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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Ε.Σ.)

▪ Δημόσια σχολεία -‘Το καταστατικό των 

Ευρωπαϊκών σχολείων’ (The Statute of the 

European School)

▪ 1953- σχολείο στο Λουξεμβούργο-

πρωτοβουλία εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα

▪ 1957-εδραίωση με υπογραφή πρωτοκόλλου



ΣΤΟΧΟΣ

▪ Εκπαίδευση παιδιών  εργαζοµένων στην Ε.Ε.

▪ Διατήρηση πολιτιστικής ταυτότητας 

▪ Υψηλής ποιότητας εκπαίδευση

▪ Σημασία γλώσσες+μαθηματικές + επιστημονικές 

+ φυσικές + σωματικές δεξιότητες+

μουσική+ζωγραφική

▪ Ανοχή, συνεργασία



European Schools (13 ES)

ΒΕΛΓΙΟ (I,II,III,IV,Mol) , ΟΛΛΑΝΔΙΑ(Bergen), ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Frankfurt, Karlsruhe, Munich), 

ΙΤΑΛΙΑ (Varese), ΙΣΠΑΝΙΑ (Alicante), ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (I, II) 

24.000 μαθητές.

Management

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ + 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ + 

ΛΥΚΕΙΟΥ



Θεωρητικό πεδίο έρευνας

▪ Κατανεμημένη ηγεσία

(Distributed Leadership) 

▪ Καινοτομία



Κατανεμημένη ηγεσία 

(Distributed Leadership) 

▪ Κατανομή εξουσιών στα μέλη ενός οργανισμού (Gronn,2002). 

▪ Η συνολική ηγεσία συμβάλλει 2 ή 3 φορές περισσότερο στη 
μάθηση .

▪ Oι βασικές πρακτικές ηγεσίας που εφαρμόζουν οι επιτυχημένοι 
Διευθυντές-ηγέτες και μπορούν να κατανεμηθούν σε άλλους είναι: 

1. ο καθορισμός οράματος και στόχων του σχολείου,

2. η ακαδημαϊκή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (επιμόρφωση), 

3. ο επανασχεδιασμός της σχολικής μονάδας και 

4. η διαχείριση της διδασκαλίας        (Leithwood et al., 2006).



▪ Μία από τις ελάχιστες μελέτες που ασχολούνται 
με τα ΕΣ.

▪ Μοναδική στην διοίκηση των Ε.Σ.

▪ Γνώση σχετικά με την κατανεμημμένη ηγεσία 

▪ Για τους διευθυντές των σχολείων + τους 
υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής:
 Σημεία βελτίωσης-καινοτομίες

 Προγράμματα προετοιμασίας (διαχειριστές και εκπαιδευτικοί).

▪ Για τα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα



Έρευνα σε 8 Ευρωπαϊκά Σχολεία
Belgium(5), Luxembourg (2),  Netherlands (1)

Ποσοτική έρευνα

▪ 753 Εκπαιδευτικοί / 1780 

▪ 4 / 8 Διευθυντές

▪ 12 / 17 Υποδιευθυντές

Intsrument-Εργαλείο: 

‘Το Ερωτηματολόγιο Ηγεσίας και Διαχείρισης Σχολείων’,

(αναπτύχθηκε από Leithwood and Jantzi, 1997) 

IBM’s SPSS v.20



Δημογραφικά στοιχεία

Master’s degree 54%

Μ.Ο. Ηλικίας 50 years

Χρόνια εργασίας στο ίδιο σχολείο 7

Έτη διδασκαλίας 20

Παραμονή στην ίδια θέση 2 years

Ανικείμενα διδασκαλίας 3

Εκπαιδευτικοί πλήρους απασχόλησης 76 %

Αναπληρωτές 24 %



Ποσοτική μέθοδος

Αποτελέσματα έρευνας



Ποσοτική Μέθοδος (αποτελέσματα 1)

▪ Τα αποτελέσματα ευνοούν:

✓ μια συν-ηγεσία (διευθυντές και υποδιευθυντές) 

και

✓μια συλλογική ηγεσία μιας ομάδας [διευθυντής + 

υποδιευθυντές +  εκπαιδευτικοί]



ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ



Ο διευθυντής παραμένει ο «μοναδικός ηγέτης»



Αποτελέσματα: Πρακτικές Κατανεμημένης Ηγεσίας

➔Κατανεμημένη ηγεσιά συνυπάρχει με την ιεραρχική

➔Υψηλή συμμετοχή στη λήψη σχολικών αποφάσεων-
«Συμβουλευτική διανομή» Day and his colleagues 
(2007)

➔Συνεργασία (κάθετη και οριζόντια)

➔Ο διευθυντής παραμένει ο 

«μοναδικός ηγέτης» και διοικεί

με υποδιευθυντή + εκπαιδευτικούς



Ποσοτική μέθοδος (αποτελέσματα 2)

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν 

ότι:

➢ Όλες οι ηγετικές πρακτικές 

μπορούν να διανεμηθούν μεταξύ 

των επίσημων ηγετών και των 

εκπαιδευτικών με υψηλές 

δεξιότητες και γνώσεις

Δ/ντης+Υπ/δ+Εκπ= Επιμόρφωση

+ Επανασχεδιασμός 

οργανισμού

Δ/ντης= Ορισμός οράματος 

➢ Συνεργατικές δομές λήψης 

αποφάσεων

ΑΛΛΑ

Οι ηγέτες πρέπει να δώσουν 

προσοχή σε:

➢ Ανάγκες των εκπαιδευτικών

➢ Επιμόρφωση

➢ Πολιτικές στελέχωσης (λιγότερο 

ευνοϊκές)

➢ Προσβασιμότητα – παρουσία

➢ Χαρακτηριστικά και αξίες της 

ευρύτερης κοινότητας



Αποτελέσματα: Storey’s (2004) and Spillane’s  (2004) 

questions on DL

➔Πόσο ευρέως θα διανέμεται η ηγεσία;
(Δ/ντες+Υπ/ντες+Εκπ. με δυνατότητες και 
εμπειρία ανάλογα με την κατάσταση)

➔Πόσοι ηγέτες;- Τουλάχιστον 3

➔Τι είδους πρακτικές ηγεσίας διανέμονται;-Κυρίως 
ακαδημαϊκή ανάπτυξη καθηγητών και 
επανασχεδιασμό του οργανισμού

➔Ποιος καθορίζει τη διανομή ηγεσίας; -
Διευθυντής



Και  ... προτείνουν για

βελτίωση

➢ Επίσημο καθηγοντολόγιο

➢ Εισαγωγική περίοδος στην 

εργασία

➢ Ακαδημαϊκή ανάπτυξη 

εκπ/κων

➢ Mentorship για όλους

➢ Αυτονομία στον 

προϋπολογισμό

➢ Λιγότερη γραφειοκρατία

➢ Middle management με 

εξουσία και λογοδοσία

➢ Ίδιος μισθός μεταξύ πρωτοβάθμιας 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

➢ Αξιοκρατικότερη επιλογή 

εκπαιδευτικών

➢ Ομάδα προγράμματος σπουδών 

(curriculum (Α.Π.)+εναρμόνιση + 

αξιολόγηση)

➢ Συνεργασία στη διδασκαλία

➢ Άνοιγμα στην τοπική κοινωνία



για την προσοχή σας


