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Περίληψη. Το ζήτημα της επιμόρφωσης και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης
των εκπαιδευτικών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική ατζέντα, ως θέμα
συζητήσεων και διαλόγου στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Η μη διδασκαλία γνωστικών
αντικειμένων σε θέματα διοίκησης κατά τη διάρκεια των σπουδών δημιούργησε
απουσία καταρτισμένων διευθυντικών στελεχών, που είναι απαραίτητα για την
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και για
την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής. Με την
παρούσα εργασία επιχειρείται ανάδειξη της επιμορφωτικής αναγκαιότητας και των
αντίστοιχων επιμορφωτικών αντικειμένων επαγγελματικής ανάπτυξης των
διευθυντικών στελεχών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας με χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου και επεξεργασία των αποτελεσμάτων
με στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων. Τα διευθυντικά στελέχη έχουν
επιμορφωτικές ανάγκες κυρίως σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και
οργάνωσης - διοίκησης σχολικών μονάδων, αποτελεσματικής διαχείρισης καταστάσεων
- συγκρούσεων και επίλυσης προβλήματος (Problem Solving) και τεχνικές λήψης
απόφασης. Τα αποτελέσματα της έρευνας με γενίκευση σε ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο
μπορούν να συμβάλουν στο καθορισμό του πλαισίου στοχοθεσίας και του σχεδιασμού
μιας στοχευμένης ποιοτικής επιμορφωτικής παρέμβασης.
Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση, επιμορφωτική αναγκαιότητα, διευθυντικά στελέχη

Αναγκαιότητα επιμόρφωσης ηγετικών στελεχών σχολικής μονάδας
Ο διευθυντής αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο στην λειτουργία μιας σχολικής μονάδας και για
να είναι αποτελεσματικός είναι απαραίτητο να διαθέτει επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες
και εμπειρία, επικοινωνιακές ικανότητες και να επιδιώκει μέσω διαρκούς πολύπλευρης
επιμόρφωσης την επαγγελματική του ανάπτυξη (Γεωργίου κ.ά., 2005).
Η μη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων σε θέματα διοίκησης από σχολές παιδαγωγικών
τμημάτων δημιούργησε απουσία καταρτισμένων στελεχών και κυρίως διευθυντών
σχολείων, με αποτέλεσμα την υστέρηση σε καταρτισμένα εκπαιδευτικά στελέχη. Σύμφωνα
με τον Sergiovanni στο Day (2003), ο διευθυντής δεν μπορεί από μόνος του, όσο
αποτελεσματικός και αποδοτικός και αν είναι, να τραβά και να σπρώχνει προς τα μπροστά
τα μέλη του οργανισμού, με τη δύναμη της προσωπικότητάς του και την προσπάθεια
αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας.
Η συμμετοχή στελεχών σχολικών μονάδων σε έρευνες αναδεικνύει μέσα από τα
αποτελέσματα την ανάγκη συμπληρωματικής τους επιμόρφωσης. Ανατρέχοντας σε
παλαιότερες σχετικές έρευνες σε Α΄/θμια και Β΄/θμια Εκπαίδευση εντοπίζεται η αδυναμία
της αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα καθήκοντα που ερμηνεύεται μεταξύ άλλων και από
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την έλλειψη βασικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των διευθυντών σε διοικητικά θέματα
(Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης, 2002).
Η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων σε διοικητικά θέματα των διευθυντών στελεχών παρά
την πρόσφατη σημαντική επιμορφωτική προσπάθεια του ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης) είναι διαχρονική και είχε αναδειχθεί από τις προηγούμενες
δεκαετίες. Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (1994), ορισμένοι διευθυντές δε διέθεταν γνώσεις,
εμπειρία ή κατάλληλη επιμόρφωση σε διοικητικά θέματα, καθώς δεν υπήρχαν σχετικά
επιμορφωτικά προγράμματα - δράσεις για την υποστήριξη του γενικότερου έργου των
διευθυντικών στελεχών (διευθυντές - υποδιευθυντές) των σχολικών μονάδων. Επίσης τα
διευθυντικά στελέχη, σύμφωνα με έρευνα της Παπαναούμ (1995) θεωρούσαν ως κύριο
καθήκον την καλή λειτουργία της σχολικής μονάδας ως μέσο ευόδωσης των στόχων της
εκπαίδευσης, διαπιστώνοντας πως ήταν αποδέκτες εγκυκλίων και διαταγών που ρύθμιζαν
τα θέματα της σχολικής ζωής, επιζητώντας την ενίσχυση του ρόλου τους, τη μείωση της
γραφειοκρατίας και την υλοποίηση σχετικής επιμόρφωσης.
Καθώς είναι αυτονόητη η απαιτούμενη υποστήριξη των στελεχών εκπαίδευσης για την
επιστημονική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξή τους, η επιμόρφωση των στελεχών
είχε επισημανθεί και σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (1998) είχε χαρακτηριστεί ως
«αναγκαία», αλλά και ως μη ικανή από παλιά να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τα
απαραίτητα εφόδια, καθώς οι στόχοι περιορίζονταν σε εκμάθηση εφαρμογών, πρακτικών
λύσεων και τεχνικών.
Η ανορθόδοξη πορεία της επιμόρφωσης των διευθυντών σχολικών μονάδων επισημαίνεται
από το Σακκά (2003), με το να καλούνται για ολιγοήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια αφού
έχουν καταλάβει θέσεις διοικητικού προσωπικού στελέχους και έχουν περάσει μερικά
χρόνια. Έτσι σύμφωνα με έρευνα του Σαΐτη (2005), τα διευθυντικά στελέχη σε ποσοστό 8890% δεν έχουν ούτε τη στοιχειώδη κατάρτιση σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης, ενώ
σύμφωνα με τη Δαράκη (2007), η έλλειψη προσόντων 88-90% των διευθυντών ερμηνεύεται
από τον τρόπο επιλογής των, που συνίσταται νομοθετικά (Ν. 3467/2007) στην απαξίωση
των ακαδημαϊκών γνώσεων, στη μη αξιοποίηση της εξειδίκευσης σε θέματα οργάνωσης και
διοίκησης και στον υπερτονισμό των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών.
Η αναγκαιότητα οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων με διατύπωση συγκεκριμένων
προτάσεων για το χαρακτήρα, το περιεχόμενο και την καταλληλότητα των φορέων
επιμόρφωσης, έχει υπογραμμιστεί από ομάδες στελεχών της εκπαίδευσης (Κωστίκα, 2004).
Η εκπαιδευτική έρευνα έχει εστιάσει από τις αρχές της δεκαετίας του 90 στο ζήτημα της
επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης. Επιχειρήθηκε λοιπόν σε πολλές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να υπάρξει επικέντρωση σε επιμορφωτικές δράσεις που
αφορούσαν την οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος (Eurodice, 1995,
Ανδρέου, 1999).
Σύμφωνα με τον Ανδρέου (2005), υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της κατάρτισης και
επιμόρφωσης των διευθυντικών στελεχών με τη διεύρυνση της «αυτονομίας» των σχολικών
μονάδων, της αποκέντρωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων με στόχο την
«αποτελεσματική» διοίκηση και υποστήριξη του έργου του εκπαιδευτικού, της ευέλικτης
μορφής διοίκησης, αλλά και του περιορισμού των διαθέσιμων πόρων.
Τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να είναι κατάλληλα καταρτισμένα σε θέματα διοίκησης,
αξιολόγησης, διαχείρισης κρίσεων, ακόμη και σε θέματα που σχετίζονται με την
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καθημερινότητα στη σχολική ζωή. Η σχολική πορεία και εμπειρία των εκπαιδευτικών δεν
αρκεί για μια αποτελεσματική διοίκηση. Η αποτελεσματική λειτουργία τη εκπαίδευσης έχει
ως απαραίτητη παράμετρο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εντασσόμενη στο πλαίσιο
της επαγγελματικής ανάπτυξης και της δια βίου μάθησής τους (Νικολακάκη 2003).
Η αναγκαιότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης των διευθυντικών στελεχών είναι
επιτακτική ανάγκη για τη διαχείριση αλλαγών και τη δημιουργία κουλτούρας που θα
επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. Οι σχολικοί
ηγέτες οφείλουν να αποδέχονται τη δια βίου μάθηση και να την καλλιεργούν στους
υφιστάμενους συναδέλφους τους (Kochan, Bredeson & Riehl, 2002).
Σύμφωνα με τους Μάρδα & Βαλκάνο (2002), για τη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας
απαιτούνται γνώσεις μάνατζμεντ και πολύπλευρη - συνεχή επιστημονική κατάρτιση σε
θέματα όπως ο προγραμματισμός, η διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η
αξιολόγηση, η παρακίνηση και η επίτευξη στόχων. Εξάλλου με τον πολυσχιδή ρόλο του
διευθυντή στις σύγχρονες σχολικές μονάδες σε συνδυασμό με την έλλειψη σχετικής
κατάρτισης σε θέματα Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων καθίσταται αναγκαία την
επιμόρφωσή τους (Λεμονή & Κολεζάκης, 2013).
Τέλος η Χατζηπαναγιώτου (2008), επισημαίνει τη σημαντικότητα του ρόλου της διοίκησης
στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της υλοποίησης των σκοπών
και των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής, που απαιτεί κατάλληλα ενημερωμένα
στελέχη. Η απουσία σωστά ενημερωμένων στελεχών στην διοίκηση οδηγεί σε
αναποτελεσματικότητα στην δημόσια εκπαίδευση.

Αναγκαιότητα διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών
Τα διευθυντικά στελέχη στον εργασιακό χώρο διαμορφώνουν μια αντίληψη ως προς τις
ανάγκες που έχουν, για επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες, που είναι συνυφασμένες με τη
λειτουργία τους στον εργασιακό χώρο και την προσωπική -επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Σύμφωνα με τους Gehee και Thayer (Χατζηπαναγιώτου, 2001), η καταγραφή των
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευομένων έχει ως αποτέλεσμα: α) τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας ενός επιμορφωτικού προγράμματος, β) την καλύτερη επίδοση των
εκπαιδευομένων στο αντικείμενο του προγράμματος και γ) την ευκολότερη ικανοποίηση
των προσωπικών επιδιώξεων των εκπαιδευτικών.
Η διαδικασία της καταγραφής των επιμορφωτικών αναγκών έχει άμεση σχέση με την
επιτυχία ενός επιμορφωτικού προγράμματος. Η καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών
μπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα: α) σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας σε συνδυασμό με
τους επιμέρους στόχους της οργάνωσης της Α΄/ θμιας και Β΄/ θμιας Εκπαίδευσης, β) σε
επίπεδο εκπαιδευτικών ίδιων ή διαφορετικών ειδικοτήτων και γ) σε ατομικό επίπεδο σε
σχέση με την προσωπική ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας και την απόδοση του
ατόμου στην εργασία του (Χατζηπαναγιώτου, 2001).
Οι επιδιωκόμενες γνώσεις και δεξιότητες που θέλουν να αναπτύξουν οι επιμορφούμενοι,
καθορίζουν τους σκοπούς και τους στόχους ενός επιμορφωτικού προγράμματος. Η
διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών μπορεί να αφορά λοιπόν είτε τους
εκπαιδευτικούς - στελέχη, είτε το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα. Η
αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης όμως εξαρτάται από τη διερεύνηση και των δύο
περιπτώσεων. Για τους εκπαιδευτικούς, όσον αφορά την ύπαρξη και τον εντοπισμό κάποιας
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έλλειψης ή κενού σε προσωπικό επίπεδο όταν αυτή γίνει συνειδητή, οδηγεί τους
εκπαιδευτικούς στην ανάγκη για κάλυψη μέσω του ενδιαφέροντος για επιμόρφωση. Όσον
αφορά στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, η βελτίωση των δυσλειτουργιών μέσω μιας
επιμορφωτικής διαδικασίας αφορά άμεσα τους εκπαιδευτικούς - στελέχη, καθώς
επηρεάζουν ή και μπορεί να εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος.
Προφανώς, αρχικά είναι αναγκαία η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών και η
διαμόρφωση ακολούθως των περιεχομένων των επιμορφωτικών προγραμμάτων ώστε να
συμπληρώνει τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών από τη βασική τους εκπαίδευση (Βεργίδης,
1999).
Όταν το περιεχόμενο ενός επιμορφωτικού προγράμματος ανταποκρίνεται στις ανάγκες και
στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών - στελεχών που συμμετέχουν εξασφαλίζεται η
επιτυχία της δράσης. Η διερεύνηση και ιεράρχηση των επιμορφωτικών αναγκών συμβάλλει
στον σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο την αντιμετώπιση - ικανοποίηση
συγκεκριμένων και διαπιστωμένων αναγκών. Η συλλογή στοιχείων - πληροφοριών
καθορίζει τις διεργασίες ανασχεδιασμού και προγραμματισμού υλοποίησης
υποστηρικτικών - επιμορφωτικών προγραμμάτων. Έτσι καθίσταται ικανά τα διοικητικά
στελέχη να επιχειρούν αλλαγές και όχι απλά να περιορίζονται στην εφαρμογή τους μόνο
στο πλαίσιο του ισχύοντος εκπαιδευτικού πλαισίου (Ιορδανίδης, 2006, σελ. 93).
Καθώς η επιμόρφωση αποτελεί μέτρο στρατηγικής οφείλει διαμορφώνεται με βάση τις
μελλοντικές εξελίξεις λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των εκπαιδευτικών για να μπορεί να
ανταποκριθεί στα νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνητικών δεδομένων και της
παιδαγωγικής επιστήμης (Ξωχέλλης, 2007, σελ.179-190).

Διαδικασία διερεύνησης αναγκών
Η διερεύνηση των αναγκών «αποτελεί πάντα το πρώτο βήμα στο σχεδιασμό προγραμμάτων
της εκπαίδευσης ενηλίκων» (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000, σελ.33; Παπασταμάτης,
Βαλκάνος, Πανιτσίδου & Ζαρίφης, 2010). Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2005, σελ. 127), «κάθε
επιμόρφωση πρέπει να έχει ως αφετηρία της δύο βασικές παραμέτρους: αφενός τις
προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και αφετέρου τις διαπιστωμένες
επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών».
Σύμφωνα με τους (Kαψάλη & Παπασταμάτη, 2000, σελ. 29), η διερεύνηση αναγκών
ορίζεται ως μια «διαδικασία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, η οποία καταλήγει στον
εντοπισμό των μαθησιακών αναγκών ατόμων, ομάδων». Η διαδικασία της διερεύνησης
είναι δυνατή με χρήση ερωτηματολογίων με συνέντευξη, με ημιδομημένη συνέντευξη ή με
υποβολή ερωτήσεων στον πληθυσμό στόχο. Αποτελεί δε την αναγκαία και απαραίτητη
συνθήκη για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό μιας επιμορφωτικής διαδικασίας και μια
σύνθετη - δημιουργική διαδικασία που απαιτεί εξασφάλιση επιστημονικότητας και κυρίως
εγκυρότητας.
Η ανίχνευση αναγκών, σύμφωνα με τον Παλαιοκρασά κ.ά. (2008), ορίζεται ως «η
διαδικασία με την οποία εντοπίζεται ενδεχόμενη ασυμφωνία μεταξύ μιας υπάρχουσας
κατάστασης και της επιθυμητής». Στο ίδιο μήκος κύματος, σύμφωνα με τους Scriven & Roth
(1978, στο Βεργίδης, Κατσιγιάννη & Μπρίνια 2011) ως ανάγκη ορίζεται η απόσταση μεταξύ
υπαρκτού και ικανοποιητικού, που δεν ταυτίζεται με το ιδανικό ή το επιθυμητό, ενώ,
σύμφωνα με τον Hunt (1986), η επιμορφωτική ανάγκη προσεγγίζεται ως το έλλειμμα
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ανάμεσα στην υπάρχουσα (αρχική) κατάσταση και σ' αυτή που θα έπρεπε να είναι.
Σύμφωνα με το Γκόλιαρη (1998), επιμορφωτικές ανάγκες ορίζονται ως το σύνολο των
διδακτικών αντικειμένων (θεωρητικών και πρακτικών) που κρίνει ο εκπαιδευτικός ότι
πρέπει να τα προσεγγίσει πολύπλευρα, ώστε να βελτιώσει το παιδαγωγικό - εκπαιδευτικό
του προφίλ.
Ο επιτυχημένος προσδιορισμός του εκπαιδευτικού περιεχομένου ενός επιμορφωτικού
προγράμματος και η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και προσδοκιών συνάδουν με τον
εντοπισμό των επιμορφωτικών αναγκών, που σύμφωνα με τις Κατσαρού & Δεδούλη (2008),
ταξινομούνται με βάση α) τα γνωστικά αντικείμενα, β) τη διδακτική μεθοδολογία, γ) την
ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και δ) την ψυχοκοινωνιολογική ευαισθητοποίηση.
Το θέμα των επιμορφωτικών αναγκών αναπτύσσεται στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας
του 1980, στο πλαίσιο του θεσμού της λαϊκής επιμόρφωσης. Φυσικά είχε προηγηθεί το
1976 η απόφαση της UNESCO για την ανάπτυξη της επιμόρφωσης ενηλίκων που θα ρέπει
να έχει ως βάση τις ανάγκες των συμμετεχόντων και να κάνει χρήση των εμπειριών τους
(ΟΥΝΕΣΚΟ, 1976).
Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών είναι μια πολύ σημαντική και απαραίτητη
διαδικασία για την αποτελεσματικότητα μιας επιμορφωτικής δράσης (Βεργίδης & Καραλής,
1999). Οι επιμορφωτικές ανάγκες είναι δυνατόν να προσδιορισθούν ως ανάγκες ατόμων ή
ως ανάγκες ενός φορέα - θεσμού. Οι προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευτικών είναι πολλές
φορές διαφορετικές καθώς αποτελούν διαφορετικές προσωπικότητες με διαμορφωμένες
αντιλήψεις σχετικά με τον εκπαιδευτικό τους ρόλο (Βεργίδης, 2003).
Σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (1983), διακρίνονται δύο βασικά επιμορφωτικά μοντέλα: α)
το μοντέλο που εξυπηρετεί τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος και β) το μοντέλο
που εξυπηρετεί τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, που συγκεντρώνει τις προτιμήσεις με βάση
ερευνητικά αποτελέσματα. Η επιλογή των κατάλληλων περιεχομένων, μεθόδων και μέσων
διδασκαλίας που ακολουθεί τον καθορισμό των διδακτικών στόχων, περιέχει επιμέρους
ενότητες που συνίσταται σε: α) θεωρητικές γνώσεις, β) πρακτική άσκηση για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων και γ) ψυχοδυναμικές μεθόδους για την αλλαγή ή ενίσχυση στάσεων, αξιών και
συμπεριφορών. Η μεθοδολογία προφανώς εξαρτάται από τους σκοπούς, τους στόχους και
το προφίλ των εκπαιδευτικών (Βεργίδης, 1998).
Συνεπώς κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα που έχει πρωταρχικά διερευνήσει τις
επιμορφωτικές ανάγκες, έχει προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού - στόχου και
έχει προγραμματίσει το περιεχόμενο της επιμόρφωσης μπορεί να επιτύχει τους στόχους
υλοποίησής του (Τζοβλά & Κούκης, 2015).

Μεθοδολογία της έρευνας
Σκοπός - στόχοι
Σκοπός της ερευνητικής προσπάθειας ήταν η ανάδειξη, ο εντοπισμός και η διερεύνηση των
επιμορφωτικών αναγκών των ηγετικών στελεχών (Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών
μονάδων) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Ελλάδας που περιλαμβάνει τους νομούς Αχαΐας - Ηλείας - Αιτωλοακαρνανίας.
Επιμέρους στόχοι της έρευνας αυτής ήταν: α) η καταγραφή του επιπέδου σπουδών των
ηγετικών στελεχών (Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων) στην Περιφέρεια
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της Δυτικής Ελλάδας τόσο σε γνωστικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων και β) η
καταγραφή της άποψης των επιμορφωτικών αναγκών των ηγετικών στελεχών (Διευθυντών
και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων) για την υποστήριξη του έργου τους.
Ερευνητικά ερωτήματα
Με τα ερευνητικά ερωτήματα επιχειρήθηκε η διερεύνηση των αναγκαίων θεμάτων
υποστήριξης, μέσω υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων, του έργου διοίκησης - ηγεσίας
των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης, σε σχέση με δημογραφικούς παράγοντες. Τα
ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν: α) την ανάδειξη της επιμορφωτικής αναγκαιότητας
μέσω των ερωτημάτων για την επάρκεια υποστήριξης του διοικητικού - ηγετικού έργου από
σπουδές, εισαγωγική επιμόρφωση, επιμόρφωση από σχολικούς συμβούλους και άλλη
επιμόρφωση, β) τον εντοπισμό - διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών σε συγκεκριμένα
αντικείμενα ανάπτυξης διοικητικών, κοινωνικών και άλλων δεξιοτήτων, γ) την καταγραφή
της αντίληψης για το ρυθμό μεταβολής των επιμορφωτικών αναγκών και τη χρηστικότητα
των επιμορφωτικών δράσεων στην προσαρμογή των στελεχών στα νέα
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και δ) την καταγραφή της άποψης για μέριμνα των
επιμορφωτικών αναγκών στο σχεδιασμό των επιμορφωτικών δράσεων.
Συλλογή δεδομένων
Ο πληθυσμός της έρευνας ήταν τα διευθυντικά στελέχη (Διευθυντές και Υποδιευθυντές
σχολικών μονάδων) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Ελλάδας. Η έρευνα διεξήχθη τη χρονική περίοδο από 02/04/2018 έως 08/05/2018.
Το δείγμα αποτελούταν από 178 διευθυντικά στελέχη (διευθυντές/τριες και
υποδιευθυντές/τριες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης). Για τη συγκεκριμένη έρευνα
επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση, καθώς επιδίωξη ήταν η διερεύνηση με συστηματική
μελέτη της εμπειρικής πραγματικότητας βασιζόμενη σε στοιχεία που συλλέγονται απ’
ευθείας από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (διευθυντικά στελέχη), ακολουθώντας μια
διερευνητική - περιγραφική στατιστική, που ενδείκνυται για τέτοια ερευνητικά ζητήματα
(Παρασκευόπουλος, 1993, σελ. 132).
Το εργαλείο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ερωτηματολόγιο που
περιελάμβανε 28 ερωτήματα. Αυτά ήταν κυρίως διχοτομικού τύπου (ναι - όχι), πολλαπλής
επιλογής και πεντάβαθμης κλίμακας ιεράρχησης τύπου Likert, τα οποία εκτός από τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης κ.ά.) επιχειρούσαν να
διερευνήσουν την εκπλήρωση προσδοκιών από παρελθοντικές σπουδές και επιμορφώσεις
αλλά και την καταγραφή των αναγκών ως προς το αναγκαίο περιεχόμενο της επιμόρφωσης
των διευθυντικών στελεχών. Για τη συμπλήρωση του ανώνυμου ερωτηματολογίου
απαιτήθηκε χρόνος περίπου 8 λεπτών. Η επιλογή της χρήσης γραπτού ερωτηματολογίου
έγινε καθώς είναι μια κατάλληλη μέθοδος για έρευνες που διερευνούν θέσεις και στάσεις
εκπαιδευτικών και διότι διευκολύνεται η άμεση και αποδοτική συλλογή διαχρονικά
συγκρίσιμων δεδομένων.
Η δημιουργία του ερωτηματολογίου έγινε μετά από αναδρομή σε σχετική βιβλιογραφία,
διεξοδικές διερευνητικές ερωτήσεις και ανταλλαγές απόψεων με τους συναδέλφους
εκπαιδευτικούς (διευθυντικά στελέχη) και προβληματισμό - περίσκεψη γύρω από τις
υποθέσεις που τέθηκαν. Με μια πιλοτική - προκαταρκτική έρευνα που προηγήθηκε, έγινε
δυνατή η αποφυγή λαθών και προβλημάτων κατανόησης των ερωτήσεων του
ερωτηματολογίου (Παρασκευόπουλος, 1993, σελ.24). Γι’ αυτό το ερωτηματολόγιο δόθηκε
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σε δέκα (10) εκπαιδευτικούς - διευθυντικά στελέχη (πέντε άνδρες και πέντε γυναίκες) με
σκοπό τον εντοπισμό και διόρθωση παρανοήσεων.
Επεξεργασία δεδομένων
Η επεξεργασία των δεδομένων και η ανάλυση τους έγινε με χρήση του προγράμματος
στατιστικής επεξεργασίας Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v. 23. Έγινε χρήση
τεστ περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης για τον υπολογισμό των απόλυτων και σχετικών
συχνοτήτων των απαντήσεων στα επιμέρους ερωτήματα του ερωτηματολογίου. Για την
ερμηνεία των περιγραφικών παραμέτρων έγινε χρήση διαγραμμάτων, ομαδοποιήσεις,
μέτρα κεντρικών τάσεων, μη παραμετρικός στατιστικός έλεγχος x2 (Chi-Square) του Pearson,
πινάκων διασταυρώσεων και συσχετίσεις (επίπεδο σημαντικότητας 95% του SPSS). Το
ερωτηματολόγιο πριν από τη συλλογή των δεδομένων υποβλήθηκε σε διαδικασίες ελέγχου
εγκυρότητας περιεχομένου μέσα από την κατανοητή διατύπωση ερωτημάτων και την
ακρίβεια περιγραφής του πλαισίου της παρούσας έρευνας (Cohen et al., 2008). Το
ερωτηματολόγιο μετά το σχεδιασμό του δόθηκε προς συμπλήρωση σε δείγμα δέκα ατόμων
με σκοπό τον εντοπισμό παρανοήσεων και ακολούθησαν αναδιατυπώσεις σε κάποια
ερωτήματα προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητά.

Αποτελέσματα της έρευνας
Δημογραφικά στοιχεία
Τα διευθυντικά στελέχη (Διευθυντές και Υποδιευθυντές) Α΄/θμιας και Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 55,06% άνδρες και
44,94% γυναίκες. Από αυτά τα στελέχη 35,39% είχαν Διευθυντική θέση A΄/θμιας Εκπ/σης
και 34,3% είχαν Διευθυντική θέση Β΄/θμιας, ενώ 8,99% και 21,35% είχαν θέση
Υποδιεύθυνσης A΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης αντίστοιχα.
Οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν: 44,38% Δημοτικά, 27,53%
Γυμνάσια, 14,61% Λύκεια (ΓΕΛ), 10,67% (ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ - ΣΕΚ) και 2,81% Εσπερινά (ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ - ΣΕΚ). Τα διευθυντικά στελέχη υπηρετούσαν σε 17,98% αγροτική περιοχή, 29,78%
ημιαστική περιοχή και 52,25% αστική περιοχή, ενώ είχαν 67,98% ηλικιακή κλάση 51-60
ετών, 3,93% ηλικιακή κλάση 25-35 και 3,37% ηλικιακή κλάση 61 και άνω ετών. Όσον αφορά
τη διοικητική εμπειρία 52,81% είχαν 1-4 έτη, 26,40% είχαν 5-8 έτη και 20,79% είχαν 8 και
άνω έτη.
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν 25,8% δεύτερο πτυχίο, 31,5%
μεταπτυχιακό συναφές με θέματα Εκπαίδευσης - Διοίκησης, 19,7% μεταπτυχιακό μη με
θέματα Εκπαίδευσης - Διοίκησης, 2,2% διδακτορικό συναφές με θέματα Εκπαίδευσης Διοίκησης, 2,8% διδακτορικό μη συναφές με θέματα Εκπαίδευσης - Διοίκησης και 32,6% μη
κατοχή άλλου τίτλου σπουδών εκτός του βασικού πτυχίου, 69,1% γνώση ξένης γλώσσας και
83,7% πιστοποιημένη γνώση σε νέες τεχνολογίες. Είχαν επίσης 96,07% παιδαγωγική
επάρκεια με 79,8% από απαραίτητο πτυχίο διορισμού, 13,5% από ΠΑ.ΤΕ.Σ ΣΕΛΕΤΕ /
ΑΣΠΑΙΤΕ απαραίτητο διορισμού, 9,6% από Μεταπτυχιακό σε Παιδαγωγικά/ Διδακτική και
3,5% με άλλο τρόπο.
Όσον αφορά την επιμορφωτική τους κατάρτιση (γνωστικό - παιδαγωγικό αντικείμενο, νέες
τεχνολογίες, θέματα ηγεσίας και διοίκησης, άλλα αντικείμενα) τα διευθυντικά στελέχη
είχαν παρακολουθήσει 15,73% από 1-5 επιμορφωτικά προγράμματα, 21,35% από 6-10
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επιμορφωτικά προγράμματα, 32,02% από 11-20 επιμορφωτικά προγράμματα, 30,34% από
21 και άνω επιμορφωτικά προγράμματα και 0,56% κανένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, με
επιμορφωτικούς φορείς 15,7% ΣΕΛΜΕ - ΣΕΛΔΕ, 70,2% ΠΕΚ, 14,6% ΟΕΠΕΚ, 62,9% ΑΕΙ – ΤΕΙ,
21,9% ΕΚΔΔΑ και 71,9% της φορείς.
Ερώτημα 2.1 Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων για την εκτέλεση του διοικητικού έργου
από παρελθοντικές σπουδές
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι έχουν επάρκεια
γνώσεων και δεξιοτήτων για την εκτέλεση του διοικητικού τους έργου από παρελθοντικές
σπουδές με 53,93% Πολύ και Πάρα Πολύ επάρκεια, 24,72% Αρκετή επάρκεια και 21,35%
Ελάχιστη ή Καθόλου επάρκεια (σχήμα 1).

Σχήμα 1: Επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων από σπουδές - Εκτέλεση έργου

Ερώτημα 2.2 Επάρκεια εισαγωγικής επιμόρφωσης για την εκτέλεση καθηκόντων
υπηρεσιακών αναγκών
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι έχουν επάρκεια για την
εκτέλεση καθηκόντων υπηρεσιακών αναγκών από την εισαγωγική επιμόρφωσή τους (τύπου
ΣΕΛΜΕ - ΣΕΛΔΕ - ΠΕΚ) 36,52% Πολύ και Πάρα Πολύ επάρκεια, 31,46% Αρκετή επάρκεια,
32,02% Ελάχιστη ή Καθόλου επάρκεια (σχήμα 2).
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Σχήμα 2: Επάρκεια εισαγωγικής επιμόρφωσης (τύπου ΣΕΛΜΕ-ΣΕΛΔΕ-ΠΕΚ) - Καθήκοντα
υπηρεσιακών αναγκών - Εκτέλεση έργου

Ερώτημα 2.3 Επάρκεια επιμορφωτικών προγραμμάτων για την εκτέλεση του διοικητικού
έργου
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι το διοικητικό της έργο
υποστηρίζεται 70,23% Πολύ και Πάρα Πολύ, 26,40% Αρκετά και 3,37% Ελάχιστα ή Καθόλου
από την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων (σχήμα 3).

Σχήμα 3: Υποστήριξη από παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων - Εκτέλεση έργου
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Ερώτημα 2.4 Ικανοποίηση από επιμορφωτική συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι έχουν ικανοποίηση από
την επιμορφωτική συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους 51,12% Πολύ και Πάρα Πολύ
ικανοποίηση, 34,83% Αρκετή ικανοποίηση και 14,04% Ελάχιστη ή Καθόλου ικανοποίηση
(σχήμα 4).

Σχήμα 4: Ικανοποίηση από επιμορφωτική συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους

Ερώτημα 2.5 Ενημέρωση για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι έχουν ενημέρωση για
την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 73,03% Πολύ και Πάρα Πολύ ενημέρωση,
26,40% Αρκετή ενημέρωση και μόλις 0,56% Ελάχιστη ή Καθόλου ενημέρωση (σχήμα 5).

Σχήμα 5: Ενημέρωση για υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων
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Ερώτημα 2.6 Πηγή ενημέρωσης για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ως πηγή ενημέρωσης για την
υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 91,57% την Υπηρεσία τους, 23,60% εξωτερική
εγκύκλιο της υπηρεσία τους, 44,38% συναδέλφους εντός υπηρεσίας, 29,78% προσωπική
επικοινωνία με φορείς επιμόρφωσης, 83,15% το διαδίκτυο, 12,36% τα Μ.Μ.Ε., 5,06% με
άλλο τρόπο, ενώ 0,00% δήλωσε πως δεν υπάρχει καθόλου ενημέρωση (σχήμα 6).
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Σχήμα 6: Πηγή ενημέρωσης για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων

Ερώτημα 2.7 Λόγοι συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ως λόγο συμμετοχής τους σε
επιμορφωτικά προγράμματα 92,13% για προσωπικό ενδιαφέρον, 76,97% για αύξηση
τυπικών προσόντων, 40,45% για κάλυψη της έλλειψης αναγκαίων γνώσεων/δεξιοτήτων για
εκτέλεση διοικητικού έργου, 35,96% για οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση στην
υπηρεσία, 8,99% για δυνατότητα αλλαγής αντικειμένου/εργασιακής θέσης και 5,06% για
άλλο λόγο (σχήμα 7).
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αντικειμένου /
εργασιακής
Σειρά1; Άλλο;
θέσης; 009%
005%

Σχήμα 7: Λόγοι συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα
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Ερώτημα 2.8 Αναγκαιότητα επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα όσον αφορά την αναγκαιότητα
επιμόρφωσης των διευθυντικών στελεχών θεωρούν 94,38% Πολύ και Πάρα Πολύ
αναγκαιότητα (σχήμα 8).

Σχήμα 8: Αναγκαιότητα επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης

Ερώτημα 2.14 Μέριμνα επιμορφωτικών αναγκών για το σχεδιασμό επιμορφωτικών
προγραμμάτων
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν πως πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους 93,26% Πολύ και Πάρα Πολύ και 6,74% Αρκετά πριν το
σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων (σχήμα 9).

Σχήμα 9: Μέριμνα επιμορφωτικών αναγκών για το σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων
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Ερώτημα 2.12 Ρυθμός μεταβολής επιμορφωτικών αναγκών διευθυντικών στελεχών
εκπαίδευσης
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι υπάρχει ρυθμός
μεταβολής επιμορφωτικών αναγκών 73,59% Πολύς και Πάρα Πολύς ρυθμός μεταβολής,
25,84% Αρκετός ρυθμός μεταβολής και 0,564% Ελάχιστος ή Καθόλου ρυθμός μεταβολής
(σχήμα 10).

Σχήμα 10: Ρυθμός μεταβολής επιμορφωτικών αναγκών διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης

Ερώτημα 2.13 Επιμόρφωση και προσαρμογή διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης στο
σύγχρονο περιβάλλον
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι οι επιμορφωτικές
δράσεις βοηθούν στην προσαρμογή τους για εκτέλεση διοικητικού έργου 85,39% Πολύ και
Πάρα Πολύ, 14,04% Αρκετά και 0,56% Ελάχιστα ή Καθόλου (σχήμα 11).

Σχήμα 11: Επιμόρφωση και προσαρμογή διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης στο σύγχρονο
περιβάλλον
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Ερώτημα 2.9 Αναγκαία επιμορφωτικά αντικείμενα διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα επέλεξαν ότι θεωρούν ως αναγκαία
αντικείμενα επιμόρφωσης για τα διευθυντικά στελέχη κατά φθίνουσα σειρά τα εξής:
83,14% Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, 78,65% Αποτελεσματική
διαχείριση καταστάσεων - συγκρούσεων, 65,73% Πληροφορική και νέες τεχνολογίες,
56,18% Παρακίνηση προσωπικού, 55,62% Διαχείριση κινδύνων για την Ασφάλεια και Υγεία
της σχολικές μονάδες, 52,81% Βασικές αρχές εκπαιδευτικής - Σχολικής ψυχολογίας, 48,88%
Επιθετικότητα - βία και σχολικός εκφοβισμός, 37,08% Θέματα διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης, 31,46% Διοίκηση μέσω στόχων, 30,34% Mentoring - Coaching, 25,845%
Οικονομική διαχείριση σχολικών μονάδων (σχήμα 12).
Σειρά1; Οργάνωση
και διοίκηση
εκπαιδευτικών
μονάδων; 083%

Σειρά1;
Αποτελεσματική
διαχείριση
καταστάσεων συγκρούσεων; 079%

Σειρά1;
Πληροφορική και
νέες τεχνολογίες;
066%
Σειρά1; Παρακίνηση
προσωπικού; 056%

Σειρά1; Διαχείριση
κινδύνων για την
Ασφάλεια και Υγεία
Σειρά1; Βασικές
στις σχολικές
αρχές εκπαιδευτικής
Σειρά1;
μονάδες;
056%
- Σχολικής
Επιθετικότητα - βία
ψυχολογίας; 053%
και σχολικός
εκφοβισμός; 049%

Σειρά1; Θέματα
διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης; 037%
Σειρά1; Mentoring Σειρά1; Οικονομική Coaching; 030%
διαχείριση σχολικών
μονάδων; 026%

Σειρά1; Διοίκηση
μέσω στόχων; 031%

Σχήμα 12: Αναγκαία αντικείμενα επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης

Ερώτημα 2.10 Αναγκαία επιμορφωτικά αντικείμενα διοικητικών ικανοτήτων
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα επέλεξαν ότι θεωρούν ως αναγκαία
αντικείμενα επιμόρφωσης για την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων των διευθυντικών
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στελεχών εκπαίδευσης με σκοπό την υποστήριξη του διοικητικού τους έργου κατά
φθίνουσα σειρά τα εξής: 86,52% Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, 67,42% Επίλυση
προβλήματος (Problem Solving) και τεχνικές λήψης απόφασης, 55,62% Ηγεσία και
στρατηγικός τρόπος σκέψης - Οργανωσιακές αλλαγές και 44,38% Διαχείριση έργου και
κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων (σχήμα 13).
Σειρά1; Διοίκηση
ανθρώπινου
δυναμικού; 087%
Σειρά1; Διαχείριση
έργου και
κατάρτιση
επιχειρησιακών
σχεδίων; 044%

Σειρά1; Επίλυση
προβλήματος
(Problem Solving) Σειρά1; Ηγεσία και
και τεχνικές λήψης
στρατηγικός
απόφασης; 067%
τρόπος σκέψης Οργανωσιακές
αλλαγές; 056%

Σχήμα 13: Αναγκαία αντικείμενα επιμόρφωσης για Ανάπτυξη Διοικητικών ικανοτήτων
διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης

Ερώτημα 2.11 Αναγκαία επιμορφωτικά αντικείμενα κοινωνικών ικανοτήτων
Τα διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα επέλεξαν ότι θεωρούν ως αναγκαία
αντικείμενα επιμόρφωσης για την ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων των διευθυντικών
στελεχών εκπαίδευσης με σκοπό την υποστήριξη του διοικητικού τους έργου κατά
φθίνουσα σειρά τα εξής: 66,85% Δυναμική ομάδων και αλλαγές, 56,74% Σύγχρονα
περιβάλλοντα και εργασιακό stress, 56,18% Επικοινωνιακές δυσλειτουργίες και τέχνη της
πειθούς, και 52,25% Τέχνη διαπραγμάτευσης - Τεχνικές επίτευξης συμφωνίας (σχήμα 14).
Σειρά1; Δυναμική
ομάδων και
αλλαγές; 067%

Σειρά1;
Επικοινωνιακές
δυσλειτουργίες
και τέχνη της
πειθούς; 056%

Σειρά1; Τέχνη
διαπραγμάτευσης
- Τεχνικές
επίτευξης
συμφωνίας; 052%

Σειρά1; Σύγχρονα
περιβάλλοντα και
εργασιακό stress;
057%

Σχήμα 14: Αναγκαία αντικείμενα επιμόρφωσης για Ανάπτυξη Κοινωνικών ικανοτήτων
διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης
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Ο βαθμός αναγκαιότητας των επιμορφωτικών αντικειμένων για τα διευθυντικά στελέχη που
συμμετείχαν στην έρευνα κατά συνολική φθίνουσα σειρά συνίσταται σε: 86,52% Διοίκηση
ανθρώπινου δυναμικού, 83,14% Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, 78,65%
Αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων - συγκρούσεων, 67,42% Επίλυση προβλήματος
(Problem Solving) και τεχνικές λήψης απόφασης, 66,85% Δυναμική ομάδων και αλλαγές,
65,73% Πληροφορική και νέες τεχνολογίες, 56,74% Σύγχρονα περιβάλλοντα και εργασιακό
Stress, 56,18% Παρακίνηση προσωπικού, 56,18% Επικοινωνιακές δυσλειτουργίες και τέχνη
της πειθούς, 55,62% Διαχείριση κινδύνων για την Ασφάλεια και Υγεία της σχολικές μονάδες,
55,62% Ηγεσία και στρατηγικός τρόπος σκέψης - Οργανωσιακές αλλαγές, 52,81% Βασικές
αρχές εκπαιδευτικής - Σχολικής ψυχολογίας, 52,25% Τέχνη διαπραγμάτευσης - Τεχνικές
επίτευξης συμφωνίας, 48,88% Επιθετικότητα - βία και σχολικός εκφοβισμός, 44,38%
Διαχείριση έργου και κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων, 37,08% Θέματα διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης, 31,46% Διοίκηση μέσω στόχων, 30,34% Mentoring - Coaching, 25,845%
Οικονομική διαχείριση σχολικών μονάδων.
Συσχετίσεις μεταβλητών
Στην έρευνα επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός της σχέσης ή συσχέτισης μεταξύ διαφορετικών
μεταβλητών. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος υποθέσεων, υπολογίστηκε το x2
γνωστό ως κριτήριο ελέγχου ανεξαρτησίας (chi square test of independence) ή κριτήριο
ελέγχου πινάκων συνάφειας (contingency tables). Το κριτήριο αυτό εξετάζει αν οι δύο
μεταβλητές που απαρτίζουν τον πίνακα διπλής εισόδου είναι ανεξάρτητες ή όχι. Πρόκειται
ουσιαστικά για στατιστικό έλεγχο ο οποίος βασίζεται στη χρήση της στατιστικής κατανομής
x2 σε επίπεδο σημαντικότητας α. Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος x2 υλοποιείται όταν τηρείται η
προϋπόθεση να έχουμε λιγότερα του 20% των κελιών του πίνακα διασταύρωσης με
αναμενόμενες συχνότητες μικρότερες του 5 και όλες οι αναμενόμενες συχνότητες να είναι
μεγαλύτερες ή ίσες του 1.
Η διερεύνηση της συσχέτισης των μεταβλητών περιελάμβανε: α) την αναγκαιότητα
επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης (ερώτημα 2.8), β) τον ρυθμό μεταβολής
των επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης (ερώτημα 2.12), γ)
την επιμόρφωση και προσαρμογή διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης μέσω
επιμορφωτικών μηχανισμών (ερώτημα 2.13) και δ) την μέριμνα των επιμορφωτικών
αναγκών για σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων (ερώτημα 2.14), σε σχέση με τις
επιλεγμένες μεταβλητές (φύλο, ηλικία, τρέχουσα εργασιακή θέση, τύπος σχολικής μονάδας,
περιοχή σχολικής μονάδας, χρόνο διεύθυνσης σχολικής μονάδας σε έτη, τίτλοι σπουδών και
πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων παρακολούθησης).
Συγκεντρωτικά από τη διερεύνηση των συσχετίσεων όσον αφορά τα επίπεδα
σημαντικότητας προέκυψε:
Πίνακας 1. Έλεγχος x2 - Chi-Square Tests - Αναγκαιότητα - Ρυθμός μεταβολής επιμορφωτικών
αναγκών - Επιμόρφωση και προσαρμογή - Μέριμνα επιμορφωτικών αναγκών για σχεδιασμό
προγραμμάτων (ερωτήματα 2.8, 2.12, 2.13, 2.14)
Pearson Chi-Square Asymptotic

Αναγκαιότητα

Significance

επιμόρφωσης

(2-sided)

(ερώτημα 2.8)

Ρυθμός

Επιμόρφωση και

Μέριμνα

μεταβολής

προσαρμογή

επιμορφωτικών

επιμορφωτικών

διευθυντικών

αναγκών για

αναγκών

στελεχών

σχεδιασμό
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(ερώτημα 2.12)

(ερώτημα 2.13)

μη ικανοποίηση συνθήκης
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προγραμμάτων
(ερώτημα 2.14)

<20,0% των κελιών με
αναμενόμενες απαντήσεις
συχνότητας μικρότερης του 5.
Φύλο

0,021

0,448

0,486

0,012

Ηλικία

0,705

0,698

0,393

0,105

0,053

0,326

Τρέχουσα εργασιακή θέση

0,007*
>20%

0,002*
>20%

Τύπος σχολικής μονάδας

0,829

0,573

0,676

0,060

Περιοχή σχολικής μονάδας

0,556

0,303

0,107

0,865

0,057

0,065

Χρόνος διεύθυνσης - διοικητική
υπηρεσία (σε έτη)
Τίτλος σπουδών - κανένας
Τίτλος σπουδών - δεύτερο

0,004*

0,120

>20%
0,163

0,207

0,188

0,127

0,105

0,189

0,068

0,587

0,319

0,189

0,488

0,187

0,307

0,808

0,708

0,588

0,863

0,332

0,871

0,327

0,838

0,689

0,750

0,223

0,002*

0,000*

>20%

>20%

πτυχίο
Τίτλος σπουδών - μεταπτυχιακό
συναφές με διοίκηση
Τίτλος σπουδών - μεταπτυχιακό
μη συναφές με διοίκηση
Τίτλος σπουδών - διδακτορικό
συναφές με διοίκηση
Τίτλος σπουδών - διδακτορικό
μη συναφές με διοίκηση
Πλήθος επιμορφωτικών
προγραμμάτων

0,001*
>20%

0,523

παρακολούθησης

Οι αριθμοί στα κελιά αναφέρονται σε επίπεδα σημαντικότητας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω
στοιχεία όπου p<0,05 έχουμε συσχετισμένες μεταβλητές. Ειδικότερα έχουμε για τις
παρακάτω συσχετισμένες μεταβλητές στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα:
 Φύλο/Αναγκαιότητα επιμόρφωσης (p=0,021),
 Φύλο/Μέριμνα επιμορφωτικών αναγκών για σχεδιασμό προγραμμάτων (p=0,012).
Όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συσχετίσεις δεν ήταν στατιστικά
σημαντικά. Αναλυτικότερα:
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Πίνακας 2. Φύλο * Αναγκαιότητα επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης
Φύλο * Αναγκαιότητα επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης
Crosstabulation
Αναγκαιότητα επιμόρφωσης
διευθυντικών στελεχών
εκπαίδευσης

Total

Πάρα

Αρκετά

Πολύ

8

33

57

98

Expected Count

5,5

41,3

51,2

98,0

Adjusted Residual

1,6

-2,5

1,7

2

42

36

80

Expected Count

4,5

33,7

41,8

80,0

Adjusted Residual

-1,6

2,5

-1,7

Count

10

75

93

178

10,0

75,0

93,0

178,0

Φύλο Άρρεν Count

Θήλυ

Total

Count

Expected Count

Πολύ

Αρχικά δημιουργήθηκε ο πίνακας συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών Φύλου και
Αναγκαιότητας επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης. Δεν παρατηρήθηκαν
μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των αναμενόμενων τιμών και των παρατηρημένων. Ακολούθως
εκτελέστηκε έλεγχος ανεξαρτησίας x2 που έδωσε x2=7,680, df=2, p=0,021. Επίσης,
προέκυψε 16,7% <20,0% των κελιών ότι είχαν αναμενόμενες απαντήσεις συχνότητας
μικρότερης του 5.
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Για την εξέταση της εξάρτησης των επιμέρους επιλογών της αναγκαιότητας επιμόρφωσης
από το φύλο πραγματοποιήθηκε έλεγχος των adjusted residuals. Τιμές εκτός του
διαστήματος [-2,2] προέκυψαν μόνο για την επιλογή Πολύ ως προς την αναγκαιότητα
επιμόρφωσης. Συμπερασματικά μπορούμε να ισχυριστούμε πως υπάρχει στατιστικά
σημαντική ένδειξη εξάρτησης της επιλογής Πολύ στην αναγκαιότητα επιμόρφωσης από το
φύλο.
Συμπληρωματικά με επανακωδικοποίηση των μεταβλητών Πάρα πολύ και Πολύ στην
αναγκαιότητα επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης ως διχοτομικές
μεταβλητές (Sharpe, 2015) πραγματοποιήθηκε εκ νέου έλεγχος ανεξαρτησίας x2 μεταξύ του
φύλου και των νέων μεταβλητών.
Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας x2 μεταξύ φύλου και της επιλογής Πάρα πολύ της
αναγκαιότητας επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης, προέκυψε x2=3,059,
df=1, p=0,080>0,05 άρα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ
φύλου και επιλογής Πάρα πολύ της αναγκαιότητας επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών
εκπαίδευσης.
Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας x2 μεταξύ φύλου και της επιλογής Πολύ της αναγκαιότητας
επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης, προέκυψε x2=6,403, df=1,
p=0,011<0,05 άρα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ φύλου και
επιλογής Πολύ της αναγκαιότητας επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης.
Πίνακας 3. Φύλο * Μέριμνα επιμορφωτικών αναγκών για σχεδιασμό προγραμμάτων
Φύλο * Επιμορφωτικές ανάγκες και σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων Crosstabulation
Επιμορφωτικές ανάγκες και σχεδιασμός
επιμορφωτικών προγραμμάτων
Αρκετά

Πολύ

Πάρα Πολύ

10

44

44

98

Expected Count

6,6

52,9

38,5

98,0

Adjusted Residual

2,0

-2,7

1,7

2

52

26

80

Expected Count

5,4

43,1

31,5

80,0

Adjusted Residual

-2,0

2,7

-1,7

Count

12

96

70

178

12,0

96,0

70,0

178,0

Φύλο Άρρεν Count

Θήλυ Count

Total

Total

Expected Count
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Αφού δημιουργήθηκε ο πίνακας συνάφειας μεταξύ των μεταβλητών Φύλου και μέριμνας
επιμορφωτικών αναγκών για σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων, που δεν
παρατηρήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των αναμενόμενων τιμών και των
παρατηρημένων, εκτελέστηκε έλεγχος ανεξαρτησίας x2 που έδωσε x2=8,899, df=2, p=0,012.
Επίσης, προέκυψε 0,0% <20,0% των κελιών ότι είχαν αναμενόμενες απαντήσεις συχνότητας
μικρότερης του 5.
Για την εξέταση της εξάρτησης των επιμέρους επιλογών της μέριμνας επιμορφωτικών
αναγκών για σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων από το φύλο πραγματοποιήθηκε
έλεγχος των adjusted residuals. Τιμές εκτός του διαστήματος [-2,2] προέκυψαν μόνο για την
επιλογή Πολύ ως προς τη μέριμνα των επιμορφωτικών αναγκών από το φύλο.
Συμπερασματικά μπορούμε να ισχυριστούμε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική ένδειξη
εξάρτησης της επιλογής Πολύ στη μέριμνα των επιμορφωτικών αναγκών από το φύλο.
Συμπληρωματικά με επανακωδικοποίηση των μεταβλητών πραγματοποιήθηκε εκ νέου
έλεγχος ανεξαρτησίας x2 μεταξύ του φύλου και των επιλογών Πάρα πολύ και Πολύ της
μέριμνας επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης.
Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας x2 μεταξύ φύλου και της επιλογής Πάρα πολύ της μέριμνας
επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης, προέκυψε x2=2,837,
df=1, p=0,092>0,05 άρα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ
φύλου και επιλογής Πάρα πολύ της μέριμνας επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντικών
στελεχών εκπαίδευσης.
Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας x2 μεταξύ φύλου και της επιλογής Πολύ της μέριμνας
επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης, προέκυψε x2=7,164,
df=1, p=0,007<0,05 άρα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ φύλου
και επιλογής Πολύ της μέριμνας επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντικών στελεχών
εκπαίδευσης.
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Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η ποιοτική και αποτελεσματική διοίκηση απαιτεί την επιμόρφωση των διευθυντικών
στελεχών μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένους μηχανισμούς που θα δίνουν τη δυνατότητα
της υποστήριξης του διοικητικού έργου.
Η ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία σχεδιασμού ενός επιμορφωτικού
προγράμματος, αποτελεί προϋπόθεση για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό (Βεργίδης &
Καραλής, 1999; Νational Foundation for the Improvement of Education, 1996 στο
Αναστασιάδης 2011: 688) και μέσω αυτής καθίσταται εφικτή η ανταπόκριση του
προγράμματος στις πραγματικές ανάγκες (Duncombe & Armour 2004), με προσδιορισμό
των χαρακτηριστικών του πληθυσμού - στόχου και προγραμματισμό το περιεχομένου της
επιμόρφωσης (Τζόβλα & Κούκης, 2015).
Η παρούσα έρευνα αποτυπώνοντας την ανάγκη και τις απόψεις των διευθυντικών στελεχών
για τις αναγκαίες επιμορφωτικές δράσεις επιχειρεί να συμβάλλει στο καθορισμό του
πλαισίου στοχοθεσίας και του σχεδιασμού μιας στοχευμένης επιμορφωτικής πολιτικής.
Περιορισμό της έρευνας αποτελεί η επιλογή του πληθυσμού μιας Περιφέρειας της
Ελληνικής Επικράτειας (Δυτική Ελλάδα) και η μη ύπαρξη άλλων αντίστοιχων πρόσφατων
ερευνών. Η αντιστοίχιση της παρούσας έρευνας με την έρευνα του 2010 από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που αποτελούσε μια μελέτη διερεύνησης αναγκών για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Εκπαιδευτικών 2010-2013» αναδεικνύει το μεταβαλλόμενο πεδίο αναγκών από διαχείριση
προβλημάτων σχολικής τάξης, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και σύγχρονες διδακτικές
προσεγγίσεις σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και οργάνωσης - διοίκησης σχολικών
μονάδων,, αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων - συγκρούσεων και επίλυση
προβλήματος (Problem Solving) και τεχνικές λήψης απόφασης.
Ειδικότερα πέραν των δημογραφικών στοιχείων από τη συγκεκριμένη έρευνα προέκυψαν
ενδείξεις συσχέτισης του φύλου με την αναγκαιότητα επιμόρφωσης και τη μέριμνα των
επιμορφωτικών αναγκών για σχεδιασμό προγραμμάτων.
Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να αποτελέσουν
τη βάση ή το προβληματισμό, για μια περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια προσέγγισης του
θέματος σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο της ελληνικής επικράτειας, με μια άλλη
έρευνα για να είναι δυνατή η συγκριτική μελέτη αλλά και η γενίκευση των αποτελεσμάτων.
Η μελέτη και η αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών με στόχο τον εντοπισμό των
παραγόντων/δεδομένων που επηρεάζουν το πλαίσιο ανάπτυξης ενός επιμορφωτικού
προγράμματος, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών
συμβάλει στην ποιότητα του σχεδιασμού ενός επιμορφωτικού προγράμματος και
καθορίζεται από την αντιστοίχιση των χαρακτηριστικών του με τις εκπαιδευτικές ανάγκες
του πληθυσμού ή της ομάδας - στόχου.
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Παράρτημα
Ερωτηματολόγιο έρευνας
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.1

Φύλο

1.2

Ηλικία

1.3.1

Τρέχουσα εργασιακή
κατάσταση/θέση

Άρρεν
□

Θήλυ
□

25-35
□

36-50
□

Υποδιευθυντής/Υποδιευθύντρια
Σχολικής Μονάδας
□
Α΄/θμια
□

Β΄/θμια
□

51-60
□

61 και άνω
□

Διευθυντής/Διευθύντρια
Σχολικής Μονάδας
□
Α΄/θμια
□

Β΄/θμια
□

Δημοτικό □
Γυμνάσιο □
Εσπερινό Γυμνάσιο □
1.3.2

Ο τύπος της σχολικής
μονάδας εργασιακής
θέσης σας είναι:

Λύκειο (ΓΕΛ) □
Εσπερινό Λύκειο (ΓΕΛ) □
Λύκειο (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ) □
Εσπερινό Λύκειο (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ) □

1.3.3

Η σχολική μονάδα που
διευθύνεται είναι σε
περιοχή:

Αγροτική
(λιγότερο από 2.000
κατοίκους)
□

Ημιαστική
(από 2.001 -10.000
κατοίκους)
□

Αστική
(από 10.001 και
άνω κατοίκους)
□

1.4

Η Διοικητική υπηρεσία
σας σε θέση ευθύνης
(Υποδ/ντής ή
Διευθυντής) χρονικά
είναι:

1-4 έτη
□

5-8 έτη
□

8 και άνω έτη
□

Κατέχετε τίτλο
σπουδών εκτός του
βασικού πτυχίου
διορισμού;
1.5.1

(Σε περίπτωση κατοχής
άλλου τίτλου σπουδών
εκτός του βασικού
πτυχίου διορισμού
υπάρχει δυνατότητα
πολλαπλών επιλογών)

Δεν κατέχω τίτλο
σπουδών εκτός
του βασικού
πτυχίου
διορισμού
□

Κατέχω
Δεύτερο
Πτυχίο
□

Μεταπτυχιακό
συναφές
με θέματα
Εκπαίδευσης Διοίκησης
□
Μεταπτυχιακό μη
συναφές
με θέματα
ΕκπαίδευσηςΔιοίκησης
□

Διδακτορικό
συναφές με
θέματα
ΕκπαίδευσηςΔιοίκησης
□
Διδακτορικό μη
συναφές με
θέματα
ΕκπαίδευσηςΔιοίκησης
□
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επάρκεια;
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ΝΑΙ
□

ΟΧΙ
□

Αν η απάντηση στην
1.5.2 είναι ΝΑΙ
απαντήστε την 1.5.3

ΑΕΙ - Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος απαραίτητο διορισμού □

Αν έχετε παιδαγωγική
επάρκεια ποιος είναι ο
Φορέας Παιδαγωγικής
Επάρκειας;

ΠΑ.ΤΕ.Σ ΣΕΛΕΤΕ / ΑΣΠΑΙΤΕ απαραίτητο διορισμού □

(Δυνατότητα
πολλαπλών επιλογών)

Δεν έχω παιδαγωγική επάρκεια □

Ποιο είναι το πλήθος
επιμορφωτικών
προγραμμάτων που
έχετε
παρακολουθήσει;

ΑΕΙ - Πτυχίο καθηγητικής Σχολής απαραίτητο διορισμού □

Μεταπτυχιακό σε Παιδαγωγικά /Διδακτική □
Άλλο □ Προσδιορίστε ………………

Πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων
0 - Κανένα
□

1-5
□

6-10
□

11-20
□

21 και άνω
□

0- Κανένας □

1.6.2

Ποιοι ήταν οι φορείς
επιμορφωτικών
προγραμμάτων που
έχετε
παρακολουθήσει;
(Δυνατότητα
πολλαπλών επιλογών)

ΣΕ ΛΜΕ – ΣΕΛΔΕ □
ΠΕΚ □
ΟΕΠΕΚ □
ΑΕΙ – ΤΕΙ □
ΕΚΔΔΑ □
Άλλοι φορείς □

1.6.3

Ποιό ήταν το
Επιμορφωτικό
αντικείμενο - Ώρες
επιμόρφωσης
προγραμμάτων που
έχετε
παρακολουθήσει;
(Δυνατότητα
πολλαπλών επιλογών)
Επιμορφωτικό
αντικείμενο

1.7

Γνώση ξένης γλώσσας γνωστικό επίπεδο
(Πιστοποίηση
σύμφωνα με
απαιτήσεις ΑΣΕΠ: π.χ.
F.C.E. Lower κ.λ.π.)

Ώρες επιμόρφωσης

0-50
ώρες

51-100
ώρες

101 και άνω
ώρες

Γνωστικό
Παιδαγωγικό
Νέες Τεχνολογίες
Θέματα Διοίκησης - Ηγεσίας
Άλλο αντικείμενο

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

ΝΑΙ
□

ΟΧΙ
□
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1.8

Γ. Αντύπας
Γνώση νέων
τεχνολογιών (Συναφές
πτυχίο) - (Πιστοποίηση
σύμφωνα με
απαιτήσεις ΑΣΕΠ:
ECDL, KeyCERT, ICT
Cambridge, κ.λ.π.)

ΝΑΙ
□

ΟΧΙ
□

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ &
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Χρήση συμβόλου √ ή x

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Ελάχιστα

Αρκετά

Πάρα
Πολύ

Πολύ

Θεωρείτε ότι οι γνώσεις και οι
δεξιότητες που αποκτήσατε κατά τη
βασική και επιπλέον πανεπιστημιακή
σας εκπαίδευση επαρκούν για να
αντεπεξέλθετε στα καθημερινά σας
καθήκοντα;
Θεωρείτε
ότι
η
εισαγωγική
επιμόρφωση (τύπου ΣΕΛΜΕ - ΣΕΛΔΕ ΠΕΚ) σας έχει βοηθήσει τις
υπηρεσιακές ανάγκες στην εκτέλεση
του έργου σας;
Θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά
προγράμματα
που
έχετε
παρακολουθήσει
σας
έχουν
βοηθήσει στην εκτέλεση του έργου
σας;
Είσαστε ικανοποιημένοι από την
επιμορφωτική συνεργασία με τους
Σχολικούς Συμβούλους;
Έχετε ενημέρωση για τα διάφορα
επιμορφωτικά προγράμματα που
κατά καιρούς υλοποιούνται;

Από πού προέρχεται η ενημέρωσή
σας
για
τα
επιμορφωτικά
προγράμματα;
(Δυνατότητα
πολλαπλών επιλογών)

2.7

Καθόλου

Ποιοι ήταν οι κυριότεροι λόγοι για
τον οποίους συμμετείχατε σε
επιμορφωτικά προγράμματα;
(Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

Από την υπηρεσία (εγγράφως ή
προφορικώς)
Από εξωτερική εγκύκλιο προς την
υπηρεσία
Από συναδέλφους εντός υπηρεσίας
Από προσωπική επικοινωνία με φορείς
επιμόρφωσης
Από το Διαδίκτυο

□
□
□
□
□

Από τα Μ.Μ.Ε.

□

Άλλο, προσδιορίστε:

□

Δεν υπάρχει ενημέρωση

□

Προσωπικό ενδιαφέρον

□

Αύξηση τυπικών προσόντων
Έλλειψη αναγκαίων γνώσεων /
δεξιοτήτων για την εκτέλεση έργου
Οργανωτική και λειτουργική
αναδιάρθρωση
Αλλαγή αντικειμένου / εργασιακής
θέσης

□
□
□
□
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Άλλος λόγος , προσδιορίστε:
…………………………………………………………

□

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Χρήση συμβόλου √ ή x
2.8

Καθόλου

Ελάχιστα

Αρκετά

Θεωρείτε την επιμόρφωση των
διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης
αναγκαία στην εποχή μας;
2.9.1 Οργάνωση και Διοίκηση εκπ/ικών
μονάδων (Αρχές Διοίκησης, Ηγεσία,
Θεσμικό πλαίσιο, Σχεδιασμός,
Προγραμματισμός, Επικοινωνία,
Καινοτομίες, Νομοθεσία, Αξιολόγηση)

2.9

Ποια αντικείμενα θεωρείτε για την
επιμόρφωση
των
διευθυντικών
στελεχών εκπαίδευσης αναγκαία
στην εποχή μας;
(Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

2.10

Ποια
αντικείμενα
Ανάπτυξης
Διοικητικών ικανοτήτων θεωρείτε για
την επιμόρφωση των διευθυντικών
στελεχών εκπαίδευσης αναγκαία
στην εποχή μας;
(Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

2.11

Πάρα
Πολύ

Πολύ

Ποια
αντικείμενα
Ανάπτυξης
Κοινωνικών ικανοτήτων θεωρείτε για
την επιμόρφωση των διευθυντικών
στελεχών εκπαίδευσης αναγκαία
στην εποχή μας;
(Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

Χρήση συμβόλου √ ή x

2.12

Πιστεύετε ότι
οι επιμορφωτικές
ανάγκες των διευθυντικών στελεχών
εκπαίδευσης μεταβάλλονται με ταχύ
ρυθμό στο σύγχρονο κοινωνικόοικονομικό περιβάλλον;

2.13

Συμφωνείτε
ότι
η
ανάπτυξη
επιμορφωτικών μηχανισμών μπορεί

□

2.9.2 Πληροφορική και νέες τεχνολογίες
2.9.3 Οικονομική διαχείριση σχολικών
μονάδων
2.9.4 Παρακίνηση προσωπικού

□

2.9.5 Mentoring - Coaching

□

2.9.6 Θέματα διαπολιτισμικής εκπ/σης
2.9.7 Βασικές αρχές εκπαιδευτικής Σχολικής ψυχολογίας
2.9.8 Αποτελεσματική διαχείριση
καταστάσεων - συγκρούσεων
2.9.9 Επιθετικότητα - βία και σχολικός
εκφοβισμός
2.9.10 Διοίκηση μέσω στόχων
2.9.11 Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων
για την Ασφάλεια και Υγεία στις
σχολικές μονάδες
2.10.1 Διαχείριση έργου και κατάρτιση
επιχειρησιακών σχεδίων
2.10.2 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
2.10.3 Επίλυση προβλήματος (Problem
Solving) και τεχνικές λήψης απόφασης
2.10.4 Ηγεσία και στρατηγικός τρόπος
σκέψης - Οργανωσιακές αλλαγές
2.11.1 Δυναμική ομάδων και αλλαγές
2.11.2 Επικοινωνιακές δυσλειτουργίες
και τέχνη της πειθούς
2.11.3 Τέχνη διαπραγμάτευσης Τεχνικές επίτευξης συμφωνίας
2.11.4 Σύγχρονα περιβάλλοντα και
εργασιακό stress

□

Καθόλου

Ελάχιστα

Αρκετά

□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Πολύ

Πάρα
Πολύ
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Γ. Αντύπας
να βοηθήσει στην προσαρμογή των
διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης
στα νέα δεδομένα του σύγχρονου
κοινωνικο-οικονομικού
περιβάλλοντος;

2.14

Πιστεύετε ότι πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι ανάγκες σας πριν από το
σχεδιασμό
επιμορφωτικών
προγραμμάτων;

