τα βιντεάκια ήταν και ιδιαίτερα έτσι χρήσιμα, σύντομα και εύστοχα στο να 
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μένουν στο μυαλό μας κάποια πραγματάκια, όχι θα έλεγα ότι ήτανε επιτυχημένη η επιλογή του υλικού 

επιτυχημένη (.)   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Μάλιστα. Κάποιες άλλες διδακτικές μεθόδους, τεχνικές που θα θέλατε εσείς να 

δείτε μέσα σ’ αυτό το πρόγραμμα και δεν τις είδατε ή που θα μπορούσαμε να τις προσθέσουμε σε ένα 

μελλοντικό πρόγραμμα; Τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε για παράδειγμα, πέρα απ’ όλα αυτά που 

μας είπατε προηγουμένως; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Εδώ είναι μία τέλος πάντων εε ίσως θα τη χαρακτηρίζατε ίσως 

τολμηρή σκέψη που κάνω στο σημείο της αδυναμίας που εντοπίζουμε της συζήτησης στις 

τηλεσυναντήσεις. Ίσως εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο παιχνίδι ρόλων στις τηλεσυναντήσεις. 

Τους ρόλους δηλαδή που περιγράφουμε στα σενάρια που μας δώσατε και αναπτύξαμε γραπτά τις τις 

απαντήσεις μας και τις τοποθετήσεις μας, ίσως θα μπορούσαμε, δεν ξέρω, το λέω έτσι τελείως 

πειραματικά και δοκιμαστικά, να υπάρξει κάποιο παιχνίδι ρόλων σχετικό, με σκοπό πάντα είπαμε να 

αξιοποιηθεί και το εργαλείο της τηλεδιάσκεψης και να μην μένει έτσι τυπικά στο πρόγραμμα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμ. Μάλιστα. Τώρα κάποιες άλλες αδυναμίες που θα μπορούσατε να 

εντοπίσετε, ήδη μας είπατε προηγουμένως, κάποιες άλλες έτσι αδυναμίες; Τι άλλο θα μπορούσαμε να 

πούμε; Τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε;  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Δεν νομίζω αν και (…) όχι όχι δεν θα έλεγα ότι βρήκα κάτι έτσι, 

παρόλο το εθνικό σπορ της γκρίνιας που έχουμε, όσο και να προσπαθεί κανείς, νομίζω ήτανε μία καλά 

στημένη προσπάθεια, πολύ καλά.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Ωραία, άρα λοιπόν πώς θα χαρακτηρίζατε με δυο λέξεις δυο-τρεις λέξεις στην 

όλη επιμορφωτική διαδικασία; Αν κάποιος άγνωστος σας ρωτούσε παρακολουθήσατε αυτό το 

πρόγραμμα, πέστε μου με δυο-τρεις λέξεις πώς θα το χαρακτηρίζατε; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Θα το τη χαρακτήριζα καταρχήν σχετική, με την έννοια του relevant, 

δηλαδή σχετική με τα ενδιαφέροντά μας ήτανε κάτι, εγώ αισθάνθηκα δηλαδή ότι έχει σχέση με αυτά 

που με ενδιαφέρουν και ζω καθημερινά. Είναι λοιπόν σχετική, ήταν τεκμηριωμένη, γιατί είχε 

αναφορές που στήριζαν ας πούμε αυτά, τα οποία λεγόντουσαν έτσι; Και επίσης ήταν και 

αλληλεπιδραστική, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έδινε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουνε έτσι; Τώρα το 

πόσο το εκμεταλλευτήκαμε βέβαια κ.λπ είναι άλλο θέμα αλλά ήταν αλληλεπιδραστική πάντως. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Χμχμμ. Ωραία, οπότε τι θα είχατε άλλο να εισηγηθείτε ότι θα έπρεπε να 

τροποποιηθεί ή να προστεθεί, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό για τους ίδιους τους 

επιμορφούμενους, έτσι για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας; Τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε να 

γίνει άλλο; Πώς θα μπορούσαμε να το καλυτερέψουμε στο μέλλον, να βελτιώσουμε την όλη 

επιμορφωτική διαδικασία; 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι, ίσως το μόνο σημείο να κληθούν οι επιμορφούμενοι οι ίδιοι να 

συνεισφέρουν με κάποια στοιχεία από την εμπειρία τους και αυτά να μπαίνουν επίσης στη συζήτηση 

ας πούμε, εκτός από τα υλικά τα προσχεδιασμένα του προγράμματος, κάπως έτσι.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Ωραία. Θα επιθυμούσατε τώρα να προσθέσετε κάτι άλλο πριν κλείσουμε; Από 

όλα αυτά που είπατε πιο πάνω; 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Μμμ δεν νομίζω, νομίζω αρκετά έτσι το αρκετά εξαντλητικά το 

συζητήσαμε εεε με δυο κουβέντες δηλαδή, ήτανε μία πιστεύω, για μένα τουλάχιστον, μία θετική 

εμπειρία η συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το ότι θα την έκρινα σαν μια θετική εμπειρία.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Θα παροτρύνατε ενδεχομένως κάποιους άλλους συναδέλφους σας στο μέλλον 

να παρακολουθήσουν μία τέτοια ανάλογη προσπάθεια, ίσως με όλα αυτά τα στοιχεία που θα μαζέψω 

εγώ φυσικά από όλους εσάς και που μου έχετε γράψει στο ερωτηματολόγιο που πήρατε, το online 

ερωτηματολόγιο και με τις συνεντεύξεις τώρα που υλοποιούμε, θα παροτρύνατε συναδέλφους σας στο 

μέλλον να παρακολουθήσουν κάποιο τέτοιο πρόγραμμα;  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Ναι, ναι, βεβαίως ανεπιφύλακτα! Ανεπιφύλακτα! Ανεπιφύλακτα! 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Ωραία. Λοιπόν εάν δεν έχουμε τίποτε άλλο να πούμε, τότε θα ήθελα να σας 

ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας σ’ αυτό το πρόγραμμα και σήμερα στη διαδικτυακή 

συνέντευξη που μου παραχωρήσατε έτσι Κυριακή βράδυ, εεε να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο 

διευθυντικό σας έργο. Και επίσης καλή εβδομάδα από αύριο και Καλό Πάσχα να έχουμε. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Καλό Πάσχα έτσι έτσι. Και από μένα ό, τι καλύτερο. Ευχαριστούμε 

πάρα πολύ για την εμπειρία που μας δώσατε. Να ευχηθώ και εγώ καλή δύναμη σε όλα. Καλή συνέχεια 

και Καλή Ανάσταση, έτσι από την καρδιά μου.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Να ’στε καλά επίσης Καλή Ανάσταση! 

Καλό βράδυ! 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ: Καλό βράδυ! Γεια σας!  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΡΙΑ: : Γεια σας! 
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                                                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

Εικόνα 1. Αρχική σελίδα του επιμορφωτικού προγράμματος στο Blackboard 

 

Εικόνα 2. Ο χώρος "Information" 
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Εικόνα 3. Καλωσόρισμα της 5ης ενότητας του προγράμματος 

 

Εικόνα 4. Το περιεχόμενο της 1ης ενότητας του προγράμματος 
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Εικόνα 5. Το αρχικό καλωσόρισμα στο "Discussion Forum" 
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Εικόνα 6. Παράδειγμα δραστηριότητας του προγράμματος 

 

 

Εικόνα 7. Τα τεστ αυτοαξιολόγησης του προγράμματος 
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                                                                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΠΙΝΑΚΕΣ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ   

 
All User Activity inside Content Areas 

  

Γράφημα 1. Δραστηριότητα όλων των χρηστών ανά ημέρα στο χώρο "Content" 

 

 
Γράφημα 2. Συνολική δραστηριότητα των χρηστών στην επιμόρφωση και μέσος όρος ανά επιμορφούμενο 
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Γράφημα 3. Σύνοψη της δραστηριότητας ενός εκ των χρηστών  

 

 
Πίνακας 1. Δραστηριότητα ενός εκ των χρηστών ανά θέμα στο πρόγραμμα 
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Access / Date  

Overall Summary of User Activity 
Hour of 

Day Hits Percent 

 
Γράφημα 4. Σύνοψη της δραστηριότητας των χρηστών 

ανά ώρες 

0 874 2.64% 

1 394 1.19% 

2 115 0.35% 

3 94 0.28% 

4 154 0.47% 

5 131 0.40% 

6 171 0.52% 

7 401 1.21% 

8 679 2.05% 

9 1594 4.82% 

10 1397 4.23% 

11 1389 4.20% 

12 1719 5.20% 

13 1396 4.22% 

14 1199 3.63% 

15 1420 4.30% 

16 2760 8.35% 

17 2813 8.51% 

18 2623 7.93% 

19 2359 7.14% 

20 2665 8.06% 

21 2451 7.41% 

22 2523 7.63% 

23 1737 5.25% 

 33058  
 

Πίνακας 2.  Σύνοψη της δραστηριότητας των χρηστών ανά ώρες 

 

Day of Week Hits Percent 

 
Γράφημα 5.  Σύνοψη της δραστηριότητας των χρηστών ανά 

ημέρα της εβδομάδας 

SUN 5484 16.59% 

MON 4775 14.44% 

TUE 4157 12.57% 

WED 3909 11.82% 

THU 5262 15.92% 

FRI 6275 18.98% 

SAT 3196 9.67% 

 33058  

Πίνακας 3. Σύνοψη της δραστηριότητας των χρηστών ανά ημέρα της εβδομάδας 
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User Activity in Forums 
  
Access / Forum 

Forum Hits Percent 

 
Γράφημα 6. Δραστηριότητα των χρηστών αναφορικά με την 

πρόσβαση στα φόρουμ 

1η Δραστηριότητα 
1ης  Ενότητας 1218 13.22% 

1η Δραστηριότητα 
2ης Ενότητας 840 9.12% 

1η Δραστηριότητα 

3ης Ενότητας 1086 11.79% 

1η Δραστηριότητα 

4ης Ενότητας 1302 14.14% 

1η Δραστηριότητα 

5ης Ενότητας 742 8.06% 

2η Δραστηριότητα 
1ης Ενότητας 664 7.21% 

2η Δραστηριότητα 

2ης Ενότητας 767 8.33% 

2η Δραστηριότητα 

3ης Ενότητας 814 8.84% 

2η Δραστηριότητα 

4ης Ενότητας 864 9.38% 

2η Δραστηριότητα 

5ης Ενότητας 439 4.77% 

3η Δραστηριότητα 

5ης Ενότητας 358 3.89% 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ / 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ 20 0.22% 

Φόρουμ επίλυσης 

αποριών 96 1.04% 

  9210  

Πίνακας 4. Δραστηριότητα των χρηστών αναφορικά με την πρόσβαση στα φόρουμ  
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User Activity in Forums 
Messages / Forum 
  

Forum Hits Percent 

 

Γράφημα 7. Δραστηριότητα των χρηστών αναφορικά με τον αριθμό 

μηνυμάτων στα φόρουμ  

 

1η Δραστηριότητα 
1ης  Ενότητας 92 9,34% 

1η Δραστηριότητα 
2ης Ενότητας 96 9.75% 

1η Δραστηριότητα 

3ης Ενότητας 116 11.78% 

1η Δραστηριότητα 

4ης Ενότητας 123 12.49% 

1η Δραστηριότητα 

5ης Ενότητας 96 9.75% 

2η Δραστηριότητα 
1ης Ενότητας 61 6.19% 

2η Δραστηριότητα 

2ης Ενότητας 84 8.53% 

2η Δραστηριότητα 

3ης Ενότητας 93 9.44% 

2η Δραστηριότητα 

4ης Ενότητας 84 8.53% 

2η Δραστηριότητα 

5ης Ενότητας 82 8.32% 

3η Δραστηριότητα 

5ης Ενότητας 40 4.06% 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ / 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ 6 0.61% 

Φόρουμ επίλυσης 

αποριών 12 1.22% 

Πίνακας 5. Δραστηριότητα των χρηστών αναφορικά με τον αριθμό μηνυμάτων στα φόρουμ  

User Activity in Forums 
 
Access / Date 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 8. Δραστηριότητα των χρηστών ανά ημερομηνία στα φόρουμ  
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Date Hits Percent 

2019-02-25 253 1.49% 

2019-02-26 333 1.96% 

2019-02-27 364 2.14% 

2019-02-28 579 3.41% 

2019-03-01 471 2.77% 

2019-03-02 230 1.35% 

2019-03-03 283 1.67% 

2019-03-04 216 1.27% 

2019-03-05 264 1.56% 

2019-03-06 272 1.60% 

2019-03-07 575 3.39% 

2019-03-08 500 2.95% 

2019-03-09 240 1.41% 

2019-03-10 285 1.68% 

2019-03-11 439 2.59% 

2019-03-12 416 2.45% 

2019-03-13 502 2.96% 

2019-03-14 793 4.67% 

2019-03-15 688 4.05% 

2019-03-16 424 2.50% 

2019-03-17 517 3.05% 

2019-03-18 408 2.40% 

2019-03-19 668 3.94% 

2019-03-20 562 3.31% 

2019-03-21 391 2.30% 

2019-03-22 652 3.84% 

2019-03-23 447 2.63% 

2019-03-24 621 3.66% 

2019-03-25 461 2.72% 

2019-03-26 286 1.68% 

2019-03-27 435 2.56% 

2019-03-28 675 3.98% 

2019-03-29 713 4.20% 

2019-03-30 378 2.23% 

2019-03-31 1264 7.45% 

2019-04-01 370 2.18% 

 16975  

Πίνακας 6. Δραστηριότητα των χρηστών ανά ημερομηνία στα φόρουμ  
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                                                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

 
Πληροφορίες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα 

________________________________________  

 

Καλωσήρθατε στο χώρο ηλεκτρονικής μάθησης για το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Ανάπτυξη 

Κοινωνικών και Ψηφιακών Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για μια επιτυχημένη ηγεσία της 

εκπαίδευσης”.  

Σκοπός του προγράμματος: Το παρόν διαδικτυακό επιμορφωτικό πρόγραμμα αποσκοπεί 

στην κατάρτιση των διευθυντών/ντριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσον αφορά στις 

Κοινωνικές και Ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα, με στόχο να αποκτήσουν σημαντικές 

γνώσεις και δεξιότητες και να ενδυναμωθούν, προκειμένου να τις εφαρμόσουν μετέπειτα στο 

πλαίσιο των σχολικών μονάδων των οποίων ηγούνται.  

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα απευθύνεται στα διευθυντικά στελέχη της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και γενικότερα σε όσους/ες βρίσκονται σε θέση ευθύνης και 

ενδιαφέρονται να κατανοήσουν καλύτερα και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους 

καταστήσουν ικανούς/ές να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις στον εκπαιδευτικό 

χώρο.  

Κόστος: Το πρόγραμμα προσφέρεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.  

Διάρκεια του προγράμματος: Η διάρκεια του προγράμματος είναι 5 εβδομάδες (1 εβδομάδα 

/ ενότητα) και ισοδυναμεί με 50 ώρες επιμόρφωσης.  

Μεθοδολογία - τρόπος παρακολούθησης: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται εξ 

ολοκλήρου διαδικτυακά με τη μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με 

την οποία κάθε εκπαιδευόμενος/η καθορίζει το ρυθμό μελέτης και προσπέλασης του υλικού 

και διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων. Η παρακολούθηση των ενοτήτων διεξάγεται μέσω 

της διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Blackboard Collaborate, η οποία προσφέρεται 

ΔΩΡΕΑΝ από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ατομική μελέτη του επιμορφωτικού 

υλικού και διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται σε χρόνο που καθορίζει ο 

κάθε ενδιαφερόμενος ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του, εντός της συνολικής διάρκειας του 

προγράμματος.  
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Προαπαιτούμενα: Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτούνται: i) η χρήση 

ηλεκτρονικής συσκευής (ηλεκτρονικός υπολογιστής, ταμπλέτα, κ.λπ) με πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο, ii) μικρόφωνο και iii) web camera (προαιρετικά). 

Δομή του επιμορφωτικού προγράμματος 

___________________________________ 

  

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΗΓΕΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    

“Ανάπτυξη Κοινωνικών και Ψηφιακών Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για επιτυχημένη 

ηγεσία της εκπαίδευσης” 

Διάρθρωση - Δομή επιμορφωτικού προγράμματος  

Το παρόν εξ Αποστάσεως πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης έχει σχεδιαστεί για τα 

διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης με στόχο να ανακαλύψουν τη δυναμική τους ως προς 

την αξιοποίηση των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται 

σε πέντε επιλεγμένες ενότητες, η καθεμία από τις οποίες διαιρείται σε υποενότητες όπου: 

 Κάθε ΕΝΟΤΗΤΑ αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα δεξιοτήτων που αποκτάται 

με τη μελέτη των σχετικών υποενοτήτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων και 

ικανοτήτων εκ μέρους της ομάδας - στόχου, στην οποία απευθύνεται το επιμορφωτικό 

πρόγραμμα, δηλαδή στους διευθυντές/ντριες σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Κάθε ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ αντιπροσωπεύει ένα μάθημα που είναι δομημένο με λογική 

αλληλουχία για να παρουσιάσει: 

 τους μαθησιακούς στόχους που καθορίζονται με τη μορφή μαθησιακών 

αποτελεσμάτων (γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών) - που 

διατυπώνονται ως δηλώσεις (π.χ. στη συγκεκριμένη υποενότητα θα αντιληφθείτε, θα 

προσδιορίσετε, θα πάρετε ιδέες, θα εξοικειωθείτε, θα βελτιώσετε, κ.λπ.) 

 το περιεχόμενο του μαθήματος με θεωρητική παρουσίαση και παραδείγματα 

 εκπαιδευτικά αλληλεπιδραστικά βίντεο προσεκτικά επιλεγμένα για την υποστήριξη 

του θεωρητικού πλαισίου 

 πρακτικές συμβουλές για την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα 

διδαχθούν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας την οποία 

διευθύνουν τα ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης  
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 διάφορες δραστηριότητες που θα στοχεύουν στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, στη 

συνεργατική μάθηση και στη μάθηση μέσα από την επίλυση προβλημάτων  

 ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας 

 βιβλιογραφικές αναφορές και προτεινόμενο υλικό για περαιτέρω μελέτη και 

εξοικείωση με τις ενότητες του προγράμματος. 

Η δομή του διαδικτυακού προγράμματος επιμόρφωσης παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα και αποτελεί έναν οδηγό, τον οποίο θα είναι σε θέση να συμβουλεύονται οι 

επιμορφούμενοι από την αρχή ως το πέρας του προγράμματος.  

 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 

1 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 

 2 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 

3 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ  

4 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

(SOFT SKILLS) 

Εννοιολογική 

οριοθέτηση των 

soft skills 

Σημαντικότητα 

των   

soft skills 

Το 

“ρεπερτόριο” 

των soft skills  

ηγετικών 

στελεχών 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Σημαντικότητα 

της   

επικοινωνίας 

Αποτελεσματική 

επικοινωνία 

Δεξιότητες 

παρουσίασης 

Συζήτηση και 

ενεργητική 

ακρόαση  
 

ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Αναγνώριση του 

προβλήματος 

Στάδια της 

επίλυσης 

προβλήματος 

Δεξιότητες για 

την επίλυση 

προβλημάτων 

Διαχείριση 

συγκρούσεων 

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Εννοιολόγηση    

συναισθηματική

ς νοημοσύνης 

Χαρακτηριστικά  

συναισθηματικής 

νοημοσύνης - 

τύποι ηγεσίας 

Σημαντικότητα 

συναισθηματική

ς νοημοσύνης 

Τρόποι βελτίωσης  

συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Ψηφιακές 

δεξιότητες – 

ικανότητες -

εγγραμματισμός

: εννοιολόγηση 

και διαφορές 

Σημαντικότητα 

ψηφιακών  

δεξιοτήτων 

 

Ψηφιακή ηγεσία 

-  

 χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα 

 

Οι βασικότερες 

ψηφιακές 

δεξιότητες 

ηγετικών 

στελεχών 

 

Κάθε ενότητα αποτελείται από γενικούς μαθησιακούς στόχους που αναλύονται στις διάφορες 

υποενότητες, οι οποίες με τη σειρά τους παρουσιάζουν τους δικούς τους μαθησιακούς 

στόχους. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους επιμορφούμενους να 

παρακολουθούν και να βρίσκονται διαρκώς σε εγρήγορση όσον αφορά στις δεξιότητες και 

τις γνώσεις που πρόκειται να αποκτήσουν. 
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Οδηγός Μελέτης του επιμορφωτικού προγράμματος 

 ____________________________________________ 

 

 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 21ΟΥ 

ΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: Μακρή Αγορίτσα 
 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ  

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2019 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αξιότιμα διευθυντικά στελέχη του επιμορφωτικού προγράμματος,   

Η συγγραφή του παρόντος Οδηγού Μελέτης προέκυψε από την ανάγκη να προσφερθεί καθοδήγηση στους 

εξ Αποστάσεως επιμορφούμενους/μενες, προκειμένου να οργανώσουν το χρόνο μελέτης τους - με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο - κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης.   

Για τις πέντε (5) εβδομάδες που διαρκεί η εξ Αποστάσεως επιμόρφωση, ο Οδηγός Μελέτης λειτουργεί 

ουσιαστικά ως χρονοδιάγραμμα μελέτης, καθώς παραπέμπει στις σημειώσεις που συγκροτούν το κυρίως 

ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό, ενώ τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που περιγράφονται σε αυτόν 

συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν όσα καταγράφονται στο ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό. Η κατανομή του 

εκπαιδευτικού υλικού σε ενότητες και υποενότητες και η αντιστοίχισή του σε εβδομάδες μελέτης είναι 

ενδεικτική, εφόσον στην επιμόρφωση που υλοποιείται με τη μεθοδολογία εξ Αποστάσεως, εσείς καθορίζετε 

το ρυθμό μελέτης και προσπέλασης της ύλης.  

Όπως θα γνωρίζετε, η “συνάντηση” των ανθρώπων με σκοπό τη μάθηση έχει γνωστική και επικοινωνιακή 

πτυχή, αλλά ταυτόχρονα, έχει και συναισθηματικο-κοινωνική. Μαθαίνουμε με διάφορους τρόπους και μέσα 

από διαφορετικές διαδικασίες. Μαθαίνουμε μέσα από την εσωτερική γνωστική σύγκρουση (Piaget) ή μέσα 

από τη μίμηση προτύπου (Bandura) ή με την κοινωνική αλληλεπίδραση (Vygotsky). Με όποιο τρόπο λοιπόν 

και αν μαθαίνουμε σας καλωσορίζω στη διαδικασία μάθησης στο διαδικτυακό πρόγραμμα “Ανάπτυξη 

Κοινωνικών και Ψηφιακών Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για μια επιτυχημένη ηγεσία της εκπαίδευσης” και είμαι 

βεβαία ότι θα ανακαλύψετε μια ενδιαφέρουσα πτυχή του πεδίου των δεξιοτήτων, με τις οποίες χρειάζεται να 

είναι εξοπλισμένο κάθε στέλεχος της εκπαιδευτικής διοίκησης.  

Σας προτρέπω να μελετήσετε συστηματικά και με κέφι όλο το ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό, καθώς επίσης 

και να συζητάτε και να μοιράζεστε τις απορίες αλλά και τις ιδέες σας στο φόρουμ συζητήσεων στην 

πλατφόρμα Blackboard. Επιπλέον, επειδή η διάρκεια του προγράμματος είναι μόλις 5 εβδομάδες, θα σας 

παρακαλούσα να είστε πάντα σε εγρήγορση, ώστε να εκτελείτε τις σχετικές δραστηριότητες και ασκήσεις 

αξιολόγησης και να έχετε ουσιαστική συμμετοχή για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Εγώ με τη σειρά 

μου θα βρίσκομαι σε αγαστή επικοινωνία μαζί σας και θα είμαι δίπλα σας για κάθε βοήθεια και στήριξη!   

Ευελπιστώ ότι από τις πρώτες κιόλας σελίδες να συμμεριστείτε την άποψη ότι πρόκειται για μια 

ενδιαφέρουσα θεματική ενότητα που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε το βασικό γνωσιολογικό υπόβαθρο 

των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.   

  

Καλή μελέτη !      
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα: α) πραγματεύεται τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις 

για την έννοια των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και τη 

σημαντικότητά τους για τους σύγχρονους ηγέτες της εκπαίδευσης και β) παρουσιάζει 

ορισμένες από τις πιο κομβικές δεξιότητες που οφείλουν να έχουν στο “οπλοστάσιό” τους τα 

διευθυντικά στελέχη στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι επιμορφούμενοι έρχονται σε επαφή τόσο 

με θεωρητικά όσο και με πρακτικά ζητήματα που αφορούν τις κοινωνικές δεξιότητες 

(γνωστές και ως soft skills), ενώ εξετάζουν και την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών 

προς όφελος δικό τους αλλά και της σχολικής μονάδας που διευθύνουν. Μελετούν 

ολοκληρωμένα βασικές έννοιες και εμπλέκονται σε συνεργατικά και αυθεντικά πλαίσια και 

καταστάσεις ηλεκτρονικής διδασκαλίας και μάθησης.   

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι εξαιρετικής σημασίας για την ευδοκίμηση κάποιου ως 

στέλεχος της διοίκησης. 

Όλα τα παραπάνω που αναφέρονται στην ενότητα “Περιγραφή”, θα καταστήσουν τους 

επιμορφούμενους ικανούς να κατανοήσουν την αξία των κοινωνικών και ψηφιακών 

δεξιοτήτων για τη σύγχρονη εκπαιδευτική ηγεσία και να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο της σχολικής μονάδας που διευθύνουν. Παράλληλα, θα είναι σε θέση 

να εμπλακούν στη διαδικτυακή μάθηση και να συνεργάζονται με τους συνεπιμορφούμενους, 

ώστε να ανταλλάσσουν πολύτιμες απόψεις, ιδέες και εμπειρίες.   

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  

Καλό θα ήταν οι επιμορφούμενοι να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για να μπορούν 

να έχουν πρόσβαση σε βάσεις επιστημονικών περιοδικών για ανεύρεση σχετικής 

βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες, επιστημονικό πεδίο 

εξαιρετικά επίκαιρο στο διεθνή χώρο.  
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Δεδομένης της εξ Αποστάσεως δομής του προγράμματος επιμόρφωσης, οι επιμορφούμενοι 

οφείλουν να αφιερώσουν το χρόνο που απαιτείται για προσωπική μελέτη και εμπλοκή στις 

δραστηριότητες που θα προγραμματίζονται στο πρόγραμμα. 

Επιπλέον, για ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ απορία ή ανησυχία έχουν οι επιμορφούμενοι τόσο για το 

πρόγραμμα όσο και για την υλοποίησή του αλλά και για ζητήματα που σχετίζονται με την 

προσωπική μελέτη θα πρέπει να επικοινωνούν ΑΜΕΣΩΣ με την επιμορφώτρια και να τα 

θέτουν προς επίλυσή τους. 

Με e-mail: ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ 

E-mail επιμορφώτριας:  

Τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα:  

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του διαδικτυακού προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα 

είναι σε θέση να: 

 Συνειδητοποιήσουν την πολυσημία της έννοιας “κοινωνικές δεξιότητες” και να 

εκτιμήσουν τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικές  για τα διευθυντικά 

στελέχη.  

 Συζητήσουν για την αναγκαιότητα των κοινωνικών δεξιοτήτων για την προσωπική 

ζωή, την επαγγελματική καριέρα και τις ανθρώπινες σχέσεις. 

 Επιχειρηματολογήσουν σχετικά με τον όρο “επικοινωνία” και τις διαστάσεις της και 

να εκτιμήσουν τη δυναμική της επικοινωνίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διοίκησης.  

 Αναθεωρήσουν ορισμένες πτυχές της επικοινωνίας με στόχο την οικοδόμηση υγιών 

επικοινωνιακών σχέσεων.   

 Κατανοήσουν τη χρησιμότητα των δεξιοτήτων παρουσίασης και να μάθουν πώς να 

σχεδιάζουν συναρπαστικές παρουσιάσεις εφαρμόζοντας διάφορες τεχνικές για τον 

έλεγχο του άγχους και της νευρικότητας. 

 Καλλιεργήσουν δεξιότητες, όπως η συζήτηση και η ενεργητική ακρόαση και να 

ανακαλύψουν τρόπους βελτίωσής τους.  
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 Ανιχνεύσουν τη “ρίζα” των προβλημάτων και να αναστοχαστούν ως προς τις 

κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.  

 Εντοπίσουν τις αιτίες των συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολείο, να 

αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης και να είναι σε θέση να 

αποκλιμακώνουν τις συγκρουσιακές καταστάσεις.  

 Εξελίξουν τη δεξιότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης για τον εαυτό τους και 

τα υπόλοιπα μέλη του σχολικού οργανισμού επαναπροσδιορίζοντας τη συμπεριφορά 

και τη στάση τους. 

 Ασκηθούν στους τρόπους εφαρμογής στρατηγικών για τη βελτίωση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στον εργασιακό χώρο.  

 Αναπτύξουν την ψηφιακή τους ταυτότητα μέσω της διεύρυνσης μιας σειράς 

ψηφιακών δεξιοτήτων και να αξιοποιούν καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία. 

 Αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων ως εφαλτήριο για το 

μετασχηματισμό τους σε πολυτάλαντους ηγέτες της εκπαίδευσης. 

 Αξιοποιήσουν ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους στο πλαίσιο της ηγεσίας των 

σχολείων και να εξασκηθούν στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.  

 Διαμορφώσουν ψηφιακή ταυτότητα μέσω της χρήσης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, να διαχειριστούν την επαγγελματική τους ανάπτυξη με τη χρήση 

εργαλείων επαγγελματικής προβολής και να εξασκηθούν στο πώς να δημιουργήσουν 

το επαγγελματικό τους προφίλ (π.χ. στο LinkedIN).  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) 

 Εννοιολογική οριοθέτηση των soft skills 

 Σημαντικότητα των soft skills 

 Το “ρεπερτόριο” των soft skills για ηγετικά στελέχη  

 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Εννοιολόγηση και τυπολογίες της επικοινωνίας 

 Αποτελεσματική επικοινωνία 

 Δεξιότητες παρουσίασης 

 Συζήτηση και ενεργητική ακρόαση 
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Επίλυση προβλημάτων 

 Αναγνώριση του προβλήματος  

 Στάδια της επίλυσης προβλήματος 

 Δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων 

 Διαχείριση συγκρούσεων 

Συναισθηματική νοημοσύνη 

 Εννοιολόγηση συναισθηματικής νοημοσύνης 

 Χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης - τύποι ηγεσίας 

 Σπουδαιότητα συναισθηματικής νοημοσύνης 

 Τρόποι βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Ψηφιακές δεξιότητες (digital skills) 

 Ψηφιακές δεξιότητες / γραμματισμός: εννοιολόγηση και διαφορές 

 Σημαντικότητα ψηφιακών δεξιοτήτων  

 Ψηφιακή ηγεσία - χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

 Οι βασικότερες ψηφιακές δεξιότητες ηγετικών στελεχών 

 Πώς να αξιοποιείτε ψηφιακούς πόρους/περιεχόμενο 

 Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

 Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για σχολικούς ηγέτες - τα απαραίτητα ψηφιακά 

εργαλεία  

 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αξιοποίησή τους 

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Παρουσιάσεις με τη μορφή Powerpoint. 

Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό επιμορφώτριας. 

Προτεινόμενα επιστημονικά περιοδικά 

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 

Journal of Further and Higher Education 

Business and Professional Communication Quarterly 
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International Journal for Quality Research 

Marketing Education Review 

European Journal of Training and Development 

Accounting Education 

International Journal of Business and Social Research 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, η 

οποία χαρακτηρίζεται για την πολυμορφικότητα και την ευελιξία της. Η διαδικασία της 

διδασκαλίας και μάθησης διεξάγεται διαδικτυακά και οι εκπαιδευόμενοι/ες μελετούν 

αυτόνομα σε τόπο και χρόνο επιλογής τους, ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους. Η διαδικασία 

της διδασκαλίας και μάθησης οργανώνεται μέσα από μία σειρά ατομικών αλλά κυρίως 

συνεργατικών δραστηριοτήτων.  

Κάθε μία από τις δραστηριότητες μάθησης αποσκοπεί στο να δώσει στους επιμορφούμενους 

γνώσεις και να τους εξοπλίσει με δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να 

αντιμετωπίσουν με τον καταλληλότερο τρόπο τις προκλήσεις το χώρο του σχολικού 

περιβάλλοντος. 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα προβλέπει δραστηριότητες μάθησης (ατομικές/ομαδικές-

συνεργατικές, κ.λπ). Κάθε δραστηριότητα είτε ομαδική είτε συνεργατική θα έχει και μία 

υποστηρικτική ομάδα συζήτησης (forum) στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης για το 

σχολιασμό και την επίλυση αποριών που σχετίζονται με την κάθε δραστηριότητα.  

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομικές αλλά κυρίως συνεργατικές 

δραστηριότητες, οι οποίες συντελούν στη συνεργατική μάθηση:  

 Παρακολούθηση βίντεο που σχετίζονται με το υλικό του προγράμματος. 

 Ανάγνωση επιστημονικών άρθρων, μελετών, αναφορών, κ.λπ.  

 Μελέτη περιπτώσεων και σχολιασμός τους. 

 Παιχνίδια ρόλων. 

 Δημιουργία επαγγελματικού προφίλ στο LinkedIN. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία όταν οι επιμορφούμενοι 

περάσουν επιτυχώς τα τεστ αξιολόγησης στο τέλος της κάθε ενότητας. Πιο συγκεκριμένα, 

για να ολοκληρωθεί η επιμόρφωση με επιτυχία οι επιμορφούμενοι χρειάζεται να 

κατορθώσουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο 60% σε κάθε τεστ.  

Η συμμετοχή στις υπόλοιπες δραστηριότητες δεν βαθμολογείται, αλλά κρίνεται χρήσιμη για 

την εμπέδωση των περιεχομένων του προγράμματος και την ανάπτυξη των αντίστοιχων 

δεξιοτήτων από τους επιμορφούμενους. Επιπλέον, η συμμετοχή στις δραστηριότητες είναι 

σημαντική, καθώς μέσω αυτών επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

επιμορφούμενων. 

Ο σκοπός αυτής της αξιολόγησης είναι διαμορφωτικός και συνεχής, καθώς με τον τρόπο 

αυτό επιδιώκεται η αξιολόγηση της προόδου των επιμορφούμενων μέσα από το πρίσμα της 

διαδικασίας της μάθησης. Η επιμορφώτρια θα σχολιάζει λεπτομερώς και θα δίνει αναλυτικές 

οδηγίες για τις δραστηριότητες μάθησης στο φόρουμ συζητήσεων, επιλύοντας κάθε απορία. 

Εκείνο που επιδιώκεται μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες είναι η κατανόηση και η 

εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων, η εμπέδωση των περιεχομένων του προγράμματος, η 

ικανότητα σύνθεσης, ο συσχετισμός γνώσεων και πληροφοριών, η κριτική σκέψη, η 

επιχειρηματολογία και η υποστήριξη των λεγομένων, η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, η 

ικανότητα ανάλυσης μελετών περίπτωσης και ο εποικοδομητικός χαρακτήρας των απόψεων 

των επιμορφούμενων. 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

Η επιμορφώτρια θα λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις των επιμορφούμενων στην πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή, εμψυχώνοντας και παρωθώντας διαρκώς 

τους επιμορφούμενους δίνοντάς τους κίνητρα για να συνεχίσουν τη μελέτη και τη 

διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, θα σχολιάζει αναλυτικά απαντώντας στις 

αναρτήσεις των επιμορφούμενων και δημιουργώντας ευκαιρίες για προβληματισμό και 

διάλογο. Η επιμορφώτρια μπορεί να κάνει και κάποια γενικά σχόλια στην πλατφόρμα για 

κάθε δραστηριότητα μάθησης, όταν αυτό το επιτρέπει η φύση της δραστηριότητας. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού, της διεκπεραίωσης των 

δραστηριοτήτων και των τεστ αξιολόγησης θα εμφανιστεί ένα ερωτηματολόγιο αποτίμησης 

του επιμορφωτικού προγράμματος, το οποίο χρειάζεται να συμπληρωθεί από τους 

επιμορφούμενους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις και να δοθούν 

κατευθυντήριες γραμμές προς βελτίωσή του.  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ  

 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(ΩΡΕΣ) 

1 

 

Κοινωνικές 

δεξιότητες (soft 

skills) 

- Εννοιολογική οριοθέτηση των 

soft skills 

- Σημαντικότητα των soft skills 

- Το “ρεπερτόριο” των soft 

skills για ηγετικά στελέχη 

- Μελέτη επιμορφωτικού 

υλικού 

Επικουρικά: 

- Μελέτη επιπρόσθετου 

υλικού 

- Συμμετοχή σε ομάδα 

συζήτησης 

6 ώρες αυτόνομη μελέτη 

2 ώρες ασκήσεις αξιολό-

γησης/δραστηριότητες 

1 ώρα διαδικτυακή 

συζήτηση  

1 ώρα τηλεδιάσκεψη 

 

Σύνολο: 10 ώρες 

2 

 

Επικοινωνιακές 

δεξιότητες 

- Εννοιολόγηση και τυπολογίες 

της   επικοινωνίας 

- Αποτελεσματική επικοινωνία 

- Δεξιότητες παρουσίασης 

- Συζήτηση και ενεργητική 

ακρόαση 

- Μελέτη επιμορφωτικού 

υλικού 

Επικουρικά: 

- Μελέτη επιστημονικών 

άρθρων 

- Ανασκόπηση 

βιβλιογραφίας και 

ιστοσελίδων 

- Συμμετοχή σε ομάδα 

συζήτησης  

6 ώρες αυτόνομη μελέτη 

2 ώρες ασκήσεις αξιολό- 

γησης/δραστηριότητες 

1 ώρα ομαδική μελέτη  

1 ώρα τηλεδιάσκεψη 

 

 

 

Σύνολο: 10 ώρες 

3 

 

Επίλυση 

προβλημάτων 

- Αναγνώριση του προβλήματος 

- Στάδια της επίλυσης 

προβλήματος 

- Δεξιότητες για την επίλυση 

προβλημάτων 

- Διαχείριση συγκρούσεων 

- Μελέτη επιμορφωτικού 

υλικού 

Επικουρικά: 

- Μελέτη άρθρων και 

κεφαλαίων 

- Συμμετοχή σε ομάδα 

συζήτησης 

- Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

6 ώρες αυτόνομη μελέτη 

2 ώρες ασκήσεις αξιολό-

γησης/δραστηριότητες 

1 ώρα ανταλλαγή ιδεών  

1 ώρα τηλεδιάσκεψη 

 

 

 

Σύνολο: 10 ώρες 
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4 

 

Συναισθηματική 

νοημοσύνη 

- Εννοιολόγηση    

συναισθηματικής νοημοσύνης 

- Χαρακτηριστικά  

συναισθηματικής νοημοσύνης 

- τύποι ηγεσίας 

- Σημαντικότητα 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

- Τρόποι βελτίωσης  

συναισθηματικής νοημοσύνης 

- Μελέτη επιμορφωτικού 

υλικού 

Επικουρικά: 

- Μελέτη άρθρων και 

κεφαλαίων 

- Συμμετοχή σε ομάδα 

συζήτησης 

- Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

6 ώρες αυτόνομη μελέτη 

2 ώρες ασκήσεις αξιολό-

γησης/δραστηριότητες 

1 ώρα ομαδική μελέτη 

1 ώρα τηλεδιάσκεψη 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο: 10 ώρες 

5 

 

Ψηφιακές 

δεξιότητες 

- Ψηφιακές δεξιότητες 

/εγγραμματισμός: 

εννοιολόγηση και διαφορές 

- Σημαντικότητα ψηφιακών  

δεξιοτήτων 

- Ψηφιακή ηγεσία -  

χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

- Οι βασικότερες ψηφιακές 

δεξιότητες ηγετικών στελεχών 

- Αξιοποίηση ψηφιακών πόρων/ 

περιεχομένου 

- Πνευματικά δικαιώματα και 

δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας 

- Δημιουργία ψηφιακού 

περιεχομένου: τα απαραίτητα 

ψηφιακά εργαλεία 

- Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και η αξιοποίησή 

τους 

- Μελέτη επιμορφωτικού 

υλικού 

 

Επικουρικά: 

- Μελέτη άρθρων και 

κεφαλαίων 

- Συμμετοχή σε ομάδα 

συζήτησης 

- Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση 

6 ώρες αυτόνομη μελέτη 

2 ώρες ασκήσεις αξιολό-

γησης/δραστηριότητες 

1 ώρα ομαδική μελέτη 

1 ώρα τηλεδιάσκεψη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο: 10 ώρες 
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1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

_____________________________________________________ 

 

Περίγραμμα ενότητας 1 

_____________________ 

 

 

εδώ βάζω το υλικό 
 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOFT SKILLS) 

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει την έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills) και τη 

σημασία τους για την επαγγελματική ανάπτυξη των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης 

μέσα από τρεις υποενότητες:   

1.  Εννοιολογική οριοθέτηση των soft skills 

2.  Σημαντικότητα των soft skills 

3.  Το “ρεπερτόριο” των soft skills για ηγετικά στελέχη 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 Εννοιολογική οριοθέτηση των soft skills 

Μαθησιακοί στόχοι 
 Να προσεγγίσετε εννοιολογικά τον όρο “soft skills” 

 Να συνειδητοποιήσετε την πολυσημία της έννοιας “soft skills” 

 Να διακρίνετε τις κοινωνικές δεξιότητες από τις τεχνικές 

δεξιότητες  

Περίληψη 

 

Οι κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) είναι οι δεξιότητες που 

εφαρμόζουμε για να επικοινωνούμε και να αλληλεπιδρούμε μεταξύ 

μας, προφορικά, γραπτά, με χειρονομίες, με τη “γλώσσα του 

σώματος” και με την προσωπική μας εμφάνιση, αλλά και 

διαδικτυακά. Είναι δυνατόν να διδαχθούν και να αξιοποιηθούν στο 

νευραλγικό χώρο της εκπαίδευσης από τους σχολικούς ηγέτες. Οι 

κοινωνικές δεξιότητες συνδέονται με την προσωπική και 

επαγγελματική ανέλιξη και επιτυχία ενός ατόμου δημιουργώντας 

καλύτερες εργασιακές συνθήκες και οδηγώντας στη βελτίωση των 

ανθρώπινων σχέσεων σε έναν οργανισμό.     
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ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 Σημαντικότητα των soft skills 

Μαθησιακοί στόχοι 
 Να εκτιμήσετε τους λόγους για τους οποίους τα soft skills  είναι 

σημαντικά για εσάς ως διευθυντικά στελέχη 

 Να ενθαρρυνθείτε στην καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων 

ως βάση για την ενδυνάμωσή σας στα soft skills    

 Να συζητήσετε για την αναγκαιότητα των soft skills για την 

προσωπική ζωή, την επαγγελματική καριέρα και τις ανθρώπινες 

σχέσεις 

Περίληψη 

 

Οι κοινωνικές δεξιότητες θεωρούνται κεφαλαιώδους σημασίας και 

αποτελούν βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση και επιλογή των 

ατόμων που είναι υποψήφια για την κατάληψη θέσης ευθύνης τόσο 

στο χώρο των επιχειρήσεων όσο και στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Επιπρόσθετα, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητα συστατικά 

της επιτυχίας τόσο στην προσωπική όσο και στην κοινωνική και 

επαγγελματική ζωή ενός ατόμου.  

Για  τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητο στην παρούσα 

υποενότητα να μας απασχολήσει η σημασία και η αναγκαιότητα των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς λειτουργούν ως δείκτες της 

απόδοσης της διοικητικής εργασίας στον εκπαιδευτικό χώρο και 

γενικότερα ως δείκτες καλύτερης απόδοσης των εμπλεκόμενων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 3 Το “ρεπερτόριο” των soft skills για ηγετικά στελέχη 

Μαθησιακοί στόχοι 
 Να δώσετε αξία στις δεξιότητες του 21ου αιώνα με τις οποίες 

οφείλετε να είστε εξοπλισμένοι ως σχολικοί ηγέτες 

 Να εντοπίσετε τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να 

ανταποκριθείτε στη διαχείριση των σχολείων και των 

εκπαιδευτικών αλλαγών  

Περίληψη 

 

Ο ρόλος του σχολείου διαφοροποιείται καθημερινά, καθώς 

εμφανίζονται αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά στην ποιότητα των 

προγραμμάτων που προσφέρουν. Η παιδαγωγική κατάρτιση δεν 

είναι επαρκής και για το λόγο αυτό τα σχολεία πρέπει να ασκούν και 

κοινωνικό ρόλο αποβλέποντας στην ενίσχυση των μαθητών και στην 

ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  

Υπό την οπτική αυτή οι διευθυντές/ντριες καλούνται να  ενισχύσουν 

την αναπτυξιακή πορεία του σχολείου ώστε να έρθει αντιμέτωπο με 

τις νέες συνθήκες. Μέσα σε τέτοια πλαίσια οι διευθυντές/ντριες 

επιβάλλεται να αναπτύξουν δεξιότητες ηγέτη (leader), διευθυντή 

(manager), διαμεσολαβητή (mediator), διαπραγματευτή (negotiator), 

ενισχυτή ομάδων (team builder) και αξιολογητή (evaluator).  

Για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν επιτυχώς στον πολυσχιδή 

ρόλο τους απαιτείται να τύχουν υποστήριξης, ώστε να αναπτύξουν 

όχι μόνο τα τυπικά προσόντα τους αλλά και τις κοινωνικές τους 
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δεξιότητες και τα προσωπικά τους γνωρίσματα (π.χ. επικοινωνία, 

συνεργασία, επίλυση συγκρούσεων, πρωτοβουλία, ευελιξία, κ.λπ). 

Αυτές οι δεξιότητες αναμένεται να δημιουργήσουν πιο ευέλικτα και 

δημιουργικά διευθυντικά στελέχη, έτοιμα να προτείνουν νέες 

κατευθύνσεις και να διαθέτουν κοινωνικό προσανατολισμό.      

Λέξεις - κλειδιά: κοινωνικές δεξιότητες, διαπροσωπικές δεξιότητες, soft skills, δεξιότητες 

του 21ου αιώνα, σχολική ηγεσία, στελέχη εκπαίδευσης, ανταγωνιστικότητα, καινοτομία 

  Γενικές παρατηρήσεις 

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται, οι οποίες στοχεύουν στο να σας καθοδηγήσουν 

σε όλη τη διάρκεια της μελέτης σας και να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε σφαιρικότερη 

άποψη για τα βασικά στοιχεία της παρούσας ενότητας. Ως μάχιμα διευθυντικά στελέχη της 

εκπαίδευσης διαθέτετε προσωπικές εμπειρίες, τις οποίες θα πρότεινα να αξιοποιήσετε και να 

επικοινωνήσετε στους συνεπιμορφούμενους για περαιτέρω προβληματισμό. Ως μελετητές 

του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου σκόπιμο θα ήταν να αξιοποιήσετε το εκπαιδευτικό 

υλικό και τις πρόσθετες βιβλιογραφικές πηγές, ώστε να μετασχηματίσετε την υπάρχουσα 

εμπειρία σας σε πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες. 
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Ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό ενότητας 1 

____________________________________ 

 

 

                 

Κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) 

 
Εννοιολογική οριοθέτηση των soft skills 

 Κοινωνικές δεξιότητες: η πολυσημία της έννοιας 

 Κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) VS τεχνικές δεξιότητες (hard skills) 

 

 
Σημαντικότητα των soft skills 

 Γιατί είναι σημαντική η καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων; 

 Το “ρεπερτόριο’’ των soft skills για ηγετικά στελέχη   

I. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOFT SKILLS) 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η ενδυνάμωση των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης 

με βασικές κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) μέσω της παρουσίασης της αναγκαιότητάς 

τους για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ο στόχος είναι να αναδειχθεί ότι οι κοινωνικές 

δεξιότητες αποτελούν πλέον προαπαιτούμενο για την επιτυχία των διευθυντικών στελεχών 

στο χώρο της διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων.  

1.1 Εννοιολογική οριοθέτηση των “soft skills”  

Με το πέρας της μελέτης αυτής της υποενότητας θα είστε σε θέση: 

 Να προσεγγίσετε εννοιολογικά τον όρο “soft skills” 

 Να συνειδητοποιήσετε την πολυσημία της έννοιας “soft skills” 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
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 Να διακρίνετε τις κοινωνικές δεξιότητες από τις τεχνικές δεξιότητες 

                                                                                                      15 λεπτά 

 

Οι κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) είναι οι δεξιότητες που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μας 

με τους άλλους ανθρώπους και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τη ζωή και την 

εργασία μας. Οι κοινωνικές δεξιότητες διακρίνονται από τις τεχνικές δεξιότητες (hard skills), 

δηλαδή τις τεχνικές γνώσεις που θεωρούνται ως προαπαιτούμενο για την κατάληψη θέσης  

εργασίας. Πλέον τα διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης, προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, θα πρέπει να διαθέτουν έναν συνδυασμό 

τεχνικών (hard skills) και κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills), εφόσον μία νέα 

προσέγγιση της σχολικής ηγεσίας βρίσκεται προ των πυλών επιτάσσοντας πιο ευέλικτα, 

δημιουργικά και εμπνευσμένα ηγετικά στελέχη, έτοιμα να προσφέρουν καθοδήγηση 

στους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία και να προάγουν  καινοτόμες ιδέες.  

Κοινωνικές δεξιότητες: η πολυσημία της έννοιας  

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι διαπροσωπικές (κοινωνικο-συναισθηματικές) δεξιότητες, 

απαραίτητες για την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική συμμετοχή και την επιτυχία σε 

οποιοδήποτε εργασιακό χώρο και λειτουργούν ως αναπόσπαστο τμήμα της προσωπικότητας 

ενός ατόμου (Taylor, 2016b˙ Vaughan, 2017). Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ως 

δεξιότητες, ικανότητες και χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την προσωπικότητα, τις 

πρακτικές εργασίας, τις στάσεις και τις συμπεριφορές ενός ατόμου τόσο ως προς τον εαυτό 

του όσο και ως προς τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους (Πίνακας 1).  

Soft skills 

 γνώσεις    εμπειρίες 

 δεξιότητες                                 συμπεριφορές 

 πρακτικές εργασίας                   λειτουργίες 

 χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας        

 στάσεις 

 προσωπικές συνήθειες         κοινωνικά χαρίσματα 

 πεποιθήσεις  αξίες 

Πίνακας 1: Κοινωνικές δεξιότητες                        

Τα soft skills αναφέρονται σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας (personality traits), ιδιότητες 

και υψηλά επίπεδα δέσμευσης στην εργασία, στοιχεία που διαφοροποιούν έναν ηγέτη από 

έναν άλλο (Deepa & Seth, 2013). Τέτοιες δεξιότητες που αποδίδονται σε ηγέτες είναι η συ- 
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ναισθηματική νοημοσύνη, η καλή επικοινωνία, η 

επίλυση προβλημάτων, η εργασία σε ομάδες και 

πλήθος άλλες. Πρόκειται για δεξιότητες που 

αλληλεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται για να 

εξασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των 

στόχων του ηγέτη και του εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Αυτές οι δεξιότητες στην  ερευνητική 

βιβλιογραφία συχνά αναφέρονται με παρόμοιους όρους, όπως “ανθρώπινες δεξιότητες”, 

“δεξιότητες ζωής”, “κοινωνικές δεξιότητες”, “βασικές δεξιότητες”, “μεταβιβάσιμες 

δεξιότητες” ή “εγκάρσιες δεξιότητες”. Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία εκτός από τον όρο 

“skills” (δεξιότητες), συχνά αξιοποιείται ο όρος “competencies”, ένας ευρύτερος όρος που 

υποδηλώνει την επάρκεια ή τις ικανότητες απόδοσης ενός ατόμου ώστε να ανταποκρίνεται 

σε σύνθετα προβλήματα.  

Οι Dell’Aquila et al. (2016) ισχυρίζονται ότι οι κοινωνικές δεξιότητες ως χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας ενός ατόμου θέτουν σε εγρήγορση την προσωπική θετική διάθεση 

ενισχύοντας τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων. Για να γίνει εφικτό αυτό, οι ηγέτες έχουν 

την τάση να διαχειρίζονται πρώτα τον εαυτό τους και τα δικά τους συναισθήματα και 

μετέπειτα τις σχέσεις τους με τους άλλους. Οι περισσότεροι ερευνητές συναινούν ότι οι 

κοινωνικές δεξιότητες είναι συνήθως συμπληρωματικές των τεχνικών δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για να υπερέχει κάποιος ως ηγέτης (Pachauri & Yadav, 2014˙ Whitehurst, 2016). 

Η ισορροπία αυτών των δύο -κοινωνικές και τεχνικές δεξιότητες- ευθύνονται για την 

καταξίωση και επαγγελματική ανάπτυξη ενός  ολοκληρωμένου ηγέτη της εκπαίδευσης. 

Παρόλα αυτά, ένα είναι βέβαιο: ότι κανένας ερευνητής ως τώρα δεν κατάφερε να προτείνει 

έναν σαφή και περιεκτικό ορισμό για τις κοινωνικές δεξιότητες. Πρόκειται για μια έννοια 

που οι επιστήμονες του πεδίου της εκπαιδευτικής διοίκησης, παρότι την αναγνωρίζουν και 

μπορούν να την περιγράψουν, ωστόσο αντιμετωπίζουν δυσκολία στη διατύπωση ενός 

ευσύνοπτου ορισμού, εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της πολυσημίας της έννοιας.  

Κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) VS τεχνικές δεξιότητες (hard 

skills) 

Ενώ οι κοινωνικές δεξιότητες αφορούν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόμου, 

αντιθέτως, οι “σκληρές δεξιότητες” (hard skills) ή “επαγγελματικές δεξιότητες” αναφέρονται 

στις ποσοτικά προσδιορισμένες, τεχνικές δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία. 

Περιλαμβάνουν τις πρακτικές δεξιότητες, τις θεωρητικές και επαγγελματικές γνώσεις, την 

τεχνογνωσία και την επιστημονική θωράκιση που επιτρέπουν στους διευθυντές/ντριες να 

αναλάβουν ευθύνες διαχείρισης και διεκπεραίωσης εργασιών και να εκτελέσουν επιτυχώς 

οποιαδήποτε προγραμματισμένη εργασία στη σχολική μονάδα που διευθύνουν.  

Οι τεχνικές δεξιότητες αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή/και της 

εμπειρίας (Robles, 2012). Με άλλα λόγια, πρόκειται για τα πτυχία, τα διπλώματα, τα 

πιστοποιητικά γνώσης και χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών, γλωσσομάθειας, κ.λπ. Η 
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ειρωνεία είναι ότι ενώ οι κοινωνικές δεξιότητες θεωρούνται κομβικοί παράγοντες για την 

επιτυχή πορεία ενός διευθυντικού στελέχους, ωστόσο συχνά είναι πιο δύσκολες να διδαχθούν 

ακόμη και σε ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (Mahasneh & 

Thabet, 2015).  

 
 

Επιπλέον, εν συγκρίσει με τις τεχνικές δεξιότητες, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι 

μεταβιβάσιμες σε όλους τους τύπους θέσεων εργασίας και επίπεδα απασχόλησης, επομένως 

και σε εκπαιδευτικά πλαίσια, ενώ οι τεχνικές δεξιότητες αφορούν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

απασχόλησης (Wikle & Fagin, 2015), όπως τα λογιστικά, τον προγραμματισμό υπολογιστών, 

κ.λπ. Παρότι οι κοινωνικές δεξιότητες είναι λιγότερο απτές και πιο δύσκολα μετρήσιμες, 

ωστόσο είναι δεξιότητες κρίσιμες για κάθε προσωπική, επαγγελματική και οργανωτική 

επιτυχία, όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια.  

Οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των κοινωνικών και των τεχνικών δεξιοτήτων, όπως 

αυτές αντλούνται από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, αποτυπώνονται ευκρινώς στον ακόλουθο 

πίνακα (Πίνακας 2): 

 

Κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) VS τεχνικές δεξιότητες (hard skills) 

Τεχνικές δεξιότητες (hard skills) Κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) 

υλικές / απτές άυλες / μη απτές 

συγκεκριμένες δεξιότητες μη συγκεκριμένες / αφηρημένες δεξιότητες 
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εφαρμογή σε συγκεκριμένο πλαίσιο 

απασχόλησης 

εφαρμογή σε διάφορα πλαίσια 

απασχόλησης 

μετρήσιμα αποτελέσματα μη μετρήσιμα αποτελέσματα 

γνώσεις μέσω μάθησης γνώσεις μέσω εμπειρίας 

εύκολες να διδαχθούν δύσκολες να διδαχθούν 

πρακτικές γνώσεις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες 

γνωστικές δεξιότητες μετα-γνωστικές δεξιότητες 

προσανατολισμός στην τεχνογνωσία προσανατολισμός στους ανθρώπους 

Πίνακας 2: Κοινωνικές δεξιότητες  VS  τεχνικές δεξιότητες 

Παρά τις όποιες διαφορές, το σίγουρο είναι ότι θεωρείται μεγίστης σημασίας η συνύπαρξη 

και η συσχέτιση κοινωνικών και τεχνικών δεξιοτήτων, καθώς στο ιδιαίτερα απαιτητικό 

πλαίσιο της διοίκησης των σχολικών μονάδων, τόσο η καλλιέργεια των συμπεριφορικών 

δεξιοτήτων όσο και των τεχνικών γνώσεων κρίνονται εξίσου σημαντική για την ευόδωση 

των στόχων ενός εκπαιδευτικού οργανισμού και για την προσωπική ανάπτυξη των στελεχών 

εκπαίδευσης . 

1.2  Σημαντικότητα των soft skills 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της υποενότητας θα είστε σε θέση: 

 Να εκτιμήσετε τους λόγους για τους οποίους τα soft skills είναι σημαντικά για εσάς 

ως διευθυντικά στελέχη  

 Να ενθαρρυνθείτε στην καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων ως βάση για την 

ενδυνάμωσή σας στα soft skills    

 Να συζητήσετε για την αναγκαιότητα των soft skills για την προσωπική ζωή, την 

επαγγελματική καριέρα και τις ανθρώπινες σχέσεις     

 15 λεπτά 

Οι κοινωνικές δεξιότητες ή διαπροσωπικές δεξιότητες 

σχετίζονται με την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών 

να αλληλεπιδρούν με τους άλλους δυναμικά, να διαθέτουν 

ικανότητες επικοινωνίας και να οικοδομούν ένα ανοικτό 

συνεργατικό περιβάλλον. 
 

Η κατάρτιση των διευθυντών/ντριών στις κοινωνικές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για 

την οικοδόμηση επιτυχών συνεργατικών σχέσεων στο χώρο εργασίας του σχολείου. Αυτό 

ισχύει κατεξοχήν στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η 

συνεργασία, η ηγεσία και πλήθος άλλες συμβάλλουν στην επιτυχία της προσωπικής και 

επαγγελματικής ζωής και των ανθρώπινων σχέσεων.  
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Γιατί είναι σημαντική η καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων; 

Οι κοινωνικές δεξιότητες επιδρούν θετικά στις σχέσεις μας με το ανθρώπινο δυναμικό του 

σχολικού οργανισμού και είναι φανερό ότι είναι πρωτεύουσας σημασίας για την 

επαγγελματική ενδυνάμωση των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης. 

Για την ενίσχυση της παραπάνω άποψης, 

επισημαίνουμε ότι πρόσφατες έρευνες που 

διεξήχθησαν από το Πανεπιστήμιο Harvard, το 

Carnegie Foundation και το Stanford Research 

Center αναφέρουν ότι ποσοστό 85% της 

επαγγελματικής επιτυχίας των πιο καταξιωμένων 

διευθυντικών στελεχών είναι αποτέλεσμα των καλά 

αναπτυγμένων κοινωνικών και διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων, ενώ μόλις το 15% οφείλεται στην 

κατοχή τεχνικών γνώσεων και ικανοτήτων.  
Άλλωστε στη σύγχρονη εποχή είναι υψίστης σημασίας να κατέχει κάποιος αυτές τις 

δεξιότητες, οι οποίες ευθύνονται για να τον κάνουν να ξεχωρίζει για τις ηγετικές του 

ικανότητες μέσα στο πλήθος των καλά καταρτισμένων και εφοδιασμένων με τυπικά 

προσόντα επαγγελματιών του χώρου της εκπαιδευτικής διοίκησης.  

Τα soft skills εφόσον έχουν τις ρίζες τους στην ψυχολογία, είναι απαραίτητα για την επιτυχή 

κοινωνική προσαρμογή και λειτουργικότητα των διευθυντικών στελεχών στο νευραλγικό 

χώρο της εκπαίδευσης, καθώς θα είναι σε θέση να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ικανότητα για 

αυτοέλεγχο, σεβασμό στις κοινωνικές συμβάσεις και ηθικό προσανατολισμό. Άλλωστε το 

σύγχρονο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι είναι αρκετά περίπλοκο, εφόσον είναι κοινός τόπος ότι 

καθημερινά αναδύονται τεράστιες αλλαγές, μετασχηματισμοί και προκλήσεις. Ό, τι 

θεωρούσαμε μέχρι σήμερα δεδομένο για την εκπαίδευση υφίσταται ριζικές αλλαγές και τα 

ηγετικά στελέχη οφείλουν να αναπτύξουν τις ικανότητες εκείνες που θα τα βοηθήσουν να 

αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις και να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό πλαίσιο στη 

σχολική ζωή.  

Τα soft skills είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την οικοδόμηση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων. 

Τα στελέχη της διοίκησης έρχονται καθημερινά σε επαφή, επικοινωνία και διαρκή κοινωνική 

αλληλεπίδραση με τους διαφόρους “μετόχους” της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως 

μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, τοπικούς φορείς, κοινωνία, κ.λπ, γεγονός που μαρτυρά ότι 

το σχολείο θεωρείται ως ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα που δέχεται εισροές και παράγει 

εκροές (Κατσαρός, 2008). Η έλλειψη των κοινωνικών δεξιοτήτων εκ μέρους των 

διευθυντικών στελεχών μαρτυρά αποδυναμωμένους ηγέτες, απουσία καλών διαπροσωπικών 

και επικοινωνιακών σχέσεων, που αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία των εντάσεων, των 

δυσλειτουργιών, της κακής συνεργασίας, των λανθασμένων αποφάσεων και της έλλειψης 

συντονισμού στη σχολική μονάδα.   
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Η ικανότητα των διευθυντικών στελεχών να 

λειτουργούν αποτελεσματικά στις διάφορες περιστάσεις 

είναι μεγίστης σημασίας για την ποιότητα των 

αποφάσεων που λαμβάνονται, το είδος και την 

ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων που 

καλλιεργούνται, την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας, 

την επιμελημένη οργάνωση, την επιτυχή καθοδήγηση 

των μελών του εκπαιδευτικού οργανισμού και την 

εδραίωση υψηλού βαθμού εργασιακής ικανοποίησης 

και βελτίωσης της απόδοσης ατόμων και ομάδων.   
Προσωπικές δεξιότητες, όπως η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση η υπευθυνότητα, η κριτική 

σκέψη και πλείστες άλλες οδηγούν τα ηγετικά στελέχη στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων 

για το καλό της σχολικής κοινότητας. 

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι εκείνες που διαφοροποιούν τους διευθυντές/managers που  

λειτουργούν ως διαχειριστές της διοίκησης του σχολείου, από τους πραγματικούς ηγέτες που 

νοιάζονται περισσότερο για την εξασφάλιση της καλής εντύπωσης και του αντίκτυπου της 

σχολικής μονάδας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον. Πρόκειται για τους ηγέτες 

που ενδιαφέρονται όχι τόσο για την προσωπική τους ευδοκίμηση, αλλά πρωτίστως για την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο σχολείο. Τέτοιοι ηγέτες 

είναι εκείνοι που είναι οπλισμένοι με πρότυπα, αρχές και αξίες και που καθοδηγούν και 

επηρεάζουν με τη στάση και τις ενέργειές τους, ενώ παράλληλα εμπνέουν και αισθάνονται 

ισχυρή δέσμευση (Matteson et al., 2016). Επιπλέον, είναι εκείνοι που προσανατολίζονται 

στις ανθρώπινες σχέσεις, παρωθούν το ανθρώπινο δυναμικό να εργάζεται για την υλοποίηση 

του οράματος και των στόχων του σχολικού οργανισμού και διακρίνονται για την 

καινοτομική τους στάση και τη διάθεσή τους για αλλαγές.  

Τα διευθυντικά στελέχη με καλά αναπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες: 

 Στοχεύουν σε καλύτερες, πιο υγιείς και αποτελεσματικές σχέσεις με τους ανθρώπους 

με τους οποίους συναναστρέφονται στη σχολική μονάδα. 

 Διακατέχονται από καλύτερες δεξιότητες για κοινωνική συμμετοχή. 

 Έχουν μια πιο ευτυχισμένη, γεμάτη και ποικίλη προσωπική ζωή. 

 Εμφανίζουν υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης και ψυχικής σταθερότητας. 

 Τείνουν να επιδεικνύουν καλύτερα επιτεύγματα στην καριέρα τους και στην  

επαγγελματική τους ζωή.  

 

Για τους ανωτέρω λόγους, είναι χρήσιμο οι διευθυντές της νέας γενιάς να είναι εφοδιασμένοι 

με τις κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες, προκειμένου να καταστήσουν τον εκπαιδευτικό 

οργανισμό ανταγωνιστικό και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δικές τους ικανότητες, αλλά 

και τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολικού οργανισμού.  
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1.3  Το “ρεπερτόριο” των soft skills για ηγετικά στελέχη 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της υποενότητας θα είστε σε θέση: 

 Να δώσετε αξία στις δεξιότητες του 21ου αιώνα με τις οποίες οφείλετε να είστε 

εξοπλισμένοι ως σχολικοί ηγέτες 

 Να εντοπίσετε τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθείτε στη 

διαχείριση των σχολείων και των εκπαιδευτικών αλλαγών  

 15 λεπτά 

Οι κοινωνικές δεξιότητες για σχολικούς ηγέτες συνιστούν ένα κρίσιμο τμήμα της 

οργανωτικής επιτυχίας, αλλά η χαρτογράφησή τους δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς δεν 

υφίσταται ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών ως προς το ποιες δεξιότητες είναι κατάλληλες 

για σχολικούς ηγέτες. Το βέβαιο είναι ότι τα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

επιτάσσουν στελέχη υψηλά προσοντούχα, με τάσεις για καινοτομία που να έρχονται 

αντιμέτωπα με όλο και πιο σύνθετα καθήκοντα. Η ανάγκη ύπαρξης νέας γενιάς ηγετών 

επισημαίνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εισηγείται ορισμένες από τις 

βασικές δεξιότητες που οφείλουν να διαθέτουν οι ηγέτες της νέας γενιάς (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2017):  

 Δεξιότητες εκμάθησης, αφομοίωσης και διαρκούς επικαιροποίησης των γνώσεων, 

καθώς και δημιουργίας νέων γνώσεων πέραν των υφιστάμενων. 

 Εγρήγορση, που σημαίνει ικανότητα διαρκούς παρακολούθησης των εξελίξεων, ώστε 

να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τις τελευταίες τάσεις.  

 Προσαρμοστικότητα, δηλαδή ετοιμότητα να αποδεχθούν και να διαχειριστούν την 

αλλαγή. 

 Διαρκής πειραματισμός και ικανότητα εποικοδομητικής αξιοποίησης των ενδεχόμενων 

αποτυχιών και ικανότητα μετατροπής τους σε πολύτιμη εμπειρία εκμάθησης.  

 Δεξιότητες διεπιστημονικότητας και ενσωμάτωσης διαφόρων πεδίων προς επιδίωξη 

κοινών λύσεων για σύνθετα προβλήματα, που επιτυγχάνεται καλύτερα σε συνεργατικό 

περιβάλλον.  

Οι Schrum, Niederhauser και Strudler (2016) επεσήμαναν την πρόκληση που αντιμετωπίζουν 

στη σημερινή εποχή οι ηγέτες των σχολείων, προκειμένου να επιτύχουν την προετοιμασία 

των μαθητών σε σχέση με τις προσδοκίες τους για το μέλλον. Στο πρόσωπο του 

παιδαγωγικού ηγέτη του 21ου αιώνα συγκεντρώνεται μία πληθώρα ιδιαίτερα απαιτητικών 

καθηκόντων. Μία από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σχολικοί ηγέτες 

είναι η κάλυψη των αναγκών των σημερινών εκπαιδευομένων, ώστε να είναι εξοπλισμένοι 

με τις κατάλληλες δεξιότητες για τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους στην παγκοσμιοποιημένη 

κοινωνία. Οι Klein, DeRouin και Salas (2006) επιδίωξαν να αποσαφηνίσουν τα soft skills, 

αφού αρχικά διαμόρφωσαν 58 διαφορετικές λίστες, συμπεριλαμβανομένου άνω των 400 

ικανοτήτων. Μετά την ομαδοποίηση των ικανοτήτων κατέληξαν σε δύο κύριες κατηγορίες, 

τις επικοινωνιακές δεξιότητες (π.χ. ενεργητική ακρόαση, μη λεκτική επικοινωνία, κ.λπ) και 

τις δεξιότητες οικοδόμησης σχέσεων (π.χ. συνεργασία, συντονισμός, επίλυση συγκρούσεων,  

διαπραγμάτευση, κοινωνική επιρροή, αυτο-παρουσίαση, κ.λπ).  



 
571 

Οι van Laar et al. (2017) διερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στις ψηφιακές δεξιότητες και τις 

δεξιότητες του 21ου αιώνα. Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα δεν υποστηρίζονται υποχρεωτικά 

από την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών,  αλλά συνίστανται σε έναν πυρήνα επτά 

βασικών δεξιοτήτων, συγκεκριμένα τεχνικών δεξιοτήτων, διαχείρισης πληροφοριών, 

επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργικότητας, κριτική σκέψης και επίλυσης προβλημάτων. 

Παράλληλα, εντόπισαν και πέντε συναφείς δεξιότητες, την ηθική συνειδητοποίηση, την 

πολιτισμική ευαισθητοποίηση, την ευελιξία, την αυτοδιάθεση και τη διά βίου μάθηση.  

 

Οι Ariratana et al. (2015) επικεντρώθηκαν στα soft skills εστιάζοντας στην ικανότητα των 

διευθυντών της εκπαίδευσης να συνεργάζονται. Τα διευθυντικά στελέχη χρησιμοποιούν τις 

επιστημονικές τους γνώσεις και τις δεξιότητες διαχείρισης για να διευθύνουν τα σχολεία 

τους, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στις δεξιότητες επικοινωνίας για την ανάπτυξη 

της οργανωτικής συνείδησης και της συνεχούς βελτίωσης της σχολικής μονάδας. Καλούνται 

να δώσουν έμφαση στην προοδευτική διαχείριση, ώστε να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό 

του σχολείου είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει την αλλαγή και το μετασχηματισμό μέσω της 

συνεργασίας, με στόχο τη θετική αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς των 

εκπαιδευτικών. Εν τέλει οι Ariratana et al. (2015) συνθέτουν ένα θεωρητικό πλαίσιο 

προτείνοντας οκτώ συνιστώσες των δεξιοτήτων ηγεσίας, όπως: (i) την επικοινωνία και 

παρουσίαση, (ii) την ηγετική ικανότητα, (iii) την ομαδική εργασία, (iv) την αναλυτική σκέψη 

και τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, v) τον επαγγελματισμό και την ηθική, (vi) τη 

μάθηση, (vii) τη χρήση των Τ.Π.Ε., και (viii) την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. 

Η ενδελεχής μελέτη της βιβλιογραφίας κατέληξε στη δημιουργία του ακόλουθου 

εννοιολογικού χάρτη που περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά soft skills για τους σχολικούς 

ηγέτες (Πίνακας 3):  

 

Soft Skills για ηγέτες Εκπαίδευσης 

 

Διαπροσωπικές Δεξιότητες Προσωπικές Δεξιότητες 

 

Επικοινωνία Δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων 

Συνεργασία Κριτική & δομημένη σκέψη  

Συντονισμός  Εθιμοτυπία (etiquette) & καλοί τρόποι 

Πνεύμα ομαδικής εργασίας Δημιουργικότητα/ Ακεραιότητα/ειλικρίνεια 

Δεξιότητες παρουσίασης Ορθή λήψη απόφασης  

Διαχείριση συγκρούσεων Πρωτοβουλία/ Αποφασιστικότητα 

Διαπραγματευτικές δεξιότητες Διαχείριση χρόνου 
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Οργανωσιακές Δεξιότητες 

 

Ψυχοσυναισθηματικές  Δεξιότητες 

Επαγγελματική ηθική  Συναισθηματική νοημοσύνη 

Ευελιξία/προσαρμοστικότητα Ενσυναίσθηση 

Ηγετική ικανότητα Αυτοεκτίμηση 

Ανάπτυξη/καθοδήγηση ανθρώπων Αυτοδιαχείριση/αυτοέλεγχος 

Θετική στάση εργασίας Αυτοπεποίθηση 

Πίνακας 3: Soft skills για ηγέτες εκπαίδευσης  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι στο σημερινό ανταγωνιστικό και απαιτητικό εργασιακό χώρο 

του σχολείου, τα “soft skills” είναι οι πιο σημαντικές πτυχές της ηγεσίας του σχολείου 

στις οποίες οι διευθυντές/ντριες οφείλουν να επενδύσουν. Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι 

εκείνες που θα δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την “προστιθέμενη αξία” για 

να διακριθούν μέσα από τον ανταγωνισμό και θα συμβάλλουν στην εργασιακή τους 

επιτυχία. 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Συνεπώς, οι κοινωνικές δεξιότητες είναι τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, οι στάσεις, οι 

αξίες, τα πρότυπα και οι ικανότητες του κάθε ανθρώπου. Δεν είναι επίκτητες αλλά μπορούν 

να διδαχθούν με τη διαρκή εξάσκηση και τη διά βίου κατάρτιση. Σε ένα άκρως 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, η συνεχόμενη εκπαίδευση πάνω σε ζητήματα επικοινωνίας, 

επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων, συνεργασίας, ηγεσίας και σε πολλά άλλα, είναι 

κάτι περισσότερο από απαραίτητη. Το όφελος στον επαγγελματικό αλλά και στον προσωπικό 

τομέα της ζωής μας είναι ανεκτίμητο. Ουσιαστικά, η εκπαίδευση που αποκτάμε από το 

Πανεπιστήμιο μας ανοίγει τις πόρτες για την εργασία μας, αλλά η κατάρτιση πάνω στις 

κοινωνικές δεξιότητες είναι εκείνη που θα καθορίσει τον τρόπο λειτουργίας εντός του 

σχολικοί περιβάλλοντος και πόσες δυνατότητες έχουμε. 

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 Δώστε μεγαλύτερη προσοχή στα ουσιαστικά προσόντα, δηλαδή στις κοινωνικές και 

προσωπικές δεξιότητες, που είναι τα εφόδια για να φέρετε εις πέρας τη δουλειά σας 

στο σχολείο. 

 Αναπτύξτε τα soft skills για να αποκτήσετε συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα 

υπόλοιπα διευθυντικά στελέχη.  

 Έχετε κατά νου ότι οι δεξιότητες ΔΕΝ είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο για την 

καλύτερη και ταχύτερη επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων μας στην εκπαιδευτική 

διοίκηση.  
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 Φροντίστε να ενισχύσετε όχι μόνο τις δικές σας κοινωνικές δεξιότητες αλλά και τις 

κοινωνικές δεξιότητες και των υπόλοιπων μελών του εκπαιδευτικού οργανισμού του 

οποίου ηγείσθε.    
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ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ  

http://blog.iiht.com/the-importance-of-soft-skills-in-the-field-of-it/ 

 

Δραστηριότητες ενότητας 1 

________________________ 

 

 

Κοινωνικές δεξιότητες και η σημασία τους για τη σχολική ηγεσία 

 Δραστηριότητα 1η (συνεργατική) 

Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο, κατόπιν διαβάστε το άρθρο που ακολουθεί και 

μοιραστείτε τις απόψεις σας στο φόρουμ συζητήσεων! 

 

 

         Βίντεο: What are Soft Skills? (2:18 λεπτά) 

                         https://www.youtube.com/watch?v=Tiy2LONr050 

Αυτό το βίντεο θα εισάγει με εύληπτο τρόπο στην έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων σε 

αντιπαραβολή με τις τεχνικές δεξιότητες. 

      Άρθρο: Η ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων και η απόκτηση Κοινωνικών 

∆εξιοτήτων στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, στην Κοινωνία της Πληροφορίας: 

∆ιαµόρφωση ∆εικτών Ποιότητας για την αξιολόγησή τους 

https://schoolinclusion.pixel-online.org/files/training_package/mod4/en/Document%2005% 

20Fragoulis_Papadakis.pdf 

Αυτό το άρθρο αναφέρεται στον όρο των κοινωνικών ικανοτήτων και περιγράφει τις 

κοινωνικές  δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία της πληροφορίας.    

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο και διαβάσετε το παραπάνω άρθρο, παρακαλώ προβείτε 

σε μία ανάρτηση στο φόρουμ συζητήσεων, όπου θα περιγράφετε εν συντομία:  

α) Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο κοινωνικές δεξιότητες (soft skills);  

http://blog.iiht.com/the-importance-of-soft-skills-in-the-field-of-it/
https://www.youtube.com/watch?v=Tiy2LONr050
https://schoolinclusion.pixel-online.org/files/training_package/mod4/en/Document%2005%20Fragoulis_Papadakis.pdf
https://schoolinclusion.pixel-online.org/files/training_package/mod4/en/Document%2005%20Fragoulis_Papadakis.pdf
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β) Ποια είναι η γνώμη σας για τις κοινωνικές δεξιότητες; Είναι απαραίτητο οι σχολικοί 

ηγέτες να είναι εφοδιασμένοι με τέτοιου είδους δεξιότητες; Αν ναι, γιατί κατά την άποψή 

σας;   

γ) Θεωρείτε ότι αξιοποιείτε κάποιες από τις κοινωνικές δεξιότητες στο σχολικό περιβάλλον 

και στη διοίκηση του σχολείου; Αν ναι, ποιες είναι αυτές και πώς τις αξιοποιείτε;  

Αφού αναστοχαστείτε διαβάζοντας τα σχόλια που αναρτούν οι συνεπιμορφούμενοι, 

παρακαλώ απαντήστε σε μία τουλάχιστον ανάρτηση (ή/και περισσότερες) ενός/μιας 

συναδέλφου σας. 

            Δραστηριότητα 2η (συνεργατική)  

 

   Μελέτη περίπτωσης 

Ο κος Δημητρίου δεν είναι ιδιαίτερα κοινωνικός διευθυντής στο σχολείο που διευθύνει. 

Προτιμά να εργάζεται κλεισμένος στο γραφείο μόνος του και να είναι απομονωμένος από 

τους άλλους συναδέλφους του. Εκτιμά την ικανότητά του να ξεπερνά ακόμη και τις δικές του 

προσδοκίες στην εργασία και οτιδήποτε τον παρενοχλεί αποτελεί ενόχληση γι’ αυτόν. Όταν 

χρειάζεται να έρθει σε επαφή με τους συναδέλφους του υποδιευθυντές ή εκπαιδευτικούς 

κατά τη διάρκεια της ημέρας, το αναβάλλει ώστε να επιστρέψει στην εργασία του όσο 

γίνεται πιο σύντομα. Η υποδιευθύντρια κα. Μηλίδη του μετέφερε σχόλια των εκπαιδευτικών 

ότι τον θεωρούν απρόσιτο. “Δεν είμαι ιδιαίτερα επικοινωνιακός χαρακτήρας και δεν 

συσχετίζομαι καλά με τους άλλους όταν νιώθω ότι καταχρώνται του χρόνου μου”, 

παραδέχτηκε ο διευθυντής. Η κα. Μηλίδη του εξήγησε ότι εκείνη προτιμά να επικεντρώνεται 

στα καθήκοντά της και να εργάζεται ανεξάρτητα, αλλά έχει μάθει και να συνεργάζεται με 

τους συναδέλφους της, ώστε να έχει μια πιο αρμονική εργασιακή σχέση μαζί τους.  

Η υποδιευθύντρια ενθάρρυνε τον διευθυντή να προσπαθήσει να αλλάξει την προσέγγισή του 

προς τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς, να τους αντιμετωπίσει όχι ως ενοχλητικές 

“παρεμβολές” στο έργο του, αλλά ως ανθρώπινες προσωπικότητες που αξίζει να τους δοθεί η 

δέουσα προσοχή. Ο διευθυντής αποφασίζει να αλλάξει στάση και συμπεριφορά, αν και κάτι 

τέτοιο είναι πολύ δύσκολο. Την επόμενη φορά που κάποιος εκπαιδευτικός τον διέκοψε την 

ώρα που δούλευε, ο κος Δημητρίου αφιέρωσε χρόνο στο να ακούσει πραγματικά τι 

χρειαζόταν και δεν προσπάθησε με προφάσεις να τον αποφύγει. Συνειδητοποίησε ότι οι 

συνάδελφοί του δεν εμφανίζονταν στο γραφείο του επειδή τον θεωρούσαν απόμακρο. Στη 

συνέχεια συνειδητοποίησε ότι η καλλιέργεια καλύτερων σχέσεων ήταν ένας τρόπος 

πρόληψης των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο. Εφεξής έλαβε την απόφαση να 

βρίσκεται πιο κοντά στο Σύλλογο Διδασκόντων και να αφουγκράζεται τα προβλήματά τους.  

Αφού μελετήσετε τη μελέτη περίπτωσης, αναλογιστείτε τα εξής: i) πώς αντιμετώπιζε ο κος 

Δημητρίου τις κοινωνικές δεξιότητες που θα έπρεπε να κατέχει στο πλαίσιο του 

σχολείου; ii) θεωρείτε σωστή την παραίνεση της υποδιευθύντριας προς τον διευθυντή; iii) 

ποιοι παράγοντες συνέβαλαν τελικά στη μεταβολή της στάσης του διευθυντή της 

σχολικής μονάδας;  
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Στη συνέχεια, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας, 

χρησιμοποιώντας το forum των ομαδικών συζητήσεων.  

Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης / ελέγχου γνώσεων ενότητας 1 

_______________________________________________________ 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ  

Μετά την ενασχόλησή σας με την παρούσα ενότητα θα είστε σε θέση να επιλέξετε τη σωστή 

απάντηση για κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστή για τα soft skills; 

a) Τα soft skills είναι πτυχές της προσωπικότητας ενός ατόμου 

b) Τα soft skills εκφράζουν στάσεις και συμπεριφορές ενός ατόμου 

c) Τα soft skills εκφράζουν κοινωνικά χαρίσματα  

d) Ισχύουν όλα τα παραπάνω 

 

2. Η σύγκριση των κοινωνικών δεξιοτήτων με τις τεχνικές δεξιότητες σε τι 

συμπεράσματα σας οδηγεί;  

a) Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι συγκεκριμένα και μετρήσιμα μεγέθη 

b) Οι κοινωνικές δεξιότητες σχετίζονται περισσότερο με τα τυπικά προσόντα/δεξιότητες που 

απαιτούνται για τη διεκπεραίωση μιας εργασίας  

c) Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι περισσότερο προσανατολισμένες στις σχέσεις μεταξύ των 

ανθρώπων 

d) Οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένα πλαίσια 

απασχόλησης 

3. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ΔΕΝ είναι αληθής για τις κοινωνικές δεξιότητες; 

a) Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι εγγενείς συμπεριφορές 

b) Οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα  

c) Οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να βελτιώσουν την ικανοποίηση από την εργασία 

d) Ισχύουν όλα τα παραπάνω 

 

4. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναπτύξει ένας ηγέτης τις κοινωνικές του 

δεξιότητες;  

a) Με την έρευνα 

b) Με την πρακτική εξάσκηση 

c) Παρακολουθώντας άλλους ανθρώπους να τις εφαρμόζουν 

d) Τίποτε από τα παραπάνω 
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5. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις ισχύουν στην περίπτωση της ύπαρξης των 

κοινωνικών δεξιοτήτων; 

a) Οι κοινωνικές δεξιότητες αφορούν όχι μόνο τους ηγέτες της εκπαίδευσης αλλά και τους 

τεχνοκράτες διευθυντές/managers της σχολικής μονάδας 

b) Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι χρήσιμες μόνο για την επαγγελματική ζωή και καριέρα των 

διευθυντικών στελεχών  

c) Οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να επηρεάζουν θετικά τη στάση και τη συμπεριφορά 

των ατόμων στη σχολική μονάδα  

d) Οι κοινωνικές δεξιότητες ενδεχομένως να δημιουργήσουν και κάποιες εντάσεις και 

δυσλειτουργίες στη σχολική μονάδα 
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2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

_____________________________________________________ 

 

Περίγραμμα ενότητας 2 

____________________ 

 

 
 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει την έννοια της επικοινωνίας, την πραγματική σημασία της 

καλής επικοινωνίας μέσα στις ομάδες εργασίας στον εκπαιδευτικό οργανισμό, τις τεχνικές 

άσκησης της επικοινωνίας από τους σχολικούς ηγέτες με στόχο τη βελτίωσή της, καθώς και 

τις δεξιότητες παρουσίασης, συζήτησης και ενεργητικής ακρόασης. Η παρούσα ενότητα 

υποδιαιρείται σε τέσσερις υποενότητες:  

1.  Σημασία της επικοινωνίας 

2.  Αποτελεσματική επικοινωνία 

3.  Δεξιότητες παρουσίασης 

4.  Συζήτηση και ενεργητική ακρόαση 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 Σημαντικότητα της επικοινωνίας 

Μαθησιακοί στόχοι  Να επιχειρηματολογήσετε σχετικά με τον όρο επικοινωνία και τις 

διαστάσεις της  

 Να διερευνήσετε τη χρήση των λέξεων, του τόνου της φωνής, της 

γλώσσας του σώματος και τη συμβολή τους στην επικοινωνία 

 Να αντιληφθείτε την επίδραση της επικοινωνίας για τη δημιουργία 

υγιών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο 

 Να εκτιμήσετε τη δυναμική της επικοινωνίας στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διοίκησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό περιβάλλον του  σχολείου  

Περίληψη Η επικοινωνία είναι μια ανθρώπινη διαδικασία μέσω της οποίας οι 

άνθρωποι μπορούν να μεταφέρουν συναισθήματα, γνώσεις, 

πληροφορίες, με σκοπό να κατευθύνουν τον συνομιλητή τους στο να 

σκέπτεται, να αισθάνεται ή να ενεργεί με κάποιο τρόπο. 

Το επίπεδο επικοινωνίας μπορεί να είναι: ενδοπροσωπικό (συζήτηση 

με τον εαυτό μας), διαπροσωπικό (συζήτηση με άλλα άτομα), 

ομαδική επικοινωνία ή ακόμη και διαδικτυακή επικοινωνία. Οι 
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μορφές επικοινωνίας ποικίλουν: λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, 

οριζόντια και κάθετη επικοινωνία, κ.λπ.  

Η αποτελεσματική επικοινωνία επιτρέπει τη δημιουργία θετικών και 

παραγωγικών σχέσεων σε κάθε εργασιακό χώρο, όπως και στη 

σχολική μονάδα. Από την άλλη πλευρά, διάφορα εμπόδια είναι 

πιθανόν να οδηγήσουν στην απουσία της επικοινωνίας ή να 

προκαλέσουν παρεξηγήσεις, πιέσεις και συγκρούσεις. 

 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτελεσματική επικοινωνία 

Μαθησιακοί στόχοι  Να προσδιορίσετε σε ποιες περιπτώσεις η επικοινωνία στη 

σχολική μονάδα είναι αποτελεσματική 

 Να αναθεωρήσετε κάποιες πτυχές της επικοινωνίας στη σχολική 

μονάδα με στόχο τη βελτίωσή της   

 Να αντλήσετε ιδέες και στρατηγικές επίτευξης ή/και βελτίωσης 

της  επικοινωνίας 
 Να εμπνευστείτε ώστε να οικοδομήσετε σχέσεις επικοινωνίας τόσο 

ως ακροατές όσο και ως ομιλητές   

Περίληψη Η επικοινωνία δεν είναι απλώς ανταλλαγή πληροφοριών. Στην ουσία, 

πρόκειται για την κατανόηση του συναισθήματος και των προθέσεων 

που κρύβονται πίσω από τις πληροφορίες. Μερικές φορές, παρά τις 

καλύτερες προθέσεις σας, εκείνο που προσπαθείτε να επικοινωνήσετε 

στους άλλους χάνεται στη μετάφραση. Επιχειρείτε να μεταφέρετε ένα 

μήνυμα, αλλά το άλλο πρόσωπο ακούει κάτι διαφορετικό και 

παρερμηνεύει τα λεγόμενά σας, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

παρεξηγήσεις.  

Μπορείτε να μάθετε πώς να επικοινωνείτε πιο ξεκάθαρα και 

αποτελεσματικά. Ωστόσο, απαιτείται χρόνος και ιδιαίτερη 

προσπάθεια για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.  

 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 3 Δεξιότητες παρουσίασης 

Μαθησιακοί στόχοι  Να μάθετε πώς να σχεδιάζετε και να εκφωνείτε μια ομιλία 

μιλώντας ξεκάθαρα και με αυτοπεποίθηση  

 Να βελτιώσετε την ικανότητά σας στην εκφώνηση λόγων σε κάθε 

είδους περιβάλλοντα - από επίσημες ομιλίες μπροστά σε μεγάλα 

ακροατήρια έως ανεπίσημες παρουσιάσεις στην τάξη ή στις 

συνεδριάσεις του σχολείου  

 Να δημιουργείτε αποτελεσματικές και συναρπαστικές 

παρουσιάσεις, ώστε να κρατάτε το κοινό σας αφοσιωμένο 

 Να υιοθετείτε τη ‘γλώσσα του σώματος’ και τα παραγλωσσικά 

στοιχεία της επικοινωνίας 

Περίληψη Συνήθως η εργασία με άλλους ανθρώπους συνεπάγεται κάποια μορφή 

παρουσίασης. Η επιτυχία στη ζωή αλλά και στο χώρο του σχολείου 

εξαρτάται από την παρουσίαση των ιδεών με ευσύνοπτο και 

κατάλληλο τρόπο. Οι δεξιότητες παρουσίασης κατηγοριοποιούνται σε 

φυσικές προφορικές παρουσιάσεις και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις. 

Περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την παράδοση 

του μηνύματος.  

Αυτή η υποενότητα παρέχει πληροφορίες για να σας βοηθήσει να 

καταστείτε πιο αποτελεσματικοί ομιλητές και να εξοπλιστείτε με 
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μεγάλη αυτοπεποίθηση υπερνικώντας το άγχος που τυχόν σας 

καταβάλλει. Η δημόσια ομιλία θα σας βοηθήσει να ελέγξετε τη φωνή 

σας, να χρησιμοποιήσετε τη σωστή ‘γλώσσα του σώματος’ και να 

εμπλέξετε το κοινό σας.  

Οι δεξιότητες παρουσίασης είναι κρίσιμες για την επιτυχία σας στο 

σχολικό οργανισμό, τον οποίο διευθύνετε. Ως διευθυντής/ντρια είναι 

πολύ πιθανό να προβείτε σε παρουσιάσεις σε κάποιο σημείο της 

σταδιοδρομίας σας. Αυτό μπορεί να συμβεί στο πλαίσιο της δουλειάς 

σας ενώπιον μαθητών, συναδέλφων εκπαιδευτικών ή ακόμη και 

διευθυντικών στελεχών, προϊσταμένων εκπαίδευσης, ομάδων 

εργασιών, κ.λπ.  

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4 Συζήτηση και ενεργητική ακρόαση  

Μαθησιακοί στόχοι  Να αποκτήσετε εμπειρία με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων της 

συζήτησης και της ενεργητικής ακρόασης 

 Να κατανοήσετε την έννοια της συζήτησης 

 Να προετοιμαστείτε για μία επιτυχημένη συζήτηση 

 Να αποκτήσετε θετική στάση απέναντι σε ένα από τα θεμελιώδη 

συστατικά της συζήτησης: την ενεργητική ακρόαση 

 Να ανακαλύψετε τρόπους βελτίωσης των δεξιοτήτων ακρόασης 

 Να κατανοείτε καλύτερα τον συνομιλητή σας και τις πληροφορίες 

που προσλαμβάνετε   

Περίληψη Η συζήτηση είναι βασική δεξιότητα ζωής. Στο σημερινό ολοένα και 

πιο σύνθετο και ανταγωνιστικό περιβάλλον του σχολείου, οι 

αποτελεσματικές δεξιότητες συζήτησης είναι καθοριστικές για την 

προσωπική ανάπτυξη των διευθυντών και την ανάπτυξη του σχολικού 

οργανισμού. Πολλά προβλήματα επικοινωνίας στις συζητήσεις 

οφείλονται σε απουσία δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης.  

Η ενεργητική ακρόαση θεωρείται το καλύτερο εργαλείο των καλών 

συζητητών, καθώς προάγει τις καλές σχέσεις με συναδέλφους και 

μαθητές και συμβάλλει στην κατανόηση των προσδοκιών των 

εμπλεκόμενων μερών. Η αποτελεσματική ενεργητική ακρόαση 

αποτελεί  δεξιότητα που μπορεί να καλλιεργηθεί με συγκεκριμένες 

μεθόδους και τεχνικές. Στην παρούσα υποενότητα του προγράμματος 

είναι ευκαιρία να μελετήσετε και να αναστοχαστείτε για τους τρόπους 

επίτευξης μιας καλής συζήτησης και ενεργητικής ακρόασης.  

Λέξεις - κλειδιά: επικοινωνία, δεξιότητες επικοινωνίας, λεκτική επικοινωνία, διαδικτυακή 

επικοινωνία, δεξιότητες παρουσίασης, ενεργητική ακρόαση, συζήτηση  

  Γενικές παρατηρήσεις 

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται, οι οποίες στοχεύουν στο να σας καθοδηγήσουν 

σε όλη τη διάρκεια της μελέτης σας και να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε σφαιρικότερη 

άποψη για τα βασικά στοιχεία της παρούσας ενότητας. Ως μάχιμα διευθυντικά στελέχη της 

εκπαίδευσης διαθέτετε προσωπικές εμπειρίες, τις οποίες θα πρότεινα να αξιοποιήσετε για 

περαιτέρω προβληματισμό. Ως μελετητές του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου σκόπιμο 

θα ήταν να αξιοποιήσετε το εκπαιδευτικό υλικό και τις πρόσθετες βιβλιογραφικές πηγές, 

ώστε να μετασχηματίσετε την υπάρχουσα εμπειρία σας σε πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες και 

αξίες. 
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Ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό ενότητας 2 

____________________________________ 

 

 

 

8.2 Επιμορφωτικό υλικό 2ης εβδομάδας 

__________________________________ 

                

Επικοινωνιακές δεξιότητες  

 
Εννοιολόγηση και τυπολογίες της επικοινωνίας 

 Τι είναι επικοινωνία; 

 Διαστάσεις επικοινωνίας / τυπολογία 

 Σπουδαιότητα της επικοινωνίας 

 
Αποτελεσματική επικοινωνία 

 Πτυχές αποτελεσματικής επικοινωνίας 

 Στρατηγικές επίτευξης αποτελεσματικής επικοινωνίας 

 
Δεξιότητες παρουσίασης 

 Οι δεξιότητες παρουσίασης και η σημασία τους για τους σχολικούς ηγέτες 

 Σχεδιάζοντας και δομώντας μια αποτελεσματική παρουσίαση 

 Η παράδοση μιας παρουσίασης 

 Ιδιότητες ενός αποτελεσματικού παρουσιαστή 

 Το άγχος και η υπερνίκησή του 

 
Συζήτηση και ενεργητική ακρόαση 

 Τι είναι συζήτηση; 

 Βήματα της διαδικασίας συζήτησης 

 Χαρακτηριστικά του καλού συζητητή 

 Η έννοια της ενεργητικής ακρόασης 

 Στρατηγικές βελτίωσης της ενεργητικής ακρόασης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
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II. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

“If a leader can’t get a message across and motivate others to act on it, then having a message 

doesn’t even matter”  

Gilbert Amelio 

“The art of communication is the language of leadership” 

James Humes  

 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η υποστήριξη των διευθυντικών στελεχών της 

εκπαίδευσης μέσω της ανάπτυξης των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων. Η συγκεκριμένη 

ενότητα επιχειρεί να εμπνεύσει τους διευθυντές/ντριες αναλύοντας ιδέες και πρακτικές, οι 

οποίες αναμένεται να συνδράμουν σε μια πιο ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση 

των εμποδίων της επικοινωνίας στη σχολική μονάδα που διευθύνουν.  

Εννοιολόγηση και τυπολογίες της επικοινωνίας 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της υποενότητας θα είστε σε θέση: 

 Να επιχειρηματολογήσετε σχετικά με τον όρο “επικοινωνία” και τις διαστάσεις της   

 Να διερευνήσετε τη χρήση των λέξεων, του τόνου της φωνής και  της “γλώσσας του 

σώματος” και τη συμβολή τους στην αγαστή επικοινωνία 

 Να αντιληφθείτε την επίδραση της επικοινωνίας για τη δημιουργία υγιών 

διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο 

 Να εκτιμήσετε τη δυναμική της επικοινωνίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διοίκησης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου   

 15 λεπτά  

Η επικοινωνία είναι μία διαδικασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι είναι σε θέση να 

μεταφέρουν γνώσεις, πληροφορίες, συναισθήματα σκέψεις, απόψεις και προσδοκίες, με 

σκοπό να καταστήσουν τον συνομιλητή ικανό να σκέφτεται, να αισθάνεται ή να ενεργεί με 

έναν συγκεκριμένο τρόπο. 

Το επίπεδο της επικοινωνίας μπορεί να είναι: α) ενδοπροσωπικό (συζήτηση με τον εαυτό), 

β) διαπροσωπικό (συζήτηση με άλλο άτομο) και γ) ομαδικό (συζήτηση με πολλά άτομα).  
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Κάθε αλληλεπίδραση με άλλα άτομα παραπέμπει στην επικοινωνία και οι ανθρώπινες 

σχέσεις καθορίζονται μέσω αυτής. Συνεπώς, η γνήσια και ανυστερόβουλη επικοινωνία 

επιτρέπει τη δημιουργία και εδραίωση θετικών και παραγωγικών σχέσεων εργασίας. 

Ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου η επικοινωνία θεωρείται η γενεσιουργός αιτία για τη 

διαμόρφωση ενός υγιούς εργασιακού, παιδαγωγικού και μαθησιακού κλίματος για την 

αποφυγή πρόκλησης παρεξηγήσεων, πιέσεων και συγκρούσεων.  

Τι είναι επικοινωνία; 

Άπειρες απόπειρες ορισμού της “επικοινωνίας” έχουν επιχειρηθεί κατά καιρούς, ωστόσο η 

έννοια προσεγγίζεται από διαφορετικές οπτικές και απουσιάζει ένας και μοναδικός 

περιεκτικός ορισμός της. Μάλιστα στη δεκαετία του ’70, ο Dance (1970) αριθμούσε πάνω 

από 100 ορισμούς, ενώ μετέπειτα οι Dance και Larson (ed., 1976) εντόπισαν 126 ορισμούς 

για την επικοινωνία. Ο πιο δημοφιλής ορισμός σχετίζεται με μηνύματα ή πληροφορίες που 

αποστέλλονται ή λαμβάνονται από άτομο σε άτομο ή μεταξύ ανθρώπων. Στο λεξικό του 

Oxford η επικοινωνία ορίζεται ως “μεταβίβαση, μεταφορά ή ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων 

κ.λπ. με λόγια, γραφή ή σημάδια”.  

Σε άλλες περιπτώσεις η επικοινωνία θεωρείται άλλοτε ως τέχνη και άλλοτε ως επιστήμη. Στο 

λεξικό Webster η επικοινωνία ορίζεται ως “η τέχνη της έκφρασης ιδεών” ή “η επιστήμη της 

μετάδοσης πληροφοριών”. Παρομοίως, ο Piperopoulos (2013) θεωρεί την επικοινωνία ως 

την τέχνη της επιτυχούς ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία κορυφώνεται με την καθιέρωση 

της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων, ενός ατόμου και μιας 

ομάδας ή δύο ή περισσοτέρων ομάδων.  

Άλλοι θεωρητικοί προσδίδουν στην επικοινωνία έναν αλληλεπιδραστικό προσανατολισμό. 

Οι O’ Hair, Friedrich και Dixon Shaver (2007) παραδέχονται ότι η ουσία της επικοινωνίας 

είναι ότι οι άνθρωποι ανταλλάσσουν μηνύματα για την επιτυχία συγκεκριμένων σκοπών και 

στόχων. Λόγω των διαφορετικών στόχων, συνηθειών και προτιμήσεων, η πραγματική 

επικοινωνία είναι διαδραστική. Κάθε άτομο που επικοινωνεί πρέπει να ακούει αλλά και να 

ανταποκρίνεται. Ο Max Weber, ο διακεκριμένος Γερμανός κοινωνιολόγος, συναινεί με την 

παραπάνω άποψη και προσδίδει στην επικοινωνία τη διάσταση της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης που προσανατολίζεται και επηρεάζει τη σκέψη, τα συναισθήματα και τη 

συμπεριφορά των εμπλεκομένων στην επικοινωνιακή διαδικασία. 
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Επομένως, η ανθρώπινη επικοινωνία αναδύεται από την ανάγκη ή/και την επιθυμία για 

παροχή και λήψη πληροφοριών, καθώς και την ανάγκη για θεμελίωση κοινωνικών και 

ενδεχομένως συναισθηματικών δεσμών και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.   

Διαστάσεις επικοινωνίας / τυπολογία 

Η επικοινωνία δύναται να λάβει διάφορες μορφές, 

διαστάσεις και τυπολογίες. Οι πιο συνηθισμένες 

μορφές επικοινωνίας που εμφανίζονται στο χώρο 

του σχολικού οργανισμού και όχι μόνο είναι οι 

ακόλουθες:  

Μονόδρομη / επικοινωνία μονής κατεύθυνσης – αμφίδρομη / επικοινωνία διπλής 

κατεύθυνσης 

 Μονόδρομη ή επικοινωνία μονής κατεύθυνσης: ο πομπός - αποστολέας του 

μηνύματος (π.χ. ο διευθυντής) προσπαθεί να μετατρέψει την ιδέα του σε μήνυμα, το 

οποίο μεταδίδει στον παραλήπτη - αποδέκτη του μηνύματος χωρίς να αναμένει 

ανταπόκριση από αυτόν.  

 Αμφίδρομη ή επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης: ο πομπός μεταδίδει το μήνυμα στον 

δέκτη και εκείνος με τη σειρά του ανταποκρίνεται και παρέχει ανατροφοδότηση, 

προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Σε περίπτωση που ο 

πομπός δεν έχει γίνει κατανοητός, μπορεί να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις για να 

καταστεί η επικοινωνία πιο αποτελεσματική. 

Επίσημη / τυπική – ανεπίσημη / μη τυπική επικοινωνία 

 Επίσημη ή τυπική επικοινωνία: η τυπική επικοινωνία ακολουθεί την ιεραρχική δομή 

της τυπικής οργάνωσης, η οποία απεικονίζεται στον οργανωτικό χάρτη του σχολείου 

και του Υπουργείου Παιδείας, συντελώντας στη δημιουργία τυπικών εργασιακών 

σχέσεων. 

 Ανεπίσημη ή μη τυπική επικοινωνία: άτυπη μορφή σχέσεων δημιουργούνται από 

τους κοινωνικούς δεσμούς που αναπτύσσουν τα άτομα μεταξύ τους και συντελεί στη 

μετάδοση μηνυμάτων πέραν των τυπικών δικτύων επικοινωνίας και τις ιεραρχικές 

γραφειοκρατικές δομές. 

Εσωτερική / ενδοϋπηρεσιακή – εξωτερική επικοινωνία   

 Εσωτερική ή ενδοϋπηρεσιακή επικοινωνία: λαμβάνει χώρα εντός του σχολικού 

περιβάλλοντος και αναφέρεται στην επικοινωνία των ενδιαφερόμενων μερών που 

συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (διευθυντές/ντριες, εκπαιδευτικοί, 

μαθητές, γονείς, σχολικοί σύμβουλοι, προϊστάμενοι εκπαίδευσης, κ.ά).  

 Εξωτερική επικοινωνία: αναφέρεται στο ρόλο του σχολείου ως ανοικτό σύστημα, το 

οποίο βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση με το εξωτερικό του 

περιβάλλον (επικοινωνία με ομάδες, κοινωφελή ιδρύματα, τοπικές οργανώσεις, 

κοινωνία, κ.λπ.).  
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Καθοδική – ανοδική – οριζόντια επικοινωνία 

 Καθοδική επικοινωνία: ακολουθεί την τυπική δομή και έχει κλιμακωτή διαδρομή, 

από την ανώτερη ιεραρχική βαθμίδα (π.χ. από τον διευθυντή) προς την κατώτερη (π.χ. 

εκπαιδευτικοί) και λαμβάνει τη μορφή εντολών, οδηγιών, επεξηγήσεων, 

παρατηρήσεων, κ.λπ. 

 Ανοδική επικοινωνία: επικοινωνία από τα κατώτερα ιεραρχικά κλιμάκια προς τα 

ανώτερα. Οι υφιστάμενοι (μαθητές ή διδάσκοντες) δύνανται να μεταβιβάσουν τα 

μηνύματά τους προς τη διεύθυνση του σχολείου, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να 

καταθέσουν τις προτάσεις τους.    

 Οριζόντια επικοινωνία: επικοινωνία μεταξύ συναδέλφων του ίδιου ιεραρχικού 

επιπέδου (π.χ. μεταξύ διδασκόντων) για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, τον 

στοχασμό και την ώσμωση ιδεών, το συντονισμό των εργασιών και την επίλυση 

προβλημάτων.  

Προφορική – γραπτή επικοινωνία 

 Προφορική επικοινωνία: επικοινωνία που πραγματοποιείται μέσω της ομιλίας. 

Παραδείγματα προφορικής επικοινωνίας είναι οι διαπροσωπικές επαφές, οι συζητήσεις, 

οι συνεδριάσεις του σχολείου, τα σχολικά συμβούλια, οι τηλεφωνικές συνομιλίες, κ.λπ. 

 Γραπτή επικοινωνία: επίσημη επικοινωνία που πραγματοποιείται μέσω γραπτών 

κειμένων (εγγράφων, επιστολών, αναφορών, τεχνικών εγχειριδίων, κ.ο.κ.) και 

συντελείται είτε μεταξύ των ατόμων της σχολικής κοινότητας είτε μεταξύ του σχολείου 

και του εξωτερικού του περιβάλλοντος. 

 

 
Λεκτική – μη-λεκτική επικοινωνία 

 Λεκτική επικοινωνία: κορυφαία και περίπλοκη μορφή επικοινωνίας που 

πραγματοποιείται μέσω της μεταβίβασης μηνυμάτων με το λόγο. Τα υφιστάμενα μέσα 

επικοινωνίας σχετίζονται με τη γραπτή επικοινωνία (επιστολές, ηλεκτρονικά 

μηνύματα, βιβλία, περιοδικά, Διαδίκτυο, κ.λπ) και με οπτικοποίηση (γραφικά, 

διαγράμματα, χάρτες, λογότυπα και άλλες μορφές απεικόνισης). Ο αντίκτυπός τους 

στην μικρο-κοινωνία του σχολείου έχει σημειωθεί ότι αυξάνεται, καθώς αντικαθιστά 

άλλες μορφές επικοινωνίας.   

 Μη – λεκτική επικοινωνία: επικοινωνία χωρίς τη χρήση ομιλίας ή γραπτού λόγου που 

για την εφαρμογή της απαιτείται οπτική επαφή μεταξύ πομπού και δέκτη. Τα 

συναισθήματα και οι στάσεις των ανθρώπων εκφράζονται συνήθως με τη “γλώσσα του 

σώματος” (αποτελεί το 55% της συνολικής επικοινωνίας). Η μη-λεκτική επικοινωνία 

είναι ικανή να συμπληρώσει τη λεκτική επικοινωνία ακόμη και να την αντικαταστήσει.  

 Τα γνωρίσματα της μη-λεκτικής επικοινωνίας συνοψίζονται στο παρακάτω σχήμα 

(Σχήμα 1): 
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Σχήμα 1: Η μη λεκτική επικοινωνία (Οικονόμου, 2013) 

Σύμφωνα με τον Birdwhistell (1979), διάσημο ερευνητή της μη-λεκτικής επικοινωνίας, 

περίπου το 35% των μηνυμάτων μεταδίδεται μέσω προφορικών καναλιών και το υπόλοιπο 

65% μέσα από μη-λεκτικά κανάλια επικοινωνίας. 

Η μη λεκτική επικοινωνία αξιοποιείται διότι διέπεται από τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Είναι πιο αποτελεσματική από τη λεκτική επικοινωνία.  

 Τα μη λεκτικά σήματα αποκαλύπτουν πιο έντονα τις συναισθηματικές μας καταστάσεις 

και πολλές φορές είναι ισχυρότερα από τις λέξεις.   

 Είναι περισσότερο αυθόρμητη και πιο ειλικρινής από την ομιλία.  

 Μπορεί να εκφράσει συναισθήματα που δεν είναι τόσο αποδεκτά στην εκπαιδευτική 

κοινότητα. 

 Διεγείρει την ελεύθερη ανταλλαγή συναισθημάτων και σκέψεων μεταξύ διαφορετικών 

ανθρώπων στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. 

Επιπρόσθετα, η μη-λεκτική επικοινωνία εμφανίζεται με τη μορφή παραγλωσσικών στοιχείων 

ως εξής: i) τόνος φωνής, που περιλαμβάνει το είδος των συναισθημάτων που επικοινωνείτε 

στους άλλους και την έμφαση που δίνετε στις λέξεις που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε, ii) 

τη χροιά της φωνής, και iii) την ένταση και την ταχύτητα του λόγου (Σχήμα 2): 

 

         Σχήμα 2: Διαστάσεις επικοινωνίας 
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Σπουδαιότητα της επικοινωνίας 

Η δεξιότητα της ειλικρινούς επικοινωνίας στο σύγχρονο σχολείο 

είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση μιας επιτυχημένης 

καριέρας διευθυντικών στελεχών στο πεδίο της Διοίκησης 

Εκπαιδευτικών Μονάδων. 
 

Περισσότερο από τα λόγια που χρησιμοποιούμε, το να επικοινωνούμε αποτελεσματικά 

απαιτεί ένα σύνολο δεξιοτήτων, όπως η μη λεκτική επικοινωνία, η ενεργητική ακρόαση, η 

αυτοπεποίθηση, δεξιότητες παρουσίασης, η επίλυση συγκρούσεων και πλήθος άλλες.      

Όπως ήδη γνωρίζετε, η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων εντός της σχολικής μονάδας και 

εκτός αυτής μπορεί να είναι το κλειδί της επιτυχίας, ενώ η έλλειψή της ενδεχομένως να 

επιφέρει δυσλειτουργία στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Πόσες φορές δεν αισθανθήκατε 

απογοητευμένοι για ένα προσχεδιασμένο project λόγω κακής ευθυγράμμισης στόχων και 

προτεραιοτήτων που οι ίδιοι επικοινωνήσατε στους εκπαιδευτικούς και που παρερμηνεύτηκε 

από εκείνους; ή λόγω της χρήσης διαφορετικού λεξιλογίου; ή λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης 

που οφείλεται στην απουσία αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας;  

Εξαιρετικής σημασίας θεωρείται η στάση του διευθυντή, ο οποίος λειτουργεί ως συνδετικός 

κρίκος με τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς. Μέσω της επικοινωνίας δημιουργείται ένα 

συμπαγές σύνολο που προσανατολίζεται προς την εκπλήρωση των κοινών στόχων του 

σχολείου και λειτουργεί σαν παράγοντας παρώθησης των εκπαιδευτικών για καινοτόμες 

δράσεις. Επιπλέον, εγγύηση για τη διαμόρφωση ενός θετικού επικοινωνιακού κλίματος στη 

σχολική μονάδα αποτελεί η θετική στάση του διευθυντή προς το μαθητικό δυναμικό. Μέσω 

της επικοινωνίας με τους μαθητές του σχολείου τους “δεσμεύει” στη συνεργασία και 

αμφίδρομη επικοινωνία με τους καθηγητές αλλά και με τους συμμαθητές τους. Παράλληλα, 

ο διευθυντής οφείλει να φροντίζει για την εξασφάλιση αμφίδρομης επικοινωνίας με τους 

γονείς των μαθητών για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, τους Σχολικούς 

Συμβούλους, το Υ.ΠΑΙ.Θ, τους κοινωνικούς φορείς, τη σχολική επιτροπή, κ.λπ. για την 

επίλυση όλων των αναδυόμενων προβλημάτων. Η επικοινωνία μεταξύ διευθυντή και 

ενδιαφερόμενων μερών ενός σχολικού οργανισμού ή μεταξύ των μελών που απαρτίζουν μία 

ομάδα στο σχολείο είναι απαραίτητη για την παραγωγικότητα, τη συνεργασία και τη 

λογοδοσία. Επιπλέον, οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι κρίσιμες για την επιτυχία του 

οργανισμού, καθώς όταν οι άνθρωποι επικοινωνούν με σαφήνεια, τότε γίνονται κοινωνοί του 

οράματος του οργανισμού και είναι σε θέση να επιλύσουν τις συγκρούσεις.  

Οι διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα να 

ακούμε και να παρατηρούμε προκειμένου να κατανοούμε πραγματικά, να συζητάμε, να 

μεταφέρουμε αποτελεσματικά τις σκέψεις και τις ιδέες μας προφορικά ή γραπτά, να 

συσχετίζουμε και να εκφράζουμε ιδέες με ξεκάθαρο και αποτελεσματικό τρόπο, να 

αξιοποιούμε στρατηγικές για να συνεργαζόμαστε με τους άλλους, να πείθουμε, να 

επηρεάζουμε, να ενθαρρύνουμε για συμμετοχή και να διαπραγματευόμαστε. Η 

συγκεκριμένη δεξιότητα είναι θεμελιώδης, καθώς συνδέεται με την κατανόηση του 
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πλαισίου της εργασίας, την εκτίμηση των αναδυόμενων ευκαιριών και των κινδύνων, τη 

διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων και την αξιοποίηση των προκλήσεων.  

Τα διευθυντικά στελέχη που επικοινωνούν και έχουν ανοικτή τη “θύρα” τους δημιουργούν 

ευκαιρίες προσέγγισης των ανθρώπων. Παράλληλα, τα ηγετικά στελέχη που διαθέτουν 

επικοινωνιακές δεξιότητες, συνήθως αναζητούν εκπαιδευτικούς που να επικοινωνούν άριστα 

με όλο το ανθρώπινο δυναμικό στο εργασιακό περιβάλλον του σχολείου. Άλλωστε η 

επικοινωνία μεταξύ των ατόμων μπορεί να ωθήσει μία σχολική μονάδα στο να ευδοκιμήσει ή 

να μαραζώσει.  

Η επικοινωνία αποτελεί μια πολύτιμη δεξιότητα για την οικοδόμηση ανθρώπινων σχέσεων 

και φιλίας μεταξύ των ανθρώπων που εργάζονται ή και συνυπάρχουν στον εκπαιδευτικό 

οργανισμό, ενθαρρύνοντας τη ροή ιδεών και στάσεων. Με τη χρήση λεκτικών και μη 

λεκτικών ενδείξεων οι παραλήπτες είναι σε θέση να κατανοήσουν τις σκέψεις, τις ανάγκες 

και τις επιθυμίες σας και εσείς να λάβετε ανατροφοδότηση από τους άλλους. Η αγαστή 

επικοινωνία συνδράμει στην ανεύρεση λύσεων σε θέματα που μπορεί να προκύψουν σε μία 

σχολική μονάδα και στη διατήρηση ενός θετικού εργασιακού κλίματος. Για το λόγο αυτό οι 

διευθυντές/ντριες θα πρέπει να είναι σε θέση να αρθρώνουν τις σκέψεις τους με ακρίβεια 

τόσο μέσω της γραπτής όσο και της μη γραπτής επικοινωνίας. Με άλλα λόγια θα πρέπει να 

είναι σε θέση να γράψουν ένα σύντομο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να 

υπογραμμίζει τα κύρια σημεία ή ακόμη και να μεταφέρουν τις ανησυχίες και τις ερωτήσεις 

τους αποτελεσματικά σε μία συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Ενδεικτικά ορισμένες φράσεις για να κρατήσετε τη θύρα της επικοινωνίας σας ανοιχτή στο 

σχολικό χώρο και να ενθαρρύνετε ένα άτομο να επεκτείνει τις σκέψεις του είναι οι 

ακόλουθες:    

“Πείτε μου για αυτό…” 

“Θα ήθελα να ακούσω για ...” 

“Ενδιαφέρομαι για την άποψή σας ...”  

“Είμαι πρόθυμος/η να ακούσω περισσότερα για ...” 

“Πώς θα μπορούσα να σας βοηθήσω; Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για σας ...” 

“Ας ακούσω/ακούσουμε τι έχετε να πείτε για ...” 

“Αυτό ακούγεται σημαντικό, πείτε μου περισσότερα για ...” 

“Τι άλλες σκέψεις είχατε σχετικά με αυτό;” 
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communication-p-r-and-leadership.pdf 

1.3 Αποτελεσματική επικοινωνία 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της υποενότητας θα είστε σε θέση:  

 Να προσδιορίσετε τις δυνατότητες της αποτελεσματικής επικοινωνίας στη σχολική 

μονάδα  

 Να αναθεωρήσετε κάποιες πτυχές της επικοινωνίας με στόχο τη βελτίωσή της   

 Να εμπνευστείτε ώστε να οικοδομήσετε αποτελεσματικές σχέσεις επικοινωνίας  

 15 λεπτά 

Η επικοινωνία και η οργανωτική επιτυχία συνδέονται άμεσα. Η καλή επικοινωνία μπορεί 

να έχει θετικό αποτέλεσμα στους εργαζομένους αλλά και στο μαθητικό δυναμικό, καθώς 

συνδράμει στη θετική οικοδόμηση σχέσεων, καθώς και στην αύξηση της εμπιστοσύνης 

και της εγγύτητας μεταξύ των ανθρώπων. Αντιθέτως, η αναποτελεσματική επικοινωνία 

ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο άτομο και στον σχολικό οργανισμό. Σε 

αυτή την υποενότητα επιχειρούμε να ανιχνεύουμε σε ποιες περιπτώσεις η επικοινωνία 

θεωρείται αποτελεσματική, ποια εμπόδια ορθώνονται στην προσπάθεια επικοινωνίας, και 

τέλος αναμένεται να ανακαλύψουμε πρακτικές που θα βοηθήσουν τα διευθυντικά 

στελέχη να καταστούν περισσότερο επικοινωνιακά. 

Πτυχές αποτελεσματικής επικοινωνίας 

Η επιτυχής επικοινωνία αποτελεί την ουσία μιας παραγωγικής σχολικής οργάνωσης, 

παρότι είναι μία δύσκολη και περίπλοκη υπόθεση και απαιτείται μεγάλη προσπάθεια 

προκειμένου να επιτευχθεί. Εν συνεχεία αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες βασικές 

προϋποθέσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας (Δεριζιώτης, 

Χαρόκοπος, & Σκυφτός, 2006):  

 η επικοινωνία θα πρέπει να έχει σκοπό  

 πριν την αποστολή οποιουδήποτε μηνύματος καλό είναι να ελέγχεται η μορφή, το 

περιεχόμενο, η ποιότητά του και ο τρόπος παρουσίασής του, ώστε να εξυπηρετεί τις 

ανάγκες του δέκτη  

 ο σχολικός ηγέτης οφείλει να επιλέγει τις σωστές διαύλους επικοινωνίας  

 πρέπει να επιδιώκεται η σωστή ανατροφοδότηση   

 ο ηγέτης οφείλει να καλλιεργεί ανοιχτό επικοινωνιακό κλίμα  

https://www.otcbahrain.com/wp-content/uploads/2017/12/Fundamentals-of-communication-p-r-and-leadership.pdf
https://www.otcbahrain.com/wp-content/uploads/2017/12/Fundamentals-of-communication-p-r-and-leadership.pdf
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 ο ηγέτης πρέπει να ενεργοποιεί τα άτυπα κανάλια επικοινωνίας.  

 

 

Ωστόσο, προκειμένου να καταστεί μια επικοινωνιακή 

διαδικασία επιτυχής, θα πρέπει τα επικοινωνούντα 

μέλη να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια - 

τους λεγόμενους “θορύβους” - που θα εμφανιστούν 

και θα αποτρέψουν την αμφίδρομη εξέλιξη της 

επικοινωνίας.  

Ο Eisenberg (2010) αναγνώρισε τέσσερις κατηγορίες φραγμών κατά την επικοινωνιακή 

διαδικασία:  

i) διαδικαστικά εμπόδια, δηλαδή εμπόδια που σχετίζονται με την κωδικοποίηση, 

αποκωδικοποίηση και ανατροφοδότηση του πομπού και του δέκτη  

ii) φυσικά εμπόδια, δηλαδή οποιαδήποτε διάσπαση επηρεάζει την αποτελεσματικότητα 

της επικοινωνίας (π.χ. απρόσμενοι επισκέπτες, απόσταση των ανθρώπων, κ.λπ)  

iii) σημασιολογικά εμπόδια, όπως η επιλογή των λέξεων, η χρήση τους, η διαφορετική 

νοηματοδότηση που προσδίδουμε σε αυτές  

iv) ψυχοκοινωνικά εμπόδια, όπως οι διαφορετικές εμπειρίες - κοινωνικό υπόβαθρο, 

αντιλήψεις, αξίες, προκαταλήψεις, ανάγκες και προσδοκίες των ανθρώπων - τα 

διαφορετικά ενδιαφέροντα και συναισθήματα που βιώνουμε και η ψυχολογική απόσταση 

μεταξύ των ανθρώπων (όπ. αναφ. στον Lunenburg, 2010, σ. 3-6). 

 

 

Τα εμπόδια της επικοινωνίας ταξινομήθηκαν σε πιο ευρείες κατηγορίες σύμφωνα με την 

Rani (2016) ως εξής: 

Εμπόδια στάσης (attitudinal barriers), δηλαδή διαφορετικές συμπεριφορές, αξίες,  

διακρίσεις, διαφορετικές αντιλήψεις για την εξουσία, διαφοροποιήσεις που σχετίζονται 

με προσωπικά χαρακτηριστικά (π.χ. φυλή, φύλο, ηλικία, ικανότητες, τρόπος ζωής, κ.λπ) 

και τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα της επικοινωνίας.   

Συμπεριφορικά εμπόδια (behavioral barriers), όπως προκαταλήψεις, γενικεύσεις και 

στερεότυπα, ακόμη και η εμφάνισή μας δύνανται να προκαλέσουν εμπόδια στην 

επικοινωνία. 

Πολιτιστικά εμπόδια (cultural barriers), δηλαδή εμπόδια που προκύπτουν από την 

συνύπαρξη με ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμικών υπόβαθρων και πεποιθήσεων. Η 
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ενσυναίσθηση, όπως θα αναπτυχθεί περαιτέρω, θεωρείται σημαντική δεξιότητα για την 

υπέρβαση των πολιτιστικών φραγμών στην επικοινωνία.    

Γλωσσικά εμπόδια (language barriers), δηλαδή εμπόδια που προκύπτουν στην 

περίπτωση που οι άνθρωποι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, δεν έχουν το ίδιο επίπεδο 

γλωσσικής ικανότητας ή όταν χρησιμοποιούν ακατάλληλα επίπεδα γλώσσας.  

Περιβαλλοντικά εμπόδια (environment barriers), δηλαδή περιβαλλοντικοί παράγοντες, 

όπως το φυσικό περιβάλλον, η κατάσταση στην οποία λαμβάνει χώρα η επικοινωνία και 

οι εξωτερικοί ή εσωτερικοί θόρυβοι.  

Στα παραπάνω εμπόδια αξίζει να προστεθούν και τα οργανωσιακά εμπόδια, δηλαδή 

εμπόδια που προκύπτουν από την απώλεια ή τη στρέβλωση των μηνυμάτων καθώς 

μεταφέρονται από ένα άτομο σε άλλο, ο ελλιπής ή άδικος διαμοιρασμός ευθυνών και 

ρόλων και ούτω καθεξής. 

Στρατηγικές επίτευξης αποτελεσματικής επικοινωνίας 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η υπέρβαση των επικοινωνιακών φραγμών τα 

διευθυντικά στελέχη των σχολικών μονάδων οφείλουν: 

 να γνωρίζουν σε βάθος το σκοπό για τον οποίο επικοινωνούν και ποια είναι τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα από την επικοινωνιακή διαδικασία  

 να δημιουργούν ανοικτούς και ουσιαστικούς διαύλους επικοινωνίας και να 

προσαρμόσουν την πολιτική της “ανοικτής πόρτας” και να είναι δεκτικοί σε  

καινοτόμες ιδέες 

 να χρησιμοποιούν ανοικτού τύπου διερευνητικές ερωτήσεις, καθώς αποτελούν 

κίνητρα για προβληματισμό και ανατροφοδότηση 

 να επιτρέπουν στους γονείς να συμμετέχουν ενεργά στα εκπαιδευτικά δρώμενα του 

σχολείου, εφόσον η εμπλοκή τους επιδρά θετικά στη δημιουργία και διατήρηση 

υγιών επικοινωνιακών σχέσεων  

 να προσπαθούν να αμβλύνουν τις αντιθέσεις, να ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες και 

τις δράσεις των εκπαιδευτικών και να καλλιεργούν πνεύμα αλληλοϋποστήριξης και 

ομαδοσυνεργατικότητας 

 να παρωθούν τους εκπαιδευτικούς προς την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, τα οποία τονώνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ 

σχολείων  

 να προγραμματίζουν διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως θεατρικές 

παραστάσεις και συναυλίες αιτούμενοι τη συμμετοχή των ίδιων των μαθητών για 

την καλλιέργεια στενότερων ανθρώπινων σχέσεων  

 να ενθαρρύνουν τον ουσιαστικό διάλογο και τη συζήτηση για οποιοδήποτε ζήτημα 

προκύπτει στη σχολική μονάδα  

 να σέβονται τα συναισθήματα, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των άλλων μελών 

της σχολικής κοινότητας και να μην τις υπονομεύουν  
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 να καλλιεργούν τεχνικές ενεργητικής ακρόασης και να μαθαίνουν να ακούν χωρίς 

διάθεση για διαρκείς παρεμβολές και ανεξήγητες διακοπές 

 να επικοινωνούν συνεχώς ακόμα και όταν δεν αρθρώνουν ούτε μια λέξη, με τον 

τρόπο που στέκονται, με την έκφραση του προσώπου, με την οπτική επαφή, με ένα 

ζεστό χαμόγελο ή ακόμη και με μια χειραψία.  

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Η επικοινωνία είναι ο πυλώνας των ανθρώπινων σχέσεων και πολύ περισσότερο ο 

ακρογωνιαίος λίθος ποιοτικών διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο του σχολείου. Ωστόσο για 

τη δημιουργία και την εδραίωση της γνήσιας και ιδεατής επικοινωνίας απαιτείται να 

ανιχνευτούν τα εμπόδια που ορθώνονται. Αυτοί οι φραγμοί πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη 

δέουσα προσοχή. Ο μπροστάρης στην επίτευξη υγιών επικοινωνιακών σχέσεων στο 

εργασιακό περιβάλλον του σχολείου δεν είναι άλλος από τον σχολικό ηγέτη.  

Για τους παραπάνω λόγους αναστοχαστείτε για τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες και 

αποφασίστε τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσετε. Προσδιορίστε συγκεκριμένες 

περιστάσεις και εξασκηθείτε σε αυτές τις δεξιότητες. Αρχικά ενδεχομένως να αισθανθείτε 

άβολα, αλλά με την πάροδο του χρόνου θα είστε πιο σίγουροι για την ικανότητά σας να 

επικοινωνείτε επιτυχώς με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας.  

 

 

 

 

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 

Σε ατομικό επίπεδο:  

 Επιλέξτε τον πιο κατάλληλο δίαυλο επικοινωνίας. 

 Επιχειρήστε να κατανοήσετε την οπτική γωνία του άλλου.  

 Επικεντρωθείτε στις μη λεκτικές ενδείξεις - τις δικές σας και των άλλων.   

Σε οργανωτικό επίπεδο:  

 Δημιουργήστε κλίμα εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας, αξιοπρέπειας και διαφάνειας.  

 Παρακινήστε για την αξιοποίηση πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας - 

συμπεριλαμβανομένης της επίσημης και άτυπης επικοινωνίας.  

Για τα φυσικά εμπόδια:  

 Εξασφαλίστε την καθαρή ακρόαση.  

 Φροντίστε για την άνεση στο περιβάλλον επικοινωνίας.  

 Ελαχιστοποιήστε τους οπτικούς ή και προφορικούς περισπασμούς. 

Για σημασιολογικά/γλωσσικά εμπόδια:  

 Χρησιμοποιείστε λιτή και κατανοητή από όλους γλώσσα.   

 Χρησιμοποιήστε σύμβολα και γραφήματα για την απεικόνιση του μηνύματος.  

 Αξιοποιήστε την ενεργητική ακρόαση και την εποικοδομητική ανατροφοδότηση.  
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Για ψυχολογικο-κοινωνικά εμπόδια:  

 Προκαλέστε την προσοχή και τα κίνητρα.  

 Διαχειριστείτε τα συναισθήματα τα δικά σας και των άλλων.  

Για τα πολιτισμικά εμπόδια:  

 Κατανοήστε τις συμπεριφορές και στάσεις των άλλων.   

 Αποφύγετε τα κακεντρεχή ανέκδοτα ή τους σαρκασμούς.  

 Αντιληφθείτε τη “γλώσσα του σώματος”  

Για τη βελτίωση της μη λεκτικής επικοινωνίας:  

 Αναζητήστε σχόλια από κάποιον συνάδελφό σας εκπαιδευτικό ή διευθυντή σχετικά με 

τη μη λεκτική σας συμπεριφορά.  

 Εξασκείστε τις μη λεκτικές ικανότητες μπροστά από έναν καθρέφτη. 
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ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ    

https://www.academia.edu/29312560/Effective_Communication_in_Educational_Administration 

 

http://polidis.gr/readworthy/skill-pool/communication 

1.4 Δεξιότητες παρουσίασης 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της υποενότητας θα είστε σε θέση: 

 Να εντοπίσετε τη χρησιμότητα των δεξιοτήτων παρουσίασης για τα ηγετικά στελέχη 

της εκπαίδευσης 

 Να μάθετε να σχεδιάζετε και να εκφωνείτε μια δημόσια ομιλία μιλώντας ξεκάθαρα, 

με αυτοπεποίθηση και με φυσικό τρόπο  

 Να βελτιώσετε την ικανότητά σας στην εκφώνηση λόγων σε κάθε είδους 

περιβάλλοντα (επίσημες / ανεπίσημες ομιλίες)  

 Να δημιουργείτε αποτελεσματικές και συναρπαστικές παρουσιάσεις, ώστε να 

κρατάτε το κοινό σας αφοσιωμένο 

 Να εφαρμόζετε αποτελεσματικές τεχνικές για τον έλεγχο του άγχους και της 

νευρικότητας 

 15 λεπτά 

https://www.academia.edu/29312560/Effective_Communication_in_Educational_Administration
http://polidis.gr/readworthy/skill-pool/communication


 
594 

Οι δεξιότητες παρουσίασης μπορούν να 

συμβάλλουν ώστε τα διευθυντικά στελέχη μιας 

σχολικής μονάδας να επιτύχουν σε πολλές 

επαγγελματικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων 

των συνεντεύξεων για την επιλογή τους στη θέση 

ευθύνης, των συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, των εκδηλώσεων 

δικτύωσης, των σεμιναρίων επιμόρφωσης και 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών και πλήθος άλλες.  

Ακόμη, η ανάπτυξη καλών δεξιοτήτων παρουσίασης των ηγετικών στελεχών συνδράμει, 

ώστε οι συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων να καθίστανται πιο σύντομες, 

παραγωγικές και αποτελεσματικές. Οι δεξιότητες παρουσίασης θεωρούνται κρίσιμες για την 

επιτυχία των ηγετικών στελεχών και του εκπαιδευτικού οργανισμού του οποίου ηγούνται.  

Είναι γεγονός ότι είτε απευθύνεστε σε ομάδες, είτε προβάλλετε μία νέα ιδέα, είτε ετοιμάζετε 

μία ομιλία που προορίζεται για συναδέλφους ή μαθητές, πάντα καλείστε να προβείτε σε  

παρουσιάσεις. Η δημιουργία μιας λαμπρής, αξέχαστης και διαδραστικής παρουσίασης 

απαιτεί μια σειρά δεξιοτήτων, όπως αποτελεσματικό σχεδιασμό, επιλογή της κατάλληλης 

μεθόδου παράδοσης, ανάπτυξη εξαιρετικά προσαρμοσμένου περιεχομένου, αποτελεσματική 

χρήση της τεχνολογίας και άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.  

Με την εκμάθηση της βέλτιστης μορφής παρουσίασης και των στρατηγικών για μια 

αποτελεσματική παρουσίαση, αυτή η υποενότητα αναμένεται να συνδράμει στο να 

εκπληρώσετε τον επιδιωκόμενο σκοπό της εκάστοτε παρουσίασής σας.  

Οι δεξιότητες παρουσίασης και η σημασία για τους σχολικούς ηγέτες  

Το ευρύτερο φάσμα των δεξιοτήτων της επικοινωνίας στη σχολική μονάδα περιλαμβάνει την 

παρουσίαση πληροφοριών με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα. Οι τεχνικές των 

δεξιοτήτων παρουσίασης μπορούν να διδαχθούν, να εξασκηθούν και να αναπτυχθούν. 

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να εντοπίσει κανείς ένα ευρύ φάσμα ορισμών για τις δεξιότητες 

παρουσίασης ανάλογα με την οπτική γωνία του κάθε μελετητή, οι περισσότεροι φαίνεται να 

συμφωνούν ότι οι δεξιότητες παρουσίασης:  

 αποτελούν ένα σύνολο τεχνικών που αξιοποιούνται στην ανθρώπινη επικοινωνία με 

στόχο την παροχή πληροφοριών, την ενημέρωση για ένα σημαντικό ζήτημα, την 

ανάπτυξη ενός επιχειρήματος ή την εξήγηση του περιεχομένου ενός θέματος  

 περιλαμβάνουν έναν ομιλητή ή πολλούς ομιλητές και ένα ακροατήριο διαφορετικού 

μεγέθους και θεωρητικού υπόβαθρου  

 συνήθως περιλαμβάνουν ορισμένες μορφές οπτικών βοηθημάτων που παράγονται με 

την εφαρμογή εξειδικευμένου λογισμικού ενσωματώνοντας ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών 

πληροφοριών (εικόνες,  γραφήματα, ήχο, βίντεο, κ.λπ)  
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 βασίζονται στην τεχνική του Storytelling και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια του 

Digital Storytelling, δηλαδή της πρακτικής του συνδυασμού της αφήγησης με το 

ψηφιακό περιεχόμενο  

 σχετίζονται με βασικές πτυχές, και συγκεκριμένα το περιεχόμενο, το σχεδιασμό και τη 

δόμηση της παρουσίασης, θεμελιώδη στοιχεία που παραπέμπουν στη δημιουργία μιας 

γοητευτικής και ελκυστικής παρουσίασης 

 αφορούν ακόμη και τα χαρακτηριστικά, τις στάσεις και τις ιδιότητες  των ομιλητών 

που συμβάλλουν στη βελτίωση μιας παρουσίασης. 

Ουσιαστικά οι δεξιότητες παρουσίασης είναι οι δεξιότητες που χρειάζεστε για την 

δημιουργία συναρπαστικών παρουσιάσεων που απευθύνονται σε ποικίλες ομάδες κοινού. 

Αναφέρονται σε έναν συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών, οι οποίες 

θεωρούνται χρήσιμες σε πολλές πτυχές της εργασίας αλλά και της ζωής μας, καθώς η 

επιτυχία πολλές φορές εξαρτάται από την παρουσίαση των ιδεών με κατάλληλο τρόπο και 

ύφος. Η ανατροφοδότηση που λαμβάνετε από το ακροατήριο σχετικά με την παρουσίασή 

σας αποτελεί οδηγό για περαιτέρω επανεξέταση της παρουσίασης και βελτίωσή της. 

Οι παρουσιάσεις είναι σημαντικές όχι μόνο στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στον 

εκπαιδευτικό κύκλο, στο πλαίσιο της διδασκαλίας, της κατάρτισης, των διαλέξεων, και 

γενικότερα των δημόσιων ομιλιών σε μεγαλύτερες ή μικρότερες ομάδες ανθρώπων εντός ή 

ακόμη και εκτός του χώρου της σχολικής μονάδας. 

Στο χώρο της εκπαίδευσης οι δεξιότητες παρουσίασης 

είναι κομβικής σημασίας για εσάς τα ηγετικά στελέχη, 

καθώς δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες που καλείστε να 

ενημερώσετε για νέα προγράμματα σπουδών ή για 

τυχόν αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης, για 

καινοτόμα προγράμματα, κ.λπ. Επιπλέον, πολλές φορές  
 

επιχειρείτε όχι μόνο να ενημερώσετε αλλά και να επηρεάσετε ή και να πείσετε το 

ακροατήριό σας, τους προϊσταμένους σας, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους στη 

εκπαιδευτική διαδικασία. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι αναπτύσσοντας 

ικανότητες επιτυχημένων παρουσιάσεων και εκθέτοντας τον εαυτό σας μπροστά σε κοινό, 

κατά κάποιο τρόπο ενισχύετε την αυτο-εκτίμησή σας και υπερνικάτε τυχόν φοβίες ή 

επικοινωνιακά άγχη. Επιπλέον, σε περίπτωση συνέντευξης για την επιλογή σε διευθυντική 

θέση και την ανάληψη ηγετικών καθηκόντων, οι δεξιότητες παρουσίασης των ιδεών και των 

απόψεων των υποψηφίων θεωρούνται  καθοριστικής σημασίας. 

Πάραυτα, πολλά στελέχη της εκπαίδευσης παρά τις γνώσεις και την πολύχρονη εμπειρία 

τους  δεν γνωρίζουν πώς να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο 

να παρουσιάσουν με εύληπτο τρόπο τις απόψεις ή τις σκέψεις τους στους συναδέλφους τους 

εκπαιδευτικούς και σε όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία.    
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Σχεδιάζοντας και δομώντας μια αποτελεσματική παρουσίαση 

Ο σκοπός μιας παρουσίασης μπορεί να είναι η συζήτηση, η ενημέρωση, η απόδειξη ή η 

πειθώ για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Ως προς τη μορφή τους χαρακτηρίζονται ως επίσημες 

ή ανεπίσημες, αφηγηματικές, αναλυτικές ή πειστικές. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να δώσετε 

μία σαφή εικόνα για το είδος της παρουσίασής σας, το σκοπό της και τις γενικότερες πτυχές 

που επιχειρεί να καλύψει η παρουσίαση.  

Η γνώση του προφίλ του κοινού προς το οποίο απευθύνεστε αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα 

για την επιτυχή έκβαση μιας παρουσίασης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θέσετε στον εαυτό 

σας κάποιες βασικές ερωτήσεις πριν την προετοιμασία μιας παρουσίασης: i) ποιο είναι το 

ακροατήριο προς το οποίο απευθύνεστε; είναι μαθητές, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί ή 

διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενοι, σχολικοί σύμβουλοι, επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, κ.λπ;  

ii) τι αναμένουν να ακούσουν από εσάς; iii) είναι εξοικειωμένοι με το υλικό και το θέμα της 

παρουσίασης ή όχι; Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα αποτελέσουν το έναυσμα για 

την επιλογή των πληροφοριών που θα επιλέξετε να παρουσιάσετε. Επιπλέον, θα επηρεάσουν 

την καταλληλότητα της γλώσσας που θα χειριστείτε, ώστε να καταστείτε κατανοητοί και 

σαφείς. Η παρουσίασή σας πρέπει να είναι λιτή, ακριβής και σχετική με τα ενδιαφέροντα του 

κοινού προς το οποίο απευθύνεστε. Η άριστη γνώση του θέματος σας οπλίζει με 

αυτοπεποίθηση και  εμπιστοσύνη ότι θα επικοινωνήσετε τις πληροφορίες με τον 

καταλληλότερο τρόπο. Το κλειδί για την επιτυχία είναι η επίτευξη της ισορροπίας ανάμεσα 

στην παροχή σαφών επεξηγήσεων και στην αποφυγή της απλής ομιλίας προς το κοινό.  

Ένα σημείο στο οποίο απαιτείται να δοθεί η δέουσα προσοχή είναι η δόμηση της 

παρουσίασης, καθώς σκόπιμο είναι να περιλαμβάνει μία εισαγωγή, την κυρίως ανάπτυξη και 

το κλείσιμο. Τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης έμφασης είναι τα εξής: 

 Η εισαγωγή της παρουσίασης: πρέπει να προσελκύσει εξαρχής την προσοχή του 

ακροατηρίου και να περιγράφει με ακρίβεια και σαφήνεια τα θέματα και τους στόχους της 

παρουσίασης. Είναι δυνατόν να εκκινεί με μία ερώτηση, με μία στατιστική αναφορά ή και με 

μία επικεφαλίδα.  

 Το κυρίως τμήμα της παρουσίασης: πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα βασικά σημεία, η 

παρουσίαση των οποίων είναι καλό να γίνεται με τη χρήση εικόνων, διαγραμμάτων, οπτικών 

συμβόλων ή νοητικών χαρτών.  

 Το συμπέρασμα της παρουσίασης: πρέπει να αποτελεί μία σύνοψη όλων όσων ειπώθηκαν. 

Χρήσιμο είναι να περιληφθεί και μια τελική δήλωση σχετική με τους στόχους που είχαν τεθεί 

εξαρχής.  

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια αποτελεσματική παρουσίαση καλή ιδέα θα ήταν η 

χρήση καρτών σημειώσεων που να περιλαμβάνουν μόνο τις βασικές ιδέες και παραδείγματα 

προς υπενθύμιση. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναγιγνώσκονται! Για το λόγο 

αυτό οι παρουσιαστές οφείλουν να κάνουν αρκετές πρόβες για να ελέγξουν τη χρονική 

διάρκεια, ώστε να βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων χρονικών ορίων. Με τον τρόπο αυτό 
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θα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν ή αντίστοιχα να μειώσουν το περιεχόμενο των 

λεγομένων τους.         

Η παράδοση μιας παρουσίασης 

Η παράδοση μιας παρουσίασης συνίσταται στον καθορισμό του τόνου, της επιλογής και της 

χρήσης του κατάλληλου λεξιλογίου και γλώσσας, καθώς και του χρονικού ορίου. Την ημέρα 

της παρουσίασης καλό θα ήταν να προχωρήσετε λίγο πιο νωρίς στον έλεγχο του χώρου και 

του τεχνολογικού εξοπλισμού.       

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χρησιμοποιείτε ενδιαφέρουσα φωνή. Δεν υπάρχει τίποτα 

χειρότερο από μια θαμπή, μονότονη φωνή και συνήθως αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για 

να αποσυντονίσετε αμέσως το ακροατήριο. Γι’ αυτό αποκτήστε ρυθμό και δώστε ένταση στη 

φωνή σας όπου απαιτείται ή υιοθετήστε τη σιωπή σε κάποιες περιπτώσεις για να ηρεμήσετε 

το ακροατήριο! Μην παραλείπετε να μεταδίδετε με τη φωνή σας τον ενθουσιασμό σας. 

Σύντομα θα διαπιστώσετε ότι ο ενθουσιασμός είναι μεταδοτικός!  

Οι αποτελεσματικοί παρουσιαστές οφείλουν να επικεντρώνονται στη “γλώσσα του 

σώματος”. Το σώμα σας μπορεί να μεταδώσει ένα μήνυμα εντελώς αντίθετο από εκείνο που 

προσπαθείτε να επικοινωνήσετε με τα λεγόμενά σας. Επιπλέον, εάν υπάρχει podium, είναι 

λανθασμένη τακτική να το χρησιμοποιείτε, καθώς συνιστά ασυνείδητη εκδήλωση 

νευρικότητας και εκπέμπετε το μήνυμα είτε ότι βρίσκεστε στο χώρο παρά τη θέλησή σας είτε 

ότι είστε ανεπαρκώς  προετοιμασμένοι/ες. Το να κρατάτε σφιχτά το βήμα και με τα δυο σας 

χέρια αποτελεί επίσης λανθασμένη τακτική, καθώς σημαίνει ότι δεν είστε σίγουροι για τον 

εαυτό σας. Επιπρόσθετα, τα χέρια αποτελούν ένα ξεχωριστό πρόβλημα κατά τη διάρκεια 

παρουσιάσεων και ομιλιών. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο πώς κουνάτε τα χέρια σας. 

Χρησιμοποιήστε τα για να ενισχύσετε το προφορικό σας μήνυμα. Σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να είναι κλειστά, καθώς αυτό υπονοεί κλειστό επικοινωνιακό στυλ εκ μέρους σας. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να αποφεύγετε να τα σταυρώνετε στο στήθος σας, καθώς αυτό υπονοεί 

ότι βρίσκεστε σε θέση άμυνας!   

Έπειτα από την ολοκλήρωση μιας παρουσίασης συνήθως έπονται οι ερωτήσεις του κοινού, 

που συχνά ενδέχεται να προκαλέσουν αμηχανία. Για τον αποτελεσματικό χειρισμό των 

“δύσκολων” ερωτήσεων, καλό θα ήταν να έχετε εκ των προτέρων εντοπίσει ορισμένα σημεία 

που πιθανόν να εγείρουν απορίες έχοντας προετοιμάσει σαφείς και περιεκτικές απαντήσεις. 

Σε περίπτωση ερώτησης που αδυνατείτε να απαντήσετε, δεν θα πρέπει να καταφεύγετε σε 

υποθέσεις ή να υπεκφεύγετε. Η καλύτερη λύση θα ήταν να παραδεχθείτε την άγνοιά σας 

υποσχόμενοι ότι θα διερευνήσετε σύντομα το ζήτημα και θα απαντήσετε το συντομότερο 

δυνατόν. 

Σημαντικός παράγοντας για μια σωστή παρουσίαση είναι και ο τρόπος προσεγμένης 

εμφάνισης. Η δημιουργία της πρώτης εντύπωσης πραγματικά μετρά και γι’ αυτό η εμφάνισή 

σας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο επιμελημένη. Η χειρότερη εντύπωση που μπορεί 

να δημιουργήσετε είναι το ακροατήριό σας να μην δίνει τη δέουσα προσοχή στην 

παρουσίασή  σας αλλά σε μια τυχόν εκκεντρική ή προκλητική εμφάνισή σας!  
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Τέλος, θα πρέπει να έρθετε αντιμέτωποι με το ακροατήριό σας και κάτι τέτοιο θα γίνει με τις 

ζεστές εκφράσεις του προσώπου σας. Η ζεστασιά που θα εκπέμψετε είναι δυνατόν να 

επηρεάσει το επίπεδο ενδιαφέροντος και το κίνητρο παρακολούθησης των ακροατών, ώστε 

να είναι θετικά διακείμενοι απέναντι σε εσάς και την παρουσίασή σας. Μεγάλο λάθος 

θεωρείται να γυρίσετε την πλάτη σας στο κοινό την ώρα που μιλάτε και να κοιτάζετε προς 

την οθόνη του προτζέκτορα.       

Ιδιότητες ενός αποτελεσματικού παρουσιαστή 

Οι αποτελεσματικοί παρουσιαστές έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν μια δημόσια ομιλία 

σε μια ευχάριστη εμπειρία, καθώς γνωρίζουν πώς να εμπλέκουν τους ακροατές τους. Ως 

αποτέλεσμα, παρέχουν συναρπαστικές και αβίαστες παρουσιάσεις κρατώντας το ενδιαφέρον 

του κοινού αμείωτο. Όσο εύκολη υπόθεση και αν φαίνεται μια παρουσίαση, τόσο 

προσεγμένος σχεδιασμός και προετοιμασία του περιεχομένου και του τρόπου παρουσίασης 

απαιτείται. Ορισμένες ιδιότητες που διακρίνουν έναν αξιόλογο παρουσιαστή είναι οι εξής: 

Η υιοθέτηση ενός ρόλου  

Οι αποτελεσματικοί παρουσιαστές φροντίζουν ώστε να δίνουν την εντύπωση συνομιλίας με 

το κοινό. Για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο απαιτείται να αφιερώσετε σημαντικό χρόνο 

μελετώντας, αναλύοντας και δοκιμάζοντας τη σκηνική σας παρουσία σαν να ενσαρκώνετε 

κάποιο ρόλο, προκειμένου να πείσετε τους ακροατές διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον 

τους. Γι’ αυτό οφείλετε να κινείσθε με άνεση στο χώρο χωρίς να δυσανασχετείτε επειδή 

βρίσκεστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.  

Η καλή αφήγηση  

Αρκετοί παρουσιαστές εκτιμώντας ότι το θέμα που καλούνται να αναπτύξουν είναι μείζονος 

σημασίας, συχνά πλατειάζουν και καταφεύγουν σε μακροσκελείς παρουσιάσεις, με 

αποτέλεσμα να εξουθενώνουν το ακροατήριο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να εισέρχεσθε 

αμέσως στο θέμα χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, κατόπιν να προχωράτε στην 

ανάπτυξή του και να μην αφήνετε κενά στον ειρμό των σκέψεών σας, με σκοπό να κρατάτε 

σε συνεχή εγρήγορση και εμπλοκή το ακροατήριό σας.  

Η εποικοδομητική αξιοποίηση της νευρικότητας  

Το άγχος και η νευρικότητα των παρουσιαστών θεωρούνται εποικοδομητικά στοιχεία, καθώς 

αυξάνουν την έκκριση και την κυκλοφορία της αδρεναλίνης, με αποτέλεσμα να βρίσκονται 

σε εγρήγορση και να αποδίδουν καλύτερα. Η ύπαρξη νευρικότητας γίνεται αμέσως 

αντιληπτή επηρεάζοντας αρνητικά τη διάθεση του ακροατηρίου. 

Η διαρκής αυτοσυγκέντρωση και εμψύχωση πριν την παρουσίαση 

Οι καλοί παρουσιαστές θεωρούν ότι το κοινό θα μάθει από αυτούς εφόσον οι ίδιοι είναι 

άριστοι γνώστες του αντικειμένου. Για να γίνει εφικτό κάτι τέτοιο, ενδείκνυνται η 
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αυτοσυγκέντρωση και η εμψύχωση του εαυτού σας πριν την έναρξη της παρουσίασης. Με το 

να είστε προετοιμασμένοι όσο το δυνατό καλύτερα, θα καταφέρετε να  ανταποκριθείτε στις 

προσδοκίες τις δικές σας και του ακροατηρίου σας. 

Η συνεχής εξάσκηση  

Οι καλοί παρουσιαστές οφείλουν να αφιερώσουν χρόνο στη σωστή προετοιμασία τους για να 

αποκτήσουν την επιθυμητή άνεση και να αποφύγουν τυχόν λάθη. Αυτό βέβαια προϋποθέτει 

και άριστη γνώση του υλικού της παρουσίασης.  

Η χρήση οπτικών βοηθημάτων 

Oι διαδραστικοί πίνακες είναι πιο λειτουργικοί για παρουσιάσεις σε μικρές ομάδες ατόμων,    

ενώ για μεγαλύτερες ομάδες ενδείκνυνται οι προβολείς διαφανειών. Όλα τα οπτικά 

βοηθήματα δεν είναι κατάλληλα για κάθε παρουσίαση, γι’ αυτό χρειάζεται να γίνει η σωστή 

επιλογή. Εκείνο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθείτε είναι το μήνυμα που επιθυμείτε να 

μεταδώσετε στο κοινό να ταιριάζει με το οπτικό βοήθημα που επιλέγετε προς χρήση. 

Ταυτόχρονα, σε περίπτωση κάποιας βλάβης των μηχανημάτων οφείλετε να είστε έτοιμοι/ες 

για μια εναλλακτική λύση.  

Η καλή γνώση του ακροατηρίου 

Η γνώση του πλαισίου παρουσίασης και των συμμετεχόντων σε αυτή κρίνεται απαραίτητη, 

καθώς θα είστε σε θέση να εξετάσετε τις υφιστάμενες γνώσεις του ακροατηρίου για το 

συγκεκριμένο θέμα. Με τον τρόπο αυτό θα έχετε ετοιμάσει μία παρουσίαση δίνοντας 

προστιθέμενη αξία στο κοινό, ώστε να την παρακολουθήσει με δεκτικότητα και 

ενθουσιασμό. 

Η καλή οπτική επαφή  

Η συνεχής οπτική επαφή με το ακροατήριό σας εξασφαλίζει τη συμμετοχή και τη 

συνεργασία τους κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να 

εντοπίσετε στο πρόσωπό τους τυχόν δυσανασχετήσεις ή απορίες και να λάβετε μία μορφή 

ανατροφοδότησης για τα λεγόμενά σας.  

Το άγχος και η υπερνίκησή του 

Η ύπαρξη νευρικότητας και άγχους είναι εύλογη στις παρουσιάσεις και συνιστά έναν από 

τους λόγους που πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν να μιλήσουν δημόσια. Συγκεκριμένα, 

υφίσταται φόβος μήπως κάποιος ξεχάσει να αναφέρει όσα είχε προγραμματίσει, μήπως το 

ακροατήριό του βαρεθεί ή μήπως αυτά που θα παρουσιάσει δεν κινήσουν το ενδιαφέρον του. 

Ωστόσο, η ύπαρξη κάποιας νευρικότητας είναι εύλογη αρκεί να λειτουργήσει θετικά για την 

ενεργοποίηση τη δική σας και του κοινού. Το κλειδί της επιτυχίας είναι να επιχειρήσετε να 

διοχετεύσετε την ενέργειά σας στην παρουσίαση με το να αποπνέετε αυτοπεποίθηση και να 
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προσθέτετε ενθουσιασμό στη φωνή και τις ενέργειές σας. Για τους παραπάνω λόγους θα 

πρέπει: 

 να είστε άριστα προετοιμασμένοι και να έχετε οργανώσει το υλικό σας 

 να έχετε προχωρήσει σε πρόβα της παρουσίασής σας, ώστε να μειώσετε τα επίπεδα 

άγχους και να αυξήσετε τα συναισθήματα ελέγχου 

 να αξιοποιείτε χειρονομίες, κινήσεις και γενικότερα τη στάση του σώματος, ώστε να 

αποδεικνύετε ετοιμότητα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σας 

 να χρησιμοποιείτε τεχνικές χαλάρωσης (π.χ. βαθιές αναπνοές) για να αποσυμφορήσετε 

την αγχώδη κατάσταση  

 να υιοθετείτε θετικές σκέψεις και να απομακρύνετε τις αρνητικές και αγχογόνες  

 να προβλέπετε πιθανά προβλήματα και να είστε προετοιμασμένοι να τα αντιμετωπίσετε 

(π.χ. προβλήματα αναπαραγωγής ήχου ή βίντεο, μη συμβατότητας της παρουσίασης με 

τον υπολογιστή, κ.λπ).   

ΣΥΝΟΨΗ 

Ως διευθυντικά στελέχη και διαχειριστές της σχολικής μονάδας είναι βέβαιο ότι θα 

χρειαστεί να οργανώσετε μια παρουσίαση σε κάποιο σημείο της σταδιοδρομίας σας. Στην 

πραγματικότητα, οι περισσότεροι από εσάς ως ηγέτες της εκπαίδευσης αναμένεται να 

προβαίνετε σε παρουσιάσεις ενώπιον μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, προϊσταμένων και 

συναδέλφων διευθυντών/ντριών. Με τις κατάλληλες στρατηγικές θα είστε σε θέση να 

οργανώσετε και να προχωρήσετε σε πρωτότυπες και επιτυχημένες παρουσιάσεις.  

 

 

 

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 

 Γνωρίστε το ακροατήριό σας 

 Προγραμματίστε εκ των προτέρων την παρουσίασή σας  

 Μιλήστε καθαρά και αργά  

 Κρατήστε οπτική επαφή   

 Χρησιμοποιείστε χειρονομίες για λόγους έμφασης  

 Μετακινηθείτε, ανάλογα με την περίπτωση  

 Εστιάστε στο κέντρο για να ελέγξετε το άγχος σας  

 Εξασκηθείτε στην τέχνη της πειθούς 

 

Κυρίως να θυμάστε: Να είστε πάντα ο εαυτός σας! 

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 

https://bit.ly/2JiyR7P 

http://www.educationalleaders.govt.nz/Managing-your-school/Guides-for-managing-your-school/Effective-

communications 

https://www.gametree.gr/2016/10/16/presentation-skills-pws-kanw-parousiasi/ 

https://bit.ly/2JiyR7P
http://www.educationalleaders.govt.nz/Managing-your-school/Guides-for-managing-your-school/Effective-communications
http://www.educationalleaders.govt.nz/Managing-your-school/Guides-for-managing-your-school/Effective-communications
https://www.gametree.gr/2016/10/16/presentation-skills-pws-kanw-parousiasi/
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1.5 Συζήτηση και ενεργητική ακρόαση 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της υποενότητας θα είστε σε θέση:    

 Να αποκτήσετε εμπειρία με την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων επικοινωνίας, όπως η 

συζήτηση και η ενεργητική ακρόαση  

 Να κατανοήσετε την έννοια της συζήτησης 

 Να προετοιμαστείτε για μια επιτυχημένη συζήτηση  

 Να αποκτήσετε θετική στάση απέναντι σε ένα από τα θεμελιώδη συστατικά της 

συζήτησης: την ενεργητική ακρόαση 

 Να ανακαλύψετε τρόπους βελτίωσης των δεξιοτήτων ενεργητικής  ακρόασης 

15 λεπτά 

Η συζήτηση είναι μία επικοινωνιακή δεξιότητα ιδιαίτερα βαρύνουσα για τα άτομα που 

ασχολούνται με τη διοίκηση του σχολείου. Η συζήτηση ως κοινωνική διεργασία προϋποθέτει 

την επικοινωνία. Ακριβέστερα, χωρίς επικοινωνία δεν υφίσταται συζήτηση. Ακόμη και ο 

χειρισμός των συγκρούσεων, για τον οποίο θα γίνει λόγος στην επόμενη ενότητα του 

προγράμματος, εμπεριέχει τη δεξιότητα επιτυχούς συζήτησης και εύρεσης εναλλακτικών 

λύσεων σε περίπτωση ύπαρξης διαφωνιών. Ιδιαίτερα, στο περίπλοκο και ανταγωνιστικό 

πλαίσιο της σχολικής μονάδας, οι αποτελεσματικές δεξιότητες συζήτησης αποτελούν το 

κλειδί για την προσωπική και οργανωσιακή επιτυχία όχι μόνο του σχολικού ηγέτη αλλά και 

του υπόλοιπου ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, εντοπίζονται κακοί συζητητές κυρίως λόγω 

της έλλειψης κατανόησης της έννοιας της συζήτησης, ενώ πλήθος επικοινωνιακά 

προβλήματα αποδίδονται σε φτωχές δεξιότητες ακρόασης. Γι’ αυτό η ενεργητική ακρόαση 

αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο στα χέρια των καλών συζητητών. Μελετήστε για την έννοια 

της συζήτησης και της ενεργητικής ακρόασης στην παρούσα υποενότητα και έπειτα 

προχωρήστε στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.  

Τι είναι συζήτηση; 

Η συζήτηση είναι μία μορφή διαπροσωπικής επικοινωνίας. Σύμφωνα με την Zohar (2015) η 

συζήτηση είναι ένας τρόπος για την επίλυση συγκρούσεων ή διαφωνιών μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων μερών, η οποία διεξάγεται πρόθυμα και με ελεύθερη επιλογή. Οι δύο πλευρές 

έρχονται σε επαφή για προτάσεις, προβάλλουν τις αντιρρήσεις τους και με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ των μερών. Κάθε πλευρά χρησιμοποιεί τις δικές της 

τακτικές σε μια προσπάθεια να επιτύχει τα μέγιστα αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, η 

συζήτηση είναι η διαδικασία της εξελισσόμενης επικοινωνίας για να φτάσουμε από την 

αντίθεση στη συναίνεση, να διαχειριστούμε τις συγκρούσεις στο εργασιακό μας περιβάλλον 

και να καταλήξουμε σε σύμφωνη γνώμη. 

Συνεπώς, μια επιτυχημένη συζήτηση οδηγεί σε λύση, η οποία θα πρέπει να είναι αποδεκτή 

και από τα δύο συνδιαλεγόμενα μέρη, και παράλληλα να επιτρέπει στα δύο μέρη να έχουν 

την αίσθηση ότι έχουν “υπερισχύσει” κατά κάποιον τρόπο. Κάτι τέτοιο μετέπειτα 

συνεπάγεται τη δημιουργία και διατήρηση καλών εργασιακών σχέσεων.     
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Γιατί συζητούμε; 

 Για την επίτευξη συμφωνίας 

 Για λόγους συμβιβασμού 

 Για την επίλυση ενός προβλήματος 

Βήματα της διαδικασίας συζήτησης 

Η διαδικασία συζήτησης μπορεί να θεωρηθεί ως διαδικασία τεσσάρων σταδίων. Τα τέσσερα 

στάδια της διαδικασίας συζήτησης είναι: i) η προετοιμασία (preparation), ii) η φάση 

έναρξης, (opening), iii) η καθεαυτού συζήτηση (bargaining) και iv) το κλείσιμο της 

συζήτησης (closure). 

Στάδιο 1: Προετοιμασία της συζήτησης 

Η προετοιμασία της συζήτησης κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της. Η 

καλή προετοιμασία δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και δίνει λόγο στον συζητητή. 

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

(i) Συλλογή πληροφοριών. Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό το θέμα της συζήτησης με τη 

συλλογή απαραίτητων πληροφοριών που σχετίζονται με αυτό.  

(ii) Κατανόηση των εμπλεκομένων. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους ανθρώπους με τους 

οποίους θα διεξαχθεί η συζήτηση. Η κατανόηση των στόχων, των ρόλων των συνομιλητών 

και των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν θα διευκολύνει την καλύτερη διαχείριση 

της κατάστασης κατά τη διαδικασία της συζήτησης.  

(iii) Δημιουργία αρμονικής σχέσης. Είναι χρήσιμο να δημιουργηθεί μια αρμονική σχέση με 

τον συνομιλητή κατά τα αρχικά στάδια, δηλαδή, προτού ξεκινήσει η καθεαυτού διαδικασία 

συζήτησης. Αυτό το βήμα μπορεί να καθορίσει το πόσο συνεργάσιμο θα είναι το άτομο με το 

οποίο πρόκειται να εμπλακείτε σε συζήτηση.  

iv) Γνωστοποιήστε τους στόχους σας. Η σαφήνεια των στόχων είναι απολύτως απαραίτητη 

για την επιτυχία μιας συζήτησης. Όλα τα επιχειρήματά σας πρέπει να είναι στέρεα και έτοιμα 

προς υποστήριξη. Το βασικό που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι όχι μόνο η κατεύθυνση των 

δικών σας στόχων αλλά και η ανίχνευση των στόχων του συνομιλητή σας.  

(v) Είδος διαπραγμάτευσης. Επιχειρήστε να προβλέψετε το είδος της αναμενόμενης 

συζήτησης, δηλαδή να διαπιστώσετε εάν θα είναι άκρως ανταγωνιστική, συνεργατική ή κάτι 

διαφορετικό και ασυνήθιστο, εάν θα διεξαχθεί πρόσωπο με πρόσωπο, μέσω διαμεσολαβητή, 

διαδικτυακά ή με κάποιο άλλο τρόπο. 

(vi) Σχεδιασμός. Αποφασίστε σχετικά με την προσέγγιση των συζητήσεων και σχεδιάστε 

ανάλογα. Σκεφτείτε την περίπτωση που δεν καταλήξετε σε συμφωνία. Ποιες εναλλακτικές 

υπάρχουν; Πώς τις αξιολογείτε; Κατά πόσο θα σας επηρεάσει η μη κατάληξη σε συμφωνία; 
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Πρόκειται να επηρεάσει κάτι τέτοιο τις μελλοντικές σας σχέσεις με τα άλλα άτομα στον 

σχολικό οργανισμό; 

vii) Προσδοκώμενα αποτελέσματα. Θα πρέπει να αναρωτηθείτε: ποια είναι τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα για τα άτομα που εμπλέκονται στη συζήτηση; 

ix) Συνέπειες. Ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι συνέπειες της επιτυχίας ή της αποτυχίας σας 

από την παρούσα συζήτηση; Πώς μπορείτε να αξιολογήσετε τις συνέπειες για το 

συνδιαλεγόμενο άτομο;  

Στάδιο 2: Φάση έναρξης της συζήτησης 

Στο στάδιο αυτό οι δύο πλευρές έρχονται αντιμέτωπες. Κάθε πλευρά επιχειρεί να 

δημιουργήσει εντύπωση στην άλλη πλευρά και να επηρεάσει τη σκέψη της με την πρώτη 

ευκαιρία. Ψυχολογικά, αυτή η φάση είναι σημαντική, καθώς θέτει σε μεγάλο βαθμό τον τόνο 

για τη συζήτηση. Περιλαμβάνει και τα δύο μέρη που διαπραγματεύονται και παρουσιάζουν 

το υπό συζήτηση ζήτημα ο ένας στον άλλο.  

Στάδιο 3: Καθεαυτού φάση της συζήτησης  

Η φάση της καθεαυτού συζήτησης συνεπάγεται την προσέγγιση του στόχου που επιδιώκετε 

να επιτύχετε. Σε αυτή τη φάση, η βασική στρατηγική είναι να πείσετε την άλλη πλευρά για 

την καταλληλότητα των αιτημάτων σας με την υποστήριξη των κατάλληλων επιχειρημάτων 

και στη συνέχεια να πείσετε το άλλο μέρος να αποδεχθεί αυτά τα αιτήματα. Γι’ αυτό πρέπει 

κανείς να είναι λογικός στην προετοιμασία σαφώς δομημένων και στοχευμένων 

επιχειρημάτων.  

Στάδιο 4: Φάση κλεισίματος της συζήτησης 

Η φάση κλεισίματος και ολοκλήρωσης μιας συζήτησης αποτελεί την ευκαιρία να 

επωφεληθούμε από το σύνολο των διαδικασιών που έλαβαν χώρα κατά τις πρώτες φάσεις. Η 

διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη φάση της προετοιμασίας, σε συνδυασμό με όλες 

τις πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί θεωρείται χρήσιμη στη φάση του κλεισίματος της 

συζήτησης. Περιλαμβάνει επίσης την επισφράγιση της συμφωνίας, στην οποία αμφότερα τα 

μέρη επισημοποιούν τη συμφωνία με επίσημη γραπτή συμφωνία. Η επανεξέταση της 

συζήτησης είναι εξίσου σημαντική με την ίδια τη διαδικασία της συζήτησης, καθώς δίνει 

κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο επίτευξης καλύτερου αποτελέσματος.   
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Χαρακτηριστικά του καλού συζητητή 

 

Οι καλοί συζητητές οφείλουν: 

 να είναι πρόθυμοι να προετοιμαστούν για τη συζήτηση 

 να έχουν γνώση του αντικειμένου συζήτησης  

 να σκέφτονται με σαφήνεια και ταχύτητα υπό συνθήκες πίεσης  

 να διεξάγουν συζητήσεις με αισιοδοξία προβάλλοντας υψηλές προσδοκίες  

 να έχουν την ικανότητα να εκφράζουν τις σκέψεις τους προφορικά 

 να έχουν την ικανότητα πειθούς  

 να είναι αφοσιωμένοι στην ακεραιότητα και την ευγένεια 

 να συμπεριφέρονται με σεβασμό ακόμη και στις αντίθετες απόψεις 

 να αναπτύσσουν δυναμικές αμφισβήτησης και δεξιότητες ακρόασης 

 να χρησιμοποιούν βέλτιστα τη χρήση των ερωτήσεων, τη “γλώσσα του σώματος” και 

τις παρεμβολές   

 να αποσαφηνίζουν δηλώσεις για εξαγωγή πληροφοριών και βελτιστοποίηση της 

επικοινωνίας 

 να δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης 

 να είναι υπομονετικοί και ήρεμοι  

 να αξιολογούν πολλές επιλογές και να είναι ευέλικτοι. 

Η έννοια της ενεργητικής ακρόασης 

“Είναι το προνόμιο της γνώσης η ομιλία. Και είναι το προνόμιο της σοφίας η ακρόαση” 

Oliver Wendell Holmes 
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Σε οποιαδήποτε συνομιλία ή διαπραγμάτευση, η δυνατότητα λήψης μηνυμάτων είναι εξίσου 

σημαντική, αν όχι περισσότερο σημαντική, από τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων ή 

ακόμη και από την ίδια την ομιλία. Η ικανότητα ακρόασης είναι κάτι περισσότερο από το να 

ακούμε απλώς τα λόγια κάποιου. Πρόκειται για το συνολικό τρόπο λήψης προφορικών και 

μη λεκτικών μηνυμάτων, επεξεργασίας τους, κατανόησής τους και επικοινωνίας αυτής της 

κατανόησης προς τον πομπό του μηνύματος. Συγκεκριμένα, η κατανόηση “απευθύνεται στην 

ικανότητα αποκωδικοποίησης ενός μηνύματος, προσδίδοντας σωστά νόημα σ’ αυτό” 

(Verderber, 1998, σ. 202).  

Έχει περιγραφεί ως διαδικασία πολλαπλών σταδίων, η οποία περιλαμβάνει τεχνικές όπως η 

διατύπωση σχολίων, η διατύπωση κατάλληλων ερωτημάτων, η παράφραση και η συνοπτική 

παρουσίαση, προκειμένου να εκφραστεί η πλήρης κατανόηση και επαλήθευση των 

λεγομένων (Gordon & Burch, 2003˙ McNaughton et al., 2008, όπ. αναφ. στους Kourmousi, 

Amanaki, Tzavara, & Koutras, 2017). Περιλαμβάνει επίσης τη διατήρηση της επαφής με τα 

μάτια, τη χρήση ενθαρρυντικών μη λεκτικών χειρονομιών, όπως νεύμα ή χαμόγελο, και όχι 

διακοπή του ομιλητή (Weger, Castle, & Emmett, 2010). Η κατανόηση αφορά ιδέες ή ακόμη 

και συναισθήματα ή εμπειρίες. Πολλά προβλήματα επικοινωνίας στις συζητήσεις οφείλονται 

σε κακές δεξιότητες ακρόασης. Οι κακοί συζητητές χάνουν πολλές ευκαιρίες κατανόησης 

των λόγων των συνομιλητών τους. Αυτό κατά κύριο λόγο συμβαίνει, διότι διατυπώνουν το 

επόμενο ερώτημα, ενώ ο συνομιλητής τους μιλάει ακόμα.  

Οι συζητητές συχνά τείνουν να οδεύουν προς δύο μεγάλες παγίδες που εμποδίζουν την 

αποτελεσματική ακρόαση. Πρώτον, πολλοί θεωρούν ότι η συζήτηση είναι κατά κύριο λόγο 

ζήτημα πειθούς, και σύμφωνα με αυτούς, η πειθώ παραπέμπει σε διαδικασία ομιλίας. 

Ωστόσο, ενδεχομένως να λανθάνει της προσοχής τους ότι είναι δύσκολο να πείσουν άλλους 

ανθρώπους όταν δεν γνωρίζουν το κίνητρο αυτών των ανθρώπων και δεν έχουν ακούσει 

πρώτα τα δικά τους επιχειρήματα. Δεύτερον, οι άνθρωποι τείνουν να προετοιμάζονται για 

όσα πρόκειται να μιλήσουν και αξιοποιούν το χρόνο ακρόασής τους περιμένοντας τη σειρά 

τους για να μιλήσουν εκ νέου. Αναμένοντας τη δική τους σειρά να λάβουν το λόγο, ενδέχεται 

να χάσουν τις ζωτικές πληροφορίες που θα μπορούσαν αργότερα να αξιοποιήσουν στη 

συζήτηση.  

Γιατί ακούμε; 

 για να οικοδομήσουμε σχέσεις 

 για να κατανοήσουμε τους άλλους 

 για να μάθουμε 

 για να συλλέξουμε δεδομένα/πληροφορίες 

 για να δείξουμε ενσυναίσθηση 

Η ενεργητική ακρόαση σημαίνει το να είναι κάποιος ιδιαίτερα προσεκτικός και να 

εμπλέκεται στη διαδικασία της συζήτησης. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει προσήλωση και 

εξάσκηση. Πρόκειται για μία από τις κοινωνικές δεξιότητες μεγίστης σημασίας για εσάς τα 

διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης που επιθυμείτε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με τα 
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υπόλοιπα μέλη της σχολικής μονάδας. Αφενός σας βοηθά να “αποκωδικοποιείτε” τα 

μηνύματα που λαμβάνετε και αφετέρου σας επιτρέπει να βοηθάτε τους άλλους να 

επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά. Όταν δεν είστε βέβαιοι/ες για το μήνυμα που ακούσατε 

την πρώτη φορά, η ενεργητική ακρόαση σας επιτρέπει να υποβάλετε ερωτήσεις για λόγους 

διευκρίνησης. Επιπλέον, μπορείτε να καταστείτε πιο παραγωγικοί στην εργασία σας, να 

δημιουργήσετε πιο ομαλές σχέσεις με τους άλλους με το να συζητάτε έχοντας την πρόθεση 

να ακούτε και αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τις παρεξηγήσεις ή ακόμη και τις 

συγκρούσεις.   

Στρατηγικές βελτίωσης της ενεργητικής ακρόασης 

Η ενεργητική ακρόαση παρότι ακούγεται ως μία περίπλοκη διαδικασία, ωστόσο υπάρχουν 

κάποιες εύκολες τεχνικές ώστε να καταστεί κάποιο διευθυντικό στέλεχος ενεργητικός 

ακροατής. Μερικά βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού ακροατή είναι: 

 να μην διακόπτει 

 να επιδεικνύει ενδιαφέρον  

 να είναι υπομονετικός/ή 

 να θέτει ανοικτές ερωτήσεις 

 να είναι σε εγρήγορση για τις μη λεκτικές αντιδράσεις 

 να κρατά οπτική επαφή  

 να δίνει την ευκαιρία στον συνομιλητή να εκφραστεί χωρίς διακοπές  

 να ενθαρρύνει αξιοποιώντας τη “γλώσσα του σώματος” 

 να επαναδιατυπώνει για λόγους επιβεβαίωσης ή/και ανατροφοδότησης  

 να συμμερίζεται τα συναισθήματα και τις ανησυχίες του συνομιλητή του  

 να προσφέρει νέες προοπτικές κατανόησης του προβλήματος 

Αντιθέτως ο κακός ακροατής:  

 δεν προσέχει όταν μιλά ο άλλος  

 δεν έχει οπτική επαφή   

 διακόπτει συνεχώς 

 προβάλλει τον εαυτό του  

 αξιολογεί και κρίνει  

 ειρωνεύεται, χλευάζει και εξευτελίζει  

 καταλογίζει ευθύνες  

 ρωτά διαρκώς φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον 

συνομιλητή    
 

Η ενεργητική ακρόαση είναι μια πολύτιμη κοινωνική δεξιότητα για εσάς που είστε 

διευθυντές/ντριες σχολείων και την οποία πρέπει να αναπτύξετε. Θα πρέπει να δώσετε στον 

συνομιλητή σας λεκτική ή ακόμη και μη λεκτική ανατροφοδότηση μέσω νευμάτων 

συμφωνίας ή άλλων τεχνικών που υποδεικνύουν ότι ακούτε όσα σας λένε και τα κατανοείτε. 

Η ενεργητική ακρόαση προϋποθέτει ότι εστιάζεστε στο παρόν, δίνοντας ταυτόχρονα στον 

συνομιλητή την πλήρη προσοχή σας και εστιάζοντας στο υπό συζήτηση θέμα.  
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καταστείτε ένας ενεργητικός ακροατής. Ακολούθως 

αναφέρονται οι εξής τρόποι που εάν εφαρμοστούν σε συνδυασμό υπάρχει η πιθανότητα να 

οδηγήσουν σε αποτελεσματική ενεργητική ακρόαση: 

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπετε στον συνομιλητή σας να 

κατανοήσει ότι επικεντρώνεστε στα λεγόμενά του, χρησιμοποιώντας ορισμένα είδη λεκτικής 

και μη-λεκτικής επικοινωνίας. Ως εκ τούτου: 

 κοιτάξτε τον συνομιλητή στα μάτια 

 σιγουρέψτε ότι δεν υπάρχουν παρενοχλήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον 

 παρακολουθήστε τη “γλώσσα του σώματος” και τον τόνο της φωνής του συνομιλητή 

 μην σχεδιάζετε την απάντησή σας την ώρα που το άλλο άτομο μιλά  

 αν βρίσκεστε σε μία ομάδα, σταματήστε τις μεταξύ σας συζητήσεις. 

Δείξτε με φυσικό τρόπο ότι ακούτε. Αξιοποιήστε τη μη-λεκτική και λεκτική 

ανατροφοδότηση για να γνωστοποιήσετε ότι παρακολουθείτε και ακούτε προσεκτικά: 

 χρησιμοποιήστε εκφράσεις του προσώπου 

 κάντε νεύμα ανάλογα με την περίπτωση 

 παρακολουθήστε τη δική σας “γλώσσα του σώματος” για να βεβαιωθείτε ότι είστε 

ανοιχτοί και χαλαροί και όχι κλειστοί και τεταμένοι 

 χρησιμοποιήστε μικρά σχόλια, όπως “μάλιστα”, “σωστά”, “ναι”, “ακριβώς”, κ.λπ 

επιδεικνύοντας συγκαταβατικό τόνο. 

Δείξτε ότι συν-αισθάνεσθε. Επιχειρήστε να εντοπίζετε τα συναισθήματα πίσω από τις λέξεις 

που εκφράζει ο συνομιλητής. Είναι σημαντικό ο άλλος να ακούσει το πώς νιώθουμε. Γι’ αυτό 

χρειάζεται να δείξετε ενσυναίσθηση στον άλλον, δηλαδή να νιώσει ότι μπαίνετε στη θέση 

του και κατανοείτε τις πράξεις του και τα λεγόμενά του.  

Ελέγξτε την κατανόησή σας και ζητήστε ανατροφοδότηση. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε, 

οι προσωπικές μας εμπειρίες, οι αντιλήψεις μας, οι αντιδράσεις μας ακόμη και τα 

συναισθήματά μας είναι δυνατόν να επηρεάσουν τον τρόπο που ακούμε και κατανοούμε τα 

λεγόμενα των άλλων. Το αποτέλεσμα είναι εσφαλμένες μεταφράσεις και παρερμηνείες των 

μηνυμάτων που λαμβάνουμε. Γι’ αυτό: 

 χρησιμοποιήστε την αντανάκλαση και την παράφραση, ελέγχοντας την αντίληψή σας 

με εκφράσεις του τύπου “Έχω κατά κάποιο τρόπο την αίσθηση ότι ίσως εννοείτε ότι 

…” ή “διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά αισθάνομαι ότι …” ή “όπως το ακούω, 

αισθάνομαι ότι …” ή “είναι αυτό που εννοείτε; επιτρέψτε μου να δω αν σας 

καταλαβαίνω …” 

 υποβάλετε ερωτήσεις ανατροφοδότησης ή αναδιατύπωσης που ανοίγουν χώρο για 

διάλογο, επιτρέπουν στα συναισθήματα να αναδυθούν και βοηθούν να διαλευκάνετε τα 

λεγόμενα των άλλων, όπως “με άλλα λόγια αισθάνεστε/σκέφτεστε ότι ... ;” ή “είμαι 

σωστός/ή υποθέτοντας ότι θεωρείτε ότι …;” ή “εάν καταλαβαίνω σωστά τον τρόπο 

σκέψης σας, εννοείται ότι …;” 
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 συνοψίστε όσα έχετε ακούσει περιστασιακά - μην περιμένετε μέχρι το τέλος γιατί ίσως 

να μην θυμηθείτε ακριβώς τι ειπώθηκε. 

Μην διακόπτετε! Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από το να διακόπτετε τον ομιλητή. 

Περιορίζετε τις πιθανότητες κατανόησης του μηνύματος και το μόνο που πετυχαίνετε είναι ο 

εκνευρισμός του! 

Ανταποκριθείτε κατάλληλα. Η ενεργητική ακρόαση μεταφράζεται ως ένδειξη σεβασμού 

προς τον ομιλητή και με τον τρόπο αυτό κερδίζετε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

κατανόηση του μηνύματος που εκπέμπει. Συνεπώς, στο τέλος θα έχετε σχηματίσει σφαιρική 

αντίληψη και θα είστε σε θέση να ετοιμάσετε τη δική σας απόκριση.  

Μάθετε να σιωπαίνετε! Η σιωπή συχνά μας κάνει να νιώθουμε άβολα. Ωστόσο, όταν 

βιάζεστε να γεμίσετε τη σιωπή με λέξεις, ενδέχεται το περιεχόμενο να μην είναι το πιο 

κατάλληλο. Ο καλός ακροατής νιώθει άνετα με τη σιωπή, καθώς αντιλαμβάνεται ότι λίγα 

λεπτά σιωπής λειτουργούν προστατευτικά όχι μόνο για τη σκέψη αλλά και για το 

συναίσθημα.   

ΣΥΝΟΨΗ 

Η δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης είναι μία από τις πιο βασικές επικοινωνιακές 

δεξιότητες, σύμφωνα με την οποία, ο ακροατής όντας ιδιαίτερα συγκεντρωμένος, ακούει 

πολύ προσεκτικά και επεξεργάζεται σε βάθος τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον 

ομιλητή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι παθητικός δέκτης πληροφοριών αλλά 

αντιθέτως να είναι σε θέση να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση, με σκοπό την ύπαρξη 

ανατροφοδότησης. Ιδιαίτερα τα διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης οφείλουν να 

αναπτύσσουν δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, ώστε να αφουγκράζονται τα λεγόμενα των 

ατόμων που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό οργανισμό. 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 Καθιερώστε κανόνες ηθικής και διατηρήστε τους. Ο καθορισμός του σωστού τόνου 

για τις συζητήσεις απαιτεί ακεραιότητα εκ μέρους του συζητητή.  

 Να είστε προετοιμασμένοι να ζητήσετε συγνώμη για οποιοδήποτε λάθος. Η 

παραδοχή του λάθους δεν συνεπάγεται αδυναμία εκ μέρους σας. Στην πραγματικότητα, 

αποτελεί ένδειξη παραδοχής και οι άλλοι συζητητές θα σας υπολογίζουν ακόμη 

περισσότερο. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι απολογίες αφοπλίζουν την άλλη πλευρά, 

διευκολύνοντας την επίλυση της διαφοράς.  

 Μην προβαίνετε σε ενέργειες που θα φέρουν σε δύσκολη θέση τον συνομιλητή σας. 

Για παράδειγμα μην εισάγετε μια νέα θέση στη μέση των συζητήσεων.   
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 Να οριοθετείτε τις διαδικασίες συζήτησης. Το χρονοδιάγραμμα και ο τόπος των 

συζητήσεων θα πρέπει να είναι σαφείς και προκαθορισμένα. Επιμείνετε να έχετε λόγο 

για το πώς συγκαλούνται οι συνεδριάσεις. Πρέπει επίσης να συμφωνηθούν εκ των 

προτέρων οι κανόνες που θα διέπουν τη συμμετοχή του κάθε συνδιαλεγόμενου.  

 Συμφωνείστε σχετικά με τα υπό συζήτηση θέματα και απαριθμείστε τα κατά 

σειρά προτεραιότητας. Συζητήστε τη διαδικασία των ζητημάτων και ορίστε το 

πλαίσιο. Πρέπει να έχετε μια ατζέντα θεμάτων και πρέπει να εγκριθεί από όλους. Μόνο 

τα θέματα στα οποία διαφωνούν τα δύο μέρη θα αποτελέσουν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης. 

 Ξεκινήστε από τα πιο βατά ζητήματα και έπειτα προχωρήστε στα πιο σύνθετα και 

αμφισβητούμενα ζητήματα. Μην σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο σε ανούσια ή μικρής 

αξίας ζητήματα. Γι’ αυτό θέστε προτεραιότητες.  

 Δηλώστε τις επιθυμίες σας άμεσα και με σαφήνεια κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων. Πρέπει να διατυπώσετε με σαφήνεια τις επιθυμίες σας, 

διαφορετικά η δήλωσή σας δεν θα είναι χρήσιμη για τον συνομιλητή σας και δεν θα 

μπορέσετε να επιτύχετε τον στόχο σας. 

 Ποτέ να μην δεχθείτε μία πρόταση αμέσως. Όσο δελεαστική και αν ακούγεται, 

αναλογιστείτε τις συνέπειες ή τον αντίκτυπό της για τη σχολική μονάδα. 

 Αφήστε τον συνδιαλεγόμενο να μιλήσει πρώτος. Μπορεί η πρότασή του να αποβεί 

πολύ πιο συμφέρουσα για τον σχολικό οργανισμό από ό, τι περιμένατε.  

 Να είστε ρεαλιστικοί και λογικοί στις θέσεις σας. Να είστε λογικοί στα αιτήματά 

σας, διαφορετικά δεν θα ληφθείτε σοβαρά υπόψη.  

 Να κατανοείτε τη σημασία των λέξεων και τη “γλώσσα του σώματος” των 

συνδιαλεγομένων σας.  

 Να είστε σταθεροί, ευέλικτοι και να χρησιμοποιείτε φιλικό τόνο στα λεγόμενά σας.  

 Το πιο σημαντικό από όλα: να είστε ευγνώμονες. Να ευχαριστείτε τους άλλους 

συνομιλητές που συζητούν αυτή την ώρα μαζί σας. Με τον τρόπο αυτό θα τους έχετε 

αφοπλίσει και θα έχετε προλειάνει το έδαφος για εποικοδομητικές συνομιλίες.      
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ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 

https://www.skillsyouneed.com/ips/active-listening.html 

https://managementhelp.org/blogs/communications/2014/10/06/golden-rules-for-great-listening/ 

https://www.gametree.gr/2015/12/10/effective-listening-energitiki-akroasi/ 

http://www.unesco.gr/site/images/stories//seminario-energitiki-akroasi-a_24-11-2014.pdf 

 

Δραστηριότητες ενότητας 2 

________________________  

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Δραστηριότητα 1η (συνεργατική) 

            

Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο, κατόπιν διαβάστε το άρθρο που ακολουθεί και 

μοιραστείτε τις απόψεις σας στο φόρουμ συζητήσεων! 

 

                 Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=rxKT4Yo1oP8 

                                https://www.youtube.com/watch?v=pbeRA1NZy7Q 

https://www.skillsyouneed.com/ips/active-listening.html
https://managementhelp.org/blogs/communications/2014/10/06/golden-rules-for-great-listening/
https://www.gametree.gr/2015/12/10/effective-listening-energitiki-akroasi/
http://www.unesco.gr/site/images/stories/seminario-energitiki-akroasi-a_24-11-2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rxKT4Yo1oP8
https://www.youtube.com/watch?v=pbeRA1NZy7Q
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                                https://www.youtube.com/watch?v=osEYfI3JK50  

                                https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps 

  Άρθρο: School Leaders: Tips for Improving Communication 
 

https://education.cu-portland.edu/blog/curriculum-teaching-strategies 

/effective-school-communication/ 

Η επικοινωνία δεν αποτελεί μόνο καλή πρακτική στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και 

επιτακτική ανάγκη για τα στελέχη που ηγούνται μιας σχολικής μονάδας. Αυτό το άρθρο 

επικεντρώνεται σε διάφορες στρατηγικές για τη βελτίωση της επικοινωνίας στο σχολείο.  

  

           Δραστηριότητα 2η (συνεργατική) 

  

  Μελέτη περίπτωσης  

Η κα Χριστίδου επισκέφθηκε το Γυμνάσιο όπου φοιτά ο γιος της στα μέσα Οκτωβρίου, 

προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με την πρόοδό του. Ο διευθυντής της εξήγησε ότι τα 

μαθήματα ξεκίνησαν μόλις πριν μερικές μέρες και είναι πολύ δύσκολο οι καθηγητές να 

έχουν διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη για την πρόοδο του μαθητή. Στην ερώτηση της 

μητέρας πότε να επανέλθει, ο διευθυντής απάντησε “στο εγγύς μέλλον”. Μετά από δέκα 

μέρες η μητέρα θεώρησε ότι ήταν εύλογο το χρονικό διάστημα για να επισκεφτεί ξανά το 

σχολείο. Όμως προς έκπληξή της, ο διευθυντής της γνώρισε ότι οι καθηγητές δεν 

δύνανται ακόμη να δώσουν κάποιες πληροφορίες για την πρόοδο του γιου της. Η μητέρα 

με επιθετικό ύφος είπε “εντάξει” και έκλεισε με δύναμη πίσω της, την πόρτα του 

διευθυντικού γραφείου.      

Αφού μελετήσετε την παραπάνω μελέτη περίπτωσης, αναστοχαστείτε ως προς τα εξής:         

i) Για ποιο λόγο υπήρξε παρανόηση εκ μέρους της κας Xριστίδου, ως προς το χρονικό 

διάστημα που θα έπρεπε να επανέλθει για ενημέρωση από τους καθηγητές; ii) Εάν 

ήσασταν υποδιευθυντής ή εκπαιδευτικός του σχολείου, τι θα είχατε να προτείνετε στον 

διευθυντή, ούτως ώστε να βελτιώσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες;  

Στη συνέχεια, μοιραστείτε τις ιδέες σας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας, 

χρησιμοποιώντας το forum των ομαδικών συζητήσεων.     

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=osEYfI3JK50
https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps
https://education.cu-portland.edu/blog/curriculum-teaching-strategies/effective-school-communication/
https://education.cu-portland.edu/blog/curriculum-teaching-strategies/effective-school-communication/
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Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης / ελέγχου γνώσεων 

_____________________________________________ 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ 

Μετά την ενασχόλησή σας με την παρούσα ενότητα είστε σε θέση να επιλέξετε τη σωστή 

απάντηση για κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες ενδείκνυται  να υιοθετείτε την ώρα που  μιλάτε; 

a) Διπλώστε τα χέρια σας ή σταυρώστε τα πόδια σας 

b) Σταθείτε πίσω από ένα αναλόγιο και κρατήστε το σώμα σας κρυμμένο 

c) Κρατήστε τους βραχίονες ανοικτούς και χρησιμοποιείστε ανοικτές χειρονομίες  

d) Μην κρατάτε οπτική επαφή  

 

2. Μετά την μελέτη του υλικού, τι είναι η επικοινωνία; 

a) Τέχνη 

b) Επιστήμη 

c) Ανταλλαγή ιδεών και συναισθημάτων 

d) Όλα τα παραπάνω 

 

3. Ποια από τα παρακάτω ισχύουν για τον καλό ενεργητικό ακροατή; 

a) Θέτει μόνο κλειστές ερωτήσεις 

b) Διατηρεί οπτική επαφή με τον συνομιλητή του 

c) Διακόπτει διαρκώς τον ομιλητή για να υποβάλει ανοικτές ερωτήσεις  

d) Εστιάζει περισσότερο στις λεκτικές αντιδράσεις 

 

4. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης ποιες διαδικασίες πρέπει οπωσδήποτε να 

ακολουθηθούν;   

a) Η γνωστοποίηση των στόχων της συζήτησης   

b) Η ανακοίνωση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από τη συζήτηση 

c) Η διαπραγμάτευση της συζήτησης 

d) Όλα τα παραπάνω  

5. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι η σωστή;  

a) Η μη λεκτική επικοινωνία ορισμένες φορές είναι πιο αποτελεσματική από τη λεκτική 

επικοινωνία 

b) Η πολιτική της “ανοικτής θύρας” δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τεχνικές βελτίωσης 

της επικοινωνίας 

c) Ο ηγέτης οφείλει να ελέγχει μόνο τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας  

d) Η επαφή με τα μάτια δεν είναι απαραίτητη κατά την επικοινωνιακή διαδικασία 
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3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

_____________________________________________________ 

 

Περίγραμμα ενότητας 3 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Στην παρούσα ενότητα οι συμμετέχοντες διευθυντές/ντριες μαθαίνουν πώς να αναγνωρίζουν, 

να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα που ανακύπτουν πολύ συχνά στις σχολικές 

μονάδες τις οποίες διευθύνουν. Τέσσερις επιμέρους υποενότητες παρέχουν αποτελεσματικά 

εργαλεία και γνώσεις στους επιμορφούμενους για να αναλάβουν την ευθύνη και να 

προβληματιστούν στο πώς να επιλύουν με αποτελεσματικότητα τα καθημερινά προβλήματα: 

1. Αναγνώριση του προβλήματος 

2. Στάδια της επίλυσης προβλήματος 

3. Δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων 

4. Διαχείριση συγκρούσεων     

 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 Αναγνώριση του προβλήματος 

Μαθησιακοί στόχοι  Να διευκρινίσετε και να καθορίσετε πιθανά και πραγματικά 

προβλήματα 

 Να επιδεικνύετε την ικανότητα εντοπισμού της βασικής “ρίζας” 

των προβλημάτων 

Περίληψη Η λέξη “πρόβλημα” μπορεί να περιγραφεί ως μία ποικιλία 

καταστάσεων διαφορετικής σημασίας ή ως καθετί που προκαλεί 

δυσκολία ή σας απασχολεί λόγω του δυσάρεστου ή πιεστικού της 

χαρακτήρα και που επίμονα επιζητεί λύση. Η δεξιότητα της 

επίλυσης προβλημάτων αναφέρεται στην ικανότητα να εντοπίζετε 

προβλήματα, να αξιολογείτε καταστάσεις, να εξετάζετε 
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εναλλακτικούς τρόπους επίλυσής τους και να καταλήγετε στον 

πλέον κατάλληλο για τον σχολικό οργανισμό. Η διαδικασία αυτή 

περιλαμβάνει την αναγνώριση μακροπρόθεσμων συνεπειών, 

καθώς και τη σύλληψη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός σχεδίου 

δράσης για την επίλυση του προβλήματος. Επομένως, όταν 

βρεθείτε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα, προσπαθήστε να 

εντοπίσετε τη λύση και πιθανές εναλλακτικές προτάσεις. 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 Στάδια της επίλυσης προβλήματος 

Μαθησιακοί στόχοι  Να μάθετε τον τρόπο εφαρμογής των έξι βημάτων κατά τη 

διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος  

 Να χρησιμοποιείτε τεχνικές δημιουργικής επίλυσης 

προβλημάτων μέσω της ανεύρεσης πολλαπλών λύσεων 

 Να αξιολογείτε εναλλακτικές λύσεις και να επιλέγετε την 

προσφορότερη λύση με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα 

Περίληψη Τα προβλήματα προκύπτουν όταν ένα ή/και περισσότερα εμπόδια 

μας αποτρέπουν από το να φτάσουμε στον στόχο που έχουμε θέσει 

εξαρχής (π.χ. όταν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί εναντιώνονται σε 

τυχόν αλλαγές ή καινοτομίες που προτείνετε ως διευθυντές/ντριες 

του σχολείου). Προκειμένου να είστε αποτελεσματικοί στην επίλυση 

του προβλήματος χρειάζεται να εντοπίσετε την πηγή των 

προβλημάτων και όντας οπλισμένοι με υπομονή θα πρέπει να 

επιχειρήσετε μέσα από συγκεκριμένα στάδια - βήματα να τα 

εξαλείψετε ή να μετριάσετε την έντασή τους.  

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 3 Δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων 

Μαθησιακοί στόχοι 
 Να ανακαλύψετε τις βασικές δεξιότητες με τις οποίες 

επιβάλλεται να είστε εξοπλισμένοι κατά τη διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων 

 Να διακρίνετε τις παγίδες που πρέπει να αποφύγετε για την 

επιτυχή επίλυση προβλημάτων 

 Να αναστοχαστείτε ως προς τις κατάλληλες στρατηγικές 

επίλυσης προβλημάτων και να τα αξιοποιείτε ως σημείο 

εκκίνησης  

Περίληψη Στο εργασιακό περιβάλλον του σχολείου εκτιμάται ότι ως 

διευθυντικά στελέχη είστε οι άνθρωποι που αναλαμβάνετε την 

προσωπική ευθύνη για να διασφαλίσετε την επίτευξη της 

επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν. Ωστόσο, απαιτείται 

να είστε σε θέση να διερευνήσετε τους διαφορετικούς τρόπους 

επίλυσής τους. Υπό αυτό το σκεπτικό για να καταστείτε άτομα 

έμπειρα στην επίλυση προβλημάτων θα πρέπει να δείτε το 

πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να εφαρμόσετε τις 

προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις σας για να καταλήξετε στην 

προσφορότερη λύση ή να εντοπίσετε μια νέα προσέγγιση σε ένα 

παλαιότερο πρόβλημα. 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4 Διαχείριση συγκρούσεων 

Μαθησιακοί στόχοι 
 Να προσδιορίσετε εννοιολογικά την έννοια της σύγκρουσης   

 Να αξιολογήσετε τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της 
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σύγκρουσης στη σχολική μονάδα 

 Να εντοπίσετε τις αιτίες των συγκρουσιακών καταστάσεων στο 

σχολείο  

 Να ανακαλύψετε ποιο στυλ διαχείρισης συγκρούσεων σας 

ταιριάζει περισσότερο 

 Να λάβετε ανατροφοδότηση για το πώς να αποκλιμακώνετε 

ή/και να εξαλείφετε τις συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον 

του σχολείου 

Περίληψη Η διαχείριση συγκρούσεων είναι ο τρόπος ώστε δύο ή περισσότεροι 

άνθρωποι ή ομάδες να καταλήξουν σε μία ειρηνική και κοινά 

αποδεκτή λύση για όλους και κυρίως για τη εύρυθμη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας.  

Όλοι γνωρίζετε ανθρώπους που αποφεύγουν να έρχονται 

αντιμέτωποι με συγκρούσεις ή άλλους που τις αντιμετωπίζουν με 

επιθετικό τρόπο. Καμία προσέγγιση δεν είναι παραγωγική για την 

προώθηση μιας ομάδας ή ενός εκπαιδευτικού οργανισμού προς τα 

εμπρός. Ωστόσο, οι συγκρούσεις είναι αναμενόμενες και 

αναπόφευκτες όταν οι άνθρωποι εργάζονται από κοινού για να 

επιτύχουν έναν στόχο. Ως ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης θα 

πρέπει να είστε έτοιμοι, ώστε να χειριστείτε αποτελεσματικά τις 

συγκρούσεις και να γνωρίσετε πώς να επιλύετε τις διαφορές με 

θετικό και εποικοδομητικό τρόπο.  

Λέξεις - κλειδιά: επίλυση προβλημάτων, λήψη απόφασης, διαχείριση συγκρούσεων, 

ομαδική συζήτηση 

  Γενικές παρατηρήσεις 

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται, οι οποίες στοχεύουν στο να σας καθοδηγήσουν 

σε όλη τη διάρκεια της μελέτης σας και να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε σφαιρικότερη 

άποψη για τα βασικά στοιχεία της παρούσας ενότητας. Ως μάχιμα διευθυντικά στελέχη της 

εκπαίδευσης διαθέτετε προσωπικές εμπειρίες, τις οποίες θα πρότεινα να αξιοποιήσετε για 

περαιτέρω προβληματισμό. Ως μελετητές του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου σκόπιμο 

θα ήταν να αξιοποιήσετε το εκπαιδευτικό υλικό και τις πρόσθετες βιβλιογραφικές πηγές, 

ώστε να μετασχηματίσετε την υπάρχουσα εμπειρία σας σε πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες και 

αξίες. 
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Ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό ενότητας 3 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

                   

Επίλυση προβλημάτων  

 
Αναγνώριση του προβλήματος 

 Πιθανά και πραγματικά προβλήματα  

 
Στάδια της επίλυσης προβλήματος  

 Τα έξι στάδια - βήματα της επίλυσης προβλημάτων 

 
Δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων  

 Βασικές δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων  

 Πιθανές δυσκολίες κατά τη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων  

 Στρατηγικές για την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων 

 
Διαχείριση συγκρούσεων 

 Η έννοια και το περίγραμμα της σύγκρουσης  

 Θετικές και αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων 

 Πηγές συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολείο 

 Μοντέλο διαχείρισης συγκρουσιακής συμπεριφοράς  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
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III. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Χρησιμοποιούμε τη λέξη πρόβλημα για να περιγράψουμε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων 

διαφορετικής σημασίας για τις οποίες βιώνουμε αβεβαιότητα ή δυσκολία στην επίτευξη του 

στόχου που επιδιώκουμε. Για παράδειγμα: η κακή επικοινωνία μεταξύ του ανθρώπινου 

δυναμικού αποτελεί ένα πρόβλημα όταν μειώνει την αποδοτικότητα ενός σχολικού 

οργανισμού ή ο υπερβολικός φόρτος εργασίας είναι ένα πρόβλημα όταν επηρεάζει την ικανό- 

τητά σας να εργάζεστε αποτελεσματικά στο σχολείο. Για να είναι 

επιτυχής η επίλυση προβλημάτων, πρέπει να γίνει κατανοητό ποια 

είναι τα στάδια επίλυσής τους και να τα ακολουθήσετε μεθοδικά 

κάθε φορά που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. 
 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να δώσει κίνητρο συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων  

και να παρέχει στα ηγετικά στελέχη τεχνικές εφαρμογής για επίλυση προβλημάτων που 

προκύπτουν καθημερινά στη σχολική μονάδα. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι βέλτιστες 

πρακτικές για την επίλυση προβλημάτων μέσα από έξι απλά βήματα-στάδια, 

συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ζύγισης των εναλλακτικών λύσεων, της 

ανατροφοδότησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη, κ.λπ.  

1.1 Αναγνώριση του προβλήματος 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της υποενότητας θα είστε σε θέση:    

 να διευκρινίσετε και να καθορίσετε πιθανά και πραγματικά προβλήματα  

 να επιδεικνύετε την ικανότητα εντοπισμού της βασικής “ρίζας” των προβλημάτων 

 15 λεπτά  

 

Η δεξιότητα της επίλυσης προβλημάτων αφορά στην ικανότητα να αξιολογείτε 

καταστάσεις, να εντοπίζετε προβλήματα, να εξετάζετε τρόπους επίλυσής τους και να 

επιλέγετε τον πλέον κατάλληλο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει επίσης την αναγνώριση 

μακροπρόθεσμων συνεπειών, τη σύλληψη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός σχεδίου 

δράσης για την επίλυση του προβλήματος, καθώς και τη δεξιότητα της λήψης απόφασης. 

Επομένως, όταν βρεθείτε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα, προσπαθήστε να βρείτε τη λύση 

και πιθανές εναλλακτικές προτάσεις. 
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Πιθανά και πραγματικά προβλήματα  

Ως πρόβλημα ορίζεται μια οποιαδήποτε κατάσταση που απαιτεί μια απάντηση, αλλά καμία 

άμεση απάντηση δεν είναι άμεσα εμφανής ή διαθέσιμη στο άτομο ή στα άτομα που 

αντιμετωπίζουν την κατάσταση λόγω της παρουσίας ενός ή περισσοτέρων εμποδίων 

(D’Zurilla, Nezu, & Maydeu-Olivares, 2004). Κατά παρόμοιο τρόπο οι Pal και Poyen (2017 ) 

ορίζουν το πρόβλημα ορίζεται ως οποιοδήποτε συμβάν ή κατάσταση, απρόβλεπτο, 

ανεπιθύμητο και κατά συνέπεια ανεπιθύμητο σε οποιοδήποτε έργο ή εργασία που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί και να επιλυθεί πριν γίνει υπερβολικά πολύπλοκο ή ως η απόκλιση από αυτό 

που αναμένεται να συμβεί και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα (σ. 184). 

Σύμφωνα με τους D’Zurilla και Goldfried (1971), η επίλυση προβλημάτων ορίζεται ως η  

αυτοδιαχειριζόμενη διαδικασία γνωστικής συμπεριφοράς με την οποία ένα άτομο, 

ζευγάρι ή ομάδα επιχειρεί να εντοπίσει ή να ανακαλύψει αποτελεσματικές λύσεις 

για συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ζωή. Πιο 

συγκεκριμένα, αυτή η διαδικασία γνωστικής συμπεριφοράς (α) παρέχει μια 

ποικιλία δυνητικά αποτελεσματικών λύσεων σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, (β) 

αυξάνει την πιθανότητα επιλογής της πλέον αποτελεσματικής λύσης μεταξύ των 

διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. (όπ. αναφ. στους D'Zurilla et al., 2004, σ. 12) 

Ορισμένα προβλήματα είναι αρκετά προφανή, ωστόσο άλλα δεν είναι τόσο εύκολα 

αναγνωρίσιμα ή προσεγγίσιμα. Ως μέρος μιας αποτελεσματικής διαδικασίας επίλυσης 

προβλημάτων είναι σημαντικό να εξετάσετε ενεργά τα προβλήματα - ακόμη και όταν τα 

πράγματα φαινομενικά λειτουργούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Η προληπτική επίλυση 

προβλημάτων σας βοηθά να αποφύγετε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σας επιτρέπει να 

παραμείνετε ήρεμοι και να έχετε τον απόλυτο έλεγχο όταν προκύπτουν τα πραγματικά 

προβλήματα. 

Δεν είναι δυνατόν να ανακαλύψετε εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματα και να τις 

αξιολογήσετε για να καταλήξετε στην καλύτερη εάν δεν γνωρίζετε τις “ρίζες” του 

προβλήματος (Armstrong, 2006). Προκειμένου να εντοπίσετε πιθανά προβλήματα στο χώρο 

του σχολείου και να ανακαλύψετε τις “ρίζες” τους θα ήταν καλό να εφαρμόσετε τις 

παρακάτω απλές τεχνικές: 

 Ανάλυση Κινδύνων (Risk Analysis). Είναι 

η διαδικασία εντοπισμού και ανάλυσης 

δυνητικών ζητημάτων που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την απρόσκοπτη έκβαση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποσκοπώντας 

στο να βοηθήσει εσάς που ηγείσθε του 

σχολικού οργανισμού ώστε να αποφύγετε 

αυτούς τους κινδύνους. 
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 Ανάλυση PEST. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

που σχετίζονται με το σχολείο και το ανθρώπινο 

δυναμικό του, το πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, το οικονομικό πλαίσιο, καθώς επίσης οι 

κοινωνικο-πολιτισμικοί και τεχνολογικοί 

παράγοντες είναι στοιχεία που επηρεάζουν την 

ομαλή πορεία του σχολικού οργανισμού. Η  

ανάλυση συνεισφέρει στο να εντοπίσετε τυχόν 

αλλαγές που σημειώνονται στο σχολικό πλαίσιο 

και που πρέπει να επιστήσετε την προσοχή σας για 

να μην εξελιχθούν σε δυσεπίλυτα προβλήματα.   

Αφού εντοπίσετε ένα πιθανό πρόβλημα, χρειάζεστε πληροφορίες για να αποφανθείτε αν το 

πρόβλημα πραγματικά υφίσταται. Για το λόγο αυτό το επόμενο βήμα είναι να συλλέξετε όσο 

το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες που να έχουν σχέση με αυτό. 

Επιβάλλεται να αναρωτηθείτε: Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην ενίσχυση του 

προβλήματος; Ποιος ασχολείται με αυτό; Ποιες λύσεις έχουν δοκιμαστεί πριν; Τι πιστεύουν 

οι άλλοι για το πρόβλημα; Ιδιαίτερα η τελευταία ερώτηση θεωρείται πολύ κρίσιμη, καθώς 

στο σχολείο δεν είστε μόνοι σας. Τα προβλήματα διογκώνονται περισσότερο όσο δεν τα 

προβάλλετε και δεν τα μοιράζεστε με τους άλλους, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν να 

προτείνουν κάποιες αξιόλογες λύσεις.  

Το κλειδί της επιτυχίας είναι να μην βιαστείτε να προχωρήσετε στην εξεύρεση μίας εύκολης 

και γρήγορης λύσης χωρίς να έχετε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, καθώς κινδυνεύετε να 

βασιστείτε σε ατελείς πληροφορίες που εδράζονται σε υποκειμενικές παραδοχές και 

περιορισμένες προοπτικές. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι διερευνήσατε ενδελεχώς το πρόβλημα. 

 Ανάλυση Αιτιών και Επιπτώσεων. Εφόσον διαπιστώσετε ότι πρόκειται για ένα 

πραγματικό πρόβλημα, χρειάζεται να κατανοήσετε τη φύση του. Η ανάλυση Αιτιών και 

Επιπτώσεων (Cause and Effect Analysis) είναι ένα καλό προτεινόμενο εργαλείο, το 

οποίο αναμένεται να βοηθήσει στον εντοπισμό των διαφορετικών πτυχών του 

προβλήματος και στη διάκριση των συνεπειών από τα θεμελιώδη αίτια του 

προβλήματος.  
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 “Πέντε Γιατί” (Five Whys). Μία άλλη εύκολη τεχνική από την εργαλειοθήκη της 

επίλυσης προβλημάτων για τον εντοπισμό της “ρίζας” του προβλήματος είναι η 

αξιοποίηση των “Πέντε Γιατί” (Five Whys). Αφού εντοπίσετε το πρόβλημα, η ιδέα 

είναι να απευθυνθείτε στους συναδέλφους σας και να τους ζητήσετε να σκεφτούν γιατί 

μπορεί να συμβαίνει αυτό. Όταν σε κάθε απάντηση που λαμβάνετε, διερωτάσθε με ένα 

ακόμη γιατί, υπάρχει τεράστια πιθανότητα να ξεκαθαρίσει το πρόβλημα με πέντε 

διαδοχικά “γιατί” και να καταλήξετε ακόμη και σε λύση του προβλήματος. 

  

Ας εξετάσουμε το παρακάτω απλό παράδειγμα για να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η τεχνική: 

Ορισμός προβλήματος: Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δεν αξιοποιούν τις ψηφιακές 

τεχνολογίες στη διδασκαλία. 

1ο ΓΙΑΤΙ: Γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία; 

 
Απάντηση: Δεν γνωρίζουν επαρκώς τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.  

2ο ΓΙΑΤΙ: Γιατί δεν γνωρίζουν επαρκώς τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών; 

 
Απάντηση: Γιατί δεν έχουν επιμορφωθεί. 

3ο ΓΙΑΤΙ: Γιατί δεν έχουν επιμορφωθεί;  

 
Απάντηση: Γιατί δεν παρωθήθηκαν στην παρακολούθηση επιμόρφωσης από τον 

διευθυντή. 

4ο ΓΙΑΤΙ: Γιατί δεν παρωθήθηκαν στην παρακολούθηση επιμόρφωσης από τον διευθυντή; 

 
Απάντηση: Γιατί ο διευθυντής δεν θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αξιοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί τις ψηφιακές τεχνολογίες.  

5ο ΓΙΑΤΙ: Γιατί ο διευθυντής δεν θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

τις ψηφιακές τεχνολογίες;  

 
Απάντηση: Γιατί θεωρεί ότι είναι μία πιο χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί 

περισσότερη προετοιμασία από τους εκπαιδευτικούς.  

  

Αυτή η μέθοδος, ενώ δεν είναι πάντα εφαρμόσιμη σε καθημερινές περιπτώσεις, ωστόσο μας 

διδάσκει πώς να εξετάσουμε τη βασική αιτία ενός προβλήματος και συχνά μας παραπέμπει 

και στη λύση του. Φυσικά δεν έχουν όλα τα προβλήματα μια μόνο ρίζα. Για πιο σύνθετα 

προβλήματα, πρέπει να επαναλάβουμε από την αρχή και κάθε φορά να θέτουμε ερωτήσεις 

διαφορετικής φύσης. Οι απαντήσεις μας πρέπει να είναι σύντομες, ειλικρινείς και να 

παρέχουν αληθινές πληροφορίες για να λειτουργήσει σωστά η μέθοδος. Εάν σε οποιοδήποτε 

βήμα η απάντηση είναι λανθασμένη ή ελλιπής, η “ρίζα” του προβλήματος ενδέχεται να μην 

αποκαλυφθεί. Αυτές οι ερωτήσεις ξεκινούν με τη λέξη “γιατί”, αλλά κάθε ερώτηση πρέπει να 

οδηγεί στην επόμενη ερώτηση.  
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ΣΥΝΟΨΗ 

Σε καθημερινή βάση στη σχολική μονάδα έρχεστε αντιμέτωποι με ποικίλα προβλήματα. 

Άλλα από αυτά είναι προφανή και αντιμετωπίσιμα και άλλα είναι πιο απαιτητικά και με 

μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας ως προς την επίλυσή τους. Αυτό που πρέπει να λαμβάνετε 

υπόψη είναι πρωτίστως να ανιχνεύετε τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων για να είστε σε 

θέση κατόπιν να αναζητήσετε την ορθότερη λύση. Για το λόγο αυτό στην παρούσα 

υποενότητα ανακαλύψατε διάφορες τεχνικές που θα σας βοηθήσουν στην διερεύνηση της 

αιτίας των προβλημάτων.     

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 Επιχειρείστε να διακρίνετε τα πραγματικά από τα πιθανά προβλήματα.  

 Αναζητήστε πάντοτε τη βαθύτερη αιτία του προβλήματος. 

 Μοιραστείτε το πρόβλημα με τους συναδέλφους σας εκπαιδευτικούς ή γενικότερα με 

τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Προσπαθήστε να ανακαλύψετε πολλές εναλλακτικές λύσεις για ένα συγκεκριμένο 

πρόβλημα.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Armstrong, M. (2006). A handbook of management techniques.London: Kogan Page. 

D'Zurilla, T. J., Nezu, A. M., & Maydeu-Olivares, A. (2004). Social Problem Solving: Theory and Assessment. 

Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, 2018, από http://www.ub.edu/gdne/documents/ 

sps_chapter_in_APA_book.pdf 

Pal, A., & Poyen, E. F. B. (2017). Problem Solving Approach. International Journal of Advanced Engineering 

Research and Science, 4(5). 

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 

https://www.youtube.com/watch?v=UrSDTWW1KhU 

https://www.youtube.com/watch?v=Fwfgx0dOYvE 

http://www.exemplarglobalcollege.org/top-5-root-cause-analysis-tools/ 

https://kanbanize.com/lean-management/improvement/5-whys-analysis-tool/ 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/gdne/documents/sps_chapter_in_APA_book.pdf
http://www.ub.edu/gdne/documents/sps_chapter_in_APA_book.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UrSDTWW1KhU
https://www.youtube.com/watch?v=Fwfgx0dOYvE
http://www.exemplarglobalcollege.org/top-5-root-cause-analysis-tools/
https://kanbanize.com/lean-management/improvement/5-whys-analysis-tool/
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1.2 Στάδια της επίλυσης προβλήματος 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της υποενότητας θα είστε σε θέση:    

 Να μάθετε τον τρόπο εφαρμογής των έξι βημάτων κατά τη διαδικασία επίλυσης 

ενός προβλήματος  

 Να χρησιμοποιείτε τεχνικές δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων μέσω της 

ανεύρεσης πολλαπλών λύσεων 

 Να αξιολογείτε εναλλακτικές λύσεις και να επιλέγετε την προσφορότερη λύση με 

βάση τα διαθέσιμα δεδομένα 

 15 λεπτά 

Τα έξι στάδια - βήματα της επίλυσης προβλημάτων 

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι η επίλυση προβλήματος 

είναι μία δομημένη διαδικασία, η οποία αποτελείται από 

κάποια βασικά στάδια-βήματα για την επιτυχή 

ολοκλήρωσή της (Bardach & Patashnik, 2015˙ Pal & 

Poyen, 2017˙ Van Aken & Berends, 2018). Από τη μελέτη 

της υπάρχουσας βιβλιογραφίας προκύπτει ότι τα πιο 

βασικά στάδια επίλυσης προβλημάτων είναι τα ακόλουθα: 

 

 
1. Προσδιορισμός και περιγραφή του προβλήματος  

Το συγκεκριμένο στάδιο περιλαμβάνει την ανίχνευση και αναγνώριση της ύπαρξης του 

προβλήματος,  τον καθορισμό της φύσης του προβλήματος, την περίοδο εμφάνισής του, ποιο 

άτομο, ομάδα ή τμήμα του σχολείου το αντιμετωπίζει και πώς το επηρεάζει, εάν πρόκειται 

για ένα ή στην ουσία για περισσότερα προβλήματα και εάν είναι σύμπτωμα κάποιου 

βαθύτερου προβλήματος. Όσο δελεαστική και αν είναι η μετάβαση στην επόμενη φάση και 

όσο προφανής και αν φαίνεται, ωστόσο αυτή η πρώτη φάση της επίλυσης του προβλήματος 

συχνά απαιτεί περισσότερη σκέψη, εμβάθυνση και ανάλυση. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να 

καθορίσετε το πρόβλημα, όχι μόνο για τον εαυτό σας αλλά και για να επικοινωνήσετε τη 

φύση του στους άλλους.  

Το μυστικό για τον καθορισμό του προβλήματος είναι η αποφασιστική στάση που 

επιδεικνύετε απέναντι σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρωθείτε στην ευκαιρία που 

κρύβετε πίσω από κάθε πρόβλημα. Ο Peter Drucker, γκουρού στο πεδίο της Διοίκησης, 

υποστηρίζει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τα προβλήματα και να αρχίσουμε να στοχεύουμε 

στις ευκαιρίες που κρύβονται πίσω από αυτά.  
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2. Δόμηση του προβλήματος και καθορισμός κριτηρίων   

Αυτό το στάδιο έπεται του προσδιορισμού του προβλήματος και περιλαμβάνει μια περίοδο 

παρατήρησης, προσεκτικής προσέγγισης, εύρεσης στοιχείων και ανάπτυξης μιας σαφούς 

εικόνας του. Η δόμηση του προβλήματος αφορά την ανάλυση των γεγονότων, την απόκτηση 

περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με το πρόβλημα και την ενίσχυση της κατανόησής  του, με 

στόχο τη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας του προβλήματος και των εμποδίων 

που προκύπτουν από αυτό. Αυτό το στάδιο μπορεί να μην είναι απαραίτητο για πολύ απλά 

προβλήματα, αλλά είναι κομβικό για πιο περίπλοκα προβλήματα. 

3. Εντοπισμός και καταγραφή εναλλακτικών λύσεων  

Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, ο στόχος είναι να δημιουργήσετε μια σειρά από πιθανά 

σενάρια δράσεων και να τα αξιολογήσετε. Από τις πληροφορίες που αντλήθηκαν στις δύο 

πρώτες φάσεις του πλαισίου, είναι καιρός να αρχίσετε να σκέφτεστε πιθανές λύσεις για το 

συγκεκριμένο πρόβλημα. Σε μια συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, αυτό το στάδιο 

λειτουργεί ως ένας καταιγισμός ιδεών, επιτρέποντας σε κάθε άτομο να εκφράσει ελεύθερα 

τις απόψεις του προτείνοντας πιθανές λύσεις. Στη σχολική μονάδα διαφορετικοί άνθρωποι θα 

έχουν διαφορετικές εμπειρίες, συνεπώς είναι χρήσιμο να ακούγονται και να τίθενται υπό 

συζήτηση όλες οι προτεινόμενες λύσεις. 

4. Αξιολόγηση εναλλακτικών τρόπων δράσης και λήψη απόφασης  

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει: προσεκτικό “φιλτράρισμα” και αξιολόγηση των δυνατών 

τρόπων δράσης ανάλογα με τις συνθήκες και το πλαίσιο του σχολείου και τα κριτήρια που 

τέθηκαν στο δεύτερο βήμα. Είναι πιθανό ότι περισσότερες από μία λύσεις είναι βιώσιμες, 

συνεπώς καλείστε να αποφασίσετε ποια λύση είναι η πιο συμφέρουσα. Έπεται η απόρριψη 

των τρόπων δράσης που δεν πληρούν τα κριτήρια και η επιλογή της βέλτιστης λύσης προς 

εφαρμογή, ώστε να ανταποκρίνεται στους περιορισμούς και στις παρούσες συνθήκες. 

Θεωρείται το πιο πολύπλοκο μέρος της όλης διαδικασίας, καθώς είναι καιρός να εξετάσετε 

κάθε πιθανή λύση και να την αναλύσετε. Ορισμένες λύσεις ενδέχεται να μην είναι άμεσα 

εφαρμόσιμες λόγω διαφόρων περιορισμών (χρονικοί περιορισμοί, οικονομικός 

προϋπολογισμός, κ.λπ). Πολλές φορές η προσπάθεια επίλυσης ενός προβλήματος οδηγεί σε 

αδιέξοδα και απαιτεί δημιουργική σκέψη και καινοτόμες προτάσεις.  

5. Εφαρμογή της επιλεγμένης λύσης 

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την αποδοχή και εκτέλεση της επιλεγμένης πορείας δράσης, με 

άλλα λόγια την υλοποίηση της ειλημμένης απόφασης για μια συγκεκριμένη δράση. Πιο πριν 

θα πρέπει να έχετε διερευνήσει κάθε πτυχή του προβλήματος και να έχετε επιλέξει τη 

συγκεκριμένη λύση έπειτα από διεξοδική συζήτηση. Κατά την εφαρμογή ενδεχομένως να 

προκύψουν περισσότερα προβλήματα, ειδικά εάν δεν εντοπιστεί πλήρως η ταυτότητα και η 

δομή του αρχικού προβλήματος. 
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6. Παρακολούθηση και ανατροφοδότηση 

Το τελευταίο στάδιο αφορά στην ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της επίλυσης 

προβλημάτων και της αναζήτησης ανατροφοδότησης (follow-up) ως προς την επιτυχία των 

αποτελεσμάτων της επιλεγμένης λύσης. Το τελικό στάδιο αναφέρεται στον έλεγχο της 

επιτυχίας της διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης λύσης. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και ανατροφοδότηση από άτομα που επηρεάζονται 

από οποιεσδήποτε αλλαγές που προέκυψαν. Καλή πρακτική θεωρείται η τήρηση αρχείου 

αποτελεσμάτων και τυχόν αναδυόμενων προβλημάτων. 

ΣΥΝΟΨΗ 

Δεδομένου του απρόβλεπτου χαρακτήρα των προβλημάτων, είναι πολύ καθησυχαστικό να 

γνωρίζετε ότι, ακολουθώντας ένα δομημένο σχεδιασμό, έχετε εφαρμόσει την κατάλληλη 

στρατηγική για να επιλύσετε το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.   

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 Μην βιάζεστε να προχωρήσετε άμεσα στην επίλυση του προβλήματος. Ενδεχομένως 

στην πραγματικότητα να είναι πιο περίπλοκο από ότι φαίνεται!    

 Να επιχειρείτε να αναλύετε το πρόβλημα στα επιμέρους συστατικά του. Ίσως η ίδια η 

ανάλυση να σας οδηγήσει στην επίλυσή του. 

 Να σκεφτείτε το ενδεχόμενο να έχετε αντιμετωπίσει στο παρελθόν ανάλογο πρόβλημα. 

 

Ωστόσο μην ξεχνάτε! Όλα τα προβλήματα δεν είναι ίδια!! 

  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2015). A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more 

effective problem solving. CQ press. 

Pal, A., & Poyen, E. F. B. (2017). Problem Solving Approach. International Journal of Advanced Engineering 

Research and Science, 4(5). 

Van Aken, J. E., & Berends, H. (2018). Problem solving in organizations. Cambridge University Press. 

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 

https://www.mediate.com/articles/thicks.cfm 

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may14/vol71/num08/Problem-Solving-in-Seven-

Steps.aspx 

 

 

https://www.mediate.com/articles/thicks.cfm
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may14/vol71/num08/Problem-Solving-in-Seven-Steps.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may14/vol71/num08/Problem-Solving-in-Seven-Steps.aspx
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1.3 Δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της υποενότητας θα είστε σε θέση:    

 Να ανακαλύψετε τις βασικές δεξιότητες με τις οποίες επιβάλλεται να είστε 

εξοπλισμένοι κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων  

 Να διακρίνετε τις παγίδες που πρέπει να αποφύγετε για την επιτυχή επίλυση 

προβλημάτων 

 Να αναστοχαστείτε ως προς τις κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και 

να τα αξιοποιείτε ως σημείο εκκίνησης  

 15 λεπτά 

Βασικές δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων 

Η ίδια η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αποτελεί μία προκλητική διαδικασία, η οποία 

απαιτεί από τα διευθυντικά στελέχη της σχολικής μονάδας να μείνουν ψύχραιμοι στη θέα του 

προβλήματος. Ωστόσο απαιτείται να είναι ενδυναμωμένοι και με άλλες δεξιότητες, όπως οι 

εξής:   

 Να αντιλαμβάνονται τα προβλήματα ως “προκλήσεις” ή ευκαιρίες εμπειρίας και όχι ως 

ανυπέρβλητες δυσκολίες.   

 Να έχουν την πεποίθηση ότι τα προβλήματα είναι επιλύσιμα και ως εκ τούτου είναι 

σημαντικό να αξιοποιηθούν τεχνικές θετικής σκέψης. 

 Να κατανοούν ότι η επιτυχής επίλυση των προβλημάτων θα απαιτήσει χρόνο και 

προσπάθεια.  

 Να ενθαρρύνουν τον εαυτό τους για την άμεση επίλυση προβλημάτων αντί να 

αναβάλλουν την επίλυσή τους. Όσοι δυσκολεύονται να αναπτύξουν θετικό 

προσανατολισμό για την επίλυση προβλημάτων τείνουν να αντιμετωπίζουν τα 

προβλήματα ως ανυπέρβλητα εμπόδια ή απειλή για την ευημερία ή την επιτυχία τους 

στον εργασιακό τομέα.  

 Να αξιοποιούν στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους και πηγές για να καταλήξουν στην 

προσφορότερη λύση. 

 Να συλλέγουν πληροφορίες και γεγονότα και να επεξεργάζονται τα δεδομένα. 

 Να έχουν την ικανότητα καθορισμού κατάλληλων στόχων της επίλυσης προβλημάτων. 

 Να εφαρμόζουν την ορθολογική τους σκέψη για τη δημιουργία πιθανών λύσεων. 

 Να διακατέχονται από δεξιότητες λήψης αποφάσεων και να αποφασίζουν ποια λύση 

είναι η καταλληλότερη για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 Να έχουν δεξιότητες εφαρμογής λύσης του προβλήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν και 

την ικανότητα σχεδιασμού, οργάνωσης και διεξαγωγής της όλης διαδικασίας.  

 Να έχουν ανεπτυγμένες δεξιότητες συζήτησης αλλά και ενεργητικής ακρόασης, ώστε 

να συνδιαλέγονται με τους συναδέλφους τους για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης 

του προβλήματος. 
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Επιπρόσθετα, η επίλυση προβλημάτων απαιτεί δύο διαφορετικούς τύπους νοητικών 

δεξιοτήτων:   

 την αναλυτική ή λογική σκέψη: περιλαμβάνει δεξιότητες όπως η ταξινόμηση, η 

σύγκριση, η αντίθεση, η αξιολόγηση και η επιλογή. Παρέχει ένα λογικό πλαίσιο για 

την επίλυση προβλημάτων και βοηθά στην επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης 

ανάμεσα στις διαθέσιμες.  

 τη δημιουργική σκέψη: είναι μια διεργασία εξαιρετικής σημασίας για την επίλυση 

προβλημάτων. Εμπλέκει τη φαντασία για να δημιουργήσετε μια μεγάλη γκάμα ιδεών 

για λύσεις και απαιτεί να εξετάσετε πέραν των προφανών λύσεων, δημιουργώντας 

ιδέες που μπορεί αρχικά να φαίνονται μη ρεαλιστικές, μη υλοποιήσιμες ή να μην έχουν 

λογική συσχέτιση με το πρόβλημα. 

 

Πιθανές δυσκολίες κατά τη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων 

 

Στην προσπάθειά σας να ανακαλύψετε τρόπους για την επίλυση των προβλημάτων που 

προκύπτουν καθημερινά στο σχολικό περιβάλλον, θα διαπιστώσετε ότι δεν είστε πάντοτε σε 

θέση να τα επιλύετε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έχετε αναρωτηθεί γιατί, ενώ 

προσπαθείτε δεν τα καταφέρνετε όσο θα επιθυμούσατε; Η απάντηση είναι απλή: η επίλυση 

των προβλημάτων είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Αν γνωρίζετε ορισμένους από τους 

λόγους που λειτουργούν ως τροχοπέδη, τότε ίσως να βελτιώσετε και τις δικές σας 

ικανότητες. Οι πιθανές δυσκολίες που ίσως αντιμετωπίζετε είναι οι ακόλουθες:  

 ανεπάρκεια ή ανακρίβεια πληροφοριών 

 κακή ερμηνεία του προβλήματος 

 αποφυγή, καθυστέρηση ενασχόλησης ή αγνόηση του προβλήματος 

 παρορμητική προσέγγιση για εφαρμογή της κατάλληλης λύσης 

 έλλειψη μεθοδικότητας  

 απουσία αξιολόγησης του περιβάλλοντος, ανάλυσης μιας κατάστασης και στρατηγικού 

σχεδιασμού  

 αδυναμία αποτελεσματικής αξιοποίησης των τεχνικών για την επίλυση του 

προβλήματος 

 αδυναμία συνδυασμού αναλυτικής και δημιουργικής σκέψης 

 έλλειψη διαχειριστικών ικανοτήτων και ικανοτήτων κριτικής σκέψης και 

διαπραγμάτευσης.  
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Σε γενικές γραμμές τα άτομα που είναι έμπειρα στην επίλυση προβλημάτων έχουν τη 

δυνατότητα να δουν το πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να εφαρμόσουν τις 

προγενέστερες γνώσεις και την εμπειρία τους για να προσεγγίσουν μια βιώσιμη λύση. 

Ωστόσο, η επιτυχία ενός σχολικού οργανισμού δεν επαφίεται μόνο στην ικανότητα των 

ηγετικών στελεχών να επιλύουν προβλήματα αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την 

ικανότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού να επιλύει αποτελεσματικά τα προβλήματα. Το 

υποστηρικτικό, ενθαρρυντικό και καθοδηγητικό εργασιακό περιβάλλον ασκεί ισχυρή 

επίδραση στην ικανότητα του ατόμου να επιλύει προβλήματα.   

Στρατηγικές για την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων 

Όσο δυσεπίλυτα ή περίπλοκα και αν φαντάζουν τα προβλήματα που ορθώνονται σε 

καθημερινή βάση στο χώρο της σχολικής σας μονάδας, παρόλα αυτά υπάρχουν τεχνικές που 

συμβάλλουν στην ευκολότερη αντιμετώπισή τους. Οι παρακάτω συμβουλές ενδεχομένως να 

σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες και εφαρμόσιμες: 

Αποδεχτείτε το πρόβλημα. Πρόκειται για μία από τις σπουδαιότερες τεχνικές 

αντιμετώπισης προβλήματος. Όταν δεχτείτε την ύπαρξη του προβλήματος και σταματήστε να 

αντιστέκεστε, τότε σταματάτε να προσθέτετε περισσότερη “ενέργεια” στο πρόβλημα και να 

το μεγεθύνετε. Αντί αυτού, πιο σώφρον είναι να αξιοποιήσετε την ενέργειά σας στο να 

εντοπίσετε δημιουργικές λύσεις στην πρόκληση. 

Αναρωτηθείτε: ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί; Αυτή η ερώτηση 

στον εαυτό σας πρέπει να τεθεί σε αρχικό στάδιο. Με το μυαλό σας είναι δυνατόν να 

μεγεθύνετε το πρόβλημα, όμως θέτοντας αυτή την ερώτηση ίσως συνειδητοποιήσετε ότι 

ενδεχομένως να υπάρχει και χειρότερο σενάριο, οπότε το υφιστάμενο πρόβλημα 

ενδεχομένως να είστε σε θέση να το χειριστείτε. 

Συγκεντρώστε πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα. Ερευνήστε για πρόσθετες 

πληροφορίες αναφορικά με τις προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε και με τον τρόπο 

αυτό το απροσδιόριστο άγχος σας μπορεί να μειωθεί. 

Επιχειρήστε να ανιχνεύσετε παρόμοια προβλήματα και τις λύσεις τους. Είναι σημαντικό 

να εντοπίσετε σε ποιες ενέργειες προέβησαν άλλοι διευθυντές που αντιμετώπισαν παρόμοιες 

προκλήσεις, είτε με το να ρωτήσετε τους ίδιους πώς το διαχειρίστηκαν είτε να ανατρέξετε 

στα φόρουμ συζητήσεων, στα blogs και σε άλλες χρήσιμες πηγές άντλησης πληροφοριών 

ανιχνεύοντας προσωπικές εμπειρίες άλλων διευθυντικών στελεχών. 

Ζητήστε βοήθεια από τη διευθυντική σας ομάδα ή από τους συναδέλφους σας 

εκπαιδευτικούς. Δεν απαιτείται να επιλύετε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν στο 

σχολείο μόνοι σας. Μην διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια ή και πρακτικές συμβουλές.  

“Τεμαχίστε” το πρόβλημα σε μικρότερα μέρη. Η επίλυση ενός προβλήματος μπορεί να 

φανεί εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα εάν το αντιμετωπίσετε ολιστικά. Για το λόγο αυτό 

προσπαθήστε να εντοπίσετε τα διαφορετικά μέρη από τα οποία αποτελείται και στη συνέχεια 
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εφαρμόστε μια πρακτική λύση για κάθε ένα από αυτά τα μέρη. Ίσως αντιμετωπίζοντας 

σταδιακά το πρόβλημα να καταλήξετε και στην ολοκληρωμένη επίλυσή του.   

Ανιχνεύστε περισσότερες από μία εναλλακτικές λύσεις. Εφόσον δεν είστε γνώστες της 

λύσης του προβλήματος καλό θα ήταν να δοκιμάσετε μια σειρά από ενδεδειγμένες 

προτάσεις. Εάν δεν λειτουργήσει η πρώτη, δοκιμάστε την επόμενη. 

Επαναπροσδιορίστε την αποτυχία. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, είναι σημαντικό να 

αντιμετωπίσετε με ψυχραιμία το φόβο της αποτυχίας.  Στην κάθε αποτυχία ως προς την 

επίλυση ενός προβλήματος δείτε τη θετική του όψη: ότι δηλαδή μαθαίνετε από αυτό για να 

βελτιωθείτε την επόμενη φορά. 

Χρησιμοποιήστε τον κανόνα 80/20. Χρησιμοποιήστε το 80% του χρόνου σας για να 

εντοπίσετε λύσεις και μόνο το 20% για να ανησυχείτε για το πρόβλημα. Ίσως να μην είναι 

πάντα εύκολο, αλλά διοχετεύοντας τον χρόνο, την ενέργεια και τη σκέψη σας στον 

εντοπισμό λύσεων, αυτός ο τρόπος μπορεί να αποδειχθεί πιο επωφελής για εσάς και τους 

άλλους.  

Εφαρμόστε το Νόμο του Parkinson. Σύμφωνα με το νόμο αυτό ένα πρόβλημα μπορεί να 

διογκωθεί με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με το χρόνο που θα διαθέσετε για αυτό. Για 

παράδειγμα, εάν λέτε στον εαυτό σας ότι θα βρείτε λύση εντός μιας εβδομάδας, τότε το 

πρόβλημα θα φαίνεται πιο δύσκολο και θα αφιερώσετε περισσότερο χρόνο για την επίλυσή 

του. Γι’ αυτό εστιάστε το χρόνο σας στην εξεύρεση λύσεων και αναλάβετε άμεσα δράση. 

Ανακαλύψτε την ευκαιρία που “ελλοχεύει” μέσα στο πρόβλημα. Σχεδόν πάντα υφίσταται 

και μια “καλή όψη” ενός προβλήματος. Η εύρεση του “θετικού” μέρους ενός προβλήματος 

μειώνει τον αρνητικό συναισθηματικό του αντίκτυπο και ίσως να είναι το έναυσμα για να 

αντιμετωπίσετε την κατάσταση ως μια μεγάλη ευκαιρία για εσάς. Σε περίπτωση 

προβλήματος αναρωτηθείτε: Πώς μπορώ να το αξιοποιήσω; Τι μπορώ να μάθω από αυτό; 

Ποια κρυφή ευκαιρία μπορεί να εκδηλωθεί μέσα σε αυτό;  

Χρησιμοποιήστε τη δύναμη των λέξεων προς όφελός σας. Προσπαθήστε να 

χρησιμοποιείτε πιο ουδέτερες λέξεις για να περιγράψετε το πρόβλημα. Αντί της λέξης 

πρόβλημα χρησιμοποιείστε τη λιγότερο αρνητικά φορτισμένη λέξη “πρόκληση”. Σύντομα 

θα διαπιστώσετε ότι αυτή η μικρή αλλαγή θα ασκήσει κάποια επίδραση στο πόσο θετικά 

ή αρνητικά τάσσεστε απέναντι σε μία προβληματική κατάσταση.  

 

Να έχετε κατά νου ότι:  

 

 Ένα πρόβλημα υφίσταται όταν ένα εμπόδιο παρακωλύει την επίτευξη ενός στόχου.  

 Ένα πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη μεθοδική παρακολούθηση 

συγκεκριμένων σταδίων.  

 Η επίλυση των προβλημάτων απαιτεί ένα μείγμα αναλυτικών και δημιουργικών 

δεξιοτήτων σκέψης.  
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ΣΥΝΟΨΗ 

Η διαδικασία επίλυσης προβλήματος στο χώρο του σχολείου συνιστά μία χρονοβόρα και 

συχνά επίπονη διαδικασία. Για το λόγο αυτό τα ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης απαιτείται 

να είναι εφοδιασμένοι με αναλυτικές και δημιουργικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, 

όπως η ορθολογική σκέψη, η λήψη απόφασης, η συζήτηση, η ενεργητική ακρόαση, η 

φαντασία, η αξιολόγηση, κ.λπ. Ωστόσο, δεν είναι πάντα δυνατόν οι σχολικοί ηγέτες να 

αντιπαρατάσσονται απέναντι σε διάφορες προκλήσεις που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην 

προσπάθεια επίλυσης ενός προβλήματος. Με την αποδοχή της ύπαρξης του προβλήματος 

υπάρχει η δυνατότητα μέσα από τη συζήτηση να αναζητηθούν πιθανές εναλλακτικές λύσεις.    

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 

http://www.minddecider.com/Articles.Problem_solving.htm 

https://www.businessballs.com/problem-solving-and-decision-making/decision-making-and-problem-solving-

108/ 

1.4. Διαχείριση συγκρούσεων 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της υποενότητας θα είστε σε θέση:  

 Να προσδιορίσετε εννοιολογικά την έννοια της σύγκρουσης 

 Να αξιολογήσετε τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της σύγκρουσης στη σχολική 

μονάδα  

 Να εντοπίσετε τις αιτίες των συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολείο 

 Να ανακαλύψετε ποιο στυλ διαχείρισης συγκρούσεων σας ταιριάζει περισσότερο  

 Να λάβετε ανατροφοδότηση για το πώς να αποκλιμακώνετε ή/και να εξαλείφετε τις 

συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον του σχολείου 

 15 λεπτά 

Σε έναν σχολικό οργανισμό οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι πάντα αρμονικές και ήρεμες. 

Συχνά τα ενδιαφερόμενα μέρη της σχολικής κοινότητας έρχονται αντιμέτωπα με 

διαπροσωπικές και οργανωσιακές συγκρούσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

των διαπροσωπικών σχέσεων.  

Οι συγκρούσεις μπορεί να προκύψουν είτε μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων ατόμων του ίδιου ιεραρχικού επιπέδου, είτε 

ανάμεσα σε άτομα διαφορετικού ιεραρχικού επιπέδου (π.χ. 

διευθυντής - εκπαιδευτικοί ή μαθητές). Η διαχείριση των 

συγκρούσεων δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και επίλυση των 

συγκρούσεων.  

Ουσιαστικά πρόκειται για μία κοινωνική δεξιότητα που αποσκοπεί στο να περιορίσει στο 

ελάχιστο τις αρνητικές επιδράσεις και να αναδείξει τις θετικές. Μια τέτοια προσέγγιση θα 

έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της δημιουργικότητας στο 

http://www.minddecider.com/Articles.Problem_solving.htm
https://www.businessballs.com/problem-solving-and-decision-making/decision-making-and-problem-solving-108/
https://www.businessballs.com/problem-solving-and-decision-making/decision-making-and-problem-solving-108/
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σχολικό οργανισμό, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν και την προώθηση 

των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης μέσα στις ομάδες του σχολείου. Ο ρόλος της 

σχολικής διοίκησης είναι καταλυτικός στη διευθέτηση και θετική αξιοποίηση των 

οποιονδήποτε συγκρουσιακών περιπτώσεων.  

       

Η έννοια και το περίγραμμα της σύγκρουσης  

Δεν υφίσταται ένας ξεκάθαρος και περιεκτικός ορισμός για την έννοια της σύγκρουσης. Ο 

κλασσικός ορισμός της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα αναπτύχθηκε από τους Everald και 

Morris (1999), οι οποίοι τη θεωρούν είτε ως ειλικρινή διάσταση απόψεων, η οποία πηγάζει 

από την παρουσία εναλλακτικών τρόπων δράσης είτε ως γνήσια αντιπαράθεση συμφερόντων 

ή προσωπικοτήτων και αποτελεί πολύτιμο κομμάτι στη σχολική ζωή. Οι Saitis και Saiti 

(2018) προσδιορίζουν τη σύγκρουση ως “πράξη για λογαριασμό ενός ατόμου ή μιας ομάδας 

που επιδιώκει ευσυνείδητα να παρεμποδίσει ή να περιορίσει την επιθυμητή προσπάθεια 

άλλου (ατόμου ή ομάδας) να επιτύχει τους στόχους του” (σ. 131). Κατά παρόμοιο τρόπο, ο 

Rahim (2017) θεωρεί τη σύγκρουση ως ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο και την ορίζει ως 

αμφίδρομη επικοινωνιακή διαδικασία μεταξύ κοινωνικών οντοτήτων, η οποία 

χαρακτηρίζεται από ασυμβατότητα, διαφωνία και δυσπιστία μεταξύ τους. Ο κοινός 

παρονομαστής των διαφόρων ορισμών είναι η διαφορετικότητα στις ανάγκες, στους στόχους 

ή στα ενδιαφέροντα μεταξύ των ατόμων ή ομάδων, καθώς και η παρέμβασή τους για την 

ικανοποίηση των αναγκών και την επίτευξη των στόχων τους.  

Ο Mullins (2010) προσδίδει στη σύγκρουση την έννοια της συμπεριφοράς, η οποία 

αποσκοπεί στην προβολή εμποδίων στην προσπάθεια κάποιου άλλου για την επίτευξη των 

στόχων του. Ο ορισμός αυτός προσδιορίζει αρνητικά το φαινόμενο της σύγκρουσης, 

παραβλέποντας τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τις συγκρούσεις στο 

εργασιακό περιβάλλον. Μέχρι πρόσφατα, από οργανωτική άποψη, η σύγκρουση σε έναν 

οργανισμό θεωρούνταν αρνητικό φαινόμενο προς αποφυγή, λόγω των επιπτώσεών του στην 

ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Στις σύγχρονες προσεγγίσεις της Διοίκησης, οι 

αντιπαραθέσεις εντός του οργανισμού αξιολογούνται ως πηγές αναζωογόνησης και 

αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του. Κατά συνέπεια, οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις 

ενδέχεται να συντελέσουν και θετικά στην ενεργοποίηση των ατόμων για μεγαλύτερη και 

ουσιαστικότερη προσπάθεια (Μπουραντάς, 2001˙ Robbins & Judge, 2012). Επιπλέον 

δύνανται να προσφέρουν ευκαιρίες για δημιουργικότητα, ανανεωμένη ενέργεια, 

δραστηριοποίηση, ανάπτυξη για άτομα, ομάδες και οργανισμούς, με αποτέλεσμα την αύξηση 

της συνοχής και της εμπιστοσύνης μεταξύ τους (Katz & Lawyer, 1993, όπ. αναφ. στον 

Karim, 2015, σ. 340). 
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Θετικές και αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων 

    

Οι Saitis και Saiti (2018) βασιζόμενοι στην υπάρχουσα βιβλιογραφία παρουσιάζουν τα 

θετικά και αρνητικά αποτελέσματα της σύγκρουσης, τα οποία ισχύουν για τα σύγχρονα 

σχολεία: 

Θετικές επιπτώσεις της σύγκρουσης: 

 Οι καλύτερες ιδέες προωθούνται λόγω των επιλογών που παρέχονται ή των δράσεων 

που λαμβάνονται από άτομα ή ομάδες. 

 Τα προβλήματα αναδύονται στην επιφάνεια, οπότε υπάρχει δυνατότητα να 

αντιμετωπιστούν. 

 Μέσω του ανταγωνισμού ενθαρρύνεται το ενδιαφέρον και προάγεται η 

δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα.  

 Η εσωτερική ενότητα ενισχύεται συχνά λόγω εξωτερικών συγκρούσεων. 

 

Αρνητικές επιπτώσεις της σύγκρουσης: 

 Η επικοινωνία στην οργάνωση παρεμποδίζεται από τη δυσπιστία και την καχυποψία 

των ατόμων ή των ομάδων δημιουργώντας μια τεταμένη ατμόσφαιρα.  

 Τα αντικρουόμενα μέρη έχουν διαμορφώσει μια νόμιμη απάντηση σε οποιαδήποτε 

πρωτοβουλία ή δραστηριότητα.  

 Δυσλειτουργίες ή αποτυχίες εμφανίζονται που οφείλονται στην έλλειψη συνεργασίας 

μεταξύ του προσωπικού του σχολείου.  

 Χαμηλό ηθικό προκύπτει από το αίσθημα της ήττας που βιώνουν κάποια άτομα ή 

ομάδες στη σχολική οργάνωση. 

 

Ανάμεσα στις εν δυνάμει θετικές επιπτώσεις των συγκρούσεων μπορεί να συγκαταλέγονται 

και οι εξής: 

 Η λύση θεμελιωδών προβλημάτων. 

 Η στήριξη της ανάπτυξης της ομάδας στο σχολικό χώρο.  

 Η σύγκρουση μεταξύ των ομάδων μπορεί να αυξήσει την εσωτερική συνοχή τους.  

 Η προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στο σχολικό οργανισμό. 

 Η ενίσχυση της μάθησης.  

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των 

συγκρούσεων, όπως:  

 Η δυσαρέσκεια. 

 Η επιθετική διάθεση.  

 Ο χαμένος χρόνος.  

 Η σπαταλημένη ενέργεια. 

 Η απώλεια ομαδικού πνεύματος.  

 Η πρόκληση συναισθηματικής φόρτισης, ανησυχίας και άγχους.    
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 Η μείωση της αυτοπεποίθησης και η αύξηση της απογοήτευσης.  

 Η δυσχέρεια στην επικοινωνία. 

 Η αντίδραση σε κάθε καινοτομία. 

 Η ακαμψία και η έλλειψη συνεργασίας (Σχήμα 1).    

 

 
 

Σχήμα 1: Θετικές και αρνητικές συνέπειες συγκρούσεων 

 

Υπάρχει ένας δεσμός μεταξύ των συγκρούσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας και του 

βαθμού απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού της. Όμως, αυτή η σχέση δεν σημαίνει ότι όσο 

χαμηλότερο είναι το επίπεδο σύγκρουσης, τόσο υψηλότερη είναι η απόδοση. Εάν 

απουσιάζουν οι συγκρούσεις εντός του σχολείου, σημαίνει μάλλον ότι δεν υπάρχει πρόθεση 

για ανάπτυξη εντός του σχολικού οργανισμού. Οι συγκρούσεις δημιουργούνται σε σχολεία 

που είναι αφοσιωμένα στην καλύτερη απόδοση των μαθητών και στην ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών και σε σχολεία που τα μέλη του πιθανόν να έχουν διαφορετικά οράματα για 

τον τρόπο ή και τα μέσα απόδοσης ή ανάπτυξης.  

Μην ξεχνάτε: Η ίδια ή σύγκρουση οδηγεί στην ανάπτυξη! 

Πηγές συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολείο  

Όπως ήδη θα έχετε κατανοήσει, οι συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων ή των ομάδων είναι 

αναπόφευκτες στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Ως ηγέτες του σχολείου οφείλετε να 

εντοπίσετε και να κατανοήσετε τους κρίσιμους λόγους που οδηγούν σε τριβές στον 

εργασιακό χώρο, έτσι ώστε να διευκολυνθείτε στην αποτελεσματική επίλυσή τους. Στην 

ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013˙ Saiti, 2015˙ 

Saitis & Saiti, 2018) οι “ρίζες” των συγκρούσεων εντοπίζονται στα εξής: 

i) Σύγκρουση σχέσεων. Οι αντιπαραθέσεις προέρχονται από την κακή σχέση μεταξύ των 

αντικρουόμενων μερών. Αυτό συμβαίνει συνήθως λόγω προκαταλήψεων και στερεοτύπων, 

κακής επικοινωνίας μεταξύ ατόμων ή ομάδων ή κάποιας αδικίας που υφίσταται.   

ii) Σύγκρουση συμφερόντων. Η σύγκρουση προκαλείται εάν θίγονται τα συμφέροντα ενός 

ατόμου ή μιας ομάδας στη σχολική μονάδα.  
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iii) Σύγκρουση λόγω οργανωτικών αδυναμιών. Η ανεπάρκεια στη σχολική οργάνωση, 

όπως η αδυναμία σαφούς προσδιορισμού των ευθυνών και των ρόλων του διδακτικού 

προσωπικού, οι διαφωνίες μεταξύ τυπικών και άτυπων ομάδων, κ.λπ, συχνά οδηγούν σε 

σημαντικές συγκρούσεις. 

iv) Σύγκρουση αξιών. Οι διαφορές λόγω ηλικίας, προσωπικότητας, διαφορετικών 

προτύπων, αξιακών συστημάτων, πεποιθήσεων, ιδιοσυγκρασίας, ιδεολογιών και 

ενδιαφερόντων μεταξύ των αντικρουόμενων μερών συχνά ευθύνονται για την πρόκληση 

τριβών στο σχολείο. 

v) Σύγκρουση λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων. Οι περιορισμένοι πόροι που 

προορίζονται για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων αποτελούν συχνά πηγή σύγκρουσης 

μεταξύ των διευθυντών των σχολείων και των σχολικών επιτροπών ή αρχών εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, η έλλειψη βασικού οπτικοακουστικού διδακτικού υλικού, οι υλικοτεχνικές 

ελλείψεις και η ανεπάρκεια στα τεχνολογικά μέσα μπορεί να οδηγήσει σε αντιπαλότητα 

μεταξύ του διδακτικού προσωπικού.  

vi) Σύγκρουση λόγω εξωγενών παραγόντων. Μια άλλη πηγή αντιπαραθέσεων και 

διχονοιών αποτελεί το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, όπως η συνεργασία των μελών 

του σχολείου (διευθυντής, εκπαιδευτικοί) με διάφορες τοπικές αρχές και κοινωνικούς φορείς.  

vii) Το στυλ ηγεσίας του διευθυντή. Ο υψηλός βαθμός αυταρχισμού, παρεμβατικότητας, 

αυστηρής επίβλεψης και ελέγχου των διευθυντών/ντριών είναι πολύ πιθανό να ευθύνονται 

για την ύπαρξη εντονότατων συγκρούσεων στα σχολεία.   

viii) Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Οι εργαζόμενοι συχνά δεν αντιλαμβάνονται την 

αξιολόγηση ως αποτίμηση του εκπαιδευτικού τους έργου, αλλά ως όργανο κρίσεως και 

ελέγχου για το ίδιο το άτομο. Η στάση αυτή οδηγεί στη μη αποδοχή του συστήματος 

αξιολόγησης και στην κλιμάκωση των συγκρούσεων (Σχήμα 2).  

 

              Σχήμα 2: Αιτίες συγκρούσεων στη σχολική μονάδα 
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Μοντέλο διαχείρισης συγκρουσιακής συμπεριφοράς 

Όπως ήδη διαπιστώσατε το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο προκύπτουν οι συγκρούσεις στο 

σχολικό περιβάλλον είναι αρκετά πολύπλοκο. Το ίδιο πολύπλοκος και διαφορετικός είναι και 

ο τρόπος αντίδρασης και διευθέτησης των συγκρούσεων από διαφορετικά άτομα.    

Στη διεθνή βιβλιογραφία εμφανίζονται πλείστα μοντέλα διαχείρισης συγκρούσεων, όπως για 

παράδειγμα το μοντέλο των Blake και Mouton (1970), των Rahim και Bonoma (1979), 

καθώς και των Crawford και Bodine (1996). Στο σημείο αυτό θα γίνει λόγος για το μοντέλο 

των Thomas και Kilmann, όπως αναπτύχθηκε από τον Thomas (1974). Οι δύο μελετητές 

δημιούργησαν ένα μοντέλο κατηγοριοποίησης της διαχείρισης συγκρούσεων, το οποίο 

ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο. Συγκεκριμένα, ταξινόμησαν τον 

προσανατολισμό των συγκρούσεων σε δύο διαστάσεις, οι οποίες με τη σειρά τους 

αποτέλεσαν τη βάση για τον προσδιορισμό των πέντε στυλ διαχείρισης συγκρούσεων. Οι δύο 

διαστάσεις που αναλύθηκαν είναι οι εξής:  

 Ο βαθμός στον οποίο τα άτομα είναι σε θέση να επιβάλουν τη θέλησή τους και τα 

συμφέροντά τους σε μια αντιπαράθεση.   

 Ο βαθμός στον οποίο τα άτομα είναι σε θέση να λάβουν υπόψη τη βούληση των 

υπολοίπων μελών της σχολικής μονάδας.   

 

Τα στυλ διαχείρισης προσδιορίζουν τη συμπεριφορά και τον τρόπο αντίδρασης κάθε ατόμου 

στις διάφορες συγκρουσιακές καταστάσεις. Συνεπώς εάν γνωρίζετε το στυλ που 

χαρακτηρίζει κάθε άτομο στον σχολικό οργανισμό, εσείς ως ηγετικά στελέχη θα 

ενθαρρυνθείτε στο να εξοικειωθείτε με τα στυλ και η διαχείριση συγκρούσεων θα είναι μια 

σχετικά εύκολη υπόθεση για εσάς. Τα πέντε στυλ διαχείρισης συγκρούσεων, σύμφωνα με 

τους Thomas και Kilmann είναι τα ακόλουθα: 

 

Ανταγωνισμός/Κυριαρχία (Ο καρχαρίας): Όποιος ασπάζεται αυτό το στυλ επιθυμεί να 

προωθήσει σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντά του σε βάρος των άλλων και να χρησιμοποιήσει 

οποιονδήποτε τρόπο επιρροής για να κερδίσει εις βάρος των υπολοίπων. Δεν υφίσταται 

κανένα είδος συνεργασίας και η σύγκρουση αντιμετωπίζεται ως μια μάχη όπου οι 

ανθρώπινες σχέσεις δεν έχουν σημασία. Αυτοί οι άνθρωποι εμφανίζουν μια εγωιστική 

συμπεριφορά και αρέσκονται σε ανοιχτές διενέξεις, όπου συχνά γίνεται χρήση εκφοβισμού ή 
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απειλών. Αισθάνονται υπερηφάνεια και προσωπική εκπλήρωση των στόχων τους όταν 

νικούν, ενώ η ήττα είναι γι’ αυτούς ένδειξη αδυναμίας.  

Κατευνασμός/Προσαρμογή/Ανεκτικότητα (Το αρκουδάκι): Είναι η αντίθετη αντίδραση 

του ανταγωνισμού. Ο ανεκτικός άνθρωπος παραιτείται από τα δικά του συμφέροντα για να 

επέλθει ειρηνική διευθέτηση και αρμονική συνύπαρξη. Επικεντρώνεται στις ανθρώπινες 

σχέσεις και προτιμά να εγκαταλείψει τους δικούς του στόχους και φιλοδοξίες και να 

προσαρμοστεί στις επιλογές του άλλου σαν ένδειξη καλής θέλησης. Πίσω από αυτή τη 

στρατηγική κρύβεται η σοφή διορατικότητα και η αποδοχή της άποψης του άλλου. Ωστόσο, 

η χρήση της σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε υποχωρητικότητα, υποταγή ή 

ακόμη και σε αποκλεισμό. 

Αποφυγή (Η χελώνα): Στην περίπτωση αυτή αμφότερες πλευρές αδιαφορούν τόσο για τα 

δικά τους συμφέροντα όσο και για τα συμφέροντα του σχολικού οργανισμού επιδεικνύοντας 

μια ουδέτερη στάση αποφεύγοντας καταστάσεις που οδηγούν σε αψιμαχίες. Αξιοποιούν αυτή 

τη στρατηγική έπειτα από την ανάλυση της κατάστασης, της επανεξέτασης της σχέσης και 

της αξιολόγησης των πιθανοτήτων επικράτησης. Ενδείκνυται όταν κάποιος επιθυμεί να 

κερδίσει χρόνο για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που θα ρίξουν φως στις διαφωνίες 

και για την αποφυγή συγκρούσεων για ζητήματα “ήσσονος” σημασίας. Δεν επιθυμούν να 

εμπλακούν στις αντιπαραθέσεις και δεν εστιάζουν στις ανθρώπινες σχέσεις. Αντιθέτως, 

επιθυμούν να μείνουν “αόρατοι” για την εξασφάλιση ησυχίας αποφεύγοντας τις 

δυσλειτουργικές καταστάσεις και χωρίς να σπαταλούν χρόνο, δυνάμεις και ενέργεια για τη 

διευθέτηση των αντιπαραθέσεων.  

Συνεργασία/Επίλυση προβλημάτων (Η κουκουβάγια): Ουσιαστικά πρόκειται για μια 

στρατηγική αντίθετη από την αποφυγή. Οι αντιμαχόμενες πλευρές αξιολογούν 

εναλλακτικούς τρόπους δράσης με αντικειμενικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα 

αλλά και τις επιφυλάξεις τις δικές τους και των άλλων και δεσμεύονται για την αμοιβαία 

αποδεκτή λύση. Στην περίπτωση αυτή η εστίαση είναι στην ανάπτυξη των ανθρώπινων 

σχέσεων, στη γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων και στην ανάδυση άγνωστων πτυχών των 

άλλων. Αντιμετωπίζονται οι πηγές της σύγκρουσης και δίνεται βαρύτητα στην κατανόηση 

και στην επίτευξη των προσωπικών και οργανωτικών στόχων. Η επιδίωξη είναι να μειωθούν 

οι εντάσεις και εν τέλει να επιλυθεί η σύγκρουση.  

Συμβιβασμός (Η αλεπού): Αυτή είναι μια κοινή στρατηγική στο χώρο της Διοίκησης για την 

αντιμετώπιση των συγκρούσεων. Ο στόχος είναι να βρεθεί κάποια αμοιβαία αποδεκτή λύση, 

όμως στην ουσία δεν θεωρείται κανείς ολοκληρωτικά νικητής ή ηττημένος. Οι αντίπαλοι 

κατανοούν ότι κανένας από αυτούς δεν είναι δυνατόν να επιτύχει την εκπλήρωση μόνο των 

δικών του κριτηρίων και επιδιώκεται μια μεσοπρόθεσμη λύση. Στην ουσία τα δύο 

αντιμαχόμενα μέρη συζητούν και διαπραγματεύονται, ενώ και τα δύο κερδίζουν και χάνουν 

μερικώς.  

Και οι πέντε πρακτικές διαχείρισης συγκρούσεων είναι δυνατόν να υιοθετηθούν από κάθε 

άτομο ή ομάδα, αφού πρώτα αξιολογηθούν σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πλαίσια. Για την 

εποικοδομητική και δημιουργική διαχείριση των συγκρούσεων ο κάθε σχολικός ηγέτης 
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ανάλογα με την μορφή και την αιτία της σύγκρουσης θα πρέπει να σκεφτεί τρόπους να τις 

αντιμετωπίσει για να επιτύχει το όραμα και τους στόχους της σχολικής οργάνωσης.   

Δεν πρέπει να ξεχνάτε: 

 Να γνωρίσετε σε βάθος τον εαυτό σας και τους άλλους.  

 Να χειρίζεστε τα συναισθήματά σας και τα συναισθήματα των άλλων.  

 Να δίνετε τον απαιτούμενο χρόνο στα αντικρουόμενα μέρη να ξεχάσουν το θυμό τους.  

 Να ακούτε προσεκτικά τις αντικρουόμενες πλευρές.  

 Να ανακαλύψετε τη χρυσή τομή της συμφωνίας.  

 Να επικεντρώνεστε στο πρόβλημα, όχι στο άτομο. 

 Να ελέγχετε το αποτέλεσμα και να στοιχειοθετείτε το συμβάν.  

 Να ευχαριστείτε για τη συνεργασία προς την επίλυση της σύγκρουσης.  

ΣΥΝΟΨΗ 

Οι συγκρούσεις είναι τμήμα της καθημερινότητάς μας ιδίως στο πλαίσιο του σχολείου. Ως 

διευθυντές/ντριες σχολείου, βρίσκεστε συχνά στο επίκεντρο συγκρούσεων μεταξύ ατόμων ή 

και ομάδων. Ακόμη και εσείς οι ίδιοι πολλές φορές έρχεστε σε αντιπαραθέσεις με μαθητές 

και γονείς, με το Σύλλογο Διδασκόντων, με τους προϊσταμένους της εκπαίδευσης, κ.λπ. Για 

τους παραπάνω λόγους στην υποενότητα αυτή είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε την έννοια 

των συγκρούσεων, καθώς και τον θετικό και αρνητικό αντίκτυπό τους στο πλαίσιο των 

διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο. Επιπρόσθετα, είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε για 

τους παράγοντες που οδηγούν σε συγκρούσεις, τις πιθανές λύσεις και τα στυλ διαχείρισης 

των συγκρούσεων που θα αξιοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις τυχόν διαφωνίες στην 

πράξη. Εκείνο που πρέπει να έχουμε στο νου είναι ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να 

εξαλείψουμε τις συγκρούσεις από τη σχολική μονάδα, αντιθέτως πρέπει να μάθουμε πώς να 

τις διαχειριζόμαστε επ΄ωφέλεια της προσωπικής μας ανάπτυξης και της εύρυθμης 

λειτουργίας της σχολικής μας μονάδας. 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 Εξασκηθείτε στην υποβολή ερωτήσεων για τη βελτίωση μιας κατάστασης. 

 Επαναλάβετε λέξη προς λέξη όσα αναφέρουν οι άλλοι, όταν αισθάνεστε ότι η 

κατάσταση είναι έκρυθμη.  

 Αναλάβετε την ευθύνη για τα συναισθήματά σας και αποφύγετε να κατηγορείτε 

άλλους. 

 Μάθετε να ακούτε και τις δύο πλευρές σε μια κατάσταση όπου πρέπει να είστε 

διαμεσολαβητής. 

 Αναπτύξτε συναισθηματικό αυτοέλεγχο ακόμα και σε καταστάσεις ισχυρών 

συγκρούσεων. 

 Εφόσον είναι δυνατόν, περιμένετε μερικές ημέρες για τη διαχείριση μιας σύγκρουσης 

στην οποία απελευθερώνονται έντονα συναισθήματα. 
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 Επικοινωνήστε ευγενικά με τους άλλους ακόμη και στην περίπτωση που είστε 

θυμωμένοι ή απογοητευμένοι. 
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Δραστηριότητες ενότητας 3 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

     Δραστηριότητα 1η (συνεργατική) 

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο, κατόπιν διαβάστε το άρθρο που ακολουθεί και 

μοιραστείτε τις απόψεις σας στο φόρουμ συζητήσεων! 

 

          

Βίντεο: Improve your Problem Solving Skills (3:32 λεπτά) 

 https://www.youtube.com/watch?v=s1lt6pwIF1o 

Το βίντεο αυτό δίνει κατευθυντήριες γραμμές για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ως 

ηγέτες για την επίλυση απλών ή σύνθετων προβλημάτων στο χώρο εργασίας σας. 

  Άρθρο: Θεμελιώδεις στρατηγικές αποτελεσματικής διαχείρισης των συγκρούσεων 

στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, με έμφαση στη διαδικασία λήψης απόφασης και στο 

συμβουλευτικό ρόλο των στελεχών της εκπαίδευσης 

    https://erkyna.gr/e_docs/periodiko/dimosieyseis/ekpaideytika/t03-11.pdf 

Στο άρθρο αυτό αναλύονται βασικές στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων, 

αναδεικνύεται ο ουσιαστικός ρόλος της αποτελεσματικής επικοινωνίας στην ορθή διαχείριση 

των εντάσεων στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος και εξαίρεται η λήψη απόφασης ως 

κομβικός συντελεστής για τη διαχείριση συγκρούσεων. 

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο και διαβάσετε το άρθρο, παρακαλώ προβείτε σε μία 

ανάρτηση στο φόρουμ συζητήσεων, όπου θα περιγράφετε εν συντομία:  

α) Ποια είναι η δική σας άποψη ως προς τα βήματα που πρέπει να εφαρμοστούν για την 

επιτυχή επίλυση προβλημάτων και τι θα είχατε να προτείνετε;  

https://www.youtube.com/watch?v=s1lt6pwIF1o
https://erkyna.gr/e_docs/periodiko/dimosieyseis/ekpaideytika/t03-11.pdf
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β) Ποιοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αποτελεσματική διαχείριση 

συγκρούσεων στο πλαίσιο του σχολείου που διευθύνετε; 

Αφού αναστοχαστείτε διαβάζοντας τα σχόλια που αναρτούν οι συνεπιμορφούμενοι, 

παρακαλώ απαντήστε και σε μία τουλάχιστον ανάρτηση (ή/και περισσότερες) ενός/μιας 

συναδέλφου σας. 

 

           Δραστηριότητα 2η (συνεργατική)  

 

 Μελέτη περίπτωσης 

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου βρίσκονται σε αναστάτωση, καθώς ο διευθυντής του σχολείου 

ακύρωσε την πολυήμερη εκδρομή τους μετά την ανάρμοστη συμπεριφορά που εκείνοι 

επέδειξαν στην τελευταία σχολική εκδρομή. Το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο 

αποφάσισε να ζητήσει το λόγο από το διευθυντή.  

Ο διευθυντής  

 νιώθει πως η απόφασή του είναι απολύτως σωστή  και εμμένει στην άποψή του  

 ακούει τους μαθητές και μετά από συζήτηση μαζί τους δίνει τη συγκατάθεσή του στο 

να πραγματοποιηθεί η πολυήμερη εκδρομή, υπό τον όρο ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές 

που προκαλούν προβλήματα δεν θα πήγαιναν  

 δεν δέχεται να τους ακούσει μέχρι να ηρεμήσουν και να σκεφτεί και αυτός τι θα κάνει   

 καταλαβαίνει πως το ζήτημα είναι σημαντικό για τους μαθητές και αλλάζει την 

απόφασή του για να αποφύγει τυχόν παρεμβάσεις των γονιών   

 

Αφού μελετήσετε την παραπάνω μελέτη περίπτωσης, αναλογιστείτε σε ποιες από τις 

παραπάνω ενέργειες θα προβαίνατε εσείς ως διευθυντικό στέλεχος, προκειμένου να 

αποκλιμακώσετε την επικείμενη σύγκρουση ανάμεσα σε εσάς και στους μαθητές της Γ΄ 

Λυκείου.  

Εν συνεχεία, μοιραστείτε τις ιδέες σας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας, αξιοποιώντας 

το forum των ομαδικών συζητήσεων.  
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Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης / ελέγχου γνώσεων ενότητας 3 

_______________________________________________________ 

    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ 

Μετά την ενασχόλησή σας με την παρούσα ενότητα είστε σε θέση να επιλέξετε τη σωστή 

απάντηση για κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Μία από τις πιο βασικές διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων είναι: 

a) Ο εντοπισμός της “ρίζας” του προβλήματος. 

b) Ο καθορισμός του προβλήματος. 

c) Η ανάλυση και ο “τεμαχισμός” του προβλήματος σε μικρότερα τμήματα. 

d) Ισχύουν όλα τα παραπάνω. 

 

2. Μία από τις βασικές τεχνικές ανακάλυψης της “ρίζας” του προβλήματος είναι: 

a) Η ανάλυση PEST. 

b) Η μέθοδος των “Πέντε Γιατί”. 

c) Η ανάλυση Αιτιών και Επιπτώσεων.  

d) Η Ανάλυση Κινδύνων. 

 

3. Οι συγκρούσεις στη σχολική μονάδα συμβαίνουν εξαιτίας: 

a) Των αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των ομάδων.  

b) Της διαφοράς στις απόψεις, στην ιδιοσυγκρασία και στην κουλτούρα των ατόμων/ομάδων.   

c) Των κακών επικοινωνιακών σχέσεων μεταξύ των μελών του σχολικού οργανισμού.  

d) Ισχύουν όλα τα παραπάνω. 

 

4. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι η σωστή; 

a) Οι σχολικοί διευθυντές/ντριες θα πρέπει να παρακινούν για την εξεύρεση μίας και 

μοναδικής λύσης σε ένα πρόβλημα.  

b) Μία από τις δεξιότητες ενός σχολικού ηγέτη για την επίλυση προβλημάτων είναι να τα 

αντιμετωπίζει μόνο ως δυσκολίες.  

c) Πριν τη λήψη απόφασης για την επίλυση προβλήματος είναι απαραίτητη η συλλογή  

πληροφοριών γι’ αυτό. 

d) Η εύρεση της “θετικής όψης” ενός προβλήματος δεν συνεπάγεται και τη μείωση του 

αρνητικού συναισθηματικού αντίκτυπου των εμπλεκομένων στην προβληματική κατάσταση.  

 

5. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι η σωστή; 

a) Οι δεξιότητες της επικοινωνίας, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενεργητικής 

ακρόασης δεν έχουν ιδιαίτερα θετική συμβολή στη διαχείριση των συγκρούσεων στη 

σχολική μονάδα.  

b) Οι συγκρούσεις στις σχολικές μονάδες έχουν πάντοτε αρνητικές συνέπειες.    

c) Υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις συγκρουσιακές καταστάσεις και στην απόδοση του 

ανθρώπινου δυναμικού στη σχολική μονάδα. 

d) Η προσαρμογή και η ανεκτικότητα ως στυλ διαχείρισης συγκρούσεων δεν δίνει έμφαση 

στις ανθρώπινες σχέσεις.  
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4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

________________________________________________  

 

Περίγραμμα ενότητας 4 

____________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Η ενότητα αυτή οριοθετεί εννοιολογικά την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και την 

αναγκαιότητά της για τους σχολικούς ηγέτες. Πρόκειται να γίνει συσχέτιση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης με συγκεκριμένους τύπους εκπαιδευτικής ηγεσίας και να 

αναδειχθεί ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μία διδακτέα δεξιότητα. Η παρούσα 

ενότητα δομείται στις εξής τέσσερις υποενότητες:  

1. Εννοιολόγηση συναισθηματικής νοημοσύνης 

2. Χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης - τύποι ηγεσίας 

3. Σπουδαιότητα συναισθηματικής νοημοσύνης 

4. Τρόποι βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 Εννοιολόγηση  συναισθηματικής νοημοσύνης 

Μαθησιακοί στόχοι  Να καθορίσετε τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη 

 Να συγκρίνετε τη συναισθηματική νοημοσύνη με τον  Δείκτη 

Νοημοσύνης  

Περίληψη Στον σύγχρονο κόσμο είναι όλο και πιο δύσκολο να 

αλληλεπιδράσουμε τόσο με τους άλλους όσο και με τους εαυτούς 

μας. Όλοι μας έχουμε διαφορετικές προσωπικότητες, 

διαφορετικούς στόχους και ανάγκες και διαφορετικούς τρόπους 

να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Ένας σημαντικός 

παράγοντας στην ικανότητά μας να συνδεθούμε επιτυχώς με τους 
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άλλους είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Πρόκειται για την 

ικανότητα να αναγνωρίζουμε, να κατανοούμε και να 

διαχειριζόμαστε τα δικά μας συναισθήματα και τα συναισθήματα 

των άλλων. Είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε τα 

συναισθήματα των άλλων ανθρώπων που βρίσκονται πλησίον 

μας και να κατανοούμε τι βιώνουν οι άλλοι συναισθηματικά. Σε 

αντίθεση με τον Δείκτη Νοημοσύνης IQ, ο οποίος δεν 

μεταβάλλεται στη διάρκεια της ζωής μας, η συναισθηματική 

νοημοσύνη μπορεί να εξελιχθεί και να αυξηθεί σταδιακά.  

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 Χαρακτηριστικά  συναισθηματικής νοημοσύνης - τύποι 

ηγεσίας 

Μαθησιακοί στόχοι  Να αναλύσετε τις επιμέρους διαστάσεις της συναισθηματικής 

νοημοσύνης  

 Να συζητήσετε τους τύπους ηγεσίας που είναι πιο πιθανόν να 

διαθέτουν αυξημένες δεξιότητες συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Περίληψη Είτε είστε διευθυντής/ντρια μιας σχολικής μονάδας, είτε μέλος 

μιας διευθυντικής ή άλλου είδους ομάδας είτε εν γένει έρχεστε σε 

αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους γύρω σας, η συναισθηματική 

νοημοσύνη γίνεται ολοένα και περισσότερο μια από τις 

σημαντικότερες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει κάθε άτομο. 

Τα διευθυντικά στελέχη με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη 

διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία και ετοιμότητα να εργαστούν σε 

ομάδες και να προσαρμοστούν σε τυχόν επικείμενες αλλαγές.  

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σπουδαιότητα συναισθηματικής νοημοσύνης 

Μαθησιακοί στόχοι  Να κατανοήσετε τη σημασία της συναισθηματικής 

νοημοσύνης τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό 

επίπεδο  

 Να αντιληφθείτε τη συσχέτιση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης με την επιτυχημένη σχολική ηγεσία 

Περίληψη Όταν πρόκειται για την ευτυχία στις σχέσεις μας ή για την 

επίτευξη των στόχων της σταδιοδρομίας μας, η συναισθηματική 

νοημοσύνη έχει τόση σημασία όσο και η πνευματική μας 

ικανότητα (IQ). Έχουμε ανάγκη την συναισθηματική νοημοσύνη 

για να μετατρέψουμε την πρόθεση σε δράση, προκειμένου να 

λάβουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα ζητήματα που 

μας απασχολούν περισσότερο και να επικοινωνήσουμε επιτυχώς 

με άλλους ανθρώπους. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι πολύ 

σημαντική κυρίως στην περίπτωση που εργαζόμαστε σε ομάδες ή 

έχουμε την ευθύνη για τον συντονισμό μιας ομάδας και την 

ανάπτυξή της. Επιπλέον, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι 

ανεκτίμητη για την ευόδωση των στόχων του εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Η αναγνώριση, κατανόηση και διαχείριση των 

συναισθημάτων των δικών μας και των άλλων με θετικούς 

τρόπους θα συνεισφέρει στην ελαχιστοποίηση του άγχους, στην 

αποτελεσματική επικοινωνία, στην εξουδετέρωση των 

προκλήσεων και στην άμβλυνση των συγκρούσεων.    
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ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4 Τρόποι βελτίωσης  της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Μαθησιακοί στόχοι  Να κατανοείτε τα συναισθήματα και τα κίνητρα των άλλων  

 Να ελέγχετε τα συναισθήματά σας με τρόπο λειτουργικό 

 Να ασκηθείτε στους τρόπους εφαρμογής στρατηγικών για τη 

βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης στον εργασιακό 

χώρο  

 Να σκιαγραφήσετε το δικό σας επίπεδο συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Περίληψη Εφόσον κατανοήσετε την αναγκαιότητα της συναισθηματικής 

νοημοσύνης για την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή, και 

μάλιστα τη στιγμή που οι ανθρώπινες σχέσεις στο πλαίσιο του 

σχολείου καθίστανται ολοένα και δυσκολότερες, αυτή η 

υποενότητα θα συμβάλλει στο να εξοπλιστείτε με τρόπους που θα 

σας βοηθήσουν στην ανάπτυξή της. Εξάλλου, οι άνθρωποι που 

κατανοούν καλύτερα τα συναισθήματά τους, είναι εκείνοι που 

είναι σε θέση να τα διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά και που 

εστιάζουν την προσοχή τους στους άλλους. Επιπλέον, είναι πιο 

ευτυχισμένοι, έχουν μακροχρόνιες και πιο ουσιαστικές σχέσεις 

και αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι από τον εαυτό τους και την 

εργασία τους.  

Λέξεις - κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, ενσυναίσθηση, αυτοδιαχείριση, αυτογνωσία, 

κίνητρο, τύποι ηγεσίας     

  

 Γενικές παρατηρήσεις 

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται, οι οποίες στοχεύουν στο να σας καθοδηγήσουν 

σε όλη τη διάρκεια της μελέτης σας και να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε σφαιρικότερη 

άποψη για τα βασικά στοιχεία της παρούσας ενότητας. Ως μάχιμα διευθυντικά στελέχη της 

εκπαίδευσης διαθέτετε προσωπικές εμπειρίες, τις οποίες θα πρότεινα να αξιοποιήσετε για 

περαιτέρω προβληματισμό. Ως μελετητές του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου σκόπιμο 

θα ήταν να αξιοποιήσετε το εκπαιδευτικό υλικό και τις πρόσθετες βιβλιογραφικές πηγές, 

ώστε να μετασχηματίσετε την υπάρχουσα εμπειρία σας σε πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες και 

αξίες. 
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Ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό ενότητας 4 

___________________________________  

 

 

Υλικο 

 

 

            

                   

Συναισθηματική νοημοσύνη   

 
Εννοιολόγηση συναισθηματικής νοημοσύνης   

 Εννοιολογική προσέγγιση της συναισθηματικής νοημοσύνης  

 Συναισθηματική νοημοσύνη - διανοητική νοημοσύνη (I.Q.): η μεταξύ τους σχέση  

 
Χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης - τύποι ηγεσίας 

 Χαρακτηριστικά της συναισθηματικής νοημοσύνης  

 Τύποι εκπαιδευτικής ηγεσίας – συναισθηματική νοημοσύνη: μια σχέση 

αλληλεξάρτησης 

 
Σπουδαιότητα συναισθηματικής νοημοσύνης   

 Σημαντικότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης   

 Σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης  για τον ηγέτη της εκπαίδευσης 

 
Τρόποι βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
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IV. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

“If you are tuned out of your own emotions, you will be poor at reading them in other 

people” 

Daniel Goleman 

“Empathy is about finding echoes of another person in yourself” 

Mohsin Hamid 

 

 

 

Όλοι μας έχουμε διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικούς σκοπούς και ανάγκες και 

διαφορετικούς τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων μας. Ένας σημαντικός παράγοντας ως 

προς την ικανότητά μας να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας είναι η συναισθηματική 

νοημοσύνη. Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι εσείς ως ηγέτες της εκπαίδευσης να 

ανακαλύψετε και να εξελίξετε τη δεξιότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης για τον 

εαυτό σας και τα υπόλοιπα μέλη του σχολικού οργανισμού. Ο απώτερος στόχος είναι να 

επαναπροσδιορίσετε τη συμπεριφορά και τη στάση σας, προκειμένου να επιτύχετε τόσο 

σε προσωπικό επίπεδο (π.χ. καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις), όσο και σε 

επαγγελματικό επίπεδο (π.χ. καλύτερες σχέσεις στο χώρο του σχολείου, αύξηση 

παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητα στην εργασία, κ.λπ). 

 

1.1 Εννοιολόγηση συναισθηματικής νοημοσύνης 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της υποενότητας θα είστε σε θέση:  

 Να καθορίσετε τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη 

 Να συγκρίνετε τη συναισθηματική νοημοσύνη με τον Δείκτη Νοημοσύνης  

 15 λεπτά     

Εννοιολογική προσέγγιση της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να εντοπίζετε, να χρησιμοποιείτε, να 

κατανοείτε, να αξιολογείτε και να διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας με θετικούς τρόπους 

για να απαλλαγείτε από το άγχος, να επικοινωνείτε αποτελεσματικά, να υπερνικάτε τις 

προκλήσεις και να εξαλείφετε τις συγκρούσεις στο χώρο του σχολείου. Αυτή η ικανότητα 
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επιπλέον σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε και να κατανοείτε τι βιώνουν οι άλλοι άνθρωποι 

συναισθηματικά. Αυτή η αναγνώριση και κατανόηση των συναισθημάτων είναι μια μη 

λεκτική διαδικασία, η οποία ενημερώνει τη σκέψη και επηρεάζει πόσο καλά επικοινωνείτε με 

τους άλλους. Ο Gardner (2011) περιγράφοντας εννέα είδη πολλαπλής νοημοσύνης, 

αναφέρεται μεταξύ άλλων στη διαπροσωπική και την ενδοπροσωπική νοημοσύνη, οι οποίες 

αποτελούν τη συναισθηματική νοημοσύνη.  

Η διαπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα 

του ατόμου να αντιλαμβάνεται διαθέσεις, 

προθέσεις, επιθυμίες και συναισθήματα των 

άλλων. Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη είναι  η 

ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει τον εαυτό του, 

να συνειδητοποιεί τα συναισθήματά του και τα 

ενδιαφέροντά του, δηλαδή να έχει αυτοαντίληψη 

και αυτογνωσία. 

 
Οι Salovey και Mayer (1990) ορίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως “την ικανότητα να 

μπορεί κάποιος να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τα δικά του συναισθήματα αλλά και τα 

συναισθήματα των άλλων και να τα χρησιμοποιεί ως οδηγό για σκέψη και δράση. Εκείνος 

όμως ο οποίος εντρύφησε στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ο Daniel 

Goleman (1998), ο οποίος εξήγησε ότι το άτομο πρέπει να διαχωρίσει τα συναισθήματα τα 

δικά του από τα συναισθήματα των άλλων, να δημιουργεί κίνητρα για τον εαυτό του, γεγονός 

που μπορεί να επιδράσει θετικά στην επαγγελματική του επιτυχία. Σε αυτό τον διαχωρισμό 

του Goleman οφείλεται και η μεγάλη διάδοση της θεωρίας του, δηλαδή στο γεγονός ότι μέσω 

της ανάπτυξης δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης υπάρχει δυνατότητα εκμάθησης και 

βελτίωσης της απόδοσης ατόμων και οργανισμών. Ο Bar-On (2000) αντιλαμβάνεται τη 

συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα πεδίο προσωπικών, συναισθηματικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που επηρεάζει τη δυνατότητα του κάθε ατόμου να επιτύχει στις 

απαιτήσεις και τις πιέσεις του περιβάλλοντός του. 

 

Οι Bradberry και Greaves (2006) επεκτείνουν τον ορισμό του Goleman προσδίδοντας μια 

λογική διάσταση αλλά και έναν αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα στην έννοια της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Κάνουν λόγο για τη συναισθηματική νοημοσύνη ως την 

ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει και να συνειδητοποιεί τα συναισθήματά του και να 

χρησιμοποιεί την επίγνωση αυτή για να χειρίζεται τη συμπεριφορά και τις σχέσεις του με 

τους άλλους.  
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Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας 

συνδυασμός από μη γνωστικές δυνατότητες, 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ικανότητες, 

δεξιότητες, καθώς και κοινωνικές δεξιότητες 

που καθορίζουν το πόσο επιτυχημένα 

αντιμετωπίζει κανείς τις απαιτήσεις και τις 

πιέσεις του εργασιακού του περιβάλλοντος, 

χαλιναγωγεί τα δικά του συναισθήματα και 

διαχειρίζεται επιτυχώς τα συναισθήματα των 

ατόμων με τα οποία συναναστρέφεται.  
 

Πρόκειται ουσιαστικά για το πόσο συνειδητοποιημένο συναισθηματικά είναι ένα άτομο 

και μάλιστα εφόσον ηγείται ενός σχολείου. Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική 

νοημοσύνη συνήθως διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Έχουν τη δυνατότητα να επισημαίνουν με σαφήνεια τα συναισθήματά τους και να 

επικεντρώνονται σε αυτά.  

 Κάνουν διάκριση μεταξύ σκέψεων και συναισθημάτων. 

 Αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα συναισθήματά τους. 

 Αξιοποιούν τα συναισθήματά τους κατά τη λήψη σοβαρών αποφάσεων.  

 Σέβονται και κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων. 

 Επιχειρούν να προσδώσουν θετική αξία στα αρνητικά συναισθήματα.  

 Αποφεύγουν να προσβάλουν, να επικρίνουν ή ακόμη και να κρίνουν τις πράξεις και 

τα συναισθήματα των άλλων.  

Συναισθηματική νοημοσύνη - διανοητική νοημοσύνη (IQ): η μεταξύ 

τους σχέση 

Η διανοητική νοημοσύνη ή Δείκτης Νοημοσύνης (IQ) είναι ο δείκτης ο οποίος μετρά 

προσεγγιστικά την ευφυΐα ενός ατόμου σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Το IQ κάθε 

ατόμου μετράται με διάφορες μεθόδους, όπως τεστ με ερωτήσεις ή διαδικασίες με 

προκαθορισμένα κριτήρια. Παρά τις διαφορές στον σχεδιασμό τους τα τεστ μετρούν κυρίως 

τη λογική και επαγωγική σκέψη του ατόμου, η οποία μένει σταθερή σε όλη την διάρκεια της 

ζωής του. Παρόλα αυτά, τα άτομα με υψηλό IQ δεν έχουν απαραίτητα και την ικανότητα να 

ελέγχουν τη συμπεριφορά τους ή να συναναστρέφονται καλά με τους άλλους.  

Έρευνες που αναφέρει ο Goleman επισημαίνουν ότι το IQ 

συνεισφέρει όχι περισσότερο από 20% στην ικανότητα 

ενός ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά και 

επιτυχημένα στον εργασιακό χώρο. Το υπόλοιπο 80% 

καλύπτεται από δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης.  

Επιπλέον, το IQ είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου.    
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Η συναισθηματική νοημοσύνη διαφέρει από την πνευματική ικανότητα, στο σημείο ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι μια επίκτητη ικανότητα αλλά μια ικανότητα που 

μπορεί να διδαχθεί. Αυτή η εκμάθηση δύναται να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε στιγμή της 

ζωής, επομένως το κοινωνικό και συναισθηματικό σύνολο δεξιοτήτων είναι κάτι που 

μπορούμε όλοι να έχουμε. Οπωσδήποτε κάθε άτομο έμφυτα διαθέτει κάποιο επίπεδο 

συναισθηματικής νοημοσύνης, ωστόσο μέσα από την εκμάθηση και την πρακτική άσκηση 

έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει το σύνολο των δεξιοτήτων που απαρτίζουν τη 

συναισθηματική νοημοσύνη για την επίτευξη των στόχων του. 

Είναι εξίσου σημαντικό να έχετε κατά νου ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της εκμάθησης 

της συναισθηματικής νοημοσύνης και της εφαρμογής αυτής της γνώσης στη ζωή σας και στο 

εργασιακό σας περιβάλλον. Το γεγονός ότι γνωρίζετε τί πρέπει να κάνετε δεν σημαίνει ότι θα 

το εφαρμόσετε - ιδίως όταν κυριεύεστε από άγχος, το οποίο μπορεί να υπερισχύσει. Η 

συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

που διακρίνεται από τη διανοητική νοημοσύνη. Δεν υφίσταται γνωστή σχέση ανάμεσα στη 

διανοητική νοημοσύνη και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Η διανοητική νοημοσύνη είναι η 

ικανότητα μάθησης και είναι ίδια τόσο σε μικρή όσο και σε μεγάλη ηλικία. Από την άλλη 

πλευρά, η συναισθηματική νοημοσύνη συνιστά ένα ευέλικτο σύνολο δεξιοτήτων που 

μπορούν να αποκτηθούν και να βελτιωθούν με τη συνεχή εξάσκηση και πρακτική. Επιπλέον: 

 Το IQ ελέγχει το τμήμα της λογικής, ενώ η συναισθηματική νοημοσύνη ελέγχει το 

τμήμα των συναισθημάτων.  

 Το IQ επηρεάζει ελάχιστα τις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ η συναισθηματική 

νοημοσύνη επιδρά εξ’ ολοκλήρου στις σχέσεις μας με τους άλλους. 

 Το IQ καλύπτει τις ανάγκες μας σε επίπεδο εργασίας και μόνο, ενώ η συναισθηματική 

νοημοσύνη συνδράμει στη βελτίωση οποιασδήποτε διαπροσωπικής σχέσης.       

Η επίδραση του περιβάλλοντος είναι εκείνη που διαμορφώνει στο μεγαλύτερο βαθμό τις 

συναισθηματικές μας δεξιότητες. Επομένως, ακόμη και ένα ηγετικό στέλεχος που δεν έχει 

αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό τις συναισθηματικές δεξιότητες με την κατάλληλη 

εκπαίδευση μπορεί ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία να τις καλλιεργήσει! 

ΣΥΝΟΨΗ 

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας 

και τα συναισθήματα των άλλων, για να κινητοποιούμε τον εαυτό μας και να 

διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τα συναισθήματα των άλλων και τα δικά μας. Η 

συναισθηματική νοημοσύνη διαφέρει από την πνευματική νοημοσύνη, από την άποψη ότι η 

πρώτη είναι δεξιότητα που διδάσκεται, ενώ η δεύτερη αποτελεί μία επίκτητη ικανότητα. Για 

το χειρισμό των κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων στη σχολική μονάδα επιβάλλεται 

πρωτίστως η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.  
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1.2 Χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης - τύποι ηγεσίας 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της υποενότητας θα είστε σε θέση:  

 Να αναλύσετε τις επιμέρους διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης   

 Να συζητήσετε τους τύπους ηγεσίας που είναι πιο πιθανόν να διαθέτουν αυξημένες 

δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης 

 15 λεπτά 

Χαρακτηριστικά της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Οι βασικές παράμετροι για την οικοδόμηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη 

βελτίωση της ικανότητάς σας να διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας, σύμφωνα με την 

εισήγηση του θεωρητικού της συναισθηματικής νοημοσύνης Daniel Goleman (1995) είναι οι 

εξής: 

 

Αυτοεπίγνωση (self-awareness)  

Η αυτογνωσία είναι η ικανότητα να συνειδητοποιείτε και να κατανοείτε τα συναισθήματά 

σας καθώς συμβαίνουν και εν τη εξελίξει τους. Αναφέρεται στην επίγνωση των 

συναισθημάτων, την αυτοαξιολόγηση, την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Είναι 

εσφαλμένη η τάση να αντιμετωπίζετε τα συναισθήματά σας με θετικό ή αρνητικό τρόπο. 

Αντιθέτως, θα πρέπει να αναλογιστείτε την καταλληλότητα ή μη καταλληλότητά τους. Για 

παράδειγμα, ο θυμός είθισται να αναγνωρίζεται ως ένα αρνητικό συναίσθημα. Ωστόσο, 

μπορεί να είναι μια εντελώς εύλογη και δικαιολογημένη αντίδραση σε ορισμένες περιπτώσεις 

- η συναισθηματική νοημοσύνη μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τον θυμό μας και να 

ανιχνεύσουμε την αιτία του. Η αυτο-αξιολόγηση των συναισθημάτων θα σας βοηθήσει να 

βελτιώσετε την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και θα ενισχύσει την αυτοεκτίμησή σας. 

Εφόσον λοιπόν κατανοείτε τα συναισθήματά σας δεν θα τα επιτρέψετε να σας καθοδηγούν. 

https://www.huffingtonpost.gr/gina-thanopoulou/-_9509_b_14218284.html
https://blogs.sch.gr/ipatiou/archives/category/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7#.W024F9Uzapo
https://blogs.sch.gr/ipatiou/archives/category/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7#.W024F9Uzapo
https://blogs.sch.gr/ipatiou/archives/category/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7#.W024F9Uzapo
https://www.kidsgo.com.cy/LibraryParents/?p=2059
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Επιπλέον, θα είστε πρόθυμοι να διερευνήσετε τον εαυτό σας για να γνωρίσετε όχι μόνο τα 

θετικά σημεία αλλά και τις αδυναμίες σας.  

 

Αυτορρύθμιση (self-regulation) 

Από τη στιγμή που θα έχετε αναγνωρίσει τα συναισθήματά σας, η αυτορρύθμιση σχετίζεται 

με την ικανότητα να διαχειρίζεστε την εσωτερική σας κατάσταση, τις παρορμήσεις και τις 

διαθέσεις σας. Αναφέρεται στην αυτοπειθαρχία, την αξιοπιστία, την ευσυνειδησία, την 

προσαρμοστικότητα και την ευελιξία. Ο αυτοέλεγχος αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο αυτής 

της ικανότητας, ώστε να στοχάζεσθε πριν ενεργήσετε, να μην διακατέχεσθε από 

παρορμητικές τάσεις και εν τέλει να λαμβάνετε προσεκτικές αποφάσεις.  

 

Αυτο-παρακίνηση - κίνητρα συμπεριφοράς (motivation) 

Μία άλλη ουσιαστική διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η αυτο-παρακίνηση. 

Τα άτομα με υψηλό βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης έχουν και υψηλή αυτο-

παρακίνηση, που περιλαμβάνει την προσωπική μας προσπάθεια να επιτύχουμε τη δέσμευσή 

μας στους στόχους, την πρωτοβουλία ή την ετοιμότητά μας για δράση, το σθένος στην 

αντιμετώπιση των προκλήσεων, καθώς επίσης την αισιοδοξία και την ανθεκτικότητά μας. 

Επιπλέον, η προσωπική διαχείριση του χρόνου θεωρείται βασική δεξιότητα στον τομέα αυτό. 

 

Ενσυναίσθηση (empathy) 

Η ενσυναίσθηση θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι η σιαμαία αδερφή της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Πρόκειται για τη συνειδητοποίηση εκ μέρους μας των 

αναγκών και των συναισθημάτων των άλλων και την τάση να βλέπουμε τα πράγματα από 

την οπτική γωνία των άλλων. Οι άνθρωποι με υψηλό επίπεδο ενσυναίσθησης αναγνωρίζουν 

τα συναισθήματα των άλλων, ακόμα και όταν εκείνα δεν είναι προφανή. Επιπλέον, είναι 

εξαιρετικοί στη διαχείριση των σχέσεων, στην ενεργητική ακρόαση και στη συναναστροφή 

με τους άλλους. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει την κατανόηση των άλλων, τον 

προσανατολισμό στην επαγγελματική ανάπτυξή τους, την εκτίμηση της προσφοράς τους και 

το σωστό χειρισμό της διαφορετικότητας. 

Η ενσυναίσθηση, ως παράμετρος της συναισθηματικής νοημοσύνης, είναι μία δεξιότητα 

δύσκολη στο να αναπτυχθεί. Για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης είναι σημαντικό να 

μάθετε να ακούτε τα λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα των άλλων, να δίνετε έμφαση στη 

“γλώσσα του σώματος” και στα συναισθήματα των άλλων ακόμη και αν αντικρούουν τα δικά 

σας. Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις για να ανιχνεύσετε τα συναισθήματα των άλλων και 

προχωρήστε σε ανατροφοδότηση για να βεβαιωθείτε ότι τα έχετε κατανοήσει σωστά. Σε 

κάθε περίπτωση επιβάλλεται να αποφεύγετε οποιαδήποτε αρνητική κριτική ή υποτιμητικές 

παρατηρήσεις, δηλώσεις ή απορρίψεις προς τους άλλους ανθρώπους. Η ενσυναίσθηση είναι 

μια από τις πιο κρίσιμες δεξιότητες για εξαιρετικά επιτυχημένους σχολικούς ηγέτες. Ο 

σεβασμός και η τάση σας να κατανοείτε το πώς σκέπτονται και νιώθουν οι άλλοι σας βοηθά 

να κατανοήσετε καλύτερα την άποψή τους και συμβάλλει στην ανάπτυξη υγιών 

αλληλεπιδραστικών σχέσεων μαζί τους.    
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Κοινωνικές δεξιότητες (social skills) 

Οι κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα σχέσεων, διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Αυτές κυμαίνονται από τις ικανότητες 

ηγεσίας μέχρι δεξιότητες επιρροής, επικοινωνίας, καταλυτικής δράσης όσον αφορά την 

αλλαγή, διαχείριση συγκρούσεων, καλλιέργεια δεσμών, συνεργασία και ομαδικότητα. Με 

την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων θα είστε σε θέση να καταστείτε πιο χαρισματικοί 

ηγέτες, να είστε αρεστοί στους άλλους και να οικοδομήσετε ποιοτικές σχέσεις με τους γύρω 

σας. Οι άνθρωποι με υψηλά ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες αντί να επικεντρωθούν στη 

δική τους επιτυχία συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των άλλων και διαθέτουν αναπτυγμένες 

δεξιότητες συνεργασίας. Κάτι τέτοιο έχει τις ρίζες του στην αυτοεκτίμηση και την 

εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, γεγονός που σας βοηθά να αποδεχθείτε τις ανάγκες και τις 

προτεραιότητες των άλλων.    

Οι προαναφερόμενοι παράγοντες συνοψίζονται στο ακόλουθο μοντέλο (Σχήμα 1): 

 

 

  Σχήμα 1: Χαρακτηριστικά της συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

Τύποι εκπαιδευτικής ηγεσίας - συναισθηματική νοημοσύνη: μια 

σχέση αλληλεξάρτησης   

Σύμφωνα με τον Goleman (2000), οι έξι τύποι ηγεσίας, δηλαδή, ο καταπιεστικός, ο 

οραματιστικός, ο ανθρωπιστικός, ο δημοκρατικός, ο καθοδηγητικός, και ο συμβουλευτικός, 

σχετίζονται άμεσα με τις πτυχές της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ωστόσο, πραγματικά 

χαρισματικοί και επιτυχημένοι είναι οι ηγέτες που επιδεικνύουν κυρίως το οραματιστικό, το 
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δημοκρατικό, το ανθρωπιστικό και το συμβουλευτικό στυλ ηγεσίας και μάλιστα όταν κατά 

περίπτωση ελίσσονται και τα εναλλάσσουν ανάλογα με τις απαιτήσεις του οργανισμού και 

τις επικρατούσες συνθήκες. Γι’ αυτό και κατορθώνουν να δημιουργήσουν ένα βέλτιστο 

οργανωσιακό και επικοινωνιακό κλίμα, που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να επιτύχουν υψηλές αποδόσεις για 

το καλό των μαθητών τους. Τα ηγετικά στυλ ηγεσίας που σχετίζονται με τη δεξιότητα της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και τα χαρακτηριστικά του καθενός αποτυπώνονται στο 

ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 2):  

 

 Σχήμα 2: Στυλ ηγεσίας συναισθηματικής νοημοσύνης 

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαφορά του μάνατζερ-προϊστάμενου της εκπαίδευσης 

από τον σχολικό ηγέτη είναι ότι ο μάνατζερ δίνει έμφαση στις διαδικασίες, στα συστήματα 

και στη λογική, ενώ ο ηγέτης επικεντρώνεται στους ανθρώπους και στα συναισθήματα 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Ένας ηγέτης που διαθέτει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη 

έχει τη δυνατότητα να εμπνέει θετικά συναισθήματα στην ομάδα του και να απελευθερώνει 

τα καλύτερα στοιχεία της (Goleman, Boyiatzis, & McKee, 2002). Το προφίλ του 

συναισθηματικά νοήμονος ηγέτη χαρακτηρίζεται από τις ικανότητές του να διαχειρίζεται τις 

παρορμήσεις του, να επικοινωνεί με τους άλλους, να διαχειρίζεται τις αλλαγές και να επιλύει 

αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν. Στην ουσία είναι ο μπροστάρης που 

επηρεάζει με τη συμπεριφορά του τους άλλους, τους παρωθεί και γίνεται πηγή έμπνευσης και 

εκτίμησης γι’ αυτούς. Με το να διακατέχεται από ενθουσιασμό και να τον μεταδίδει στο 

ανθρώπινο δυναμικό της εκπαιδευτικής μονάδας, το κρατά σε εγρήγορση και τονώνει το 

αίσθημα ότι η διαρκής προσπάθεια στο πλαίσιο του σχολείου είναι κεφαλαιώδους σημασίας. 

Για να είναι εφικτά όλα αυτά που περιγράψαμε χρειάζεται ο ηγέτης να διατηρεί υψηλό 

επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Το είδος ηγεσίας που σχετίζεται περισσότερο με τη συναισθηματική νοημοσύνη είναι η 

μετασχηματιστική ηγεσία. Η ηγεσία μετασχηματισμού περιγράφεται ως ηγεσία που 

κινητοποιεί τις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση των σχολείων ως εκπαιδευτικών 

οργανισμών μετακινώντας τη συνειδητοποίηση των μελών του από τα προσωπικά 

συμφέροντα προς ένα κοινό οργανωτικό όραμα (Hitt & Tucker, 2016). Όπως εξηγούν οι Bass 
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και Riggio (2006), ο μετασχηματιστικός ηγέτης είναι εκείνος που στοχεύει στις αλλαγές και 

επιτυγχάνει εμπνέοντας τους υφισταμένους του να δεσμευτούν σε ένα κοινό όραμα και 

στόχους για την ευημερία ενός οργανισμού ή μιας μονάδας και προκαλώντας τους να γίνουν 

καινοτόμοι λύτες προβλημάτων.  

Η μεγάλη συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης με την μετασχηματιστική ηγεσία έχει 

επισημανθεί εκτενώς από τη σύγχρονη βιβλιογραφία (Kim & Kim, 2017˙ Ugoani, Amu, & 

Kalu, 2015˙ Berkovich & Eyal, 2017˙ Hunitie, 2016). Ένας μετασχηματιστικός ηγέτης με 

ισχυρή συναισθηματική νοημοσύνη έχει περισσότερες πιθανότητες να επηρεάσει θετικά τον 

σχολικό οργανισμό και τους εκπαιδευτικούς, μειώνοντας το άγχος τους, βελτιώνοντας την 

απόδοση και το ηθικό τους και παρακινώντας τους όχι μόνο να ανταποκριθούν σε 

οργανωτικούς στόχους, αλλά και να υπερβούν αυτούς τους στόχους.  

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 Να ασκείτε εποικοδομητικά σχόλια και παρατηρήσεις στους υφισταμένους σας. Είναι 

πολύ διαφορετικό να πείτε “δεν διδάσκεις σωστά εφαρμόζοντας αυτή τη μέθοδο”, από 

το να πείτε “θα μπορούσε να είναι πιο εποικοδομητική η διδασκαλία, εάν εφάρμοζες 

την εξής μέθοδο διδασκαλίας…”. Το πρώτο είδος παραπέμπει σε αρνητική κριτική 

δημιουργώντας συναισθηματική φόρτιση και έλλειψη αυτοπεποίθησης, ενώ το δεύτερο 

καθοδηγεί προς τρόπους βελτίωσης και ο εκπαιδευτικός νιώθει ότι εισπράττει το 

ενδιαφέρον και την εκτίμηση του προϊσταμένου του.  

 Να έχετε ειλικρινείς προθέσεις, να είστε αυθεντικοί και να επικοινωνείτε ξεκάθαρους 

στόχους στα μέλη της σχολικής μονάδας.  

 Να είστε ανοικτοί στην κριτική των άλλων και να αναλαμβάνετε την ευθύνη των 

πράξεών σας, χωρίς διάθεση να επιρρίπτεται ευθύνες στους υφισταμένους σας.  

 Να μοιράζεστε τις σκέψεις σας με τα υπόλοιπα άτομα και να εκφράζετε τα 

συναισθήματά σας. 

 Να βρίσκετε το χρόνο να αλληλεπιδράτε με τους συναδέλφους σας, δίνοντάς τους το 

δικαίωμα με παρρησία να εκφέρουν την άποψή τους. 

 Να δίνετε την εντύπωση ότι σέβεστε τη συνεργασία και ότι η επίτευξη των στόχων του 

σχολικού οργανισμού δεν είναι μόνο δικό σας έργο αλλά συλλογική προσπάθεια. 

Δημιουργήστε μια αίσθηση ισχυρής ομαδικής ταυτότητας κερδίζοντας το σεβασμό των 

άλλων!  

 Επιχειρήστε να ανακαλύψετε τα ταλέντα των υφισταμένων σας και αξιοποιήστε τα στο 

μέγιστο βαθμό. 

 Ενθαρρύνετε την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών, 

επιτρέποντάς τους να θέτουν υψηλούς στόχους στη διδασκαλία τους! 

 Υποστηρίξτε τους εκπαιδευτικούς και κάντε τους να αισθάνονται πολύτιμοι ότι η 

συμβολή τους είναι ουσιαστική και αναντικατάστατη.  

 Επιλύστε άμεσα όλες τις προκλήσεις που εμφανίζονται πριν εξελιχθούν και πάρουν 

μεγάλες διαστάσεις.    
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ΣΥΝΟΨΗ 

Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί μία δεξιότητα που αποτελείται από πέντε 

σημαντικές πτυχές, και συγκεκριμένα την αυτοεπίγνωση, την αυτορρύθμιση, την 

ενσυναίσθηση, τον προσδιορισμό των κινήτρων συμπεριφοράς και το χειρισμό των 

κοινωνικών σχέσεων. Ο ηγέτης της εκπαίδευσης και μάλιστα ο μετασχηματιστικός και 

χαρισματικός ηγέτης είναι το άτομο-κλειδί και ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους 

ανθρώπους και τον σχολικό οργανισμό, προκειμένου να επιτύχει το όραμα και την αλλαγή. 

Διαθέτοντας στη φαρέτρα του εφόδια, όπως η ικανότητα αναγνώρισης των δικών του 

συναισθημάτων αλλά και ο σεβασμός των συναισθημάτων των άλλων θα είναι σε θέση να 

καθοδηγήσει το ανθρώπινο δυναμικό της σχολικής μονάδας οδηγώντας το σε 

μετασχηματισμούς, όπως απαιτεί το σύγχρονο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.     
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1.3 Σπουδαιότητα συναισθηματικής νοημοσύνης 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση:  

 Να κατανοήσετε τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης τόσο σε προσωπικό 

όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο  

 Να αντιληφθείτε τη συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης με την 

επιτυχημένη σχολική ηγεσία 

 15 λεπτά 

Σημαντικότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Η προσωπικότητα ενός ανθρώπου δομείται, μεταξύ άλλων, πάνω σε ένα πλέγμα ανθρώπινων 

συναισθημάτων. Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί την κορωνίδα της συναισθηματικής 

κατάστασης ενός ανθρώπου και θεωρείται μια ανώτερη ικανότητα από την οποία εξαρτάται 

στην ουσία το πόσο καλά μπορεί κανείς να χειριστεί τις ικανότητές του για να επιτύχει στο 

επάγγελμά του και να έχει στέρεες και ενδιαφέρουσες κοινωνικές επαφές. Η σπουδαιότητα 

της συναισθηματικής νοημοσύνης για τους σχολικούς οργανισμούς έχει επισημανθεί 

ευρέως στη διεθνή βιβλιογραφία (Sun & Leithwood, 2015˙ Yadav, 2014). 

Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης βοηθά στο να επαναπροσδιορίσετε τη 

συμπεριφορά και τη στάση σας στη ζωή και κατ’ επέκταση να επιτύχετε σε προσωπικό 

επίπεδο μέσω της δημιουργίας καλύτερων διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και σε 

επαγγελματικό επίπεδο, μέσω:  

α) του καθορισμού κοινά αποδεκτών στόχων   

β) της ανάπτυξης ταλέντων  

γ) της οικοδόμησης καλύτερων διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο εργασίας  

δ) της διαχείριση άγχους  

ε) της αύξησης της παραγωγικότητας.   

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης συνδράμει στην καλύτερη 

διαχείριση του θυμού και την αυτοσυγκράτηση, την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία σε 

καταστάσεις και πρόσωπα, την αναγνώριση και εκτίμηση της προσωπικότητας της δικής σας 

και των άλλων και την αυτοπεποίθηση. Αυτές είναι μόνο ορισμένες από τις δεξιότητες που 

καλλιεργούνται μέσω της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης.  

Τα επαγγελματικά επιτυχημένα άτομα αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον εαυτό 

τους και παρουσιάζουν μεγαλύτερη απόδοση στην εργασία τους, σε αντίθεση με εκείνους 

που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και βιώνουν αρνητικά συναισθήματα, όπως θυμό, 

απογοήτευση και κατάθλιψη. Επιπλέον, λόγω των ασθματικών ρυθμών ζωής και των 
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διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών στην εκπαίδευση, παρατηρείται ότι τόσο σε κοινωνικό 

όσο και προσωπικό επίπεδο οι κανόνες και το πλαίσιο εργασίας μετασχηματίζονται συνεχώς. 

Τα νέα κριτήρια ως προς την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στον εργασιακό χώρο 

θεωρούν δεδομένη την ευφυΐα και αντί αυτής δίνουν βαρύτητα σε ικανότητες, όπως η 

ενσυναίσθηση, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και πλήθος άλλες, όχι μόνο για τους κατέχοντες 

διοικητικές θέσεις αλλά και για όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας.   

Σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης για τον ηγέτη της 

εκπαίδευσης  

Εφόσον βρίσκεστε σε θέση ευθύνης, η καθημερινή σας ενασχόληση με τα πεπραγμένα της 

σχολικής κοινότητας αφορά τα μέλη της και εν γένει την αλληλεπίδραση μαζί τους. Για τους 

παραπάνω λόγους η συναισθηματική νοημοσύνη καθίσταται ολοένα και περισσότερο μια 

από τις σημαντικότερες δεξιότητες που πρέπει να σας διακατέχει. Οι ηγέτες που διαθέτουν 

υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη κατορθώνουν να δημιουργούν θετικό οργανωσιακό 

κλίμα, κλίμα εμπιστοσύνης και αφοσίωσης και κινητοποιούν τους υφισταμένους τους 

(Πλατσίδου, 2010). Αυτό παραπέμπει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και στην 

επίτευξη υψηλών επιδόσεων των μαθητών αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ως εκ 

τούτου οι εργαζόμενοι εμφανίζουν θετικά συναισθήματα για την εργασία τους με συνέπεια 

την αύξηση της αποτελεσματικότητας του σχολικού οργανισμού και των μελών του.  

Επιπρόσθετα, η συναισθηματική νοημοσύνη των σχολικών ηγετών αποτελεί ουσιαστικό 

παράγοντα για τη βελτίωση των διδακτικών στρατηγικών των εκπαιδευτικών. Στο 

συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι πρόσφατες έρευνες (Chen & Guo, 2018˙ Grobler, Moloi,  & 

Thakhordas, 2017˙ Maxwell & Riley, 2017), οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

συναισθηματικά “έξυπνοι” διευθυντές δύνανται να αναπτύξουν καλύτερους τρόπους για να 

επηρεάσουν τους εκπαιδευτικούς και τη διδακτική τους στρατηγική. Οι Grobler et al. (2017) 

διαπίστωσαν ότι οι διευθυντές σχολείων θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν δεξιότητες 

συναισθηματικής νοημοσύνης για να επιτύχουν τη συνεργασία και τη δέσμευση των 

εκπαιδευτικών, προκειμένου να υλοποιήσουν τις τροποποιήσεις των υποχρεωτικών 

προγραμμάτων σπουδών.   

Είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι οι καλύτεροι και πιο επιτυχημένοι ηγέτες στο 

χώρο της εκπαίδευσης είναι εκείνοι που έχουν δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης για 

τους εξής λόγους:  

 Η συναισθηματική  νοημοσύνη σχετίζεται με την ικανότητα των διευθυντών να 

λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Όμως στην προσπάθειά τους αυτή 

παραγκωνίζουν συναισθήματα και οδηγούνται σε βεβιασμένες κινήσεις. 

 Η συναισθηματική νοημοσύνη βοηθά στην ανακάλυψη άγνωστων πτυχών του εαυτού 

των διευθυντικών στελεχών. 

 Τα συναισθήματα είναι “μεταδοτικά”. Όσο περισσότερο αυξάνει ο σχολικός ηγέτης τις 

γνώσεις και δεξιότητές του αναφορικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη, τόσο πιο 
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ικανός είναι να εφαρμόσει στην πράξη όσα αποκόμισε και να τα μεταδώσει και στα 

υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

 Η συναισθηματική νοημοσύνη συμβάλλει στην προσωπική αποτελεσματικότητα σε 

φιλικό και επαγγελματικό επίπεδο. 

 Η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης θα ωθήσει τα διευθυντικά στελέχη να 

ενεργούν με υπευθυνότητα και συνέπεια, αναλαμβάνοντας ευθύνη για τα κίνητρά τους. 

 Η επιτυχία των ηγετών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απόκτηση δεξιοτήτων 

συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως η ενσυναίσθηση, η πρωτοβουλία και η ευελιξία 

που τους διακρίνουν στο νευραλγικό χώρο της εκπαίδευσης. 

 Τα συναισθήματα αποτελούν έναυσμα παρακίνησης. Όταν ο ηγέτης ασκεί έλεγχο στα 

συναισθήματά του και κατανοεί τα συναισθήματα των άλλων, τότε παρακινείται και 

προωθεί τις αλλαγές για την ανάπτυξη όχι μόνο τη δική του αλλά και των συναδέλφων 

του στην εκπαιδευτική μονάδα.  

 Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μία αναγκαία ικανότητα όσο πιο υψηλά ανεβαίνει 

ένα άτομο στην ιεραρχία στον εκπαιδευτικό χώρο, τόσο για την ύπαρξη συνεργατικών 

δομών όσο και για την αποτελεσματικότερη απόδοση των μελών του εκπαιδευτικού 

οργανισμού. 

 Σε ένα άκρως μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον, τα σχολεία έχουν ανάγκη από 

ηγέτες που εστιάζουν στην υλοποίηση του οράματος και των στόχων τους και στην 

ποιότητα όχι μόνο των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και των εκπαιδευτικών.  

Εφόσον η συναισθηματική νοημοσύνη εμφανίζει θετικά αποτελέσματα για την άσκηση 

σχολικής ηγεσίας αλλά και για την ομαδικότητα και συνεργατικότητα στον σχολικό 

οργανισμό, εύλογο είναι οι ηγέτες να αξιοποιούν κάποιες σημαντικές όψεις της προς όφελος 

δικό τους και των άλλων. Οι συναισθηματικά ευφυείς ηγέτες, αντιλαμβάνονται το 

συναισθηματικό κλίμα των μελών του σχολείου, συμμερίζονται τις συναισθηματικές 

ανησυχίες τους, ενδιαφέρονται για την ικανοποίηση των αναγκών τους και προχωρούν σε 

δραστικές ενέργειες με σκοπό τη βελτίωση των σχέσεων με τους άλλους. Επιπλέον, είναι σε 

θέση να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, την αυτοπεποίθηση και την ηρεμία τους σε 

στρεσσογόνες καταστάσεις. Για τους παραπάνω λόγους γίνεται κατανοητό ότι οι σχολικοί 

ηγέτες οφείλουν να κατανοήσουν τη δύναμη των συναισθημάτων για την επιτυχία τους σε 

προσωπικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο.   

ΣΥΝΟΨΗ 

Η συναισθηματική νοημοσύνη διαδραματίζει έναν ουσιαστικό ρόλο όχι μόνο στην 

προσωπική απόδοση των διευθυντικών στελεχών και στην επαγγελματική ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών αλλά και γενικότερα στην απόδοση ενός σχολικού οργανισμού. Παράλληλα, 

αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την επαγγελματική καριέρα του διευθυντή μιας σχολικής 

μονάδας για τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, τη δημιουργία ενός θετικού 

εργασιακού περιβάλλοντος και την αποφυγή προβλημάτων, σε έναν χώρο που αποτελεί 

επίκεντρο πολλαπλών συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων. 
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ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 

https://bit.ly/2Q01rx9 

https://bit.ly/2z9tUcG 

1.4 Τρόποι βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της υποενότητας θα είστε σε θέση:  

 Να κατανοείτε τα συναισθήματα και τα κίνητρα των άλλων  

 Να ελέγχετε τα συναισθήματά σας με τρόπο λειτουργικό 

 Να ασκηθείτε στους τρόπους εφαρμογής στρατηγικών για τη βελτίωση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης στον εργασιακό χώρο  

 Να σκιαγραφήσετε το δικό σας επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης 

 15 λεπτά 

Εφόσον διαπιστώσατε πόσο σημαντική είναι η συναισθηματική νοημοσύνη για τη σχολική 

ηγεσία, στην παρούσα υποενότητα αναμένεται να αποκτήσετε γνώσεις και εργαλεία, να 

προσδιορίσετε νέες στρατηγικές, να τις αξιολογήσετε και να τις θέσετε προς εφαρμογή για να 

καταστήσετε την εργασία σας πιο αποτελεσματική και επιτυχημένη και να βελτιστοποιήσετε 

την επαγγελματική απόδοση και τις εργασιακές σας σχέσεις εντός του σχολικού πλαισίου. Η 

ενσυναίσθηση ως κομβική παράμετρος της συναισθηματικής νοημοσύνης για την επιτυχία 

ενός σχολικού οργανισμού μπορεί να βελτιωθεί.  

https://bit.ly/2Q01rx9
https://bit.ly/2z9tUcG
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Ο Goleman (1998) πρότεινε ορισμένες τεχνικές βελτίωσης της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, όπως:   

 Χαρτογράφηση συναισθημάτων: το άτομο αναγνωρίζει, κατανοεί τα συναισθήματά 

του και καθοδηγείται μέσα από παιχνίδια ρόλων, ώστε να αντιληφθεί πώς αυτά 

επηρεάζουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά του.   

 Συνειδητή αντίληψη συναισθημάτων: το άτομο συνειδητοποιεί τις συνέπειες που 

έχουν τα αρνητικά συναισθήματα στον εαυτό του και στους άλλους, προκειμένου να  

αλλάξει τον τρόπο αντίδρασής του σε μια παρόμοια κατάσταση.  

 Συναισθηματική καθοδήγηση: το άτομο εκφράζει τα συναισθήματά του και 

καθοδηγεί τη σκέψη του, ώστε να λειτουργεί πιο θετικά για να πάρει τη σωστή 

απόφαση, όταν προκύψει ένα νέο πρόβλημα.    

 Δημιουργία ενσυναίσθησης: το άτομο μαθαίνει να εισέρχεται στον συναισθηματικό 

κόσμο του άλλου και να αναπτύσσει ομαλές διαπροσωπικές σχέσεις.  

 Αύξηση επιρροής: το άτομο χρησιμοποιεί τα συναισθήματα και ασκεί επιρροή, όταν 

επιθυμεί μια αλλαγή. 

Επιπλέον, πολύ σημαντικές τεχνικές βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης και του 

τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους άλλους είναι: 

 Να εξασκηθούμε στη διάκριση μεταξύ σκέψεων και συναισθημάτων.  

 Να μην βάζουμε ταμπέλες στους ανθρώπους αλλά στα συναισθήματα. 

 Να προσπαθούμε να προβλέπουμε τα συναισθήματά μας. 

 Να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη γι’ αυτά.   

 Να δίνουμε έμφαση στα συναισθήματά μας για να φτάσουμε σε συμπεράσματα και να 

λάβουμε αποφάσεις.  

 Να σεβόμαστε και να κατανοούμε τα συναισθήματα των άλλων. 

 Να εστιάζουμε μόνο στα θετικά συναισθήματα και να αφήνουμε πίσω τα αρνητικά, 

μεταβάλλοντας τον τρόπο σκέψης και δράσης μας.  

 Να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε τους άλλους, και να μην ασκούμε μόνο κριτική ή 

κάνουμε έλεγχο ή κήρυγμα. 

Επιπλέον, το  θετικό εργασιακό κλίμα, το κέφι και η αισιοδοξία εκ μέρους του διευθυντή 

δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και διάθεση για εργασία, ενισχύοντας την απόδοση 

και τη συνεργασία. Αντιθέτως, το αρνητικό επικοινωνιακό κλίμα, ο θυμός, η απαισιοδοξία 

και η έλλειψη σεβασμού προκαλούν αρνητικές συμπεριφορές. Γι’ αυτό ο διευθυντής, ως 

συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα των διαπροσωπικών σχέσεων, οφείλει να αποβάλει το 

άγχος, τη δυσαρέσκεια και τον εκνευρισμό απέναντι στους συνεργάτες του. Ο αισιόδοξος, 

επικοινωνιακός και ευχάριστος διευθυντής μεταδίδει θετική ενέργεια και με την ικανότητα 

της επιρροής κατευθύνει συμπεριφορές και επιφέρει την αλλαγή προς όφελος του 

οργανισμού (Robbins & Judge, 2011). 
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ΣΥΝΟΨΗ 

Όπως αναπτύχθηκε στην παρούσα υποενότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι 

δεξιότητα που μπορεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί αρκεί να εφαρμοστούν κάποιες απλές 

στρατηγικές και πρακτικές που θα βοηθήσουν τα διευθυντικά στελέχη να καταστούν 

συναισθηματικά ευφυείς όχι μόνο στην προσωπική τους ζωή αλλά και στον επαγγελματικό 

χώρο του σχολείου του οποίου ηγούνται.    

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Στο σύνδεσμο https://www.wikihow.com/Develop-Emotional-Intelligence μπορείτε να 

ανακαλύψετε έξυπνους τρόπους βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης σας και να 

βελτιώσετε τις σχέσεις με τον εαυτό σας και με τους άλλους! Πιο κάτω παρουσιάζεται η 

πύκνωση των κυριότερων σημείων του σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

Αξιοποιείστε τα συναισθήματά σας 

 Σημειώστε τις συναισθηματικές αντιδράσεις σας στα γεγονότα κατά τη διάρκεια της 

ημέρας. 

 Δώστε προσοχή στο σώμα σας. 

 Παρατηρήστε πώς συνδέονται τα συναισθήματα και η συμπεριφορά σας. 

 Αποφύγετε να κρίνετε τα συναισθήματά σας. 

 Δημιουργήστε σημεία αναφοράς στη συναισθηματική ιστορία σας. 

 Εξασκηθείτε στην απόφαση του πώς να συμπεριφέρεστε. 

 

Συνδεθείτε με άλλους ανθρώπους 

 Να είστε ανοιχτόμυαλοι και ευχάριστοι. 

 Βελτιώστε τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης.  

 Διαβάστε τη “γλώσσα του σώματος” των ανθρώπων. 

 Δείτε την επίδραση που έχετε σε άλλους. 

 Εξασκηθείτε στο να είστε συναισθηματικά ειλικρινής. 

 

Θέστε σε εφαρμογή τη συναισθηματική νοημοσύνη 

 Δείτε σε ποια σημεία έχετε περιθώρια βελτίωσης. 

 Χαμηλώστε το επίπεδο πίεσης αυξάνοντας τη συναισθηματική νοημοσύνη σας.  

 Να είστε πιο αμέριμνοι στο σπίτι και στην εργασία.  

 

 

https://www.wikihow.com/Develop-Emotional-Intelligence
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Δραστηριότητες ενότητας 4 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Συναισθηματική νοημοσύνη 

                Δραστηριότητα 1η (συνεργατική) 

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο, κατόπιν μελετήστε το άρθρο που ακολουθεί και 

μοιραστείτε τις σκέψεις σας στο φόρουμ συζητήσεων! 

     

Βίντεο: Leading with Emotional Intelligence in the Workplace (3:37) λεπτά)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OoLVo3snNA0 

 

Το βίντεο αυτό παρουσιάζει την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη σημασία 

της στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, αναφέρεται στο πώς η συναισθηματική νοημοσύνη 

σχετίζεται με τη λήψη απόφασης κατά την επίλυση προβλημάτων.   

 

     Άρθρο: Ο ρόλος των συναισθημάτων και διαθέσεων στην άσκηση αποτελεσματικής 

ηγεσίας 

http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=627 

https://www.inc.com/justin-bariso/how-to-increase-your-emotional-intelligence.html
https://www.helpguide.org/articles/mental-health/emotional-intelligence-eq.htm
https://www.epicimpactedgroup.com/blog/2017/7/14/emotional-intelligence
https://www.youtube.com/watch?v=OoLVo3snNA0
http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=627
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Στο άρθρο αυτό διερευνάται κατά πόσο τα συναισθήματα των ηγετικών στελεχών 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων στα σύγχρονα σχολικά περιβάλλοντα.  

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο και διαβάσετε το παραπάνω άρθρο, παρακαλώ προβείτε 

σε μία ανάρτηση στο φόρουμ συζητήσεων, όπου θα περιγράφετε εν συντομία: 

α) Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης;  

β) Πιστεύετε ότι η δεξιότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι απαραίτητη για έναν 

σχολικό ηγέτη;  

Αφού αναστοχαστείτε διαβάζοντας τα σχόλια που αναρτούν οι συνεπιμορφούμενοι, 

παρακαλώ απαντήστε και σε μία τουλάχιστον ανάρτηση (ή/και περισσότερες) ενός/μιας 

συναδέλφου σας. 

  Δραστηριότητα 2η (συνεργατική)  

  Μελέτη περίπτωσης 

Η κα Φουρκίδου είναι υποδιευθύντρια σε ένα Λύκειο της Θεσσαλονίκης. Ο διευθυντής του 

σχολείου της είχε αναθέσει την προετοιμασία της εκδήλωσης για την αποφοίτηση των 

μαθητών της Γ΄ Λυκείου. Ωστόσο, ο προϊστάμενός της φαίνεται να μην εκτίμησε τις  

προσπάθειές της για την επιτυχή έκβαση της γιορτής αποφοίτησης και την επέπληξε 

καταλογίζοντάς της ευθύνες για την έλλειψη συντονισμού της όλης εκδήλωσης. Στην 

προκειμένη περίπτωση η υποδιευθύντρια: 

α) Θυμώνει από τα άδικα σχόλια του διευθυντή και παρασυρόμενη από τα συναισθήματά 

της, χτυπά το χέρι στο τραπέζι και εκφράζει λεκτικά το θυμό της για την άδικη κρίση του 

προϊσταμένου της. 

β) Καταφέρνει να διαχειριστεί το θυμό της και περιμένει να περάσει πρώτα η έντονη 

συναισθηματική φόρτιση που την κυριεύει, ώστε στη συνέχεια να επιλέξει πιο ψύχραιμα την 

αντίδραση που θεωρεί πιο αποτελεσματική. 

Αφού μελετήσετε την παραπάνω μελέτη περίπτωσης αναστοχαστείτε: i) εάν ήσασταν στη 

θέση της υποδιευθύντριας ποια θα ήταν η αντίδρασή σας απέναντι στο διευθυντή και 

προϊστάμενό σας και γιατί; ii) σε ποια από τις πέντε διαστάσεις της συναισθηματικής 

νοημοσύνης αναφέρεται η παραπάνω μελέτη περίπτωσης;   

Στη συνέχεια, μοιραστείτε τις ιδέες σας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας, 

χρησιμοποιώντας το forum των ομαδικών συζητήσεων.     
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Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης / ελέγχου γνώσεων ενότητας 4 

_______________________________________________________ 

 

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ 

Μετά την ενασχόλησή σας με την παρούσα ενότητα είστε σε θέση να επιλέξετε τη σωστή 

απάντηση για κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων με ποια 

ονομασία είναι γνωστή;  

a) Ενσυναίσθηση 

b) Αυτοπροβολή 

c) Ανταπόκριση 

d) Συναισθηματική νοημοσύνη 

2. Η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα συναισθήματα τα δικά του και να τα εκφράζει 

κατάλληλα πώς είναι γνωστή; 

a) Ψυχολογική νοημοσύνη 

b) Συναισθηματική νοημοσύνη 

c) Ενσυναίσθηση 

d) Διαχείριση συναισθημάτων  

3. Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά είναι συστατικά της συναισθηματικής 

νοημοσύνης; 

a) Αυτοδιαχείριση 

b) Διαχείριση σχέσεων 

c) Αυτογνωσία 

d) Ισχύουν όλα τα παραπάνω  

4. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι η σωστή; 

a) Η νοητική νοημοσύνη αποκτιέται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου 

b) Η επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος ευθύνεται για την αύξηση της νοητικής 

νοημοσύνης 

c) Η νοητική νοημοσύνη δεν είναι μια επίκτητη ικανότητα 

d) Η νοητική νοημοσύνη δεν μπορεί να προβλέψει τη συναισθηματική νοημοσύνη 

5. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι η σωστή; 

a) Η συναισθηματική νοημοσύνη συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του ηγέτη σε 

προσωπικό, φιλικό και επαγγελματικό επίπεδο  

b) Οι δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης δεν μπορούν να μεταλαμπαδευτούν στο 

εργασιακό περιβάλλον  

c) Μόνο το δημοκρατικό και το οραματιστικό στυλ ηγεσίας αποτελούν τους μοχλούς για την 

ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης 

d) Για την επιτυχία στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας το κέντρο βάρους πέφτει περισσότερο 

στη νοητική νοημοσύνη και λιγότερο στη συναισθηματική νοημοσύνη 
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5Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

________________________________________________ 

  

Περίγραμμα ενότητας 5 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Η παρούσα ενότητα εξετάζει τις διάφορες πτυχές που σχετίζονται με την ψηφιακή παιδεία 

και τις ποικίλες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την κατανόηση και την 

εμπλοκή των διευθυντικών στελεχών σε ψηφιακές πρακτικές. Η προσέγγιση αυτής της 

ενότητας πραγματοποιείται μέσα από τη μελέτη των ακόλουθων υποενοτήτων:  

1. Ψηφιακές δεξιότητες / γραμματισμός: εννοιολόγηση και διαφορές 

2. Σημαντικότητα ψηφιακών δεξιοτήτων 

3. Ψηφιακή ηγεσία -  χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

4. Οι βασικότερες ψηφιακές δεξιότητες ηγετικών στελεχών 

5. Πώς να αξιοποιείτε ψηφιακούς πόρους / περιεχόμενο 

6. Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

7. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για σχολικούς ηγέτες - ψηφιακά εργαλεία 

8. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αξιοποίησή τους 

 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ψηφιακές δεξιότητες / γραμματισμός: εννοιολόγηση και 

διαφορές 

Μαθησιακοί στόχοι  Να συγκρίνετε και να οριοθετήσετε τις έννοιες ψηφιακές 

δεξιότητες (digital skills), ψηφιακές ικανότητες (digital 

competencies) και ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy) 

 Να ανιχνεύσετε τις ποικίλες πτυχές και αρχές του ψηφιακού 

γραμματισμού και τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται 

για να εμπλακείτε σε ψηφιακές πρακτικές 
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Περίληψη Στον σημερινό τεχνολογικά προσανατολισμένο κόσμο, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από την ευρεία χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων 

πρέπει να δώσουμε στα διευθυντικά στελέχη τα εργαλεία για να 

επεξεργαστούν τον ολοένα αυξανόμενο όγκο πληροφοριών και να 

γνωρίσουν τους νέους τρόπους διαδικτυακής επικοινωνίας και 

συνεργασίας.  

Στην παρούσα υποενότητα γίνεται λόγος για τις ψηφιακές 

δεξιότητες στο πλαίσιο της ψηφιακής παιδείας και κουλτούρας. Οι 

ψηφιακές δεξιότητες θεωρούνται απαραίτητες για τους σχολικούς 

ηγέτες στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Γνώσης και της 

Πληροφορίας.  

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 Σημαντικότητα ψηφιακών δεξιοτήτων 

Μαθησιακοί στόχοι  Να προσδιορίσετε τη σημαντικότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων 

για την καθημερινή ζωή και εργασία σας 
 Να αναγνωρίσετε τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων ως 

εφαλτήριο για το μετασχηματισμό σας σε πολυτάλαντους 

ηγέτες της εκπαίδευσης 

Περίληψη Οι επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας ωθούν τους ηγέτες της 

εκπαίδευσης να αξιοποιήσουν τη δύναμη των ψηφιακών 

τεχνολογιών. Το σύγχρονο σχολείο στα πλαίσια της 

ανταγωνιστικότητας και της αυξανόμενης τάσης για καινοτομία, 

εφόσον καθοδηγηθεί από τον σχολικό ηγέτη στην υιοθέτηση της 

ψηφιακής τεχνολογίας θα είναι έτοιμο να  αντιμετωπίσει τις μύριες 

προκλήσεις στον ψηφιακό κόσμο. Για να καταστεί κάτι τέτοιο 

εφικτό, οι ηγέτες οφείλουν να κατανοήσουν την προέλευση των 

παρερμηνειών που συχνά περιβάλλουν τη χρήση της τεχνολογίας. 

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η βιώσιμη αλλαγή στις 

συμπεριφορές και τις ηγετικές πρακτικές, με την τεχνολογία ως 

βασικό στοιχείο ενημέρωσης, επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και 

συνεργασίας μεταξύ των ομάδων στη σχολική κοινότητα.  

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 3 Ψηφιακή ηγεσία -  χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

Μαθησιακοί στόχοι  Να αναγνωρίζετε ποιο στέλεχος εκπαίδευσης μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ψηφιακός ηγέτης  

 Να διακρίνετε τα χαρακτηριστικά που διέπουν έναν ψηφιακό 

ηγέτη    

 Να καθορίζετε τα κίνητρα για την αξιοποίηση διαδικτυακών 

εργαλείων και εφαρμογών για την προώθηση των ψηφιακών 

τεχνολογιών 

Περίληψη Το όραμα πίσω από τη δημιουργία του εκσυγχρονισμένου και 

μετασχηματισμένου σχολείου είναι η ενίσχυση του ψηφιακού 

γραμματισμού και η τόνωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των 

μαθητών, καθώς και η αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων στη 

διδακτική πράξη από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Η ηγεσία του 

σχολείου οφείλει να αναλάβει την ευθύνη της πρόκλησης της 

ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση. 

Παράλληλα, θα πρέπει να είναι σε θέση να εξοπλίζει τους 

εμπλεκόμενους στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης με τις 

ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για εποικοδομητική 



 
666 

συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία της γνώσης. Ο ηγέτης της 

εκπαίδευσης οφείλει να υιοθετήσει ο ίδιος αλλά και να παρακινήσει 

τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία να υιοθετήσουν 

και εκείνοι μία ουσιαστική και εμπνευσμένη κουλτούρα ψηφιακής 

τεχνολογίας. Τότε πραγματικά θα εξελιχθεί σε e-leader, δηλαδή 

ψηφιακό και τεχνολογικό ηγέτη της εκπαίδευσης. 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4 Οι βασικότερες ψηφιακές δεξιότητες ηγετικών στελεχών 

Μαθησιακοί στόχοι  Να εξοικειωθείτε με την έννοια των ψηφιακών δεξιοτήτων  

 Να εντοπίσετε τις ψηφιακές δεξιότητες που χαρακτηρίζουν ένα 

στέλεχος της εκπαίδευσης ως ψηφιακό ηγέτη 

Περίληψη Στην ψηφιακή κοινωνία του 21ου αιώνα το σχολείο πρέπει να 

λειτουργήσει ως μία κοινότητα όπου όλοι οι συμμετέχοντες διαρκώς 

μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και πώς να βρίσκονται σε διαρκή 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Για τους  λόγους αυτούς οι ηγέτες 

της εκπαίδευσης οφείλουν να εφοδιαστούν με δεξιότητες, γνώσεις 

και στάσεις, ώστε να είναι γνώστες και προωθητές των ψηφιακών 

τεχνολογιών. Στη συγκεκριμένη υποενότητα οι διευθυντές/ντριες 

σχολείων έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την έννοια των 

ψηφιακών δεξιοτήτων μελετώντας ποιους τομείς τους μπορούν να 

αξιοποιούν στη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων που 

διευθύνουν.  

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 5 Πώς να αξιοποιείτε ψηφιακούς πόρους / περιεχόμενο  

Μαθησιακοί στόχοι  Να αντιληφθείτε τον τρόπο με τον οποίο παράγονται και 

διανέμονται πληροφορίες στον Παγκόσμιο Ιστό  

 Να κατανοήσετε πώς να διεξάγετε μια αποτελεσματική 

αναζήτηση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά 

 Να εφαρμόσετε τις στρατηγικές αναζήτησης κατά την 

διερεύνηση ποικίλων θεμάτων 

Περίληψη Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και 

διαδικτυακές πηγές. Το Διαδίκτυο παρέχει μια πληθώρα  πηγών και 

υπηρεσιών που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους σχολικούς 

ηγέτες.  

Στην παρούσα υποενότητα θα γίνει λόγος για τις μηχανές 

αναζήτησης, τα προγράμματα περιήγησης, τους θεματικούς 

καταλόγους, τους κοινωνικούς σελιδοδείκτες και πλήθος άλλες 

εφαρμογές του Διαδικτύου. Επιπλέον, θα εξεταστούν οι τρόποι 

“έξυπνης” αναζήτησης και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών πηγών, 

ώστε τα διευθυντικά στελέχη να επιτύχουν αποτελεσματικές και 

αξιόπιστες αναζητήσεις. 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 6 Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας 

Μαθησιακοί στόχοι  Να κατανοήσετε τη σημασία του νόμου περί πνευματικών 

δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας    

 Να εξοικειωθείτε με το νομικό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τα 

δικαιώματα των ιδιοκτητών αλλά και των χρηστών  

 Να είστε σε θέση να αξιοποιήσετε σημαντικούς ψηφιακούς 

εκπαιδευτικούς πόρους στο πλαίσιο της ηγεσίας των σχολικών 
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μονάδων 

Περίληψη Σημαντικές δεξιότητες για τους ηγέτες της εκπαίδευσης αποτελούν η 

αποτελεσματική προστασία του ευαίσθητου ψηφιακού 

περιεχομένου, καθώς και ο σεβασμός και η σωστή εφαρμογή των 

κανόνων περί ιδιωτικότητας και προστασίας των πνευματικών 

δικαιωμάτων μιας εργασίας που παρουσιάζεται στο Διαδίκτυο. 

Επιπλέον, η διασφάλιση ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι γνώστες των ηθικών ζητημάτων, 

ώστε να αξιοποιούν τους διαδικτυακούς πόρους με ήθος, συνέπεια 

και υπευθυνότητα, αποτελεί πρωταρχικό καθήκον του σχολικού 

ηγέτη. Στην παρούσα υποενότητα θα εξεταστούν τα παραπάνω 

σημαντικά ζητήματα. 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 7 Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για σχολικούς ηγέτες -  

ψηφιακά εργαλεία 

Μαθησιακοί στόχοι  Να κατανοήσετε τους λόγους για τους οποίους τα blogs και τα 

wikis συνιστούν χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία στη σχολική 

διοίκηση και ηγεσία 

 Να εξερευνήσετε τρόπους με τους οποίους τα blogs και τα 

wikis μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία 

διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης  

 Να ανακαλύψετε χρήσιμες συμβουλές για το πώς θα έχετε τη 

δυνατότητα να δημιουργήσετε το δικό σας blog ή wiki 

 Να εξασκηθείτε στη δημιουργία ψηφιακών πόρων / 

περιεχομένου στη διοίκηση του σχολείου 

Περίληψη Ως ψηφιακοί ηγέτες της εκπαίδευσης έχετε τη δυνατότητα να 

δημιουργήσετε ψηφιακό περιεχόμενο, με σκοπό να ενημερώσετε, να 

επικοινωνήσετε, να εμπλέξετε και να εμπνεύσετε τα υπόλοιπα μέλη 

της σχολικής κοινότητας. Στο Διαδίκτυο θα ανακαλύψετε μια 

πληθώρα αξιόλογων συνεργατικών εφαρμογών (π.χ. wikis, blogs, 

κ.λπ), οι οποίες θα σας προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια, ώστε να 

έρθετε σε επαφή με τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Στην παρούσα υποενότητα τα διευθυντικά στελέχη πρόκειται να 

ανακαλύψουν ότι ο τρόπος δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου 

είναι σχετικά απλός και δεν απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές 

γνώσεις και δεξιότητες.  

 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 8 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αξιοποίησή τους  

Μαθησιακοί στόχοι  Να αναπτύξετε την ψηφιακή σας ταυτότητα μέσω της 

αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 Να γνωρίσετε τα κυριότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 

θεωρούνται χρήσιμα για τη σχολική διοίκηση 

 Να διαχειρίζεστε την επαγγελματική σας ανάπτυξη με τη χρήση 

εργαλείων επαγγελματικής προβολής (π.χ. LinkedIN) 

 Να εξασκηθείτε στο πώς να δημιουργήσετε το επαγγελματικό 

σας προφίλ στο LinkedIN και να ανακαλύψετε τρόπους για να 

το παραμετροποιήσετε αυξάνοντας την επισκεψιμότητά του 
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Περίληψη Τις τελευταίες δεκαετίες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν 

εισβάλλει δυναμικά στον εκπαιδευτικό χώρο. Οι διευθυντές/ντριες 

αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την εισαγωγή και χρήση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στην παρούσα υποενότητα θα γίνει κατανοητό πώς τα διαδικτυακά 

κοινωνικά μέσα (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, κ.λπ) 

αντιμετωπίζονται ως εργαλεία με δυνατότητες συνεργατικές, 

συμμετοχικές και αλληλεπιδραστικές, καθώς και ως μέσα 

ανάρτησης και προβολής εκπαιδευτικού υλικού, ανταλλαγής 

απόψεων και επικοινωνίας των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Επιπλέον, τα ηγετικά στελέχη θα μάθουν πώς να 

αξιοποιούν κοινωνικά δίκτυα, όπως το LinkedIN για λόγους 

επαγγελματικής προβολής και ανάπτυξης. Αναμένεται να 

δημιουργήσουν το δικό τους επαγγελματικό προφίλ, ώστε να 

διευρύνουν τον κύκλο των ενδιαφερόντων τους και να συμμετέχουν 

σε ομάδες παρόμοιου προσανατολισμού με επαγγελματίες - στελέχη 

και επιστήμονες του εκπαιδευτικού χώρου.      

Λέξεις - κλειδιά: ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακές ικανότητες, ψηφιακός γραμματισμός, 

ψηφιακός ηγέτης, ψηφιακός μετασχηματισμός, κοινωνικά μέσα δικτύωσης     

  

   Γενικές παρατηρήσεις 

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται, οι οποίες στοχεύουν στο να σας καθοδηγήσουν 

σε όλη τη διάρκεια της μελέτης σας και να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε σφαιρικότερη 

άποψη για τα βασικά στοιχεία της παρούσας ενότητας. Ως μάχιμα διευθυντικά στελέχη της 

εκπαίδευσης διαθέτετε προσωπικές εμπειρίες, τις οποίες θα πρότεινα να αξιοποιήσετε για 

περαιτέρω προβληματισμό. Ως μελετητές του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου σκόπιμο 

θα ήταν να αξιοποιήσετε το εκπαιδευτικό υλικό και τις πρόσθετες βιβλιογραφικές πηγές, 

ώστε να μετασχηματίσετε την υπάρχουσα εμπειρία σας σε πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες και 

αξίες. 
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Ψηφιακό επιμορφωτικό υλικό ενότητας 5 

___________________________________ 

 

 

 

 

 
Ψηφιακές δεξιότητες (digital skills)    

 
Ψηφιακές δεξιότητες / γραμματισμός: εννοιολόγηση και διαφορές    

 
Σημαντικότητα ψηφιακών δεξιοτήτων  

 
Ψηφιακή ηγεσία – χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

 
Οι βασικότερες ψηφιακές δεξιότητες ηγετικών στελεχών 

 Ψηφιακές δεξιότητες: θεωρητικό πλαίσιο 

 
Πώς να αξιοποιείτε ψηφιακούς πόρους / περιεχόμενο 

 Αναζήτηση στο Διαδίκτυο 

 Η “έξυπνη” αναζήτηση στο Διαδίκτυο 

 Αξιολόγηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων 

 
Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

 Σημαντικότητα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων 

 
Δημιουργία  ψηφιακού περιεχομένου - τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία 

 Χρήση blogs και wikis για τη δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης  

 Τι είναι τα wikis και γιατί είναι χρήσιμο εργαλείο; 

 Πώς να δημιουργήσετε ένα wiki 

 Τι είναι τα blogs (ιστολόγια); 

 Τρόποι για αξιοποίηση των blogs από τους σχολικούς ηγέτες 

 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αξιοποίησή τους  

 Τι είναι τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Τρόποι αξιοποίησης των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης  

 Χαρακτηριστικά και λειτουργία του LinkedIN 

 Ηλεκτρονικά κοινωνικά μέσα  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
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V. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στην ανάπτυξη 

της ψηφιακής τους ταυτότητας μέσω της διεύρυνσης μιας σειράς ψηφιακών δεξιοτήτων και 

να τους εισαγάγει στα καινοτόμα εργαλεία που είναι διαθέσιμα προς αξιοποίηση στον 

εργασιακό τους χώρο, ώστε να τα μεταλαμπαδεύσουν και στο ανθρώπινο δυναμικό της 

σχολικής μονάδας τους.  

 

1.1 Ψηφιακές δεξιότητες / γραμματισμός: εννοιολόγηση και 

διαφορές 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση:  

 Να συγκρίνετε και να οριοθετήσετε τις έννοιες ψηφιακές δεξιότητες (digital skills), 

ψηφιακές ικανότητες (digital competencies) και ψηφιακός γραμματισμός (digital 

literacy) 

 Να ανιχνεύσετε τις ποικίλες πτυχές και αρχές του ψηφιακού γραμματισμού και τις 

γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να εμπλακείτε σε ψηφιακές πρακτικές 

 15 λεπτά 

Ψηφιακές δεξιότητες (digital skills) 

Ο 21ος αιώνας σηματοδοτείται από την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες 

ενσωματώνονται με συναρπαστικούς τρόπους σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Αυτό 

συμβαίνει διότι η εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως ένας από τους βασικότερους μοχλούς για 

την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης. Ενόψει αυτής της προοπτικής, τα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως 

επιχειρούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους για καινοτομία, να εκμεταλλευτούν τη 

δυναμική των ψηφιακών τεχνολογιών και να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να συμβαδίσουν 

με τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.  
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Η στρατηγική “Ευρώπη 2020” αναγνωρίζει ότι απαιτείται ψηφιακός μετασχηματισμός της 

εκπαίδευσης, προκειμένου η Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική και να ξεπεράσει την 

τρέχουσα οικονομική κρίση. Κατά συνέπεια, εκτός από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 

εκπαίδευσης, προτεραιότητα δίνεται στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της 

ηλεκτρονικής μάθησης. Η κατοχή των ψηφιακών δεξιοτήτων έχει εξελιχθεί σε έννοια-κλειδί 

στην επίσημη πολιτική ατζέντα αναφορικά με το είδος των ικανοτήτων που οι πολίτες 

οφείλουν να κατέχουν, ώστε να είναι έτοιμοι για την ομαλή ένταξή τους στην Κοινωνία της 

Γνώσης. Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για τις ψηφια- 

 

κές δεξιότητες. Η έρευνα επικεντρώνεται:   

α) σε έγγραφα που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική πολιτική, στα οποία η ψηφιακή 

δεξιότητα γίνεται αντιληπτή ως έννοια για 

την αλλαγή και την ανάπτυξη (Hatlevik & 

Christophersen, 2013) και β) σε 

επιστημονικά άρθρα με ερευνητικό 

προσανατολισμό (Ilomäki, Paavola, Lakkala, 

& Kantosalo, 2016˙ Krumsvik, 2014).  

Στα έγγραφα εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως στην έκθεση του ΟΟΣΑ το 2010, μία από τις 

προτεινόμενες ενέργειες ήταν η προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα 

επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες από αυτές τις δεξιότητες ενισχύονται από τις Τ.Π.Ε. 

(OECD, 2010).  

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας στις Η.Π.Α. εντόπισε τρεις τομείς αναφορικά με τις 

απαιτούμενες δεξιότητες που πρέπει να κατέχει οποιοσδήποτε πολίτης: α) τον γνωστικό 

τομέα (γνωστικές διαδικασίες, γνώση, δημιουργικότητα), β) τον ενδοπροσωπικό τομέα 

(πνευματική διαφάνεια, ηθική εργασία, αυτοπεποίθηση) και γ) το διαπροσωπικό τομέα 

(ομαδική εργασία, συνεργασία, ηγεσία). Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η ταξινόμηση αντιστοιχεί 

σε ένα τμήμα εργασίας του ΟΟΣΑ που αποσκοπεί στον εντοπισμό των δεξιοτήτων που είναι 

πρωτεύουσας σημασίας για την κοινωνική πρόοδο και ευημερία (OECD, 2015i). Σύμφωνα 

με αυτή την ταξινόμηση, εκτός από τις γνωστικές δεξιότητες, θα πρέπει να αναπτυχθούν και 

άλλου είδους δεξιότητες, όπως οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες, οι οποίες αφορούν 

την εργασία με άλλους, τη διαχείριση των συναισθημάτων και την επίτευξη των στόχων. 

Οι ψηφιακές δεξιότητες παραπέμπουν στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για την 

πληροφόρηση, την επικοινωνία και την κριτική επίλυση βασικών προβλημάτων σε όλες τις 

πτυχές της ζωής. Όσο υπερβολικό και αν ακούγεται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή 

Ατζέντα 2015 (Digital Agenda Scoreboard 2015), το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων του 

40% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανεπαρκές, ενώ το 22% αυτού του 

ποσοστού δεν αξιοποιεί το Διαδίκτυο. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/download-scoreboard-reports
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/download-scoreboard-reports
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Ψηφιακές ικανότητες (digital competencies) 

Ο όρος “δεξιότητες” αντικαθίσταται συχνά από τον όρο “ικανότητες απόδοσης” 

(competencies), αντανακλώντας την ανάγκη για ευρύτερο πεδίο αναφορικά με τα ζητήματα 

που σχετίζονται με τις δεξιότητες. Η ικανότητα είναι κάτι περισσότερο από απλή γνώση και 

δεξιότητες. Περιλαμβάνει την τάση να ανταποκρίνεται κάποιος σε σύνθετα αιτήματα, 

αξιοποιώντας ψυχοκοινωνικούς πόρους (στάσεις και δεξιότητες) σε ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο (OECD, 2005).  

Η Ferrari (2012) επιχειρώντας να ενσωματώσει τις ψηφιακές εξελίξεις αντιλαμβάνεται την 

ψηφιακή ικανότητα ως: 

Το σύνολο των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των στάσεων, των ικανοτήτων, των 

στρατηγικών και της ευαισθητοποίησης που απαιτούνται όταν χρησιμοποιούνται 

οι Τ.Π.Ε. και τα ψηφιακά μέσα για την εκτέλεση καθηκόντων: για να λυθούν 

προβλήματα, για την επικοινωνία, τη διαχείριση πληροφοριών, τη συνεργασία, 

τη δημιουργία και κοινή χρήση περιεχομένου και την οικοδόμηση της γνώσης 

αποτελεσματικά, αποδοτικά, κατάλληλα, κριτικά, δημιουργικά, αυτόνομα, με 

ευελιξία, δεοντολογικά, αντανακλαστικά για εργασία, αναψυχή, συμμετοχή, 

μάθηση και κοινωνικοποίηση. (σ. 30)  

Η συγκεκριμένη ερευνήτρια εισηγήθηκε τον ορισμό αυτό προτείνοντας το ακόλουθο πλαίσιο 

ψηφιακών ικανοτήτων (Σχήμα 1): 

 

 

Σχήμα 1: Ψηφιακές ικανότητες  
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Ένας ιδιαίτερα περιεκτικός ορισμός επιχειρήθηκε από τον Ilomäki και τους συνεργάτες του 

(2016), οι οποίοι αφού έλαβαν υπόψη την ποικιλομορφία των δεξιοτήτων, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η ψηφιακή ικανότητα αποτελείται:    

από τις δεξιότητες και τις πρακτικές που απαιτούνται για τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών κατά τρόπο ουσιαστικό και ως μέσο για τη μάθηση, την εργασία 

και τον ελεύθερο χρόνο, της κατανόησης των βασικών φαινομένων των 

ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στην κοινωνία όσο και στη ζωή του ατόμου, και 

του κινήτρου συμμετοχής στον ψηφιακό κόσμο. (Ilomäki et al., 2016, σ. 670-

671) 

Πρόκειται για έναν ορισμό που εμπεριέχει στοιχεία τεχνικής φύσεως, ουσιαστική αξιοποίηση 

των ψηφιακών τεχνολογιών στην εργασία και στην καθημερινότητα, κριτική αξιολόγησή 

τους και παρακίνηση συμμετοχής και δέσμευσης στην ψηφιακή κουλτούρα. Αναφέρεται 

πρωτίστως στις δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι σε θέση ο μέσος πολίτης να μάθει, 

προκειμένου να πλοηγηθεί στην ψηφιοποιημένη Κοινωνία της Γνώσης.  

Η μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας καθιστά σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 

ένας και μοναδικός εννοιολογικός προσδιορισμός για την ψηφιακή ικανότητα λόγω των 

διαφορετικών οπτικών θεώρησης του κάθε μελετητή και λόγω των ραγδαίων 

μετασχηματισμών όσον αφορά στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Ωστόσο, οι 

περισσότερες μελέτες συγκλίνουν στην άποψη ότι η ψηφιακή ικανότητα θεωρείται ως μία 

βαθύτερη έννοια σε σύγκριση με τις δεξιότητες, οι οποίες εστιάζονται στον τεχνικό 

παράγοντα. 

 

Ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy) 

 

Οι μελετητές του πεδίου των ψηφιακών δεξιοτήτων, οι 

οποίοι θεωρούν επιτακτική την ανάγκη ενσωμάτωσης 

των τεχνολογιών στη διοίκηση των εκπαιδευτικών 

μονάδων από τους σχολικούς ηγέτες αναφέρονται 

συχνά στον όρο “ψηφιακό γραμματισμό”. Ο ψηφιακός 

γραμματισμός, ως έννοια έχει αναγνωριστεί διεθνώς από εκπαιδευτικούς φορείς και εθνικές 

κυβερνήσεις ως πολιτική προτεραιότητα και ως μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης για τις 

δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

Οι Hague και Payton (2011) παραπέμπουν στον ψηφιακά εγγράμματο πολίτη, για τον οποίο 

απαιτούνται όχι μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης των σύγχρονων τεχνολογιών, αλλά και οι 

γνώσεις για τη δημιουργία και το διαμοιρασμό εννοιών. Ο ψηφιακός γραμματισμός 

αναφέρεται επιπλέον στον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογίες επηρεάζουν την ικανότητα 

ανάλυσης και αξιολόγησης των γνώσεων που είναι διαθέσιμες στον Παγκόσμιο Ιστό. 

Συνεπώς, δεν αφορά αποκλειστικά τους τρόπους αξιοποίησης των τεχνολογιών, αλλά 

πρόκειται για μία πιο σύνθετη έννοια που σχετίζεται με την αλλαγή προς μια ψηφιακή 

κουλτούρα που απαιτεί αναλυτικές διεργασίες σκέψης (π.χ. ανάλυση και αξιολόγηση).  
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Οι Van Deursen, Helsper και Eynon (2016) ανέπτυξαν ένα θεωρητικό υπόβαθρο που 

περιλαμβάνει πέντε τύπους ψηφιακών δεξιοτήτων: τις λειτουργικές δεξιότητες, τις 

ικανότητες στις πληροφορίες πλοήγησης, τις κοινωνικές δεξιότητες, τις δημιουργικές 

δεξιότητες, καθώς και τις κινητές δεξιότητες (operational, navigation information, social, 

creative, mobile skills). Το μοντέλο των Van Deursen και των συνεργατών του 

επικεντρώνεται στις τεχνικές πτυχές και τις διαστάσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο 

που παρέχεται από το Διαδίκτυο.   

Πλούσια είναι επίσης τα στοιχεία που αντλούμε από τα επίσημα κείμενα εκπαιδευτικής 

πολιτικής που αναφέρονται στον ψηφιακό γραμματισμό. Μία αξιόπιστη πηγή για την 

ενσωμάτωση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι η μελέτη του Εκπαιδευτικού, 

Επιστημονικού, και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO). Η εν λόγω 

μελέτη έχει συνταχθεί για εκπαιδευτικούς και ηγέτες της εκπαίδευσης παρέχοντας ένα 

πλαίσιο που θα χρησιμεύσει ως βάση για την εφαρμογή των τεχνολογιών στα σχολεία της 

Ασίας και του Ειρηνικού Ωκεανού. Εδράζεται στο πλαίσιο της Σύμπραξης για τη Μάθηση 

του 21ου αιώνα, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιεί τον ψηφιακό γραμματισμό ως όρο-ομπρέλα 

για να καλύψει τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Μεταξύ των άλλων αναγνωρίζονται  

ικανότητες, όπως η αναζήτηση, η διαχείριση, η δημιουργία και η αξιολόγηση των 

πληροφοριών, καθώς επίσης και η χρήση της τεχνολογίας για την επίλυση προβλημάτων. 

Αξίζει να γίνει αναφορά στην Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ATS2020), ένα έργο 

συνεργασίας που σκοπό έχει την ανάπτυξη και μέτρηση εγκάρσιων δεξιοτήτων (transversal 

skills). Οι εγκάρσιες δεξιότητες, είναι ένας όρος που προτιμάται στα πολιτικά έγγραφα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για να περιγράψουν τον ψηφιακό γραμματισμό εστιάζοντας στην 

κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τη συλλογική εργασία και την αξιοποίηση 

ψηφιακών εργαλείων (ATS2020). Περιλαμβάνει δεξιότητες, όπως η συνεργασία και η 

επικοινωνία, η αυτόνομη μάθηση, η δημιουργικότητα και η καινοτομία.    

Διαπιστώνεται ότι στα αρχικά επίσημα κείμενα (π.χ. UNESCO) οι ψηφιακές δεξιότητες 

έχουν ως επίκεντρο την απλή διεκπεραίωση εγγράφων και τη διανομή πληροφοριών, ενώ σε 

πιο πρόσφατα επίσημα έγγραφα (π.χ. ATS2020) οι ψηφιακές δεξιότητες ενσωματώνονται 

στις δεξιότητες του 21ου αιώνα.    

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν εισβάλλει στο χώρο της εκπαίδευσης και επηρεάζουν κάθε 

πτυχή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Για τη διαχείριση των ψηφιακών τεχνολογιών 

απαραίτητη θεωρείται η κατοχή γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι ψηφιακές δεξιότητες 

θεωρούνται σύγχρονα διαβατήρια για ενεργό συμμετοχή των διευθυντικών στελεχών της 

εκπαίδευσης στη σύγχρονη Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας. Σε ερευνητικές 

μελέτες και εκθέσεις, καθώς και στα επίσημα κείμενα της εκπαιδευτικής πολιτικής 

απαντώνται οι όροι ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακές ικανότητες, ψηφιακός γραμματισμός και 

εγκάρσιες δεξιότητες. Ουσιαστικά, πρόκειται για παρεμφερείς όρους που σχετίζονται με τις 

ψηφιακές γνώσεις με τις οποίες οφείλουν να είναι εξοπλισμένοι οι σύγχρονοι ηγέτες της 
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εκπαίδευσης για να ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο ρόλο τους στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης.     
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1.2 Σημαντικότητα ψηφιακών δεξιοτήτων 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση:  

 Να προσδιορίσετε τη σημαντικότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων για την καθημερινή 

ζωή και εργασία σας 

 Να αναγνωρίσετε τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων ως εφαλτήριο για το 

μετασχηματισμό σας σε πολυτάλαντους ηγέτες της εκπαίδευσης 

 15 λεπτά 

http://ats2020.eu/
http://www.oecd.org/edu/ceri/45053490.pdf
http://www.gbv.de/dms/zbw/824458117.pdf
https://www.teachaway.com/blog/digital-skills-vs-digital-literacy-whats-difference
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10639-017-9649-3.pdf
http://www.ictliteracy.info/rf.pdf/Digital-Skills-and-Learning-Report2017.pdf
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Στη σύγχρονη κοινωνία, η τεχνολογία έχει εισχωρήσει δυναμικά σε όλους τομείς της 

καθημερινής ζωής και διαπιστώνεται όλο και πιο συχνά η απαίτηση για ψηφιακή επάρκεια. 

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών αντανακλάται στις ζωές μας για τη διεκπεραίωση ποικίλων 

εργασιών, τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό τομέα. Οι ψηφιακές 

τεχνολογίες εντοπίζονται σχεδόν σε κάθε τμήμα της καθημερινής μας ζωής και του  

επαγγελματικού μας βίου: α) στην επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την 

κοινή χρήση αρχείων και τη σύνδεση με τους άλλους, β) στην αγορά και πώληση προϊόντων 

και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, γ) στη διαχείριση των οικονομικών με τη χρήση του e-

banking, δ) στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της ηλεκτρονικής μάθησης 

στην εκπαίδευση, ε) στην παιχνιδοποίηση και τις προσομοιώσεις για την υποστήριξη της 

συνεργατικής μάθησης, στ) στις επιχειρήσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών των πελατών, 

ζ) στον τρόπο διασκέδασης με ηλεκτρονικές συσκευές, όπως οι τρισδιάστατες τηλεοράσεις 

και τα βιντεοπαιχνίδια, καθώς και πλήθος άλλες εφαρμογές που στόχο έχουν τη διευκόλυνση 

της ζωής μας. 

Το σύγχρονο σχολείο στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας και της αυξανόμενης τάσης για 

καινοτομία, εφόσον καθοδηγηθεί από τον σχολικό ηγέτη στην υιοθέτηση της ψηφιακής 

τεχνολογίας θα είναι έτοιμο να  αντιμετωπίσει τις μύριες προκλήσεις που αναδύονται στον 

ψηφιακό κόσμο. Για να καταστεί κάτι τέτοιο εφικτό, οι ηγέτες οφείλουν να κατανοήσουν την 

προέλευση των παρερμηνειών που συχνά περιβάλλουν τη χρήση της τεχνολογίας. Το τελικό 

αποτέλεσμα θα είναι η αλλαγή στις συμπεριφορές και τις ηγετικές πρακτικές, με την 

τεχνολογία ως βασικό στοιχείο ενημέρωσης, επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας 

μεταξύ των ομάδων στη σχολική κοινότητα. 

Οι πρόοδοι στη ψηφιακή τεχνολογία δημιουργούν ολοένα και περισσότερες προκλήσεις για 

τα ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης, τα οποία αντιμετωπίζουν μια διαρκώς εξελισσόμενη 

ανάγκη για αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και προώθησή τους στο ευρύτερο 

σχολικό περιβάλλον. Η ικανότητα των σχολείων να ανταγωνιστούν και να εξελιχθούν σε 

σύγχρονες σχολικές μονάδες του 21ου αιώνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καινοτόμο 

και αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών από τους κατέχοντες τα ηνία της διοίκησης των 

σχολείων. Στο σύγχρονο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σχολικό περιβάλλον, η τεχνολογία 

αποτελεί έναν βασικό παράγοντα που επιτρέπει την επικοινωνία, την καινοτομία και την 

αποδοτικότητα.   

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν εισχωρήσει στη ζωή μας, τόσο στον προσωπικό τομέα όσο 

και στον επαγγελματικό. Στο χώρο της διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων η ψηφιακή 

ετοιμότητα απαιτεί την τεχνογνωσία και συνεπάγεται αλλαγή και προσαρμογή στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες. Τα στελέχη της εκπαίδευσης οφείλουν να εξοπλιστούν με 

ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να καταστούν θύλακες καινοτομίας στην ψηφιακή εκπαίδευση 

που βρίσκεται προ των πυλών στα σχολεία της Ευρώπης.  
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1.3 Ψηφιακή ηγεσία - χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση:  

 Να αναγνωρίζετε ποιο στέλεχος εκπαίδευσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως ψηφιακός 

ηγέτης  

 Να διακρίνετε τα χαρακτηριστικά που διέπουν έναν ψηφιακό ηγέτη    

 Να καθορίζετε τα κίνητρα για την αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και 

εφαρμογών για την προώθηση των ψηφιακών τεχνολογιών  

 15 λεπτά 

 

Οι σύγχρονες σχολικές μονάδες ως εκπαιδευτικοί οργανισμοί 

όντας διαρκώς εξελισσόμενοι μετασχηματίζονται για να 

εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού γίγνεσθαι. Επιτακτική ανάγκη θεωρείται οι 

ηγέτες της εκπαίδευσης να είναι εξοπλισμένοι με τις 

απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα, προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις ισχύουσες αλλαγές. Επιπλέον, αξίζει να 

επισημανθεί ότι ανάμεσα στα κριτήρια αξιολόγησης ενός 

διευθυντικού στελέχους της εκπαίδευσης το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στην επικαιροποίηση των γνώσεών τους στην 

αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών.    

 
 

Ο DasGupta (2011) σε βιβλιογραφική επισκόπηση καταλήγει ότι η αξιοποίηση των 

τεχνολογιών από τους ηγέτες δεν μεταβάλλει τους σκοπούς της ηγεσίας. Οι τεχνολογίες 

αποτελούν απλώς νέα εργαλεία στη διάθεση των διευθυντικών στελεχών για την άσκηση της 

ηγεσίας. Επομένως, στο πλαίσιο της ψηφιακής ηγεσίας ο ηγέτης καλείται να ανταποκριθεί 

στον ρόλο του σε ένα περιβάλλον στο οποίο επικρατούν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Οι 

ψηφιακοί ηγέτες είναι εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν επιτυχώς τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία και να αξιοποιήσουν την πρόοδο των 

τεχνολογιών.  
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Οι Bastos και Oliveira (2015) σε δύο έρευνες που διεξήγαγαν σε σχολεία Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Πορτογαλία παρουσίασαν το προφίλ των δεξιοτήτων των διευθυντών 

σχολείων αναφορικά με τον ψηφιακό γραμματισμό, και τη σύνδεση του προφίλ τους με την 

εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στις παιδαγωγικές πρακτικές τους. Τα ευρήματα έδειξαν 

ότι τα διευθυντικά στελέχη αξιοποίησαν παιδαγωγικά τις τεχνολογίες στην εκπαιδευτική 

διοίκηση παρωθώντας εκπαιδευτικούς και μαθητές στο να καινοτομούν. Επιπρόσθετα, είχαν 

επίγνωση της σημασίας του ψηφιακού γραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειές του 

στην κοινωνία, στην οποία η μάθηση εκλαμβάνεται ως μία διά βίου διαδικασία. 

Σε μια προσπάθεια ανάπτυξης εθνικής συναίνεσης σχετικά με τα τεχνολογικά πρότυπα για  

τους ηγέτες της εκπαίδευσης, η Διεθνής Κοινότητα για την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση 

(International Society for Technology in Education-ISTE) εισηγείται πρότυπα για τους 

σχολικούς ηγέτες, με στόχο την υποστήριξη της ψηφιακής μάθησης σε τεχνολογικά 

περιβάλλοντα (ISTE, 2016). Ένα από τα πρότυπα αναφέρεται στην κουλτούρα μάθησης, 

σύμφωνα με το οποίο τα στελέχη της εκπαίδευσης επιβάλλεται να δημιουργούν, να 

προωθούν και να διατηρούν μια δυναμική κουλτούρα μάθησης για την ψηφιακή εποχή. 

Επιπλέον, ένα άλλο πρότυπο είναι η προώθηση της ψηφιακής πολιτειότητας (digital 

citizenship). Οι ηγέτες στο χώρο της εκπαίδευσης θα πρέπει να καθοδηγούν τους μαθητές 

στο να καταστούν πολίτες της ψηφιακής εποχής. Η ψηφιακή πολιτειότητα αναφέρεται στη 

συμπεριφορά, στις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να επιδεικνύουν οι άνθρωποι κατά 

την αλληλεπίδρασή τους με τα ψηφιακά εργαλεία. Η έρευνα των Yu και Prince (2016) 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επίδοξοι διευθυντές σχολείων είναι πιο πιθανό να 

παρουσιάσουν την ανάγκη για επαγγελματική εξέλιξη ως προς την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας, ώστε να ανταποκριθούν στα πρότυπα του ISTE. 

Δεδομένου ότι ο όρος ψηφιακή ηγεσία (e-leadership) εμφανίστηκε 

πρόσφατα, η βιβλιογραφία όσον αφορά στην εφαρμογή αυτού του 

είδους ηγεσίας στα σύγχρονα σχολεία είναι περιορισμένη. Παρόλα 

αυτά, οι έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ψηφιακή ηγεσία 
 

δύναται να συμβάλει στην ανάπτυξη της σχολικής μονάδας ποικιλοτρόπως, όπως:  

i) στη διαμόρφωση πιο συμμετοχικού συστήματος λήψης αποφάσεων (Βlau & Presser, 2013)  

ii) στην τόνωση της συνεργασίας των μελών της σχολικής κοινότητας (Vázquez Cano, 2013)  

iii) στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για την επίτευξη ενός αποτελεσματικότερου 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Hauge & Norenes, 2015).  

Επιπλέον, οι ψηφιακοί ηγέτες έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενθαρρύνοντάς τους να σχηματίσουν διαδικτυακές κοινότητες 

μάθησης για τη διάχυση ιδεών και καλών πρακτικών, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών. 

Προκειμένου να λειτουργήσουν σωστά και εποικοδομητικά οι διαδικτυακές κοινότητες 

μάθησης, απαιτείται οι ψηφιακοί ηγέτες να διασφαλίζουν τη δημιουργία ενός κλίματος 

εμπιστοσύνης για την ανάπτυξη σχέσεων, επικοινωνίας και συνεργατικών δομών, 

ενισχύοντας τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να χειριστούν κατάλληλα τα 
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διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία (García Carreño, 2014). Μια πληθώρα εργαλείων διατίθενται 

στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για τη δικτύωση με συναδέλφους. Εκτός από τις 

υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι ηγέτες μπορούν να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε 

Wikis, blogs, συνομιλίες, τηλεδιασκέψεις, φόρουμ συζητήσεων, διαμοιρασμό και κοινή 

χρήση αρχείων.  

 

Επιπρόσθετα, οι ψηφιακοί ηγέτες δημιουργούν κουλτούρα συνεργασίας εντός της σχολικής 

μονάδας παρακινώντας τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά 

εργαλεία με στόχο: i) την ανταλλαγή σχεδίων διδασκαλίας, ii) τη συζήτηση για τους 

μαθησιακούς στόχους που θέτουν και τη διδακτική μεθοδολογία που αξιοποιούν, και iii) τη 

συνδιαμόρφωση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών μέσα από τη συνεργασία σε ένα 

υποστηρικτικό ψηφιακό περιβάλλον (Hauge & Norenes, 2015). Παράλληλα, δεν πρέπει να 

λανθάνει της προσοχής μας ότι οι ψηφιακοί ηγέτες είναι εκείνοι οι οποίοι ανοίγουν διαύλους 

επικοινωνίας με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου.  

Οι τεχνολογικές αλλαγές επιδρούν στις καινοτόμες διαύλους επικοινωνίας και στις συνθήκες 

εργασίες εντός των σχολείων, ενώ παράλληλα οι σχολικοί ηγέτες επιχειρούν την προώθηση 

της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε οι μαθητευόμενοι να είναι σε θέση να 

ενσωματωθούν στην κοινωνία ως μελλοντικοί εργαζόμενοι, πολίτες αλλά και ιδιώτες. Οι 

αλλαγές αυτές οδήγησαν στην καθιέρωση της ψηφιακής παιδείας που αποτελεί το επίκεντρο 

μιας παγκόσμιας πολιτικής ώθησης για την υιοθέτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα εκκινώντας 

από τα διευθυντικά στελέχη ως εισηγητές της αλλαγής και προχωρώντας στους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί πολιτική 

προτεραιότητα στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης.  

 

ΣΥΝΟΨΗ  

Η ψηφιακή ηγεσία ως όρος, παρότι εμφανίστηκε πρόσφατα, αποτελεί μία νέα πτυχή της 

σχολικής ηγεσίας, που ανταποκρίνεται στα πρότυπα της Ευρώπης για ψηφιακούς ηγέτες της 

εκπαίδευσης. Οι πυλώνες της ψηφιακής ηγεσίας θα μπορούσαν να συνοψιστούν στους εξής: 

α) επικοινωνία, β) επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, γ) δημιουργία διαδικτυακών 

κοινοτήτων μάθησης, δ) διαμόρφωση ψηφιακής κουλτούρας, ε) ενθάρρυνση αξιοποίησης 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στ) εμπλοκή μαθητών στη μάθηση, και ζ) προώθηση 

συνεργατικών δομών μάθησης με την αξιοποίηση συνεργατικών μαθησιακών εργαλείων. 

Επομένως, οι σχολικοί ηγέτες αναμένεται να καταστούν οι καταλύτες της αλλαγής και του 

μετασχηματισμού στις σχολικές μονάδες του 21ου αιώνα.   
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 Ανταποκριθείτε θετικά στην εισαγωγή των ψηφιακών τεχνολογιών 

 Ευνοήστε την ανάπτυξη διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης 

 Δημιουργήστε συνεργατική ψηφιακή κουλτούρα μάθησης 

 Ενθαρρύνετε τη χρήση συνεργατικών ψηφιακών εργαλείων  

 Αναπτύξτε διαύλους ψηφιακής επικοινωνίας στο περιβάλλον του σχολείου  

 Αξιοποιήστε εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης     
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1.4 Οι βασικότερες ψηφιακές δεξιότητες ηγετικών στελεχών  

Με το πέρας της μελέτης αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση:                                               

 Να εξοικειωθείτε με την έννοια των ψηφιακών δεξιοτήτων  

 Να εντοπίσετε τις ψηφιακές δεξιότητες που χαρακτηρίζουν ένα στέλεχος της 

εκπαίδευσης ως ψηφιακό ηγέτη  

 15 λεπτά 

http://www.iste.org/standards/for-students
http://www.leadered.com/pdf/LeadingintheDigitalAge_11.14.pdf
https://digileaders.com/6-characteristics-digital-leadership/
https://www.edutopia.org/blog/school-leaders-guiding-teachers-digital-age-anne-obrien
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Ψηφιακές δεξιότητες: θεωρητικό πλαίσιο  

Οι ψηφιακές δεξιότητες δεν αφορούν μόνο την αποστολή και διεκπεραίωση ηλεκτρονικών 

εγγράφων ή τη δημιουργία παρουσιάσεων. Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών 

στρατηγικών, καθώς και εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που 

περιλαμβάνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη δημιουργία βίντεο, το σχεδιασμό 

ιστοσελίδων, την ψηφιακή επεξεργασία ήχου, τη συνεργατική εργασία στο Διαδίκτυο, τη 

δυνατότητα αποτελεσματικής και υπεύθυνης χρήσης ενός προγράμματος περιήγησης ιστού, 

καθώς και εργαλείων όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι μηχανές αναζήτησης. Οι 

ψηφιακές δεξιότητες επικεντρώνονται στο είδος του ψηφιακού εργαλείου που έχετε στη 

διάθεσή σας και στον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να το αξιοποιήσετε (π.χ. πώς να 

δημιουργήσετε επαγγελματικά προφίλ, να “ποστάρετε”, να επικοινωνείτε με άλλους 

επαγγελματίες, κ.λπ). Ο στόχος είναι να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τις ψηφιακές 

τεχνολογίες για να απολαμβάνετε τα οφέλη που εκείνες σας παρέχουν.   

Ο Sheninger (2014) στο βιβλίο του “Digital Leadership: Changing Paradigms for Changing 

Times” υπογραμμίζει ότι η ψηφιακή ηγεσία δεν αφορά αποκλειστικά τα εργαλεία αλλά 

γενικότερα πρόκειται για μια στρατηγική ηγεσία που αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους για 

την προώθηση των αλλαγών που απαιτούνται, ώστε να καλλιεργηθεί μια σχολική κουλτούρα 

επικεντρωμένη στην εμπλοκή των μαθητευόμενων. Υποστηρίζει ότι οι ηγέτες στην ψηφιακή 

εποχή πρέπει να αγκαλιάσουν τα κοινωνικά μέσα για να μεταδώσουν το όραμα του σχολείου 

απευθυνόμενοι σε όλους τους σχολικούς φορείς. Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν 

στους σχολικούς ηγέτες την ευκαιρία να διαμορφώσουν οποιοδήποτε είδος αφήγησης μέσω 

κειμένου, εικόνων, βίντεο και κοινόχρηστου περιεχομένου. Κάτι τέτοιο επιτρέπει στους 

ηγέτες να γνωστοποιούν το όραμά τους στις οικογένειες των μαθητών, να εμπλέκουν  

εκπαιδευτικούς σε συνομιλίες, να δημιουργούν επαγγελματικές συνεργασίες και να ωθούν 

στη δόμηση της γνώσης μέσα από τη συνεργατική μάθηση.  

Ήδη από το 2013 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

αναφοράς για την υποστήριξη της ανάπτυξης της ψηφιακής ικανότητας των πολιτών - 

ευρέως γνωστό ως DigComp. Το DigComp ομαδοποίησε το σύνολο των ψηφιακών 

δεξιοτήτων σε πέντε τομείς: i) πληροφοριακός αλφαβητισμός και αλφαβητισμός δεδομένων, 

ii)  επικοινωνία και συνεργασία, iii)  δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, iv) ασφάλεια και 

v) επίλυση προβλημάτων.  



 
682 

                                      

Το 2017 δημοσιεύτηκε επικαιροποιημένο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ευρωπαϊκό 

πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών, το οποίο είναι ευρέως γνωστό ως 

DigCompEdu. Αυτό το θεωρητικό πλαίσιο ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη 

ευαισθητοποίηση ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη από ένα σύνολο ψηφιακών ικανοτήτων 

ειδικά για το επάγγελμά τους, προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό των ψηφιακών 

τεχνολογιών για την ενίσχυση της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Το DigComp ομαδοποίησε 

το σύνολο των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε έξι τομείς: i) επαγγελματική 

δέσμευση, ii) ψηφιακοί πόροι, iii) διδασκαλία και μάθηση, iv) αξιολόγηση, v) ενδυνάμωση 

μαθητευομένων και  vi) διευκόλυνση της ψηφιακής ικανότητας των μαθητευομένων. 

(https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu)  

 

Οι ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών εκφράζονται από την ικανότητά τους να 

αξιοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες όχι μόνο για την ενίσχυση της διδασκαλίας αλλά και για 

τις επαγγελματικές τους αλληλεπιδράσεις με συναδέλφους, μαθητές, γονείς και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη, όχι μόνο για την ατομική τους επαγγελματική ανάπτυξη αλλά και για 

το κοινό καλό και τη διαρκή καινοτομία στο σχολικό οργανισμό. Αναλυτικά οι ψηφιακές 

δεξιότητες αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1):  

 

Τομείς 

ψηφιακών 

δεξιοτήτων   

Ανάλυση ψηφιακών δεξιοτήτων 

1. Επαγγελματική 

δέσμευση 

1.1 Οργανωτική επικοινωνία 

Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της επικοινωνίας με 

μαθητές, γονείς και τρίτους. Συμβολή στη συνεργατική ανάπτυξη και 

βελτίωση των επικοινωνιακών στρατηγικών. 

 

1.2 Επαγγελματική συνεργασία 

Χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για συνεργασία με άλλους 

εκπαιδευτικούς, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και ανάπτυξη 

συνεργατικών καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών. 

  

1.3 Ανακλαστική πρακτική 

Μεμονωμένη και συλλογική κριτική αξιολόγηση και ενεργός ανάπτυξη της 

ψηφιακής παιδαγωγικής πρακτικής. 

 

1.4 Ψηφιακή Συνεχόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη 

Χρήση ψηφιακών πηγών για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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2. Ψηφιακοί πόροι 2.1 Επιλογή ψηφιακών πόρων 

Προσδιορισμός, αξιολόγηση και επιλογή ψηφιακών πόρων για τη διδασκαλία 

και μάθηση. Εξέταση των στόχων μάθησης, του πλαισίου, της παιδαγωγικής 

προσέγγισης και της ομάδας των μαθητών κατά την επιλογή των ψηφιακών 

πόρων και τον προγραμματισμό της χρήσης τους. 

 

2.2 Δημιουργία και τροποποίηση ψηφιακών πόρων 

Τροποποίηση και αξιοποίηση των υφιστάμενων ανοικτών αδειοδοτημένων 

πόρων. Δημιουργία ή συνδημιουργία νέων ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων. 

Εξέταση των στόχων μάθησης, του πλαισίου, της παιδαγωγικής προσέγγισης 

και της ομάδας μαθητών κατά το σχεδιασμό ψηφιακών πόρων και τον 

προγραμματισμό της χρήσης τους. 

 

2.3 Διαχείριση, προστασία και ανταλλαγή ψηφιακών πόρων 

Οργάνωση του ψηφιακού περιεχομένου και διάθεσή του σε μαθητές, γονείς 

και εκπαιδευτικούς. Προστασία ευαίσθητου ψηφιακού περιεχομένου. 

Σεβασμός και σωστή εφαρμογή των κανόνων περί ιδιωτικότητας και 

πνευματικών δικαιωμάτων. Κατανόηση της χρήσης και της δημιουργίας 

ανοικτών αδειών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων.  

 

3. Διδασκαλία και 

μάθηση 

3.1 Διδασκαλία 

Σχεδιασμός και εφαρμογή ψηφιακών συσκευών και πόρων στη διαδικασία 

διδασκαλίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διδακτικών 

παρεμβάσεων. Διαχείριση και ενορχήστρωση των στρατηγικών ψηφιακής 

διδασκαλίας. Πειραματισμός και ανάπτυξη νέων μορφών και παιδαγωγικών 

μεθόδων για διδασκαλία. 

 

3.2 Καθοδήγηση 

Χρήση ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με  

μαθητές, ατομικά και συλλογικά, εντός και εκτός της εκπαιδευτικής 

συνεδρίας. Αξιοποίηση τεχνολογιών για έγκαιρη και στοχοθετημένη 

καθοδήγηση και βοήθεια. Πειραματισμός και ανάπτυξη νέων μορφών και 

μεθόδων για την παροχή καθοδήγησης.  

 

3.3 Συνεργατική μάθηση 

Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας 

των εκπαιδευομένων. Χρησιμοποίηση τεχνολογιών από μαθητές ως μέρος 

συνεργατικών εργασιών, ως μέσο για την ενίσχυση της επικοινωνίας, της 

συνεργασίας και της δημιουργίας συνεργατικής γνώσης. 

  

3.4 Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της 

αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, δηλαδή οι μαθητές να είναι σε θέση να 

σχεδιάσουν, να παρακολουθήσουν και να προβληματιστούν για την 

εκμάθησή τους, να δώσουν στοιχεία για την πρόοδο, να μοιραστούν ιδέες και 

να βρουν δημιουργικές λύσεις. 

 

4. Αξιολόγηση 4.1 Στρατηγικές αξιολόγησης 

Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τη διαμορφωτική και την αθροιστική 

αξιολόγηση. Ενίσχυση της καταλληλότητας των μορφών αξιολόγησης και 

προσεγγίσεων. 

 

4.2 Ανάλυση στοιχείων 

Δημιουργία, επιλογή, κριτική ανάλυση και ερμηνεία ψηφιακών στοιχείων 
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σχετικά με τη δραστηριότητα, τις επιδόσεις και την πρόοδο των μαθητών, 

προκειμένου να ενημερωθεί η διδασκαλία και η μάθηση. 

 

4.3 Ανατροφοδότηση και προγραμματισμός 

Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για παροχή στοχευμένης και 

έγκαιρης ενημέρωσης στους μαθητές. Προσαρμογή των στρατηγικών 

διδασκαλίας και παροχή στοχοθετημένης υποστήριξης. Κατανόηση για την 

αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη λήψη αποφάσεων. 

 

5. Ενδυνάμωση  

μαθητευομένων 

5.1 Προσβασιμότητα και ένταξη 

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των μαθητών στους μαθησιακούς πόρους 

και δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν ειδικές 

ανάγκες. Ανταπόκριση στις ψηφιακές προσδοκίες και ικανότητες των 

μαθητών, καθώς επίσης και στους φυσικούς και γνωστικούς περιορισμούς, 

καθώς και στους περιορισμούς του πλαισίου ως προς τη χρήση των 

τεχνολογιών. 

 

5.2 Διαφοροποίηση και εξατομίκευση 

Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των 

διαφορετικών μαθησιακών αναγκών των μαθητών, επιτρέποντάς τους να 

προχωρήσουν σε διαφορετικά επίπεδα και ταχύτητες και να ακολουθήσουν 

ατομικά μαθησιακά μονοπάτια.  

 

5.3 Ενεργός συμμετοχή μαθητών 

Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την προώθηση της δημιουργικής 

εμπλοκής των μαθητών. Αξιοποίηση των τεχνολογιών στις παιδαγωγικές 

στρατηγικές που προωθούν τις εγκάρσιες δεξιότητες, τη βαθιά σκέψη και τη 

δημιουργική έκφραση. Άνοιγμα της μάθησης σε πραγματικά περιβάλλοντα, 

πρακτικές δραστηριότητες, επιστημονική έρευνα, επίλυση προβλημάτων και 

αύξηση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών.  

 

6. Διευκόλυνση 

της ψηφιακής 

ικανότητας  

μαθητευομένων 

6.1 Ενημέρωση και γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας 

Ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων και αναθέσεων εργασιών που 

απαιτούν από τους μαθητές να διατυπώνουν τις ανάγκες πληροφόρησης. 

Εύρεση πληροφοριών και πόρων σε ψηφιακό περιβάλλον. Οργάνωση, 

επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία πληροφοριών. Σύγκριση και κριτική 

αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών και των πηγών τους. 

6.2 Ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία 

Ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων και αναθέσεων εργασιών που 

απαιτούν από τους μαθητές να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και υπεύθυνα 

τις τεχνολογίες για επικοινωνία, συνεργασία και συμμετοχή. 

 

6.3 Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 

Ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων και  αναθέσεων εργασιών που 

απαιτούν από τους μαθητές να εκφραστούν μέσω ψηφιακών μέσων και να 

τροποποιήσουν και να δημιουργήσουν ψηφιακό περιεχόμενο σε διαφορετικές 

μορφές. Διδασκαλία μαθητών για την ισχύ των πνευματικών δικαιωμάτων 

και των αδειών χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου, τον τρόπο αναφοράς 

των πηγών και την απόδοση αδειών.  

 

6.4 Υπεύθυνη χρήση 

Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της φυσικής, ψυχολογικής και κοινωνικής 

ευημερίας των μαθητών κατά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Ενθάρρυνση 

των μαθητών να διαχειρίζονται κινδύνους και να χρησιμοποιούν τις 
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τεχνολογίες με ασφάλεια και υπευθυνότητα. 

 

6.5 Ψηφιακή επίλυση προβλημάτων 

Ενσωμάτωση μαθησιακών δραστηριοτήτων και αναθέσεων εργασιών που 

απαιτούν από τους μαθητές να εντοπίζουν και να επιλύουν τεχνικά 

προβλήματα ή να μεταφέρουν δημιουργικά τις τεχνολογικές γνώσεις σε νέες 

καταστάσεις. 

Πίνακας 1: Τομείς και ανάλυση ψηφιακών δεξιοτήτων 

 

ΣΥΝΟΨΗ  

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορίας και της γνώσης - μια ισχύουσα τάση που χαρακτηρίζει 

την ψηφιακή εποχή μας - μετασχηματίζει και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο 

αλληλεπιδρούμε, εργαζόμαστε και μαθαίνουμε και αυτό οδηγεί σε ένα σημαντικό 

συμπέρασμα: προκειμένου να είστε ικανοί να προσαρμοστείτε και να αντιμετωπίσετε όσο το 

δυνατόν καλύτερα τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, απαιτείται να αναπτύξετε τις 

απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, καθώς αποτελούν βασικό προαπαιτούμενο για την 

επιτυχία σας. 

 

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC98209/jrc98209_r_digcomporg_final.pdf 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf 

Vuorikari, R., Punie, Y., Gomez, S. C., & Van Den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The digital competence 

framework for citizens. Update phase 1: The conceptual reference model(No. JRC101254). Joint 

Research Centre (Seville site). 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9cBqAbqqvw 

1.5 Πώς να αξιοποιείτε ψηφιακούς πόρους / περιεχόμενο 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση:                                               

 Να αντιληφθείτε τον τρόπο με τον οποίο παράγονται και διανέμονται πληροφορίες 

στον Παγκόσμιο Ιστό  

 Να κατανοήσετε πώς να διεξάγετε μια αποτελεσματική αναζήτηση στο Διαδίκτυο 

χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά 

 Να εφαρμόσετε τις στρατηγικές αναζήτησης κατά την διερεύνηση ποικίλων 

θεμάτων 

 15 λεπτά 

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς, εσείς ως ηγέτες της εκπαίδευσης 

έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία και σε ηλεκτρονικές πηγές, εντός 

και εκτός του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται τεράστιες δυνατότητες στο χώρο 

της διοίκησης των σχολείων, εφόσον οι παραδοσιακές παιδαγωγικές πρακτικές δεν 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC98209/jrc98209_r_digcomporg_final.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q9cBqAbqqvw
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αποτελούν πλέον την κύρια πηγή πληροφόρησης. Με ποιους τρόπους λοιπόν μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τις νέες ψηφιακές πηγές για τη βελτίωση της παροχής εκπαίδευσης και για 

την παροχή σημαντικών εμπειριών στους μαθητές σας;  

Είναι ιδιαίτερο σημαντικό ως διευθυντικά στελέχη να εντοπίζετε και να αξιολογείτε τους 

ψηφιακούς πόρους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές πτυχές. Εκτός από τις μηχανές 

αναζήτησης, έχετε τα δυνατότητα να χρησιμοποιείτε μια πληθώρα άλλων πηγών,  

συνεργατικές πλατφόρμες, επίσημα αποθετήρια, κ.λπ, να αξιολογείτε την αξιοπιστία και την 

καταλληλότητα του περιεχομένου τους με βάση ένα συνδυασμό κριτηρίων και σε περίπτωση 

αξιοποίησης των πόρων να επισημαίνετε την πηγή προέλευσής τους. Επιπλέον, μπορείτε να 

καταρτίζετε ολοκληρωμένα αποθετήρια ψηφιακού περιεχομένου και τα διαθέτετε σε μαθητές 

ή εκπαιδευτικούς, παρουσιάζοντας και τις άδειες για τις πηγές που δημοσιεύετε στο 

Διαδίκτυο. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι σημαντικό να μοιραστείτε με τους μαθητές τη 

δυσκολία του να είναι κάποιος ασφαλής στο Διαδίκτυο, να είναι σε θέση να διακρίνει τις 

ποιοτικές ψηφιακές πηγές και να αναγνωρίζει τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας.    

Αναζήτηση στο Διαδίκτυο 

Το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται ευρέως 

και είναι εύκολα προσβάσιμο σε 

εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως 

(υπολογίζεται 7.634.758.428 

δισεκατομμύρια το 2018, www. 

internetworldstats.com). Παρουσιάζει 

μεγάλο αντίκτυπο στον τρόπο δόμησης 

της γνώσης και μπορεί να προσφέρει 

υπέρογκες ποσότητες πληροφοριών 

άμεσα για τα περισσότερα θέματα.  

Η αναζήτηση στο Διαδίκτυο είναι η πρακτική της αξιοποίησης του Παγκόσμιου Ιστού. Ο 

Παγκόσμιος Ιστός είναι μία από τις υπηρεσίες που διαβιβάζονται μέσω του Διαδικτύου. 

Πρόκειται για συλλογή διασυνδεδεμένων εγγράφων, εικόνων και άλλων πόρων 

πληροφόρησης, που συνδέονται με υπερ-συνδέσεις και ηλεκτρονικές διευθύνσεις και 

συνιστά εξαιρετικά χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για την έρευνα. Η αναζήτηση στο 

Διαδίκτυο μπορεί να αποβεί ευεργετική, καθώς προσφέρει άμεσα μια πληθώρα πληροφοριών 

απευθείας από τον Ιστό, ωστόσο μπορεί να είναι και απογοητευτική, καθώς τα αποτελέσματα 

της αναζήτησης ενδεχομένως να μην αποβούν τόσο χρήσιμα ή ποιοτικά. Ο Παγκόσμιος 

Ιστός κατά κοινή ομολογία αποτελεί εξαιρετική πηγή πληροφοριών, ωστόσο δεν υποκαθιστά 

τις βιβλιοθήκες, καθώς οι πιο αξιόπιστες ακαδημαϊκές πληροφορίες διατίθενται σε αξιόλογα 

βιβλία και επιστημονικά περιοδικά.  

Το Διαδίκτυο παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, πόρων και υπηρεσιών, αλλά στον 

ψηφιακό κόσμο που ζούμε η ικανότητα να αναζητήσει κάποιος σχετικές και αξιόπιστες 

πληροφορίες δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Μερικές από τις πιο βασικές πτυχές είναι: 

http://www.internetworldstats.com/
http://www.internetworldstats.com/
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 Μηχανές Αναζήτησης (Search Engines) και τα Προγράμματα Περιήγησης στο 

Διαδίκτυο (Internet Browsers): καθώς ο αριθμός των χρηστών και οι πόροι μέσω του 

Διαδικτύου διαρκώς αυξάνονται, οι μηχανές αναζήτησης δημιουργήθηκαν ως ένα εργαλείο 

που παρέχεται δωρεάν, με σκοπό να βοηθήσουν τους ανθρώπους να εντοπίσουν την 

πληροφορία που αναζητούν όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Τα σκήπτρα ανάμεσα στις 

μηχανές αναζήτησης κατέχει σήμερα η μηχανή αναζήτησης Google.  

Ο κατάλογος περιλαμβάνει και άλλες μηχανές 

αναζήτησης, όπως οι AltaVista, Infoseek, 

Lycos, Phantis, Bing, Yahoo, Ask, Aol, Baidu, 

Excite και πλήθος άλλες, που παρότι δεν είναι 

τόσο γνωστές, ωστόσο εξακολουθούν να 

εξυπηρετούν εκατομμύρια χρήστες.  

Η αναζήτηση πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο θέμα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε 

επιλέγοντας κατηγορία (και υποκατηγορίες) από μία λίστα θεματικών ενοτήτων 

προτεινόμενων από τη μηχανή αναζήτησης είτε χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά που 

προσδιορίζουν το θέμα. 

Ένα Πρόγραμμα Περιήγησης (Web Browser) είναι ένα εργαλείο Ιστού για την ανάκτηση και 

την προβολή πληροφοριακών πηγών, όπως ιστοσελίδες, εικόνες και βίντεο. Κάθε ιστότοπος 

έχει μια διεύθυνση που ονομάζεται διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator).  

 

Τα δημοφιλέστερα προγράμματα περιήγησης Ιστού είναι 

οι Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Opera και Apple Safari. Μια κοινή λειτουργία των 

προγραμμάτων περιήγησης Ιστού είναι οι σελιδοδείκτες ή 

τα αγαπημένα που επιτρέπουν την αποθήκευση των 

διευθύνσεων οποιουδήποτε ιστότοπου επιθυμεί κάποιος 

να επισκεφθεί ξανά. 

 Θεματικοί Κατάλογοι (Subject Directories): συλλογές υπερ-συνδέσεων σε 

ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους, οργανωμένες θεματικά. Περιλαμβάνουν διαδικτυακά 

κείμενα, εφημερίδες, περιοδικά σε βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Οι κατάλογοι 

αυτοί δημιουργούνται και συντηρούνται από τους συντάκτες που εξετάζουν και επιλέγουν 

ιστότοπους για να συμπεριληφθούν στους καταλόγους τους με βάση τον σκοπό που 

εξυπηρετούν. Αποτελούν έγκυρες πηγές πληροφοριών και εξαιτίας της οργάνωσής τους σε 

θέματα, κατηγορίες και υποκατηγορίες, παρέχουν υψηλότερη ποιότητα περιεχομένου.  

 Αναζήτηση βάσεων δεδομένων (Searchable Databases): βοηθά στην αναζήτηση 

εκείνου του τμήματος του Διαδικτύου που ονομάζεται “Αόρατος Ιστός” (Invisible Web), το 

οποίο δεν μπορεί να αναζητηθεί μέσα από τις μηχανές αναζήτησης και επομένως είναι πιο 

δύσκολο να εντοπιστεί.  

 Κοινωνική δικτύωση (Social Networking): διαδικτυακές κοινότητες ανθρώπων που 

παρουσιάζουν κοινά συμφέροντα και δραστηριότητες και επιδιώκουν την αλληλεπίδραση, τη 

συζήτηση, τα σχόλια και το διαμοιρασμό ψηφιακού περιεχομένου κάθε μορφής  (εικόνες, 

κείμενα, βίντεο, συνδέσμους, κ.λπ.).   
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 Κοινωνικοί Σελιδοδείκτες (Social Bookmarking): πρόκειται για διαδικτυακή  

υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν σελιδοδείκτες ή να μοιράζονται 

συνδέσμους, όπως άρθρα, εικόνες, βίντεο, αγαπημένες ιστοσελίδες ή δημοσιεύσεις 

ιστολογίου. Οι δημοφιλέστερες τοποθεσίες Κοινωνικών Σελιδοδεικτών είναι το Twitter, το 

Pinterest, το Linkedin, το Stumbleupon και το Reddit.  

 

Η “έξυπνη” αναζήτηση στο Διαδίκτυο  

Η αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο περιλαμβάνει έναν συνδυασμό τεχνικών.  

Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε αναζήτηση, τότε χρειάζεται να βρείτε τη μηχανή αναζή- 

 

τησης της επιλογής σας, να πληκτρολογήσετε την αναζήτησή σας 

και να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα. Το ζητούμενο είναι να 

γνωρίζετε πώς να θέσετε το ερώτημά σας “με τον σωστό τρόπο”, 

προκειμένου να περιορίσετε τις αναζητήσεις και να μην καταλήξετε 

σε υπερβολικά πολλά ή λίγα αποτελέσματα ή ακόμη και να μην 

εντοπίσετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η ικανότητα 

παραμετροποίησης της αναζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική  για  

τους σχολικούς ηγέτες, ώστε να κατευθύνουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, στα 

επιθυμητά αποτελέσματα αναζήτησης μεγιστοποιώντας τις ικανότητες και την απόδοσή τους 

στο Διαδίκτυο.  

Το πιο σημαντικό βήμα πριν την έναρξη μιας αναζήτησης είναι να ορίσετε το θέμα όσο το 

δυνατόν πληρέστερα, σύντομα και με μεγάλη ακρίβεια. Πρέπει να διατυπώσετε προσεκτικά 

την ερευνητική σας ερώτηση. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθηθείτε ώστε να προσδιορίσετε τις 

κατάλληλες λέξεις-κλειδιά για την αναζήτησή σας, όπως επίσης και τα εργαλεία που θα 

αξιοποιήσετε. Όσο περισσότερες και εύστοχες λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιείτε τόσο πιο 

σχετικά θα είναι τα αποτελέσματα που θα λάβετε.  

Οι στρατηγικές για τη χρήση των διαφορετικών εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών  

ποικίλλουν. Υπάρχουν ορισμένες βασικές δεξιότητες που σχετίζονται με τις συντομεύσεις 

αναζήτησης στο Διαδίκτυο για επιτυχημένες, εύκολες και αποδοτικές αναζητήσεις: 
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 Αξιοποιείστε περισσότερες από μία μηχανές αναζήτησης 

Πειραματιστείτε με διαφορετικές μηχανές αναζήτησης, διότι η καθεμία εμφανίζει 

διαφορετικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να έχετε στο νου σας ότι υπάρχουν πολλές μηχανές 

αναζήτησης που εστιάζουν σε συγκεκριμένες αναζητήσεις, όπως  βιβλία, παιχνίδια, blogs, 

φόρουμς, κ.λπ. 

 Να περιγράφετε με ακρίβεια εκείνο που επιθυμείτε να βρείτε 

Βάλτε μέσα σε εισαγωγικά τις λέξεις ή φράσεις που θέλετε να πηγαίνουν μαζί, ώστε να 

επιτύχετε αποτελέσματα που αφορούν το σύνολο των λέξεων (π.χ. “Συμβατική ή εξ 

Αποστάσεως εκπαίδευση”). 

Επιπλέον, χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά. Μάλιστα, όσες περισσότερες και 

εύστοχες λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιείτε τόσο πιο σχετικά θα είναι τα αποτελέσματα που θα 

πάρετε. Όταν χρησιμοποιείτε λιγότερες λέξεις-κλειδιά αναμένετε μεγαλύτερο όγκο 

πληροφοριών. Χρησιμοποιήστε πεζά γράμματα στις αναζητήσεις σας, ώστε να πάρετε 

αποτελέσματα χωρίς διάκριση πεζών και κεφαλαίων. 

 Προχωρήστε σε σύνθετη αναζήτηση με τη χρήση των λογικών τελεστών (Boolean 

Operators) 

Οι λογικοί τελεστές είναι απλές λέξεις που χρησιμοποιούνται στους όρους αναζήτησης, ώστε 

να συνδυάζουν ή να αποκλείουν λέξεις-κλειδιά που οδηγούν σε πιο ακριβή και παραγωγικά 

αποτελέσματα. Οι συνήθεις λογικοί τελεστές είναι οι: AND, OR, και NOT. 

Όλοι οι όροι αναζήτησης συνδέονται αυτόματα με τον λογικό τελεστή AND. Στα 

αποτελέσματα εμφανίζονται ιστοσελίδες που περιέχουν όλους τους όρους. Με τη χρήση του 

λογικού τελεστή OR τα αποτελέσματα που θα πάρετε περιέχουν σελίδες με έναν από τους 

δύο όρους. Ο τελεστής ΝΟΤ τίθεται σε εφαρμογή όταν προσθέσετε ένα μείον (-) πριν την 

λέξη που θέλετε να μην αναζητηθεί. 

 Αξιολογήστε τους δικτυακούς τόπους 

Κρίνεται απαραίτητο να αξιολογείτε τους δικτυακούς τόπους ως προς την εγκυρότητά τους, 

με βάση το τελευταίο τμήμα της ονομαστικής διεύθυνσης. Οι δικτυακοί τόποι edu, ac, org 

και gov κατά κανόνα περιέχουν έγκυρες πληροφορίες. Το edu υποδηλώνει πανεπιστήμιο 

κυρίως στις Η.Π.Α., το ac υποδηλώνει εκπαιδευτικό οργανισμό, το org υποδηλώνει μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό, και το gov υποδηλώνει κυβερνητικό φορέα των Η.Π.Α. Θα πρέπει 

να είστε πιο επιφυλακτικοί με τους ιστότοπους net (που υποδηλώνει οργανισμό σχετικό με 

το Διαδίκτυο) και com (που υποδηλώνει εμπορικό οργανισμό).  

 Ειδικές αναζητήσεις 

Νοουμένου ότι ο όγκος των διαθέσιμων δεδομένων είναι τεράστιος, μπορείτε να προβείτε σε 

αναζήτηση στο Διαδίκτυο για συγκεκριμένες μορφές αρχείων, όπως για παράδειγμα αρχεία 

Pdf, ppt (για παρουσιάσεις PowerPoint σχετικές με την αναζήτησή σας). Άλλοι δημοφιλείς 

τύποι αρχείων είναι το docx (για Word) και το xlsx (για Excel). 
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Αξιολόγηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων   

Το Διαδίκτυο αποτελεί μία ανεξάντλητη πηγή που περιέχει ορισμένες εξαιρετικά πολύτιμες 

πληροφορίες υψηλής ποιότητας και άλλες που είναι λιγότερο αξιόπιστες. Εκείνο που θα 

πρέπει να λάβετε υπόψη είναι ότι ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει οτιδήποτε στον 

Παγκόσμιο Ιστό και ότι οι πληροφορίες που διατίθενται στο Διαδίκτυο δεν διέπονται πάντα 

από ακρίβεια ή αξιοπιστία. Συνεπώς, η αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πόρων του 

Διαδικτύου είναι καθοριστικής σημασίας και η ευθύνη γι’ αυτό αφορά τους ίδιους τους 

χρήστες. Η κριτική και αποτελεσματική αξιολόγηση των πληροφοριών είναι μια ικανότητα 

που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για το υπόλοιπο της ζωής σας. Υπάρχει ένας κατάλογος 

κριτηρίων που θα σας βοηθήσουν να κρίνετε την αξιοπιστία των πληροφοριών που 

εντοπίζετε στο Διαδίκτυο και να αποφασίσετε αν είναι κατάλληλες για τους σκοπούς της 

μελέτης σας. 

Επικαιρότητα των πληροφοριών: μία αξιόπιστη πηγή πληροφοριών ενημερώνει για την 

ημερομηνία δημιουργίας της πηγής και την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσής της. Οι 

σύνδεσμοι εργασίας υποδεικνύουν ότι ο ιστότοπος διατηρείται και ενημερώνεται τακτικά. 

Αξιοπιστία Υπευθυνότητας: μία αξιόπιστη πηγή αναφέρει το όνομα του συγγραφέα και την 

ιδιότητά του, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν πόσο σχετικός είναι με το θέμα και 

στοιχεία ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του. Η πηγή ενδέχεται να έχει 

δημιουργηθεί ή δημοσιευθεί από κάποιον έγκυρο οργανισμό (π.χ. πανεπιστήμιο, ίδρυμα, 

κ.λπ) και επομένως δεν είναι προσωπική σελίδα. 

Διεύθυνση ιστότοπου: ο τύπος του διακομιστή (server) προσδιορίζει το σκοπό της 

διαδικτυακής πηγής και αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την ποιότητά της. Για παράδειγμα: 

euc.ac. (η πηγή δημοσιεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου), edu (η πηγή 

δημοσιεύτηκε από αμερικανικό πανεπιστήμιο).  

 

Σαφήνεια Περιεχομένου της Πηγής: το κριτήριο αφορά στο πόσο καλά οργανωμένο είναι 

το κείμενο και το πόσο σαφείς πληροφορίες περιέχονται σε αυτό. Επιπλέον, θα πρέπει να μην 

υπάρχουν ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, να είναι εύκολο να πλοηγηθεί κάποιος σε αυτό 

και να είναι αξιόπιστοι οι σύνδεσμοι που παρέχει. Επιπλέον, όταν αξιοποιείτε σκέψεις ή 

αποσπάσματα από δημοσιευμένα  ή αδημοσίευτα έργα άλλου προσώπου, πρέπει πάντοτε να 

κάνετε πλήρη αναφορά για τις συγκεκριμένες πηγές στο κείμενο και στη βιβλιογραφία σας, 

διαφορετικά η παράλειψη αυτή θεωρείται λογοκλοπή. 

 

Αντικειμενικότητα Πληροφοριών: οι πληροφορίες και απόψεις που διατυπώνονται πρέπει 

να είναι αντικειμενικές και αμερόληπτες, να είναι ανεπηρέαστες από οφέλη οικονομικά ή 

ιδεολογικά και η ταυτότητα του συγγραφέα ή του οργανισμού να μην οδηγεί 

σε  προκατάληψη. 

 

Σκοπός της πηγής: ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σκοπός της ιστοσελίδας, ποιο είναι το κοινό 

προς το οποίο απευθύνεται και εάν η συγκεκριμένη πληροφορία δημοσιεύεται ως απλή 
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πληροφορία, ως πηγή ειδήσεων, ως εμπορικό προϊόν, ως εργαλείο έρευνας για 

ακαδημαϊκούς, ως απροσδιόριστη δήλωση ή ως ένας τρόπος προσέλκυσης της προσοχής.  

ΣΥΝΟΨΗ 

Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και διαδικτυακές πηγές. Το 

Διαδίκτυο παρέχει μια ποικιλία πηγών και υπηρεσιών μέσω των μηχανών αναζήτησης, των 

προγραμμάτων περιήγησης, των θεματικών καταλόγων, των κοινωνικών δικτύων και πλήθος 

άλλων. Η έξυπνη αναζήτηση και αξιολόγηση των ηλεκτρονικών πηγών αποτελούν κομβικές 

ψηφιακές δεξιότητες για τα διευθυντικά στελέχη, προκειμένου να επιτύχουν 

αποτελεσματικές και αξιόπιστες αναζητήσεις.   

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 

https://www.techrepublic.com/blog/10-things/10-tips-for-smarter-more-efficient-internet-searching/ 

1.6 Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση:                                               

 Να κατανοήσετε τη σημασία του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και 

πνευματικής ιδιοκτησίας    

 Να εξοικειωθείτε με το νομικό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των 

ιδιοκτητών αλλά και των χρηστών  

 Να είστε σε θέση να αξιοποιήσετε σημαντικούς ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους 

στο πλαίσιο της ηγεσίας των σχολικών μονάδων    

 15 λεπτά 

Πνευματικό δικαίωμα είναι το αποκλειστικό νόμιμο δικαίωμα που έχει ο δημιουργός ενός 

πρωτότυπου πνευματικού δημιουργήματος, δηλαδή το δικαίωμα να ελέγχει την 

εκμετάλλευση του έργου του.  

Πνευματική ιδιοκτησία (copyright) είναι το σύνολο των 

εξουσιών που δίνει ο νόμος στον ιδιοκτήτη ενός 

πνευματικού έργου να προστατεύσει, να διαχειριστεί και να 

εξουσιοδοτήσει άλλους να εκμεταλλεύονται την πνευματική 

του περιουσία.  
 

Στην ουσία τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι μια δέσμη δικαιωμάτων που 

προστατεύουν τις δημιουργικές εργασίες από αντιγραφή χωρίς άδεια. Οι κάτοχοι 

πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να εμποδίσουν τους άλλους να αναπαράγουν τις 

εργασίες τους χωρίς την άδειά τους και μόνο αυτοί μπορούν να παραχωρήσουν άδεια ή να 

πουλήσουν αυτά τα δικαιώματα σε κάποιον άλλο. Τα δικαιώματα αυτά αφορούν: 

https://www.techrepublic.com/blog/10-things/10-tips-for-smarter-more-efficient-internet-searching/
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α) καλλιτεχνικές δημιουργίες, όπως εικαστικά έργα, εικονογραφήσεις, απεικονίσεις, 

κινούμενα σχέδια  

β) μουσικές δημιουργίες, όπως  μουσική, τραγούδια, διαφημίσεις, κ.λπ  

γ) έργα γραμματισμού, όπως άρθρα, ποιήματα, συγγραφικά έργα, θεατρικά έργα, παιχνίδια, 

προγράμματα υπολογιστών, λογισμικά, οπτικοακουστικό υλικό, κ.λπ  

δ) ηχογραφήσεις, ταινίες.  

Το Διαδίκτυο έχει καταστεί όχι μόνο μία τεράστια πηγή πληροφοριών, αλλά - ακόμη πιο 

σημαντικό -  ο τεράστιος πόρος πληροφόρησης στον κόσμο, αλλά και ένας δίαυλος 

επικοινωνίας για εκατομμύρια επιστήμονες, μελετητές, ερευνητές, εκδότες, επιχειρηματίες 

και πολλούς άλλους. Όλοι αυτοί συνενώνονται σε μια παγκόσμια Κοινωνία της 

Πληροφορίας, στην οποία έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την πνευματική τους 

δημιουργία και να αναρτήσουν δημόσια το έργο τους. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν 

άμεση πρόσβαση σε αυτή την τεράστια δεξαμενή γνώσεων και είναι σε θέση να μοιράζονται 

κείμενα, μουσική, βίντεο, φωτογραφίες, προγράμματα, ηλεκτρονικά βιβλία, κ.λπ σε όλο τον 

κόσμο εντός μόλις λίγων δευτερολέπτων.  

 

Το ψηφιακό υλικό που αναρτάται ή διακινείται προστατεύεται 

από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αν επιθυμείτε 

να αξιοποιήσετε σε εργασία σας υλικό από το Διαδίκτυο, 

απαιτείται να ενημερώσετε τον δημιουργό του και να ζητήσετε 

την έγκρισή του. Σε περιπτώσεις που δεν γίνεται ρητή αναφορά 

σε πνευματικά δικαιώματα καλό είναι να αναφέρουμε τις πηγές. 

Η προώθηση μέσω του Διαδικτύου παράνομων αντιγράφων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας 

θεωρείται παράνομη πράξη και τιμωρείται. Λόγω της έκτασης και της πολυπλοκότητας του 

Διαδικτύου είναι πρακτικά αδύνατο να εντοπιστεί το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι τα διαδικτυακά κείμενα, τα βίντεο και η μουσική, οι εικόνες, τα 

blogs, τα Wikis και οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης προστατεύονται ως έργα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρόλα αυτά, ένας αξιοσημείωτος αριθμός διαδικτυακών χρηστών 

παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, αναπαράγοντας, προσαρμόζοντας, 

διαθέτοντας ή αναδιανέμοντας ψηφιακό υλικό από το Διαδίκτυο, είτε σκόπιμα είτε από 

αφέλεια. Γι’ αυτό ο κάθε χρήστης προσωπικά θα πρέπει να σέβεται τους δημιουργούς 

πνευματικών έργων και να δρα ηθικά και έντιμα.  

Σημαντικότητα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων   

Το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι σημαντικό επειδή αναγνωρίζει και παρέχει 

νόμιμα δικαιώματα στους δημιουργούς και στα έργα τους εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνουν 

πλήρη πίστωση γι’ αυτά. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν ποιος 
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και με ποιον τρόπο μπορεί να αξιοποιεί το δημιούργημά τους. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσετε ότι πριν 

χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό που δεν είναι δική σας 

πνευματική ιδιοκτησία, πρέπει να ελέγχετε πάντα σχολαστικά την 

κατάσταση πνευματικών δικαιωμάτων - ανεξάρτητα από το αν οι 

πληροφορίες είναι ελεύθερες για επαναχρησιμοποίηση - και σε 

περίπτωση που δεν μπορείτε να το εντοπίσετε, τότε πρέπει να 

υποθέσετε ότι προστατεύεται από το νόμο περί προστασίας 

πνευματικών δικαιωμάτων και να αποφύγετε την αναπαραγωγή. 

Ιδιαίτερα για εσάς ως διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης θεωρείται σημαντικό το να έχετε 

επίγνωση των βασικών σημείων αυτής της νομικής έννοιας και να είστε όσο το δυνατόν πιο 

προσεκτικοί σχετικά με τα υλικά που αξιοποιείτε στο χώρο της διοίκησης του σχολείου αλλά 

στις αίθουσες διδασκαλίας, έτσι ώστε να αποτελείτε καλό παράδειγμα για τους μαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλοι είναι γνώστες των ηθικών 

ζητημάτων που σχετίζονται με τη ιδιοκτησία ή και τη χρήση υλικού που προστατεύεται από 

πνευματικά δικαιώματα και ότι αξιοποιούν την τεχνολογία με συνέπεια και υπευθυνότητα.  

Στο Διαδίκτυο θα ανακαλύψετε πολλές πηγές  που έχουν σχεδιαστεί για να ενημερώσετε και 

να κατευθύνετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας ώστε να χρησιμοποιήσουν ένα 

σύνολο εργαλείων (π.χ. βίντεο, διαδικτυακά μαθήματα, δραστηριότητες, κουίζ), τα οποία 

είναι σχετικά εύκολο να τα αξιοποιήσουν, προκειμένου να διδάξουν τους μαθητές τους 

σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, να αναστοχαστούν για το ρόλο τους στο κόσμο του 

Διαδικτύου και να τα οδηγήσουν στην κατανόηση των νόμιμων ορίων περί πνευματικών 

δικαιωμάτων. 

Ιστότοποι προς διερεύνηση για διευθυντικά στελέχη σχολείων 

1) Edutopia 

www.edutopia.org/school-leadership-principals-teachers-resources 

Ένας λεπτομερειακός κατάλογος με βίντεο, ιστολόγια και άρθρα. Περιλαμβάνει συμβουλές 

για αποτελεσματικές στρατηγικές ηγεσίας, συνεργασία με εκπαιδευτικούς και καλλιέργεια 

και διατήρηση ισχυρών ηγετών 

2) Education World  

www.educationworld.com 

Μία πληροφοριακή ιστοσελίδα που παρέχει στους εκπαιδευτικούς ηγέτες τις τελευταίες 

ειδήσεις και διαθέσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως σχέδια μαθημάτων, άρθρα, παιχνίδια 

ηγεσίας. Ο ιστότοπος είναι μια μεγάλη πλατφόρμα για τα διευθυντικά στελέχη για το 

διαμοιρασμό ιδεών και εμπειριών μέσω μιας ενότητας με τίτλο “Πώς έχω χειριστεί ...” 

 

http://www.edutopia.org/school-leadership-principals-teachers-resources
http://www.educationworld.com/
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3) A Principal’s Reflections 

http://esheninger.blogspot.com/ 

Ιστότοπος με συμβουλές σχετικά με την ηγεσία στον τομέα της εκπαίδευσης, με πληροφορίες 

για τους καλύτερους τρόπους ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και 

τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.  

4) Education World  

www.educationworld.com/help/about.shtml 

Σημαντικός ιστότοπος που ενημερώνει για εκπαιδευτικές ειδήσεις και μαθήματα, δίνει  

συμβουλές για τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και διαθέτει μια βιβλιοθήκη πηγών για την 

επαγγελματική εξέλιξη. 

ΣΥΝΟΨΗ 

Σημαντικές δεξιότητες για τους ηγέτες της εκπαίδευσης είναι η αποτελεσματική προστασία 

του ευαίσθητου ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και ο σεβασμός και η σωστή εφαρμογή των 

κανόνων περί ιδιωτικότητας και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων μιας εργασίας 

που παρουσιάζεται στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, η διασφάλιση ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι γνώστες των ηθικών ζητημάτων, ώστε να αξιοποιούν τους 

διαδικτυακούς πόρους με ήθος, συνέπεια και υπευθυνότητα, αποτελεί πρωταρχικό καθήκον 

του σχολικού ηγέτη.     

1.7 Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για σχολικούς ηγέτες - τα 

απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση:                                               

 Να κατανοήσετε τους λόγους για τους οποίους τα blogs και τα wikis συνιστούν 

χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία στη σχολική διοίκηση και ηγεσία 

 Να εξερευνήσετε τρόπους με τους οποίους τα blogs και τα wikis μπορούν να 

αξιοποιηθούν για τη δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης  

 Να ανακαλύψετε χρήσιμες συμβουλές για το πώς θα έχετε τη δυνατότητα να 

δημιουργήσετε το δικό σας blog ή wiki 

 Να εξασκηθείτε στη δημιουργία ψηφιακών πόρων / περιεχομένου στη διοίκηση του 

σχολείου   

 15 λεπτά 

Η κατάλληλη αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και των ψηφιακών πόρων από τους ηγέτες 

της εκπαίδευσης θεωρείται καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να εμπνεύσουν και να 

καθοδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς και να παρέχουν μια βελτιωμένη μαθησιακή εμπειρία 

στους μαθητές του σχολείου που ηγούνται. Θα εξετάσουμε τις βασικές αρχές που διέπουν 

http://esheninger.blogspot.com/
http://www.educationworld.com/help/about.shtml
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την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών πόρων στη σχολική διοίκηση, ενώ παράλληλα η 

κατανόηση της σπουδαιότητάς τους θα ενισχύσει την ανάπτυξη των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων που χρειάζεστε για να επιτύχετε ως ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης.  

 

 
 

Οι δεξιότητες που θα αποκτήσετε εσείς ως διευθυντικά στελέχη, οι εκπαιδευτικοί και οι 

μαθητές από την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικτυακών πηγών αναμένεται να 

ενισχύσουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, την κριτική σκέψη, την αποτελεσματική 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση και τη δυνατότητα συνεργασίας - δεξιότητες καθοριστικής 

σημασίας για τη μελλοντική επιτυχία όλων στην Κοινωνία της Γνώσης (Blau & Shamir-

Inbal, 2017). Στη διοίκηση της σχολικής μονάδας είναι σημαντικό να ορίσετε με σαφήνεια 

την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, υλικού και πηγών και να εξετάσετε τους τρόπους με 

τους οποίους αυτά τα εργαλεία θα σας βοηθήσουν, ώστε να οικοδομήσετε μία διαδικτυακή 

κοινότητα εκπαιδευτικών και μαθητών και θα σας επιτρέψουν να βρίσκεστε σε συνεχή 

αλληλεπίδραση με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

 

 

Το ερώτημα που προκύπτει για τους σχολικούς ηγέτες είναι τι είδους ψηφιακές δεξιότητες 

είναι απαραίτητες και πώς θα είστε ενδυναμωμένοι, προκειμένου να ευημερήσετε στον 

ψηφιακό κόσμο της εποχής μας; 

 

Ας εντοπίσουμε μια σειρά από δεξιότητες που είναι απαραίτητες για έναν ηγέτη της 

εκπαίδευσης, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσει δημιουργικά και με 

αυτοπεποίθηση την ψηφιακή τεχνολογία στη διοίκηση της σχολικής μονάδας.  
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Χρήση blogs και wikis για τη δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων 

μάθησης  

Το wikis και τα blogs είναι συνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία που προωθούν τη δημιουργία 

συνεργατικών κοινοτήτων μάθησης. Παρέχουν στους σχολικούς ηγέτες (ως διαμεσολαβητές) 

και στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας (ως χρήστες), την ευκαιρία να συνεργαστούν 

στο Διαδίκτυο. Στην ουσία πρόκειται για διαδικτυακές εφαρμογές που παρέχουν τη 

δυνατότητα στους χρήστες να προσθέτουν, να τροποποιούν ή ακόμη και να διαγράφουν το 

περιεχόμενό τους σε συνεργασία με άλλους. Προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικά 

εργαλεία στο χώρο της σχολικής διοίκησης, τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να έχουν 

ενεργό παρουσία και το ζητούμενο είναι να κρατήσουν τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς ενεργά εμπλεκόμενους στη δόμηση της δικής τους μάθησης. Συνεπώς, η 

επικοινωνία και η αλληλεπίδραση επιβάλλεται να ενεργοποιηθεί μεταξύ του εκπαιδευτικού 

ηγέτη και όλων των εμπλεκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία.  

Τι είναι τα wikis και γιατί είναι χρήσιμο εργαλείο;  

Το wiki είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο του Web 2.0 και 

συγκεκριμένα ένα δίκτυο ιστοσελίδων, το οποίο επιτρέπει 

στους χρήστες του να δημιουργούν υλικό, να το 

επεξεργάζονται, να το προβάλουν, να το τροποποιούν και να 

το βελτιώνουν, αλλά και να το μοιράζονται εύκολα και 

γρήγορα με οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.    

Σύμφωνα με τους Schrum και Levin (2016) είναι ένα συνεργατικό εργαλείο που επιτρέπει σε 

πολλούς ανθρώπους να συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας αφήγησης ή ενός χώρου 

αποθήκευσης γνώσης για ένα συγκεκριμένο θέμα.  

Το wiki παρέχει τη δυνατότητα για τη χρήση υπερσυνδέσμων, ώστε οι χρήστες να 

πληροφορούνται περαιτέρω για ένα θέμα που τους αφορά, ενώ το πιο σημαντικό είναι ότι δεν 

απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις για τη χρήση τους, επιτρέποντας στους χρήστες 

να επικεντρώνονται στην ανταλλαγή πληροφοριών. Πρόκειται για ένα ευέλικτο και ισχυρό 

εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς 

διευκολύνει συνεργατικές δραστηριότητες, ομαδικά προγράμματα και μελέτες. Αποτελεί ένα 

περιβάλλον που ενισχύει τις δεξιότητες της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των 

χρηστών λόγω της αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και τους παρέχει τη 

δυνατότητα να παρατηρήσουν τις αλλαγές που έχουν γίνει στο υλικό, κατόπιν της 

παρέμβασης των άλλων χρηστών, αλλά και να προβληματίζονται (Τζιμογιάννης, 2017). Οι 

εφαρμογές των wikis παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να παραθέτουν πολυτροπικά 

κείμενα, στοιχείο που ελκύει ιδιαίτερα τους μαθητές, καθώς η ενσωμάτωση εικόνας, ήχου 

και βίντεο είναι στοιχεία που τους συναρπάζουν, εντείνουν το ενδιαφέρον τους και τους 

κινητοποιούν για μάθηση. 
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Τα wikis προσφέρουν ένα διαφορετικό είδος εμπειρίας στο Διαδίκτυο για επεξεργασία και 

αποθήκευση εγγράφων, ανάρτηση υλικού, αποθήκευση μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, ανταλλαγή πληροφοριών και απόκτηση γνώσεων. Πρόκειται για ένα αξιόλογο 

εργαλείο, το οποίο μετατρέπει τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία σε 

“παραγωγούς” και όχι “καταναλωτές” γνώσης, γι’ αυτό μπορεί να αποδειχθεί άκρως 

αποτελεσματικό στον εκπαιδευτικό χώρο.   

 

Επιπρόσθετα, η χρήση των wikis επηρεάζει θετικά την παραγωγικότητα, αυξάνει τη 

δημιουργικότητα και την καινοτομία στη σχολική μονάδα και βελτιώνει τη συνολική 

συνεργασία της ομάδας συμβάλλοντας γενικότερα στη βελτίωση της μάθησης (Sandifer, 

2013). Οι ψηφιακοί διευθυντές κινητοποιούν τα μέλη της να συμμετέχουν ενεργά, 

καλλιεργώντας μια θετική στάση απέναντι στη χρήση αυτών των ευέλικτων εργαλείων 

διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών (σχέδια διδασκαλίας, εκπαιδευτικό υλικό, 

κ.λπ), τη μεταξύ τους επικοινωνία, τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και την ανατροφοδότηση 

που επιτυγχάνεται μέσα από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των υπολοίπων. 

Πώς να δημιουργήσετε ένα wiki  

Η διαδικασία δημιουργίας ενός wiki που πρέπει να ακολουθήσετε είναι να δημιουργήσετε 

ένα όνομα χρήστη και, εν συνεχεία, να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο “Δημιουργία Wiki” στην 

αρχική σελίδα της φόρμας. Ορισμένα wiki απαιτούν να συμπληρώσετε ένα έντυπο που θα 

υποβληθεί προς έγκριση, ενώ άλλα σας ζητούν απλώς να συμπληρώσετε κάποιες βασικές 

πληροφορίες. 

Στο Διαδίκτυο υπάρχουν πολλά δωρεάν wikis για σχολικούς ηγέτες. Τα πιο δημοφιλή είναι 

τα εξής: 

WikiSpaces (http://www.wikispaces.com) 

 Είναι δωρεάν! 

 Σχεδιάστηκαν ειδικά για χρήση στη σχολική τάξη, για δημιουργία αναθέσεων και 

διαμοιρασμό πηγών.  

 Χρησιμοποιείται ως εργαλείο διαχείρισης της τάξης, κρατώντας τον εκπαιδευτικό και 

τους μαθητές σε οργάνωση και εγρήγορση.  

http://www.wikispaces.com/
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 Παρέχει διάφορα εργαλεία αξιολόγησης.  

 

Wikidot.com (http://www.wikidot.com) 

 Είναι δωρεάν! 

 Πρότυπα ιστοσελίδων εύκολα και φιλικά προς χρήση με απεριόριστες σελίδες 

 Δωρεάν φιλοξενία ιστοσελίδων  

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 

 

 

 

 Διατηρείτε επαγγελματικό το wiki                                              

 Σκεφτείτε πριν δημοσιεύσετε  

 Στοχεύστε το κοινό σας - γνωρίστε σε ποιον απευθύνεστε και για ποιο λόγο  

 Διατηρήστε το περιεχόμενο του wiki ενημερωμένο σε καθημερινή - αν είναι δυνατόν - 

βάση 

 Συνεχίστε την παρακολούθηση των ενημερώσεων του wiki και διαρκώς ενθαρρύνετε 

τη συχνή χρήση του wiki και από τους άλλους.  

 Υπενθυμίστε την αξιοποίηση του wiki σε καθημερινές εργασίες και συνεργατικές 

δραστηριότητες.  

 Βεβαιωθείτε ότι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί και να 

επεξεργάζεται το wiki. 

 

Τι είναι τα blogs (ιστολόγια); 

 

Τα blogs (ιστολόγια) είναι ένας τύπος ιστότοπου που διατηρούνται από ένα άτομο με 

τακτικές καταχωρήσεις, περιγραφές γεγονότων ή ανάρτηση υλικού, όπως βίντεο ή γραφικά, 

καθώς και απαντήσεις στις καταχωρήσεις (σχόλια). Με άλλα λόγια τα blogs εκλαμβάνονται 

ως μια εξελιγμένη μορφή προσωπικής ιστοσελίδας που περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους 

αρχείων ή αναρτήσεων, οι οποίοι παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά (Sim & Hew, 2010). 

Τα blogs είναι διαδραστικά εργαλεία που ενθαρρύνουν την ανατροφοδότηση με τη μορφή 

http://www.wikidot.com/
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σχολίων που προσθέτουν οι αναγνώστες στις αναρτήσεις του αρχικού blogger (Terblanche & 

GoodwinDavey, 2013). Αυτή η διαδραστικότητα διακρίνει τα blogs από άλλους στατικούς 

ιστότοπους.  

Οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν, να 

γράφουν, να μαθαίνουν, να μοιράζονται τις σκέψεις τους και να εκφράζουν τις απόψεις τους 

ελεύθερα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, καθώς επίσης και να εμπλέκονται σε διαδικτυακές 

συζητήσεις. Πρόκειται για πλατφόρμα κατάλληλη για την προώθηση της μάθησης, της 

συνεργασίας, της εμπιστοσύνης, της σωστής διαδικτυακής συμπεριφοράς, της ασφάλειας στο 

Διαδίκτυο και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την είσοδο κάποιου στον ψηφιακό 

κόσμο. Τα blogs είναι χρήσιμοι ιστότοποι για την ανταλλαγή ιδεών, τη σύνδεση με άλλους, 

την επικοινωνία και την επαγγελματική ανάπτυξη (Biberman-Shalev, 2018). Συγκεκριμένα, 

για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων τα blogs είναι ένας γρήγορος τρόπος, ώστε να 

κρατήσουν μια σχολική κοινότητα ενημερωμένη για τα τεκταινόμενα στο σχολείο, είτε 

πρόκειται για εξωσχολικές δραστηριότητες, επικείμενες εκδηλώσεις, για τη δημιουργία και 

το διαμοιρασμό μαθημάτων ή πληροφοριών με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, κ.λπ. 

Τρόποι για αξιοποίηση των blogs από τους σχολικούς ηγέτες 

Τα blogs είναι ένα εξαιρετικά δυναμικό διαδικτυακό εργαλείο για εσάς ως διευθυντές/ντριες 

σχολείων, καθώς με την αξιοποίησή τους έχετε τη δυνατότητα να: 

 επικοινωνείτε με τους μαθητές και τους γονείς τους και να τους κρατάτε 

ενημερωμένους για το περιεχόμενο των σπουδών, τις εκδηλώσεις του σχολείου, τις 

προγραμματισμένες εκδρομές και τα ταξίδια  

 έρχεστε σε επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας για να τους 

κρατάτε ενήμερους για τις επικείμενες αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, τον τρόπο 

εξέτασης και αξιολόγησης των μαθητών τους, αλλά και για να ανταλλάσσετε τις 

σκέψεις σας για την καλύτερη λειτουργία της σχολικής μονάδας    

 αλληλεπιδράσετε με τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να τους ενημερώνετε για 

αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης, προγράμματα επιμόρφωσης, εκπαιδευτικά 

σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, κ.λπ.   

 έρθετε σε επικοινωνία γενικότερα με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους φορείς και 

να τους ενημερώσετε για τα καινοτόμα προγράμματα του σχολείου και για τις 

προγραμματιζόμενες δραστηριότητες   

 μοιράζεστε σημαντικούς συνδέσμους και διαδικτυακές πηγές με τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς (π.χ. κειμένων, άρθρων, εικόνων, βίντεο, ήχου, κ.λπ) 

 ενθαρρύνετε τους μαθητές να δημοσιεύουν τα δικά τους κείμενα ή ακόμη και να 

εργάζονται συνεργατικά σε μικρές ομάδες, ώστε να γράφουν και να καταχωρούν 

μικρές εργασίες, άρθρα για τη σχολική εφημερίδα, κ.λπ. 

 επικοινωνείτε με σχολικούς ηγέτες άλλων σχολικών μονάδων, όχι μόνο της χώρας μας 

αλλά και του εξωτερικού για την ανταλλαγή καλών πρακτικών ως προς τη διοίκηση 

και διαχείριση των σχολείων και την υιοθέτηση νέων διδακτικών μεθόδων, καθώς και 

την ανταλλαγή εκπαιδευτικού περιεχομένου.   
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Ποια πλατφόρμα για δημιουργία ιστολογίων μπορώ να αξιοποιήσω;  

Γενικές πλατφόρμες 

http://blogger.com 

http://worldpress.com 

http://typepad.com 

Εκπαιδευτικά ιστολόγια 

http://edublogs.org/ 

http://blogs.sch.gr/ 

http://edu.glogster.com/ 

Πλατφόρμες ανοικτού κώδικα  

http://wordpress.org 

http://orchardproject.net/ 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Ως ψηφιακοί ηγέτες της εκπαίδευσης έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ψηφιακό 

περιεχόμενο, προκειμένου να ενημερώσετε, να επικοινωνήσετε, να εμπλέξετε και να 

εμπνεύσετε τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας. Στο Διαδίκτυο θα ανακαλύψετε μια 

πληθώρα αξιόλογων συνεργατικών εφαρμογών, όπως είναι τα wikis και τα blogs, οι οποίες 

θα σας προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια, ώστε να έρθετε σε επαφή με τους εμπλεκόμενους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο τρόπος δημιουργίας τους είναι σχετικά απλός και δεν 

απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες.    

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες blogging και εργαλεία διαθέσιμα, αλλά κρίνεται απαραίτητο 

να κατανοήσετε ότι για να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε ένα επιτυχημένο blog θα 

πρέπει να έχετε στο νου σας τα εξής: 

 Πειραματιστείτε με διαφορετικούς ιστότοπους για blogs  

 Καθορίστε εξαρχής το σκοπό του ιστολογίου σας  

 Αποφασίστε ποιο θα είναι το ακροατήριο προς το οποίο απευθύνεστε  

 Κρατήστε ένα επίπεδο καλής επικοινωνίας και να δεσμεύστε τους αναγνώστες σας  

 Φροντίστε να έχει ένα πολύ καλό περιεχόμενο 

 Ανανεώστε αρκετά συχνά τις δημοσιεύσεις σας 

http://blogger.com/
http://worldpress.com/
http://typepad.com/
http://edublogs.org/
http://blogs.sch.gr/
http://edu.glogster.com/
http://wordpress.org/
http://orchardproject.net/
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 Ενημερώστε τους άλλους για το ιστολόγιό σας 

 

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 

https://www.ryerson.ca/content/dam/lt/resources/handouts/OnlineLearning_BlogsWikis.pdf 

 

1.8 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αξιοποίησή τους 

Με το πέρας της μελέτης αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση:                                               

 Να αναπτύξετε την ψηφιακή σας ταυτότητα μέσω της αξιοποίησης των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης  

 Να γνωρίσετε τα κυριότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θεωρούνται χρήσιμα 

για τη σχολική διοίκηση 

 Να διαχειρίζεστε την επαγγελματική σας ανάπτυξη με τη χρήση εργαλείων 

επαγγελματικής προβολής (π.χ. LinkedIN) 

 Να εξασκηθείτε στο πώς να δημιουργήσετε το επαγγελματικό σας προφίλ στο 

LinkedIN και να ανακαλύψετε τρόπους για να το παραμετροποιήσετε αυξάνοντας 

την επισκεψιμότητά του 

 

 15 λεπτά 

 

Τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social 

networking) στοχεύουν στη δημιουργία 

διαδικτυακών κοινοτήτων από ανθρώπους με κοινά 

ενδιαφέροντα και δραστηριότητες και τυγχάνουν 

ιδιαίτερης εκτίμησης στις μέρες μας από τους 

σχολικούς ηγέτες και γενικότερα από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές. 

Στην υποενότητα αυτή θα έχετε την ευκαιρία να εξοικειωθείτε με τα πιο δημοφιλή 

ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα βρείτε διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. 

Παράλληλα, θα αποκτήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες για την καλλιέργεια δεξιοτήτων 

αναφορικά με την υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών αυτών τεχνολογιών. Επιπλέον, θα 

αναπτύξετε τις επικοινωνιακές σας ικανότητες μέσω της χρήσης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης.  

Τι είναι τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Τα κοινωνικά μέσα (social media) είναι ένας ευρύς όρος, που αφορά τις συνεργατικές 

ψηφιακές πλατφόρμες, όπου οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργούν, να μοιράζονται και να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο και μεταξύ τους σε 

https://www.ryerson.ca/content/dam/lt/resources/handouts/OnlineLearning_BlogsWikis.pdf
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διαδικτυακούς χώρους συνεργασίας με πρωτοποριακές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική 

πρακτική και διοίκηση. 

 

Η σημερινή γενιά των μαθητών και των εκπαιδευτικών παγκοσμίως είναι ψηφιακά 

εγγράμματοι χρήστες των περιβαλλόντων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνούν μεταξύ 

τους όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Επιπλέον, οι ολοένα και πιο απλοί τρόποι για το 

διαμοιρασμό εκπαιδευτικού υλικού και για την προώθηση της επικοινωνίας και της 

αλληλεπίδρασης καθιστούν τα κοινωνικά ψηφιακά μέσα καθοριστικό στοιχείο της 

εκπαιδευτικής διοίκησης και της μαθησιακής διαδικασίας. Τα κοινωνικά μέσα αποτελούν 

δυναμικά και πολλά υποσχόμενα ψηφιακά εργαλεία στο σύγχρονο και συνεχώς 

μεταβαλλόμενο τοπίο της κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να υιοθετηθούν από τα διευθυντικά 

στελέχη της εκπαίδευσης. Ωστόσο, πίσω από την αξιοποίηση των ψηφιακών κοινωνικών 

μέσων ενδεχομένως ελλοχεύει ο κίνδυνος της παθητικής εμπλοκής των μαθητών. Άλλα 

ζητήματα που επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη είναι ο καθορισμός των δικαιωμάτων 

πρόσβασης στο σχολείο, η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων  και η γνώση 

για την ασφάλεια των μαθητών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μέρος της ζωής 

των μαθητών και των εκπαιδευτικών και οι σχολικοί ηγέτες μπορούν να τα αξιοποιήσουν 

προς όφελος του εκπαιδευτικού οργανισμού και όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 

πρακτική.   

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr,   

My Space, LinkedIN, κ.λπ) μπορούν να αξιοποιηθούν ως διαδικτυακά κοινωνικά ή/και 

επαγγελματικά εργαλεία για την επίτευξη της εύκολης και άνετης επικοινωνίας και 

διάδρασης μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και των ενδιαφερόμενων μελών του 

εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Τρόποι αξιοποίησης των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης  

1. Συνδέστε ολόκληρη τη σχολική μονάδα σε μία ομάδα στο Facebook για δημοσίευση 

εκπαιδευτικού υλικού, δραστηριοτήτων, ανάρτησης εργασιών, ανακοινώσεων, υπενθυμίσεων 

για σημαντικές προθεσμίες, απάντησης σε δημοσιεύσεις άλλων, κ.λπ.  
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Προσοχή! Εάν πρόκειται για μαθητές είναι επιβεβλημένη η γονική συναίνεση. Οι γονείς 

πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους ώστε τα παιδιά τους να έχουν προφίλ στο Facebook, ενώ 

και οι ίδιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση για να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα της 

σχολικής μονάδας.  

2. Χρησιμοποιήστε το YouTube για να δημοσιεύσετε τα δικά σας εκπαιδευτικά βίντεο, 

σεμινάρια (tutorials), διαδικτυακές μεταδόσεις (podcasts), κ.λπ. 

3. Δημοσιεύστε σύντομες ενημερώσεις που να σχετίζονται με τον σχολικό οργανισμό στο 

Twitter, για παράδειγμα την ανακοίνωση γεγονότων ή συναντήσεων, υπενθυμίσεις, 

οργάνωση ομάδων εκπαιδευτικών ή μαθητών για τη διεξαγωγή έρευνας ή project, κ.λπ. 

4. Ζητήστε από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να δημοσιεύσουν σε ένα blog που 

έχετε δημιουργήσει, πληροφορίες για ένα εκπαιδευτικό ταξίδι, να αναρτήσουν  έγγραφα και 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο για ένα ερευνητικό project, κ.λπ. Δημοσιεύστε τις δικές σας 

παρουσιάσεις Powerpoint, διαλέξεις από συνέδρια ή σεμινάρια, βίντεο εισηγήσεις, κ.λπ. Με 

τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μία ισχυρή κοινότητα μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και θα ανακαλύψουν κοινές εμπειρίες και βιώματα.  

5. Αξιοποιήστε το Instagram για προβολή ατομικών ή ομαδικών εργασιών των μαθητών ή 

ομάδων εκπαιδευτικών ή για καταγραφή αναμνήσεων από ένα εκπαιδευτικό ταξίδι ή σχολική 

εκδρομή.  

6. Χρησιμοποιήστε το MySpace, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπαιδευτική 

κοινότητα για το διαμοιρασμό μηνυμάτων, φωτογραφιών, πολυμέσων, κ.λπ.   

Χαρακτηριστικά και λειτουργία του LinkedIN 

Το LinkedIN αποτελεί το μεγαλύτερο επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο στο Διαδίκτυο. Στη 

ουσία πρόκειται για ένα κοινωνικό δίκτυο, που εστιάζει στη διασύνδεση όλων των  

επαγγελματιών του κόσμου, οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τον επαγγελματικό τους 

κύκλο, να ανταλλάξουν απόψεις, γνώσεις και ιδέες και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες 

καριέρας.  

 

Ο σκοπός είναι να στήσετε το δικό σας επαγγελματικό δίκτυο, προκειμένου να είστε σε θέση 

να προωθήσετε τον εαυτό σας επαγγελματικά. Συνεπώς, το πρώτο βασικό μέλημά σας είναι 
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να δημιουργήσετε ένα προφίλ με εμφανή επαγγελματικό προσανατολισμό. Σε πρώτο πλάνο 

τίθενται οι σπουδές, η προϋπηρεσία και οι επαγγελματικές σας δεξιότητες. Η ενημέρωση 

μέσω του LinkedIN γίνεται σε πιο σοβαρό ύφος σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κοινωνικά 

δίκτυα.  

Ο κάθε χρήστης δημιουργεί στο LinkedIn το δικό του προφίλ, στο οποίο μπορεί να 

προσθέσει πληροφορίες για την τωρινή και προηγούμενη απασχόλησή του, τις ξένες 

γλώσσες τις οποίες γνωρίζει, τις εθελοντικές του δράσεις, τις προσωπικές και κοινωνικές 

δεξιότητές του, την εκπαίδευσή του, καθώς και την προσθήκη projects για τη δημιουργία 

χαρτοφυλακίου, εισάγοντας βίντεο, εικόνες, παρουσιάσεις, κ.λπ. Ουσιαστικά πρόκειται για 

πληροφορίες χρήσιμες, οι οποίες αναμένεται να βοηθήσουν το χρήστη τόσο στην επισύναψη 

σχέσεων ή και συνεργασιών με άλλους επαγγελματίες του χώρου του, με κοινό 

προσανατολισμό και ενδιαφέροντα, όσο και στην εύρεση εργασίας.  

Αφού δημιουργήσετε το δικό σας προφίλ έχετε τη 

δυνατότητα αποστολής αιτήματος σύνδεσης σε άλλα 

προφίλ. Αυτό σημαίνει ότι τα άλλα προφίλ πρέπει να 

αποδεχτούν ή να απορρίψουν το αίτημά σας. Το 

LinkedIn επιτρέπει τη δημιουργία ενός προφίλ σε 

διαφορετικές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των 

Ελληνικών, κάτι το οποίο ίσως σας φανεί χρήσιμο για 

αναζητήσεις από Ελλάδα και από το εξωτερικό.  

Επιπλέον, μπορείτε να σχολιάσετε ή και να κοινοποιήσετε τις δημοσιεύσεις άλλων χρηστών 

στο δικό σας δίκτυο. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν δεξιότητες στο προφίλ 

τους, τις οποίες επιβεβαιώνουν άλλοι χρήστες μέσω της λειτουργίας των Endorsements 

(συστάσεις), ώστε να γίνονται πιο αξιόπιστες.  

Το LinkedIn λειτουργεί επιπλέον σαν πηγή πληροφοριών για ανάγνωση άρθρων, ανάρτηση 

και κοινοποίηση θεμάτων, λήψη ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα της εκπαίδευσης και μια 

πληθώρα άλλες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε, να 

μαθαίνουμε για τις εξελίξεις στον εκπαιδευτικό τομέα που μας ενδιαφέρει, ούτως ώστε να 

μπορούμε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τις πληροφορίες που λαμβάνουμε.  

Τέλος, το LinkedIn διαθέτει μια ποικιλία ακόμη λειτουργιών και είναι χρήσιμο: α) για 

μαθητές, οι οποίοι αναζητούν το επαγγελματικό μέλλον τους ή κάποιο Πανεπιστήμιο για τις 

σπουδές τους και β) για επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τη 

σχέση σπουδών και εργασίας, κ.λπ. Κατά συνέπεια, εσείς ως σχολικοί ηγέτες μπορείτε όχι 

μόνο να δημιουργήσετε το δικό σας προφίλ, αλλά και να παρακινείτε τους συναδέλφους σας 

εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν το δικό τους επαγγελματικό προφίλ και δίκτυο.   

Η αύξηση της επισκεψιμότητας στο LinkedIn μπορεί να επιτευχθεί με το να συνδέσετε το 

λογαριασμό σας στο LinkedIn με το λογαριασμό σας στο Twitter, το blog σας και άλλα 

κοινωνικά μέσα και μπορείτε να αναρτήσετε περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα slideshows. 

http://www.socialmedialife.gr/98700/linkedin-ta-profiles-apoktoun-optiko-periexomeno-opws-eikones-kai-video/
http://www.socialmedialife.gr/101759/create-a-secondary-language-profile-in-linkedin/
http://www.socialmedialife.gr/101759/create-a-secondary-language-profile-in-linkedin/
http://www.socialmedialife.gr/90881/linkedin-ergaleio-gia-mathites-kai-foitites/
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Για παράδειγμα, αν έχετε blog, μπορείτε να προσθέσετε την εφαρμογή Wordpress, έτσι ώστε 

κάθε φορά που θα δημοσιεύετε ένα άρθρο στο blog σας, να εμφανίζεται και στο προφίλ σας 

στο Linkedin. Το ίδιο ισχύει και με το SlideShare με τις παρουσιάσεις σας.  

Ηλεκτρονικά κοινωνικά μέσα  

 

Εκπαιδευτικό δίκτυο για εξαιρετικούς διαχειριστές   

http://edupln.ning.com/group/awesomeadministrators?commentId=4241570%3AComment%

3A6112 

Εκπαιδευτικό δίκτυο για εκπαιδευτικούς και διαχειριστές   

 http://www.educationalnetworking.com/List+of+Networks  

Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης  

LinkedIn (επαγγελματικό δίκτυο) http://www.linkedin.com/home?trk=hb_home  

Facebook (κοινωνικό και μερικώς επαγγελματικό) http://www.facebook.com  

Twitter (κοινωνικό και διασύνδεσης) http://twitter.com 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Τα τελευταία χρόνια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εισβάλλει δυναμικά στον 

εκπαιδευτικό χώρο και διεκδικούν την αξιοποίησή τους. Οι διευθυντές/ντριες σχολείων 

αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την εισαγωγή και χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτά τα διαδικτυακά κοινωνικά μέσα (π.χ.   

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr, My Space, κ.λπ) αντιμετωπίζονται ως  

εργαλεία με δυνατότητες συνεργατικές, συμμετοχικές και αλληλεπιδραστικές, ως μέσο 

ανάρτησης και προβολής εκπαιδευτικού υλικού, ανταλλαγής απόψεων και επικοινωνίας των 

μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιπλέον, είναι δυνατόν να αξιοποιούνται 

επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα, όπως το LinkedIN για λόγους επαγγελματικής προβολής 

και ανάπτυξης των διευθυντικών στελεχών.     

http://edupln.ning.com/group/awesomeadministrators?commentId=4241570%3AComment%3A6112
http://edupln.ning.com/group/awesomeadministrators?commentId=4241570%3AComment%3A6112
http://www.educationalnetworking.com/List+of+Networks
http://www.linkedin.com/home?trk=hb_home
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 Θυμηθείτε να διδάξετε στους μαθητές σας την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 

 Παρέχετε άμεση ανατροφοδότηση και σχολιάζετε τις αναρτήσεις των ιστολογίων. 

 Αποφύγετε κοινοποιήσεις που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν κακόβουλοι χρήστες. 

 Μελετήστε προσεκτικά τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου του εκάστοτε 

κοινωνικού δικτύου. 

 Ρυθμίστε την προσβασιμότητα των άλλων χρηστών στις πληροφορίες που αναρτάτε. 

 Δείξτε τη δέουσα προσοχή στο περιεχόμενο των φωτογραφιών και των βίντεο που 

αφορά τους μαθητές του σχολείου και ζητάτε πάντοτε έγκριση από τους γονείς.  

 Διατηρήστε πλήρες το προφίλ σας στο LinkedIN. 

 Συντηρείτε “ζωντανό” το δίκτυο των επαφών σας στο LinkedIN. 

 Συμμετέχετε ενεργά σε ομάδες, συζητήσεις και αναρτήσεις.   
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https://www.21c-learning.com/role-of-social-media-in-school-leadership/ 

https://education.cu-portland.edu/blog/leaders-link/education-leader-through-social-media/ 

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/dec10/vol68/num04/Using-Social-Media-to-Reach-

Your-Community.aspx 

https://www.21c-learning.com/role-of-social-media-in-school-leadership/
https://education.cu-portland.edu/blog/leaders-link/education-leader-through-social-media/
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Δραστηριότητες ενότητας 5 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ψηφιακές δεξιότητες για ηγετικά στελέχη εκπαίδευσης 

 

             Δραστηριότητα 1η (συνεργατική)  

 

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο, κατόπιν διαβάστε το άρθρο που ακολουθεί και 

μοιραστείτε τις σκέψεις σας στο φόρουμ συζητήσεων! 

 

 

   Βίντεο: Digital Literacy – What is digital literacy (3:33 λεπτά) 

 https://www.youtube.com/watch?v=_LElWqXi7Ag 

Αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε την έννοια των ψηφιακών δεξιοτήτων και 

του ψηφιακού γραμματισμού, καθώς και την αξιοποίησή τους στο χώρο της εκπαίδευσης. 

 

    Άρθρο: Knowing the Difference Between Digital Skills and Digital Literacies, and 

Teaching Both 
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2016/02/03/knowing-the-difference-

between-digital-skills-and-digital-literacies-and-teaching-both 

Οι ψηφιακές δεξιότητες αφορούν το τι και πώς. Ο ψηφιακός γραμματισμός εστιάζεται στο 

γιατί, πότε, ποιος και για ποιον. Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στις διαφορές ανάμεσα στις 

ψηφιακές δεξιότητες και στον ψηφιακό γραμματισμό. 

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο και διαβάσετε το άρθρο, παρακαλώ προβείτε σε μία 

ανάρτηση στο φόρουμ συζητήσεων, όπου θα περιγράφετε εν συντομία:  

α) Πώς αντιλαμβάνεστε τους όρους ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακός γραμματισμός;  

https://www.youtube.com/watch?v=_LElWqXi7Ag
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2016/02/03/knowing-the-difference-between-digital-skills-and-digital-literacies-and-teaching-both
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2016/02/03/knowing-the-difference-between-digital-skills-and-digital-literacies-and-teaching-both
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β) Χρησιμοποιείτε ψηφιακές τεχνολογίες στο χώρο της διοίκησης της εκπαιδευτικής σας 

μονάδας; Αν ναι, ποιες είναι αυτές και με ποιους τρόπους τις αξιοποιείτε;  

Αφού αναστοχαστείτε διαβάζοντας τα σχόλια που αναρτούν οι συνεπιμορφούμενοι, 

παρακαλώ απαντήστε και σε μία τουλάχιστον ανάρτηση (ή/και περισσότερες) ενός/μιας 

συναδέλφου σας. 

            Δραστηριότητα 2η (συνεργατική)  

 

Παρακολουθήστε το ακόλουθο βίντεο σχετικά με τον ορισμό των wikis. Δώστε ένα σύντομο 

ορισμό, όπως εσείς το αντιλαμβάνεστε,  στο φόρουμ συζητήσεων της πλατφόρμας.   

Βίντεο: Wiki in Plain English (3:52 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY 

Αυτό το βίντεο προβάλλει μια σύντομη εξήγηση για τα wikis και πώς μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον συντονισμό μιας ομάδας. 

 

  Δραστηριότητα 3η  

Δημιουργήστε, εάν δεν έχετε ήδη, το επαγγελματικό σας προφίλ στο LinkedIN, προκειμένου 

να επεκτείνετε τη διασύνδεση με άτομα κοινών  ενδιαφερόντων από το δικό σας 

επαγγελματικό χώρο. Κοινοποιήστε το στο φόρουμ συζητήσεων, ώστε να δώσετε τη 

δυνατότητα στους συνεπιμορφούμενους του προγράμματος να ακολουθήσουν το 

επαγγελματικό σας προφίλ, εφόσον υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα και προβληματισμοί.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY

