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Χαρακτηριστικών Ηγεσίας που έχουν Αναδειχθεί
ως Κρίσιμα για την Εισαγωγή των ΤΠΕ
σε Αγγλοσαξονικές Σχολικές Μονάδες;
Σοφία-Μαρία Παναγιωτίδου, Βασίλης Κολλιας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο παρόν άρθρο, αξιολογείται η ηγεσία της εισαγω γής των ΤΠ Ε στην ελληνι
κή σχολική μονάδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας οκτώ
χαρακτηριστικά της ηγεσίας που έχουν αναδυθεί ως σημαντικά για σχολικές
μονάδες στην αγγλοσαξονική εκπαίδευση. Διαπιστώνουμε ότι είναι ελάχιστα
υλοποιήσιμα στη σημερινή ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εισαγωγή των ΤΠ Ε στη σχολική μονάδα, Διευθυντής, Σ χο

λικός σύμβουλος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H επέκταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας δημιουργεί ανάγκες για τον
μετασχηματισμό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώ
στε οι μαθητές να μπορούν να οργανώνουν και να αξιολογούν κριτικά τις πλη
ροφορίες, να μπορούν να ηγηθούν της προσωπικής τους πορείας στη μάθηση,
να μπορούν να μαθαίνουν μέσα από την συνεργασία με τους συμμαθητές τους.
Οι νέες δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν τόσο οι μαθητές,
όσο και οι δάσκαλοι, καθώς και οι νέοι ρόλοι που καλούνται να λάβουν, συνε
πάγονται ένα μεγάλο μετασχηματισμό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Με βάση τη μελέτη του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ),
καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι στην Ελλάδα ακολουθείται το «ολιστικό πρό
τυπο» στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτό η διδα
σκαλία της χρήσης των νέων τεχνολογιών και η ίδια η χρήση τους ενσωματώ
νονται στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών. Στα
νομικά αυτά κείμενα, που είναι δεσμευτικά για τους εκπαιδευτικούς, η εισαγω
γή και χρήση των ΤΠΕ δεν αντιμετωπίζεται σαν ανάγκη σύγχρονου τεχνολογι
κού εξοπλισμού, αλλά ως εφαρμογή νέας παιδαγωγικής στρατηγικής στην υπο
στήριξη όλων των γνωστικών αντικειμένων.
Η υλοποίηση της μεγάλης αυτής αλλαγής σε παιδαγωγικές πρακτικές συνε
πάγεται ηγεσία μετασχηματιστικού τύπου. Στη μετασχηματιστική ηγεσία, οι
ηγέτες μιλούν για αλλαγή, δημιουργούν όραμα, συγκεντρώνονται σε μακρο-
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πρόθεσμους στόχους, είναι φίλοι και καθοδηγητές με τους υφισταμένους τους
και τέλος, αλλάζουν τον οργανισμό, ώστε να συμβαδίζει με το δικό τους όραμα.
(Πασιαρδής 2004). Διακρίνουμε εδώ την ηγεσία (leadership) (Day et al. 2000)
από την διοίκηση-διαχείριση (management).
Σημαντική είναι μια σειρά ερευνών της D. Yee (Yee 2000, Yee 2001), στην
αρχή αυτής της δεκαετίας, για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών της ηγε
σίας, τα οποία είναι κρίσιμα για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην σχολική μονάδα.
Η ερευνήτρια κατέγραψε τις εμπειρίες διευθυντών και δασκάλων, από 10 προ
σεκτικά επιλεγμένα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του Καναδά, των Η.Π.Α. και της Νέας Ζηλανδίας. Οι διευθυντές που συμμε
τείχαν ήταν επιλεγμένοι οι ίδιοι από πανεπιστημιακούς καθηγητές του χώρου
της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και εκπαιδευτικής διοίκησης, και εργάζονταν
σε σχολεία που είχαν ήδη ενσωματώσει τη χρήση των Η/Υ στο καθημερινό
εκπαιδευτικό τους έργο.
Η ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων διευθυντών και δασκάλων ανέδει
ξε οκτώ κρίσιμα χαρακτηριστικά της ηγεσίας αναφορικά με την ένταξη των
ΤΠΕ στο σχολείο τα οποία βρίσκονται σε συμφωνία με άλλες σχετικές έρευνες(Flanagan & Jacobsen 2003, Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης 2000 ):
δίκαιη παροχή (equitable providing): η ηγεσία θέτει σε προτεραιότητα την ενερ
γό αναζήτηση τρόπων απόκτησης του αναγκαίου εξοπλισμού και της τεχνικής
υποστήριξης. Επιπλέον η κατανομή του απαραίτητου εξοπλισμού, του χρόνου
και της τεχνικής υποστήριξης σε όλους του εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,
γίνεται χωρίς διακρίσεις για το φύλο τους ή την ευχέρεια που έχει ο καθένας
στις ΤΠΕ. Τέλος, το σχολικό πρόγραμμα αναπροσαρμόζεται και παρέχεται
στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται χρόνος προσωπικής χρήσης των
υπολογιστών του σχολείου, ώστε να περατώσουν την εργασία τους με τη βοή
θεια των ΤΠΕ.
όραμα που εστιάζει στη μάθηση (learning-focused envisioning): η ηγεσία του
σχολείου ενστερνίζεται την οργανική θέση της χρήσης των ΤΠΕ στο όραμά της
για το σχολείο. Επιπλέον, η χρήση των ΤΠΕ αξιολογείται διαρκώς σε σχέση
προς την προσφορά της στην ποιότητα της μάθησης των μαθητών.
τολμηρή μάθηση (adventurous learning): η ηγεσία του σχολείου επενδύει στην
ανάπτυξη της δικής της ευχέρειας στη χρήση των ΤΠΕ και επομένως αποδέχε
ται να μαθητεύσει στην κατεύθυνση αυτή. Επιπλέον αυτό γίνεται με ανοικτή
διάθεση για καινοτόμες προσεγγίσεις αναφορικά με την συμβολή των ΤΠΕ στο
σχολείο.
υπομονετική διδασκαλία (patient teaching): η ηγεσία εμπλέκεται προσωπικά
στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των γονιών. Ιδιαίτερα για τους εκ
παιδευτικούς, δημιουργεί θετική στάση στη δημιουργία ευκαιριών επιμόρφω
σής τους, χωρίς να δίνει έμφαση σε μια ελεγκτικού τύπου αξιολόγηση της προ
όδου τους.
προστατευτική ενδυνάμωση (protective enabling): η ηγεσία επιδιώκει ενεργά
να εντάξει στην άσκηση των ηγετικών της αρμοδιοτήτων τα μέλη της σχολικής
κοινότητας, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν φωνή στις δικές τους (των
μελών) μέριμνες και ενδιαφέροντα. Επιπλέον προστατεύει τη δημιουργική ερ
γασία των εκπαιδευτικών από προσπάθειες παρακώλυσης με πρόσχημα τυπι-
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κά προβλήματα, τόσο εντός σχολείου, όσο και σε σχέση με παράγοντες έξω από
την σχολική μονάδα.
συνεχής επίβλεψη (constant monitoring): η ηγεσία εξασφαλίζει ότι η εφαρμογή
των ΤΠΕ λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κρι
τήρια για την ποιοτική ένταξη των ΤΠΕ (οριζόμενα είτε από τις επιβλέπουσες
αρχές είτε τοπικά στα πλαίσια της σχολικής μονάδας) και ότι η εφαρμογή ελέγ
χεται με βάση τα κριτήρια αυτά στην διάρκεια της κάθε χρονιάς.
επιχειρηματικό δίκτυο (entrepreneurial networking): Η ηγεσία θέτει σε προτε
ραιότητα τη δημιουργία συμμαχιών για την υποστήριξη του σχολείου ανάμεσα
στο σχολείο, σε στελέχη της εκπαίδευσης, σε Πανεπιστημιακούς δασκάλους,
εταιρείες που παρέχουν υλικό και λογισμικό ΤΠΕ. Η ηγεσία επενδύει στη δημι
ουργία σχέσεων, όπου είναι σαφές το αμοιβαίο όφελος και χαρακτηρίζονται
από αμοιβαία εκτίμηση, ενώ παράλληλα είναι ανοικτή σε ευκαιρίες που παρου
σιάζονται για την υποστήριξη του σχολείου σε υποδομή ή know-how.
προσεκτική πρόκληση (careful challenging): Η ηγεσία δοκιμάζει καινοτόμες
παιδαγωγικές προσεγγίσεις και προκαλεί καθεστηκυίες αντιλήψεις για την
παιδαγωγική. Ωστόσο, έχει καλό πολιτικό αισθητήριο στις συναλλαγές με τους
άλλους «μετόχους» της εκπαίδευσης ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα
για το σχολείο ή τα μέλη της.
Τα παραπάνω οκτώ χαρακτηριστικά αποτέλεσαν το έναυσμα της παρούσης έρευνας, προκειμένου να ελεγχθεί, αν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
που κρίνονται επιτυχημένα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ, ισχύουν ή πρόκει
ται να ισχύσουν στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Επίσης, η πρωτοτυπία της παρούσης έρευνας έγκειται ότι στην Ελλάδα, στο χώρο της εισαγωγής των ΤΠΕ
στην εκπαίδευση σπανίως εξετάζονται (πέρα από κάποιες γενικές θέσεις για
την γραφειοκρατία στην ελληνική εκπαίδευση) με κάποια λεπτομέρεια οι
συγκεκριμένες επιδράσεις των αρμοδιοτήτων, που είναι (ή δεν είναι) κατανε
μημένες στην ιεραρχία της εκπαίδευσης.
ΜΕΘΟΔΟΣ
Χρησιμοποιήθηκε, αρχικά, η συστηματική και εμπεριστατωμένη μελέτη
αγγλικών και ελληνικών νομικών κειμένων, που αφορούν την πρωτοβάθμια εκ
παίδευση, και ακολούθησε η «τριγωνοποίηση» των συμπερασμάτων που προέκυψαν, με χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων ανοιχτού τύπου, ελέγχοντας αν
ένα ορισμένο πλαίσιο για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει τελικά
νόημα για την Ελλάδα, σε νομικό και πραγματικό επίπεδο.
Έ γιναν επικουρικά πέντε συνεντεύξεις, τρεις από διευθυντές της πρωτο
βάθμιας εκπαίδευσης και δύο από Σχολικούς Συμβούλους (ΣΣ), το χρονικό
διάστημα Ιουνίου- Νοεμβρίου 2007. Α πό τους διευθυντές, η μία ήταν γυναίκα,
διευθύντρια αγγλικού σχολείου της Αθήνας (ST Catherine- Embassy school), με
30 χρόνια υπηρεσίας και 4 χρόνια, ως διευθύντρια. Στο σχολείο αυτό, οι ΤΠΕ
έχουν ενσωματωθεί σε πολλά επίπεδα εδώ και 2 χρόνια. Ο δεύτερος διευθυντής
είναι Έλληνας, έχει 32 χρόνια υπηρεσίας και 6 χρόνια ως διευθυντής. Πιστεύει
στη χρησιμότητά τους, αλλά αισθάνεται ότι δεν μπορεί να πετύχει την εφαρμο
γή τους στην πράξη λόγω των δυσκολιών που συναντά. Ο τρίτος διευθυντής
είναι Έλληνας με 25 χρόνια υπηρεσίας και 2 χρόνια ως διευθυντής, ο οποίος
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χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ ως αναπόσπαστο κομμάτι του σχολικού του έργου, στη
διοίκηση και στα μαθήματα που ο ίδιος διδάσκει, έχοντας ταυτόχρονα πετύχει
να χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ, εν γένει στο σχολείο του και από τους εκπαιδευ
τικούς. Ο Σχολικός Σύμβουλος 1 είναι Έλληνας με συνολικά 28 χρόνια υπηρε
σίας, 10 χρόνια ως διευθυντής και 5 χρόνια ως σχολικός σύμβουλος. Ο Σχολι
κός Σύμβουλος 2 είναι Έλληνας με συνολικά 34 χρόνια υπηρεσίας, 11 χρόνια
ως σχολικός σύμβουλος και 2 χρόνια ως Προϊστάμενος Παιδαγωγικής Καθο
δήγησης. Και οι δυο σχολικοί σύμβουλοι έχουν άριστη γνώση Η/Υ και τούς
χρησιμοποιούν στο έργο τους. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους έλληνες διευ
θυντές και τους Σχολικούς Συμβούλους αφορούσαν στη διαλεύκανση τού κατά
πόσο οι εφεκτικοί παράγοντες εισαγωγής των ΤΠΕ που έχουν προσδιορισθεί,
μπορούν να υλοποιηθούν στις ελληνικές σχολικές μονάδες. Οι ερωτήσεις που
τέθηκαν στην αγγλίδα διευθύντρια αφορούσαν στην πληρέστερη κατανόηση
των παραγόντων αυτών, έτσι όπως αυτοί υλοποιούνται στο συγκεκριμένο
αγγλικό σχολείο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Α πό την αρχή της έρευνάς μας έγινε φανερό ότι η ηγεσία της ελληνικής
σχολικής μονάδας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει διττό χαρακτήρα, περι
λαμβάνοντας τόσο τον διευθυντή (κατά την διοικητική ιεραρχία), όσο και τον
ΣΣ (κατά μια ιεραρχία, ως προς την παιδαγωγική γνώση). Σημαντικές είναι και
οι αρμοδιότητες που αποδίδονται στον Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος, σε
συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου, αποφασίζει, οργανώνει δράσεις και
πρωτοβουλίες ή τις εισηγείται στο ΣΣ.
Ακολούθως αναφέρουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσής μας κατά παρά
γοντα:
Δίκαιη παροχή: Στα ελληνικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο
τεχνικός εξοπλισμός για την δημιουργία εργαστηρίου πληροφορικής εξασφα
λίζεται κατ αρχήν από πόρους του ελληνικού δημοσίου. Ό μως δεν υπάρχει
οργανωμένη διαδικασία ανανέωσης του εξοπλισμού και σταθερής τεχνικής
υποστήριξης, ενώ η κεντρική διαχείριση της πρόσβασης σε κατάλληλο λογισμι
κό για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας υπολείπεται κατά πολύ τού να είναι ικα
νοποιητική. Συνεπώς υπάρχει χώρος άσκησης τοπικής ηγεσίας.
Ό μως οι βασικές γνώσεις χρήσης των ΤΠ Ε κατά τα άρθρα 7, 8 & 9 του Ν.
3467/2006, δεν είναι τυπικό προσόν, ούτε των διευθυντών των σχολικών μονά
δων, ούτε των ΣΣ (πολύ περισσότερο δε η γνώση της επαρκούς εκπαιδευτικής
χρήσης τους) με αποτέλεσμα οι διευθυντές (από τους οποίους εξαρτάται η δια
χείριση των πόρων που έχει άμεσα διαθέσιμους το σχολείο) να μη δίνουν σημα
ντική προτεραιότητα στην όποια κάλυψη των παραπάνω αναγκών με πόρους
του σχολείου, αφού δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν την σημασία τους σε
σχέση προς άλλες ανάγκες.
Τόσο από τις συνεντεύξεις των διευθυντών όσο και από την Εγκύκλιο
64885/Γ2/21-06-2002, για τη χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμο
γών Η/Υ (όπου τίθενται ποικίλοι περιορισμοί στην χρήση των εργαστηρίων
από εκπαιδευτικούς και μαθητές) διαφαίνεται φοβία για την δημιουργία τεχνι
κών βλαβών και προσπάθεια να αποφευχθεί η ανάγκη μιας λειτουργικής τεχνι-
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κής υποστήριξης μέσα από ποικίλους περιορισμούς στην χρήση του εργαστη
ρίου. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός κλίματος που στέλνει αρνητικά
μηνύματα στην ανάπτυξη προσωπικών πρωτοβουλιών για εμπλοκή με τις ΤΠΕ
(αφού επικρέμεται διαρκώς η δαμόκλειος σπάθη της «καταστροφής των μηχα
νημάτων») και φόβων από μέρους της ηγεσίας για την «ελλιπή κατάρτιση των
εκπαιδευτικών». Μολονότι δεν αναφέρονται διακρίσεις με βάση το φύλο μπορεί εύκολα να φαντασθεί κανείς περιπτώσεις όπου το κλίμα αυτό εμποδίζει
γυναίκες (οι οποίες έχουν συχνά μικρότερη εμπιστοσύνη στην επάρκειά τους
για την χρήση τεχνολογικών μέσων) να αναπτύξουν τις πρωτοβουλίες που θα
μπορούσαν.
Επιπλέον, (Παρ. 2 του άρθρου 13 του Π. Δ.201/1998 ) η ηγεσία του σχολεί
ου δεν έχει την διακριτική ευχέρεια να μειώσει εφημερίες, προκειμένου να
δώσει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν να εμπλακούν εντο
νότερα με την κατανόηση των ΤΠ Ε και των εκπαιδευτικών τους χρήσεων σε
αντίθεση με τα ισχύοντα στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και
στο αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Τέλος, σύμφωνα με την εγκύκλιο 64885/Γ2/21-06-2002, ο συχνά χωρίς γνώ
σεις όσον αφορά στις ΤΠΕ, διευθυντής ορίζεται υπεύθυνος του εργαστηρίου
και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου ο διευθυντής έχει αρνηθεί να αναλάβει
την ευθύνη για την πρόσβαση των δασκάλων σε αυτό, με αποτέλεσμα την
πλήρη αχρησία του εργαστηρίου.
Όραμα που εστιάζει στη μάθηση: Ό πω ς ήδη αναφέρθηκε, σε επίπεδο νό
μων οι εποπτεύουσες αρχές της εκπαίδευσης ενστερνίζονται την οργανική θέ
ση των ΤΠΕ στο όραμα για το σχολείο και ακόμα περισσότερο στέλνουν το μή
νυμα ότι αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η προσφορά τους στην ποιό
τητα της διδασκαλίας και της μάθησης. Επιπλέον τα τρέχοντα βιβλία του δημο
τικού προβλέπουν τη χρήση σχετικών λογισμικών.
Όμως, οι γενικές κατευθύνσεις που υπάρχουν στα νομικά αυτά κείμενα δεν
έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα αν δεν συνοδεύονται από μια διαδικασία μετα
σχηματισμού των γενικότερων κατευθύνσεων σε συγκεκριμένες τοπικές πολιτι
κές που λαμβάνουν υπόψη τις κάθε φύσεως ιδιαιτερότητες, κάθε συγκεκριμέ
νης σχολικής μονάδας, καθώς και ένας μηχανισμός διαμορφωτικής αξιολόγη
σης αυτής της πορείας και εκτέλεσης διορθωτικών κινήσεων. Ωστόσο, η διαδι
κασία αυτή δεν υπόκειται σε διοίκηση αυτή την στιγμή: Η έκκληση του ΣΣ να
αποτελέσει αντικείμενο κοινής συζήτησης και δέσμευσης το πώς σκοπεύουν οι
εκπαιδευτικοί, ο καθένας χωριστά, αλλά και συλλογικά, να προωθήσουν την
υλοποίηση των γενικών αυτών κατευθύνσεων στο σχολείο τους δε βιώνεται
(ούτε επιβάλλεται), ως δεσμευτική για τους εκπαιδευτικούς, ούτε ο εκπαιδευ
τικός αισθάνεται δέσμευση να δώσει λόγο στους συναδέλφους του (ως σύλλο
γο διδασκόντων) και στον ΣΣ για την πρόοδο αυτού του σχεδιασμού. Η εθελο
ντική διαμόρφωση ενός οράματος για το σχολείο μπορεί να προσκρούσει στην
άρνηση μιας μικρής μειοψηφίας.
Επιπλέον, το όραμα για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση εμφανί
ζεται μέσα στα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, ως ένας μεταξύ πολλών άλλων στόχων, οι
οποίοι αναφέρονται αθροιστικά χωρίς να διατυπώνονται οι μεταξύ τους σχέ
σεις ή κάποια ιεράρχηση. Καθώς οι γνώσεις για την εισαγωγή των ΤΠ Ε στην
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εκπαίδευση δεν είναι απαιτούμενο προσόν για ένα ΣΣ, οι ΣΣ δεν μπορούν να
διαχειρισθούν τοπικά την ιεράρχηση αυτή (όσον αφορά στις ΤΠ Ε και την χρή
ση τους). Ό πω ς φαίνεται από τις συνεντεύξεις των ΣΣ, στην πράξη οι ΣΣ εστιά
ζουν στην «κάλυψη της ύλης» και στην κάλυψη παιδαγωγικών και διδακτικών
αδυναμιών και αισθάνονται πως δεν μπορούν να επιτύχουν τη δημιουργία ενός
τοπικού οράματος που να αφορά στις ΤΠΕ στα σχολεία ευθύνης τους.
Τολμηρή μάθηση: Στις επιλογές των διευθυντών και των ΣΣ, δεν αποτελεί
τυπικό προσόν η κατοχή βασικών γνώσεων χρήσης των ΤΠΕ (άρθρα 7, 8 & 9
του Ν. 3467/2006). Επομένως δεν είναι αναγκαίο για τους διευθυντές και τους
ΣΣ να μαθητεύσουν στην κατεύθυνση αυτή. Επιπλέον ελάχιστος έλεγχος γίνε
ται (στα ρητώς δηλωμένα κριτήρια τουλάχιστον) για το αν οι διευθυντές και οι
ΣΣ δείχνουν διάθεση να είναι μετασχηματιστικού τύπου ηγέτες και αν έχουν
μετάσχει ή υποστηρίξει σε καινοτόμες δράσεις. Επίσης στην αξιολόγηση των
ΣΣ δεν περιλαμβάνεται ανατροφοδότηση από εκπαιδευτικούς της ευθύνης
τους που καινοτόμησαν και είχαν ανάγκη της σχετικής τους υποστήριξης.
Υπομονετική διδασκαλία: Η οργάνωση ενδοσχολικών σεμιναρίων είναι
μέσα στις αρμοδιότητες των διευθυντών και των ΣΣ. Ο διευθυντής έχει την
ευθύνη προώθησης και οργάνωσης τέτοιων επιμορφωτικών προγραμμάτων, σε
συνεργασία με τον ΣΣ. Επιπλέον, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη
βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών, σε συνεργασία με τον ΣΣ. Ό μως τα σεμινά
ρια δεν μπορούν να οργανωθούν κατά τη διάρκεια της πρωινής ζώνης μαθημά
των ενώ η απουσία των αναγκαίων γνώσεων από διευθυντές και ΣΣ κάνει δύ
σκολη την διδασκαλία στις ΤΠΕ και στην χρήση των ΤΠ Ε στην εκπαίδευση.Τέλος όπως αναφέρθηκε η απουσία καλής τεχνικής υποστήριξης καθιστά δύσκο
λη την υπομονετική αποδοχή των φυσικών σφαλμάτων όσων μαθαίνουν τις
ΤΠΕ. Συνεπώς η υπομονετική διδασκαλία δε λειτουργεί στην ελληνική πρωτο
βάθμια εκπαίδευση στα πλαίσια της σχολικής μονάδας. Αντίθετα είναι χαρα
κτηριστικό το πέρασμα της σχετικής αρμοδιότητας σε υψηλότερα κλιμάκια
διοίκησης, μέσα από το αίτημα των διευθυντών για κεντρικά σχεδιασμένη επι
μόρφωση των εκπαιδευτικών.
Προστατευτική ενδυνάμωση: Νομοθετικά η ενδυνάμωση υποστηρίζεται εν
γένει από την σημασία που αποδίδεται στον σύλλογο διδασκόντων. Στην πρά
ξη, ο σύλλογος διδασκόντων (ιδιαίτερα για θέματα που ζητούν καταβολή επι
πλέον προσπάθειας, όπως είναι η περίπτωση της εισαγωγής των ΤΠΕ) παρου
σιάζεται ως μια οντότητα που πρέπει να πειστεί, σχεδόν να καθοδηγηθεί, ώστε
κατά το δυνατόν να αποδεχθεί το όραμα που έχει ήδη διαμορφώσει ο διευθυ
ντής. Επιπλέον δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για δημιουργία επιτροπής
μελών του συλλόγου που θα εισηγηθεί προτάσεις για την ένταξη των ΤΠΕ στο
σχολείο.
Όσο αφορά τη δυνατότητα προστασίας των εκπαιδευτικών από τυπικά
κολλήματα, τόσο ο διευθυντής, όσο και ο ΣΣ έχουν περιορισμένες δυνατότητες.
Κατ αρχήν ο διευθυντής έχει πολύ περιορισμένη διακριτική ευχέρεια σε σχέση
προς τους ιεραρχικά ανωτέρους και είναι δεσμευμένος από όσους περιορι
σμούς έχουν γραφειοκρατικά θεσπιστεί. Επιπλέον διευθυντής και ΣΣ δε διαθέ
τουν το διαπραγματευτικό χαρτί της παραίτησής τους (όπως ο άγγλος διευθυ
ντής), επειδή η παροχή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι ουσια-
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σακά μονοπώλιο της κεντρικής διοίκησης και επειδή όλοι αντιμετωπίζονται ως
ανταλλάξιμοι.
Συνεχής επίβλεψη-παρακολοΰθηση: Ο έλεγχος είναι επιφανειακός. Μόνο
αν υπάρξει πρόβλημα, μπορούν ΣΣ και διευθυντής να επέμβουν. Ο παράγο
ντας αυτός δεν εκπροσωπείται ικανοποιητικά στην τρέχουσα ηγεσία του σχο
λείου.
Επιχειρηματικό δίκτυο: Ο διευθυντής μπορεί να αναπτύξει συνεργασίες με
τοπικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά οι σχέσεις Πανεπιστημίων και
Σχολείων στηρίζονται σε προσωπικά δίκτυα συγκεκριμένων ανθρώπων, καθώς
οι σχολικές μονάδες δεν έχουν ταυτότητα ικανή να αντέξει την απομάκρυνση
συγκεκριμένων προσώπων.
Όσον αφορά τη δικτύωση με τον επιχειρηματικό τομέα, στο ελληνικό δημό
σιο σχολείο το άρθρο 2 του Ν. 1566/ 1985 ερμηνεύεται συχνά ως απαγορευτικό
ενώ έχουν υπάρξει και καταγγελίες από συνδικάτα ή γονείς.
Προσεκτική πρόκληση: Στην περίπτωση της εισαγωγής των ΤΠΕ, όπου
υπάρχει απόσταση ανάμεσα στην νομοθετική επιταγή (της εισαγωγής κατά το
ολιστικό μοντέλο) και της πραγματικότητας, διευθυντές και ΣΣ φαίνεται να
έχουν την νομική κάλυψη να έλθουν σε σύγκρουση με καθεστηκυίες παιδαγω
γικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, των γονέων ή των συνδικαλιστών. Όμως
η απουσία ουσιαστικής εξουσίας για την προώθηση μιας τέτοιας πρόκλησης
(όπως εξηγήθηκε προηγουμένως), η άγνοια ως προς την χρήση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση και η απουσία τοπικών πρακτικών δημιουργίας της σχετικής γνώ
σης κάνει επισφαλή την πρόκληση και πολύ σαφή την αίσθηση τού να είναι
κανείς προσεκτικός.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ελέγχοντας όλα τα χαρακτηριστικά μιας εφεκτικής ηγεσίας μέσα στην
ελληνική σχολική πραγματικότητα εντοπίσαμε μια σειρά αδυναμιών:
Αρχικά, τονίστηκε από όλους τους συνεντευξιαζόμενους και προέκυψε
από τη μελέτη νομικών κειμένων, η έλλειψη οικονομικής στήριξης της τεχνικής
λειτουργίας των εργαστηρίων που εμποδίζει την εύκολη πρόσβαση των ΤΠΕ
από μαθητές και εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα όσων μαθαίνουν. Επίσης οι σχετι
κές με την υποδομή ρυθμίσεις στέλνουν ένα τελείως διαφορετικό μήνυμα από
αυτό της αυτορύθμισης της μάθησης, το οποίο υποτίθεται ότι είναι βασικό για
τη σύγχρονη εκπαίδευση. Επιπλέον διαπιστώσαμε έλλειψη διοίκησης της δια
δικασίας, μέσα από την οποία οι γενικές αρχές για την διδασκαλία των ΤΠΕ
στην εκπαίδευση θα μετασχηματίζονται σε συγκεκριμένες πολιτικές, σε συγκε
κριμένα σχολεία και θα λειτουργεί διαμορφωτική αξιολόγηση των συμφωνημένων πολιτικών. Η έλλειψη αυτή καθίσταται εντονότερη λόγω της χαμηλής
σημασίας στις βασικές γνώσεις σε ΤΠΕ και στις γνώσεις χρήσης των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση, κατά την επιλογή διευθυντών και ΣΣ.
ΕΠΙΑΟΓΟΣ
Στο παρόν άρθρο εστιάσαμε σε μια πλευρά του πολυπαραγοντικού ζητή
ματος «Εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». Η συνθετότητα του ζητήματος
νομίζουμε ότι δεν επιτρέπει την εξαγωγή προτάσεων χωρίς συνδυασμό με άλ-
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λους σημαντικούς παράγοντες. Στην παρούσα φάση συνεχίζουμε την έρευνά
μας μελετώντας την επίδραση και άλλων οργανωτικών και διοικητικών παρα
μέτρων του ζητήματος αυτού, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε την επίδραση
των αλλαγών που υλοποιούνται.
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