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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Οι έρευνες των τελευταίων δεκαετιών επισημαίνουν ότι το σχολικό κλίμα είναι ένας από 

τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. 

Πραγματικά, όσοι εκπαιδευτικοί έχουν εργαστεί σε διαφορετικά σχολεία διαισθάνονται 

εξαρχής ότι υπάρχουν διαφορές στη γενική τους ατμόσφαιρα και εύκολα διαπιστώνουν ότι 

σε καθένα από αυτά επικρατεί διαφορετικό εργασιακό κλίμα, το οποίο είναι είτε ευχάριστο 

και δημιουργικό είτε, αντίθετα, απωθητικό και καταθλιπτικό. 

Στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος που επικρατεί σε κάθε σχολική μονάδα 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο διευθυντής, αφού με την καθημερινή παρουσία, τη στάση 

και τη συμπεριφορά του, αλλά κυρίως με τη σχέση επικοινωνίας που έχει επιτύχει με τα άλλα 

μέλη της σχολικής κοινότητας (δάσκαλοι, γονείς, μαθητές κ.ά.), καθορίζει σε μεγάλο βαθμό 

την ατμόσφαιρα του κοινωνικού αυτού οργανισμού. 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί και ταυτόχρονα φιλοδοξεί να καλύψει μέρος 

του μεγάλου κενού, το οποίο υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο 

θέμα. Η ύπαρξη ευχάριστης και δημιουργικής εργασιακής ατμόσφαιρας στο χώρο του 

σχολείου επιδρά καθοριστικά στην εργασιακή συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και κατ’ 

επέκταση επηρεάζει σημαντικά και το τελικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα των σχολικών 

μονάδων. 

Ας σημειωθεί ότι στο ερευνητικό μέρος της εργασίας, το οποίο βασίζεται στα δεδομένα 

που προέκυψαν από τη συνέντευξη και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, συνέβαλαν οι 

διευθυντές και οι δάσκαλοι του δείγματος, οι οποίοι απάντησαν στις ερωτήσεις και 

συμπλήρωσαν πρόθυμα τα ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν. Σε όλους αυτούς εκφράζω τις 

θερμές μου ευχαριστίες. Τις ευχαριστίες μου, εκφράζω επίσης και στους εκπαιδευτικούς, οι 

οποίοι με τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους συνέβαλαν στη βελτίωση και την τελική 

διαμόρφωση των ερωτήσεων της συνέντευξης και του ερωτηματολογίου. 

Παράλληλα, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά όλους εκείνους που με 

βοήθησαν - καθένας με τον τρόπο του - στην ολοκλήρωση αυτής της ερευνητικής 

προσπάθειας. 

Ειδικότερα, θεωρώ χρέος μου να ευχαριστήσω: 

• Τον Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής 

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Αναστάσιο 

Κοντάκο, ο οποίος ως Επιβλέπων της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από την 

πρώτη στιγμή της ενασχόλησής μου με τη συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια με 

ενθάρρυνε και με παρότρυνε συνεχώς, μου συμπαραστάθηκε και με βοήθησε ουσιαστικά 

σε όλα τα στάδια εκπόνησης της διατριβής, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι και την 
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τελική διαμόρφωση και συγγραφή της. Οφείλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για 

την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, για τις εύστοχες επιστημονικές υποδείξεις και οδηγίες, 

που αφορούσαν κυρίως το μεθοδολογικό σχεδιασμό της έρευνας, και οι οποίες καθόρισαν 

τελικά το δικό μου ερευνητικό αποτέλεσμα. 

• Τον Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Νικήτα Πολεμικό, ο οποίος 

ως μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής με δεδομένο το ευρύ επιστημονικό 

του πεδίο και τη μεγάλη εμπειρία του σε ερευνητικές εργασίες, διέκρινε εύκολα και 

εντόπιζε αμέσως τυχόν αδυναμίες, λάθη και παραλείψεις της εργασίας μου έτσι, ώστε οι 

διορθώσεις να γίνονται άμεσα και να μην επηρεάζεται αρνητικά η όλη εξέλιξη και 

ολοκλήρωσή της. 

• Τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Ιωάννη Χατζηγεωργίου, ο 

οποίος ως μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μού προσέφερε σημαντική 

βοήθεια όχι μόνο με τη διακριτική και ευγενική παρότρυνσή του αλλά κυρίως με την 

ευρεία επιστημονική του κατάρτιση, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

• Το Δάσκαλό μου, Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χρίστο Σαΐτη, μέλος της 

Εξεταστικής Επιτροπής, ο οποίος μου έδειξε "νέες ατραπούς" και με κατηύθυνε 

προσεκτικά στην επιλογή και οργάνωση της εργασίας, στο ξεκίνημα της προσπάθειάς 

μου. Ειλικρινά τον ευχαριστώ για τη συνολική συμβολή του, την ψυχολογική υποστήριξη, 

την αμέριστη συμπαράσταση και συνδρομή του καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής της 

εργασίας μου, αφού, ως ένας από τους πιο ειδικούς στο χώρο του, με τις εποικοδομητικές 

παρατηρήσεις και τις λεπτομερείς διορθώσεις των κειμένων αλλά, κυρίως, με τις συχνές 

επιστημονικές του υποδείξεις με καθοδηγούσε διαρκώς και με προστάτευε από πιθανά 

επιστημονικά ατοπήματα. 

• Τις/ τους κ.κ. Μαρία Καΐλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής 

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κωνσταντίνο 

Φασούλη, Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Περσεφόνη Φώκιαλη, 

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι οποίοι με προθυμία δέχτηκαν 

να συμμετέχουν, ως μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. 

Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου: 
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• Στον κ. Σωτήρη Μπερσίμη, ο οποίος με τις επιστημονικές του γνώσεις στον τομέα της 

στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση του 

τελικού αποτελέσματος. 

Θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω τη φιλόλογο κ. Βασιλική 

Αλεξογιαννοπούλου, η οποία με ιδιαίτερη προσοχή επιμελήθηκε όλες τις σελίδες της 

παρούσας εργασίας. 

Τέλος, θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, η οποία στερήθηκε την 

ουσιαστική παρουσία μου όλο αυτό το χρονικό διάστημα και να της αφιερώσω την εργασία 

αυτή. 

Ρόδος, Νοέμβριος 2006 Γιώργος Τηλ. Γουρναρόπουλος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει ένα θέμα που μέχρι στιγμής δεν έχει 

αναλυθεί επαρκώς στην ελληνική βιβλιογραφία, διερευνώντας θεωρητικά και εμπειρικά αν 

και κατά πόσο ο διευθυντής συμβάλλει στη διαμόρφωση του κλίματος που τελικά επικρατεί 

στη σχολική μονάδα της οποίας ηγείται. 

Ο διευθυντής είναι η ηγετική φυσιογνωμία του σχολείου. Η δική του καθημερινή 

συμπεριφορά και δράση αναμένεται να δημιουργήσει εργασιακό κλίμα που από τη μια ευνοεί 

την προώθηση των στόχων της σχολικής μονάδας και από την άλλη παρωθεί τους 

συναδέλφους του να μεγιστοποιήσουν την ατομική τους προσπάθεια. Πρακτικά αυτό 

συνεπάγεται ότι με τη δική του προσπάθεια μπορεί να δημιουργήσει ένα μαθησιακό 

περιβάλλον τέτοιο, ώστε οι εκπαιδευτικοί να δραστηριοποιούνται απερίσπαστα στα 

διδακτικά τους καθήκοντα με αναμενόμενο το ποιοτικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. 

Για να συμβεί αυτό, ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να έχει τα εξής βασικά 

χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη, σύμφωνα με τα οποία: 

• Εργάζεται συστηματικά, για να έχει επιτεύγματα στον ακαδημαϊκό τομέα. 

• Διαμορφώνει κλίμα εργασίας που τονίζει υψηλές προσδοκίες. 

• Είναι πηγή αναφοράς σε θέματα διδασκαλίας. 

• Είναι δυναμικός ηγέτης. 

• Συνεργάζεται αποτελεσματικά με άλλα άτομα. 

• Διατηρεί πειθαρχία και τάξη μέσα στο σχολείο. 

• Αξιοποιεί τις πηγές που διαθέτει το σχολείο. 

• Κάνει καλή χρήση του χρόνου. 

• Αξιολογεί τα επιτεύγματα του σχολείου (Πασιαρδής, 2004: 215-218). 

Στην πράξη, ωστόσο, διάφορες εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει ότι ο διευθυντής του 

ελληνικού σχολείου δεν κατέχει βασικές διοικητικές γνώσεις ούτε διαθέτει τις ικανότητες και 

τις δεξιότητες εκείνες που θα τον βοηθήσουν, ώστε να αντεπεξέρχεται με επιτυχία στο 

δύσκολο και πολύπλοκο έργο του. 

Ας σημειωθεί ότι, στα εκατόν έντεκα (111) χρόνια ύπαρξης του θεσμού του διευθυντή 

στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Ε.) της χώρας μας, τα διάφορα νομοθετικά 

κείμενα που κατά καιρούς ίσχυσαν εξαντλούνται είτε στον τρόπο επιλογής του είτε στη 

μονιμότητα των προσώπων και δε διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέπει στα 

μελλοντικά διευθυντικά στελέχη να αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές διοικητικές 

γνώσεις, δηλαδή ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης. 
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Ύστερα από όλα αυτά εγείρεται το ερώτημα αν οι σημερινοί διευθυντές των σχολικών 

μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά τους. 

Σκοπός, επομένως, της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει, μέσα από τις αντιλήψεις, τις 

απόψεις και τις στάσεις των δασκάλων αλλά και των διευθυντών που υπηρετούν στα 

δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας μας, το βαθμό στον οποίο οι διευθυντές συντελούν στη 

διαμόρφωση του σχολικού κλίματος. 

Η εργασία αυτή αποτελείται από τρία μέρη: 

Στο Πρώτο Μέρος (θεωρητικό), καταγράφεται ο γενικός προβληματισμός για το θέμα 

που θα διερευνηθεί: α) οριοθετείται ο Διευθυντής, ως ένας από τους παράγοντες 

αποτελεσματικής λειτουργίας του σχολείου και β) υπογραμμίζεται η ουσιαστική συμβολή 

του στη δημιουργία του σχολικού κλίματος, που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των 

στόχων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Περιλαμβάνεται, δηλαδή, το 

θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης, με ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ώστε να 

υπάρξει η ανάλογη τεκμηρίωση των συμπερασμάτων, τα οποία θα προκύψουν από τη 

διαδικασία της έρευνάς μας. Συνοπτικά το θεωρητικό πλαίσιο διαμορφώνεται ως εξής: 

Στο Πρώτο Κεφάλαιο αποσαφηνίζονται εννοιολογικά οι όροι: σχολείο και εκπαιδευτική 

διοίκηση, και στη συνέχεια διατυπώνεται με σαφήνεια το ερευνητικό μας πρόβλημα. 

Ακολουθεί η καταγραφή του σκοπού και των υποθέσεων της έρευνας. Στη συνέχεια, 

απαριθμούνται οι λόγοι για τους οποίους καθίσταται αναγκαία και σπουδαία η διεξαγωγή της 

ερευνητικής αυτής μελέτης, ενώ στο τέλος υπογραμμίζονται οι προϋποθέσεις της έρευνας και 

οριοθετείται τελικά το πρόβλημα. 

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο περιλαμβάνεται η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Ειδικότερα: 

• Επιχειρείται η εννοιολογική οριοθέτηση και προσέγγιση της ηγεσίας, αναφέρονται οι 

κυριότεροι τρόποι άσκησης ηγεσίας, υπογραμμίζεται η σημαντικότητά της για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου και τέλος καταγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των 

αποτελεσματικών ηγετών. 

• Προσεγγίζεται ο όρος σχολικό κλίμα, αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους αναδεικνύεται 

ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της 

σχολικής οργάνωσης και καταγράφονται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν με τον 

έναν ή με τον άλλον τρόπο το κλίμα που επικρατεί στις σχολικές μονάδες της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Ορίζεται-ερμηνεύεται το φαινόμενο της επικοινωνίας και τονίζεται η σημασία που έχουν, 

για την ύπαρξη και διαμόρφωση του σχολικού κλίματος, οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα 

στο διευθυντή και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 
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• Αναφέρονται τα σπουδαιότερα καθήκοντα των διευθυντών, τα οποία καθορίζονται από τη 

σχολική νομοθεσία και εκείνα που απορρέουν από τη φύση της αποστολής της σχολικής 

ηγεσίας. Έτσι, εξετάζεται ο διευθυντής: ως πρόεδρος του συλλόγου των διδασκόντων, ως 

επόπτης, ως αρχηγός, ως μέντορας και ως ακροατής. 

Στο Δεύτερο Μέρος (εμπειρικό), στο οποίο: α) παρουσιάζεται ο στόχος και η 

μεθοδολογία της έρευνας, τα αποτελέσματά της, καθώς επίσης οι διαπιστώσεις και τα 

συμπεράσματα, που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων και β) διατυπώνονται 

εισηγήσεις/ προτάσεις, οι οποίες απορρέουν από τα πορίσματα της έρευνας και μπορούν να 

φανούν χρήσιμες στη βελτίωση της σχολικής ηγεσίας και ειδικά στην αναβάθμιση του ρόλου 

του μελλοντικού διευθυντή/ ηγέτη των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα: 

Στο Τρίτο Κεφάλαιο αναφερόμαστε στη μεθοδολογία της έρευνας. Αναλυτικότερα, 

καταγράφονται τα εξής: η διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας, τα μέσα συλλογής δεδομένων 

(συνέντευξη και διαδικασία σύνταξης και αποστολής του ερωτηματολογίου, χορήγηση 

πληροφοριών), ο καθορισμός του πληθυσμού-δείγματος, τα είδη δεδομένων, η αξιοπιστία του 

ερωτηματολογίου, οι στατιστικές τεχνικές και, τέλος, η στατιστική ανάλυση. 

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Ειδικότερα, 

πραγματοποιείται η περιγραφική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και οι 

έλεγχοι των υποθέσεων κατά άξονα ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, γίνονται οι έλεγχοι 

συσχετίσεων δεικτών και παραγόντων, οι έλεγχοι συνάφειας και η ομαδοποίηση των 

παραγόντων στο σύνολό τους με χρήση της Cluster Analysis. 

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο ερμηνεύονται τα αποτελέσματα, όπως αυτά προκύπτουν από τη 

στατιστική ανάλυση και επεξεργασία. 

Στο Έκτο Κεφάλαιο καταγράφονται τα γενικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν και οι 

προτάσεις μας για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 

Στο Τρίτο Μέρος περιλαμβάνονται, εκτός από την περίληψη της εργασίας μας, δύο 

παραρτήματα και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε. 

Η ερευνητική μας αυτή εργασία έχει ως στόχο, μέσα από την παράθεση των 

συμπερασμάτων που προέκυψαν: α) να επισημάνει τους λόγους για τους οποίους ο βαθμός 

επικοινωνίας ανάμεσα στο διευθυντή και στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας είναι 

ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος και β) να 

τονίσει την αναγκαιότητα δημιουργίας προγραμμάτων διοικητικής ανάπτυξης των ηγετικών 

στελεχών της εκπαίδευσης, με έμφαση στην απόκτηση από μέρους τους ιδιαίτερων 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 
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ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Περίληψη. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια εννοιολογικής 
αποσαφήνισης βασικών για την έρευνά μας εννοιών. Στη συνέχεια, 
διατυπώνεται με σαφήνεια το ερευνητικό μας πρόβλημα και γίνεται αναφορά 
στα συμπεράσματα προηγούμενων ερευνητικών προσπαθειών και μελετών που 
σχετίζονται με το θέμα μας. Επίσης, διατυπώνονται πλήρως ο σκοπός, οι 
υποθέσεις, η αναγκαιότητα, οι προϋποθέσεις της έρευνας, η σπουδαιότητα και η 
οριοθέτηση του προβλήματος. 

2. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις. 

Προτού να προχωρήσουμε στην ανάλυση του προβληματισμού μας και στην τελική 

διατύπωση του προβλήματος της εργασίας μας αυτής, κρίνεται επιβεβλημένο να 

παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά τους και να αποσαφηνίσουμε εννοιολογικά τους όρους: 

σχολείο και σχολική/ εκπαιδευτική διοίκηση, που θα συναντήσουμε στις επόμενες σελίδες της 

έρευνάς μας. 

2.1. Τι είναι "σχολείο". 

Στη σχετική βιβλιογραφία ο όρος "σχολείο" δεν καλύπτεται εννοιολογικά από έναν κοινά 

αποδεκτό ορισμό, αφού υπάρχει ασυμφωνία σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των ειδικών 

επιστημόνων. 

Από την πλευρά της παιδαγωγικής επιστήμης το "σχολείο" ορίζεται ως "ένας 

παιδαγωγικός οργανισμός, η υπόσταση του οποίου διαφοροποιείται από τους άλλους 

οργανισμούς, ως προς τη λειτουργία και ειδικά τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα…", γιατί η 

παιδευτική διαδικασία "…δε σχετίζεται μόνο με την κωδικοποιημένη διδακτέα ύλη, αλλά με 

όλα τα δηλωμένα και άδηλα στοιχεία που διαμορφώνουν την καθημερινή μάθηση"1 
                                                 
1 Αν και κανένας ορισμός της μάθησης δεν μπορεί να είναι απολύτως ικανοποιητικός, ο ορισμός που 

διατύπωσε το 1961 ο G. A. Kimple μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός: "Μάθηση είναι μια 

σχετικά σταθερή αλλαγή σε μια δυνατότητα της συμπεριφοράς, η οποία συμβαίνει ως αποτέλεσμα 

ενισχυμένης πρακτικής". Ή, όπως εύστοχα σημειώνει ο Ν. Πετρουλάκης (1981: 25-26), "Μάθηση 

συμβαίνει στην περίπτωση εκείνη, όπου σημειώνονται συνεχώς μεταβολές στη διαγωγή του 

ανθρώπου, μικρής ή μεγάλης διάρκειας. Οι μεταβολές αυτές είναι αποτέλεσμα δράσης, ειδικής 
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(Κωνσταντίνου, 1994: 24-26). Δηλαδή, το σχολείο αποτελεί "τη σπουδαιότερη εστία 

προγραμματισμένης αγωγής και μάθησης σε όλες τις πολιτισμένες κοινωνίες" (Ξωχέλλης, 

1981: 71). 

Για την επιστήμη της κοινωνιολογίας το "σχολείο" είναι "ο κοινωνικός θεσμός ο επίσημα 

και αποκλειστικά επιφορτισμένος με τη μετάδοση (αναπαραγωγή) της γνώσης, που έχει το 

δικαίωμα να πιστοποιεί την κατοχή γνώσεων" (Φραγκουδάκη, 1985: 15), αναγκαίος για την 

παροχή "οργανωμένης παιδείας ύστερα από την εμφάνιση των πολιτικών κοινωνιών, τη 

συσσώρευση γνώσης και πείρας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και του πολιτισμού" 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 1999: 18). Με άλλα λόγια, το σχολείο "αποτελεί παράγοντα 

κοινωνικής εξέλιξης" (Ξωχέλλης, 2005-α: 85) και εκλαμβάνεται ως "θεσμοθετημένη και 

ορθολογικά οργανωμένη αγωγή, ως σύστημα" (Καζαμίας, 1986: 10), που διαθέτει 

συγκεκριμένους σκοπούς, μέσα και μεθόδους. Είναι, δηλαδή, παράγοντας, ο οποίος 

συμβάλλει σημαντικά στη μόρφωση της νέας γενιάς και στην κοινωνικοποίηση των πολιτών 

(Ψαρρού, 2005: 167). 

Εκείνοι, οι οποίοι εξετάζουν το "σχολείο" από νομικής άποψης (Σπηλιωτόπουλος, 1993: 

100), υποστηρίζουν ότι αυτό συνιστά οργανωμένη δημόσια υπηρεσία, γιατί έχει "ως 

αντικείμενο την παροχή αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση βασικών αναγκών του 

κοινωνικού συνόλου" και στοχεύει στην επίτευξη των σκοπών του "ασκώντας δημόσια 

εξουσία" (Σκουρής & Τάχος, 1995: 63). 

Στο πλαίσιο της οργανωτικής και οικονομικής επιστήμης το "σχολείο" μελετάται μεν ως 

τυπική οργάνωση2 της εκπαίδευσης, αλλά το ενδιαφέρον των επιστημόνων εστιάζεται στη 

"σχέση κόστους/ αποτελέσματος" (Σαΐτης, 2002-α: 66) και στην ουσιαστική "συμβολή του 

στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας" (Καζαμίας, 1986: 10. Σαΐτη, 2000: 57), αφού η 

εκπαίδευση "αντιμετωπίζεται πλέον ως παραγωγικός οργανισμός" (Δαγδιλέλης, 2005: 216). 

                                                                                                                                           
ασκήσεως ή παρατήρησης". Μπορεί, λοιπόν, για τις ανάγκες της εργασίας μας αυτής να οριστεί ως 

μάθηση, η διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης και 

παιδείας. 
2 Ο C. Barnard (1938) θεωρεί τυπική  ή επίσημη μια οργάνωση, όταν έχουμε συνειδητό συντονισμό 

δραστηριοτήτων ή ενεργειών δύο ή περισσοτέρων ατόμων για την επίτευξη προκαθορισμένων 

στόχων (Πρβλ. Koontz & O’Donnell, 1980: 19). Κατά μία άλλη άποψη, τυπική  ή επίσημη 

οργάνωση είναι μια "διοικητική σχεδίαση που προϋποθέτει σκοπούς, πολιτική και προγράμματα 

και δείχνει τις προγραμματισμένες σχέσεις ανάμεσα στις θέσεις που υπάρχουν στην οργάνωση και 

τις λειτουργίες που αντιστοιχούν στις θέσεις αυτές, χωρίς να αναφέρονται σε συγκεκριμένα άτομα" 

(Ζαβλανός, 1998: 211). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι δημόσιοι οργανισμοί, άρα και τα 

σχολεία, είναι τυπικές  οργανώσεις ,  γιατί δρουν μέσα στον κοινωνικό χώρο και έχουν 

συγκεκριμένους στόχους, που βασίζονται σε ένα σύνολο αρχών και κανονισμών (Σαΐτης, 2000: 

143). 
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Τέλος, για τη Θεωρία της Αντίστασης (Resistance Theory) και τη Θεωρία της 

Αναπαραγωγής (Reproduction Theory), τα σχολεία παραμένουν "σχετικά αυτόνομοι φορείς" 

με δυνατότητες για αλλαγή, αντίσταση και χειραφέτηση (Χατζηγεωργίου & Φωτεινός, 2003: 

26-27). 

Συμπερασματικά, το σχολείο και ειδικότερα το δημοτικό είτε ως παιδαγωγικός 

οργανισμός και κοινωνικός θεσμός είτε ως οργανωμένη δημόσια υπηρεσία και τυπική 

οργάνωση αποβλέπει όχι μόνο στην πνευματική καλλιέργεια των μαθητών και στην παροχή 

γνώσεων αλλά και στη διαμόρφωση αυτών σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες. 

2.2. Τι είναι "εκπαιδευτική διοίκηση"3. 

Για τον όρο "διοίκηση" έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις και έχουν καταγραφεί αρκετοί 

ορισμοί, οι οποίοι κατά κανόνα δε συμπίπτουν σε ό,τι αφορά τη μορφή και το χαρακτηρισμό 

της. Κατά μία άποψη διοίκηση σημαίνει "παροχή των αναγκαίων μέσων και την εξασφάλιση 

των κατάλληλων συνθηκών, για να λειτουργήσει καλώς ο οργανισμός και να 

πραγματοποιήσει τους σκοπούς του" (Δενδρινού-Αντωνακάκη, 1990: 342). 

Κατά μία άλλη άποψη η διοίκηση ορίζεται ως "οι ενέργειες συνεργαζόμενων ομάδων για 

την επίτευξη κοινών στόχων" (Simon, Smithburk & Thompson, 1964: 3), που κατά τον H. 

Fayol οι ενέργειες αυτές είναι: η πρόβλεψη, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση, ο 

συντονισμός και ο έλεγχος (Lucey, 1997: 56. Πετρίδου, 1998: 137-141). Υπάρχουν, επίσης, 

συγγραφείς που θεωρούν τη διοίκηση ως τη "διαδικασία επίτευξης των στόχων ενός 

οργανισμού, μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα, 

την αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη, επιτυγχάνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα από 

περιορισμένους πόρους και δια μέσου άλλων ατόμων" (Naylor, 1999: 6). 

Μολονότι οι απόψεις των συγγραφέων της οργανωτικής επιστήμης δε συμπίπτουν σε ό,τι 

αφορά τη μορφή και το χαρακτηρισμό της διοίκησης, δεν μπορούμε να πούμε ότι 

συγκρούονται, αφού λίγο-πολύ όλοι βλέπουν τη διοίκηση ως "μια συνεργατική προσπάθεια 

μέσα σε μια οργάνωση, η οποία έχει σχεδιαστεί, για να υπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς" 

(Σαΐτης, 1992: 22). Παράλληλα, ο διαχρονικός στόχος της διοίκησης ήταν και παραμένει η 

παρακίνηση των εργαζόμενων για την ύπαρξη ικανοποιητικού έργου και της 

αποτελεσματικότητας μιας οργάνωσης, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (Parsons, 

1951. Abrahamsson, 1993 κ.ά.). Παρενθετικά πρέπει να τονίσουμε ότι ο όρος "διοίκηση" 

διακρίνεται για την "οικουμενικότητά" της, γιατί οι δραστηριότητες είναι πολύ εκτεταμένες. 

Έτσι, στο ένα άκρο μπορούμε να θέσουμε μια ομάδα δύο ατόμων και στην άλλη τους 

μεγάλους και πολύπλοκους οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς. Βέβαια, ο τρόπος 

άσκησης της διοικητικής εργασίας διαφέρει, αφού τα ηγετικά στελέχη των διαφορετικών 
                                                 
3 Η Εκπαιδευτική Διοίκηση ως επιστημονικός κλάδος εμφανίζεται γύρω στα 1950. 
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οργανισμών αντιμετωπίζουν και καλούνται να επιλύσουν κατά καιρούς διαφορετικού είδους 

προβλήματα (Σαΐτης, 2002-α: 23). 

Στη σχετική βιβλιογραφία (Eyre, 1989: 12-19. Lucey, 1997: 97. Σαΐτης, 2005: 33) 

αναφέρεται ότι το έργο ενός διοικητικού στελέχους περιλαμβάνει τις εξής βασικές 

δραστηριότητες ή λειτουργίες:4 

• τον προγραμματισμό, που καθορίζει την πολιτική, δηλαδή περιλαμβάνει την επιλογή 

των αντικειμενικών σκοπών και στόχων κάθε οργανισμού και τον τρόπο επίτευξής 

τους (Χατζηπαναγιώτου, 2005: 37), 

• την οργάνωση, που προσδιορίζει τα όρια και καθορίζει το πλαίσιο ενεργοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να διεκπεραιώσει το συνολικό έργο του 

οργανισμού αποδοτικότερα, 

• τη διεύθυνση, που σχετίζεται με τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και 

συνίσταται κυρίως: 

• στην εποπτεία του έργου των εργαζομένων και των συνθηκών εργασίας τους, 

• στην παρακίνηση, δηλαδή στην εφαρμογή κινήτρων συμπεριφοράς των 

υφισταμένων, που έχουν στόχο να βελτιώσουν το βαθμό απόδοσής τους, και 

• στην επικοινωνία, δηλαδή στην ικανότητα των στελεχών της διοίκησης να 

αναπτύξουν αποτελεσματική επικοινωνία με το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου 

και κατά συνέπεια να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα, το οποίο θα συντελέσει 

στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου (Σαΐτης, 2002: 29-30). 

• τον έλεγχο, που περιλαμβάνει τη μέτρηση του πραγματοποιούμενου αποτελέσματος σε 

σύγκριση με αυτό που είχε προγραμματιστεί. 

Μεταφέροντας τις παραπάνω σκέψεις και στη σφαίρα της εκπαίδευσης μπορούμε να 

πούμε ότι: 

"Εκπαιδευτική διοίκηση" δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο ορθολογικός συνδυασμός των 

διαφόρων δραστηριοτήτων που περικλείει η συνεργατική προσπάθεια των διοικητικών 

                                                 
4 Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι οι συγγραφείς της οργανωτικής επιστήμης δε συμφωνούν μεταξύ τους 

τόσο για τον αριθμό όσο και για τη σειρά κατάταξης των διοικητικών δραστηριοτήτων των 

ηγετικών στελεχών. Έτσι, παρατηρούμε ότι ο Fayol (1949) αναφέρεται στον προγραμματισμό, την 

οργάνωση, τη διεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο, ενώ ο Scanlan (1974) αναφέρεται στον 

προγραμματισμό, τη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο. Κάποιοι 

άλλοι (Urwick & Gulick 1937) καταγράφουν τις εξής οκτώ διοικητικές δραστηριότητες: 

προγραμματισμός, οργάνωση, επάνδρωση, διεύθυνση, συντονισμός, αναφορά, έλεγχος και 

προϋπολογισμός. Τέλος, οι Dubrin (1998), Newman, Summer and Warren (1972) κ.ά. αναφέρονται 

στο σχεδιασμό-προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο. 
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οργάνων της εκπαίδευσης μέσα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς - με τα ειδικά 

προβλήματα και τις ιδιαίτερες επιδιώξεις τους -, γι’ αυτό και η οργάνωσή της πρέπει να είναι 

ανάλογη με τη φύση του εκπαιδευτικού έργου έτσι, ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση 

των σκοπών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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3. Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος. 

Είναι γνωστό σε όλους πως η εκπαίδευση, "ως μία βασική κοινωνική λειτουργία, αποτελεί 

σημαντικό συστατικό της κουλτούρας και του πολιτισμού ενός λαού" (Πετρίδου, 2005: 183), 

παρέχεται σε ειδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα σχολεία, τα οποία είναι οι βασικές 

παιδαγωγικές μονάδες της εκπαίδευσης και επιπλέον αποτελούν σύνθετες κοινωνικές 

οργανώσεις. Ως κοινωνική οργάνωση το σχολείο αποτελείται από άτομα (εκπαιδευτικούς, 

μαθητές), διαθέτει δομή και επιδιώκει συγκεκριμένους σκοπούς (Ξωχέλλης, 1985: 57. 

Μακρυδημήτρης, 1997: 53. Mialaret, 1997: 29. Σαΐτη, 2000: 57-58 κ.ά.). Η 

αποτελεσματικότητα του σχολείου5, εξαρτάται από την ύπαρξη-αξιοποίηση μιας πλειάδας 

παραγόντων6 ανάμεσα στους οποίους είναι και η ικανή σχολική διοίκηση7. 

Με βάση την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία (Ν. 1566/ 1985, Κεφάλαιο 2, άρθρο 11), 

τα όργανα, τα οποία ασκούν διοίκηση στο επίπεδο των σχολείων της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, είναι μονομελή, όπως ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής και πολυμελή ή 

συλλογικά, όπως ο σύλλογος διδασκόντων. Συγκεκριμένα: 

                                                 
5 Σύμφωνα με τον Lezotte (1989), ένα σχολείο θεωρείται αποτελεσματικό, "όταν είναι σε θέση να 

δείξει ότι σε αυτό συνυπάρχουν τόσο η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης όσο και οι ίσες 

ευκαιρίες για όλους". Κατ’ άλλους, όμως, (Hoy & Ferguson, 1989: 260-262) το σχολείο 

χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματικό, όταν "υπάρχει αντιστοιχία στόχων και αποτελεσμάτων". 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι υπάρχουν περισσότερες από μία επιστημονικές απόψεις για την έννοια 

της σχολικής αποτελεσματικότητας, η οποία είναι πολυδιάστατη και δεν υπάρχει κανένα απόλυτο 

κριτήριο, με βάση το οποίο να μπορεί επακριβώς να μετρηθεί (Σαΐτης, 2002: 92). Για τις ανάγκες 

της εργασίας αυτής, ο όρος "αποτελεσματικότητα" αναφέρεται στην ικανότητα του σχολείου να 

υλοποιεί τους άμεσους και απώτερους σκοπούς που έχει θέσει. Περισσότερα για την "Κίνηση της 

σχολικής αποτελεσματικότητας" και την διαχρονική της πορεία, στο βιβλίο των Καρατζά-

Σταυλιώτη και Λαμπρόπουλου: Αξιολόγηση - Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση, 

σσ. 277-310. 
6 Αναλυτικότερα, οι παράγοντες που καθιστούν ένα σχολείο αποτελεσματικό, εκτός της ικανής 

σχολικής διοίκησης, την οποία αναφέραμε, είναι: το σχολικό κλίμα, το οποίο εγγυάται την πρόοδο 

των μαθητών, οι υψηλές προσδοκίες για μαθητικές επιδόσεις, το σαφές πλαίσιο αξιολόγησης των 

επιδόσεων των μαθητών, η έμφαση στην απόκτηση των βασικών μορφωτικών δεξιοτήτων, η 

παροχή χωριστού προϋπολογισμού για κάθε σχολείο, η συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των 

γονιών και της κοινότητας στο έργο του σχολείου, η σταθερότητα του διδακτικού προσωπικού, η 

κατάλληλη κατάρτιση των διδασκόντων και η επαρκής και διαρκής οργανωσιακή υποστήριξη 

(Γουρναρόπουλος & Κοντάκος, 2003: 59). 
7 «Η έρευνα και η εμπειρική παρατήρηση δείχνουν ότι η διοίκηση του σχολείου είναι ένας από τους 

κύριους παράγοντες, αν όχι ο κυριότερος, της αποτελεσματικότητας του σχολείου» (UNESCO, 

2002: 224). 
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• ο Διευθυντής, που είναι ο επικεφαλής του σχολείου, είναι υπεύθυνος για την ομαλή του 

λειτουργία, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων 

και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των 

διδασκόντων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (Υ.Α.) για τις 

αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων. Μετέχει, επίσης, στην αξιολόγηση του 

έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου του και συνεργάζεται με τους σχολικούς 

συμβούλους, 

• ο Υποδιευθυντής, που αναπληρώνει το διευθυντή όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν 

υπάρχει, και 

• ο Σύλλογος Διδασκόντων, που αποτελεί συλλογικό όργανο και έχει την ευθύνη για τη 

χάραξη κατευθύνσεων με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής 

και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. 

Τα παραπάνω διοικητικά όργανα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διοίκηση των 

δημοτικών σχολείων και συμβάλλουν αποφασιστικά στην εύρυθμη και αποτελεσματική 

λειτουργία των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Γεωργιάδης, 

Δεμίρογλου, Δράκου, Ελευθερίου, Εμμανουηλίδου, Καραουστά & Παπαθωμά, 1999. 

Ανδρέου, 2001. Σαΐτης, 1998, 2001). Όμως, στην παρούσα εργασία επικεντρώνουμε την 

προσοχή μας στο θεσμό του διευθυντή, επειδή, όπως προαναφέραμε, έχει τον κύριο 

συντονισμό και τη γενική εποπτεία όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και γενικά επωμίζεται τον κύριο όγκο των ευθυνών και των υποχρεώσεων της σχολικής 

μονάδας. Επιπρόσθετα, ο ρόλος του δάσκαλου-διευθυντή στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο 

είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, γιατί έχει ευθύνη "να μετατρέψει το σχολείο σε μια κοινότητα 

επικοινωνούντων προσώπων, μέσα από την οποία το διδακτικό προσωπικό και οι μαθητές 

από τη μια και το σχολείο και η κοινότητα από την άλλη θα συνεργάζονται για την επίτευξη 

των ειδικών και γενικών σκοπών της εκπαίδευσης" (Κασσωτάκης, Μπαλάσκας, 

Παπακωνσταντίνου, Σιγάλας, Στασινόπουλος & Τσιάκαλος, 1992). Δηλαδή, η σχολική 

ηγεσία επωμίζεται την ευθύνη για τη διαμόρφωση και τη διατήρηση του θετικού κλίματος 

στη σχολική μονάδα, όπου "οι παράγοντες της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της 

οργάνωσης του σχολείου είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν" (Πασιαρδής, 2004: 114). Με 

άλλα λόγια, η ύπαρξη δημιουργικής εργασιακής ατμόσφαιρας στο χώρο του σχολείου 

εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από τον εκάστοτε διευθυντή του σχολικού οργανισμού, 

προκειμένου να κυριαρχεί η συνεργασία και η συναδελφικότητα ανάμεσα στο διδακτικό 

προσωπικό και ανάμεσα στους δασκάλους και στο διευθυντή, ώστε να επιτευχθούν οι 

αρχικοί τους στόχοι (Sergiovanni, 1990). 

Για να μπορέσει ο διευθυντής να εξασφαλίσει την αρμονική συνεργασία ανάμεσα στα 

μέλη της σχολικής μονάδας, πρέπει να γνωρίζει: 
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• πώς να συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς-υφισταμένους του, 

• πώς να εποπτεύει τους συνεργάτες του, 

• πώς να συμβουλεύει τους νέους κυρίως συναδέλφους-υφισταμένους του, 

• πώς να καθοδηγεί, να πείθει και να παρακινεί τα μέλη της σχολικής κοινότητας, και 

• πώς να ακούει και να αντιμετωπίζει τα προσωπικά προβλήματα των δασκάλων-

υφισταμένων του. 

Οι παραπάνω ενέργειες των δασκάλων-διευθυντών των δημοτικών σχολείων 

προϋποθέτουν την ύπαρξη ορισμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως είναι η ικανότητα 

του συνεργάζεσθαι, η επαγγελματική και αντιληπτική ικανότητα (Bone, 1981: 40-43. 

Κανελλόπουλος, 1975: 651-684. Ζαβλανός, 1991: 109-121. Σαΐτης, 1994: 44-45) καθώς και 

γνώσεις που άπτονται των σύγχρονων αρχών της διοικητικής επιστήμης. Κι αυτό, γιατί ο 

διευθυντής έχει να φέρει σε πέρας έναν διττό ρόλο, αφού αφενός ηγείται της σχολικής 

μονάδας που υπηρετεί και αφετέρου είναι διορισμένος υπάλληλος στην εκπαιδευτική 

ιεραρχία της εκπαίδευσης. Υποχρεούται, δηλαδή, από τη μια να ενεργεί σύμφωνα με τις 

προσδοκίες του διδακτικού προσωπικού και από την άλλη σύμφωνα με τις προσδοκίες των 

ιεραρχικά ανωτέρων του. Δραστηριοποιείται, δηλαδή σε δύο διαφορετικά επίπεδα (Πρίντζας, 

2005: 236): 

"α) στην κριτική διαμόρφωση και υποδοχή της ασκούμενης κεντρικά εκπαιδευτικής 

πολιτικής 

β) στη διαμόρφωση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου στο πλαίσιο 

της εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκείται κεντρικά". 

Παρά τη σπουδαιότητα της εκπαιδευτικής διοίκησης γενικά και του έργου του δάσκαλου-

διευθυντή του σύγχρονου δημοτικού σχολείου ειδικότερα, ο θεσμός αυτός είναι 

παραμελημένος, γιατί όπως ειπώθηκε "δεν έχει τύχει της ανάλογης προσοχής και σημασίας 

από την Πολιτεία", αφού δεν καθιερώθηκε ούτε ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και κοινά 

αποδεκτό σύστημα επιλογής8, αφού: (α) απουσιάζουν κριτήρια "που να συνδέονται 

                                                 
8 Είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, το γεγονός ότι: (α) σε όλες τις κρίσεις των Ηγετικών Στελεχών 

της Εκπαίδευσης (Η.Σ.Ε.) που έλαβαν χώρα από το 1986 μέχρι σήμερα χρησιμοποιήθηκαν 

"διαφορετικά κάθε φορά κριτήρια και διαδικασίες, γεγονός που δε συνάδει με τη διοικητική 

ομαλότητα" (Μαυροσκούφης, 2003: 42) και (β) το σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης και η 

επιλογή των ηγετικών στελεχών "συμπίπτει κατά κανόνα με διαφορετικές κυβερνητικές περιόδους" 

της χώρας μας (Ανδρέου, 2002-2003: 41-56). Επίσης, "η επιλογή αποτελεσματικών σχολικών 

διευθυντών, που να μπορούν να συμπεριφέρονται ως ηγέτες, είναι μια σημαντική διαδικασία", 

αφού "τα άτομα αυτά παρέχουν καθοδήγηση και είναι υπεύθυνα για την αποτελεσματικότητα των 

σχολικών οργανώσεων" (Μιχόπουλος, 2004: 84). 
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ουσιαστικά με γνώσεις εκπαιδευτικής διοίκησης-διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων" και (β) 

υπάρχει "διάσταση απόψεων" (Μελισσόπουλος 2006: 88) και "ασάφεια των 

«συνεκτιμώμενων» προσόντων που επιτρέπει την παραβίαση των όρων αντικειμενικότητας 

που θα έπρεπε να υπάρχουν σε μια τόσο κρίσιμη διαδικασία" (Ανδρέου, 2001: 24). 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε ένα ανάλογο πρόγραμμα αρχικής προετοιμασίας9/ 

κατάρτισης και εν συνεχεία διαρκούς και συστηματικής επιμόρφωσης10 των Ηγετικών 

Στελεχών της Εκπαίδευσης (Η.Σ.Ε.) και "ποιοτικής αναβάθμισης της διοικητικής τους 

επάρκειας με σύγχρονες τεχνικές" (Γιαννακούλας, 2002: 46) με παράλληλη συνεχή 

επαγγελματική υποστήριξή της (Σαμουηλίδη, 1992. Διδασκαλικό Βήμα Δ.Ο.Ε., 1997. 

Σαΐτης, Φέγγαρη & Βούλγαρης, 1997-γ. Σαΐτης & Γουρναρόπουλος, 2001. Μλεκάνης, 2003: 

131. Πασιαρδής, 2006). Η "έλλειψη βασικής κατάρτισης σε διοικητικά θέματα πριν από την 

ανάληψη διοικητικού ρόλου αλλά και η έλλειψη συστηματικής και ουσιαστικής 

επιμόρφωσης σε διοικητικά θέματα επηρεάζουν δυσμενώς την αποτελεσματικότητα του 

διευθυντή" (Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης 2002: 153), αφού, εκ των πραγμάτων αδυνατεί να 

εφαρμόσει "τις κατάλληλες αρχές και μεθόδους στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού" 

(Κωστίκα, 2004: 37). Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά έχει ειπωθεί (Πασιαρδής, 1993: 28. 

Fullan, 2001: 261), (α) αν θέλουμε αποτελεσματικούς σχολικούς ηγέτες, πρέπει να τους 

εφοδιάσουμε με τις απαραίτητες ικανότητες και (β) "το μέλλον της εκπαίδευσης στον τόπο 

μας δεν μπορεί να είναι λαμπρότερο από το μέλλον της συστηματικής προετοιμασίας των 

ηγετικών στελεχών της". 

                                                 
9 Ερευνητική μελέτη που διεξήχθη σε σχολεία της Ουαλίας, το καλοκαίρι του 1994, από τον G. 

Dunning κατέγραψε πληθώρα προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νεοδιοριζόμενοι διευθυντές, 

ενώ σε άλλο άρθρο του (1993) καταγράφει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 

των μικρών σχολείων λόγω του διπλού ρόλου τους. 
10 Σύμφωνα με άρθρο του Μπασκόζου στο περιοδικό Οικονομικός Ταχυδρόμος (23 Μαρτίου 2004), 

η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα από τα δέκα «αγκάθια» της εκπαίδευσης στη χώρα 

μας, ενώ ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος επιβάλλει αυτήν, "κατά ένα 

τρόπο…, ως κοινωνική απαίτηση προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες εκπαιδευτικές, 

κοινωνικές, επιστημονικές και πολιτιστικές ανάγκες της εποχής" (Κοντάκος, Ζούκης, Τσίνας & 

Μπαμπάλης, 2003: 47). Ωστόσο, αν και "η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει μεγάλη 

παράδοση" στη χώρα μας, "εντούτοις δεν έχει ακόμη εδραιωθεί" (Σταχτέας, 2006-α: 67). Εξάλλου, 

διαπιστώσεις προηγούμενης έρευνας (Ματθαίου, Αγγελάκος, Κωστάκος, Μάρκου, Μπενέκου & 

Σπυροπούλου, 1999), επιβεβαιώνουν την άποψή μας αυτή, αφού, για παράδειγμα, όπως τονίζεται, 

στα Π.Ε.Κ. υπάρχει «έλλειψη ολοκληρωμένων προγραμμάτων για τη δημιουργία στελεχών της 

εκπαίδευσης». 
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Βέβαια, η ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3467/ 2006, Φ.Ε.Κ. 128, τ. Α΄, άρθρο 3) ορίζει 

συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, τα οποία διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Υπηρεσιακή κατάσταση - Διδακτική εμπειρία. 

• Επιστημονική - Παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση. 

• Προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αποτιμάται κατά την 

προφορική συνέντευξη. 

• Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

Όμως, υπάρχουν αμφιβολίες αν και κατά πόσο το σύστημα επιλογής των διευθυντών είναι 

αντικειμενικό και αξιοκρατικό, αφού τα κριτήρια αυτά δεν είναι όλα μετρήσιμα και δε 

σχετίζονται με το έργο του διευθυντή. Η άποψή μας αυτή ενισχύεται από τα πορίσματα 

σχετικών ερευνών, που έχουν διεξαχθεί κατά το παρελθόν αλλά και πρόσφατων 

δημοσιευμάτων. Συγκεκριμένα: 

• για τις θέσεις των Η.Σ.Ε. δεν επιλέγονται κάθε φορά οι ικανότεροι εκπαιδευτικοί 

λειτουργοί, αφού ο προσδιορισμός των καθηκόντων-προσόντων τους δε γίνεται 

σύμφωνα με τις μεθόδους της περιγραφής και προδιαγραφής των θέσεων αυτών. Με 

άλλα λόγια, η επιλογή των διευθυντών και των υπόλοιπων Η.Σ.Ε. δε γίνεται με βάση 

τις αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ (Γουρναρόπουλος, 2001: 109), "που απαιτούν 

κατάλληλες τυπικές και ουσιαστικές επαγγελματικές δεξιότητες, σαφήνεια στις 

προδιαγραφές της θέσης και συγκεκριμένη περιγραφή της εργασίας" και "εγείρονται 

και εύλογες υποψίες ότι η πολιτεία φοβάται να εμπιστευθεί απολύτως την ουσιαστική 

νομιμότητα και τα πορίσματα της επιστήμης" (Μαυροσκούφης, 2003: 42). 

• η διαδικασία συγκρότησης των συμβουλίων επιλογής των Η.Σ.Ε. από την εκάστοτε 

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) 

και η αποτίμηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων στελεχών χωρίς τη μέθοδο 

αξιολόγησης θέσεων εργασίας (job evaluation) καθώς και η απουσία ειδικών 

επιστημόνων του management από τα συμβούλια αυτά, ενισχύουν την άποψη ότι το 

ισχύον σύστημα επιλογής των Η.Σ.Ε. είναι αναποτελεσματικό και αναξιοκρατικό 

(Σαΐτης, 1997-β: 36. Ανδρέου & Παπαντωνόπουλος, 2001: 200. Μανιάτης, 2001: 29-

30. Διδασκαλικό Βήμα Δ.Ο.Ε., 2003: 94, 114. Γρυντάκης, 2003: 4. Διδασκαλικό Βήμα 

Δ.Ο.Ε., 2005: 10, 14-15, 27, 49. ΤΑ ΝΕΑ, 2005: 13 κ.ά.) με κύρια χαρακτηριστικά "τα 

αδιαφανή κριτήρια" και τις "κομματικές επιλογές" (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 2004: 

17). 

Επίσης, η μοριοδότηση από την προβλεπόμενη συνέντευξη δε φαίνεται να πείθει τους 

υποψήφιους διευθυντές για την αντικειμενικότητά της (Διδασκαλικό Βήμα Δ.Ο.Ε., 2002: 48, 
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50 και 54-56. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 2002: 59. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2002: 14 και 2002: 6 

Γουρναρόπουλος & Κοντάκος, 2003: 57. ΤΑ ΝΕΑ, 2003: 30. κ.ά.). Οι επισημάνσεις αυτές 

δείχνουν ότι ο θεσμός της σχολικής ηγεσίας στην Ελλάδα - παρά την πληθώρα των 

νομοθετικών ρυθμίσεων στις τελευταίες τρεις δεκαετίες (Ν. 309/ 1976, Ν. 1566/ 1985, Ν. 

2041/ 1992, Ν. 2188/ 1994, Π.Δ. 398/ 31-10-1995, Ν. 2525/ 1997, Π.Δ. 140/ 1998, και Π.Δ. 

25/ 7-2-2002) - δεν έτυχε της πρέπουσας μελέτης, αν και είναι γνωστό ότι "για να 

ευημερήσει ένας σύγχρονος οργανισμός πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση τόσο στις δομές και 

τα οργανογράμματά του όσο και στο ποιοι αναλαμβάνουν τις θέσεις εργασίας μέσα στη 

γραφειοκρατία που, συν τω χρόνω, δημιουργείται" (Πασιαρδής, 2004: 15). Με άλλα λόγια, 

απουσιάζει ένα κοινά αποδεκτό θεσμικό πλαίσιο επιλογής διευθυντικών στελεχών της 

εκπαίδευσης, το οποίο θα χαρακτηρίζεται για την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την 

αντικειμενικότητά του. 

Μελετώντας την ελληνική βιβλιογραφία που σχετίζεται με το ρόλο του διευθυντή στην 

ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του δημοτικού σχολείου, διαπιστώνουμε ότι ο θεσμός 

αυτός δεν έχει διερευνηθεί κατά συστηματικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, από τη 

βιβλιογραφία που έχουμε στη διάθεσή μας: 

• Έχουν γραφεί εγχειρίδια (Κωνσταντίνου, 2001. Παπαγεωργίου, 2002. Σαΐτης, 2002-α. 

κ.ά.), τα οποία αναφέρονται στο πολύπλοκο έργο του διευθυντή σχολικής μονάδας και 

στα καθήκοντα που ορίζει η σχετική νομοθεσία. 

Έχουν δημοσιευθεί άρθρα κυρίως από εκπαιδευτικούς, που αναφέρονται είτε γενικά 

στο ρόλο του διευθυντή (Πλησής, 1979. Bone, 1981. Μαραθεύτης, 1981. Τριλιανός, 

1987. Κατσουλάκης, 1991. Ράπτης, 1997. Ιορδανίδης & Τσαγκαλίδου, 2002. 

Σιβροπούλου-Καπλάνη, 2002. Συριοπούλου, 2002. Φασούλης, 2002. Γαληνέας, 2003. 

Καταβάτη, 2003. κ.ά.) είτε στη διαχρονική εξέλιξη του θεσμού αυτού (Σαΐτης, 1996. 

Γουρναρόπουλος & Κοντάκος, 2003) είτε στην προσπάθεια σκιαγράφησης της 

αποτελεσματικότητάς του (Austin & Reynolds, 1990. Θεοφιλίδης, 1994, 1994-α) είτε 

στην επιλογή, αξιολόγηση και εκπαίδευση των διευθυντών (Ζαβλανός, 1985. 

Μαυροσκούφης, 1992. Τσόνιας, 2005) είτε στην εμπλοκή τους στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου (Ζαβιτσάνου, 2002) κ.ά.. 

• Έχουν πραγματοποιηθεί ερευνητικές μελέτες που αφορούν ορισμένες πτυχές του 

έργου του διευθυντή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι 

έρευνες αυτές ασχολήθηκαν με σημαντικές παραμέτρους της σχολικής ηγεσίας, όπως 

η ποιότητα της διεύθυνσης του σχολείου (Παπαναούμ, 1995), η αναβάθμιση του ρόλου 

των διευθυντών (Σαΐτης, Τσιαμάση & Χατζή, 1997-α. Σαΐτης και συν., 1997-γ. Σαΐτη, 

2000. Αγγελόπουλος, Καραγιάννης & Φωκάς, 2002), η αποτελεσματικότητά τους 

(Πασιαρδής, 1994), τα χαρακτηριστικά του ιδεώδους διευθυντή (Γιασεμής, 2001), οι 
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παράμετροι της ποιοτικής διεύθυνσης (Πασιαρδής, 1999), τα καθήκοντα και οι 

ευθύνες του διευθυντή (Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης, 2000), οι βασικές διαστάσεις της 

ηγετικής συμπεριφοράς του (Θεοφιλίδης, 1994) κ.ά.. 

• Στο πλαίσιο άλλων μελετών, έχουν γίνει σημαντικές αναφορές στη σχολική διοίκηση, 

όπως στο Σχολικό Συμβούλιο (Σαΐτη, 1999), στη Σχολική Επιτροπή (Σαΐτης, 2000-β), 

στον Υποδιευθυντή (Σαΐτης, 1998), και στο Σύλλογο Διδασκόντων (Ανδρέου, 2001. 

Σαΐτης, 2001. Γεωργιάδης & Παπαδόπουλος, 2002). 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι παραπάνω αναφορές (εγχειρίδια, έρευνες, άρθρα) προσεγγίζουν 

μεν το ρόλο του διευθυντή σχολείου, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά 

καμιά δε διερεύνησε το θεσμό αυτό στον τρόπο και στο βαθμό με τον οποίο ο δάσκαλος-

διευθυντής μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος στο σύγχρονο 

δημοτικό σχολείο. 

Η επιλογή, τελικά, του συγκεκριμένου θέματος πήγασε από την εικοσιπενταετή περίπου 

υπηρεσία μας σε δημοτικά σχολεία της χώρα μας, όπου ο ρόλος του διευθυντή ήταν 

σημαντικός για την ύπαρξη θετικού κλίματος, ως ένα βαθμό βασικός για την εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου και κατ’ επέκταση καθοριστικός για το τελικό αποτέλεσμα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

4. Σκοπός της έρευνας. 

Βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να μελετήσει τη συμβολή του 

διευθυντή στη διαμόρφωση/ δημιουργία του κλίματος που επικρατεί στις σχολικές μονάδες 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή έχει σκοπό: 

• Να διερευνήσει τη σχέση που έχει η επικοινωνία ανάμεσα στο διευθυντή και τους 

δασκάλους με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις στο χώρο του σχολείου. 

• Να συγκρίνει τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και τις αντιδράσεις των δασκάλων 

απέναντι στον τρόπο άσκησης εξουσίας των διευθυντών. 

• Να διαπιστώσει αν ο διευθυντής είναι βασικός παράγοντας δημιουργίας του κλίματος 

που υπάρχει στις πρωτοβάθμιες σχολικές μονάδες. 

• Να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τις εντολές, παρατηρήσεις, στάσεις 

και τρόπους συμπεριφοράς του διευθυντή προς το διδακτικό προσωπικό του σχολείου. 

• Να ανακαλύψει, αν υπάρχει, σχέση ανάμεσα: α) στην επικοινωνία που υπάρχει στα 

μικρά (ολιγοθέσια) και στα μεγάλα (πολυθέσια) δημοτικά σχολεία και β) στην 
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εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία του διευθυντή και στο κλίμα που επικρατεί στα 

πρωτοβάθμια σχολεία. 

5. Υποθέσεις της έρευνας. 

Υ1. Ο διευθυντής πολύ συχνά αναλαμβάνει πρωτοβουλία για άτυπες συνευρέσεις με το 

διδακτικό προσωπικό του σχολείου που διευθύνει. 

Υ2. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στο διευθυντή και τους δασκάλους του σχολείου 

είναι εξαιρετικά υψηλή. 

Υ3. Η μεγάλη κινητικότητα των δασκάλων επηρεάζει σημαντικά τις σχέσεις αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης με το διευθυντή του σχολείου. 

Υ4. Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων που λαμβάνονται κατά πλειοψηφία 

διαταράσσουν τις σχέσεις των εκπαιδευτικών. 

Υ5. Ο διευθυντής του σχολείου διαμορφώνει σφαιρική αντίληψη για τα θέματα που θα 

συζητηθούν στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, αφού έχει ιδιαίτερη 

συνομιλία με κάθε μέλος του συλλόγου πριν από κάθε συνεδρίαση. 

Υ6. Ο τρόπος μεταβίβασης εντολών από το διευθυντή προς τους δασκάλους του 

σχολείου είναι κρίσιμος παράγοντας ανάπτυξης καλών διαπροσωπικών σχέσεων. 

Υ7. Η στάση και συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από την ηλικία των εκπαιδευτικών. 

Υ8. Η στάση και συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από το φύλο των εκπαιδευτικών. 

Υ9. Η ύπαρξη θετικού κλίματος στο χώρο του σχολείου συμβάλλει σημαντικά στην 

ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

6. Αναγκαιότητα της έρευνας. 

Επειδή, από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι στη χώρα μας δεν 

έχουν γίνει έρευνες σχετικές με τη συμβολή του διευθυντή στη διαμόρφωση/ δημιουργία του 

κλίματος που επικρατεί στα δημόσια δημοτικά σχολεία, θεωρήθηκε σκόπιμο και ταυτόχρονα 

απαραίτητο να επιχειρήσουμε την πραγματοποίηση της ερευνητικής μας αυτής εργασίας, 

διερευνώντας συστηματικά και διεξοδικά το συγκεκριμένο θέμα. Κι αυτό γιατί το θετικό 

κλίμα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που συντελεί στην εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. 
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7. Σπουδαιότητα του προβλήματος. 

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ερευνητική προσέγγιση του θέματος 

μπορούν να συμβάλουν σημαντικά: 

• στη δημιουργία σύγχρονων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα Η.Σ.Ε. με έμφαση 

στην απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, 

• στην απαραίτητη αναθεώρηση των μέχρι τώρα αντιλήψεων των φορέων της 

εκπαιδευτικής πολιτικής (π.χ. ΥΠ.Ε.Π.Θ.) για τη σημασία του ρόλου της σχολικής 

ηγεσίας, 

• στην ανάδειξη και στον προσδιορισμό μιας νέας σχολικής ηγεσίας που να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου και 

• στην υλοποίηση προτάσεων της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης και ειδικότερα της 

εκπαιδευτικής/ σχολικής διοίκησης. 

Συγκεκριμένα, από την παρούσα ερευνητική προσπάθεια αναμένονται τα εξής για καθένα 

από τους παρακάτω παράγοντες: 

• Για τους ήδη υπηρετούντες διευθυντές αναμένεται ότι θα υπάρξουν συμπεράσματα, που θα 

αναδεικνύουν το ρόλο τους στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο. Οι εν ενεργεία διευθυντές θα 

αντιληφθούν ότι ο ρόλος τους ως σχολικών ηγετών είναι σημαντικός για τη δημιουργία 

ενός σχολικού μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα εγγυάται την απρόσκοπτη 

σχολική εργασία των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότερη 

περάτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

• Για τους υποψήφιους διευθυντές και υποδιευθυντές δίνεται η ευκαιρία να αντιμετωπίσουν 

τη μελλοντική εξέλιξή τους σε διευθυντικά στελέχη με την ανάλογη σημασία που έχει η 

θέση αυτή. Πρέπει και οι ίδιοι να απαιτήσουν τη διοικητική τους επιμόρφωση, ώστε όταν 

αναλάβουν διευθυντικά καθήκοντα να έχουν τα απαραίτητα εφόδια, για να 

αντεπεξέρχονται με επιτυχία σ’ αυτά. 

• Για τους εκπαιδευτικούς αναμένεται να συμμετέχουν και να εμπλέκονται με προθυμία σε 

διοικητικές σχολικές δραστηριότητες και σε επιμορφωτικά διοικητικά προγράμματα. 

Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουν ότι όσο σπουδαία είναι η παιδαγωγική τους 

κατάρτιση τόσο σπουδαία και απαραίτητη είναι και η κατάρτισή τους σε θέματα σχολικής 

διοίκησης και σύγχρονου management. 

• Για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

προσδοκάται ότι η έρευνα αυτή θα αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής αντιμετώπισης στο 

σχεδιασμό μιας απαραίτητης μελλοντικής διοικητικής μεταρρύθμισης, που θα εφαρμόζει 

στην πράξη τις αρχές της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης. 
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• Για τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών (Δ.Ο.Ε.) αναμένεται να λάβουν υπόψη 

τους τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, ώστε στο μέλλον να μελετήσουν 

περισσότερο και να αναδείξουν μέσα από συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις τη 

σημασία της σχολικής ηγεσίας, με σκοπό να ενημερώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί για τις 

σύγχρονες εξελίξεις της διοικητικής επιστήμης και τη σπουδαιότητα που έχει η ύπαρξη 

ποιοτικής σχολικής ηγεσίας στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο. 

• Για τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα, τα αποτελέσματα της παρούσας 

ερευνητικής μελέτης ίσως δημιουργήσουν προβληματισμό για την υποχρεωτική πλέον 

παρακολούθηση από τους φοιτητές μαθημάτων που αφορούν την εκπαιδευτική διοίκηση. 

Επίσης, είναι δυνατό να καλλιεργηθεί εντονότερα το ενδιαφέρον σχετικά με την 

υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο, που θα παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές και στους εκπαιδευτικούς να 

αποκτούν περισσότερες γνώσεις και να ενημερώνονται για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές/ 

διοικητικές εξελίξεις. 

• Για τη Διοικητική Επιστήμη πιστεύεται ότι η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια θα 

συμβάλει, ώστε να αναδειχθούν νέες προτάσεις στο χώρο της εκπαιδευτικής/ σχολικής 

διοίκησης, αφού η ανάγκη σύγχρονου διοικητικού πλαισίου που θα λειτουργήσει ως 

εφαλτήριο καθίσται πλέον επιτακτική. 

8. Προϋποθέσεις της έρευνας. 

Για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία του γραπτού 

ανώνυμου ερωτηματολογίου στους δασκάλους, και της ερευνητικής συνέντευξης στους 

διευθυντές. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής εξαρτώνται από το βαθμό 

ειλικρίνειας των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. 

9. Οριοθέτηση προβλήματος. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη 

συμβολή του διευθυντή στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος. Βέβαια, στην εργασία αυτή 

δε θα ληφθούν υπόψη οι αντιλήψεις και οι απόψεις όλων των συντελεστών της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, κ.ά.), ούτε θα ληφθεί 

δείγμα και από τις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία). Αντίθετα, η έρευνα θα 

επικεντρωθεί μόνο στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 



 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

1. Περίληψη. 

Το σχολικό κλίμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του 
εκπαιδευτικού έργου και αποτελεί σημαντικό παράγοντα της σχολικής 
αποτελεσματικότητας. Πρωταρχική φροντίδα του διευθυντή, ως ηγετικής 
φυσιογνωμίας στη σχολική μονάδα, είναι η οικοδόμηση θετικού σχολικού 
κλίματος. Η έρευνα αυτή έχει στόχο να διερευνήσει τη συμβολή του διευθυντή 
στη διαμόρφωση του κλίματος που επικρατεί στα σχολεία της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της χώρας μας, μέσω της επικοινωνίας με το υπόλοιπο διδακτικό 
προσωπικό. 

2. Ηγεσία και Κλίμα του Σχολείου. 

2.1. Προσέγγιση στη σχολική ηγεσία. 

2.1.1. Έννοια και περιεχόμενο του όρου "ηγεσία". 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι κάθε οργάνωση11 έχει ως αντικειμενικό σκοπό την επίτευξη 

των στόχων της. Ανεξάρτητα αν η κοινωνική αυτή οργάνωση είναι μικρή ή μεγάλη, δημόσια 

ή ιδιωτική, τυπική ή άτυπη, η ηγεσία αποτελεί την πιο σπουδαία προσδιοριστική παράμετρο 

της λειτουργίας, της εξέλιξής της και της όλης φυσιογνωμίας της. 

Ο όρος "ηγεσία"12 (leadership) χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές δραστηριότητες και 

εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής, εντούτοις είναι εξαιρετικά δύσκολο να συναντήσουμε 

                                                 
11 Ας σημειωθεί, ότι ο όρος "οργάνωση" διακρίνεται στην "τυπική" και στην "άτυπη" οργάνωση. Η 

"τυπική οργάνωση" είναι ένα σύστημα, μέσα στο οποίο ο σκόπιμος συνδυασμός του ανθρώπινου 

δυναμικού και των υλικών πόρων αυτού έχει ως στόχο την πραγματοποίηση συγκεκριμένου 

σκοπού (Yanuzas & Carzo 1968). Από την άλλη πλευρά, η "άτυπη οργάνωση" είναι αποτέλεσμα 

των διαπροσωπικών σχέσεων, των αλληλεπιδράσεων και αναγκών των ατόμων μιας οργάνωσης 

και ορίζεται ως "το άθροισμα των προσωπικών επαφών και διαδράσεων, καθώς και των 

συνακόλουθων ομαδοποιήσεων" που λαμβάνουν χώρα μέσα στην τυπική οργάνωση, χωρίς όμως 

να προβλέπονται από αυτήν (Χατζηπαντελή, 1999). 
12 Επισημαίνουμε εδώ τη διάκριση του όρου "ηγεσία" (leadership) από τον όρο "διοίκηση" (manage-

ment), αφού η ηγεσία αποτελεί ένα τμήμα αυτής και αποσκοπεί κυρίως στην προσπάθεια αλλαγής 

της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας των ατόμων, όταν αυτό επιβάλλεται από τις επικρατούσες 

συνθήκες. Είναι, δηλαδή, μια σημαντική πλευρά της εργασίας της διοίκησης. Με άλλα λόγια, 



 24

κάποιον ακριβή και κοινά αποδεκτό ορισμό της, ο οποίος να μπορεί να αποδώσει με κάποια 

πληρότητα όλα τα στοιχεία, τα οποία συνθέτουν μια τόσο ευρεία και σύνθετη έννοια. Ο 

εντοπισμός των παραγόντων, των κριτηρίων και ο ακριβής προσδιορισμός των παραμέτρων 

που οριοθετούν και συνθέτουν την ηγεσία παραμένει ένα δύσκολο πρόβλημα. 

Συγγραφείς, όπως οι Lipham (1964: 122), Hersey και Blanchrad (1988: 68), εκλαμβάνουν 

τον παραπάνω όρο ως μια διαδικασία που στοχεύει "στην αλλαγή ή την εκπλήρωση των 

αντικειμενικών στόχων της οργάνωσης" και "στον επηρεασμό των ενεργειών ενός ατόμου ή 

μιας ομάδας στην προσπάθεια για πραγματοποίηση των καθορισμένων στόχων της 

οργάνωσης, κάτω από ορισμένες συνθήκες", αντίστοιχα. 

Μερικοί άλλοι θεωρούν την ηγεσία ως "μια ισχυρή αυξητική επιρροή πέρα και πάνω από 

τη μηχανική συμμόρφωση με τις συνηθισμένες γενικές κατευθύνσεις μιας οργάνωσης" (Katz 

& Kahn, 1978: 528) και "ικανότητα που έχει ένα πρόσωπο να εμπνέει εμπιστοσύνη και 

υποστήριξη στα άτομα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων" 

(Kim & Mauborgne, 1992: 123). 

Υπάρχουν, ακόμη, και οι συγγραφείς που ορίζουν την ηγεσία ως "ένα σύνολο 

διαδικασιών που δημιουργούν κατ’ αρχήν οργανισμούς ή που τους προσαρμόζουν στις 

συνθήκες, όταν αυτές μεταβάλλονται" (Kotterr, 2001: 41) και θεωρούν ότι είναι "η επιρροή, 

η τέχνη ή η διαδικασία επηρεασμού των ατόμων έτσι, ώστε να αγωνιστούν πρόθυμα για την 

επίτευξη των ομαδικών στόχων" (Koontz & O’Donnell, 1983: 91) ή εννοούν "τον τρόπο με 

τον οποίο ένα άτομο ή μία ομάδα επηρεάζει τις ενέργειες ενός άλλου ατόμου ή μιας ομάδας, 

με σκοπό να πραγματοποιηθούν ορισμένοι στόχοι κάτω από ορισμένες συνθήκες" (Μπόγκα-

Καρτέρη, 2003: 37). 

Από την παραπάνω συνοπτική παρουσίαση γίνεται σαφές ότι υπάρχει πληθώρα ορισμών 

από τους θεωρητικούς της διοικητικής επιστήμης για το φαινόμενο της ηγεσίας, με 

αποτέλεσμα ο όρος αυτός να παραμένει, ως ένα βαθμό, "ασαφής". Αυτό μπορεί να αποδοθεί 

αφενός στο γεγονός ότι οι προσεγγίσεις των ειδικών είναι απρογραμμάτιστες και αφετέρου 

στην άρνησή τους να συμφωνήσουν και να αποδεχτούν έναν κοινό ορισμό. Ωστόσο, 

ανεξάρτητα αν εκλάβουμε την ηγεσία ως "τέχνη" ή "επιρροή" ή "ένα σύνολο διαδικασιών", 

μπορούμε να πούμε ότι η έννοια αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της διοίκησης, το οποίο με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο καθιστά κάποιο άτομο ικανό (ηγέτη) να εξασφαλίζει τη 

θεληματική συνεργασία όλων των μελών της ομάδας. 

                                                                                                                                           
"παρέχει το πεδίο, όπου πραγματοποιείται η διοίκηση" (Οικονομοπούλου, 2003: 43). Η τελευταία, 

βέβαια, καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της οργάνωσης και αναφέρεται στην επίτευξη 

συγκεκριμένων σκοπών, μέσω κατάλληλου συνδυασμού των ανθρώπινων και υλικών πόρων 

(Σαΐτης, 2000: 228). 
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Το φαινόμενο της ηγεσίας είναι παγκόσμιο και καθολικό και δεν έπαψε ποτέ να 

προσελκύει το ζωηρό ενδιαφέρον για εντατική μελέτη από την πλευρά πολλών κοινωνικών 

επιστημόνων καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορικής πορείας και εξέλιξης μιας κοινωνίας. 

Απασχόλησε για πολλούς αιώνες ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, φιλόσοφους και άλλους 

επιστήμονες, οι οποίοι προσπάθησαν να εντοπίσουν και να προσεγγίσουν την ειδοποιό 

διαφορά που ξεχωρίζει και χαρακτηρίζει κάποιους ανθρώπους ως ηγέτες. Εντούτοις, μόλις 

κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα άρχισαν πολλές επιστημονικές έρευνες και μελέτες 

σχετικές με την ηγεσία. Επιστήμονες, όπως οι Ch. Argyris, Ch. Barnard, E. Brech, L. Gil-

breth, R. Likert, D. McGregor, F. Urwick κ.ά., θέλησαν να μελετήσουν το φαινόμενο της 

ηγεσίας. Παρόλα αυτά, "κανένα θεωρητικό πλαίσιο ηγεσίας που να είναι διεθνώς αποδεκτό 

δεν έχει μέχρι στιγμής δοθεί" (Ζαβλανός, 1998: 293). 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία (ενδεικτικά: Koontz & O’Donnell, 1983: 89-

91. Μιχόπουλος, 1997: 124-125. Μακρυγιωργάκης, 2001: 159. Σαΐτης, 2002: 226-227) τα 

στοιχεία που συνθέτουν την έννοια "ηγεσία" είναι: 

• η ύπαρξη ενός ατόμου ως ηγέτη, που να κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιεραρχική δομή 

της ομάδας, 

• η ύπαρξη μελών, για συγκρότηση μιας ομάδας, που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση 

των στόχων της, 

• η ύπαρξη αποτελεσματικής δράσης13, που είναι απαραίτητη για την επιτυχία των 

στόχων της ομάδας, και 

• η επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, που εξαρτάται από το βαθμό συνεργασίας 

ηγέτη-μελών και τις υπάρχουσες κατά καιρούς καταστάσεις. 

Σε ό,τι αφορά τον ορισμό και το περιεχόμενο της έννοιας "ηγέτης", υπάρχουν πολλές και 

διαφορετικές απόψεις. Ηγέτης, λογουχάρη, είναι "το άτομο εκείνο μέσα στην ομάδα που του 

ανατίθεται το καθήκον της κατεύθυνσης και του συντονισμού των δραστηριοτήτων της 

ομάδας" (Fiedler, 1967: 8) ή "ένα πρόσωπο ενταγμένο μέσα σε μια εργασιακή ομάδα στην 

οποία του έχει ανατεθεί κάποιος ρόλος" (Leavitt, 1972: 217). Επίσης, ως ηγέτης 

εκλαμβάνεται εκείνο το άτομο "που διαθέτει τη μεγαλύτερη επιρροή μέσα στην ομάδα και 

αναμένεται να εκπληρώσει τον ηγετικό αυτό ρόλο" (Hoy & Miskel, 1996: 374). Τέλος, 

υπάρχουν και συγγραφείς που παρουσιάζουν τον ηγέτη ως το άτομο εκείνο που "μέσω της 

                                                 
13 Η προϋπόθεση αυτή είναι αποτέλεσμα της ικανότητας του ηγέτη: (α) να δημιουργεί το ανάλογο 

κλίμα για υποκίνηση των μελών της ομάδας, (β) να εμψυχώνει συνεχώς και παράλληλα να εμπνέει τα 

μέλη της ομάδας και (γ) να συνειδητοποιεί ότι ο βαθμός υποκίνησης είναι διαφορετικός για κάθε 

άνθρωπο (Koontz & O’Donnell, 1983: 93. Σαΐτης, 2000: 227). 
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συμπεριφοράς του ασκεί επιρροή πάνω σε άλλα άτομα (οπαδούς) και τους κάνει εθελοντικά 

και πρόθυμα να τον ακολουθούν" (Μπουραντάς, 2001: 316). 

Σε ό,τι αφορά, έπειτα, τη φύση των ηγετικών ικανοτήτων ενός ατόμου, οι απόψεις των 

επιστημόνων διίστανται. Κατά τις πρώτες μελέτες της ηγεσίας επικρατούσε η πεποίθηση ότι 

"οι ηγέτες γεννιούνται, δε γίνονται"14. Πρόκειται για "χαρισματική ηγεσία" και για ορισμένα 

άτομα (ηγέτες), τα οποία ξεχωρίζουν για τις εκ φύσεως δεξιότητες15 και τα πνευματικά τους 

προσόντα. Δηλαδή, είναι από τη φύση τους ικανοί και αναγνωρίζονται από τις επιτυχίες τους, 

την ευφυΐα τους, τις αποτελεσματικές αποφάσεις και το έργο τους (Θεοφανίδης, 1999: 39). 

Κατά μία άλλη προσέγγιση, ο ηγέτης "δε γεννιέται, αλλά γίνεται", είναι δηλαδή 

δημιούργημα εκπαίδευσης, κατάρτισης και εμπειρίας (Ζαβλανός, 1998: 294. Goleman, 

Boyatzis & Mckee, 2002: 123). Για παράδειγμα, οι αναλυτικές ικανότητες ενός ατόμου 

μπορεί να μείνουν ανεκμετάλλευτες χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση, ενώ η κριτική του 

ικανότητα οξύνεται μόνο μέσω της εκπαίδευσης (Λιανός, Πρβλ. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 

2003: 61). Άλλωστε, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα16, οι καλύτεροι ηγέτες είναι αυτοί, οι 

οποίοι γίνονται με τις "πραγματικές και ζώσες εμπειρίες που βιώνουν μέσα στους χώρους 

εργασίας και με την παράλληλη και κατάλληλη ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων τους" 

(Δαμουλιάνου, Πρβλ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2005: 15). Η προαγωγή και αναβάθμιση των 

ατόμων αυτών σε ηγετικές θέσεις γίνεται ύστερα από εξειδικευμένες σπουδές στις σύγχρονες 

τεχνικές της διοικητικής επιστήμης, αφού, όπως αναφέρει ο D. Jackson (2000: 9), "η γνώση 

επεκτείνει την ικανότητα ηγεσίας". Η σταδιακή απόκτηση των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων αυτών από ένα άτομο είναι "επίκτητη", ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 

κύρος και την αναγνώριση από τους άλλους, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα στην πράξη την 

αποτελεσματική του δράση ως ηγέτη μιας ομάδας. Με άλλα λόγια, οι ηγέτες που ξεχωρίζουν 

για την αναλυτική και συνθετική σκέψη τους "έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία" (Goleman και 

συν., 2002: 46), αφού είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν "όχι μόνο μέσα σε συγκεκριμένα 

χρονικά περιθώρια, αλλά μέσα σε απαιτητικό περιβάλλον" (Σλέσιντζερ, 1988: 22). Τέλος, ο 

προσδιορισμός και η αναζήτηση του σωστού ηγέτη ήταν πάντοτε "η πεμπτουσία των 

οδηγιών σωστής διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού" στους οργανισμούς (Οικονομικός 

Ταχυδρόμος, 2004: 67). 

                                                 
14 Οι πρώτες μελέτες για την ηγεσία είχαν ως σκοπό τον εντοπισμό των φυσικών, πνευματικών και 

προσωπικών χαρακτηριστικών διαφόρων ηγετών (Koontz & O’ Donnell, 1983: 95). 
15 Πρώτος ο Αριστοτέλης διατύπωσε την άποψη ότι ορισμένοι άνθρωποι από τη φύση τους έχουν την 

ιδιότητα να είναι «δεσπότες», δηλαδή γεννήθηκαν για να «ηγούνται» (Πολιτικά, Βιβλία Ι, 

Κεφάλαιο 5 και Η). 
16 Αναφερόμαστε στη διαχρονική έρευνα "Management Development Works: The Evidence" (1996, 

2000 και 2004), η οποία πραγματοποιήθηκε από το Βρετανικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ. 
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Αν δεχτούμε ότι: (α) η ηγεσία είναι συνδυασμός ταλέντου και ικανοτήτων και (β) οι 

περισσότεροι που κατέχουν ηγετικές θέσεις δεν είναι γεννημένοι ηγέτες, μπορούμε να πούμε 

ότι πέραν των όποιων έμφυτων προσωπικών χαρακτηριστικών απαιτούνται περαιτέρω και 

άλλες βασικές δεξιότητες, που αποκτώνται με την εκπαίδευση και την εμπειρία και 

διακρίνουν ένα άτομο στη θέση του ηγέτη. Εξάλλου, είναι πολλοί εκείνοι που πιστεύουν ότι 

σήμερα ο αποτελεσματικός ηγέτης/ διευθυντής είναι περισσότερο συνάρτηση ικανοτήτων και 

συμπεριφοράς και λιγότερο αποτέλεσμα ταλέντου. 

Κλείνοντας την παρούσα ενότητα κρίνεται αναγκαία η αποσαφήνιση των όρων "ηγέτης" 

και "διευθυντής". Κι αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν την τάση να συγχέουν και να 

ταυτίζουν τις έννοιες αυτές, παρ’ ότι παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές. Η βασική τους 

διαφορά εντοπίζεται: (α) στον τρόπο που αξιοποιούν τον ανθρώπινο παράγοντα και (β) στο 

μέγεθος των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων των οργανισμών των οποίων 

ηγούνται (Μιχόπουλος, 1997: 124. Σαΐτης, 2002: 229). Για να γίνουμε πιο σαφείς, ο 

διευθυντής διορίζεται και του χορηγείται εξουσία που του επιτρέπει να συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της συμπεριφοράς των υφισταμένων του, ασκώντας τη δύναμη που διαθέτει. Ο 

ηγέτης, όμως, είτε διοριστεί (επίσημος)17 είτε αναδυθεί (ανεπίσημος) μέσα σε έναν κοινωνικό 

οργανισμό, ασκεί επιρροή μέσω της συμπεριφοράς του επηρεάζοντας και αξιοποιώντας τα 

μέλη του χωρίς τη δύναμη της "τυπικής" εξουσίας που του παρέχει η συγκεκριμένη θέση 

(Litzinger & Sehaefer, 1997: 78-81). Κι αυτό επειδή οι ηγέτες έχουν οράματα, ιδέες, 

εμπνεύσεις και διακρίνονται όχι μόνο για την ικανότητα να πείθουν τα μέλη της ομάδας τους, 

αλλά και να κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους. 

Ο διευθυντής, όταν πέραν της θέσης που κατέχει και της εξουσίας που του παρέχει αυτή η 

θέση, διαθέτει και ορισμένες βασικές ικανότητες βάσει των οποίων ασκεί επιρροή και 

επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα "όχι μόνο είναι αξιόλογος προϊστάμενος, αλλά 

ταυτόχρονα και καλός ηγέτης" (Σαΐτης, 2002: 229). Δηλαδή, ο επιτυχημένος διευθυντής/ 

ηγέτης αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση των ρόλων της θέσης του και δύναται να 

ισορροπήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους (Garrett & McGeachie, 1999: 69). 

2.1.2. Τρόποι άσκησης ηγεσίας. 

Όπως προαναφέραμε, στόχος της ηγεσίας είναι ο επηρεασμός της συμπεριφοράς των 

μελών μιας οργάνωσης, ώστε να τείνουν προς την αποτελεσματική πραγματοποίηση των 

στόχων. Στόχος του ηγέτη είναι να εξασφαλίζει την εθελοντική, πρόθυμη και 

αποτελεσματική συνεργασία των ατόμων που προΐσταται και ηγείται. Ο τρόπος 

                                                 
17 Ο διευθυντής σχολικής μονάδας είναι επίσημος ηγέτης, επειδή προάγεται-επιλέγεται και διορίζεται 

στη θέση αυτή. 
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συμπεριφοράς του ηγέτη ως προς την ομάδα προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών θεωρητικών 

επιστημόνων και τη διατύπωση διαφορετικών προσεγγίσεων. Από αυτές ξεχωρίζουν: 

• η θεωρία Χ και Ψ του D. McGregor (1960), σύμφωνα με την οποία οι ηγετικές 

συμπεριφορές ταξινομούνται σε δύο βασικές κατηγορίες: την αυταρχική (Χ) και τη 

δημοκρατική (Ψ). Η θεωρία Χ δηλώνει ότι υπάρχουν χαρισματικοί άνθρωποι που 

έχουν ως προορισμό να διατάζουν και άνθρωποι για να εκτελούν, αφού ο μέσος 

άνθρωπος έχει μια έμφυτη αντιπάθεια για την εργασία. Αντίθετα, η θεωρία Ψ θεωρεί 

ότι ο μέσος άνθρωπος μαθαίνει, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, όχι μόνο να δέχεται, 

αλλά και να επιδιώκει την ανάληψη ευθυνών, αρκεί βέβαια να του δοθεί η ανάλογη 

υποστήριξη από την ηγεσία της οργάνωσης, 

• η θεωρία του R. Likert (1967), που βασίζεται σε τέσσερα συστήματα ηγεσίας: το 

αυταρχικό, το φιλάνθρωπο αυταρχικό, το συμβουλευτικό και το συμμετοχικό. Για τον 

Likert η συμμετοχική ή δημοκρατική ηγεσία είναι η πιο αποτελεσματική, 

• η θεωρία της εξαρτημένης προσαρμογής του Fr. Fiedler (1967). Σύμφωνα με τη θεωρία 

αυτή η ηγετική αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τα διάφορα στοιχεία του 

περιβάλλοντος της ομάδας ή της οργάνωσης, 

• το Διοικητικό Πλέγμα (The Managerial Grid) των R. Blake και J. Mouton (1964). Στο 

πλέγμα αυτό καταγράφονται διαφορετικοί τύποι ηγετών, ανάλογα με τη συμπεριφορά 

που τα ηγετικά στελέχη επιδεικνύουν στην καθημερινή άσκηση ηγεσίας, 

• το τρισδιάστατο πλέγμα του W. Reddin (1970). Σύμφωνα με το πλέγμα αυτό ο Reddin 

υποδεικνύει στον ηγέτη ότι μπορεί να κινηθεί από ένα επίπεδο χαμηλής 

αποτελεσματικότητας προς ένα άλλο υψηλότερης αλλάζοντας τρόπο διοίκησης, 

• το μοντέλο των Vroom-Yetton (1973). Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει πέντε τρόπους 

ηγεσίας (δύο αυταρχικούς, δύο συμβουλευτικούς και ένα δημοκρατικό ή 

συμμετοχικό), που αναφέρονται στη συμμετοχή ή όχι των εργαζομένων στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι Vroom και Yetton πιστεύουν ότι όλοι οι παραπάνω 

τρόποι ηγεσίας μπορούν να υιοθετηθούν από τον ηγέτη σε διάφορες καταστάσεις. 

Από την ανωτέρω περιληπτική παράθεση των σημαντικότερων θεωριών άσκησης ηγεσίας 

αντιλαμβανόμαστε ότι ο αποτελεσματικός ηγέτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τόσο τις 

προσδοκίες των εργαζομένων και τα κίνητρα συμπεριφοράς τους όσο και τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος. Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους αρκετοί συγγραφείς (Ενδεικτικά: Koontz & 

O’Donnell, 1980: 103-106. Dubrin, 1998: 311-312. Σαΐτης, 2002-α: 112. κ.ά.) διακρίνουν 

τρεις βασικούς τρόπους άσκησης ηγεσίας, τους οποίους συναντούμε σήμερα στην 

καθημερινή διοικητική πρακτική: 
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• ο αυταρχικός τρόπος. Σύμφωνα με τον τρόπο αυτό ηγεσίας η λήψη αποφάσεων πηγάζει 

αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο τον ηγέτη. Είναι απαιτητικός και πιέζει τον εαυτό 

του, κυρίως όμως τους υφισταμένους του, για την υλοποίηση των εντολών του, χωρίς να 

δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις ή εξηγήσεις. Επιπλέον, η επικοινωνία είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη και περιορίζεται σε απλή διαδικαστική μορφή. Οι σχέσεις του με τους 

υφισταμένους του στηρίζονται στην άσκηση εξουσίας και υπακοής, ενώ δεν επιτρέπει την 

άσκηση κριτικής στις αποφάσεις του από μέρους των υφισταμένων, κάνοντας χρήση της 

εξουσίας που του διασφαλίζει η θέση του. Με απλά λόγια, ο αυταρχικός ηγέτης "διατηρεί 

το μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας για τον εαυτό του και γενικά δεν ασχολείται με τις 

στάσεις των μελών της ομάδας απέναντι στις αποφάσεις" (Dubrin, 1998: 312). 

• ο δημοκρατικός ή συμμετοχικός τρόπος. Στην προκειμένη περίπτωση ο ηγέτης όχι μόνο 

συμβουλεύεται τους υφισταμένους του (συμβουλευτικός), αλλά και ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την ενεργό συμμετοχή τους (συναινετικός) εφαρμόζοντας 

πολιτική κινήτρων (υλικά, ηθικά, κοινωνικά κ.ά.), πολλές φορές δε μεταβιβάζει την 

εξουσία στην κοινωνική ομάδα που ηγείται (δημοκρατικός) (Dubrin, 1998: 312). Επίσης, 

ο διευθυντής-ηγέτης αξιοποιεί διαφορετικές γνώσεις και γνώμες, δεξιότητες και εμπειρίες 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και το σχεδιασμό της δράσης μιας σχολικής 

μονάδας (Guirdham, 2002). Με αυτόν τον τρόπο άσκησης ηγεσίας είναι δυνατό να 

συνδεθεί αποτελεσματικά ο ανθρώπινος παράγοντας με τις ανάγκες και επιδιώξεις της 

οργάνωσης, αφού δημιουργούνται καλές σχέσεις ανάμεσα στον ηγέτη-διευθυντή και τους 

υφισταμένους του (Ζαβλανός 1998). Ή, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε (Θεοφιλίδης & 

Στυλιανίδης, 2004: 45): "Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης είναι η πλέον ψυχολογημένη 

προσέγγιση στην οργάνωση και διοίκηση του δημοτικού σχολείου, αφού μετατρέπει τα 

μέλη του διδακτικού προσωπικού σε φορείς ανάπτυξης". Εξάλλου, βασικός σκοπός του 

δημοκρατικού ή συμμετοχικού18 τρόπου ηγεσίας ενός οργανισμού είναι η δημιουργία 

κατάλληλων συνθηκών, που αφενός να ευνοούν και να αυξάνουν τη δημιουργικότητα και 

αφετέρου να ανυψώνουν το ηθικό των υφισταμένων. 

• ο χαλαρός ή εξουσιοδοτικός τρόπος. Ο τρόπος αυτός ηγεσίας παρέχει μεγάλο βαθμό 

ανεξαρτησίας στις ενέργειες των στελεχών μιας οργάνωσης, αφού οι ηγέτες μεταβιβάζουν 

σχεδόν όλη την εξουσία και τον έλεγχο στα μέλη της οργάνωσης (Ζαβλανός, 1998. 

Σαΐτης, 2002) χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες και εφαρμογή κάποιας πολιτικής. Έτσι, ο 

ρόλος του ηγέτη καθίσταται συμβολικός και διακοσμητικός και περιορίζεται σε απλή 

χορήγηση πληροφοριών προς τους υφισταμένους του. Παραπέρα, παρατηρείται μειωμένη 

απόδοση στην εργασία και έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. 

                                                 
18 Περισσότερα για τη "συμμετοχική διοίκηση" στη σχολική μονάδα βλέπε στο άρθρο της Ξηροτύρη-

Κουφίδου (2003), με τίτλο: "Η συμμετοχική διοίκηση στη σχολική μονάδα". 
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Κλείνοντας το θέμα που αναφέρεται στην άσκηση της ηγεσίας, θα λέγαμε ότι η ηγετική 

συμπεριφορά, η οποία υιοθετείται συνήθως από τα σημερινά ηγετικά στελέχη, "κινείται" 

ανάμεσα στο αυταρχικό και το χαλαρό μοντέλο. Βέβαια, το δημοκρατικό μοντέλο 

φαινομενικά συγκεντρώνει περισσότερα πλεονεκτήματα. Κατά πόσο, όμως, μια μορφή 

ηγεσίας είναι περισσότερο αυταρχική ή δημοκρατική, αυτό εξαρτάται από τρία βασικά 

στοιχεία: την προσωπικότητα του ηγέτη, την ποιότητα ή ωριμότητα των μελών της ομάδας και 

τη διαμορφωθείσα κατάσταση της οργάνωσης (Λαδόπουλος, 1992. Μπουραντάς, 1992. Tan-

nenbaum & Warren, 1993. Σαΐτης, 2002). 

2.1.3. Η σημαντικότητα της σχολικής ηγεσίας στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

Το σχολείο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ένας κοινωνικός οργανισμός, που 

δραστηριοποιείται μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και επηρεάζεται άμεσα από 

αυτό. Λόγω, κυρίως, της κρίσιμης και καθοριστικής θέσης που κατέχει στην κοινωνία μας, ο 

ρόλος του καθίσταται δύσκολος και πολύπλοκος. Στην καθημερινή λειτουργία του 

παρουσιάζονται απρόβλεπτες δυσκολίες, μεγάλα και δισεπίλυτα προβλήματα, που 

σχετίζονται είτε με παιδαγωγικά ζητήματα (π.χ. σύνταξη ωρολογίου προγράμματος) είτε με 

διοικητικά θέματα (π.χ. κατανομή εξωδιδακτικού έργου). 

Επομένως, η παρουσία ικανής ηγεσίας19 στις σχολικές μονάδες αποτελεί ουσιαστική 

προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία τους, καθώς εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες 

για την απρόσκοπτη εργασία των εκπαιδευτικών. Η "ευθύνη" για την καλή λειτουργία του 

σχολείου ανήκει σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολικού οργανισμού. Κυρίως, όμως, την 

επωμίζεται ο διευθυντής, ο οποίος σύμφωνα με το νόμο (1566/ 1985) είναι ιδίως υπεύθυνος 

για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των 

νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του 

συλλόγου των διδασκόντων, που εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τις 

αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων. Μετέχει επίσης στην αξιολόγηση του έργου 

των εκπαιδευτικών του σχολείου και συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους. 

Η σημασία του ρόλου του διευθυντή ως ηγέτη έχει τονιστεί επανειλημμένα σε μελέτες 

δημοτικών σχολείων (Kent, 1989: 16). Η θέση που κατέχει ανήκει μεν ιεραρχικά στην 

κατώτατη βαθμίδα της εκπαιδευτικής διοίκησης, ωστόσο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

κυρίως: (α) στην επικοινωνία ανάμεσα στα ανώτερα ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης και το 

υφιστάμενο προσωπικό του σχολείου και (β) στο χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα, 

δηλαδή των εκπαιδευτικών του σχολείου. Κι αυτό γιατί ένας διευθυντής δημοτικού σχολείου 

είναι το άτομο που μπορεί να συμβάλει: (α) στην εφαρμογή ή στην απόρριψη κάθε 

                                                 
19 "Η ηγεσία αφορά μια ποιότητα στην οποία πρέπει να στοχεύουν όλα τα διοικητικά στελέχη, ώστε 

να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους" (Ιορδανίδης, 2005: 148). 
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προγράμματος της εκπαιδευτικής πολιτικής, αφού ο βαθμός επιτυχίας μιας εκπαιδευτικής 

αλλαγής και η υλοποίησή της στο επίπεδο της σχολικής μονάδας εξαρτάται από τη στάση και 

τις ικανότητές του, (β) στην εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων20 στο χώρο 

του σχολείου του, όπως: της ευέλικτης ζώνης, της διαθεματικότητας, της αγωγής υγείας, της 

περιβαλλοντικής αγωγής, της αγωγής για την κατανάλωση, του θεάτρου, του αθλητισμού, 

του επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ά., αφού κατανοεί τη σημασία των δραστηριοτήτων 

αυτών και την επίδρασή τους στην καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών και (γ) στην 

ανάπτυξη κατάλληλων διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο του σχολείου παρωθώντας το 

διδακτικό προσωπικό, μέσω της ικανοποίησης των αναγκών του, για τη μέγιστη δυνατή 

απόδοση στην εργασία του. 

Εξάλλου, σχετικές επιστημονικές μελέτες και έρευνες που έγιναν κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες,21 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα της σχολικής ηγεσίας, η οποία 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα δημιουργίας αποτελεσματικού σχολείου, εξαρτάται κατά 

πρώτο λόγο από τους ίδιους τους σχολικούς ηγέτες (McEwen & Salters, 1997: 79). Αυτό 

                                                 
20 "Η σύλληψη και εφαρμογή καινοτομιών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την προσαρμογή 

του σχολικού οργανισμού στις συνεχείς μεταβολές του σύγχρονου περιβάλλοντος, ώστε να μπορεί 

να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις κοινωνικές ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθητών του" 

(Γιαννακάκη, 2005: 243). Άλλωστε, "η ύπαρξη καινοτομίας στην εκπαίδευση, μόνο θετικά 

αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει" (Σταχτέας, 2006: 124). 
21 Ενδεικτικά αναφέρουμε: Coulson 1976: The role of the Primary Head, Wikeley, DES 1977: Ten 

Good Schools: A Secondary School Enquiry, Edmods 1979: Effective Schools for the Urban Poor, 

Nias 1980: Leadership Styles and job Satisfaction in Primary Schools, Day, Johnston and Whitaker 

1985: Managing Primary Schools. A Professional Development Approach, Bell 1988: Management 

Skills in Primary Schools, Mortimore, Sammons and Ecob 1988: School Matters: The Junior 

Years, Angus 1989: New Leadership and the Possibility of Educational Reform, Nias, Southworth 

and Yeomans 1989: Staff Relationships in the Primary School, Levine and Lezotte 1990: Unusually 

Effective Schools: A Review and Analysis of Research and Practice, Sammons, Cowan and 

Dominguez 1994: Breaking free, An examination of the development of thinking about school lead-

ership in Spain, Dean 1995: Managing the Primary School, Hillman and Mortimore 1995: Key 

Characteristics of Effective Schools: A Review of School Effectiveness Research, Hall and South-

worth 1997: Headship, Bush T. 1998: The National Professional Qualification for Headship: the 

key to effective school leadership?, Research into Headteacher Effectiveness, report by Hay Group 

to U.K. Department for Education and Employment, 2000, Chapman and Harris, 2004: Improving 

schools in difficult and challenging contexts: strategies for improvement, Creemers and Reezigt, 

2005: Linking School Effectiveness and School Improvement: The background and outline of the 

project, Stoll, Murillo, and De Jong, 2005: Evaluating Effective School Improvement: Case Studies 

of programmes in eight european countries and their contribution to the Effective School Improve-

ment Model κ.ά.. 
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σημαίνει ότι οι σημερινοί σχολικοί διευθυντές πρέπει να διαθέτουν στρατηγικές δεξιότητες 

ηγεσίας, προγραμματισμού, αξιολόγησης και ανάπτυξης (Bolam, 1997: 271), αφού σύμφωνα 

με σχετική έρευνα (Weindling, Early & Baker, 1994-1995) ο ρόλος τους, λόγω της πίεσης 

για αποτελεσματικά σχολεία και αποτελεσματική σχολική διαχείριση, αλλάζει σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η Dean (1995) τονίζει ότι η ποιότητα της εργασίας σε 

ένα σχολείο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηγεσία του, ενώ οι Duignam and Macpher-

son (1993) διατύπωσαν την άποψη ότι η επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση της 

διδασκαλίας ενθαρρύνεται από τους διευθυντές που έχουν εκπαιδευτική ηγετική 

συμπεριφορά. Αντίθετα, η μη αποτελεσματική σχολική ηγεσία έχει καταδειχθεί ως 

παράγοντας που περιορίζει την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας (Murphy, 1987). 

Με άλλα λόγια, αφενός ο διευθυντής-ηγέτης πρέπει να έχει την ευχέρεια για αυτενέργεια, 

τη δυνατότητα να παίρνει πρωτοβουλίες και αν χρειαστεί να έχει το θάρρος να αναλαμβάνει 

τις ευθύνες που του αναλογούν, όταν πρόκειται για χειρισμό σοβαρών καταστάσεων. 

Αφετέρου, οι σχολικοί οργανισμοί χρειάζονται διευθυντές/ ηγέτες, οι οποίοι με τις ικανότητές 

τους καταφέρνουν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των άλλων εκπαιδευτικών και να 

αποσπάσουν την πρόθυμη και ολοκληρωτική συμμετοχή τους στην επίτευξη των κοινών 

στόχων. 

Βέβαια, υπάρχουν και συγγραφείς που παρουσίαζαν την ηγεσία "ως αλλοτριωτικό μύθο" 

(Gemmil & Oakley 1992, Πρβλ. Μιχόπουλος, 1998: 62). Ειδικότερα, η αναγκαιότητά της 

έχει αμφισβητηθεί, όταν πρόκειται για ομάδα προσώπων πνευματικά αναπτυγμένων (π.χ. 

σύλλογος διδασκόντων), η οποία μπορεί να αναλάβει την επίλυση κάθε προβλήματος μόνη 

της, χωρίς την παρουσία κάποιου ατόμου ως ηγέτη. 

Αναμφίβολα, για βασικά θέματα που άπτονται της οργάνωσης και της λειτουργίας του 

σχολείου, η λήψη ομαδικών αποφάσεων, η οποία εξουσιάζει τη διοικητική εργασία (Hart, 

1999: 324), κρίνεται αναγκαία, αφού: (α) με το συνδυασμό των γνώσεων πολλών ατόμων 

επιτυγχάνεται καλύτερη μελέτη του προβλήματος, (β) οι εναλλακτικές λύσεις που 

προκύπτουν είναι περισσότερο τεκμηριωμένες, (γ) η τελική απόφαση γίνεται αποδεκτή από 

το μεγαλύτερο τμήμα της ομάδας και (δ) ο τρόπος λήψης ομαδικών αποφάσεων αποτελεί 

διαδικασία απόλυτα σύμφωνη με το δημοκρατικό ιδεώδες (Παρίτσης, 1989. Τζωρτζάκης & 

Τζωρτζάκη, 1999. κ.ά.). 

Εντούτοις, η εκπροσώπηση του σχολείου στο εξωτερικό περιβάλλον22 (Σαΐτης, 2002-α: 

75-85) καθώς και επείγοντα θέματα (π.χ. σεισμός, πλημμύρες κ.ά.) που χρήζουν άμεσης 

                                                 
22 Στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου ανήκουν παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη 

λειτουργία του, όπως: κοινωνικοί, πολιτικοί/ νομικοί, οικονομικοί, πολιτιστικοί, τεχνολογικοί 

(γενικό περιβάλλον) καθώς και οι σύλλογοι γονέων, οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, οι 
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αντιμετώπισης απαιτούν την ενεργοποίηση του διευθυντή. Κατά συνέπεια, η συνύπαρξη 

μονοπρόσωπης ηγεσίας και ομάδας (σύλλογος διδασκόντων) είναι ανάγκη επιτακτική στην 

περίπτωση της σχολικής μονάδας. 

Τα προαναφερθέντα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας 

είναι σημαντικός στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου23, αφού 

σήμερα η διαχείρισή του έχει γίνει όλο και περισσότερο σύνθετη και πολύπλοκη. Ως εκ 

τούτου η δυνατότητα να αναλυθούν τα προβλήματα και να διατυπωθούν προτάσεις για την 

επίλυσή τους εξαρτάται από τις ικανότητες των σχολικών ηγετών. Πρακτικά αυτό σημαίνει 

ότι η σχολική μονάδα δε χρειάζεται διευθυντή με απλά, διεκπεραιωτικά, καθημερινά, 

διοικητικά και γραμματειακά καθήκοντα24 αλλά ηγέτη, ο οποίος να φροντίζει για την 

απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου, να διατηρεί άμεση επαφή με τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας και το κυριότερο να ενθαρρύνει το προσωπικό για την ανάληψη δημιουργικών 

πρωτοβουλιών. 

2.1.4. Χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη. 

Ο ηγέτης μιας τυπικής οργάνωσης, άρα και της σχολικής μονάδας, βασίζεται αφενός στην 

εξουσία που του παρέχει η διευθυντική θέση, και αφετέρου στις ικανότητές του. Με 

δεδομένο ότι σε μια σχολική μονάδα η εξασφάλιση της θεληματικής συνεργασίας των 

υφισταμένων-δασκάλων και η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος εξαρτάται 

κατά κύριο λόγο από το πώς αντιλαμβάνεται ο διευθυντής ότι παρακινούνται, πείθονται και 

εμψυχώνονται οι εκπαιδευτικοί, το ερώτημα που τίθεται εδώ αβίαστα είναι: ποια στοιχεία 

πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν αποτελεσματικό σχολικό ηγέτη; 

Σύμφωνα με τον H. Cleveland (1986: 26) ο αποτελεσματικός σχολικός ηγέτης πρέπει να 

έχει: 

• διανοητική περιέργεια για το τι γίνεται στο εργασιακό του περιβάλλον, 

• προσωπική συναίσθηση ευθύνης για τα αποτελέσματα του σχολείου, 

• γνήσιο ενδιαφέρον για το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, και 

• συναίσθημα ότι οι κρίσεις είναι φυσιολογικές. 

                                                                                                                                           
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κ.ά. 

(ειδικό περιβάλλον), αντίστοιχα. 
23 Σύμφωνα με τους Leach (1996) και Bush (1995), η αποτελεσματική λειτουργία μιας σχολικής 

μονάδας, απαιτεί πολιτικές και μεθόδους διοίκησης σύμφωνες με τη σύγχρονη επιστημονική 

σκέψη της εκπαιδευτικής διοίκησης. 
24 Διευκρινίζεται ότι είναι καθήκον του διευθυντή να διεκπεραιώνει βασικά διοικητικά θέματα όπως: 

η τήρηση των αρχείων του σχολείου κ.ά.. 
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Επίσης, σύμφωνα με την άποψη της Μπόγκα-Καρτέρη (2003: 37), ο αποτελεσματικός 

σχολικός ηγέτης-προϊστάμενος πρέπει να διαθέτει την ικανότητα: 

• να αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι επηρεάζονται από διάφορες υποκινητικές δυνάμεις 

σε διαφορετικό χρόνο, 

• να εμπνέει τους υφισταμένους του και 

• να δρα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργείται κλίμα υποκίνησης των εργαζομένων. 

Κατά μία άλλη άποψη (Hoy & Miskel, 1996: 378-380) τα γνωρίσματα του 

αποτελεσματικού ηγέτη ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: (α) την προσωπικότητα, στην 

οποία εμπεριέχεται η αυτοπεποίθηση, η ακεραιότητα, η συναισθηματική ωριμότητα και η 

αντοχή σε στιγμές έντασης στον εργασιακό χώρο, (β) την παρακίνηση των εργαζομένων, στην 

οποία εμπεριέχεται το καθήκον, οι προσωπικές ανάγκες, οι αξίες και οι προσδοκίες και (γ) τις 

δεξιότητες25, στις οποίες εμπεριέχονται οι διοικητικές, οι τεχνικές, οι προσωπικές καθώς και 

οι δεξιότητες αφηρημένης σκέψης και συνολικής θεώρησης (Κουτούζης, 1999: 30-31). 

Συγγραφείς, όπως οι Θεοφιλίδης και Στυλιανίδης (2000: 16-23), αφού επεξεργάζονται τα 

δεδομένα διαφόρων ερευνών, καταλήγουν στα εξής βασικά χαρακτηριστικά της 

αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας: 

• Το όραμα, το οποίο πρέπει όχι μόνο να διαμορφώνει και να διατυπώνει με καθαρότητα 

λόγου και σαφήνεια σκέψης ο διευθυντής για το σχολείο που διευθύνει, αλλά να 

προσφέρει και τον τρόπο για να κατακτηθεί. Με άλλα λόγια, ο διευθυντής/ ηγέτης 

παρέχει "την αρχιτεκτονική του σκοπού και του τρόπου εργασίας για την 

πραγματοποίησή του" (Γιαννακούλας, 2003: 36). Πρόκειται για τη διαμόρφωση μιας 

μελλοντικής εικόνας του σχολείου διαφορετικής και καλύτερης από αυτήν που 

βρίσκεται τώρα και η οποία να ενσαρκώνει και να ενσωματώνει τα οράματα και τους 

στόχους τόσο όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας όσο και των γονέων και 

των προϊσταμένων. Με το όραμα το σχολείο καθορίζει με ακρίβεια την αποστολή του, 

καθώς δημιουργεί κλίμα ευρύτερης συναίνεσης για δραστηριότητες συνεργασίας 

μεταξύ των εκπαιδευτικών. Με βάση την αντίληψη αυτή, θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει ότι το όραμα26 αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο της ηγεσίας, γιατί: (α) 

                                                 
25 Λεπτομέρειες για τις δεξιότητες και τις διοικητικές γνώσεις του διευθυντή σχολείου βλέπε στο 

βιβλίο της κ. Στραβάκου, με τίτλο: Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ως κινητήρια δύναμη λειτουργίας της. 
26 Σύμφωνα με τον καθηγητή H. Mintzberg, η ύπαρξη οράματος για κάθε σύγχρονο οργανισμό είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, αφού το «οραματικό μοντέλο» (visionary model) είναι ένα από αυτά που 

μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά οι σύγχρονοι οργανισμοί (Πρβλ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2003: 

11). 
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αποσαφηνίζεται η γενική κατεύθυνση, την οποία πρέπει μελλοντικά να ακολουθήσει ο 

οργανισμός, (β) προσδιορίζεται μια κοινή μελλοντική πορεία, αφού συμβάλλει στο 

συντονισμό όλων των εμπλεκομένων προσώπων της σχολικής οργάνωσης και (γ) 

ενεργοποιείται και παρακινείται το προσωπικό, αφού η εκπλήρωση των στόχων του και 

η ικανοποίηση των προσδοκιών και των επιθυμιών του αποτελεί κοινή επιδίωξη για 

όλους (Μπουραντάς, 2001: 357). Ή, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, (α) "είναι πολύ 

σημαντικό ο διευθυντής να έχει ξεκάθαρο όραμα και στόχους για το σχολείο του", 

καθώς αυτό αποτελεί "το κλειδί της ιδεώδους διεύθυνσης" (Γιασεμής, 2001: 94) και 

(β) ο διευθυντής πρέπει να "ξεκαθαρίσει μέσα του το όραμα που θέλει, να πιστεύει ότι 

μπορεί να πετύχει, να το κοινοποιήσει και να το μοιραστεί με το υπόλοιπο διδακτικό 

προσωπικό και με τη βοήθειά του να φθάσει στην υλοποίησή του" (Thompson, 1999: 

373). 

• Η ικανότητα μετασχηματισμού, δηλαδή η ικανότητα του σχολικού ηγέτη να 

"ενδυναμώνει τους άλλους (υφισταμένους), ώστε να μετασχηματίσουν την πρόθεση σε 

πραγματικότητα και να τη διατηρήσουν" (Bennis & Nannus, 1985: 80). Με άλλα 

λόγια, ο διευθυντής, ως ηγέτης της σχολικής μονάδας, ενθαρρύνει τους υφισταμένους 

του δασκάλους, ώστε να υπερβούν το προσωπικό τους συμφέρον για χάρη της 

ομαδικής εργασίας. Είναι αυτός που βοηθάει τη σχολική οργάνωση και τους 

εκπαιδευτικούς να επιχειρήσουν θετικές αλλαγές στον τρόπο της καθημερινής τους 

δράσης, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τις ικανότητες κάθε εκπαιδευτικού. Για 

αυτό το λόγο: (α) τους παρέχει διάφορα κίνητρα, προκειμένου να αποδεχτούν τους 

στόχους του σχολείου και να εργαστούν συστηματικά για την υλοποίησή τους 

ικανοποιώντας ταυτόχρονα και τις προσωπικές τους επιδιώξεις και (β) κατανοεί τη 

σημασία που έχει η διατήρηση του υψηλού ηθικού των εκπαιδευτικών για την επιτυχή 

πορεία του σχολικού οργανισμού. 

• Η ενδυνάμωση27 των εκπαιδευτικών του σχολείου, η οποία επιτυγχάνεται κυρίως με: (α) 

την εμπλοκή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με αποτέλεσμα την περαιτέρω 

δραστηριοποίησή τους, (β) τη διάθεση του διευθυντή να λειτουργήσει αποκεντρωτικά 

δείχνοντας εμπιστοσύνη στους υφισταμένους του εκπαιδευτικούς με την παραχώρηση 

μέρους της δύναμης και της εξουσίας του, ώστε να συνεισφέρουν στην οργάνωση και 

τη διοίκηση της σχολικής μονάδας, (γ) την ενθάρρυνση για συλλογική εργασία, 

προκειμένου οι εκπαιδευτικοί, "ως ομάδα εξειδικευμένων μελών" (Γούγα & 

Καμαριανός, 2006: 176), να αισθάνονται και να λειτουργούν ως μια αποτελεσματική 

ομάδα, (δ) τη στήριξη και ανταμοιβή των προσπαθειών τους και την εξάλειψη των 

                                                 
27 Η ενδυνάμωση του προσωπικού (empowerment), αποτελεί μία από τις πολλές πρακτικές που 

συνιστά το σύγχρονο δημόσιο management (Ραμματά, 2005: 24). 
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αντιθέσεων δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για αποδοτική εργασία, (ε) την 

ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, ώστε οι εκπαιδευτικοί να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες συνειδητοποιώντας τις δυνατότητές τους και (στ) τη δημιουργία 

κατάλληλων δομών και διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των 

στόχων τους. 

• Η σταθερότητα και η ενσυνείδητη δράση, δηλαδή η δυναμική παρουσία του διευθυντή 

στο χώρο του σχολείου με την ανάληψη πρωτοβουλιών και την επιδίωξη αλλαγών, με 

απώτερο στόχο τη σταθερή ανάπτυξη της πορείας του σχολικού οργανισμού. Αυτό 

σημαίνει ότι ο διευθυντής πρέπει να είναι ιδιαίτερα δραστήριος και να καταβάλλει 

συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες, προκειμένου να εξασφαλίζει τους 

απαραίτητους πόρους και τις πηγές για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου που 

ηγείται. 

• Η δημιουργικότητα εκ μέρους του διευθυντή, δηλαδή η ικανότητά του να επινοεί και να 

εφαρμόζει λύσεις κατάλληλες, για να αντιμετωπίζει με άνεση και επιτυχία τις 

δύσκολες καταστάσεις που παρουσιάζονται στο σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι ο 

σχολικός ηγέτης πρέπει από τη μια να είναι γνώστης των θεμάτων, τα οποία 

σχετίζονται με τη σχολική κοινότητα και από την άλλη να έχει το γνωστικό υπόβαθρο 

και τις ικανότητες, που θα του επιτρέπουν να λαμβάνει σωστές αποφάσεις. Η σημασία 

της ικανότητας του διευθυντή για δημιουργική σκέψη τονίζεται ιδιαίτερα και από τους 

Leithwood and Montgomery (1986), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο διευθυντής του 

σχολείου πρέπει να δίνει λύσεις σε σύνθετα προβλήματα, παρά να ασχολείται με απλά 

διοικητικά θέματα. 

• Η ευαισθησία του σχολικού ηγέτη, δηλαδή η κατανόηση που δείχνει στα συναισθήματα, 

τις προσωπικές φιλοδοξίες, τις ανάγκες αλλά και τις ανησυχίες των υφισταμένων του 

εκπαιδευτικών. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που διακρίνεται για την 

ευαισθησία του είναι επίσης ιδιαίτερα προσεκτικός και διακριτικός στις προσωπικές 

του σχέσεις με τους δασκάλους, ενθαρρύνοντάς τους να ξεπερνούν τις οποιεσδήποτε 

παραλείψεις ή ατέλειες των προσπαθειών και των πράξεών τους. 

• Η επαγγελματική πληρότητα του ηγέτη της σχολικής μονάδας, δηλαδή η ικανότητά του 

να ασκεί εκτός από τα διοικητικά του καθήκοντα και σημαντική επίδραση στη 

διδακτική εργασία που λαμβάνει χώρα σ’ αυτή. Με τον τρόπο αυτό συντελεί 

καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης διδασκαλίας και μάθησης. 

Αυτό σημαίνει ότι ο διευθυντής αφενός διαθέτει το απαραίτητο υπόβαθρο 

παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης και αφετέρου ενδιαφέρεται για την εργασία 

των εκπαιδευτικών και την πρόοδο των μαθητών του σχολείου. Παρέχει στους 

δασκάλους ό,τι είναι απαραίτητο για την επιτυχή άσκηση του διδακτικού τους έργου. 
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Τέλος, ο Ζαβλανός (2003: 192-196, 2004: 66-67), προσεγγίζοντας τη θεωρία του Deming 

(1986, 1992, 1993), ο οποίος αναλύει τη "συστημική σκέψη" στο χώρο της διοίκησης, 

καταγράφει τις νέες, σύγχρονες ικανότητες/ δεξιότητες που απαιτείται να έχει ένας 

διευθυντής/ ηγέτης στο σύγχρονο σχολείο, όπως: 

• να σκέπτεται συστημικά και να γνωρίζει παράλληλα να ηγείται συστημάτων, 

• να κατανοεί: (α) τις μεταβολές στην πραγματοποίηση της εργασίας, στον 

προγραμματισμό και στην επίλυση του προβλήματος, (β) τον τρόπο με τον οποίο τα 

άτομα μαθαίνουν, αναπτύσσονται και βελτιώνονται, (γ) τη συμπεριφορά των ατόμων 

και παράλληλα να αντιλαμβάνεται τους λόγους για τους οποίους τα άτομα 

συμπεριφέρονται κατ’ αυτόν τον τρόπο και (δ) την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση 

μεταξύ των συστημάτων, των μεταβολών, της μάθησης και της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Να κατανοεί πώς καθένα από αυτά επηρεάζει τα άλλα, και 

• να διατυπώνει το όραμα και την κατεύθυνση του σχολείου. 

Από την παράθεση των παραπάνω θεωρήσεων γίνεται, τελικά, αντιληπτό ότι "οι 

καλύτεροι ηγέτες είναι πάντοτε αυτοί που αξιοποιούν τους ανθρώπους τους, δαπανούν χρόνο 

μαζί τους και τους βοηθούν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και τα προσόντα τους" 

(Horton, 1989: 41). Στη σημερινή, μάλιστα, εποχή των ραγδαίων εξελίξεων κάθε ηγέτης 

πρέπει "να έχει υψηλές διανοητικές δεξιότητες, να είναι ικανός για ομαδική εργασία, να 

επικοινωνεί μέσα σε ένα πολυ-πολιτισμικό περιβάλλον, να είναι δημιουργικός, να έχει την 

ικανότητα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες" (Ζένιος, 2003: 52), έχοντας ως βασικό στόχο την 

επίτευξη των στόχων της ομάδας (Σουσαμίδου, 1999: 66). Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ένα 

κοινά αποδεκτό πλαίσιο των χαρακτηριστικών του αποτελεσματικού ηγέτη28, ο οποίος 

οφείλει να συμπληρώνει και να ανανεώνει συνεχώς το «κεφάλαιο» των γνώσεών του με 

νέους τρόπους, ώστε να καταστεί στο μέλλον περισσότερο αποτελεσματικός κατά την 

άσκηση των διοικητικών του καθηκόντων. Δηλαδή, η θεώρηση των χαρακτηριστικών δεν 

μπορεί να εξηγήσει όλα εκείνα, τα οποία πρέπει να ξέρουμε για την ηγεσία. Άλλωστε, στον 

κόσμο της πραγματικότητας υπήρξαν πολλές περιπτώσεις, κατά τις οποίες άτομα που 

συγκέντρωναν τα παραπάνω χαρακτηριστικά απέτυχαν, γιατί δεν ήταν ευνοϊκές οι 

καταστάσεις για την άσκηση της ηγεσίας. Κι αντίστροφα, πολλές φορές άτομα, τα οποία δε 

συγκέντρωναν γνωρίσματα ως χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη, κάτω από 

κατάλληλες συνθήκες, αναδείχτηκαν σε άξιους και ικανούς ηγέτες. 

                                                 
28 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πολλοί συγγραφείς και ερευνητές, όπως οι: Day, Persell and Cookson, 

1982, Whitaker and Johnston, 1990, Alexander, 1992, Hallinger, 1992, Leithwood, 1992, West-

Bunham, 1992, Dimmock, 1995, Thompson, 1999, Κωνσταντίνου, 2001 κ.ά., απαριθμούν μια 

πλειάδα παραγόντων που χαρακτηρίζουν ένα διευθυντή ως αποτελεσματικό ηγέτη. 
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2.2. Προσέγγιση του σχολικού κλίματος. 

2.2.1. Έννοια και φύση του όρου "σχολικό κλίμα". 

Είναι γνωστό ότι στα σχολεία, όπως και σε κάθε άλλο κοινωνικό οργανισμό, υπάρχουν 

διαφορές στη γενικότερη ατμόσφαιρα που επικρατεί σ’ αυτά, κι αυτό συχνά το διαισθάνονται 

οι άνθρωποι που τα επισκέπτονται. Η φύση του εργασιακού περιβάλλοντος στο σχολείο, η εν 

γένει συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και οι επιδράσεις, οι οποίες ασκούνται από το 

διευθυντή προς τους δασκάλους και αντίστροφα αλλά και μεταξύ των δασκάλων, 

προσδίδουν σε κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστό χαρακτήρα. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται συνθέτουν το σχολικό κλίμα, το οποίο παίρνει 

διάφορες μορφές ανάλογα με τη στάση του διευθυντή σε θέματα, όπως: ο βαθμός και ο 

τρόπος άσκησης εξουσίας, η ανάπτυξη και ο βαθμός οικειότητας με τους δασκάλους, η 

ελεύθερη έκφραση της γνώμης του εκπαιδευτικού προσωπικού, η ενθάρρυνση της 

συνεργασίας, η ανάληψη ή μη πρωτοβουλιών και δημιουργικών δραστηριοτήτων από τους 

δασκάλους κ.ά.. Σύμφωνα με άλλη άποψη (Καβούρη & Γεωργίου, 2004: 33) για το σχολικό 

κλίμα, αυτό διαμορφώνεται από τις ψυχολογικές και οικολογικές διαστάσεις, το κοινωνικό 

σύστημα, τις πολιτισμικές διαστάσεις κ.ά.. Αλλά τι σημαίνει "σχολικό κλίμα"; 

Στη διεθνή βιβλιογραφία29 συναντούμε πολλές ονομασίες για την έννοια του κλίματος, 

όπως: τόνος, ατμόσφαιρα, πνεύμα, προσωπικότητα, ιδεολογία, ήθος, πολιτισμός, κουλτούρα30 

κ.ά., που αποδίδονται στις διαφορετικές προσεγγίσεις και ερμηνείες των διαφόρων 

ερευνητών και επιστημόνων. 

Κατά μία άποψη, κάθε σχολικός οργανισμός έχει μια μοναδική ατμόσφαιρα, μια 

ξεχωριστή αίσθηση και μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι "το κλίμα σε μια σχολική 

οργάνωση είναι ό,τι η προσωπικότητα στο άτομο" (Halpin & Groft, 1963. Roueche & Baker 

                                                 
29 Ενδεικτικά αναφέρουμε: Mintzberg, 1979: The Structuring of Organizations, Ouchi, 1981: Theory 

Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge, Schein, 1992: Organizational Cul-

ture and Leadership, Kowalski and Reitzug, 1993: Contemporary School Administration, Hoy and 

Miskel, 2001: Educational Administration: Theory, Research and Practice κ.ά.. 
30 Η κουλτούρα, η οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του οργανισμού και επηρεάζει 

την αποτελεσματικότητά του, αναφέρεται: στη φιλοσοφία, στην ιδεολογία, στις αξίες, στα πιστεύω, 

στις προσδοκίες, στις στάσεις, στους τύπους και στους τρόπους σκέψης που είναι χαρακτηριστικά 

των μελών ενός οργανισμού. Με άλλα λόγια, είναι ο τρόπος που αισθάνονται, αντιλαμβάνονται, 

σκέφτονται και λειτουργούν οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο σχολικό οργανισμό. Παρόλο που οι 

ορισμοί του κλίματος, όπως θα δούμε παρακάτω, και της κουλτούρας είναι ασαφείς, μια ορατή 

διαφορά είναι ότι η κουλτούρα αποτελείται από κοινές υποθέσεις, κανόνες ή αξίες (Fullan, 2005: 

57), ενώ αντίθετα το κλίμα ορίζεται από κοινές αντιλήψεις συμπεριφοράς. 
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1986). Με βάση τη θεώρηση αυτή το κλίμα του σχολείου εκλαμβάνεται ως "η 

προσωπικότητα του σχολικού οργανισμού" (Hoy & Miskel, 1996: 226) και σχετίζεται άμεσα 

με όσους εμπλέκονται σ’ αυτόν. 

Κατά μία άλλη άποψη, το "κλίμα" στο χώρο της εκπαίδευσης ορίζεται ως "το σύνολο των 

δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και φυσικών 

διαστάσεων του σχολικού περιβάλλοντος" (Hayes, 1994) και ως "μια σειρά εσωτερικών 

χαρακτηριστικών που βοηθούν να ξεχωρίσει το ένα σχολείο από το άλλο" (Πασιαρδή, 2001: 

25). 

Υπάρχουν, όμως, και εκείνοι που ορίζουν το κλίμα μιας σχολικής μονάδας είτε ως "την 

ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε σχολικό οργανισμό" (Sergiovanni & Starratt, 1998: 177) 

και ως "ένα σύνολο μετρήσιμων ιδιοτήτων του εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζονται 

στις συλλογικές αντιλήψεις των μελών της οργάνωσης και οι οποίες πραγματικά επηρεάζουν 

τη συμπεριφορά τους" (Litwin & Stringer, 1968:1), είτε ως "ένα σύνολο ιδιοτήτων και 

οργανωτικών πρακτικών του εργασιακού περιβάλλοντος, καθορισμένο για κάθε οργανισμό 

που μπορεί να προσδιοριστεί από τον τρόπο με τον οποίο η οργάνωση συναλλάσσεται με τα 

μέλη της, καθώς επίσης και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το γενικό και το 

σχετιζόμενο με τη φύση του έργου της περιβάλλον" (Szilagyi & Wallace, 1980: 344). 

Από όλα όσα προαναφέρθηκαν μπορούμε να επισημάνουμε ότι το σχολικό κλίμα, με το 

οποίο είναι "άρρηκτα δεμένη η ηγεσία" (Κάντας, 1993: 182), είναι μια σχετικά διαρκής 

ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος ενός σχολείου, που: εμπνέεται από τα μέλη του 

(μαθητές, εκπαιδευτικούς), επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και μπορεί να περιγραφεί από 

την άποψη των αξιών ενός συγκεκριμένου πλαισίου χαρακτηριστικών μιας σχολικής 

μονάδας. Πρόκειται για "ένα ευδιάκριτο χαρακτηριστικό μείγμα περιβαλλοντικών συνθηκών 

(π.χ. ο τύπος και το μέγεθος της σχολικής μονάδας), αξιών, ενδιαφερόντων, προσδοκιών και 

ορισμένων ατομικών χαρακτηριστικών όλων όσων εμπλέκονται, που διαφοροποιεί ένα 

σχολείο από κάποιο άλλο" (Σαΐτης, 2002-α: 136). Δηλαδή, σχολικό κλίμα είναι εκείνο που 

πιστεύουν ότι είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και όχι αυτό που μπορεί να είναι στην 

πραγματικότητα. 

Μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία διαπιστώνουμε την ασυμφωνία των ερευνητών 

στον προσδιορισμό των διαστάσεων, οι οποίες καθορίζουν το κλίμα κάθε σχολικής 

οργάνωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Halpin and Croft 

(1963)31 το σχολικό κλίμα διακρίνεται σε έξι κατηγορίες32: 

                                                 
31 Το ερωτηματολόγιο της έρευνας προσπάθησε να εξακριβώσει τις διαστάσεις εκείνες που 

αναφέρονται στις αλληλεπιδράσεις όχι μόνο μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και μεταξύ αυτών και 

του διευθυντή του σχολείου. 
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• Το Ανοικτό Κλίμα (The Open Climate). Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της μορφής κλίματος 

είναι η "αυθεντικότητα" της συμπεριφοράς όλων των μελών του σχολικού οργανισμού, 

αφού: (α) διακρίνεται για τις στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ του διευθυντή και του 

υπόλοιπου εκπαιδευτικού προσωπικού και (β) αντανακλά έναν υψηλό βαθμό 

εμπιστοσύνης και συναδελφικής συμπεριφοράς ανάμεσα στα μέλη της σχολικής 

κοινότητας (Μιχόπουλος, 1998: 171. Σαΐτης, 2002-α: 138). Στην προκειμένη περίπτωση ο 

διευθυντής προσπαθεί να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου, παραμερίζοντας την 

ικανοποίηση των προσωπικών επιδιώξεων αλλά και των κοινωνικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών. 

• Το Αυτόνομο Κλίμα (The Autonomous Climate). Η μορφή αυτή κλίματος διακρίνεται για 

τον μικρό έλεγχο που ασκεί ο διευθυντής στους εκπαιδευτικούς και για το υψηλό ομαδικό 

πνεύμα, που απορρέει κυρίως από την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών παρά από 

την ικανοποίηση της εκτέλεσης των καθηκόντων των εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικό 

γνώρισμα αυτής της σχολικής οργάνωσης αποτελεί η αυτενέργεια των εκπαιδευτικών. 

• Το Ελεγχόμενο Κλίμα (The Controlled Climate). Ως ελεγχόμενο κλίμα χαρακτηρίζεται 

εκείνο που έχει αποκλειστικό προσανατολισμό την εκτέλεση του καθήκοντος από τους 

εκπαιδευτικούς. Ο διευθυντής, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ικανοποίηση των 

κοινωνικών αναγκών των μελών του σχολείου, προσπαθεί να επιτύχει τους 

εκπαιδευτικούς στόχους. Η μορφή αυτή κλίματος στερείται αυθεντικότητας, γιατί τα μέλη 

της ομάδας είναι προσηλωμένα στην εκτέλεση του καθήκοντος. 

• Το Οικείο Κλίμα (The Familiar Climate). Στο σχολικό οργανισμό, στον οποίο κυριαρχεί 

αυτή η μορφή κλίματος, αναδεικνύονται οι φιλικές σχέσεις των μελών, τα οποία 

ικανοποιούν τις κοινωνικές τους ανάγκες, χωρίς να ενδιαφέρονται για τον έλεγχο ως προς 

την άσκηση των καθηκόντων τους. 

• Το Πατερναλιστικό Κλίμα (The Paternal Climate). Είναι εκείνο, στο οποίο ο διευθυντής 

συνδέει τα αποτελέσματα των περισσότερων σχολικών ενεργειών με την προσωπική του 

στάση. Το ομαδικό πνεύμα που επικρατεί ανάμεσα στα μέλη της σχολικής μονάδας είναι 

χαμηλό, αφού η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών τους είναι μικρή ως προς την 

εκτέλεση των καθηκόντων. 

• Το Κλειστό Κλίμα (The Closed Climate). Είναι ακριβώς το αντίθετο του ανοιχτού 

κλίματος, αφού κυριαρχείται από "ψυχρές-τυπικές εργασιακές σχέσεις" (Μιχόπουλος, 

1998: 172) και χαρακτηρίζεται από χαμηλό ομαδικό πνεύμα. Τα μέλη της σχολικής 
                                                                                                                                           
32 Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλων μελετών και ερευνών, διακρίνουμε και 

άλλα είδη κλίματος, όπως: το κλίμα επιτεύξεων, το κλίμα υποστήριξης, το δυναμικό κλίμα, το 

οργανωτικό κλίμα (Τσίτος, 1994: 68-70), καθώς και το κλίμα της συμμετοχής/ αφοσίωσης και το 

κλίμα της αποχής/ αποφυγής (Καβούρη, 1998: 183-184). 
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κοινότητας δεν εξασφαλίζουν ούτε την ικανοποίηση των κοινωνικών τους αναγκών, ούτε 

την ικανοποίηση που απορρέει από την εκτέλεση του καθήκοντος και στην 

πραγματικότητα "η σχολική οργάνωση φαίνεται να είναι παθητική" (Halpin & Croft, 

1963: 2-3). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι το σχολικό κλίμα: α) είναι ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών που περιγράφει κάθε σχολικό οργανισμό, τον διακρίνει από άλλους, 

του προσδίδει διάρκεια και επηρεάζει τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δρουν και 

κινούνται σε αυτόν, και β) επηρεάζεται τόσο από τον τρόπο άσκησης της ηγεσίας, την 

πολυπλοκότητα της οργανωτικής δομής του σχολείου όσο και από τις προσωπικές επιδιώξεις, 

τους στόχους και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

2.2.2. Η σημαντικότητα του κλίματος στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 

σχολείου. 

Τα αποτελέσματα των ερευνών, οι οποίες έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες, επισήμαναν 

κάποιους παράγοντες που ο ρόλος τους είναι σημαντικός για την επιτυχή έκβαση του έργου 

των εκπαιδευτικών και αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε αποτελεσματικού 

σχολείου.33 Ένας από τους παράγοντες αυτούς, που χαρακτηρίζει κάποιο σχολείο ως 

αποτελεσματικό34, είναι και το θετικό-δημιουργικό κλίμα35, γιατί, όπως υποστηρίζεται από 
                                                 
33 Ενδεικτικά αναφέρουμε: Brookover and Lezotte, 1979: Changes in School Characteristics Coinci-

dent with Changes in Student Achievement, Brookover, Beady, Flood, Schweitzer and Wisenbaker, 

1979: Social School Systems and Student Achievement: Schools Can Make a Difference, Edmods, 

1979: Effective Schools for the Urban Poor, Fuller, 1987: School Effects in the Third World, Le-

zotte, 1992: Effective Schools Practices that Work, Reynolds and Cuttance, 1992: School Effective-

ness: Research, Policy and Practice, Coleman, Campell, Hobson, McPartland, Mood, Weifeld and 

York, 1966: Equality of Educational Opportunity, Ross, McDonald, and Alberg, 2005: Urban 

School Reform: Achievement and School Climate Outcomes for the Knowledge is Power Program, 

Wikeley and Murillo, 2005: Effective School Improvement: An Introduction, Dixon, 2006: We Can 

Make A Difference In School Climate κ.ά.. 
34 Σύμφωνα με τον Edmods, που θεωρείται ο πατέρας της σχετικής έρευνας, αποτελεσματικό 

χαρακτηρίζεται ένα σχολείο, το οποίο "εξασφαλίζει στα παιδιά των κατώτερων στρωμάτων τις 

βασικές πολιτιστικές δεξιότητες στο επίπεδο που θεωρείται ως το ελάχιστο αποδεκτό για παιδιά 

από ανώτερα κοινωνικά στρώματα" (Πρβλ. Καψάλης, 1993: 11). 
35 Λέγοντας δημιουργικό κλίμα "εννοούμε αυτό κατά το οποίο το άτομο δραστηριοποιείται σε 

περιβάλλον όπου οι συνθήκες εργασίας είναι ευνοϊκές, όπου καλλιεργείται η υποκίνηση των 

εργαζομένων και ευνοείται η αγαστή μεταξύ τους συνεργασία, χωρίς φαινόμενα άγχους, 

αδικαιολόγητης σπουδής ή καταπίεσης και όπου τον πιο σημαίνοντα ρόλο, προς αυτή την 

κατεύθυνση, διαδραματίζει η συμπεριφορά και η τακτική των προϊσταμένων" (Ζιανίκας, 1996: 

165-166). 
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πολλούς μελετητές, επηρεάζει αφενός την ψυχική διάθεση, τον ενθουσιασμό, τη στάση των 

δασκάλων απέναντι στην εργασία, την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών (Stephen, 1994: 2), οι οποίοι "εργάζονται συλλογικά για την πρόοδο των 

μαθητών τους" και αφετέρου τους μαθητές, οι οποίοι "δεν έχουν την αίσθηση και τη γνώμη 

ότι αδικούνται", αφού "αμείβονται για τις προσπάθειές τους, για τη σχολική τους επίδοση και 

για τη διαγωγή τους" (Πασιαρδή, 2000: 163, 2001: 31). Επιπλέον, το σχολικό κλίμα "ως 

ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος ασκεί σημαντική επίδραση στην οργανωτική 

απόδοση" έχοντας συνέπειες στη συμπεριφορά, στο κίνητρο36 και στην απόδοση των 

εκπαιδευτικών (Kavouri, 1996: 73), ενώ "η βελτίωση του οργανισμιακού κλίματος της 

σχολικής μονάδας…" αποτελεί "απαραίτητη προϋπόθεση για ποιοτική αναβάθμιση της 

εκπαίδευσης" (Θεοφιλίδης, 1999-β: 110). 

Εξάλλου, σχετική έρευνα (Taylor & Bowers, 1972: 62) αποδεικνύει ότι η 

αποτελεσματικότητα των σχολικών οργανισμών, σε ό,τι αφορά τη μάθηση και την ανάπτυξη 

των μαθητών, επηρεάζεται σημαντικά από την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του 

οργανωσιακού κλίματος. Η προηγούμενη έρευνα σαφώς υποστηρίζει ότι όσα σχολεία δίνουν 

έμφαση στον εθελοντισμό, στην ανοικτή επικοινωνία, στη συνεργασία, στη διανοητικότητα 

και όσα επαινούν τα επιτεύγματα και την επιτυχία37 υπερέχουν από εκείνα που δίνουν 

έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στους περιορισμούς και την αυστηρότητα, στις διαδικασίες 

λειτουργίας των κανόνων και των καθιερωμένων αρχών και εκείνα που επαινούν τη 

συμμόρφωση. Επίσης, άλλες έρευνες (Lezotte, 1992. Hoy & Miskel, 1996. Gallay and Pong, 

2004. Homana and Barber, 2006. Homana, Barber and Torney-Purta, 2006. Perkins, 2006) 

έδειξαν ότι το καλό εργασιακό κλίμα εκτός από τη συμβολή του στην παραγωγικότητα και 

την αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού συμβάλλει και στην καλή συμπεριφορά 

των μαθητών. 

Παραπέρα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι της σχολικής μονάδας έχουν μεγάλες πιθανότητες 

υλοποίησής τους, αφού σε ένα τέτοιο σχολικό περιβάλλον κυριαρχεί η συναδελφικότητα και 

η συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

και στο διευθυντή του σχολείου (Sergiovanni, 1990. Wilson, 2004. Homana, Barber and Tor-

ney-Purta, 2005. Cassinerio and Lave-Garon, 2006. Johnson and Stevens, 2006. Ninan, 2006. 

Bly, 2007). Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί παροτρύνονται και ενθαρρύνονται να εργαστούν 

έχοντας αρωγό σε αυτή την προσπάθεια το διευθυντή του σχολείου, γιατί νιώθουν την 

αμοιβαία εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσά τους, την αναγνώριση της εργασίας τους από 

                                                 
36 Πρέπει να τονίσουμε "ότι υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στις παραμέτρους: κίνητρα ~ απόδοση 

~ ικανοποίηση από την εργασία" (Πλατσίδου & Γωνίδα, 2005: 161). 
37 Τα σχολεία αυτά υπερέχουν σε ό,τι αφορά την επιτυχία και την παρακολούθηση των μαθητών και 

παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά διακοπής των σπουδών, εκνευρισμού και αποξένωσης. 



 43

τους άλλους και πιστεύουν ακράδαντα ότι η επίτευξη των στόχων είναι εφικτή (Sergiovanni 

& Starratt, 1993: 83). Γενικά, μια "θετική σχολική ατμόσφαιρα επιδρά θετικά στην 

κοινωνική συμπεριφορά και τη συναισθηματική βίωση του σχολικού τρόπου ζωής" 

(Κακαλέτρης, 1988-89: 31). Με άλλα λόγια, η ύπαρξη καλού κλίματος σε ένα σχολείο 

εξαλείφει τα εμπόδια, ενώ παράλληλα τονώνει το ηθικό και το επαγγελματικό ενδιαφέρον 

των εκπαιδευτικών. 

Από την άλλη, "το καταθλιπτικό και απωθητικό κλίμα αποπνέει αίσθηση φθοράς και 

απογοήτευσης, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της εργασίας που προσφέρει ο 

εκπαιδευτικός και κατά συνέπεια ελαχιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της σχολικής 

μονάδας" (Σαΐτης, 2002-α: 137). Επίσης, η δυσμενής ατμόσφαιρα και το βεβαρημένο 

εργασιακό κλίμα μειώνει την παραγωγικότητα, την ατομική δραστηριότητα και απόδοση των 

εργαζομένων έως και 80% σε σχέση με τις πραγματικές ικανότητές τους, "την παραγόμενη 

ποσότητα και οδηγεί σε δυσαρέσκεια, αποφυγή της εργασίας, αυξημένο αριθμό απουσιών 

κ.λπ." (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, 1991: 2635. Γιάνναρου, Πρβλ. Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2003: 8). 

Σύμφωνα με τον Calabrese (1989), ο διευθυντής εκτός των άλλων προσδιορίζει και 

καθιερώνει τη σχολική ατμόσφαιρα του σχολείου που διευθύνει, επιδιώκοντας τη 

συνεργασία και την επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας, τα οποία 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να επιτευχθούν οι αρχικά τιθέμενοι 

στόχοι των σχολικών μονάδων (Ρες & Βαρσαμίδου, 2006). Τι πρέπει, όμως, να κάνει ο 

διευθυντής-ηγέτης, για να επιτύχει τη δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολικό οργανισμό; 

Σύμφωνα με τους Ζιανίκα (1996: 166-167) και Κωνσταντίνου (2001: 131) ο διευθυντής-

ηγέτης οφείλει: 

• να ενθαρρύνει και να καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στη δημιουργία 

κοινού οράματος, 

• να φροντίζει, ώστε να κυριαρχεί πνεύμα συναδέλφωσης και συνεργασίας στο χώρο του 

σχολείου, 

• να αναπτύσσει πρωτοβουλίες και να ενθαρρύνει ενέργειες των εκπαιδευτικών στην 

κατεύθυνση δημιουργίας ανθρώπινου κλίματος, 

• να μεταδίδει ενθουσιασμό στους συνεργάτες του, 

• να βοηθάει τους εκπαιδευτικούς και να επιδοκιμάζει κάθε θετική πρωτοβουλία τους, 

• να ευαισθητοποιεί, να υποκινεί, να παροτρύνει τα άτομα που υποτίθεται ότι μπορούν να 

δρουν δημιουργικά, 

• να παρέχει κίνητρα στους εργαζόμενους (εκπαιδευτικούς) κ.ά.. 
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Εν κατακλείδι, όσα αναφέρθηκαν παραπάνω καθιστούν σαφές ότι η μορφή του κλίματος 

που επικρατεί στο περιβάλλον των σχολικών μονάδων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη στάση, 

την επίδοση και απόδοση των μελών της σχολικής κοινότητας, αφού δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις εκείνες, ανάλογα με τις οποίες επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά: (α) οι 

εκπαιδευτικοί κατά την εκτέλεση των διδακτικών καθηκόντων και (β) οι μαθητές κατά τη 

διαδικασία κατάκτησης της παρεχόμενης γνώσης. 

2.2.3. Παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το κλίμα κάθε σχολικού οργανισμού επηρεάζει σημαντικά όλα 

τα μέλη που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (δασκάλους και μαθητές) και τελικά 

διαμορφώνει την "εικόνα" κάθε σχολείου. Από την άλλη, όμως, το σχολικό κλίμα 

επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, ενδογενείς ή εξωγενείς, όπως: 

• Η δομή του σχολείου. Για να μπορέσει ένας σχολικός οργανισμός να εκπληρώσει τους 

στόχους του και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των μελών του, πρέπει απαραίτητα να 

έχει μια εσωτερική δομή. Λέγοντας "δομή" εννοούμε αφενός το πλαίσιο, εντός του 

οποίου καθορίζονται και κατανέμονται χωροταξικά οι διάφοροι συντελεστές 

(δάσκαλοι, μαθητές, μέσα διδασκαλίας, εργαστήρια κ.ά.) της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και αφετέρου τον τρόπο, με τον οποίο η εργασία υποδιαιρείται σε σαφείς 

ενέργειες έχοντας ως τελικό στόχο το συντονισμό των ενεργειών αυτών και κατ’ 

επέκταση την πραγματοποίηση των γενικότερων σκοπών του σχολικού οργανισμού 

(Dubrin, 1998). Για παράδειγμα, σε ένα σχολικό σύστημα ο σχεδιασμός της δομής 

πρέπει να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται οι δάσκαλοι και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, να ευνοείται η συνεργασία και να βελτιώνει η διδασκαλία 

(Ζαβλανός, 1998: 196). Από τη σχετική βιβλιογραφία (Payne & Pheysey, 1972. 

Σαΐτης, 2002-α) είναι φανερό ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο βαθμός τυποποίησης38 της 

εργασίας που ανατίθεται από έναν οργανισμό σε κάθε άτομο χωριστά, τόσο πιο 

αυστηρό και απειλητικό γίνεται το κλίμα εργασίας. Αντίθετα, όταν ο εργαζόμενος/ 

εκπαιδευτικός δραστηριοποιείται έχοντας σχετική αυτονομία και ελευθερία σκέψης, 

δηλαδή απουσιάζουν οι αυστηρές προδιαγραφές και η διοίκηση επιδεικνύει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τις ανάγκες του, τότε το καθημερινό περιβάλλον εργασίας είναι 

περισσότερο ευνοϊκό για τους εκπαιδευτικούς του σχολικού αυτού οργανισμού. 

                                                 
38 Η διάσταση αυτή αναφέρεται στους κανόνες, στις διαδικασίες και στην περιγραφή των θέσεων 

εργασίας και εκφράζει το βαθμό στον οποίο λειτουργίες και συμπεριφορές στην οργάνωση είναι 

τυποποιημένες. Δηλαδή, κατά πόσο όμοιες δουλειές, ενέργειες, δραστηριότητες, λειτουργίες και 

συμπεριφορές που συνήθως επαναλαμβάνονται γίνονται με τον ίδιο τρόπο. 
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• Το μέγεθος του σχολείου, αφού σχετική μελέτη έδειξε ότι στις μικρές σχολικές μονάδες 

παρά στα μεγάλα σχολεία αναπτύσσονται και επικρατούν ειλικρινείς, αρμονικές και 

ανθρώπινες σχέσεις ανάμεσα στο διευθυντή και στο εκπαιδευτικό προσωπικό (George 

& Bishop, 1972). Δηλαδή, οι ολιγομελείς ομάδες έχουν την τάση να παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη συνοχή, γιατί διευκολύνουν την προσωπική επικοινωνία και γνωριμία των 

μελών τους, πράγμα το οποίο συναντά μεγάλες δυσχέρειες στις πολυπληθείς ομάδες 

(Ξηροτύρη-Κουφίδου, 1995: 165), αφού τα πολλά άτομα δυσχεραίνουν την 

αποτελεσματική επικοινωνία. Επίσης, "όσο πιο μικρή είναι η ομάδα τόσο 

περισσότερες είναι οι πιθανότητες να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και να 

υπάρξει ομοφωνία μεταξύ των μελών σχετικά με τους στόχους" (Jaques, 2004: 234). 

Το άριστο μέγεθος39 μιας ομάδας προκύπτει από την εξισορρόπηση μεταξύ των 

πλεονεκτημάτων40 και των μειονεκτημάτων41 που παρουσιάζει, στοιχείο που εξαρτάται 

από μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι συνθέτουν την εκάστοτε περίπτωση, όπως: η 

διάθεση, οι ικανότητες των ατόμων που την αποτελούν, η φύση του έργου που έχει να 

επιτελέσει, η ικανότητα των ηγετών της, το στάδιο ανάπτυξής της κ.λπ. (Μπουραντάς, 

2001: 397). Οι απόψεις, οι ιδέες και οι ικανότητες πολλών ατόμων-μελών άλλοτε 

βοηθούν στη λήψη σωστών αποφάσεων και στην υλοποίησή τους και άλλοτε o 

μεγάλος αριθμός δυσκολεύει τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας και κατά 

προέκταση την καθιστά δύσκαμπτη και αναποτελεσματική (Σαΐτης, 2001: 25). Τέλος, 

ο C. Handy (1981) παρατηρεί ότι το μέγεθος κάθε οργανισμού, άρα και του σχολικού, 

αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει το κλίμα αυτού. 

• Το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. Τα σχολεία υπάρχουν μέσα σε ένα σύνθετο 

εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο ασκεί δυναμικές επιδράσεις στον τρόπο διεξαγωγής 

των δραστηριοτήτων τους, στη δομή και κατά συνέπεια στο κλίμα που επικρατεί σ’ 

αυτά. Η επίτευξη των σκοπών που θέτει το σχολείο εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό 

όχι μόνο από τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές 

αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος (Ζαβλανός, 1998: 95), αλλά και από τη σχέση 

που έχουν ορισμένες κοινωνικές ομάδες (π.χ. σύλλογοι γονέων) και οργανισμοί (π.χ. 
                                                 
39 Συνήθως, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι σε γενικές γραμμές το μέγεθος μεταξύ πέντε και επτά 

ατόμων είναι το πλέον κατάλληλο, χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα. 
40 Λογικά, όσο μεγαλύτερη σε μέγεθος είναι η ομάδα, τόσο περισσότερες γνώσεις, ικανότητες, 

πληροφορίες, απόψεις, ιδέες συγκεντρώνονται στη διάθεσή της και συνεπώς τόσο πιο σωστές 

αποφάσεις μπορούν να ληφθούν και πιο αποτελεσματική υλοποίηση αυτών μπορεί να επιτευχθεί. 
41 Συγχρόνως, όμως, όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα, τόσο δυσκολότερη γίνεται η συμμετοχή όλων 

των μελών, τόσο περισσότερη δυσκαμψία αποκτά, πιο σημαντικές δυσλειτουργίες εμφανίζονται 

και πιο δαπανηρή γίνεται η λειτουργία της, με τις αντίστοιχες συνέπειες στη συνοχή της, την 

ικανοποίηση των μελών της και γενικά στην αποτελεσματικότητά της. 
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Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) με τα μέλη του συγκεκριμένου σχολικού 

οργανισμού (Σαΐτης, 2005-α: 275-287). Για παράδειγμα, η επιβίωση των σχολικών 

οργανισμών και η εύρυθμη λειτουργία τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

οικονομική εκπαιδευτική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Επομένως, το εξωτερικό 

περιβάλλον είναι σημαντικό, επειδή επηρεάζει τις εσωτερικές δομές και διεργασίες 

ενός κοινωνικού οργανισμού, όπως είναι το σχολείο. 

• Οι ατομικές διαφορές των ατόμων. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε κάθε σχολική 

μονάδα διαφέρουν ως προς ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως: η ηλικία, η γενική 

μόρφωση, το φύλο, τα χρόνια υπηρεσίας, οι προσωπικές φιλοδοξίες, η πολιτιστική 

τους ταυτότητα κ.ά.. Δηλαδή, κάθε εκπαιδευτικός είναι μοναδικός και συμπεριφέρεται 

με μοναδικό τρόπο, αφού "έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα, οπότε και 

αντιδρά με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές καταστάσεις" (Γιαννακοπούλου, 2002: 

45). Ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε κάποιες ομοιότητες μεταξύ δύο 

ατόμων, τα οποία δραστηριοποιούνται στον ίδιο εργασιακό χώρο, υπάρχουν στοιχεία 

φυσιολογικά, ψυχολογικά και γνωσιολογικά που διαφέρουν (Μπουραντάς, 2001: 236). 

Έτσι, η αναμενόμενη διάσταση απόψεων και διαθέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών 

επηρεάζει και προσδιορίζει το επικρατούμενο κλίμα στη συγκεκριμένη σχολική 

μονάδα. Επομένως, η εν γένει στάση των δασκάλων απέναντι στο εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι, ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης των σχολικών θεμάτων, η ψυχική τους 

διάθεση κ.ά. διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την "προσωπικότητα" του σχολείου 

(Σαΐτης, 2002-α: 138). 

Από τη συνοπτική αυτή ανάλυση γίνεται σαφές ότι το κλίμα που επικρατεί σε κάθε 

σχολικό οργανισμό: (α) διαμορφώνεται και προσδιορίζεται όχι μόνο από τις οργανωτικές 

δομές και το μέγεθός τους, αλλά και από την αλληλεπίδραση που έχουν τα σχολεία με το 

ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται καθώς και από τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά και τις επιδιώξεις των ίδιων των εκπαιδευτικών και (β) 

αντιπροσωπεύει την ποιότητα όσων διαπροσωπικών σχέσεων αναπτύσσονται μέσα στο 

σχολείο ανάμεσα στους εταίρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διαπερνά τις ενέργειές 

τους, τους τρόπους συμπεριφοράς και τελικά επηρεάζει τη διάθεση, τα συναισθήματα και τις 

στάσεις τους. 

2.3. Η διαμόρφωση του σχολικού κλίματος μέσα από την επικοινωνία διευθυντή - 

μελών της σχολικής κοινότητας. 

2.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένας από τους βασικούς παράγοντες στη διαμόρφωση θετικού 

κλίματος σε μια σχολική μονάδα είναι και ο διευθυντής της. Πραγματικά, ο ρόλος της 

σχολικής διεύθυνσης στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικός και μάλιστα είναι 

αποτέλεσμα της εν γένει δραστηριότητας του διευθυντή σε τέσσερις βασικούς άξονες: (α) 

της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου που 

διευθύνει, (β) της επικοινωνίας με το μαθητικό πληθυσμό της σχολικής μονάδας, (γ) της 

επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και (δ) της 

επικοινωνίας και συνεργασίας με τους φορείς του εξωτερικού περιβάλλοντος του σχολικού 

οργανισμού (π.χ. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Ο.Τ.Α. κ.ά.). 

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι: πρώτον σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας 

εργασίας θα περιοριστούμε μόνο στη διερεύνηση της επικοινωνίας και συνεργασίας του 

διευθυντή με το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας και δεύτερον κρίνεται 

αναγκαία η συνοπτική προσέγγιση και ανάλυση του όρου "επικοινωνία", αφού, όπως 

προαναφέραμε, οι δραστηριότητες του διευθυντή είτε με τους μαθητές και τους δασκάλους 

είτε με τους γονείς και τους λοιπούς φορείς εξαρτώνται από την ποιότητα της επικοινωνίας. 

2.3.2. Έννοια και περιεχόμενο της "επικοινωνίας". 

Μια κοινωνική οργάνωση, άρα και το σχολείο, δε λειτουργεί στο κενό. Συνεπώς, δεν είναι 

δυνατό να νοηθεί η ύπαρξη σχολικής μονάδας αποστερημένης από επικοινωνιακές 

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα καθημερινά στο εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον. 

Αλλά τι είναι "επικοινωνία" και ποιο είναι το περιεχόμενό της; 

Οι απόπειρες να δοθεί ένας ορισμός42 του όρου "επικοινωνία", με καθολική αποδοχή και 

χρήση, έχουν προσκρούσει στην πολύμορφη φύσης της έννοιας. Κάθε συγγραφέας καθορίζει 

τον όρο αυτό, ανάλογα με τη σκοπιά από την οποία μελετάει και εξετάζει την επικοινωνία, 

ως διαδικασία απαραίτητη σε κάθε οργάνωση, μέσα από την οποία οι άνθρωποι "βελτιώνουν 

τις διαπροσωπικές τους σχέσεις" (Josien, Βαγιάτης & Γιαννουλέας, 1995: 45). 

Έτσι, συναντούμε συγγραφείς που ορίζουν την "επικοινωνία" ως "μία αμφίδρομη ροή 

πληροφοριών, που διεξάγεται με δεδομένη διαδικασία και αποσκοπεί στην καλλιέργεια και 

βελτίωση της επαφής δύο τουλάχιστον μηχανισμών με τελικό σκοπό την αποκατάσταση ή τη 

                                                 
42 Είναι γεγονός ότι για τον όρο "επικοινωνία" έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισμοί. Για παράδειγμα, 

μόνο στο Oxford English Dictionary αναφέρονται δώδεκα ορισμοί, ενώ ο Dance (1970) αναφέρει 

ενενήντα πέντε ορισμούς! Αν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τις παραπάνω αναφορές θα 

διαπιστώσουμε καταρχήν ότι "η επικοινωνία είναι μια κοινωνική δραστηριότητα, ένα 

κοινωνικό φαινόμενο, που εμφανίζεται τόσο στο διαπροσωπικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο 

των οργανισμών και αφορά τη μετάδοση και λήψη πληροφοριών-μηνυμάτων, μεταξύ των 

ατόμων και των ομάδων, μέσα από ένα σύστημα συμβόλων όπως είναι η γλώσσα, τα σήματα, 

οι χειρονομίες κτλ." (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999-α: 141). 



 48

βελτίωση μιας ήδη δημιουργημένης σχέσης" (Κωστούλας, 1996: 316) και ως "διαδικασία 

ανταλλαγής πληροφοριών με τη χρήση των λέξεων, των γραμμάτων, των συμβόλων ή της μη 

λεκτικής συμπεριφοράς" (Dubrin, 1998: 360). 

Μερικοί άλλοι ορίζουν την επικοινωνία ως τη "διαδικασία μέσω της οποίας ο αποστολέας 

του μηνύματος ανταλλάσσει ή μεταφέρει ιδέες, πληροφορίες, μηνύματα με το γραπτό ή 

προφορικό τρόπο στον αποδέκτη και η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται όταν ο δέκτης, ο 

οποίος αντιλαμβάνεται πλήρως το περιεχόμενο του μηνύματος, προσπαθεί να υλοποιήσει το 

στόχο του, σύμφωνα και με την επιθυμία του πρώτου" (Λούτας, 2002: 12) και ως "μια 

αμοιβαία επαφή με λέξεις, γράμματα, σύμβολα ή μηνύματα και σαν ένας τρόπος με τον 

οποίο κάποιο μέλος μιας οργάνωσης μοιράζεται έννοιες και κατανόηση με κάποιο άλλο" 

(Bellows, Gilson & Odiorne, 1962: 59). 

Υπάρχουν, επίσης, συγγραφείς που ορίζουν την επικοινωνία ως "το μηχανισμό μέσω του 

οποίου υπάρχουν και αναπτύσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις, δηλαδή όλα τα σύμβολα της 

σκέψης μαζί με τους σκοπούς της μεταφοράς τους μέσα στο χώρο και τη διαφύλαξή τους στο 

χρόνο" (C. Morris, Πρβλ. Πιπερόπουλος, 1996: 48) ή τη "διαδικασία μετάδοσης και λήψης 

λεκτικών ή μη λεκτικών σημάτων μεταξύ δυο τουλάχιστον συνειδησιακών συστημάτων, τα 

οποία αξιοποιούν επικοινωνιακούς δίαυλους για την ανταλλαγή μηνυμάτων κάθε 

περιεχομένου" (Κοντάκος & Σταμάτης, 2002-2003: 61). 

Από τους παραπάνω ορισμούς γίνεται φανερό ότι η επικοινωνία είναι μια πολύπλευρη 

διαδικασία ανάπτυξης των επαφών μεταξύ των ανθρώπων, υπαγορευόμενη από τις ανάγκες 

της κοινής δραστηριότητας. Πρόκειται για μια πνευματική διαδικασία που επηρεάζει (θετικά 

ή αρνητικά) τις γνώμες και τη συμπεριφορά των μελών μιας ομάδας, αφού συνδέεται 

άρρηκτα με τις ανθρώπινες σχέσεις. Κι αυτό, γιατί οι διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα 

άτομα διαμορφώνονται όταν - αμοιβαία - ανταλλάσσονται και μεταβιβάζονται πληροφορίες, 

ιδέες, σκέψεις, απόψεις, θέσεις κ.ά.. 
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2.3.3. Διαδικασία επικοινωνίας. 

Υποστηρίζεται ότι η ολοκληρωμένη και επιτυχημένη επικοινωνία, ως "μορφή κοινωνικής 

δράσης" (Κυρίδης, 1996: 117) με "δυναμικό και όχι στατικό χαρακτήρα" (Σταμάτης, 2004-

2005: 10) και "απαραίτητη προϋπόθεση κάθε κοινωνικής αλληλεπίδρασης" (Κοντάκος & 

Πολεμικός, 2000: 84), ακολουθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τις 

εξής φάσεις:43 

• Η πηγή πληροφορίας (αποστολέας ή πομπός), η οποία προβαίνει στην κωδικοποίηση 

του μηνύματος είτε σε προφορική είτε σε γραπτή ή άλλη μορφή. Δηλαδή, η πηγή της 

πληροφορίας, προσδιορίζει το άτομο εκείνο, το οποίο με βάση τα πολλά ερεθίσματα 

που δέχεται συλλαμβάνει και αποτυπώνει την "ιδέα", την οποία στη συνέχεια, 

επιλέγοντας την κατάλληλη χρονική στιγμή θα μεταβιβάσει σε συγκεκριμένα άτομα. 

Στο μυαλό του "αποστολέα-πομπού" υπάρχει ένα νόημα, μια σκέψη, μια άποψη, μια 

αναπαράσταση -η δημιουργία της οποίας επηρεάζεται από συγκεκριμένους 

παράγοντες (αξίες, περιβάλλον, εμπειρίες, φύλο, ενδιαφέροντα, γνώσεις, εμπειρίες 

κ.ά.), -που σκοπεύει να μεταδώσει (Verderber, 1998: 34). Πρόκειται για μια 

"πνευματική" λειτουργία κατά την οποία ο αποστολέας (πομπός), ως σημείο εκκίνησης 

της επικοινωνίας, προσπαθεί να εκτιμήσει, να αξιολογήσει και να "διυλίσει" όλο το 

πληροφοριακό υλικό που υπέπεσε στην αντίληψή του, αφού πρώτα το επεξεργαστεί 

και το κατανοήσει. 

• Η κωδικοποίηση. Στη φάση αυτή "ο εκδότης μετατρέπει την ιδέα του σε μήνυμα" 

(Σαΐτης, 2002: 182). Δηλαδή, είναι η διαδικασία κατά την οποία, μετατρέπονται και 

οργανώνονται οι ιδέες και τα συναισθήματα σε διάφορα σύμβολα, όπως λέξεις και 

χειρονομίες, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μιας συγκεκριμένης έννοιας, "τα 

οποία είναι σχεδιασμένα για την επικοινωνία με τον παραλήπτη" (Dubrin, 1998: 361). 

Με άλλα λόγια, ο "πομπός" θεωρεί ότι τα σύμβολα αυτά θα γίνουν αντιληπτά και 

κατανοητά από το "δέκτη" (Χατζηπαντελή, 1999: 144) και η διαμόρφωση του 

μηνύματος θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του αποδέκτη (Λούτας, 2002: 57-58), αφού 

σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Κι αυτό, γιατί το μήνυμα 

"απηχεί" τις σκέψεις του αποστολέα, τις οποίες πρέπει να κατανοήσει ο παραλήπτης, 

αφού η επικοινωνία: (α) αποβλέπει στην ορθή μεταβίβαση κάθε μηνύματος 

(Κωνσταντίνου, 2001: 215) και (β) στοχεύει στην κατανόηση του περιεχομένου του 

μηνύματος και την "επιθυμητή αντίδραση" του αποδέκτη. Επομένως, ο δημιουργός 

                                                 
43 Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι μεταξύ των συγγραφέων υπάρχει ασυμφωνία σχετικά με τον 

αριθμό των φάσεων της διαδικασίας της επικοινωνίας (Dubrin, 1999. Χατζηπαντελή, 1999. 

Μπουραντάς, 2001. κ.ά.). 
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του μηνύματος, οφείλει σε κάθε περίπτωση να επιλύει βασικά στοιχεία, τα οποία 

σχετίζονται με το μέγεθος του μηνύματος, το στόχο του περιεχομένου του, τη διάρκειά 

του, τον τόνο και το ύφος του. 

• Η αποστολή ή μετάδοση του μηνύματος. Πρόκειται για τη μετάδοση των ιδεών, 

σκέψεων, απόψεων κ.ά. από τον πομπό (αποστολέα) στο δέκτη (παραλήπτη). Με άλλα 

λόγια, το άτομο που συλλαμβάνει και διαπλάθει την ιδέα σε μήνυμα αποφασίζει να το 

μεταβιβάσει σε άλλα άτομα, επιλέγοντας κάθε φορά λέξεις ή εκφράσεις ανάλογες με 

το στόχο που επιδιώκει, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ατόμων που 

θα απευθυνθεί και τις πιθανές ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης 

χρονικής στιγμής. Για τη μετάδοση κάθε μηνύματος μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

διάφορα μέσα επικοινωνίας, όπως η φωνή για συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο ή 

τηλεφωνική συνομιλία, το χαρτί, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ά. (Σαΐτης, 2002: 

182), η επιλογή των οποίων προσδιορίζεται κάθε φορά από συγκεκριμένους 

παράγοντες και συνθήκες που επικρατούν στο χώρο του εργασιακού περιβάλλοντος 

(Dubrin, 1998: 361). Κατά τη διαδικασία, βέβαια, αυτή μπορεί να παρεμβληθούν 

εμπόδια ή να δημιουργηθούν προβλήματα, που προκαλούν δυσχέρειες στην 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας, για τα οποία θα αναφερθούμε σε επόμενη 

ενότητα. 

• Η μορφή του μηνύματος. Κατά τη φάση αυτή ο πομπός αποφασίζει και καθορίζει τη 

μορφή με την οποία θα αποσταλεί ένα μήνυμα, λαμβάνοντας υπόψη του ορισμένες 

βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ομαλή ροή του 

πληροφοριακού υλικού. Ειδικότερα, ο χρόνος που επιθυμεί να λάβει το μήνυμα ο 

λήπτης (αποδέκτης), ο τρόπος, ο οποίος ενδείκνυται κατά περίπτωση, η ιεραρχική θέση 

του αποδέκτη, η σοβαρότητα του περιεχομένου του μηνύματος, η εν γένει 

προσωπικότητα του λήπτη, το γενικότερο επίπεδο του αποδέκτη και ο στόχος του 

μηνύματος, ο οποίος τελικά πρέπει να υλοποιηθεί είναι παράγοντες που πρέπει να 

μελετώνται από τον αποστολέα του μηνύματος. 

• Ο δίαυλος, που αποτελεί το μέσο επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλεκτρονικός υπολογιστής 

κ.ά.), το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση ενός μηνύματος, η επιλογή του 

οποίου εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες, όπως είναι το είδος και το περιεχόμενο 

του μηνύματος και το επείγον του χαρακτήρα του, ο αποδέκτης του μηνύματος και οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες γεννήθηκε η ανάγκη της επικοινωνίας, οι οποίες και 

προσδιορίζουν τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν. 

• Ο προορισμός, που καθορίζει αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται και προορίζεται το 

μήνυμα, δηλαδή τον αποδέκτη του συγκεκριμένου μηνύματος. Όμως, για να είναι 

αποτελεσματική η επικοινωνιακή διαδικασία απαιτείται όχι μόνο η λήψη του 
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μηνύματος από τον παραλήπτη αλλά και η απόλυτη κατανόηση αυτού εκ μέρους του, 

δηλαδή του αποδέκτη. 

• Το πλαίσιο. Η φάση αυτή αφορά τις γενικότερες εργασιακές συνθήκες (πολιτικές, 

οικονομικές, πολιτιστικές, μορφωτικές, κοινωνικές) εντός των οποίων συντελείται η 

επικοινωνία και οι οποίες, αν δεν είναι οι ενδεδειγμένες το αποτέλεσμα της 

συγκεκριμένης διαδικασίας θα είναι διαφορετικό του αναμενόμενου. Με απλά λόγια, 

πριν τη μεταβίβαση κάποιου μηνύματος ο αποστολέας οφείλει, όσο εξαρτάται από τον 

ίδιο να εξασφαλίζει στον αποδέκτη τις συνθήκες εκείνες, οι οποίες είναι απαραίτητες 

για τη σωστή και απρόσκοπτη ροή και κατανόηση του πληροφοριακού υλικού. 

• Ο σκοπός ή στόχος του μηνύματος, που αποτελεί σημαντική φάση της επικοινωνιακής 

διαδικασίας, κατά την οποία οριοθετείται και σκιαγραφείται η ικανότητα του 

αποστολέα για αποτελεσματική επικοινωνία, αφού ουσιαστικά κρίνεται η 

αντικειμενικότητα, η ορθότητα της σκέψης του (κριτική ικανότητα) και της επιλογής 

του για αποστολή του κάθε μηνύματος. Ο στόχος του μηνύματος πρέπει να είναι 

αποσαφηνισμένος, έτσι ώστε να μην επιτρέπει αμφισβητήσεις και παρερμηνείες από 

την πλευρά του αποδέκτη. Για το λόγο αυτό, πρέπει να αποφεύγονται τροποποιήσεις, 

αλλοιώσεις ή και παραφράσεις στην έννοια του μηνύματος, σε σημείο που να 

αλλοιώνεται και ο στόχος αυτού. Με άλλα λόγια, ο στόχος κάθε μηνύματος για να έχει 

αξία χρειάζεται (Λούτας, 2002: 50): (α) να εκφράζει τις γενικότερες και ειδικότερες 

επιδιώξεις του τομέα ευθύνης του στελέχους, (β) να είναι κατανοητός, (γ) να είναι 

ρεαλιστικός και (δ) να είναι εφικτός και υλοποιήσιμος και επιπλέον: να μη βρίσκεται σε 

αντίθεση με άλλους στόχους, να καθορίζει συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια περάτωσης 

του συγκεκριμένου έργου και να καταγράφει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

• Η αποκωδικοποίηση του μηνύματος. Αποκωδικοποίηση "είναι η συνολική διαδικασία 

που απαιτείται για να πάρει ο δέκτης την πραγματική έννοια μιας κωδικοποίησης" 

(Καραγιάννης, 2000: 180). Στο στάδιο αυτό της επικοινωνιακής διαδικασίας ο δέκτης 

(παραλήπτης) λαμβάνει το μήνυμα με τις αισθήσεις του (ακοή, όραση κ.ά.) και το 

αποκωδικοποιεί, δηλαδή το μετατρέπει και πάλι τα σύμβολα σε έννοιες, μέσω των 

οποίων αντιλαμβάνεται ιδέες, πληροφορίες κτλ.. Για να είναι η επικοινωνία 

επιτυχημένη πρέπει ο παραλήπτης να δράσει με τον τρόπο που επιθυμεί ο αποστολέας. 

Κι αυτό, γιατί όπως υποστηρίζεται (Dubrin, 1998: 362), "πολλά άτομα κατανοούν τα 

μηνύματα αλλά δε δρουν εποικοδομητικά". Ας σημειωθεί ότι στη φάση αυτή υπάρχει 

πιθανότητα να εμφανιστούν εμπόδια44, αφού τα άτομα (δέκτες) κατά την ερμηνεία των 

                                                 
44 Λεπτομέρειες για τις αρχές που πρέπει να τηρούνται ώστε να ξεπεραστούν τα συγκεκριμένα 

εμπόδια και να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία, στο βιβλίο του Π. Μανιάτη: Διοίκηση 

Προσωπικού. 
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μηνυμάτων επηρεάζονται από τις δικές τους ψυχολογικές ανάγκες και κίνητρα ή το 

γνωστικό τους πεδίο είναι διαφορετικού επιπέδου από αυτό του αποστολέα του 

μηνύματος (Σαΐτης, 2002: 182). 

• Η ανταπόκριση στο μήνυμα. Στη φάση αυτή της επικοινωνιακής διαδικασίας, ο 

αποδέκτης επιβεβαιώνει τον αποστολέα ότι έλαβε και κατανόησε το περιεχόμενο και 

το σκοπό του μηνύματος. Με άλλα λόγια, στη συγκεκριμένη φάση της επικοινωνιακής 

διαδικασίας ο πομπός και ο δέκτης αλλάζουν ρόλους. Κι αυτό, γιατί η κατανόηση του 

μηνύματος αποτελεί την "κυριότερη διεργασία" εκ μέρους του αποδέκτη (Λούτας, 

2002: 73) και η ανταπόκριση σε αυτό αποδεικνύει το βαθμό αποκωδικοποίησης του 

σκοπού του αρχικού μηνύματος. 

• Η ανατροφοδότηση. Πρόκειται για το τελευταίο αλλά ταυτόχρονα το πιο σπουδαίο από 

τα στάδια, τα οποία συνθέτουν μια αποτελεσματική επικοινωνιακή διαδικασία, επειδή 

ο αποδέκτης έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει αν το μήνυμά του έγινε απόλυτα 

αντιληπτό από τον παραλήπτη. Επομένως, χωρίς την ανατροφοδότηση είναι δύσκολο 

να γνωρίζει κάποιος εάν το μήνυμα "παραλήφθηκε και κατανοήθηκε" από το δέκτη 

(Dubrin, 1998: 363). Επίσης, ο πομπός έχει τη δυνατότητα εάν δεν έχει γίνει 

κατανοητός να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις, ούτως ώστε το μήνυμα να γίνει 

πλήρως κατανοητό από τον αποδέκτη. Εξάλλου, "ο προορισμός της επικοινωνίας 

εκπληρώνεται όταν υπάρχει αμοιβαία κατανόηση μεταξύ του αποστολέα και του 

λήπτη" (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999: 145). 

Κλείνοντας την ενότητα αυτή θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι τα μέσα με τα οποία 

μεταφέρονται τα μηνύματα από ένα άτομο σε κάποιο άλλο είναι πρακτικά απεριόριστα. Ως 

"μέσο" επικοινωνίας θεωρείται κάθε φορέας μεταβίβασης ενός μηνύματος από τον πομπό 

(αποστολέα) στο δέκτη (παραλήπτη). Για παράδειγμα, ένα μήνυμα μπορεί να μεταφερθεί από 

τον αποστολέα στον παραλήπτη με προφορικό λόγο, με γραπτό κείμενο, με χειρονομίες κ.ά.. 

2.3.4. Μορφές επικοινωνίας. 

Ο άνθρωπος, ως επικοινωνιακό ον, έχει αναπτύξει και έχει στη διάθεσή του να επιλέξει 

πολλούς τρόπους/ μέσα επικοινωνίας με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση των διαπροσωπικών 

του σχέσεων. Σε μια τυπική οργάνωση, όπως είναι το σχολείο, ανάλογα με το μέσο, το οποίο 

χρησιμοποιείται, η επικοινωνία διακρίνεται45 σε: 

• λεκτική επικοινωνία (verbal communication). Η μορφή αυτή επικοινωνίας 

πραγματοποιείται μέσω του γλωσσικού κώδικα, με βάση την ομιλία και το γράψιμο 

                                                 
45 Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και άλλοι τύποι επικοινωνίας, όπως είναι: η τυπική ή 

επίσημη και η άτυπη ή ανεπίσημη, η διαπροσωπική και η οργανωτική επικοινωνία κ.ά.. 
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και αφορά τη μεταφορά μηνυμάτων με το λόγο, μεταδίδοντας γεγονότα, απόψεις, 

προβλήματα κ.ά. Δηλαδή, "τα γλωσσικά σύμβολα" - λέξεις, "υπακούοντας σε νοητικές 

νόρμες οι οποίες καθορίζονται από συντακτικούς και γραμματικούς κανόνες 

συντίθενται" (Σταμάτης, 2005: 101), και με τη βοήθεια των φωνητικών οργάνων 

αρθρώνονται και εκφέρονται οσάκις κρίνεται σκόπιμο να συντελεστεί η εκπομπή 

κάποιου μηνύματος (Manstead, 1991). Με άλλα λόγια, μέσω των "γλωσσικών 

συμβόλων" που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία "προσδιορίζουμε, 

χαρακτηρίζουμε, ορίζουμε και αξιολογούμε, μιλάμε για πράγματα έξω από την άμεση 

εμπειρία μας…" (Verderber, 1998: 115). 

Περαιτέρω, η λεκτική επικοινωνία διακρίνεται σε προφορική και γραπτή. Η 

προφορική επικοινωνία υπερέχει έναντι της γραπτής λόγω του ότι υπάρχει γρήγορη, 

άμεση και πλήρη ανταλλαγή πληροφοριών και επιπλέον άμεση επαφή ανάμεσα σε 

προϊσταμένους και υφισταμένους (Σαΐτης, 2002: 191). Ωστόσο, και οι δύο μορφές 

λεκτικής επικοινωνίας (προφορική και γραπτή) παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Στο χώρο του σχολείου, η επιλογή της μιας ή της άλλης μορφής 

επικοινωνίας από το διευθυντή εξαρτάται τόσο από το είδος και τη σοβαρότητα του 

θέματος όσο και από την υποκειμενική εκτίμηση του αποστολέα (Dean, 1995). Τέλος, 

και στις δύο περιπτώσεις, προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας, το μήνυμα πρέπει να 

διακρίνεται για τη σαφήνεια, την πληρότητα και την ειλικρίνεια (Παρθενόπουλος, 

1997: 222. Ζαβλανός, 1998: 345). 

• μη λεκτική επικοινωνία (non verbal communication). Στη μορφή αυτή επικοινωνίας 

απουσιάζει ο λόγος και η πραγματοποίησή της γίνεται "μέσα από τον οπτικό, τον 

ακουστικό, τον απτικό, το γευστικό και τον οσφρητικό δίαυλο" (Κοντάκος & 

Σταμάτης, 2002-2003: 62). Με τη συγκεκριμένη επικοινωνιακή οδό εκφράζονται 

συναισθήματα, διαθέσεις, στάσεις του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου μέσω του 

σώματος (Βρεττός, 1994), που είναι δύσκολο να εκφραστούν "λεκτικά", (Κοντάκος & 

Πολεμικός, 2002). Δηλαδή, με το μη λεκτικό κώδικα επικοινωνίας εννοούμε την 

επικοινωνιακή διαδικασία μέσα από την οποία κάθε άνθρωπος επηρεάζει τα 

συναισθήματα, τη συμπεριφορά ή τη νοητική κατάσταση άλλων ατόμων, με τη 

χρησιμοποίηση ενός ή περισσότερων μη λεκτικών καναλιών (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 

1998). 

Οι δύο αυτοί τρόποι επικοινωνίας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού "όσοι 

επικοινωνούν αποτελεσματικά βασίζονται τόσο στη λεκτική όσο και στη μη λεκτική 

επικοινωνία" (Dubrin, 1998: 372). Για τη σχέση της λεκτικής και μη λεκτικής 

επικοινωνίας, ο Thompson (2000), υποστηρίζει ότι η λεκτική επικοινωνία παίζει 

σπουδαίο ρόλο στη βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας του ανθρώπου, εφόσον 
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συμπληρώνεται από τη μη λεκτική. Κι αυτό, γιατί "οι λέξεις από μόνες τους δεν είναι 

ικανές να αποδώσουν πλήρως το νόημα όσων θέλουμε να εξωτερικεύσουμε αν δεν 

εμποτιστούν κυρίως με τα «ψυχικά φίλτρα»" (Κοντάκος & Σταμάτης, 2002). Βέβαια, 

υπάρχει και η άποψη σύμφωνα με την οποία η λεκτική επικοινωνία συμπληρώνει τη 

μη λεκτική επειδή κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας "τα μη λεκτικά σήματα 

υπερτερούν σημαντικά" (Σταμάτης, 2005: 103). Σχετική έρευνα έδειξε ότι τα μη 

λεκτικά μηνύματα "ξεπερνούν το 65% του συνόλου των μηνυμάτων που 

ανταλλάσσονται" (Ammudson, 1993), ενώ κάποιες άλλες έρευνες (Burgoon & Guer-

rero, 1994. Irmsher, 1996. Miller, 2000. κ.ά.) εμφανίζουν το ποσοστό αυτό κατά πολύ 

υψηλότερο. 

Αν επιλέξουμε, ως κριτήριο τις επικοινωνούσες ιεραρχικές θέσεις η επικοινωνία στις 

τυπικές οργανώσεις, άρα και στο σχολείο, διακρίνεται σε: 

• κάθετη επικοινωνία (καθοδική). Με βάση τη μορφή αυτή η ροή των μηνυμάτων (π.χ. 

εγκύκλιοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ξεκινάει από τα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας και 

καταλήγει διαδοχικά στα κατώτερα. Αυτό σημαίνει ότι οι υφιστάμενοι δεν έχουν τη 

δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους, τις διαφωνίες, τις αντιθέσεις τους ή να 

διατυπώσουν τυχόν παράπονά τους στους προϊσταμένους τους. Πρόκειται, δηλαδή για 

μια παραδοσιακή μορφή επικοινωνίας με χρονοβόρες διαδικασίες και αλλοίωση του 

αρχικού μηνύματος σε μεγάλο βαθμό. Επειδή, στην καθοδική επικοινωνία απουσιάζει 

η φάση της ανταπόκρισης και τα μηνύματα αλλοιώνονται κατά τη μεταφορά τους στα 

κατώτερα ιεραρχικά κλιμάκια η διοίκηση μιας οργάνωσης που θέλει οι εντολές της να 

φθάνουν γρήγορα και με ακρίβεια στους υφισταμένους της πρέπει να ακολουθεί "την 

τακτική των επιτελικών συναντήσεων" (Σαΐτης, 2002: 185), δίνοντας την ευκαιρία για 

διάλογο ανάμεσα σε ανώτερα και κατώτερα διοικητικά στελέχη. Επομένως, με βάση 

αυτή την αντίληψη, ο προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης, για παράδειγμα, που 

ενδιαφέρεται να φτάσει έγκαιρα και σωστά το πληροφοριακό υλικό στους δασκάλους 

πρέπει να κάνει χρήση της τακτικής των επιτελικών συναντήσεων έτσι ώστε σε μια 

σχολική μονάδα να έχει την ευκαιρία όχι μόνο να μεταβιβάσει πληροφορίες αλλά να 

ακούσει και τις απόψεις, τον αντίλογο δηλαδή από τους εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν στο συγκεκριμένο σχολείο. 

• ανοδική επικοινωνία. Στη μορφή αυτή επικοινωνίας η μεταβίβαση των μηνυμάτων 

(πληροφοριών) (π.χ. παράπονα, δυσαρέσκειες, προβλήματα σχολείου), γίνεται από τα 

κατώτερα επίπεδα της διοίκησης προς τα ανώτερα και έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού οι 

υφιστάμενοι πληροφορούν (ενημερώνουν) τους ανωτέρους τους για την πραγματική 

εικόνα της οργάνωσης. Για παράδειγμα, ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας που 

θέλει να γνωρίζει την πραγματική εικόνα του σχολείου πρέπει να δώσει βαρύτητα στη 
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χρήση της ανοδικής ροής των πληροφοριών (Σαΐτης, 2002: 185). Με αυτόν τον τρόπο 

έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί πληρέστερα για τις αντιδράσεις ή τα παράπονα 

των υφισταμένων του σχετικά με θέματα που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου ή 

και να δεχθεί προτάσεις για τη βελτίωση της "δράσης του οργανισμού" (Αθανασούλα-

Ρέππα, 1999: 161). Πολλές φορές όμως συμβαίνει οι πληροφορίες οι οποίες κινούνται 

από τα κατώτερα επίπεδα προς τα ανώτερα να πάρουν τη μορφή της φήμης ή της 

διάδοσης. Έτσι, κάθε διευθυντικό στέλεχος οφείλει να εξακριβώσει κάθε πληροφορία 

και να την εξουδετερώσει αν πρόκειται για φήμη ή διάδοση, εφαρμόζοντας την 

ανάλογη τακτική που απαιτείται για την εξουδετέρωσή της.46 

• οριζόντια επικοινωνία. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ανταλλαγή μηνυμάτων 

μεταξύ ατόμων που βρίσκονται στο ίδιο διοικητικό επίπεδο του οργανισμού. Η μορφή 

αυτή είναι επίσης σημαντική, αφού εξασφαλίζει το συντονισμό των διαφόρων 

δραστηριοτήτων του αποτελώντας τη βάση για οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας και 

δημιουργίας καλών ανθρωπίνων σχέσεων. Εξάλλου, είναι γνωστό (Dubrin, 1998: 367), 

ότι η αποτελεσματικότητα της εργασίας εξαρτάται από το βαθμό συνομιλίας, 

αλληλοβοήθειας και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στα άτομα του ίδιου οργανωτικού 

επιπέδου. Ύστερα από τις σκέψεις αυτές φρονούμε ότι οι διευθυντές των σχολικών 

μονάδων πρέπει να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς/ υφισταμένους τους στο 

διάλογο, δηλαδή στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για τα εργασιακά τους 

προβλήματα. 

• αμφίδρομη επικοινωνία (ή ανοικτή ή επικοινωνία δύο κατευθύνσεων). Στη μορφή αυτή 

επικοινωνίας υπάρχει η δυνατότητα αντιστροφής των ρόλων -ο παραλήπτης γίνεται 

αποστολέας και ο αποστολέας γίνεται λήπτης- και έτσι ανταλλάσσονται άμεσα και 

ελεύθερα απόψεις μεταξύ των δύο πλευρών, καταλήγοντας σε διαπιστώσεις που θα 

βοηθήσουν στην παραπέρα συνεργασία τους. Με άλλα λόγια, λαμβάνει χώρα η φάση 

της ανταπόκρισης ή ανατροφοδότησης, αφού χωρίς αυτή η γνώση των αποτελεσμάτων 

δεν είναι δυνατό να γίνει γνωστή. Έτσι, αφενός μία πληροφορία αποκτά νόημα και 

σημασία και αφετέρου η επικοινωνία αποκτά ποιότητα. 

Ύστερα από όλα όσα αναπτύχθηκαν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η επικοινωνία, η 

οποία συναντάται σε κάθε κοινωνική οργάνωση, όπως το σχολείο: (α) αποτελεί βασικό 

συνθετικό στοιχείο για τη δυνατότητα αποτελεσματικής λειτουργίας του οργανισμού και (β) 

έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για την επιτυχή έκβαση των στόχων του, αφού μέσω 

της επικοινωνίας υπάρχει όχι μόνο ενοποίηση κάθε οργανωμένης προσπάθειας αλλά και 

                                                 
46 Ενδεικτικά, για την εξουδετέρωση των φημών οι N. Difonzo, P. Bordia και o R. Rosnow (1994: 

57-60) προτείνουν πολλές τακτικές. 
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αλλαγή της συμπεριφοράς των μελών μιας ομάδας και τελικά επηρεάζεται καθοριστικά η 

απόδοσή τους. 

2.3.5. Εμπόδια και τρόποι βελτίωσης της επικοινωνίας. 

Η καθιέρωση κανόνων αποτελεσματικής επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη μιας τυπικής 

οργάνωσης βελτιώνει τις διαπροσωπικές τους σχέσεις προκειμένου να υπάρξει αρμονική 

συμβίωση στο περιβάλλον που εργάζονται με απώτερο σκοπό την πραγματοποίηση των 

αρχικώς τιθέμενων στόχων της. Η ολοκλήρωση όμως της επικοινωνιακής διαδικασίας 

επιτυγχάνεται όταν έχουμε ορθή λήψη του μηνύματος. Δηλαδή, όταν ο δέκτης 

"αποκωδικοποιεί τα σύμβολα με τρόπο πανομοιότυπο με αυτόν που έχει υπόψη του ο 

πομπός" (Σαΐτης, 2002: 188). Πολλές φορές όμως η λήψη ενός μηνύματος δεν είναι ορθή, 

αφού εμποδίζεται από διάφορες αιτίες, συναντά εμπόδια, θορύβους ή παράσιτα, μειώνοντας 

κατά πολύ την καθαρότητα και την ακρίβεια του πληροφοριακού υλικού επηρεάζοντας κατ’ 

επέκταση, την αμοιβαία κατανόηση του μηνύματος. Τα εμπόδια αυτά που μπορεί να 

προέρχονται είτε από τον αποστολέα και τον παραλήπτη του μηνύματος είτε από το 

περιβάλλον εντός του οποίου συντελείται η διαδικασία της επικοινωνίας έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της αποτελεσματικότητάς της. 

Στη σχετική βιβλιογραφία, (Παναγιωτοπούλου, 1997: 240-241. Dubrin, 1998: 370-374. 

Ζαβλανός, 1998: 341-344. Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1999: 292-295. Χατζηπαντελή, 1999: 

146. Μπουραντάς, 2001: 436-443. Λούτας, 2002: 44-46. Σαΐτης, 2002: 188-189. κ.ά.) 

αναφέρονται μια σειρά από εμπόδια47 που παρεμβάλλονται στη ροή της πληροφόρησης, από 

τα οποία ξεχωρίζουμε τα εξής: 

• Τα σημασιολογικά ή γλωσσικά ή εννοιολογικά προβλήματα. Για να υπάρξει 

αποτελεσματική επικοινωνία πρέπει πομπός και δέκτης να έχουν τις ίδιες γνώσεις και 

εμπειρίες. Με άλλα λόγια, "να υπάρχει σύμπτωση ανάμεσα στο νόημα που εστάλη και 

στο μήνυμα που ελήφθη" (Ζαβλανός, 1998: 341). Κι αυτό γιατί ο μεν πρώτος (πομπός) 

κωδικοποιεί το μήνυμα σύμφωνα με το δικό του γνωστικό και εμπειρικό πλαίσιο ο 

δεύτερος όμως (δέκτης) το αποκωδικοποιεί στηριζόμενος στις δικές του γνώσεις, 

παραστάσεις και εμπειρίες. Επομένως, η ταύτιση του εννοιολογικού, γλωσσικού και 

σημασιολογικού πλαισίου των δύο πλευρών απαιτείται να είναι κοινή, ούτως ώστε να 

                                                 
47 Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλές δυσκολίες (εμπόδια-θόρυβοι-παράσιτα), οι οποίες αν 

παρεμβληθούν δυσχεραίνουν την επικοινωνιακή διαδικασία, όπως: βιολογικά, ψυχολογικά, 

περιβαλλοντικά, προσδοκίες, αναποφασιστικότητα στην αποστολή του μηνύματος, έλλειψη 

λεπτομερών γνώσεων για το μήνυμα που επιθυμούμε να αποστείλουμε, συναισθηματικές συγκρούσεις, 

δυσκολία μετατροπής ιδεών σε μήνυμα, περιεχόμενο εννοιών, κώδικες επικοινωνίας, προδιάθεση, 

αντίληψη, κακή διαμόρφωση του μηνύματος, συνθήκες επικοινωνίας κ.ά.. 
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αποφεύγεται η διαφοροποιημένη πρόσληψη νοημάτων. Δηλαδή, ο αποστολέας του 

μηνύματος πρέπει να σκεφτεί σοβαρά και να προβλέψει "την έννοια που θα δώσουν οι 

παραλήπτες σε ορισμένους όρους" (Dubrin, 1998: 371), αφού πολλές φορές: (α) οι 

λέξεις έχουν διαφορετικό νόημα και μπορεί να σημαίνουν διαφορετικά πράγματα σε 

διαφορετικούς ανθρώπους και (β) τα σύμβολα (συμβολικές παρουσιάσεις) ενδέχεται 

να χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως. 

• Η επιλεκτική αντίληψη. Όταν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συμβαίνει ο 

παραλήπτης του μηνύματος να αξιολογεί το περιεχόμενό του και να επιλέγει όσα από 

αυτό ανταποκρίνονται στις αξίες, στις γνώσεις ή στις αντιλήψεις του (προσωπικότητά 

του), έχουμε επιλεκτική αντίληψη. Δηλαδή, "από όσα ακούμε, βλέπουμε και 

αντιλαμβανόμαστε, συγκρατούμε αυτά που ανταποκρίνονται περισσότερο στις 

εμπειρίες μας, στο υπόβαθρό μας, ή στο τι ξέρουμε, τι πιστεύουμε και τι μας αρέσει" 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2001: 71). Πιο απλά, ακούμε αυτά που επιθυμούμε να ακούσουμε 

και όχι αυτά τα οποία μας πληροφορούν. Κι αυτό πιθανά μπορεί να οφείλεται: (α) στην 

έλλειψη ενδιαφέροντος και συγκέντρωσης από μέρους του αποδέκτη (αδιαφορία, 

παθητικότητα κ.ά.), (β) σε άλλα -φυσικά- εμπόδια (π.χ. κούραση), τα οποία 

συμβάλλουν στην επιλεκτική αντίληψη (Σαΐτης, 2002: 189) και (γ) στην τάση που 

έχουμε ως αποδέκτες μηνυμάτων να αγνοούμε οποιαδήποτε πληροφορία αντικρούει ή 

αναιρεί πεποιθήσεις, αξίες και προσδοκίες που ήδη έχουν εδραιωθεί μέσα μας. Κάτι 

τέτοιο δικαιολογείται απόλυτα, "αφού ο κάθε άνθρωπος αποτελεί μια ξεχωριστή 

προσωπικότητα,48 και η αντίληψή του είναι διαφορετική από αυτή των άλλων" 

(Μπουραντάς, 2001: 440). Εξάλλου, οι άνθρωποι ερμηνεύουν κάθε μήνυμα ανάλογα 

με τις διαμορφωμένες αντιλήψεις τους, οι οποίες έχουν προκύψει από τις εμπειρίες, τις 

γνώσεις, τις επιθυμίες, τις αξίες τους κ.ά. (Χατζηπαντελή, 1999: 146) με συνέπεια να 

δημιουργούνται σημαντικά εμπόδια στην επικοινωνία. Τέλος, σημειώνουμε ότι "κατ’ 

ανάλογο τρόπο, το μήνυμα αντικατοπτρίζει το ρόλο, την ταυτότητα, τις αξίες, την 

ψυχική διάθεση και τα κίνητρα του αποστολέα" (Ζαβλανός, 1998: 342). 

• Η αξιοπιστία της πηγής. Η αξιοπιστία της πηγής του κάθε μηνύματος αποτελεί τη βάση 

αξιολόγησής του, αφού το περιεχόμενό του ερμηνεύεται σύμφωνα με την πηγή. 

Άλλωστε, σύμφωνα με σχετικές έρευνες (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999: 72), όσο 

υψηλότερο βαθμό αξιοπιστίας παρουσιάζουν οι πηγές των μηνυμάτων τόσο 

περισσότερο επηρεάζουν συμπεριφορές, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες πηγές που 

παρουσιάζουν χαμηλότερο βαθμό αξιοπιστίας. Επίσης, όταν ο αποστολέας 

                                                 
48 "Η προσωπικότητα του ανθρώπου, πέρα από το γενετικό υλικό που την καθορίζει σε κάποιο 

βαθμό, διαμορφώνεται κάτω από την επιρροή των κοινωνικών και πολιτισμικών επιδράσεων του 

περιβάλλοντός του" (Ζησίδης, 2006: 149). 
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χαρακτηρίζεται από έλλειψη αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες, τις γνώσεις, 

τις εμπειρίες, την κρίση που διαθέτει, τότε οι παραλήπτες των μηνυμάτων 

ενδιαφέρονται λιγότερο να ακούσουν, να πιστέψουν και να κατανοήσουν αυτά που 

τους "μεταφέρει" (Μπουραντάς, 2001: 437-438). Για παράδειγμα, αν ένα διευθυντικό 

στέλεχος της εκπαίδευσης (διευθυντής σχολείου), "εκπέμπει", συνήθως λάθος 

μηνύματα, λαμβάνει λάθος αποφάσεις, μεταβιβάζει λανθασμένες οδηγίες (εντολές) ή 

δίνει ανακριβείς πληροφορίες προς τους υφισταμένους του δασκάλους και είναι 

αναγκασμένος να τα αποσύρει ή να τα τροποποιεί, εκ των πραγμάτων δημιουργεί 

δυσπιστία στους δασκάλους και αναμφισβήτητα δύσκολα μπορεί πλέον στο μέλλον να 

επικοινωνήσει αποτελεσματικά με αυτούς. Κι αυτό γιατί, "από τη στιγμή που υπάρχει 

δυσπιστία προς την πηγή του μηνύματος δεν υπάρχει και σωστή επικοινωνία" 

(Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1999: 294). Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να 

έχουμε ένα πλήρες και αποτελεσματικό επικοινωνιακό δίκτυο σε μια τυπική 

οργάνωση, όπως είναι και η σχολική μονάδα είναι απαραίτητο: (α) τα άτομα που 

εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή να έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες επικοινωνιακές 

τεχνικές, δεξιοτεχνίες, να διαθέτουν εμπειρία και (β) να είναι πρόθυμα να κάνουν 

δυνατή την πλήρη επικοινωνία, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τον κύκλο της 

επικοινωνιακής λειτουργίας. 

• Η κακή επιλογή χρόνου, τόπου και τρόπου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

επιχειρείται η μετάδοση ενός μηνύματος πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Δηλαδή, η 

επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής, του ιδανικού χώρου και του ενδεδειγμένου 

τρόπου είναι στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τον αποστολέα 

του μηνύματος, ούτως ώστε αφενός να διευκολυνθεί η ομαλή ροή του πληροφοριακού 

υλικού και αφετέρου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η δεκτικότητα και κατ’ 

επέκταση η κατανόηση του περιεχομένου του μηνύματος. Κι αυτό, γιατί σε αντίθετη 

περίπτωση η αποτελεσματική επικοινωνία θα παραμένει ζητούμενο. Κανένας 

διευθυντής, για παράδειγμα, δεν θα ακούσει προσεκτικά έναν δάσκαλο, όταν αυτός 

προσπαθεί να του εξηγήσει ένα σοβαρό προσωπικό του πρόβλημα στο διάδρομο του 

σχολείου, παρουσία μαθητών και άλλων εκπαιδευτικών και μάλιστα τη στιγμή κατά 

την οποία ο πρώτος έχει μια επείγουσα υπηρεσιακή συνάντηση με τον προϊστάμενό 

του. 

Ύστερα από όσα προαναφέραμε και με δεδομένο ότι η επικοινωνία: (α) αποτελεί ένα από 

τα βασικότερα στοιχεία επίτευξης των στόχων των σχολικών μονάδων και (β) έναν από τους 

βασικούς παράγοντες ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας των σχολικών οργανισμών είναι 

αναγκαία συνθήκη και επιτακτική ανάγκη η παράκαμψη και εξουδετέρωση των δυσκολιών 

αυτών. Για να ξεπεραστούν τα συγκεκριμένα εμπόδια και για να καταστεί αποτελεσματική 
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και πλήρης η ενδοσχολική επικοινωνία κάθε διοικητικό στέλεχος πρέπει να προσπαθεί για 

συνεχή βελτίωσή της τηρώντας ορισμένες βασικές επικοινωνιακές αρχές και λαμβάνοντας 

υπόψη του κάποιες μεταβλητές που υπεισέρχονται στη διαδικασία της. Οι βασικές αρχές, οι 

οποίες συμβάλλουν και χαρακτηρίζουν την επικοινωνία ως αποτελεσματική έχουν σχέση 

τόσο με τον αποστολέα και τη μετάδοση του μηνύματος όσο και με τον παραλήπτη και την 

ικανότητά του για ορθή αποκωδικοποίηση του περιεχομένου του μηνύματος. 

Σε ό,τι αφορά τον αποστολέα και τη μετάδοση του μηνύματος πρέπει: 

• ο ίδιος (αποστολέας) να έχει ξεκαθαρίσει στο μυαλό του την πληροφορία που θέλει να 

μεταβιβάσει, αφού ο ξεκάθαρος σκοπός του μηνύματος αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα βήματα για αποτελεσματική επικοινωνία. Επίσης, το περιεχόμενο του 

μηνύματος πρέπει να ανταποκρίνεται όσο αυτό είναι δυνατό στο πνευματικό επίπεδο 

των αποδεκτών και να μην είναι έξω από το κλίμα που επικρατεί στη συγκεκριμένη 

τυπική οργάνωση (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1999: 295). 

• το μήνυμα να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, πληρότητα και ειλικρίνεια. Για να συμβεί 

αυτό χρειάζεται ο πομπός να χρησιμοποιεί ακριβείς λέξεις χωρίς διφορούμενο νόημα 

και απλές φράσεις με ακριβές περιεχόμενο αποφεύγοντας δηλαδή τις πολυσύνθετες 

και αφηρημένες προτάσεις (Σαΐτης, 2002: 190). Επίσης, το μήνυμα πρέπει να είναι 

περιεκτικό και σύντομο, εμπεριέχοντας όμως όλες εκείνες τις απαραίτητες 

πληροφορίες που θα το καταστήσουν σαφές και κατανοητό. Ακόμη, οι πληροφορίες 

πρέπει να είναι αληθείς, αφού η ειλικρίνεια και "η απόλυτη ταύτιση λόγων και έργων" 

του προϊσταμένου δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αυτόν και τους 

υφισταμένους του. 

Από την άλλη πλευρά, ο παραλήπτης του μηνύματος πρέπει: 

• να μην είναι αρνητικός κατά τη λήψη του, 

• να δείξει την απαραίτητη συγκέντρωση, προσοχή και υπομονή, δηλαδή να είναι καλός 

"ακροατής" 

• αφού λάβει το μήνυμα, να μην είναι βιαστικός στην αποκωδικοποίησή του, αλλά να 

προσπαθήσει να κατανοήσει το περιεχόμενό του και ύστερα να καταλήξει σε κρίσεις 

και συμπεράσματα, και 

• να έχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για αναλυτική προσέγγιση του 

περιεχομένου του μηνύματος. Δηλαδή, να μπορεί να κατανοεί απόλυτα και να 

ερμηνεύει ορθά αυτά τα οποία ο αποστολέας επιθυμεί να του μεταφέρει. 

2.3.6. Σημαντικότητα της επικοινωνίας στο σχολείο. 
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Η επικοινωνία, το αρχαιότερο κοινωνικό κεκτημένο, ως το κύριο χαρακτηριστικό της 

κοινωνικής διαβίωσης του ανθρώπου και το θεμέλιο όλων των διαπροσωπικών σχέσεων, 

προϋποθέτει μια συγκεκριμένη ανάγκη που τη δημιουργεί, ένα κίνητρο το οποίο ωθεί τα 

άτομα να εκφραστούν ελεύθερα και να αλληλεπιδρούν. Δηλαδή, είναι το μέσο με το οποίο οι 

άνθρωποι συνδέονται και σχηματίζουν οργανώσεις, για να επιτύχουν κοινούς στόχους. Η 

επικοινωνία, η οποία "εξ ορισμού είναι μέσο επαφής, κατανόησης και συνεργασίας, 

ανάπτυξης κοινοτικού πνεύματος" (Αργυρόπουλος, 1998: 9) και "αποτελεί ένα συνδετικό 

ιστό στις κοινωνικές σχέσεις" (McQuail & Windahl, 2001: 29) αποσκοπεί στο συντονισμό 

των ενεργειών όλων των εργαζομένων και στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας 

καθώς, επίσης, και στη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης. 

Η συνεργασία και ο συντονισμός των μελών μιας οργάνωσης δεν μπορεί σε καμιά 

περίπτωση να επιτευχθεί χωρίς επικοινωνία, αφού η τελευταία "αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση όχι μόνο της αποτελεσματικότητας αλλά και της ίδιας της συγκρότησης και 

λειτουργίας της" (Χατζηπαντελή, 1999: 144). Η καθοδήγηση, η ηγεσία, η υποκίνηση49 και το 

κατάλληλο κοινωνικό κλίμα στις σύγχρονες οργανώσεις δεν είναι ποτέ δυνατό να 

επιτευχθούν χωρίς αποτελεσματική επικοινωνία50. Συγκεκριμένα, ο ρόλος της ανοικτής 

(αμφίδρομης) επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για τη δημιουργία καλών 

εργασιακών σχέσεων όσο και για την ύπαρξη κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 

αλληλοσεβασμού ανάμεσα στα μέλη κάθε κοινωνικού οργανισμού. Όσο καλύτερες είναι οι 

σχέσεις αυτές, τόσο πιθανότερο είναι να προκύψει μία αμοιβαία, αποτελεσματική 

επικοινωνία, που θα αποφέρει πιο ικανοποιητικό έργο. Με άλλα λόγια, "η επικοινωνία δεν 

είναι μια απλή μηχανική ενέργεια, αλλά έχει τη δυναμική της και αποβλέπει σε αναμενόμενη 

συμπεριφορά" (Παπαϊωάννου, 2003: 161). Σύμφωνα με μια ευρύτατη παγκόσμια έρευνα που 

έχει διενεργηθεί (Marshall Goldsmith & Howard Morgan), η συχνότητα της επικοινωνίας 

ανάμεσα σε διευθυντικά στελέχη και υφισταμένους είναι "περισσότερο σημαντική απ’ ό,τι η 

διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης…" και κατ’ επέκταση η "ύπαρξη στενής σχέσης" 

μεταξύ διευθυντή/ ηγέτη και συνεργατών/ υφισταμένων είναι, επίσης, σημαντική, αφού 

"ηγεσία θα πει σχέση" (Πρβλ. Δαμουλιάνου, 2005: 14). 

Σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τη χρησιμότητα της επικοινωνίας, ως "πολύπλευρης και 

πολυδιάστατης διαδικασίας" (Κοντάκος & Πολεμικός, 1999: 263) μεταξύ προϊσταμένου και 

                                                 
49 Σημειώνουμε ότι "η προσωπική υποκίνηση είναι σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη του 

επικοινωνιακού συστήματος της οργάνωσης" (Αναγνωστόπουλος, 2002: 52). 
50 Θεωρούμε απαραίτητο να αναφέρουμε εδώ ότι η δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων 

εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών του οργανισμού για σκοπούς ενημέρωσης και 

συντονισμού είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων οργανισμών 

(Πασιαρδής, 2004: 84). 
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υφισταμένων, για την οποία ενδιαφερόμαστε πρωτίστως στην παρούσα εργασία, τονίζουμε 

ότι αυτή είναι απαραίτητη κυρίως, για: 

• να ανατεθούν καθήκοντα και να δοθούν οδηγίες για την εκτέλεσή τους, και 

• να γίνουν γνωστοί και να κατανοηθούν από τους υφισταμένους οι στόχοι, οι πολιτικές, 

οι διαδικασίες και οι πρακτικές της οργάνωσης. 

Επίσης, με την επικοινωνία κάθε προϊστάμενος μπορεί να καταλάβει καλύτερα τις 

ικανότητες/ δεξιότητες των υφισταμένων του, "τις οποίες αξιοποιεί και αντιλαμβάνεται τις 

ανάγκες τους, τις οποίες φροντίζει να ικανοποιεί" (Λεμπέσης, 2004: 36 και 2004: 77). 

Μεταφέροντας τις παραπάνω σκέψεις στο χώρο του σχολείου παρατηρούμε ότι η 

αμοιβαία και αμφίδρομη επικοινωνία αποτελεί ένα από τα ζωτικά χαρακτηριστικά/ 

γνωρίσματα του σχολείου ως κοινωνικού συστήματος και πραγματοποιείται παντού μέσα 

στη σχολική μονάδα και με διαφορετικούς τρόπους (Hoy & Miskel, 1996). Επίσης, είναι 

παράγοντας μεγάλης σημασίας που συμβάλλει είτε στη διαμόρφωση ενός θετικού και 

ευνοϊκού κλίματος είτε στη δημιουργία ενός αρνητικού και δυσμενούς σχολικού κλίματος για 

μάθηση (Hoy & Miskel, 2001). 

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι η κακή και ελλιπής επικοινωνία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας δεν επιτρέπει την επίτευξη των σκοπών της. Δηλαδή, 

χωρίς το κατάλληλο σύστημα επικοινωνίας δεν μπορεί να υπάρξει ο σχολικός οργανισμός, 

αφού ο περισσότερος χρόνος των διευθυντών και υποδιευθυντών, λογουχάρη, αναλίσκεται 

σε επικοινωνία με άτομα του εσωτερικού τους κυρίως περιβάλλοντος ή, όπως 

χαρακτηριστικά ειπώθηκε, "οι διευθυντές σχολικών μονάδων ξοδεύουν 70% του χρόνου 

επικοινωνώντας" (Hoy & Miskel, 1987: 356). Κατά άλλους ερευνητές (Henrichs, 1964. 

Mintzberg, 1975. κ.ά.), ο χρόνος που ξοδεύει ένας διευθυντής σχολείου δημοτικής 

εκπαίδευσης αγγίζει το 85%, αφού συνεχώς χρειάζεται να ανταλλάσσει πληροφορίες με το 

υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό, να συνεδριάζει, να δέχεται και να συνομιλεί με γονείς, 

σχολικούς συμβούλους, προϊσταμένους κ.ά.. Συγκεκριμένα, η ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων, 

πληροφοριών, συζητήσεων του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση 

κάποιου ή κάποιων προβλημάτων της σχολικής μονάδας, η ακρόαση από την πλευρά του 

διευθυντή αιτημάτων των μαθητών και των γονέων τους και η συνεννόηση του διευθυντή με 

τις Τοπικές Αρχές και την εκπαιδευτική ιεραρχία είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα 

επικοινωνίας της σχολικής διεύθυνσης με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του 

σχολείου σε καθημερινή βάση (Παπαϊωάννου, 1997). 

Από αυτά που προηγήθηκαν γίνεται σαφές ότι η επικοινωνία στο χώρο του σχολείου 

αφενός αποτελεί τη βάση για την ομαλή ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αφετέρου 

βοηθά, ώστε οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται εκ μέρους των συνεργαζόμενων 

ατόμων (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς κ.ά.) να εξασφαλίζουν την ομαλή και 
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αποτελεσματική λειτουργία αυτού. Επομένως, η δημιουργία και η ύπαρξη αποτελεσματικών 

επικοινωνιακών συστημάτων στους σύγχρονους σχολικούς οργανισμούς είναι απαραίτητη 

όσο ποτέ άλλοτε για την επιβίωση και την εξέλιξή τους. Αυτονόητο είναι ότι ο ρόλος του 

(της) διευθυντή (-τριας) της σχολικής μονάδας είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην υλοποίηση 

της ανοικτής (αμφίδρομης), κυρίως, επικοινωνίας εντός του χώρου και του περιβάλλοντος 

του σχολείου. Από πολλούς δε χαρακτηρίζεται "ως το βασικότερο και το κυριότερο 

συστατικό μέρος του σχολικού οργανισμού για την υλοποίηση της αμφίδρομης επικοινωνίας 

μέσα στη σχολική μονάδα" (Πασιαρδής, 2004: 88), αφού αυτός (αυτή) είναι που θα δώσει τις 

εντολές, θα παροτρύνει τους συναδέλφους του (της) εκπαιδευτικούς και θα καθοδηγήσει τα 

μέλη της σχολικής κοινότητας στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. 

Η επικοινωνία, στο χώρο του σχολικού οργανισμού, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο 

στις διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών και δεν πρέπει να αμελείται από το 

διευθυντή, αλλά να αποτελεί προτεραιότητά του, αφού πολλές φορές -για διάφορους λόγους- 

οι ισορροπίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες. Οι άριστες σχέσεις των μελών της σχολικής 

κοινότητας, βασισμένες σε υγιείς αρχές, πρέπει να είναι βασικότατη επιδίωξη και μέλημα 

πρώτης γραμμής των διευθυντών, γιατί αυτές διδάσκουν, διαμορφώνουν και εξελίσσουν. 

Επιπλέον, η σωστή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου: (α) παίζει 

σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη διαχείριση της γνώσης και της 

αξιοποίησης της συλλογικής εμπειρίας με σκοπό τη διαμόρφωση κοινής σχολικής 

κουλτούρας, κοινής αντίληψης και ιεράρχησης, (β) ενισχύει το αίσθημα του "ανήκειν" σε μια 

ομάδα με κοινούς στόχους και κοινά συμφέροντα, όπου αναγνωρίζονται οι επιτυχίες τους και 

ενθαρρύνονται να συνεχίσουν την επιτυχημένη προσπάθειά τους και (γ) δημιουργεί ένα 

θετικό κλίμα με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων και την αμοιβαία βελτίωση όλων των 

εμπλεκομένων πλευρών της επικοινωνιακής διαδικασίας. 

Η εδραίωση αποτελεσματικής επικοινωνίας με το διδακτικό προσωπικό αλλά και με 

παράγοντες που ανήκουν στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου και ασκούν επιδράσεις σ’ 

αυτό, αποτελεί βασικό άξονα της διοικητικής ευθύνης του διευθυντή του σχολικού 

οργανισμού, αφού "ως άμεσα υπεύθυνος" για τη λειτουργία του "διαδραματίζει σημαντικό 

και αξιόλογο ρόλο" στον τομέα της επικοινωνίας (Πασιαρδής, 2004: 88) και απαιτεί τη 

διαμόρφωση ενός άριστα δομημένου επικοινωνιακού συστήματος. Βέβαια, για την επίτευξη 

των παραπάνω ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερες 

επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες51, αφού η δύναμή του ως ηγέτη "αποδεικνύεται, 

όταν πετυχαίνει συγκατάθεση εκεί όπου παρουσιάζεται άρνηση" (Λεοντίου, 1987: 27). 

                                                 
51 Σήμερα, όταν μιλάμε για επικοινωνιακές ικανότητες εννοούμε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, οι οποίες 

αφορούν στην επιτυχία του ζητούμενου επικοινωνιακού σκοπού, ενώ οι επικοινωνιακές 
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Άλλωστε, η σημαντικότητα των ικανοτήτων-δεξιοτήτων αυτών προκύπτει και από το 

γεγονός ότι η ανάπτυξη της επιδεξιότητας στην τέχνη της επικοινωνίας είναι ένα από τα 

βασικά στοιχεία της κατάρτισης των στελεχών στη σύγχρονη διοίκηση (Καραγιάννης, 2000: 

176). Παρόλα αυτά, σχετικές έρευνες έδειξαν ότι: (α) η δεξιότητα της σωστής επικοινωνίας 

είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα των διευθυντών, γι’ αυτό και πρέπει να μάθουν να 

επικοινωνούν επιτυχώς (Cox 1968) και (β) στη χώρα μας ελάχιστη προσοχή δίνεται στην 

ανάπτυξη των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης και ειδικότερα στον τομέα της 

επικοινωνίας που κυριαρχεί σε κάθε έκφανση της σχολικής ζωής (Σαΐτης & 

Γουρναρόπουλος, 2001). 

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι η επικοινωνία διευθυντή-εκπαιδευτικών στο χώρο 

του σχολείου, όπως και σε κάθε σύγχρονο κοινωνικό οργανισμό: (α) αποτελεί βασική 

προϋπόθεση που προσδιορίζει τις διοικητικές διαδικασίες, αφού είναι απαραίτητη τόσο για 

τον καθορισμό των στόχων και την αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων του 

σχολικού οργανισμού όσο και για την άσκηση των λειτουργιών της διοίκησης και της 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, (β) συμβάλλει στη συνοχή των μελών της σχολικής 

ομάδας και (γ) συντελεί στην ανάπτυξη αισθημάτων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 

ειλικρίνειας. 

2.3.7. Τρόπος μετάδοσης των εντολών από το διευθυντή σχολείου. 

Όπως προηγουμένως αναφέρθηκε, η επικοινωνία ανάμεσα στο διευθυντή και στους 

υφισταμένους του είναι απαραίτητη για την ανάθεση καθηκόντων και τη διαβίβαση εντολών. 

Σε ό,τι αφορά τη μετάδοση μιας εντολής, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι έχει μεγάλη 

σημασία ο τρόπος με τον οποίο ο διευθυντής θα διαβιβάσει, θα κοινοποιήσει και θα 

απευθύνει στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς κάθε οδηγία ή εντολή. 

Σε κάθε περίπτωση ο διευθυντής οφείλει να γνωρίζει την τεχνική που απαιτείται για την 

κοινοποίηση κάποιας εντολής, με έμφαση στα παρακάτω στοιχεία (Σαΐτης, 2002-α: 208): 

• Το περιεχόμενο της εντολής, το οποίο πρέπει να είναι κατανοητό από τον εκπαιδευτικό 

στον οποίο απευθύνεται. Δηλαδή, πρέπει να διακρίνεται από απόλυτη σαφήνεια και 

ακρίβεια, χωρίς να επιτρέπει καμία απολύτως παρερμηνεία στο νόημά του. Επίσης, η 

διατύπωσή του να έχει το χαρακτήρα οδηγίας και όχι αυστηρής εντολής ή διαταγής. 

• Ο τόνος με τον οποίο δίνεται μια εντολή, αφού οποιαδήποτε εργασία, όσο κοπιώδης και 

αν είναι, εκτελείται σωστά και ευχάριστα, αν ο τρόπος με τον οποίο δόθηκε 

χαρακτηρίζεται από ηρεμία και ευγένεια. Επομένως, η μεταβίβαση της εντολής με 

φιλικό, δημοκρατικό και όχι αυταρχικό τρόπο από το διευθυντή προς τους 

                                                                                                                                           
δεξιότητες, οι οποίες αφορούν ένα υποσύνολο των γενικών κοινωνικών δεξιοτήτων, αναφέρονται 

στο χειρισμό των συμβόλων για την επίτευξη κάποιου σκοπού. 
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εκπαιδευτικούς του σχολικού οργανισμού φανερώνει αφενός τις καλές διαπροσωπικές 

τους σχέσεις και συμβάλλει αφετέρου στην αποδοχή και υλοποίηση αυτής. 

• Η επιλογή του κατάλληλου χρόνου. Δηλαδή μία εντολή, για να είναι εφαρμόσιμη, 

χρειάζεται να δίνεται την κατάλληλη χρονική στιγμή και όχι π.χ. προς το τέλος του 

ωραρίου εργασίας, γιατί είναι βέβαιο ότι η εκτέλεσή της θα γίνει αποδεκτή με μεγάλη 

δυσφορία από τους παραλήπτες εκπαιδευτικούς. 

• Η επιλογή του κατάλληλου χώρου, αφού η διαβίβαση της εντολής στον κατάλληλο 

χώρο βοηθάει όχι μόνο στην υλοποίησή της αλλά και στην αποτελεσματικότητα της 

ίδιας της επικοινωνίας ανάμεσα στο διευθυντή και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

Αν μάλιστα ο διευθυντής πρέπει να κάνει κάποια παρατήρηση σε έναν εκπαιδευτικό, 

γονιό ή μαθητή, οφείλει να επιλέξει με προσοχή την καταλληλότητα του 

συγκεκριμένου χώρου. 

Επίσης, ο διευθυντής οφείλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και σημασία σε κάποια 

επιπλέον βασικά σημεία, όπως: 

• η εντολή να δίνεται, μόνο όταν υπάρχει σοβαρή και απαραίτητη ανάγκη να δοθεί, 

• η εντολή πρέπει να έχει αποκλειστικά ως αντικειμενικό σκοπό την πραγματική βοήθεια 

προς τον αποδέκτη, ώστε να φέρει σε πέρας την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, και 

• η εντολή, όταν δίνεται, πρέπει να εκτελείται, γι’ αυτό ο διευθυντής χρειάζεται να είναι 

αρωγός στην προσπάθεια υλοποίησής της δείχνοντας κατανόηση και διάθεση 

συνεργασίας. 

Συμπερασματικά, η μετάδοση μιας εντολής από το διευθυντή στους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής μονάδας αποτελεί λεπτό σημείο στις σχέσεις τους. Γι’ αυτό η σωστή εκτέλεση μιας 

εντολής εξαρτάται τόσο από τον ίδιο το διευθυντή που δίνει την εντολή όσο και από τον 

εκπαιδευτικό που λαμβάνει και καλείται να υλοποιήσει την εντολή. Αναπόφευκτα η έλλειψη 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αρμονικών σχέσεων των δύο αυτών πλευρών δημιουργεί σε 

αρκετές περιπτώσεις περιπλοκές και αδιέξοδα, αφού κάθε άτομο εκλαμβάνει το νόημα της 

εντολής (μηνύματος) και το ερμηνεύει σύμφωνα με την αντίληψή του, την προσωπικότητά 

του, τις εμπειρίες του, το περιβάλλον και την κοινωνική του προέλευση. 

2.4. Καθήκοντα της σχολικής διεύθυνσης που καθορίζονται από τη νομοθεσία. 

Σύμφωνα με το νόμο 1566/ 1985, άρθρο 11, Κεφάλαιο Δ΄, (ΦΕΚ 167, τ. Α΄), ο διευθυντής 

του σχολείου "είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της 

σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την 

εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων, που εκδίδονται σύμφωνα με την 
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υπουργική απόφαση για τις αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων. Μετέχει επίσης στην 

αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου του και συνεργάζεται με τους σχολικούς 

συμβούλους". Ειδικότερα, με την Υπουργική Απόφαση 353.1./ 324/ 105657/ Δ1/ 16-10-2002, 

(ΦΕΚ 1340, τ. Β΄), περί "Καθορισμού των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των 

διδασκόντων", ο διευθυντής του σχολείου: 

α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει 

τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό 

στην κοινωνία. 

β) Καθοδηγεί και βοηθεί τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους 

νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα 

και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα. 

γ) Φροντίζει, ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά. 

δ) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους 

ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει τη συνοχή του Συλλόγου 

Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των 

εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ’ αυτούς. 

ε) Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να 

ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. 

Σε ό,τι αφορά τα γενικά διοικητικά καθήκοντα, ο διευθυντής: 

α) Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους. 

β) Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. 

γ) Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις 

εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για 

την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων. 

δ) Προωθεί, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή 

Προϊστάμενο Γραφείου και τους Σχολικούς Συμβούλους, τη λειτουργία τμημάτων 

πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, Ενισχυτικής Διδασκαλίας, τάξεων υποδοχής, 

φροντιστηριακών τμημάτων, τμημάτων διευρυμένου ωραρίου, Ολοήμερου σχολείου 

και των λοιπών εκπαιδευτικών καινοτομιών και έχει την ευθύνη για την οργάνωση 

και τη λειτουργία αυτών. 
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ε) Συγκροτεί με πράξη του τις επιτροπές για τις εξετάσεις, για τη συγκέντρωση των 

δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων και όσες άλλες προβλέπονται 

για τη λειτουργία του σχολείου. 

στ) Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, όπως 

προβλέπει η νομοθεσία. 

ζ) Ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, για την 

εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου. 

Σε ό,τι αφορά τη σχέση του διευθυντή με το Σύλλογο των Διδασκόντων: 

α. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου στις 

συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και 

εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει την εισήγηση θεμάτων σε άλλον εκπαιδευτικό. 

β. Σε συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων εισηγείται την κατανομή των 

πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών. Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες όλου 

του προσωπικού μέσα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων του. 

γ. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου 

προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του. 

δ. Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για το έργο της σχολικής επιτροπής. 

Μεριμνά μαζί με το Σύλλογο των Διδασκόντων για τη συντήρηση και λειτουργία των 

σχολικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων εποπτικών 

μέσων διδασκαλίας. 

ε. Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική 

των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας 

των μαθητών. 

στ. Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις 

εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την 

εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

ζ. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων 

και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την 

τήρηση της πειθαρχίας. 

η. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, 

τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του 

κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό. 

θ. Είναι υπεύθυνος για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων, σε συνεργασία με τον 

Υποδιευθυντή του σχολείου και τον ορισθέντα εκπαιδευτικό. 
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ι. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των 

γονέων, το οποίο κοινοποιεί στο σύλλογο γονέων και τον οικείο Διευθυντή ή 

Προϊστάμενο Γραφείου Εκπαίδευσης. 

ια. Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες για τον ορισμό των θεμάτων των εξετάσεων, 

ορίζει τους επιτηρητές και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών με τις 

εξετάσεις διατάξεων. 

ιβ. Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες, για να ανταποκρίνονται στα 

καθήκοντά τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με τους 

Σχολικούς Συμβούλους, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο Γραφείου: 

α. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων 

και τους Σχολικούς Συμβούλους προωθεί τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

γίνονται για το διδακτικό προσωπικό και συμμετέχει σ’ αυτά. Ο ίδιος έχει την ευθύνη 

της οργάνωσής τους. 

β. Συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον 

Προϊστάμενο Γραφείου ή προκαλεί συσκέψεις με αυτούς για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα. 

γ. Αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους, 

πρωτοβουλίες για τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους έργο. 

δ. Ενημερώνει τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον 

Προϊστάμενο Γραφείου για την πραγματοποίηση μορφωτικών ή άλλων πολιτιστικών 

επισκέψεων σε χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς και σε παραγωγικές 

επιχειρήσεις. 

ε. Ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου για 

τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό. 

Σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών των σχολείων σε 

σχέση με τους μαθητές: 

α. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συγκροτεί τα τμήματα κάθε τάξης και κατανέμει 

τους μαθητές στα τμήματα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα με τις αρχές 

της παιδαγωγικής, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. 

β. Εκδίδει και υπογράφει τους τίτλους σπουδών ως υπεύθυνος και συνυπογράφουν ως 

συνυπεύθυνοι ο εκπαιδευτικός που συνέταξε τον τίτλο και οι διδάσκοντες, εφόσον 

απαιτείται. 

γ. Συνεργάζεται με τις μαθητικές κοινότητες για την οργάνωση της σχολικής ζωής μέσα 

σε κλίμα κατανόησης και υπευθυνότητας. 
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δ. Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών στο 

σχολείο. 

ε. Συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού κλίματος μεταξύ 

μαθητών και διδασκόντων. 

στ. Διενεργεί και ανανεώνει τις εγγραφές των μαθητών από τάξη σε τάξη. 

ζ. Εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την 

εγγραφή μαθητών αδήλωτων στα μητρώα ή δημοτολόγια. 

η. Εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών, όπως προβλέπεται, και έχει την ευθύνη για τη 

φύλαξη των στοιχείων εγγραφής στο αρχείο του σχολείου. 

Αναφορικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με τα 

όργανα λαϊκής συμμετοχής και τους άλλους συντελεστές εκπαίδευσης: 

α. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας καλεί τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου στις 

συνεδριάσεις του οργάνου με γραπτή πρόσκληση που την απευθύνει τρεις (3) 

τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ύστερα από 

εισηγήσεις των οργάνων που μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο. 

β. Καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και συμμετέχει στις 

συνεδριάσεις τους, όταν προσκαλείται και το θεωρεί αναγκαίο. 

γ. Παρέχει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, και δεν τον παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες για θέματα που 

εκείνος οφείλει να γνωρίζει. 

Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι το έργο του διευθυντή που 

λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου είναι περισσότερο 

διοικητικού (π.χ. γραφειοκρατικές ενέργειες, χειρισμός του ανθρώπινου παράγοντα) και 

λιγότερο παιδαγωγικού-διδακτικού (π.χ. καθοδήγηση των εκπαιδευτικών) περιεχομένου. 

Αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του εξαρτάται τόσο από τη 

διοικητική εμπειρία του όσο και από την επιστημονική του κατάρτιση σχετικά με θέματα 

management. 

Αναφορικά με το χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα, για τον οποίο ενδιαφερόμαστε 

πρωτίστως στην παρούσα εργασία μας, ο διευθυντής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι η 

συμπεριφορά των μελών της σχολικής μονάδας διαφοροποιείται από περίοδο σε περίοδο, 

επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως π.χ. το χαρακτήρα, την ηλικία, τις γνώσεις, τα 

κίνητρα κ.λπ. των ατόμων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό 

συνεπάγεται πως ο χειρισμός του ανθρώπινου παράγοντα είναι η δυσκολότερη υπόθεση για 

το διευθυντή, αφού όπως υποστηρίζεται (Σαΐτης, Σουρτζής & Τουρτούνης, 1996), στην 

πράξη αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα. Μερικά από αυτά είναι προσωπικά και για να 
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επιλυθούν χρειάζονται την ανθρώπινη συμπάθεια και φροντίδα. Άλλα έχουν να κάνουν με 

τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και άλλα σχετίζονται με τη συμπεριφορά 

των μαθητών, με τις συνθήκες εργασίας κ.λπ.. 
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2.5. Καθήκοντα που απορρέουν από τη φύση της αποστολής της σχολικής ηγεσίας. 

2.5.1. Ο διευθυντής ως πρόεδρος του συλλόγου διδασκόντων. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, η διοικητική εξουσία στο σχολείο 

ασκείται από το διευθυντή, τον υποδιευθυντή και το σύλλογο των διδασκόντων. Σε ό,τι 

αφορά το σύλλογο διδασκόντων παρατηρούμε ότι ο θεσμός αυτός, ο οποίος θεσμοθετήθηκε 

το 1985 με το νόμο 1566 (άρθρο 11), αποτελεί συλλογικό όργανο για την αντιμετώπιση 

διαφόρων λειτουργικών προβλημάτων μιας σχολικής μονάδας και βοηθάει την ανάπτυξη 

αποτελεσματικής επικοινωνίας, αφού όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να 

εκφράσουν τη γνώμη τους, τις απόψεις τους και τις ιδέες τους. Επίσης, βοηθάει το διευθυντή 

σε κάθε δραστηριότητά του, αλλά ταυτόχρονα με τη συλλογική δράση και την παιδαγωγική 

συνεργασία των μελών του συμβάλλει αποφασιστικά τόσο στην εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου όσο και στην επιτυχή ολοκλήρωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Μελετώντας την ανωτέρω διάταξη διαπιστώνουμε ότι "…ο σύλλογος των διδασκόντων 

συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του…", δηλαδή του διευθυντή, ο οποίος 

ως πρόεδρος του συλλογικού αυτού οργάνου πρώτα από όλα υποχρεούται (Adair, 1984. 

Drucker, 1998: 69. Σπηλιωτόπουλος & Χρυσανθάκης, 1999. Πουλής, 2000. Montana & 

Charnov, 2002: 382): 

• να προγραμματίζει και να προετοιμάζει έγκαιρα τις συνεδριάσεις του συλλόγου των 

διδασκόντων, αφού ο κατάλληλος προγραμματισμός και η προετοιμασία των 

συνεδριάσεων αποτελούν την πιο βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη διεξαγωγή 

τους. Η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, στην οποία οφείλουν και πρέπει να 

συμμετέχουν και τα μέλη του συλλόγου, πρέπει να περιλαμβάνει: (α) όλα τα προς 

συζήτηση θέματα, (β) τους εισηγητές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παρουσίαση 

και την ανάπτυξη των θεμάτων που έχουν αναλάβει, (γ) τον ακριβή προσδιορισμό της 

χρονικής διάρκειας της συζήτησης για κάθε θέμα ανάλογα με την πολυπλοκότητα που 

αυτό παρουσιάζει και (δ) τον καθορισμό του τόπου της συνεδρίασης. 

• να φροντίζει, ώστε η ημερήσια διάταξη να συντάσσεται πριν από τη συνεδρίαση και να 

κοινοποιείται έγκαιρα σε όλα τα μέλη του συλλόγου καθώς και για τον ορισμό του 

εκπαιδευτικού, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της 

συνεδρίασης, 

• να προσκαλεί τους υφισταμένους του εκπαιδευτικούς για συνεδρίαση, όταν υπάρχουν 

θέματα τα οποία δικαιολογούν τη σύγκληση του συλλογικού αυτού οργάνου του 

σχολείου, 



 71

• να διαπιστώνει εξαρχής αν υπάρχει ή όχι η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία. Αυτό 

σημαίνει ότι στη συνεδρίαση πρέπει να παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη 

(τουλάχιστον ένα επιπλέον) του συλλόγου των διδασκόντων, 

• να φροντίζει, ώστε ο σύλλογος των διδασκόντων να συνεδριάζει σε χρόνο που έχει εκ 

των προτέρων οριστεί και η χρονική διάρκεια της συνεδρίασης να είναι συνάρτηση 

του θέματος ή των θεμάτων που θα συζητηθούν. Για να συμβεί αυτό, πρέπει: (α) η 

προσέλευση των συνέδρων να είναι στην ακριβή ώρα που έχει ανακοινωθεί, (β) τα 

προς συζήτηση θέματα να ακολουθούν τη σειρά με την οποία είναι προγραμματισμένα 

να συζητηθούν από την ημερήσια διάταξη και (γ) η διάρκεια του χρόνου ομιλίας κάθε 

ομιλητή να μην ξεπερνά τα τιθέμενα όρια, γιατί είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι 

αντεγκλήσεις μεταξύ των μελών, οι άσκοπες μακρηγορίες και οι ανοικτές συζητήσεις 

οι οποίες ενθαρρύνουν τις παρεκβάσεις, 

• να φροντίζει, ώστε να ορίζεται ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού ως γραμματέας 

για την καταγραφή και την τήρηση πρακτικών, 

• να μεριμνά, ώστε στα προς συζήτηση θέματα να διερευνώνται και να φωτίζονται όλες 

οι πλευρές τους, για να υπάρχει η δυνατότητα λήψης της ορθότερης δυνατής 

απόφασης, με ουσιαστικό περιεχόμενο, από τα μέλη του συλλόγου των διδασκόντων, 

καλύπτοντας όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

• να μεγιστοποιεί, μέσα σε κλίμα ενθάρρυνσης, όλα τα μέλη του συλλογικού αυτού 

οργάνου για διατύπωση προσωπικών γνωμών, πρωτότυπων ιδεών και κατάθεση των 

προτάσεών τους. Αυτό κρίνεται απαραίτητο δεδομένου ότι προϋποθέτει τη δέσμευση 

στους στόχους (προτάσεις) και όχι την απλή αποδοχή τους, 

• να ανακοινώνει από την αρχή με σαφήνεια, περιεκτικότητα και συντομία στους 

εκπαιδευτικούς το λόγο για τον οποίο επιβαλλόταν η σύγκληση του συλλόγου των 

διδασκόντων, 

• να μην κρίνει τις απόψεις και τις ιδέες που διατυπώνονται από τα άλλα μέλη του 

συλλογικού αυτού οργάνου, 

• να κατευθύνει και να προκαλέσει την προσοχή των εκπαιδευτικών στους 

προγραμματισμένους, από την αρχή της χρονιάς, στόχους του σχολείου, 

• να ενεργεί άμεσα επιλύοντας προσωπικές αντιθέσεις ή συγκρούσεις και να ασχολείται 

με τους οργανωτικούς στόχους του σχολείου και όχι με τις (πιθανές) προσωπικές 

διαφορές των μελών της σχολικής μονάδας, και 

• να συνοψίζει στο τέλος της συνεδρίασης τα συμπεράσματα και με θετικό τρόπο τις 

λύσεις που συμφωνήθηκαν για κάθε θέμα ανακεφαλαιώνοντας τις γνώμες και τις 

απόψεις που διατυπώθηκαν. 
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Επίσης, ο διευθυντής ως πρόεδρος του συλλόγου των διδασκόντων φαινομενικά έχει μία 

πολύπλοκη και αντιφατική δουλειά, αφού: (α) πρέπει να ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση 

της γνώμης των εκπαιδευτικών, αλλά και να ελέγχει ταυτόχρονα τη συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων στη συνεδρίαση, (β) να εκμαιεύει τη δημιουργική σκέψη, αλλά και να 

εμμένει σταθερά σε μία εκ των προτέρων ορισμένη ημερήσια διάταξη και (γ) να εγγυάται 

μεν την εξασφάλιση παραγωγικών αποτελεσμάτων από τη διενεργηθείσα συνεδρίαση, χωρίς 

όμως να προσπαθεί να επιβάλλει τις δικές του απόψεις και μεροληψίες. 

Από αυτά που προηγήθηκαν γίνεται σαφές ότι το έργο του διευθυντή-προέδρου του 

συλλόγου των διδασκόντων είναι μια πολύπλοκη και δύσκολη δουλειά, γιατί σχετίζεται τόσο 

με την τήρηση των κανόνων λειτουργίας ενός συλλογικού οργάνου όσο και με τον 

προσανατολισμό της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών προς την πραγματοποίηση των 

στόχων της σχολικής μονάδας. Ας σημειωθεί ότι η αποτελεσματική δραστηριότητα του 

συλλογικού αυτού οργάνου εξαρτάται από διάφορους μεταβλητούς παράγοντες, όπως 

λογουχάρη είναι ο αριθμός των μελών, τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, η σχολική 

ηγεσία και φυσικά το κλίμα του σχολείου. 

2.5.2. Ο διευθυντής ως επόπτης. 

Δεν αρκεί για τη διοίκηση ενός κοινωνικού οργανισμού ο καθορισμός και η διαμόρφωση 

προγραμμάτων, η ανάθεση ευθυνών και η έκδοση οδηγιών. Είναι απαραίτητο να 

παρακολουθεί την πορεία και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των προγραμμάτων, να 

παρακολουθεί και να ελέγχει την ανταπόκριση στις ευθύνες των επιμέρους υπευθύνων και να 

παρακολουθεί το βαθμό εκτέλεσης και υλοποίησης των εντολών της. 

Η άμεση παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών από το διδακτικό προσωπικό 

του σχολείου, οι οποίες έχουν καθοριστεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς, απαιτεί τη 

συνεχή εποπτεία52 για την ορθή εκτέλεση αυτών. 

Οι διευθυντές σχολείων, οι οποίοι εκ του νόμου ασκούν διοίκηση σε επίπεδο σχολικών 

μονάδων, παρακολουθούν αφενός την εφαρμογή των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών53 

                                                 
52 Η εποπτεία μπορεί να οριστεί "ως η διαδικασία της επίβλεψης με σκοπό την εκπλήρωση των 

επιθυμητών σκοπών, της οργάνωσης και των μελών της, που επιτυγχάνεται με την προσπάθεια 

κάποιων ατόμων και με τη χρησιμοποίηση πηγών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα άτομα που 

συμμετέχουν σ’ αυτή τη διαδικασία να βρίσκουν την εργασία τους προκλητική και ενδιαφέρουσα" 

(Ζαβλανός, 1998: 384). Διευκρινίζεται ότι σε καμιά περίπτωση, δεν έχει την έννοια της 

παρακολούθησης-αστυνόμευσης των εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά αντίθετα της 

καθοδήγησης και της παρακίνησης αυτών. Τέλος, ο καλός διευθυντής, ως επόπτης "προτιμά το 

θετικό από τον αρνητικό τρόπο. Συμβουλεύει αντί να επικρίνει, βοηθά αντί να τιμωρεί" 

(Παπαγεωργίου, 2002: 60). 
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προγραμμάτων και αφετέρου τα καθημερινά αποτελέσματα της λειτουργίας της 

συγκεκριμένης σχολικής οργάνωσης. Με αυτόν τον τρόπο οι διευθυντές-επόπτες έχουν τη 

δυνατότητα: (α) να διαπιστώσουν έγκαιρα τυχόν παρεκκλίσεις, πιθανά λάθη, αδικαιολόγητες 

καθυστερήσεις, δυσχέρειες στην προσέγγιση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων κ.ά. και (β) 

να επέμβουν άμεσα για διόρθωση αυτών ούτως, ώστε στο τέλος να υλοποιηθούν οι τιθέμενοι 

στόχοι και μάλιστα εντός των χρονικών πλαισίων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί. 

Επίσης, ο διευθυντής-επόπτης συχνά έχει να αντιμετωπίσει παράπονα, διαμαρτυρίες και 

προβλήματα που προέρχονται κυρίως από πρόσωπα, τα οποία δύσκολα συνεργάζονται 

αρμονικά με άλλα. Η πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων προϋποθέτει την 

ύπαρξη ανάλογων δεξιοτήτων, απαραίτητων γνώσεων και ειδικών ικανοτήτων54 εκ μέρους 

του διευθυντή-επόπτη για το χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα, αφού "η διευθέτηση των 

ανθρωπίνων σχέσεων είναι η σπουδαιότερη παράμετρος της επιτυχίας και απόδοσης ενός 

οργανισμού" (Ζαβλανός, 1998: 387. Heaney, 2001: 199). 

Ως επόπτης ο διευθυντής του σχολείου καθημερινά έρχεται αναπόφευκτα σε άμεση επαφή 

με τους υφισταμένους εκπαιδευτικούς και είναι υπεύθυνος κυρίως για: 

• το έργο που πραγματοποιούν οι υφιστάμενοί του, 

• το συντονισμό των εργασιών του υφιστάμενου διδακτικού (και βοηθητικού) 

προσωπικού, 

• την ανάπτυξη ενός προγράμματος βελτίωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως: 

συμμετοχή σε διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, οργάνωση συναντήσεων στο 

σχολείο κ.ά., 

• την αξιολόγηση του προσωπικού, 

• την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και την τήρηση της σχολικής πειθαρχίας, 

και 

• τον έλεγχο και τη σωστή πραγματοποίηση του εξωδιδακτικού έργου των εκπαιδευτικών 

μέσα στα χρονικά πλαίσια λειτουργίας του σχολείου. 

Επιπλέον, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, 

ως επόπτης πρέπει: (α) να έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, να μπορεί να ασκεί επιρροή και 

                                                                                                                                           
53 Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης, σημειώνεται (Χατζηγεωργίου, 

Φωτεινός & Μπαμπάλης, 2003-α: 107) ότι ο ρόλος που διαδραματίζει ο διευθυντής είναι 

καθοριστικής σημασίας, γιατί χωρίς την εποπτεία του περιορίζεται σημαντικά η 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών. 
54 Αναλυτικά μια σειρά από οδηγίες, που βοηθούν τον επόπτη-διευθυντή να εκτελέσει 

αποτελεσματικά το έργο του, αναφέρονται στο βιβλίο του Ζαβλανού "Μάνατζμεντ", 1998, σσ. 

389-392. 
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να διαθέτει αδιαφιλονίκητο κύρος, (β) να έχει κριτική ικανότητα και άνεση επικοινωνίας, (γ) 

να γνωρίζει καλά όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του υπηρεσιακού περιβάλλοντος και το 

ρόλο του προσωπικού που καλείται να εποπτεύει και (δ) να λειτουργεί ο ίδιος πρώτα 

παραγωγικά, από την άποψη της μεθοδικότητας, της ιεράρχησης προτεραιοτήτων, του 

σχεδιασμού-προγραμματισμού κ.ά. (Ζιανίκας, 1996: 272). 

Σταχυολογώντας τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι ο ρόλος του δάσκαλου-διευθυντή ως 

επόπτη σε μια οργάνωση, όπως είναι το σχολείο, δεν είναι καθόλου εύκολος· απεναντίας 

είναι μια δύσκολη αποστολή, αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι πρέπει να ικανοποιήσει τόσο τις 

ανάγκες και προσδοκίες της διοίκησης όσο και εκείνες των υφισταμένων εκπαιδευτικών της 

σχολικής μονάδας. Βέβαια, η κύρια ευθύνη του είναι η παρακολούθηση της πορείας του 

έργου των υφισταμένων του, η μέτρηση της απόδοσής τους και η μέτρηση της ποιότητας του 

τελικού αποτελέσματος. 

2.5.3. Ο διευθυντής ως αρχηγός. 

Όπως τονίστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, για να υπάρξουν αρμονικές σχέσεις ανάμεσα 

στα μέλη της σχολικής μονάδας και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και το 

διευθυντή, χρειάζεται απαραίτητα η αμφίδρομη επικοινωνία. Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

ενδιαφέρονται για τη βελτίωση των ενδοσχολικών τους σχέσεων, κυρίως όμως ο διευθυντής, 

λόγω της θέσης που κατέχει, είναι το πρόσωπο που οφείλει να καθορίζει σημαντικά τις 

σχολικές σχέσεις. Εξάλλου, χαρακτηριστικό γνώρισμα των αποτελεσματικών διευθυντών 

σχολικών μονάδων είναι η ικανότητά τους να επιβάλλονται στους άλλους εκπαιδευτικούς55 

και μέσω συντονισμένων ενεργειών να συμβάλλουν στη δημιουργία καλού εργασιακού 

περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο "όλοι οι εργαζόμενοι έχουν υπευθυνότητα και έχουν τη 

διάθεση να προσπαθούν και να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες" (Μπουραντάς, Πρβλ. Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2003: 17). Μιλάμε, δηλαδή, για έναν αρχηγικό τύπο ανθρώπου56, εν 

δυνάμει ηγέτη, ο οποίος πρέπει όχι μόνο να διαθέτει ιδιαίτερες κοινωνικές και ψυχολογικές 

ικανότητες (Παπαϊωάννου, 2003: 45), αλλά να κατορθώνει να ανταποκριθεί καλύτερα στους 

επιδιωκόμενους στόχους της σχολικής μονάδας. 

Επιπρόσθετα, σε σχετικές μελέτες υποστηρίζεται ότι: (α) η ποιότητα της εκάστοτε 

αρχηγίας αναδεικνύεται στο σημαντικότερο παράγοντα για την αποτελεσματική λειτουργία 

του σχολείου και συνάδει απόλυτα με την ικανότητα του αρχηγού να αντιμετωπίζει σφαιρικά 

                                                 
55 Ένα μέτρο της αποτελεσματικότητας της δύναμης του ηγέτη είναι ο βαθμός στον οποίο οι 

υφιστάμενοι συμμορφώνονται με τις επιθυμίες του (Johnson & Short, 1998: 150). 
56 Ως αρχηγός μπορεί να οριστεί ένα άτομο, το οποίο θεωρείται από άλλα άτομα ή ομάδες ότι 

βοηθάει ή είναι ικανό να βοηθάει για την παροχή μέσων, που επιθυμούν να μεταχειριστούν για να 

εκπληρώσουν τους σκοπούς τους. 
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τις διάφορες καταστάσεις σε κλίμα συνεργασίας, συνδιαλλαγής και εξισορρόπησης των 

απαιτήσεων έργου και κοινωνικών σχέσεων (HMI’s, 1977) και (β) "ο διευθυντής/ αρχηγός 

πρέπει να λειτουργεί ως συνάρτηση της ομάδας, παρά να ασκεί το ρόλο που του εξασφαλίζει 

η θέση που κατέχει, και να υπηρετεί παρά να πρωταγωνιστεί" (Παπαϊωάννου, 2003: 61). 

Για να είναι πραγματικός αρχηγός, ο διευθυντής του σχολείου πρέπει: 

• να συντονίζει τα μέλη του συλλόγου των διδασκόντων στη σχολική μονάδα με τέτοιο 

τρόπο, που να τα κατευθύνει στην επιτυχία των κοινών τους στόχων, 

• να δίνει σωστές οδηγίες, κατευθύνσεις και εξηγήσεις στους συναδέλφους του 

εκπαιδευτικούς ούτως, ώστε να εκτελούν αποτελεσματικά το έργο που έχουν 

αναλάβει, επωφελούμενος από την "ευφυΐα" τους, 

• να εντοπίζει και να ενδυναμώνει τα θετικά στοιχεία, καθώς επίσης να γνωρίζει τις 

ιδιαίτερες γνώσεις, τα προσόντα και τα ενδιαφέροντα των υφισταμένων του, 

προκειμένου να αξιοποιούνται καλύτερα οι δυνατότητές τους, αφού θα αναλαμβάνουν 

κάθε φορά την κατάλληλη υποχρέωση, εργασία ή ευθύνη, 

• να φροντίζει για την κατάλληλη και αποδεκτή από όλους κατανομή των διδακτικών 

και εξωδιδακτικών εργασιών στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, 

• να παρακινεί το υπόλοιπο εκπαιδευτικό δυναμικό της σχολικής μονάδας, παρέχοντας 

στους εκπαιδευτικούς όλα τα μέσα που χρειάζονται, για να επιτύχουν τους 

εκπαιδευτικούς στόχους τους, 

• να πείθει και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς για τη συμπεριφορά και την απόδοσή 

τους προς την αναμενόμενη κατεύθυνση, καθώς επίσης και να εμπιστεύεται αυτούς 

παρέχοντάς τους τις ανάλογες ευκαιρίες για τη βέλτιστη απόδοσή τους, 

• να εμψυχώνει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, δεχόμενος τα θετικά και αρνητικά 

τους σημεία, προάγοντας την επικοινωνία μεταξύ τους και ενισχύοντας το ομαδικό 

πνεύμα, 

• να καθοδηγεί, να εμπνέει σεβασμό και να δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης, να πείθει 

για την αυθεντικότητά του και να διακρίνεται για την αξιοκρατική αντιμετώπιση του 

προσωπικού της σχολικής μονάδας (Δήμου, 1999: 91), 

• να αναπτύσσει πνεύμα αρμονικής συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα 

στα μέλη του διδακτικού προσωπικού διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο εργασιακό 

περιβάλλον που να είναι ευνοϊκό για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, 

• να βοηθά τους εκπαιδευτικούς για αυτοβελτίωση και όχι να τους αποθαρρύνει με 

διάφορες παρατηρήσεις, 
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• να διαχειρίζεται και να αντιμετωπίζει με ορθολογικό και αντικειμενικό τρόπο τις 

δυσαρμονίες που αναφύονται και τις συγκρούσεις (ενδοπροσωπικές ή ενδοομαδικές) 

που συνήθως δημιουργούνται στο χώρο του σχολικού οργανισμού κατά την πορεία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

• να τονώνει το ηθικό των εργαζομένων π.χ. δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκφράσουν 

τα παράπονά τους, ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, 

εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για τα προβλήματά τους κ.ά., και 

• να αξιοποιεί και να χρησιμοποιεί τις ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες57 των 

εκπαιδευτικών, επιδιώκοντας να καλύπτει ταυτόχρονα τις εσωτερικές ανάγκες τους, 

αφού «έτσι τα άτομα ωθούνται να εργαστούν με όρεξη και ενθουσιασμό και να 

αποδίδουν ανάλογα» (Βρετάκου, 1991: 61). 

Πώς, όμως, ένας διευθυντής-αρχηγός θα μπορέσει να συντονίζει, να δίνει οδηγίες, να 

παρακινεί, να πείθει, να ενθαρρύνει, να εμψυχώνει τους εκπαιδευτικούς, να γνωρίζει τα 

προσόντα τους, να διαμορφώνει ευνοϊκό περιβάλλον και να διευθετεί τις συγκρούσεις που 

δημιουργούνται στο χώρο του σχολείου; 

Στη σχετική βιβλιογραφία (Ζαβλανός, 1990. Σαΐτης, 2002-α. κ.ά.) αναφέρεται ότι ένας 

διευθυντής σχολείου μπορεί να φθάσει στο ζητούμενο αποτέλεσμα, αρκεί: 

• να εντοπίζει, μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας, τις σημαντικότερες ανάγκες των 

εκπαιδευτικών του σχολείου και στη συνέχεια να μεριμνά για την όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ικανοποίηση αυτών ούτως, ώστε η απόδοση στο σχολείο να κυμαίνεται σε 

υψηλά επίπεδα, 

• να επαινεί δημοσίως τους εκπαιδευτικούς, να ενθαρρύνει κάθε προσπάθειά τους και να 

κατανοεί τα προβλήματά τους, έχοντας συχνή προσωπική επαφή μαζί τους, 

• να πληροφορεί και να ενημερώνει τα μέλη του συλλόγου των διδασκόντων, αφού ως 

γνωστόν η γνώση εκ μέρους των υφισταμένων για την επίτευξη και την επίδοσή τους 

παρωθεί αυτούς για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, 

• να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα η συμπεριφορά του, για να μπορεί να 

καλλιεργηθεί ένα κλίμα ασφάλειας στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας που 

προΐσταται, 

• να παραδειγματίζει με τη συμπεριφορά του και την εργατικότητα τους υφισταμένους 

του και να είναι παράδειγμα προς μίμηση, πράγμα που θα τους ωθήσει σε 

αποτελεσματικότερη εργασία, 

                                                 
57 Αξίζει να σημειώσουμε ότι "η διαχείριση ταλέντων στις αποκαλούμενες επιτυχημένες ιδιωτικές 

επιχειρήσεις χρησιμοποιεί μόνο από 40% ως 45% της υπάρχουσας γνώσης, των δεξιοτήτων και της 

εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεσματικά" (Παπακώστα, 2004: 52). 
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• να αναπτύξει στους εκπαιδευτικούς αίσθημα ευθύνης καθιστώντας τους 

συνυπεύθυνους για το τελικό αποτέλεσμα, απορρίπτοντας τεχνικές διοίκησης που 

βασίζονται μόνο σε διαταγές, απειλές και επιπλήξεις, 

• να προσπαθεί για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός εργασιακού κλίματος τέτοιου, 

που να διευκολύνει την ελεύθερη έκφραση και ανταλλαγή των ιδεών και την ανάληψη 

δημιουργικών δραστηριοτήτων από μέρους των υφισταμένων του εκπαιδευτικών, 

Όλες αυτές οι ενέργειες του διευθυντή-αρχηγού προϋποθέτουν την ύπαρξη ορισμένων 

ικανοτήτων-δεξιοτήτων, ανάμεσα στις οποίες είναι: η ικανότητα του συνεργάζεσθαι, η 

επαγγελματική ικανότητα και η αντιληπτική ικανότητα, καθώς επίσης και την ανάδειξη και 

χρησιμοποίηση εκ μέρους του όλων των "αρχηγικών χαρακτηριστικών" που οφείλει να 

διαθέτει, όπως π.χ. πρωτοβουλία, αυτοπεποίθηση, διανοητική ικανότητα, αποφασιστικότητα, 

αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία κ.ά.. 

2.5.4. Ο διευθυντής ως μέντορας. 

Ένα σημαντικό κομμάτι της διοικητικής λειτουργίας-ευθύνης του διευθυντή ενός 

δημοτικού σχολείου πρέπει να είναι και η προσπάθειά του να αναπτύσσει και να βελτιώνει 

τις ικανότητες και τις γνώσεις των υφισταμένων-εκπαιδευτικών. Βέβαια, κάθε εκπαιδευτικός 

έχει τα προσωπικά του εφόδια, τις έμφυτες ικανότητές του, την παιδαγωγική-διδακτική 

κατάρτισή του, την όποια πείρα αποκτά και διαθέτει από την υπηρεσία του στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Εντούτοις, λόγω της σοβαρότητας και της πολυπλοκότητας του παιδαγωγικού-

διδακτικού έργου, όσες ικανότητες και όσα εφόδια και αν έχει κανένας, κάποιες στιγμές έχει 

ανάγκη βοήθειας σε κάποιον τομέα. 

Οι ευθύνες του διευθυντή κάθε σχολείου δεν ανάγονται μόνο στο διοικητικό πεδίο, 

δηλαδή στην εξασφάλιση μόνο όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ομαλή 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ανάγονται, επίσης, στη γενικότερη παροχή κάθε είδους 

βοήθειας σε κάθε εκπαιδευτικό, ώστε εκείνος να μπορεί να αντεπεξέρχεται με επιτυχία στο 

διδακτικό του έργο. Εξάλλου, ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο "δεν είναι μόνο 

διοικητικός και λειτουργικός προϊστάμενος, είναι κυρίως ο εκπαιδευτικός και ο παιδαγωγός" 

(Πρίντζας, 2003: 26). 

Ως μέντορας58 ο διευθυντής, λοιπόν, καλείται να συμβουλέψει, να εξηγήσει, να 

κατατοπίσει- κυρίως τους νέους συναδέλφους59 -να τους μεταφέρει την εμπειρία του, να 

                                                 
58 Μέντορας σήμερα χαρακτηρίζεται ένα άτομο, το οποίο "υποστηρίζει και διευκολύνει την ανάπτυξη 

και εξέλιξη ενός ολιγότερο καταρτισμένου ατόμου, ειδικά μέσα στα πλαίσια ενός επαγγέλματος, 

μιας επιχείρησης ή ακαδημαϊκού περιβάλλοντος" (Κασιώλας, Πρβλ. Παιδαγωγική Ψυχολογική 

Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, 1991: 3085). 
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προστατέψει και τελικά να οδηγήσει αυτούς στη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους και 

στην ανάληψη αυτοδύναμων ενεργειών. Με τον τρόπο αυτό: (α) είναι περισσότερο κοντά 

στην ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές της σχολικής μονάδας 

και (β) οι δάσκαλοι γνωρίζουν ότι έχουν δίπλα τους έναν πραγματικό συνεργάτη. 

Ο διευθυντής οφείλει να ενισχύει τις καθημερινές προσπάθειες των εκπαιδευτικών του 

σχολείου του είτε με τεκμηριωμένες επιστημονικά εισηγήσεις διαφορετικού κάθε φορά 

διδακτικού-παιδαγωγικού περιεχομένου είτε με συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες έχουν ως 

στόχο την αρτιότερη ενημέρωση και κατάρτιση των δασκάλων. Στόχος των εισηγήσεων ή 

ενεργειών του διευθυντή είναι "η βοήθεια του δασκάλου για αυτοβελτίωση και όχι η 

αποθάρρυνσή του με πολλές παρατηρήσεις" (Κωνσταντίνου, 2001: 140), η υπογράμμιση και 

η ενίσχυση των θετικών σημείων της γενικότερης εκπαιδευτικής "συμπεριφοράς" του 

εκπαιδευτικού και η μεταστροφή των αρνητικών στάσεων αυτού. Παρά τη σπουδαιότητα της 

"παιδαγωγικής διάστασης" του ρόλου του διευθυντή: (α) σε πρόσφατη έρευνα (Κατάνου, 

Μαλιβίτση, Μνηματίδου, Ταυλαρίδου & Τσιμηρίκα, 2003: 144) διαπιστώθηκε ότι "η 

συνεργασία ανάμεσα στο διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς επί διδακτικών θεμάτων είναι 

μάλλον ελλειμματική" και (β) σε άλλη διαχρονική έρευνα (Ξωχέλλης, 2003: 151) φάνηκε 

ότι, ενώ στην αρχή οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών 

πραγματοποιούνταν "σε τακτά, αλλά αραιά χρονικά διαστήματα", στη συνέχεια όμως "μόνο 

εκτάκτως και για σοβαρά ζητήματα" άσχετα με την παιδαγωγική ενημέρωση και 

καθοδήγηση των καθηγητών60. Επίσης, άλλες σχετικές έρευνες, όπως σημειώνει ο Glickman 

(1985: 258), έχουν δείξει ότι "περισσότερο ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους είναι 

εκείνοι οι δάσκαλοι, οι οποίοι δέχονται ανατροφοδότηση είτε από το διευθυντή τους είτε από 

άλλο συνάδελφό τους". 

                                                                                                                                           
59 Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η παιδαγωγική, διδακτική και διοικητική καθοδήγηση των 

νεοδιοριζόμενων δασκάλων από μέρους του διευθυντή, αφού: (α) δεν έχουν σαφή και λεπτομερή 

εικόνα και γνώση των αναλυτικών προγραμμάτων, των εποπτικών μέσων, της συνεργασίας με 

φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου κ.λπ. και (β) πρέπει να 

ξεπεράσουν πιθανές δυσκολίες αποδοχής από την εκπαιδευτική ομάδα και ενσωμάτωσης σε αυτή 

κ.ά.. 

Επίσης, πρόσφατη έρευνα (Στραβάκου, 2003-α) έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που δε γνωρίζουν 

"τόσο καλά" την Εκπαιδευτική Νομοθεσία γενικά, αλλά περισσότερο τη Νομοθεσία που 

αναφέρεται στη σχολική Μονάδα, είναι οι εκπαιδευτικοί που "έχουν λίγα χρόνια υπηρεσίας". 

Πρέπει να σημειωθεί ότι "η γνώση της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας παίζει σπουδαίο ρόλο στην 

αναβάθμιση του έργου της σχολικής Μονάδας" (Στραβάκου, 2003-α: 272). 
60 Αναλυτικά η έρευνα στο βιβλίο των Hopf και Ξωχέλλη: Γυμνάσιο και Λύκειο στην Ελλάδα. 

Διαχρονικά ερευνητικά δεδομένα, κριτικές επισημάνσεις, μελλοντικές προοπτικές. 
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Πώς μπορεί ο διευθυντής του σχολείου να βοηθήσει ουσιαστικά τους υφισταμένους του 

εκπαιδευτικούς; Δραστηριότητες που μπορούν για το σκοπό αυτό να αναληφθούν και να 

αναπτυχθούν από το διευθυντή, μεταξύ των άλλων, είναι και οι ακόλουθες (Ζάχαρης, 1985: 

488-490. Παπαϊωάννου, 2003: 283-284): 

• να οργανώνει ειδικές συναντήσεις με το διδακτικό προσωπικό, στις οποίες να 

συζητούνται και να αναπτύσσονται θέματα βελτίωσης και προαγωγής της τεχνικής και 

της μεθοδολογίας της διδασκαλίας, 

• να οργανώνει υποδειγματικές διδασκαλίες, που να τις παρακολουθούν ορισμένοι κάθε 

φορά εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας για τον εμπλουτισμό των διδακτικών τους 

εμπειριών, 

• να ενθαρρύνει και να παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα διατιθέμενα από το σχολείο μέσα διδασκαλίας ούτως, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται αποτελεσματικότερη διδασκαλία, 

• να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 

διευκολύνουν την αποτελεσματικότερη μάθηση, όπως εκπαιδευτικές επισκέψεις και 

εκδρομές κ.ά., 

• να προσπαθεί για τη μείωση στο ελάχιστο δυνατό των απασχολήσεων του διδακτικού 

προσωπικού με εργασίες εξωδιδακτικής φύσεως, ώστε να μπορεί να διατεθεί 

περισσότερος χρόνος για την προετοιμασία και την οργάνωση του διδακτικού τους 

έργου, 

• να διαθέτει όσο χρόνο χρειάζεται κάποιος εκπαιδευτικός για παροχή πληροφοριών ή 

βοήθειας, για να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση στη διδασκαλία του, 

• να διευκολύνει τους δασκάλους με κάθε δυνατό τρόπο για κάθε δραστηριότητα και 

ενέργεια, που αποβλέπει στη βελτίωση του διδακτικού τους έργου και "ανεβάζει την 

αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους" (Κατσαλής, 2000: 64), 

• να οργανώνει σεμινάρια, συνέδρια, ομάδες εργασίας, διαλέξεις61 κτλ., που να 

απευθύνονται σε κατηγορίες προσωπικού σε ειδικά θέματα, 

• να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς, για να συμμετέχουν σε συνέδρια και μαθήματα, 

ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες και ακαδημαϊκά προσόντα, και 

                                                 
61 Καθοριστικοί παράγοντες για την εφαρμογή και την ποιότητα των προγραμμάτων ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης, εκτός των άλλων αναφέρονται και "… η παρουσία ή απουσία κλίματος αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης, συνεργασίας … το προφίλ και η συμπεριφορά της διεύθυνσης του σχολείου, ο 

τρόπος άσκησης της ηγεσίας …" (Ζησιμοπούλου, 2003: 110). Επίσης, για να είναι 

αποτελεσματική, πρέπει να προσθέτει στον εκπαιδευτικό νέες προς αυτόν και απαραίτητες για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του γνώσεις. 
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• να φροντίσει για δημιουργία βιβλιοθήκης προσωπικού με σχετική βιβλιογραφία και 

δημιουργία τράπεζας πληροφοριών για διάφορα θέματα. 

Για να συμβεί, όμως, αυτό και δεδομένου ότι ο τρόπος που αλλάζουν συμπεριφορά, 

κατακτούν τη γνώση ή αναπτύσσουν δεξιότητες οι ενήλικες παρουσιάζει πολλές και μεγάλες 

ιδιαιτερότητες, ο διευθυντής οφείλει να προσπαθεί συνεχώς να ανακαλύψει τους τρόπους 

εκείνους μέσα από τους οποίους οι εκπαιδευτικοί του σχολείου του θα βελτιώσουν τις 

διδακτικές τους ικανότητες. Κατά μία άποψη (Καμπουρίδης, 2002: 115) αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί: 

• Με την εκτέλεση μιας εργασίας, λογουχάρη, ο υποδιευθυντής μαθαίνει τη δουλειά του 

διευθυντή εκτελώντας συγκεκριμένα καθήκοντα. 

• Με πρόσκληση στο διευθυντή, το σύμβουλο ή ένα συνάδελφό του, για να τον 

επισκεφθεί στην τάξη του και να του κάνει ειλικρινείς εισηγήσεις για το μάθημά του. 

• Με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δουλειάς του και αναζήτηση άλλων 

τρόπων για να εργαστεί. 

• Με την αναζήτηση συμπληρωματικού διδακτικού υλικού για ένα μάθημά του, γιατί 

θέλει να επιδιώξει ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό στόχο. 

Κατά μία άλλη άποψη (O’Brien, 1992: 442), ο διευθυντής οφείλει να έχει υπόψη του 

κάποιες βασικές αρχές που αφορούν προγράμματα επιμόρφωσης τα οποία απευθύνονται σε 

ενήλικες, όπως ότι: 

• η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική, όταν κατανοούν τα άτομα γιατί χρειάζεται να 

γνωρίζουν κάτι, 

• υπάρχει η ανάγκη για αυτοκαθοδήγηση, όταν οι ίδιοι εμπλέκονται στη στοχοθεσία των 

μαθημάτων, και 

• οι ενήλικες παρακινούνται από την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής τους και την 

επαγγελματική τους ικανοποίηση (Πρβλ. Χατζηγεωργίου και συν., 2003-α: 109-110). 

Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι ο ρόλος του διευθυντή 

σχολείου είναι σημαντικός και στον τομέα της παιδαγωγικής καθοδήγησης και βοήθειας των 

εκπαιδευτικών. Αξιοποιεί τα προσόντα και καλλιεργεί τις ιδιαίτερες ικανότητες των 

υφισταμένων του εκπαιδευτικών, δίνοντας σε αυτούς ευκαιρίες για ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Ο διευθυντής πρέπει εκτός από άριστος "διοικητικός" να 

είναι εξίσου και άριστος "εκπαιδευτικός", καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για 

επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού. Η επιμόρφωση αφενός παρέχει στον εκπαιδευτικό 

την ευκαιρία να γνωρίσει και στη συνέχεια να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και αφετέρου 

συμβάλλει θετικά στην επαγγελματική του ανάπτυξη και πορεία. 
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2.5.5. Ο διευθυντής ως ακροατής. 

Η επικοινωνία, ως θεμέλιο όλων των διαπροσωπικών σχέσεων και καθημερινό 

φαινόμενο, κυριαρχεί στη σχολική ζωή εμπλέκοντας όλα τα μέλη που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο του σχολείου (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς). Ο διευθυντής, για παράδειγμα, 

επικοινωνεί με το διδακτικό προσωπικό, με τους γονείς και με τους μαθητές παρέχοντας 

πληροφορίες ή επιλύοντας προβλήματα. Η διαδικασία της επικοινωνίας είναι δύσκολη αλλά 

αναγκαία, γιατί μεταξύ των άλλων βοηθά το διευθυντή να συντονίζει καλύτερα τις 

δραστηριότητες της σχολικής μονάδας. 

Μερικώς οι δυσκολίες62 απορρέουν από το γεγονός ότι η ικανότητα "να ακούμε 

προσεκτικά" είναι μια παραμελημένη διοικητική λειτουργία.63 Κι αυτό γιατί, όπως ειπώθηκε 

(Σαΐτης, 1994: 78), το εκπαιδευτικό μας σύστημα μας μαθαίνει να γράφουμε και να 

διαβάζουμε σωστά, όχι όμως και να ακούμε προσεκτικά. Όμως, ο διευθυντής/ ηγέτης οφείλει 

"να ακούει τους άλλους, είτε εκφράζονται επιφανειακά, είτε βαθύτερα, χωρίς να τους πιέζει, 

να τους χειραγωγεί ή να επιβάλλει κανόνες και επιθυμητές -γι’ αυτόν και μόνο- 

κατευθύνσεις" (Σταυροπούλου, 2004: 166). 

Εξάλλου, στην καθημερινή μας ζωή γινόμαστε μάρτυρες περιπτώσεων κακής 

επικοινωνίας. Για παράδειγμα, πολλές φορές ο συνομιλητής μας (ακροατής): (α) απαντά 

χωρίς να έχει κατανοήσει το μήνυμά μας και (β) παίρνει το λόγο από εμάς προτού εμείς 

προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας. Η «βιαστική» ενέργεια του συνομιλητή μας 

μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι «η προσοχή προς κάποιον ομιλητή είναι μια εκλεκτική 

διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας το άτομο επιλέγει από όσα ακούει εκείνα που 

ταιριάζουν στις ανάγκες και στους σκοπούς του» (Ζαβλανός, 1998: 146). Μια σημαντική 

έρευνα που έγινε στο χώρο αυτό (Devine, 1978) έδειξε ότι καλύτεροι ακροατές είναι οι 

λιγότερο δογματικοί και περισσότερο ανοιχτοί σε νέες ιδέες, αφού "ακόμα κι αν δε 

συμφωνούμε με αυτά που ακούμε, δε σταματάμε να παρακολουθούμε προσεκτικά …" 

(Κολιάδης, 2002: 460). 

                                                 
62 Οι δυσκολίες στην επικοινωνία είναι πολλές και έχουν σχέση τόσο με τα άτομα (π.χ. ατομικές 

διαφορές, διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές αξίες, έλλειψη εμπιστοσύνης, αίσθημα 

κατωτερότητας και προσωπικές ατέλειες έκφρασης) όσο και με το περιβάλλον (π.χ. εκλογή του 

ακατάλληλου χρόνου για επικοινωνία, εκλογή του ακατάλληλου μέσου επικοινωνίας, εκλογή του 

ακατάλληλου χώρου και ακατάλληλο φυσικό περιβάλλον). 
63 Σύμφωνα, όμως, με τους Fullan and Ballew (2004: 187), οι αποτελεσματικοί ηγέτες ακούν 

προσεκτικά, ενώ και ο καθηγητής Αντ. Μακρυδημήτρης, σημειώνει ότι η ικανότητα ακρόασης 

ανήκει στις απαραίτητες ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ο σύγχρονος αποτελεσματικός ηγέτης, 

ώστε τα μέλη της ομάδας να νιώθουν την άνεση να του εμπιστεύονται τα προβλήματά τους. 
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Αν δεχτούμε ότι η επικοινωνία πρέπει να διακρίνεται και να διέπεται από αμοιβαιότητα, 

είναι αυτονόητο ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αφενός πρέπει να ακούει προσεκτικά 

τους υφισταμένους του και να είναι στοχαστικός και αφετέρου να διακρίνεται από διάθεση 

ακρόασης, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ανταπόκριση σε κάθε μήνυμα. Αυτό 

σημαίνει ότι κατανοήθηκε το περιεχόμενο του μηνύματος και υπάρχει δυνατότητα 

εντοπισμού πιθανής ασάφειας ή αβεβαιότητας, με αποτέλεσμα να δοθούν οι αμοιβαίες και 

απαραίτητες εξηγήσεις, οι οποίες οδηγούν στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο διευθυντής 

αξίζει να δαπανά τον ανάλογο και απαραίτητο χρόνο, για να επιτευχθεί μία πραγματικά 

αποτελεσματική επικοινωνία. Άλλωστε, στόχος της σχολικής ηγεσίας πρέπει να είναι η 

αποτελεσματική και όχι η γρήγορη επικοινωνία με τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία (Dubrin, 1998: 377-378. Κωνσταντίνου, 2001: 225. 

Μπουραντάς, 2001: 447-449. Σαΐτης, 2002-α: 194. Τριανταφυλλίδου, 2004: 37) αναφέρεται 

ότι ο διευθυντής για να είναι ένας καλός και ενεργητικός ακροατής, δηλαδή να 

αντιλαμβάνεται όσα εκφράζει και υπονοεί ο ομιλητής, δείχνοντας σεβασμό και ενδιαφέρον, 

υπομονή, αυτοσυγκέντρωση και προσοχή (Burbules, 1993), οφείλει: 

• Να φροντίζει για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος συνομιλίας έτσι, ώστε να 

μπορούν οι υφιστάμενοί του να εκφράζονται ελεύθερα. Η καλή προδιάθεση και η ύπαρξη 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης είναι παραδείγματα προς την κατεύθυνση αυτή. 

• Να αφήνει το συνομιλητή του να ολοκληρώσει τις σκέψεις του, χωρίς να τον διακόπτει με 

ερωτήσεις που αποπροσανατολίζουν. Ενώ ακούει, αρκείται στην ακρόαση. Για να 

μπορέσει να καταλάβει καλά το θέμα, πρέπει "να ακούσει όλη την ιστορία". Ο επαρκής 

χρόνος αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα στην ακρόαση. Επίσης, η συνομιλία πρέπει να 

γίνεται σε ένα χώρο, που θα πληροί τις προϋποθέσεις για ακρόαση και συνομιλία χωρίς 

διακοπές και στον οποίο κάθε συνομιλητής να αισθάνεται οικεία και άνετα. 

• Να ανταποκρίνεται στα αισθήματα (π.χ. φόβο, αγωνία κ.ά.) του συνομιλητή του, 

αποφεύγοντας τις επικριτικές αντιδράσεις και τις παρεμβολές άλλων ατόμων. 

• Να αποφεύγει να κάνει παράλληλα άλλες εργασίες (π.χ. τηλέφωνα ρουτίνας), ενώ ο άλλος 

μιλάει απευθυνόμενος προς αυτόν και επιζητώντας όλη του την προσοχή. 

• Να κοιτάζει στα μάτια τον εκάστοτε συνομιλητή του, να γέρνει προς το μέρος του, να τον 

ενθαρρύνει κατά διαστήματα να συνεχίσει και να δείχνει ότι τον ακούει με τη δέουσα 

προσοχή. 

• Να μη βιάζεται να προσφέρει έτοιμες και εύκολες λύσεις ή συμβουλές σχετικά με κάτι που 

προβληματίζει το συνομιλητή του, κλείνοντας έτσι βιαστικά τη συζήτηση. Αντίθετα, να 

αφήνει ανοιχτό το πεδίο για συζήτηση των προσωπικών συναισθημάτων του άλλου. 
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• Να ζητάει διευκρινίσεις για ορισμένα σημεία της ομιλίας του άλλου, αντί να μαντεύει ή να 

αρκείται στην προσωπική του ερμηνεία, έχοντας επίγνωση ότι «δε γνωρίζει ήδη τα 

πάντα» και δεν είναι πεπεισμένος ότι μόνο εκείνος έχει εντοπίσει σωστά το πρόβλημα και 

τη λύση του. 

• Να υποβάλλει διευκρινιστικές ερωτήσεις, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ερωτήσεις όπως 

π.χ. «και μετά τι έγινε;» ή «τι έκανες;» μπορούν να αναθερμάνουν τη συζήτηση, ενώ 

δηλώσεις όπως π.χ. «αυτό δεν αληθεύει» ή «δε σε πιστεύω» πρέπει να αποφεύγονται. 

Τέτοιες δηλώσεις όχι μόνο τον κάνουν να χάνει την αντικειμενικότητά του και να 

εμπλακεί συναισθηματικά, αλλά επίσης αναγκάζουν τον άλλο να αμυνθεί και με αυτόν 

τον τρόπο να καταστεί αδύνατο για το άτομο να εκφράσει τα πραγματικά του αισθήματα, 

δηλαδή την πραγματική του στάση. 

Τέλος, αν ο σχολικός οργανισμός θέλει να μη χάσει σε δημιουργικότητα και γνώση: (α) ο 

διευθυντής/ ηγέτης του οφείλει να δίνει περιθώρια έκφρασης στους εκπαιδευτικούς και (β) οι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν αφενός να υποστηρίζουν τις ιδέες τους και αφετέρου να εκφράζουν 

ελεύθερα τις απόψεις τους. 

Συμπερασματικά, είτε πρόκειται για την ακρόαση παραπόνων από μαθητές, γονείς ή 

εκπαιδευτικούς είτε πρόκειται για οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με τη λειτουργία του 

σχολείου, ο διευθυντής οφείλει να αντιλαμβάνεται όσα του λέει ο συνομιλητής του και όσα 

δεν τα εκφράζει και με πνεύμα κατανόησης να προσπαθεί να δίνει, στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων του, την καλύτερη δυνατή λύση. Έτσι, κάθε σχολικός οργανισμός έχει να 

κερδίσει πολλά αν "ακούει" πραγματικά το σύνολο του διδακτικού προσωπικού και με 

ειλικρίνεια υποστηρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα κάθε εκπαιδευτικού χωριστά. 

2.6. Συμπερασματική κατάληξη. 

Ύστερα από την ανάλυση που προηγήθηκε, γίνεται σαφές ότι ο διευθυντής του δημοτικού 

σχολείου μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος. 

Κι αυτό γιατί ο διευθυντής (-ρια) ως προϊστάμενος (-νη) πρώτης γραμμής είναι αυτός (-ή) 

που: 

• θα παροτρύνει τους συναδέλφους του (της) εκπαιδευτικούς και θα καθοδηγήσει τα 

μέλη της σχολικής κοινότητας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, 

• θα δώσει την εντολή για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης διοικητικής εργασίας, 

• θα προγραμματίσει, θα οργανώσει και θα συντονίσει τις συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων, 

• θα αντιμετωπίσει παράπονα, διαμαρτυρίες και προβλήματα που προέρχονται κυρίως 

από πρόσωπα, τα οποία δύσκολα συνεργάζονται αρμονικά με άλλα, 
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• θα παρακινήσει και θα ενθαρρύνει το εκπαιδευτικό δυναμικό της σχολικής μονάδας για 

την ανάληψη δημιουργικών δραστηριοτήτων, 

• θα συμβουλέψει και θα κατατοπίσει- κυρίως τους νέους συναδέλφους –οδηγώντας 

αυτούς στη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους, και 

• θα ακούσει προσεκτικά τα προβλήματα των συνεργατών του προσπαθώντας να δώσει 

κάθε φορά την καλύτερη λύση. 

Όλα αυτά, βέβαια, προϋποθέτουν ένα δάσκαλο-διευθυντή με διοικητικές γνώσεις και 

ικανότητες τέτοιες, που να του επιτρέπουν να διατυπώνει με σαφήνεια το όραμα και την 

κατεύθυνση του σχολείου και το σπουδαιότερο να κατανοεί τις μεταβολές στην 

πραγματοποίηση της εργασίας, στον προγραμματισμό και στην επίλυση των προβλημάτων 

που ανακύπτουν στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα. 

 

ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ: Η  ΕΡΕΥΝΑ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

1. Περίληψη. 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας, 
καταγράφονται τα μέσα συλλογής δεδομένων και αναφέρεται ο πληθυσμός του 
δείγματος καθώς και οι στατιστικές τεχνικές με τις οποίες μελετήθηκε το 
ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη. Ας σημειωθεί ότι τον πληθυσμό της έρευνας 
αποτελούσαν εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων από δεκαεπτά (17) νομούς της 
χώρας. 

2. Διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας. 

Η συλλογή των δεδομένων, που έλαβε χώρα από την Άνοιξη του 2003 μέχρι το 

Φθινόπωρο του ίδιου έτους, έγινε με δύο τρόπους: (α) με τη μέθοδο του γραπτού ανώνυμου 

ερωτηματολογίου, το οποίο δόθηκε για συμπλήρωση στους δασκάλους του δείγματος (Bell, 

1997: 122. Javeau, 2000. Κυριαζή, 2000: 99). Παρά τα όποια μειονεκτήματα (Howard and 

Sharp, 1998: 213-215. Παπαναστασίου και Παπαναστασίου, 2005: 134), η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται κατά κόρον στην εκπαιδευτική έρευνα (Παπαναστασίου, 1996: 61. 

Αθανασίου, 1997: 112. Καραγεώργος, 2002: 132) και (β) με τη μέθοδο της ερευνητικής 

συνέντευξης, ως μια ιδιαίτερα ικανής μεθόδου έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες (Mishler, 

1996: 205), στις ερωτήσεις της οποίας απάντησαν διευθυντές δημοτικών σχολείων. Η 

συνέντευξη, ως όργανο συλλογής δεδομένων θεωρείται από πολλούς κοινωνικούς 

επιστήμονες ότι προσφέρει "πληροφορίες υψηλότερης ποιότητας και με μικρότερο βαθμό 

στατιστικής μεροληψίας", σε σύγκριση με άλλες μεθόδους που έχουν στη διάθεσή τους 

(Howard and Sharp, 1998: 216). Επειδή αναζητούσαμε συγκεκριμένες πληροφορίες/ απόψεις 

και ταυτόχρονα εμβάθυνση με διευκρινιστικές ερωτήσεις στις απαντήσεις που δόθηκαν από 

τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, αλλά και για να αποφύγουμε πιθανές αρνητικές 

συνέπειες (π.χ. τεράστιος όγκος πληροφοριών κ.ά.), χρησιμοποιήσαμε τη δομημένη 

(τυποποιημένη) ή ερευνητική συνέντευξη (Παρασκευόπουλος, 1993: 129. Bell, 1997: 148. 

Κυριαζή, 2000: 125. Καραγεώργος, 2002: 160). Τα δύο μέσα συλλογής δεδομένων που 

χρησιμοποιήσαμε (ερωτηματολόγιο και συνέντευξη) πιστεύουμε ότι περιορίζουν τα 

μειονεκτήματα και ενισχύουν τα πλεονεκτήματά τους, ώστε τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν να διακρίνονται για την αντικειμενικότητα, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία 

τους. 
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Σε ό,τι αφορά τα ερωτηματολόγια, ένας αριθμός τους (467) δόθηκε προς συμπλήρωση 

στους δασκάλους προσωπικά από τον ερευνητή, ενώ τα υπόλοιπα (622) στάλθηκαν με 

ταχυδρομείο. Σε αυτά που δόθηκαν απευθείας στους δασκάλους, πριν την έναρξη της 

συμπλήρωσης τονίστηκε ότι: (α) ο σκοπός της έρευνας ήταν να καταγράψει τη συμβολή του 

διευθυντή στη διαμόρφωση του κλίματος που επικρατεί στα σχολεία της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και (β) το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Μετά τις οδηγίες αναλάμβανε 

κάποιος να συγκεντρώσει τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, να τα τοποθετήσει σε έναν 

φάκελο και ακολούθως να τα παραδώσει στον ερευνητή. Ο ίδιος δε εγκατέλειπε το χώρο και 

άφηνε μόνους τους δασκάλους κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. 

Αντίθετα, σε αυτά που στάλθηκαν ταχυδρομικώς υπήρχε στην αρχή ολοσέλιδη 

συνοδευτική επιστολή (βλέπε Παράρτημα 1ο, Νο I) με τις απαραίτητες συστάσεις από την 

πλευρά του ερευνητή και τις αναγκαίες υποδείξεις - οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων καθώς, επίσης, και "διαβεβαιώσεις εμπιστευτικότητας" (Cohen-Manion, 

1997: 142). Ακόμη, στην επιστολή αναφέρονταν τα τηλέφωνα, το τηλεομοιοτυπικό (Fax) και 

η ηλεκτρονική διεύθυνσή μας (e-mail), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις 

από τους συναδέλφους. Μετά τη συμπλήρωση τα ερωτηματολόγια τοποθετούνταν σε ειδικό 

φάκελο που τους είχε επίσης αποσταλεί και ταχυδρομούνταν στη διεύθυνση του ερευνητή. 

Σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη, υπογραμμίζουμε πως, αφού επιλέχτηκαν τα υποκείμενα του 

δείγματος, προσδιορίστηκε ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής της και 

πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον ερευνητή σε απευθείας συζήτηση με τους ερωτώμενους 

στο χώρο εργασίας τους, κατά κύριο λόγο, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις (επαρχία) που η 

διαδικασία αυτή περατώθηκε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

Ως τελευταίο βήμα της διαδικασίας προετοιμασίας για την επεξεργασία των δεδομένων64 

(ερωτηματολόγιο), ακολουθεί από τον ερευνητή η καταχώρισή τους σε βάση δεδομένων, η 

οποία είχε ήδη δημιουργηθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για την ακρίβεια εισαγωγής των 

στοιχείων και τον εντοπισμό πιθανών σφαλμάτων εισαγωγής και άμεση διόρθωσή τους έγινε 

στο τέλος έλεγχος και έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων. 

                                                 
64 Η στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS - Στατιστικό 

Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS - Version 

11.0). Προηγουμένως, όμως, έγινε απαρίθμηση των ερωτηματολογίων, κωδικοποίηση και 

κωδικογράφηση των απαντήσεων που έδωσαν οι ερωτώμενοι. 
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3. Μέσα συλλογής δεδομένων. 

3.1. Διαδικασία σύνταξης του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης. 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της έρευνάς μας, θεωρήθηκε απαραίτητο να καταρτιστεί ένα 

ερωτηματολόγιο (βλέπε Παράρτημα 1ο, Νο II) και να καταγραφούν οι ερωτήσεις της 

συνέντευξης (βλέπε Παράρτημα 1ο, Νο III) για τη συλλογή των δεδομένων 

(Παρασκευόπουλος, 1993. Βάμβουκας, 2002) και έπειτα να συμπληρωθούν από ορισμένο 

δείγμα δασκάλων και διευθυντών, αντίστοιχα. Τα δύο μέσα συλλογής δεδομένων 

συντάχθηκαν από τον ερευνητή-υπεύθυνο της έρευνας σε συνεργασία πάντα με τον 

επιβλέποντα καθηγητή, ύστερα από την ανάλογη βιβλιογραφική ενημέρωση, απαραίτητη 

συζήτηση και ανταλλαγές απόψεων με δασκάλους και διευθυντές, αφού ο κατάλληλος 

σχεδιασμός τους "αποτελεί τη σωστή βάση για μια πετυχημένη έρευνα" (Δαμιανού, 1999: 

17) και «η επιστημονική αξία του ερωτηματολογίου εξαρτάται από εκείνους που το 

συντάσσουν και εκείνους που το χρησιμοποιούν» (Τσιπλητάρης και Μπαμπάλης, 2006: 79). 

Πραγματοποιήθηκαν, δηλαδή, ορισμένες ελεύθερες και κατόπιν ημιδομημένες 

συνεντεύξεις που είχαν ως στόχο, κυρίως, την καταγραφή και την ανάλυση των απόψεων 

των δασκάλων και των διευθυντών σχετικά με το βαθμό επικοινωνίας του διευθυντή με τα 

μέλη/ εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Στο αρχικό δείγμα των ερωτηθέντων 

συμπεριλήφθηκαν είκοσι (20) δάσκαλοι και δέκα (10) διευθυντές από μικρά και μεγάλα 

σχολεία της Αττικής και άλλων νομών της χώρας. Με τη βοήθεια των συνεντεύξεων αυτών 

το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη πήραν την πρώτη μορφή τους. 

Κάποια χαρακτηριστικά του πληθυσμού, όπως διαφοροποιήσεις ανάλογα με την 

γεωγραφική θέση τους, αποτέλεσαν αντικείμενο για την πραγματοποίηση κατάλληλης 

πιλοτικής έρευνας. Έτσι, το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη που συντάχθηκαν στην αρχή 

κρίθηκε απαραιτήτως αναγκαίο να δοθούν για δοκιμαστική εφαρμογή (έλεγχος αξιοπιστίας) 

σε δείγμα 40 δασκάλων και δεκαπέντε (15) διευθυντών που είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα με το δείγμα της έρευνας (Καραγεώργος, 2002: 214-221). 

Σκοπός της "πιλοτικής έρευνας" ή "προέρευνας" ήταν να βρεθούν οι πιθανές ατέλειες των 

οδηγιών, να γίνει διαπίστωση τυχόν δυσκολιών ως προς την κατανόηση των αναφερομένων 

στο ερωτηματολόγιο, και να εντοπιστούν όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή 

υποκειμενικών παραγόντων που υπεισέρχονται στη διάρκεια της συνέντευξης 

(Παπαναστασίου, 1996: 170), ώστε να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι απαραίτητες 

βελτιώσεις με την αξιοποίηση των επιμέρους παρατηρήσεων των ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών, δασκάλων και διευθυντών. Προκειμένου: (α) τα υποκείμενα της κυρίως 

έρευνας να μη συναντήσουν δυσκολίες ή ασάφειες στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

και στη διεξαγωγή της συνέντευξης και (β) ο ερευνητής να καθίσταται ικανός να κάνει την 
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προκαταρκτική ανάλυση των στοιχείων, για να διαπιστώσει αν το λεξιλόγιο και η διατύπωση 

των ερωτήσεων θα παρουσιάσει προβλήματα στο στάδιο της ανάλυσης των κυρίως 

πληροφοριών (Bell, 1997: 134). Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν καθορίστηκε η 

τελική μορφή του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης. 

Η πιλοτική αυτή έρευνα, επίσης, χρησιμοποιήθηκε για την άντληση στοιχείων του 

πληθυσμού, τα οποία οδήγησαν στην αποδοτικότερη εφαρμογή της επιλεγείσας 

δειγματοληπτικής τεχνικής. Δηλαδή, στη συλλογή του κατάλληλου αντιπροσωπευτικού 

δείγματος, το οποίο είναι επαρκές για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον πληθυσμό με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 

Το ερωτηματολόγιο στην τελική του μορφή περιλαμβάνει δύο βασικά μέρη: Στο Πρώτο 

μέρος περιλαμβάνονται επτά (7) κλειστές ερωτήσεις που αφορούν δημογραφικά και 

προσωπικά στοιχεία των δασκάλων, όπως η περιοχή και η οργανικότητα του σχολείου, το 

φύλο, τα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση κτλ., και στο Δεύτερο μέρος επτά (7) κλειστές 

ερωτήσεις και εξήντα επτά (67) δηλώσεις που αφορούν και αναφέρονται στον τρόπο και το 

βαθμό επικοινωνίας του διευθυντή με τους δασκάλους, οι οποίες και αποτέλεσαν το 

αντικείμενο της στατιστικής επεξεργασίας. 

Οι ανωτέρω ερωτήσεις και δηλώσεις για μεθοδολογικούς σκοπούς ομαδοποιήθηκαν σε 

επτά (7) ευρύτερες κατηγορίες: 

(α) συναντήσεις - συζητήσεις διευθυντή-εκπαιδευτικών, 

(β) σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης διευθυντή-εκπαιδευτικών, 

(γ) λήψη αποφάσεων, 

(δ) επιβράβευση ενεργειών των εκπαιδευτικών από μέρους του διευθυντή, 

(ε) εντολή-σύσταση-παρατήρηση-στάση και συμπεριφορά του διευθυντή προς τους 

δασκάλους, 

(στ) εκτίμηση - από μέρους των δασκάλων - της σχέσης θετικού κλίματος και 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, και 

(ζ) διατύπωση ελεύθερων απόψεων των δασκάλων για θέματα, όπως: η βελτίωση του 

διευθυντή στον τομέα της επικοινωνίας με το διδακτικό προσωπικό, ο τρόπος 

μεταβίβασης των εντολών από το διευθυντή στους υφισταμένους του 

εκπαιδευτικούς, ο τρόπος λήψης ομόφωνων αποφάσεων στο σύλλογο διδασκόντων, 

ο τρόπος αντιμετώπισης παραπόνων που διατυπώνονται από εκπαιδευτικούς κ.λπ.. 

Ορισμένες κατηγορίες ερωτήσεων υποδιαιρέθηκαν σε άλλες υποκατηγορίες. Έτσι: 

1. η κατηγορία "συναντήσεις - συζητήσεις μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών του 

σχολείου" περιλαμβάνει τις κατηγορίες: (α) συναντήσεις/ συζητήσεις διευθυντή - 

εκπαιδευτικών στην αρχή της σχολικής χρονιάς με πέντε (5) δηλώσεις, (β) 



 89

συναντήσεις/ συζητήσεις διευθυντή - εκπαιδευτικών μέσα στο σχολικό ωράριο με 

πέντε (5) δηλώσεις και (γ) συναντήσεις/ συζητήσεις διευθυντή - εκπαιδευτικών εκτός 

σχολικού ωραρίου, ύστερα από πρωτοβουλία του διευθυντή, με πέντε (5) δηλώσεις. 

2. η κατηγορία "σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών 

του σχολείου" περιλαμβάνει τις κατηγορίες: (α) αν οι δάσκαλοι εμπιστεύονται ατομικά 

θέματα (π.χ. επαγγελματικά) στο διευθυντή του σχολείου με τρεις (3) δηλώσεις και (β) 

αν ο διευθυντής εμπιστεύεται ατομικά του θέματα σε αυτούς. 

3. η κατηγορία "λήψη αποφάσεων στο χώρο του σχολείου" περιλαμβάνει τις κατηγορίες: 

(α) ιδιαίτερη συνομιλία του διευθυντή με κάθε μέλος του συλλόγου διδασκόντων με 

έξι (6) δηλώσεις, (β) οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο χώρο του σχολείου ύστερα 

από συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων με τρεις (3) δηλώσεις, (γ) διατύπωση 

παραπόνων εκ μέρους των εκπαιδευτικών για αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων 

με πέντε (5) δηλώσεις, (δ) διαταραχή των σχέσεων των εκπαιδευτικών λόγω της μη 

λήψης ομόφωνων αποφάσεων με τρεις (3) δηλώσεις και (ε) αντιμετώπιση εκ μέρους 

του διευθυντή των ανωτέρω καταστάσεων (διαταραχή των σχέσεων των 

εκπαιδευτικών) με πέντε (5) δηλώσεις. 

4. η κατηγορία "εντολή-σύσταση-παρατήρηση-στάση και συμπεριφορά του διευθυντή 

προς τους δασκάλους του σχολείου" περιλαμβάνει τις κατηγορίες: (α) οι εντολές που 

δίνονται από το διευθυντή ενοχλούν τους δασκάλους με τέσσερις (4) δηλώσεις, (β) οι 

παρατηρήσεις-συστάσεις που γίνονται από το διευθυντή προς το διδακτικό προσωπικό 

του σχολείου ενοχλούν τους δασκάλους με τέσσερις (4) δηλώσεις και (γ) η στάση και 

η συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου προς τους εκπαιδευτικούς δεν είναι 

αντικειμενική με τέσσερις (4) δηλώσεις και, τέλος, 

5. η κατηγορία "τι άλλο έχετε να προτείνετε" (ανοικτή ερώτηση) περιλαμβάνει τις 

κατηγορίες: (α) ως προς τη βελτίωση του διευθυντή του σχολείου στον τομέα της 

επικοινωνίας με το διδακτικό προσωπικό, (β) ως προς τον τρόπο μεταβίβασης των 

εντολών από το διευθυντή στους υφισταμένους του εκπαιδευτικούς, (γ) ως προς τον 

τρόπο λήψης ομόφωνων αποφάσεων από το σύλλογο διδασκόντων, (δ) ως προς τον 

τρόπο αντιμετώπισης παραπόνων που διατυπώνονται από εκπαιδευτικούς κ.λπ.. 

Η συνέντευξη στην τελική της μορφή περιλαμβάνει δύο βασικά μέρη, όπως και το 

ερωτηματολόγιο: Στο Πρώτο μέρος περιλαμβάνονται επτά (7) κλειστές ερωτήσεις που 

αφορούν δημογραφικά και προσωπικά στοιχεία των δασκάλων, όπως η περιοχή και η 

οργανικότητα του σχολείου, το φύλο, τα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση κτλ., και στο 

Δεύτερο μέρος πέντε (5) κλειστές ερωτήσεις που αφορούν και αναφέρονται στον τρόπο και 

το βαθμό επικοινωνίας του διευθυντή με τους δασκάλους, οι οποίες και αποτέλεσαν το 

αντικείμενο επεξεργασίας. Επίσης, στο τέλος υπάρχει και μία (1) ανοιχτή ερώτηση, η οποία 
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έδινε τη δυνατότητα στους ερωτώμενους διευθυντές να καταθέσουν τις απόψεις τους γύρω 

από το προς έρευνα θέμα. 

3.2. Διαδικασία Αποστολής του ερωτηματολογίου. 

Η αποστολή και η χορήγηση των ερωτηματολογίων διενεργήθηκε μετά από σχετική 

έγκριση του ΥΠΕΠΘ (υπ’ αριθμ. Φ. 15/ 186/ 34342/ Γ1/ 21-4-2003, βλέπε Παράρτημα 1ο, 

Νο IV) στους εκπαιδευτικούς του δείγματος. Όπως προηγουμένως αναφέρθηκε, ένας αριθμός 

ερωτηματολογίων δόθηκαν προς συμπλήρωση στους δασκάλους με επίσκεψη του ερευνητή. 

Τα υπόλοιπα ερωτηματολόγια στάλθηκαν με το ταχυδρομείο. Τα μεν πρώτα 

συγκεντρώθηκαν από μέρους μας με επόμενη επίσκεψή μας στο χώρο που οι δάσκαλοι 

συμπλήρωσαν αυτά, τα δε δεύτερα επιστράφηκαν ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση του 

ερευνητή-υπεύθυνου της έρευνας μέσα σε φάκελο που είχε επισυναφθεί μαζί με 

γραμματόσημο κατά την αποστολή των ερωτηματολογίων. 

3.3. Χορήγηση πληροφοριών. 

Κατά τη διαδικασία χορήγησης των ερωτηματολογίων στους δασκάλους δόθηκαν από 

μέρους μας οι απαραίτητες πληροφορίες-οδηγίες προς αυτούς65 με την παράκληση να τύχουν 

της δέουσας προσοχής εκ μέρους τους, ώστε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων να είναι 

όσο το δυνατό πιο απλή. 

Κατ’ αρχάς δόθηκαν πληροφορίες από τον ίδιο τον ερευνητή για το άτομό του και στη 

συνέχεια για ποιο λόγο ανέλαβε αυτή την έρευνα. Κατόπιν έγινε αναφορά στο σκοπό της 

ίδιας της έρευνας, παράκληση για συνεργασία που είναι απαραίτητη για την επιτυχία αυτής 

και απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις με τον ενδεδειγμένο τρόπο, υπενθύμιση για την 

εμπιστευτικότητα στις απαντήσεις τους, την ανωνυμία στο ερωτηματολόγιο και τέλος 

τονίστηκε ότι οι απαντήσεις τους πρέπει να αντανακλούν τα πραγματικά τους πιστεύω. 

Σε ό,τι αφορά στα ερωτηματολόγια που στάλθηκαν στους δασκάλους με ταχυδρομείο, οι 

πληροφορίες αυτές αναγράφονταν αναλυτικά σε ολοσέλιδη επιστολή (Ανδρεαδάκης και 

Βάμβουκας, 2005: 63) (βλέπε Παράρτημα 1ο), η οποία συνόδευε το ερωτηματολόγιο που 

ελάμβαναν. 

                                                 
65 Εννοείται πως ανάλογες πληροφορίες και διευκρινίσεις δόθηκαν και στους διευθυντές πριν από τη 

συνέντευξη. Δηλαδή, έγινε γνωστός σε αυτούς ο σκοπός της έρευνας, τονίστηκε η ανωνυμία, η 

χρησιμοποίηση των απαντήσεών τους μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας κ.ά.. 
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4. Καθορισμός πληθυσμού - δείγματος. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη 

δειγματοληπτική τεχνική. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

τον υπό εξέταση πληθυσμό και ιδιαίτερα με τα χαρακτηριστικά αυτού, όπως: την εμφάνιση 

αξιοσημείωτων διαφοροποιήσεων των δειγματοληπτικών μονάδων, τα υπό μελέτη 

χαρακτηριστικά τους ανάλογα με την γεωγραφική θέση τους, τα χρόνια προϋπηρεσίας τους 

κ.ά.. 

Ως υπό εξέταση πληθυσμός θεωρείται το σύνολο των δασκάλων και των διευθυντών στην 

Ελληνική επικράτεια, ενώ ως δειγματοληπτική μονάδα ορίζεται ο δάσκαλος και ο διευθυντής. 

Σύμφωνα με αυτήν την τεχνική το δείγμα καταμερίστηκε ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

του πληθυσμού στα στρώματα (τους νομούς της Ελλάδας) και στη συνέχεια μέσα σε κάθε 

στρώμα επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο ομάδες (ανάλογα με την Αστικότητα της Περιοχής και 

την Οργανικότητα των Σχολείων), οι οποίες αντιπροσωπεύουν όσο γίνεται καλύτερα κάθε 

στρώμα, αφού "η αξιοπιστία και η εγκυρότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων συνδέονται 

στενά με την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος" (Καΐλα, 1999: 79). Η τεχνική αυτή, 

γενικά, οδηγεί σε εκτιμήσεις με υψηλό επίπεδο ακρίβειας και διευκολύνει σε σημαντικό 

βαθμό τη διαδικασία προσέγγισης των ερωτώμενων. Πρόκειται για μία τεχνική66 στατιστικής 

ανάλυσης με βέλτιστες μαθηματικές ιδιότητες, οι οποίες εξασφαλίζουν την επιτυχή 

κατανομή του δείγματος τόσο στους νομούς όσο και εσωτερικά αυτών. 

Στη συνέχεια, αναπτύσσεται λεπτομερειακά η τεχνική που εφαρμόστηκε: Η εκλογή του 

δείγματος έγινε με τη μέθοδο της δειγματοληψίας κατά στρώμα ή στρωματοποιημένη 

δειγματοληψία σε δύο στάδια (stratified sampling in two stages) (Παρασκευόπουλος, 1993: 

20-23. Κυριαζή, 2000: 113-115. Καραγεώργος, 2002: 105-106), ως προς το μέγεθος του 

σχολείου (οργανικότητα) (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο I) και το βαθμό αστικότητας της 

περιοχής (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο II). 

Συγκεκριμένα, το δείγμα αποτελούταν από 1.089 δασκάλους, από τους οποίους οι 375 

ήταν άνδρες (ποσοστό 34,4%) και οι 714 ήταν γυναίκες (ποσοστό 65,6%) (βλέπε Πίνακα Νο 

5) και από 117 διευθυντές, από τους οποίους οι 83 ήταν άντρες και οι 34 ήταν γυναίκες. 

Έχουν αποκλειστεί οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούσαν στα μονοθέσια και διθέσια 

δημοτικά σχολεία των νομών αυτών, γιατί: (α) στα μονοθέσια υπηρετεί ένας μόνο δάσκαλος 

με διπλή ιδιότητα: του δασκάλου και του προϊσταμένου του σχολείου (Σαΐτης, 2000-α) και 

(β) στα διθέσια υπηρετούν δύο δάσκαλοι (ένας προϊστάμενος και ένας υφιστάμενος) και 

                                                 
66 Περισσότερες λεπτομέρειες για την τεχνική αυτή παρέχονται στα ακόλουθα κλασικά συγγράμματα 

της διεθνούς βιβλιογραφίας: Kish, 1965: Survey Sampling, Cochran, 1966: Sampling Techniques. 
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επομένως η άμεση ομαδική σχέση τους αναπόφευκτα τους οδηγεί στην αμφίδρομη 

επικοινωνία, τουλάχιστον για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου. 

Η σύνθεση του δείγματος των δασκάλων, οι οποίοι συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια, ως 

προς τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση, τα χρόνια που υπηρετούν στο 

σχολείο που βρίσκονται σήμερα και την υπηρεσιακή τους κατάσταση, φαίνεται αναλυτικά 

στους Πίνακες Νο IV και Νο V, (βλέπε Παράρτημα 2ο) και στον Πίνακα Νο 8. 

Περαιτέρω, στον Πίνακα Νο 4 φαίνεται ότι 355 δάσκαλοι (ποσοστό 32,6%) υπηρετούν σε 

μικρά σχολεία (3/ θέσια-6/ θέσια) και 734 δάσκαλοι (ποσοστό 67,4%) υπηρετούν σε μεγάλα 

σχολεία (7/ θέσια και άνω). 

5. Είδη δεδομένων (ερωτηματολόγιο). 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου οι δάσκαλοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

διάφορες ερωτήσεις που είχαν σχέση με το βαθμό επικοινωνίας του διευθυντή με το 

διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Οι απαντήσεις των δασκάλων στις ερωτήσεις αυτές 

ήταν: (α) ΝΑΙ ή ΟΧΙ, (β) ΝΑΙ, ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΟΧΙ, (γ) ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ, 

ΚΑΘΟΛΟΥ, (δ) ΠΑΝΤΑ, ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΠΟΤΕ. Η εκτίμηση των δασκάλων στις δηλώσεις 

έγινε με κλίμακα, στην οποία το "Πάρα Πολύ" αντιστοιχούσε στο μέγιστο βαθμό συμφωνίας 

και το "Καθόλου" στον ελάχιστο βαθμό συμφωνίας. Οι υπόλοιπες τιμές (Πολύ - Αρκετά/ 

Μέτρια - Λίγο) κυμαίνονταν μεταξύ του "Πάρα Πολύ" και του "Καθόλου". Έτσι, οι 

δάσκαλοι εξέφρασαν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους για κάθε πρόταση, πάνω σε μια 

πεντάβαθμη κλίμακα. Τα δύο στοιχεία "κλίμα" και "διευθυντής" χρησιμοποιήθηκαν ως 

"ανεξάρτητη" και "εξαρτημένη" μεταβλητή, αντίστοιχα. 

6. Αξιοπιστία (reliability) του ερωτηματολογίου. 

Με τον όρο "αξιοπιστία κλίμακας" εννοούμε την ακρίβεια της μέτρησης, δηλαδή τη 

σχετική ικανότητα στον προσδιορισμό της «πραγματικής» αξίας μιας μεταβλητής. Η 

εκτίμηση της αξιοπιστίας οποιασδήποτε διαδικασίας μέτρησης συνίσταται στον 

προσδιορισμό του βαθμού διακύμανσης της βαθμολογίας των ατόμων, βαθμός ο οποίος 

οφείλεται σε πραγματικές διαφορές, και του βαθμού ασυνέπειας της μέτρησης. 

Η αξιοπιστία αναφέρεται στη συνέπεια απόκτησης των ζητούμενων αποτελεσμάτων από 

το ερωτηματολόγιό μας. Στη συγκεκριμένη έρευνα υπολογίστηκε ο συντελεστής αξιοπιστίας 

α-Cronbach για τους βασικούς θεματικούς άξονες, δηλαδή για κάθε set από μεταβλητές 

(ερωτήσεις) που μετρούν συγκεκριμένα θέματα. 
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Έτσι, είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Set 1: Ερωτήσεις 5, 6, 7 0,8154 

Set 2: Ερώτηση 8 0,4432 

Set 3: Ερωτήσεις 10, 12, 13, 14, 15 0,7695 

Set 4: Ερωτήσεις 16, 17, 18 0,9377 

Set 5: Ερωτήσεις 19, 20 0,7783 

Πίνακας 1: Έλεγχοι αξιοπιστίας 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στα 4 από τα 5 set μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν ο 

συντελεστής αξιοπιστίας ήταν πολύ υψηλός (Πίνακας 1). Συγκεκριμένα, ήταν πάνω από 

0,7500. Αυτό σημαίνει ότι: (α) η μέτρηση είναι συνεπής, (β) το ερωτηματολόγιο μας, κατά 

τεκμήριο, είναι πλήρως αξιοποιήσιμο και (γ) τα αποτελέσματα θα είναι ουσιαστικά. 

7. Στατιστικές τεχνικές. 

Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ως κύριο εργαλείο το στατιστικό πακέτο 

SPSS καθώς και ως δευτερεύον εργαλείο το στατιστικό πακέτο Statgraphics. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των μεταβλητών ανήκει στις κατηγορικές και στις ποιοτικές. Συνεπώς, η 

εξειδικευμένη ανάλυση με μεθοδολογίες που αφορούν ποσοτικές μεταβλητές και ειδικότερα 

όλη η στατιστική ανάλυση που αναφέρεται ως παραμετρική δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Γενικά, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές που αφορούν ποιοτικές ή κατηγορικές μεταβλητές, 

όπως: μη παραμετρικές τεχνικές και πολυμεταβλητές τεχνικές που επιτρέπουν την ανάλυση 

τέτοιου είδους μεταβλητών. Η διερευνητική ανάλυση ενδεικτικά περιλαμβάνει τις παρακάτω 

στατιστικές τεχνικές67: 

• Πίνακες Συχνοτήτων Απλής Εισόδου (Frequencies Tables) και αντίστοιχα διαγράμματα 

για την περιγραφή κάθε μεταβλητής ξεχωριστά (Μονομεταβλητή Ανάλυση) (Statistics 

                                                 
67 Λεπτομέρειες για τις χρησιμοποιούμενες στατιστικές τεχνικές και την επιλογή τους βλέπε 

ενδεικτικά: Μπένος, 1991: Μέθοδοι και Τεχνικές Δειγματοληψίας και Μεθοδολογία Αξιοποιήσεως 

των Αποτελεσμάτων της Δειγματοληψίας, Δαμιανός, 1992: Μεθοδολογία Δειγματοληψίας: Τεχνικές 

και Εφαρμογές, Πανάρετος και Ξεκαλάκη, 1993: Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη, Παπαδάκης, 

Τσίμπος, Μουρελάτου και Μπένος, 1997: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το Λογισμικό Stat-

graphics, Σιάρδος, 1998: Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης και Τσάντας, 

Μωυσιάδης, Μπογιάτης και Χατζηπαντελής, 1999: Ανάλυση Δεδομένων με τη βοήθεια Στατιστικών 

πακέτων. 
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> Summarize > Frequencies). Για τη συμπερασματολογία σε σχέση με κάθε 

μεταβλητή χρησιμοποιήθηκαν γραφικές τεχνικές. 

• Πίνακες Συχνοτήτων Διπλής Εισόδου (Cross tabulation) για την αναζήτηση 

εξαρτήσεων μεταξύ δύο μεταβλητών (Διμεταβλητή Ανάλυση) (Statistics > Summarize 

> Crosstabs…). Για την αξιολόγηση των σχέσεων χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

«Pearson Chi-Square Test» και στις περιπτώσεις που οι υποθέσεις για αυτόν τον 

έλεγχο δεν πληρούνται, τότε χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος «Fisher’s Exact Test». 

• Περιγραφικά Μέτρα Θέσεως, Διασποράς και Μορφής της κατανομής των υπό μελέτη 

δεδομένων (Descriptive Statistics) για την αναζήτηση εξαρτήσεων μεταξύ δύο 

μεταβλητών (Διμεταβλητή Ανάλυση) (Statistics > Summarize > Descriptive 

Statistics). 

• Ανάλυση Συσχετίσεως (Correlation Analysis) για την αναζήτηση σχέσεων μεταξύ δύο 

μεταβλητών (Διμεταβλητή Ανάλυση) (Statistics > Correlation > Bivariate). Για την 

αξιολόγηση των συσχετίσεων χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός συντελεστής 

Συσχέτισης του «Spearman». 

• Οι έλεγχοι των Kruskal and Wallis και Mann and Whitney χρησιμοποιήθηκαν για τον 

έλεγχο ύπαρξης διαφοροποιήσεων μεταξύ των τεχνητά κατασκευασθέντων δεικτών σε 

σχέση με την ηλικία, την προϋπηρεσία, το γεωγραφικό χώρο και άλλες μεταβλητές, οι 

οποίες αντιμετωπίστηκαν ως παράγοντες διαφοροποιήσεων (μη παραμετρικός 

έλεγχος) (Statistics > Non Parametric > k-Independent Samples). 

• Χρησιμοποιήθηκαν επίσης διάφορες τεχνικές, προκειμένου να γίνει «Ελαχιστοποίηση 

της Διαστασιμότητας» (Data Reduction) σε πολυμετάβλητα set μεταβλητών, τα οποία 

αναφέρονται/ διερευνούν το ίδιο φαινόμενο/ χαρακτηριστικό. Για την ακρίβεια 

χρησιμοποιήθηκε η Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis). Η παραγοντική ανάλυση 

έχει ως στόχο την εύρεση κάποιων κυρίων παραγόντων, που ερμηνεύουν ένα 

σημαντικό ποσοστό της συσχέτισης μιας ομάδας μεταβλητών. Οι παράγοντες που 

προκύπτουν είναι ασυσχέτιστοι μεταξύ τους και, κατά συνέπεια, καθένας συνοψίζει 

μια διαφορετική πληροφορία των δεδομένων (Data Reduction > Factor Analysis). 

8. Στατιστική Ανάλυση. 

Πριν την παρουσίαση της ανάλυσης και των αποτελεσμάτων, θα προχωρήσουμε σε μια 

βήμα προς βήμα παρουσίαση του σκελετού της ανάλυσης, η οποία έγινε στα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν. 

1. Περιγραφική Ανάλυση Δημογραφικών Χαρακτηριστικών: 
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a. Πίνακες Συχνοτήτων Απλής Εισόδου. 

b. Διαγράμματα. 

c.Μετασχηματισμοί Ποσοτικών σε Ποιοτικές Μεταβλητές. 

2. Περιγραφική Ανάλυση Θεματικών Αξόνων Ερωτηματολογίου: 

a. Πίνακες Συχνοτήτων Απλής Εισόδου. 

b. Διαγράμματα. 

c.Δημιουργία τεχνητού δείκτη με κωδικό «Index» με απλή άθροιση των 

βαθμολογούμενων στάσεων. 

d. Δημιουργία τεχνητού δείκτη με κωδικό «Factor» με εφαρμογή Factor Analysis 

επάνω στις βαθμολογούμενες στάσεις. 

e.Περιγραφικά Στατιστικά και Ιστογράμματα για τους δύο Δείκτες. 

3. Έλεγχοι Υποθέσεων για την ανίχνευση διαφοροποιήσεων στη μέση τιμή των τεχνητών 

δεικτών που αντιπροσωπεύουν κάθε Θεματικό Άξονα Ερωτηματολογίου, ανάλογα με το 

επίπεδο των Δημογραφικών Χαρακτηριστικών: 

a. Μη παραμετρικοί έλεγχοι κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov. 

b. Μη παραμετρικοί έλεγχοι για τις διάμεσους: a) Mann-Whitney και b) Kruskall-

Wallis. 

c.Περιγραφικά Στατιστικά για τους δύο Δείκτες κάθε Θεματικού Άξονα του 

Ερωτηματολογίου για κάθε επίπεδο των Δημογραφικών Χαρακτηριστικών. 

d. Διαγράμματα τύπου Box-Plots. 

4. Έλεγχοι Συσχετίσεων μεταξύ των τεχνητών δεικτών με χρήση του Spearman 

Correlation Matrix. 

5. Έλεγχοι συνάφειας: 

a. Πίνακες Συχνοτήτων Διπλής Εισόδου και έλεγχοι για τη συνάφεια μεταξύ των 

Δημογραφικών χαρακτηριστικών και των ερωτήσεων 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15 του 

ερωτηματολογίου με χρήση του ελέγχου Chi-Square. 

b. Πίνακες Συχνοτήτων Διπλής Εισόδου και έλεγχοι για τη συνάφεια ανάμεσα στις 

ερωτήσεις 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15 του ερωτηματολογίου με χρήση του ελέγχου Chi-

Square. 

6. Cluster Analysis στους παράγοντες που προέκυψαν από την Factor Analysis. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Περίληψη. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται λεπτομερειακά τα στοιχεία εκείνα που 
προκύπτουν από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου. Ειδικότερα, 
παρατίθενται δεδομένα που σχετίζονται: με τα δημογραφικά και προσωπικά 
στοιχεία των δασκάλων του δείγματος, με την επικοινωνία διευθυντή σχολείου 
και υφισταμένων του, με τις διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή και 
εκπαιδευτικών, με τον τρόπο λήψης αποφάσεων στο σχολείο, με τον τρόπο 
άσκησης της σχολικής ηγεσίας, με τις θέσεις των εκπαιδευτικών για τη 
δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο και με τη διατύπωση προτάσεων από 
τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς. 

2. Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας. 

Μετά τη γενική θεώρηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας, του σχολικού κλίματος και της 

επικοινωνίας επιχειρούμε εν συνεχεία μια όσο το δυνατόν λεπτομερή μελέτη των στοιχείων 

εκείνων που προκύπτουν από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου και συνδέονται με τη 

συμβολή του διευθυντή στη δημιουργία θετικού κλίματος στο χώρο του δημοτικού σχολείου. 

Πιστεύουμε ότι η μελέτη αυτή θα φωτίσει περισσότερο την εικόνα της υφιστάμενης 

κατάστασης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και, επομένως, θα οδηγήσει σε 

συμπεράσματα χρήσιμα για τη βελτίωση του υπάρχοντος εργασιακού κλίματος στις 

εκπαιδευτικές αυτές μονάδες. 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρατίθενται τα αποτελέσματα από τη διερεύνηση των 

στοιχείων της συμβολής του διευθυντή στη δημιουργία θετικού κλίματος, που σχετίζονται: 

(α) με την επικοινωνία ανάμεσα στο διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς είτε εντός είτε εκτός 

σχολείου, (β) με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στο διευθυντή και τους 

δασκάλους, (γ) με τον τρόπο λήψης αποφάσεων στο χώρο του σχολείου, (δ) με την 

ενθάρρυνση και την επιβράβευση εκ μέρους του διευθυντή των δημιουργικών 

δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών των εκπαιδευτικών, (ε) με τον τρόπο που ο διευθυντής 

μεταβιβάζει τις εντολές του προς τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς και τον τρόπο άσκησης 

της εποπτείας, (στ) με την καταγραφή, εκ μέρους των ερωτώμενων εκπαιδευτικών, των 

παραγόντων, οι οποίοι συντελούν στη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος και κατ’ 

επέκταση στην αποτελεσματική περάτωση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας και (ζ) με τη 
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διατύπωση προτάσεων από μέρους των ερωτηθέντων δασκάλων, αναφορικά με τον τρόπο 

που οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρέπει να ασκούν τα διευθυντικά τους καθήκοντα. 

2.1. Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση δημογραφικών χαρακτηριστικών και 

προσωπικών στοιχείων. 

Η ανάλυση, που ακολουθεί σε αυτή την παράγραφο, αφορά την περιγραφή των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος, καθώς και των προσωπικών στοιχείων των 

ατόμων που το αποτελούν. Οι συγκεκριμένες μεταβλητές στην πλειονότητά τους είναι 

κατηγορικές και ποιοτικές. Όσες από τις μεταβλητές είναι ποσοτικές, στη συνέχεια 

κατηγοριοποιήθηκαν. 

Οι μεταβλητές αυτές (δημογραφικών χαρακτηριστικών, προσωπικών στοιχείων) στη 

συνέχεια της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν ως παράγοντες, προκειμένου να ανιχνευθούν 

πιθανές διαφοροποιήσεις, στις επόμενες μεταβλητές του ερωτηματολογίου, οι οποίες και 

διερευνούν: α) την ύπαρξη συναντήσεων - συζητήσεων διευθυντή και εκπαιδευτικών, β) τις 

σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης διευθυντή και εκπαιδευτικών - δημιουργία συνολικών 

δεικτών, γ) το θέμα της λήψης αποφάσεων στο σχολείο, δ) την πραγματοποίηση παρεμβάσεων 

του διευθυντή προς τους δασκάλους καθώς και την εν γένει συμπεριφορά του και ε) την 

εκτίμηση από μέρους των δασκάλων των παραγόντων που διαμορφώνουν το θετικό κλίμα και 

της σχέσης αυτού με την εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν μέλη (δάσκαλοι) του 

διδακτικού προσωπικού σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκαν σε δεκαεπτά (17) 

νομούς της χώρας, ήτοι: Αττικής, Εύβοιας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, 

Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Πέλλας, Μεσσηνίας, Βοιωτίας, Πιερίας, Ηλείας, Κυκλάδων, 

Λασιθίου, Χανίων και Καρδίτσας, και υπηρετούσαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

κατά το σχολικό έτος 2002-2003. 

Η γεωγραφική κατανομή του δείγματος δίνεται στον Πίνακα Νο IV, (βλέπε Παράρτημα 

2ο), ενώ η διαγραμματική του παρουσίαση δίνεται παρακάτω στο Σχήμα Νο 1. Η 

γεωγραφική αυτή κατανομή του δείγματος ήταν αποτέλεσμα της δειγματοληπτικής τεχνικής 

που χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας σε δύο στάδια 

(stratified sampling in two stages). Παρατηρούμε ότι το 40,0% του δείγματος προέρχεται από 

το νομό Αττικής (Πίνακας Νο 2). 

Τελικά, στο δείγμα εκπροσωπήθηκαν 6 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας και η 

πλειονότητα των νομών με μεγαλύτερο δείγμα από τις περιοχές που παρατηρήθηκε η 

μεγαλύτερη διασπορά σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού. 
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NOMOS

Καρδίτσα

Χανιά

Λασίθι

Κυκλάδες

Ηλεία

Πιερία

Βοιωτία

Μεσσηνία

Πέλλα

Αχαΐα

Αιτωλοακαρνανία

Φθιώτιδα

Ευρυτανία Κορινθία

Αργολίδα

Εύβοια

Αττικής

 

Σχήμα 1: Η γεωγραφική κατανομή του δείγματος 

Η γεωγραφική κατανομή μετασχηματισμένη σε «Αττική» και «Υπόλοιπη Ελλάδα» 

δίνεται στον Πίνακα Νο 2. 

Πίνακας 2: Η γεωγραφική κατανομή του δείγματος μετασχηματισμένη. 

Περιοχή Αριθμός 
δασκάλων 

Ποσοστό % Συνολικό 
Ποσοστό % 

1,00 (ΑΤΤΙΚΗ) 436 40,0 40,0 

2,00 (ΥΠΟΛΟΙΠΗ 
         ΕΛΛΑΔΑ) 653 60,0 100,0 

Σύνολο 1089 100,0  

Ο μετασχηματισμός αυτός έγινε, διότι υπάρχουν νομοί που λόγω της τεχνικής 

δειγματοληψίας, εκπροσωπούνται στο δείγμα με πολύ μικρό αριθμό ατόμων, πράγμα που θα 

δημιουργούσε προβλήματα στους στατιστικούς ελέγχους σε επόμενες παραγράφους. 

Στον Πίνακα Νο 3 και στο αντίστοιχο Σχήμα Νο 2 δίνεται η κατανομή του δείγματος σε 

σχέση με την αστικότητα της περιοχής, από την οποία ελήφθη η δειγματοληπτική μονάδα. 

Παρατηρούμε ότι το 61,0% του δείγματος προέρχεται από Αστική Περιοχή. 
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Πίνακας 3: Δάσκαλοι κατά περιοχή σχολείου. 

α/ α Περιοχή 
σχολείου 

Αριθμός 
δασκάλων 

Ποσοστό % Συνολικό 
Ποσοστό % 

1. Αστική 664 61,0 61,0 

2. Ημιαστική 274 25,2 86,2 

3. Αγροτική 151 13,8 100,0 

Σύνολο 1.089 100,0  

Και αυτή η κατανομή είναι εν μέρει αποτέλεσμα του δειγματοληπτικού σχεδίου που 

χρησιμοποιήθηκε. 

PERIOXI

Αγροτική

Ημιαστική

Αστική

 
Σχήμα 2: Αστικότητα της περιοχής. 

Στον Πίνακα Νο III (βλέπε Παράρτημα 2ο) και στο αντίστοιχο Σχήμα Νο 3, δίνεται η 

κατανομή του δείγματος σε σχέση με την οργανικότητα του σχολείου, από το οποίο ελήφθη 

η δειγματοληπτική μονάδα. Παρατηρούμε ότι σχεδόν το 99,0% του δείγματος προέρχεται 

από σχολεία μέχρι και 12 θέσεων, ενώ σχεδόν το 50,0% του δείγματος προέρχεται από 

σχολεία μέχρι και 9 θέσεων. 
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Σχήμα 3: Οργανικότητα Σχολείου. 

Η οργανικότητα μετασχηματισμένη σε κατηγορική μεταβλητή δίνεται στον Πίνακα Νο 4. 

Πίνακας 4: Οργανικότητα Σχολείου σε κατηγορίες. 

Οργανικότητα Αριθμός 
Δασκάλων 

Ποσοστό % Συνολικό 
Ποσοστό % 

1,00 (3/ θ - 6/ θ) 355 32,6 32,6 

2,00 (7/ θ και άνω) 734 67,4 100,0 

Σύνολο 1.089 100,0  

Η κατανομή του δείγματος σε σχέση με το φύλο του ερωτώμενου (Πίνακας Νο 5) έχει ως 

εξής: το 65,6% του δείγματος αποτελούν γυναίκες, ενώ το 34,4% του δείγματος αποτελούν 

άνδρες. 
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Πίνακας 5: Δάσκαλοι κατά φύλο. 

α/ α Φύλο Αριθμός 
δασκάλων 

Ποσοστό % Συνολικό 
Ποσοστό % 

1. Άνδρας 375 34,4 34,4 

2. Γυναίκα 714 65,6 100,0 

Σύνολο 1.089 100,0  

Η κατανομή του δείγματος ως προς την προϋπηρεσία (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο 

V και Σχήμα Νο 4) δείχνει ότι περίπου το 25% του δείγματος έχουν προϋπηρεσία μεταξύ 1-6 

ετών, ένα ακόμη ποσοστό 25% του δείγματος έχουν προϋπηρεσία μεταξύ 7-12 ετών, ενώ το 

υπόλοιπο 50% του δείγματος έχουν προϋπηρεσία μεταξύ 13-36 ετών. 

YEAREDU

35.0
32.5

30.0
27.5

25.0
22.5

20.0
17.5

15.0
12.5

10.0
7.5

5.0
2.5

0.0

200

100

0

Std. Dev = 7.65  
Mean = 12.9

N = 1089.00

 
Σχήμα 4: Κατανομή δείγματος ως προς την Προϋπηρεσία. 

Η κατανομή του δείγματος ως προς την προϋπηρεσία κατηγοριοποιημένη σε τρεις 

κατηγορίες δίνεται στον Πίνακα Νο 6. 
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Πίνακας 6: Κατανομή δείγματος ως προς την Προϋπηρεσία κατηγοριοποιημένη. 

Προϋπηρεσία 
σε Κατηγορίες 

Αριθμός 
Δασκάλων Ποσοστό % Συνολικό 

Ποσοστό % 

1,00 (1 - 6) 260 23,9 23,9 

2,00 (7 - 12) 286 26,3 50,2 

3,00 (13 - 36) 543 49,8 100,0 

Σύνολο 1.089 100,0  

Η κατανομή του δείγματος ως προς την προϋπηρεσία στο ίδιο σχολείο (βλέπε Παράρτημα 

2ο, Πίνακα Νο VI και Σχήμα Νο 5) δείχνει ότι περίπου το 54% του δείγματος αποτελούν 

άτομα που έχουν μέχρι 3 έτη προϋπηρεσίας, ένα ακόμη ποσοστό περίπου 20% του δείγματος 

αποτελούν άτομα που έχουν προϋπηρεσία μεταξύ 4-6 ετών, ενώ το υπόλοιπο 26% του 

δείγματος αποτελούν άτομα που έχουν προϋπηρεσία άνω των 7 ετών. 

Οι δύο μεταβλητές, που αφορούν την προϋπηρεσία του ερωτώμενου, μετασχηματίστηκαν 

σε ποιοτικές (από συνεχείς) μεταβλητές, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως παράγοντες 

κατάλληλους για τη διενέργεια στατιστικών ελέγχων. 
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Σχήμα 5: Κατανομή δείγματος ως προς την Προϋπηρεσία στο ίδιο σχολείο. 
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Η κατανομή του δείγματος ως προς την προϋπηρεσία στο ίδιο σχολείο 

κατηγοριοποιημένη σε τρεις κατηγορίες δίνεται στον Πίνακα Νο 7. 

Πίνακας 7: Κατανομή δείγματος ως προς την Προϋπηρεσία στο ίδιο σχολείο 

κατηγοριοποιημένη. 

Προϋπηρεσία 
στο ίδιο σχολείο 
σε κατηγορίες 

Αριθμός 
Δασκάλων 

Ποσοστό % Συνολικό 
Ποσοστό % 

1,00 (1 - 3 έτη) 582 53,4 53,4 

2,00 (4 - 6 έτη) 215 19,7 73,2 

3,00 (7 και άνω έτη) 292 26,8 100,0 

Σύνολο 1.089 100,0  

Η κατανομή του δείγματος ως προς την Υπηρεσιακή Κατάσταση (βλέπε Πίνακα Νο 8 και 

Σχήμα Νο 6) έδωσε ότι περίπου το 70% του δείγματος αποτελούν άτομα με οργανική θέση 

στο σχολείο που υπηρετούν, περίπου το 20% του δείγματος βρίσκονται στο σχολείο αυτό με 

απόσπαση, ένα 10% εργάζονται στο σχολείο αυτό ως αναπληρωτές. 

Πίνακας 8: Υπηρεσιακή κατάσταση των δασκάλων. 

α/ α Υπηρεσιακή 
κατάσταση 

Αριθμός 
δασκάλων 

Ποσοστό % Συνολικό 
Ποσοστό % 

1. οργανική 757 69,5 69,5 

2. απόσπαση 224 20,6 90,1 

3. αναπληρωτής 97 8,9 99,0 

4. διάθεση 11 1,0 100,0 

Σύνολο 1.089 100,0  
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Σχήμα 6: Κατανομή δείγματος ως προς την Υπηρεσιακή Κατάσταση. 

Η κατανομή του δείγματος ως προς την Υπηρεσιακή Κατάσταση των ερωτώμενων 

εκπαιδευτικών κατηγοριοποιημένη σε δύο κατηγορίες δίνεται στον Πίνακα Νο 9. 

Πίνακας 9: Κατανομή δείγματος ως προς την Υπηρεσιακή Κατάσταση. 

α/ α Υπηρεσιακή 
κατάσταση 

Αριθμός 
δασκάλων 

Ποσοστό % Συνολικό 
Ποσοστό % 

1. Μόνιμοι 992 91,1 91,1 

2. Μη μόνιμοι 97 8,9 100,0 

Σύνολο 1.089 100,0  

2.2. Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση των ερωτήσεων που διερευνούν "τις 

συναντήσεις/ συζητήσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών" - Δημιουργία 

συνολικών δεικτών. 

Στην παράγραφο αυτή γίνεται περιγραφή των ερωτήσεων/ μεταβλητών του 

ερωτηματολογίου που διερευνούν την πραγματοποίηση ή όχι συναντήσεων-συζητήσεων 

μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών, εντός και κατά την διάρκεια του σχολικού 

έτους. Σε κάθε ερώτημα αντιστοιχείται ένα set απόψεων που διερευνά βαθύτερα το θέμα-

στόχο του ερωτήματος. Έτσι, εκτός από την περιγραφή των ερωτήσεων με πίνακες 
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συχνοτήτων και κατάλληλα διαγράμματα, δημιουργούνται επίσης και δείκτες συνολικής 

πίστεως/ συμφωνίας σε κάθε set απόψεων που συνδέεται με το κάθε ερώτημα. Οι δείκτες που 

δημιουργούνται είναι δύο για κάθε set απόψεων. Και οι δύο δείκτες είναι τεχνητές ποσοτικές 

μεταβλητές, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη συνέχεια (επόμενες παράγραφοι), προκειμένου 

να γίνει ανάλυση σε βάθος. 

Στην ερώτηση (4), αν "ο διευθυντής (-ρια) του σχολείου σάς προσκάλεσε για ιδιαίτερη 

συνάντηση και συνομιλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς", το 49,2% (535 δάσκαλοι) 

απάντησε «ΝΑΙ» και το 50,8% (552 δάσκαλοι) απάντησε «ΟΧΙ» (βλέπε Πίνακα Νο 10). 

Δηλαδή, οι απαντήσεις «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ» εμφανίζονται περίπου με το ίδιο ποσοστό (50%). 

Πίνακας 10: Κατανομή του δείγματος, ως προς τις συναντήσεις/ συζητήσεις διευθυντή 

και εκπαιδευτικών στην αρχή της σχολικής χρονιάς (Ερώτηση 4). 

Ερώτηση 4 Συχνότητα Σχετική 
Συχνότητα 

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

ΝΑΙ 535 49,2 49,2 

ΟΧΙ 552 50,8 100,0 

Total 1.087 100,0  

Μετά την απάντηση στο ερώτημα (4), όσοι απάντησαν «ΝΑΙ», δηλαδή περίπου το 50% 

του δείγματος, κλήθηκαν να βαθμολογήσουν στην κλίμακα του 1 έως 5, στην ερώτηση (5) 

μια σειρά από πέντε (5) απόψεις για το πού βοήθησε η συνάντηση αυτή σχετικά με την 

καλύτερη λειτουργία του σχολείου (βλέπε Πίνακα Νο 11). 
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Πίνακας 11: Αποτελέσματα της συνάντησης -διευθυντή-εκπαιδευτικών- στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς. 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΚΑΠΩΣ 
ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

α. γενικότερη ενημέρωση και 
    πληροφόρησή σας για θέμα- 
    τα του σχολείου 

221 42,6 176 33,9 88 17,0 30 5,8 4 0,8 

β. ανίχνευση των ιδιαίτερων χα- 
    ρακτηριστικών της προσωπι- 
    κότητας του διευθυντή 

60 12,4 174 36,0 142 29,3 80 7,3 28 2,6 

γ. καταγραφή των απόψεών του 
    για τη λειτουργία του σχολείου 131 26,7 220 44,9 92 18,8 39 8,0 8 1,6 

δ. ύπαρξη διαύλου επικοινωνίας 
    κατά τη διάρκεια της σχολικής 
    χρονιάς μεταξύ διοικούντων 
    και διοικούμενων 

136 27,4 202 40,6 113 22,7 39 7,8 7 1,4 

ε. ορθολογική αντιμετώπιση συ- 
    γκεκριμένων διοικητικών θεμά- 
    των, όπως π.χ. κατανομή τάξε- 
    ων, σύνταξη ωρολογίου προ- 
    γράμματος, ανάθεση εξωδιδα- 
    κτικού έργου κ.λπ. 

241 47,3 173 33,9 67 13,1 23 4,5 6 1,2 

Προκειμένου να βοηθηθεί η στατιστική ανάλυση σε βάθος, θελήσαμε να δημιουργήσουμε 

έναν συνολικό δείκτη έντασης πίστης για το πόσο βοήθησε η συνάντηση αυτή. 

Δημιουργήθηκαν 2 δείκτες με δύο διαφορετικούς τρόπους. 

Ο 1ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Index 5», δημιουργήθηκε με απλή άθροιση του 

βαθμού πίστης (συμβολής) σε κάθε άποψη. Η περιγραφική ανάλυση του δείκτη αυτού έδωσε: 

Η συνολική ένταση μπορεί να πάρει τις τιμές από 5 (ελάχιστη πίστη/ συμφωνία) έως 25 

(μέγιστη πίστη/ συμφωνία). Η μέση πίστη στις απόψεις είναι 19,3 και η τυπική απόκλιση 

αυτής είναι 3,69, ενώ το ιστόγραμμα συχνοτήτων (Σχήμα Νο 7) δείχνει έντονη 

συμμετρικότητα. Παρατηρώντας τα μέτρα θέσης της κατανομής αυτής, θα μπορούσαμε να 

χαρακτηρίσουμε την ένταση στην πίστη των ερωτώμενων στις απόψεις του 

ερωτηματολογίου υψηλή. 
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Σχήμα 7: Ιστόγραμμα του «Index 5». 

Ο 2ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Factor 5», δημιουργήθηκε με εφαρμογή της 

τεχνικής της Factor Analysis πάνω στο set των 5 απόψεων. H Factor Analysis αναφέρεται σε 

μεγάλα set μεταβλητών, οι οποίες διερευνούν ένα κοινό φαινόμενο και αναζητά κοινούς 

παράγοντες, με την βοήθεια των οποίων μπορούν να εκφραστούν οι αρχικές μεταβλητές. Οι 

κοινοί αυτοί παράγοντες μπορούν να ερμηνευθούν κατάλληλα, και να αποκτήσουν ένα 

ποιοτικό νόημα. Στο συγκεκριμένο set μεταβλητών, αλλά και στα υπόλοιπα που θα 

ακολουθήσουν, χρησιμοποιήθηκε «Factor Analysis» με τη μέθοδο εξαγωγής παραγόντων 

«Principal Component Analysis» και τη μέθοδο περιστροφής των παραγόντων αυτών 

«Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization». 

Επιλέχτηκε για περαιτέρω ανάλυση ο πρώτος παράγοντας. Ο πρώτος άξονας με ιδιοτιμή 

2,9 ερμηνεύει σχεδόν το 60% της ολικής διασποράς των 5 απόψεων/ μεταβλητών. Στον 

Πίνακα Νο 12 παρουσιάζονται τα βάρη των δύο πρώτων κύριων παραγόντων και οι οποίοι 

ερμηνεύουν συνολικά το 75% της συνολικής διασποράς. 

Για τον πρώτο άξονα παρατηρούμε ότι οι τρεις απόψεις/ μεταβλητές Α, Δ και Ε έχουν 

υψηλά φορτία σε αντίθεση με τις απόψεις/ μεταβλητές Β και Γ. Γενικά, ο πρώτος άξονας 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης ανάλογος της έντασης της πίστης/ 

συμφωνίας των ερωτώμενων στις απόψεις. 
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Ο δεύτερος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης αντιθέσεων. 

Στο Σχήμα Νο I (βλέπε Παράρτημα 2ο) παρατηρούμε δύο ομάδες μεταβλητών με αντίστοιχη 

συμπεριφορά. 

Πίνακας 12: Τα βάρη των 5 Απόψεων στους δύο πρώτους Παράγοντες. 

Rotated Component Matrix Component Weights 

Άποψη 168 269 

(Α) γενικότερη ενημέρωση και πληροφόρησή σας 
για θέματα του σχολείου 

,752 ,400 

(Β) ανίχνευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
της προσωπικότητας του διευθυντή 

,144 ,900 

(Γ) καταγραφή των απόψεών του για τη 
λειτουργία του σχολείου 

,367 ,763 

(Δ) ύπαρξη διαύλου επικοινωνίας κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς μεταξύ 
διοικούντων και διοικούμενων 

,685 ,389 

(Ε) ορθολογική αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
διοικητικών θεμάτων, όπως π.χ. κατανομή τάξεων, 
σύνταξη ωρολογίου προγράμματος, ανάθεση 
εξωδιδακτικού έργου κ.λπ. 

,896 ,007 

 

                                                 
68 Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται: στη διαχείριση διοικητικών θεμάτων, σε γενικότερη ενημέρωση 

και στην επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. 
69 Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στην ανίχνευση στοιχείων της προσωπικότητας του διευθυντή. 
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Σχήμα 8: Ιστόγραμμα του «Factor 5». 

Στην ερώτηση (6), αν "επιδιώκει ο διευθυντής (-ρια) του σχολείου σας προσωπική επαφή 

μαζί σας μέσα στο σχολικό ωράριο και ανταλλάσσετε σκέψεις για θέματα που σχετίζονται 

με το σχολείο", απάντησε το 98,3% των ερωτώμενων δασκάλων ως εξής: το 43,5% απάντησε 

«ΝΑΙ», το 44,2% απάντησε «ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ» και το 12,3% απάντησε «ΟΧΙ» (βλέπε 

Πίνακα Νο 13). Παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις «ΝΑΙ» και «ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ» 

εμφανίζονται περίπου με το ίδιο ποσοστό (45%). 

Πίνακας 13: Κατανομή του δείγματος ως προς τις συναντήσεις/ συζητήσεις διευθυντή 

και εκπαιδευτικών μέσα στο σχολικό ωράριο (Ερώτηση 6). 

Ερώτηση 6 Συχνότητα Σχετική 
Συχνότητα 

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

ΝΑΙ 466 43,5 43,5 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

473 44,2 87,7 

ΟΧΙ 132 12,3 100,0 

Total 1.071 100,0  
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Μετά την απάντηση στο ερώτημα (6), όσοι απάντησαν «ΝΑΙ» και «ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ», δηλαδή το 90% του δείγματος, κλήθηκαν να βαθμολογήσουν στην κλίμακα του 1 

έως 5 μια σειρά από πέντε απόψεις για το πώς λειτούργησαν οι συναντήσεις αυτές, ερώτηση 

6α, (βλέπε Πίνακα Νο 14). 

Πίνακας 14: Απόψεις των εκπαιδευτικών για την προσωπική επαφή με το διευθυντή 

τους. 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΚΑΠΩΣ 
ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

α. στην άρση τυχόν παρεξηγή- 
    σεων 211 26,9 268 34,2 180 23,0 75 9,6 50 6,4 

β. στην ενίσχυση της συνεκτικό- 
    τητας - συνοχής της σχολικής 
    ομάδας 

219 27,2 297 36,9 177 22,0 83 7,6 28 3,5 

γ. στην αναθεώρηση κάποιων 
    σκέψεών σας 53 6,9 188 24,5 248 32,3 176 22,9 102 13,3 

δ. στην ικανοποίηση από την κα- 
    τάθεση των απόψεών σας 104 13,7 285 37,5 215 28,3 111 14,6 46 6,0 

ε. στη δημιουργία αμφίδρομης ε- 
    πικοινωνίας 241 28,5 285 33,6 211 24,9 92 10,9 18 2,1 

Προκειμένου να γίνει στατιστική ανάλυση σε βάθος και όχι σε κάθε άποψη ξεχωριστά, 

δημιουργήσαμε με τον ίδιο τρόπο, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, δύο δείκτες με δύο 

διαφορετικούς τρόπους.70 

Ο 1ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Index 6», δημιουργήθηκε με απλή άθροιση του 

βαθμού πίστης (συμβολής) σε κάθε άποψη. Η περιγραφική ανάλυση του δείκτη αυτού έδωσε: 

Η συνολική απόδοση μπορεί να πάρει τις τιμές από 5 (ελάχιστη πίστη/ συμφωνία) έως 25 

(μέγιστη πίστη/ συμφωνία). Η μέση πίστη στις απόψεις είναι 17,3 και η τυπική απόκλιση 

αυτής είναι 4,29, ενώ το ιστόγραμμα συχνοτήτων (Σχήμα Νο 9) δείχνει έντονη 

συμμετρικότητα. Παρατηρώντας τα μέτρα θέσης της κατανομής αυτής, θα μπορούσαμε να 

χαρακτηρίσουμε την πίστη των ερωτώμενων στις απόψεις του ερωτηματολογίου υψηλή. 

                                                 
70 Η ίδια τεχνική ακολουθείται σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις που θα συναντήσουμε. 
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Σχήμα 9: Ιστόγραμμα του «Index 6». 

Ο 2ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Factor 6», δημιουργήθηκε με εφαρμογή της 

τεχνικής της Factor Analysis πάνω στο set των 5 απόψεων. Επιλέχτηκε για περαιτέρω 

ανάλυση ο πρώτος παράγοντας. Ο πρώτος άξονας με ιδιοτιμή 3,040 ερμηνεύει άνω του 60% 

της ολικής διασποράς των 5 απόψεων/ μεταβλητών. Στον Πίνακα Νο 15 παρουσιάζονται τα 

βάρη των δύο πρώτων κύριων παραγόντων, και οι οποίοι ερμηνεύουν συνολικά το 75% της 

συνολικής διασποράς. Για τον πρώτο άξονα, παρατηρούμε ότι οι τρεις απόψεις/ μεταβλητές 

Β, Δ και Ε, έχουν υψηλά φορτία σε αντίθεση με τις απόψεις/ μεταβλητές Α και Γ. Γενικά, ο 

πρώτος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης ανάλογος της 

έντασης της πίστης/ συμφωνίας των ερωτώμενων στις απόψεις. Ο δεύτερος άξονας μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης αντιθέσεων. Στο Σχήμα Νο II (βλέπε 

Παράρτημα 2ο), παρατηρούμε δύο ομάδες μεταβλητών με αντίστοιχη συμπεριφορά. 
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Πίνακας 15: Τα βάρη των 5 Απόψεων στους δύο πρώτους Παράγοντες. 

Rotated Component Matrix Component 

Άποψη 171 272 

(Α) στην άρση τυχόν παρεξηγήσεων ,195 ,884 

(Β) στην ενίσχυση της συνεκτικότητας - συνοχής της 
σχολικής ομάδας 

,699 ,445 

(Γ) στην αναθεώρηση κάποιων σκέψεών σας ,359 ,710 

(Δ) στην ικανοποίηση από την κατάθεση των απόψεών σας ,839 ,235 

(Ε) στη δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας ,878 ,239 
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Σχήμα 10: Ιστόγραμμα του «Factor 6». 

                                                 
71 Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται: στη δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, στη συνοχή του 

διδακτικού προσωπικού, στην άρση των παρεξηγήσεων και στην ικανοποίηση από κατάθεση 

απόψεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών. 
72 Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στην αναθεώρηση κάποιων σκέψεων εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών. 
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Αναφορικά με την ερώτηση (7), "έχετε άτυπες συναντήσεις (συνεστιάσεις ή άλλου είδους 

συνευρέσεις) με όλους τους συναδέλφους σας, εκτός σχολικού ωραρίου, ύστερα από 

πρωτοβουλία του διευθυντή", η απάντηση «ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ» εμφανίζεται με ποσοστό 

ύψους περίπου 58%, η απάντηση «ΚΑΘΟΛΟΥ» έχει ένα ποσοστό της τάξεως 35%, ενώ η 

απάντηση «ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ» εμφανίζεται με το ελάχιστο ποσοστό ύψους 7% (βλέπε 

Πίνακα Νο 16). 

Πίνακας 16: Κατανομή του δείγματος, ως προς τις άτυπες συναντήσεις διευθυντή και 

εκπαιδευτικών εκτός σχολικού ωραρίου, ύστερα από πρωτοβουλία του 

διευθυντή (Ερώτηση 7). 

Ερώτηση 7 Συχνότητα Σχετική 
Συχνότητα 

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ 77 7,2 7,2 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 620 57,9 65,1 

ΚΑΘΟΛΟΥ 373 34,9 100,0 

Total 1.070 100,0  

Μετά την απάντηση στο ερώτημα (7), όσοι απάντησαν «ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ» και 

«ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ», δηλαδή περίπου το 70% του δείγματος, κλήθηκαν να 

βαθμολογήσουν στην κλίμακα του 1 έως 5 μια σειρά από πέντε απόψεις για το πώς 

λειτούργησε η συνάντηση αυτή (βλέπε Πίνακα Νο 17). 
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Πίνακας 17: Άτυπες συναντήσεις και δημιουργία καλής ατμόσφαιρας στο χώρο του 

σχολείου. 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΚΑΠΩΣ 
ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

α. στη σύσφιξη των σχέσεων με- 
    ταξύ όλων των εκπαιδευτικών 
    και του διευθυντή 

220 32,3 235 34,5 167 24,5 54 7,9 5 0,7 

β. στην άρση κάποιων παρεξη- 
    γήσεων μεταξύ των εκπαιδευ- 
    τικών 

77 13,8 186 33,3 166 29,7 72 12,9 57 10,2 

γ. στην άρση κάποιων παρεξη- 
    γήσεων μεταξύ εκπαιδευτικών 
    (ού) και του διευθυντή 

78 14,0 193 34,7 147 26,4 73 13,1 65 11,7 

δ. στην άμβλυνση των αντιθέσε- 
    ων μεταξύ του διευθυντή και 
    των εκπαιδευτικών 

63 11,6 156 28,8 120 22,2 90 16,6 112 20,7 

ε. στην άμβλυνση των αντιθέσε- 
    ων μεταξύ των εκπαιδευτικών 71 13,1 145 26,7 132 24,3 66 12,1 130 23,9 

Ο 1ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Index 7», δημιουργήθηκε με απλή άθροιση του 

βαθμού πίστης (συμβολής) σε κάθε άποψη. Η περιγραφική ανάλυση του δείκτη αυτού έδωσε: 

Η συνολική απόδοση μπορεί να πάρει τις τιμές από 5 (ελάχιστη πίστη/ συμφωνία) έως 20 

(μέγιστη πίστη/ συμφωνία). Η μέση πίστη στις απόψεις είναι 13,4 και η τυπική απόκλιση 

αυτής είναι 3,73, ενώ το ιστόγραμμα συχνοτήτων (Σχήμα Νο 11) δείχνει συμμετρικότητα. 

Παρατηρώντας τα μέτρα θέσης της κατανομής αυτής, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε 

την πίστη των ερωτώμενων στις απόψεις του ερωτηματολογίου μέτρια. 
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Σχήμα 11: Ιστόγραμμα του «Index 7». 

Ο 2ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Factor 7», δημιουργήθηκε με εφαρμογή της 

τεχνικής της Factor Analysis πάνω στο set των πέντε απόψεων. Επιλέχθηκε για περαιτέρω 

ανάλυση ο πρώτος παράγοντας. Ο πρώτος άξονας με ιδιοτιμή 2,612 ερμηνεύει άνω του 65% 

της ολικής διασποράς των 5 απόψεων/ μεταβλητών. Στον Πίνακα Νο 18 παρουσιάζονται τα 

βάρη των δύο πρώτων κύριων παραγόντων, και οι οποίοι ερμηνεύουν συνολικά το 85% της 

συνολικής διασποράς. Για τον πρώτο άξονα παρατηρούμε ότι οι τρεις απόψεις/ μεταβλητές 

Α, Β και Γ έχουν υψηλά φορτία σε αντίθεση με τις απόψεις/ μεταβλητές Δ και Ε. Γενικά, ο 

πρώτος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης ανάλογος της πίστης 

των ερωτώμενων στις απόψεις. Ο δεύτερος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας 

σταθμισμένος δείκτης αντιθέσεων. Στο Σχήμα Νο III (βλέπε Παράρτημα 2ο) παρατηρούμε 

δύο ομάδες μεταβλητών με αντίστοιχη συμπεριφορά. 
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Πίνακας 18: Τα βάρη των 4 Απόψεων στους δύο πρώτους Παράγοντες. 

Rotated Component Matrix Component 

Άποψη 173 274 

(Α) στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ όλων των
εκπαιδευτικών και του διευθυντή 

,711 ,083 

(Β) στην άρση κάποιων παρεξηγήσεων μεταξύ των
εκπαιδευτικών 

,873 ,326 

(Γ) στην άρση κάποιων παρεξηγήσεων μεταξύ 
εκπαιδευτικών (ού) και του διευθυντή 

,831 ,395 

(Δ) στην άμβλυνση των αντιθέσεων μεταξύ του
διευθυντή και των εκπαιδευτικών 

,257 ,935 

(Ε) στην άμβλυνση των αντιθέσεων μεταξύ των
εκπαιδευτικών 

,251 ,940 
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Σχήμα 12: Ιστόγραμμα του «Factor 7». 

                                                 
73 Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στην άρση των παρεξηγήσεων και στη σύσφιξη των σχέσεων 

ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. 
74 Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στην άμβλυνση των αντιθέσεων μεταξύ του διδακτικού 

προσωπικού του σχολείου. 
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2.3. Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση των ερωτήσεων που διερευνούν "τις 

σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης διευθυντή και εκπαιδευτικών" - Δημιουργία 

συνολικών δεικτών. 

Στην παράγραφο αυτή γίνεται περιγραφή των ερωτήσεων/ μεταβλητών του 

ερωτηματολογίου που διερευνούν την ύπαρξη ή όχι σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών. Σε κάθε ερώτημα αντιστοιχείται ένα set 

απόψεων που διερευνά βαθύτερα το θέμα-στόχο του ερωτήματος. Έτσι, εκτός από την 

περιγραφή των ερωτήσεων με πίνακες συχνοτήτων και κατάλληλα διαγράμματα, 

δημιουργούνται επίσης και δείκτες συνολικής απόψεως σε κάθε set απόψεων που συνδέεται 

με κάθε ερώτημα. Οι δείκτες που δημιουργούνται είναι δύο για κάθε set απόψεων. Και οι δύο 

δείκτες είναι τεχνητές ποσοτικές μεταβλητές, οι οποίες χρησιμοποιούνται έπειτα (επόμενες 

παράγραφοι), προκειμένου να γίνει στη συνέχεια ανάλυση σε βάθος. 

Σε ό,τι αφορά την ερώτηση (8), αν "εμπιστεύεστε ατομικά σας θέματα (π.χ. 

οικογενειακά, υγείας, επαγγελματικά) στο διευθυντή του σχολείου σας", το 42,2% των 

ερωτώμενων εκπαιδευτικών απάντησαν «ΝΑΙ», ενώ το 57,8% απάντησαν «ΟΧΙ». 

Παρουσιάζουν, δηλαδή, μια σχετική ισορροπία (βλέπε Πίνακα Νο 19). 

Πίνακας 19: Κατανομή του δείγματος, ως προς το αν οι δάσκαλοι εμπιστεύονται 

ατομικά τους θέματα στο διευθυντή του σχολείου τους (Ερώτηση 8). 

Ερώτηση 8 Συχνότητα Σχετική 
Συχνότητα 

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

NAI 455 42,2 42,2 

OXI 622 57,8 100,0 

Total 1.077 100,0  

Μετά την απάντηση στο ερώτημα αυτό, όσοι απάντησαν «ΝΑΙ», δηλαδή περίπου το 40% 

του δείγματος, κλήθηκαν να βαθμολογήσουν στην κλίμακα του 1 έως 5 μια σειρά από τρεις 

απόψεις/ στάσεις (βλέπε Πίνακα Νο 20). Δημιουργήσαμε, όπως και πριν, δύο δείκτες. 
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Πίνακας 20: Λόγοι δημιουργίας εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών προς τους διευθυντές 

τους. 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΚΑΠΩΣ 
ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

α. υπάρχει εμπιστοσύνη στο 
    πρόσωπο του διευθυντή 172 39,6 186 42,9 69 15,9 5 1,2 2 0,5 

β. υπάρχει πιθανότητα επίλυσης 
    κάποιου προβλήματος 88 21,8 141 34,9 104 25,7 56 13,9 15 3,7 

γ. υπάρχει περίπτωση να τύχετε 
    ειδικής μεταχείρισης από το 
    διευθυντή 

25 6,7 49 13,2 57 15,3 81 21,8 160 43,0 

Ο 1ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Index 8», δημιουργήθηκε με απλή άθροιση του 

βαθμού πίστης σε κάθε άποψη. Η ανάλυση του δείκτη αυτού έδωσε: Η συνολική απόδοση 

μπορεί να πάρει τις τιμές από 3 (ελάχιστη πίστη/ συμφωνία) έως 15 (μέγιστη πίστη/ 

συμφωνία). Η μέση πίστη στις απόψεις είναι 9,9 και η τυπική απόκλιση αυτής είναι 2,23, ενώ 

το ιστόγραμμα συχνοτήτων (Σχήμα Νο 13) δείχνει έντονη συμμετρικότητα. Παρατηρώντας 

τα μέτρα θέσης της κατανομής αυτής, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την πίστη των 

ερωτώμενων στις απόψεις του ερωτηματολογίου μέτρια προς υψηλή. 
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Σχήμα 13: Ιστόγραμμα του «Index 8». 
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Ο 2ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Factor 8», δημιουργήθηκε με εφαρμογή και πάλι 

της τεχνικής της Factor Analysis πάνω στο set των 3 απόψεων. Επιλέχτηκε για περαιτέρω 

ανάλυση ο πρώτος παράγοντας. Ο πρώτος άξονας με ιδιοτιμή 1,454 ερμηνεύει περίπου το 

50% της ολικής διασποράς των 3 απόψεων/ μεταβλητών. Στον Πίνακα Νο 21 

παρουσιάζονται τα βάρη των δύο πρώτων κύριων παραγόντων, και οι οποίοι ερμηνεύουν 

συνολικά το 80% της συνολικής διασποράς. Για τον πρώτο άξονα παρατηρούμε ότι οι δύο 

απόψεις/ μεταβλητές Α και Γ έχουν υψηλά φορτία σε αντίθεση με την άποψη/ μεταβλητή Β. 

Γενικά, ο πρώτος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης ανάλογος 

της έντασης της πίστης των ερωτώμενων στις απόψεις. Ο δεύτερος άξονας μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης αντιθέσεων. Στο Σχήμα Νο IV (βλέπε 

Παράρτημα 2ο) δεν παρατηρούμε ομάδες μεταβλητών με αντίστοιχη συμπεριφορά. 

Πίνακας 21: Τα βάρη των 3 Απόψεων στους δύο πρώτους Παράγοντες. 

Rotated Component Matrix Component 

Άποψη 175 276 

(Α) υπάρχει εμπιστοσύνη στο 
πρόσωπο του διευθυντή 

,919 -7,638E-02 

(Β) υπάρχει πιθανότητα επίλυσης 
κάποιου προβλήματος 

,623 ,557 

(Γ) υπάρχει περίπτωση να τύχετε 
ειδικής μεταχείρισης από το διευθυντή

-3,655E-02 ,932 

 

                                                 
75 Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στην ύπαρξη εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του διευθυντή. 
76 Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στην ύπαρξη ειδικής μεταχείρισης. 
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Σχήμα 14: Ιστόγραμμα του «Factor 8». 

Στην ερώτηση (9), αν "ο διευθυντής του σχολείου σάς εμπιστεύεται ατομικά του 

θέματα", οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί απάντησαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

«ΟΧΙ», με ποσοστό 70,9%, ενώ αντίθετα «ΝΑΙ» απάντησε το 29,1% των ερωτώμενων 

δασκάλων (βλέπε Πίνακα Νο 22). 

Πίνακας 22: Κατανομή του δείγματος, ως προς το αν ο διευθυντής του σχολείου 

εμπιστεύεται ατομικά του θέματα στους δασκάλους (Ερώτηση 9). 

Ερώτηση 9 Συχνότητα Σχετική 
Συχνότητα 

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

NAI 310 29,1 29,1 

OXI 754 70,9 100,0 

Total 1.064 100,0  

2.4. Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση των ερωτήσεων που διερευνούν το θέμα 

"της λήψης αποφάσεων στο σχολείο" - Δημιουργία συνολικών δεικτών. 

Στην παράγραφο αυτή γίνεται περιγραφή των ερωτήσεων/ μεταβλητών του 

ερωτηματολογίου που διερευνούν το θέμα της λήψης αποφάσεων στο σχολείο. Σε κάθε 
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ερώτημα αντιστοιχείται ένα set απόψεων που διερευνά βαθύτερα το θέμα-στόχο του 

ερωτήματος. Στην παράγραφο αυτή γίνεται περιγραφή των μεταβλητών που αφορούν το 

συγκεκριμένο κομμάτι του ερωτηματολογίου και στη συνέχεια δημιουργούνται δείκτες 

αντίστοιχα με τις προηγούμενες παραγράφους. Και οι δύο δείκτες είναι ποσοτικές 

μεταβλητές, οι οποίες χρησιμοποιούνται έπειτα (επόμενες παράγραφοι), προκειμένου να γίνει 

στη συνέχεια ανάλυση σε βάθος. 

Ως προς το ερώτημα (10), αν "πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, ο 

διευθυντής έχει ιδιαίτερη συνομιλία με κάθε μέλος του συλλόγου, με σκοπό να 

διαμορφώσει σφαιρική αντίληψη για τα θέματα που θα συζητηθούν", οι ερωτώμενοι 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν «ΠΑΝΤΑ» με ποσοστό που μόλις αγγίζει το 6,2%, ενώ «ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ» δήλωσε το 47,6% και «ΠΟΤΕ» το 46,2%. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι 

απαντήσεις «ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ» και «ΠΟΤΕ» εμφανίζονται περίπου με το ίδιο ποσοστό 

(47%) (βλέπε Πίνακα Νο 23). 

Πίνακας 23: Κατανομή του δείγματος, ως προς την ιδιαίτερη συνομιλία που έχει ο 

διευθυντής με κάθε μέλος του συλλόγου πριν από τις συνεδριάσεις του 

συλλογικού αυτού οργάνου (Ερώτηση 10). 

Ερώτηση 10 Συχνότητα Σχετική 
Συχνότητα 

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

ΠΑΝΤΑ 67 6,2 6,2 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 512 47,6 53,8 

ΚΑΘΟΛΟΥ 497 46,2 100,0 

Total 1.076 100,0  

Μετά την απάντηση στο ερώτημα 10, όσοι απάντησαν «ΠΑΝΤΑ» και «ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ», δηλαδή περίπου το 60% του δείγματος, κλήθηκαν να βαθμολογήσουν στην 

κλίμακα του 1 έως 5 μια σειρά από έξι απόψεις, σχετικά με τη σημασία της ιδιαίτερης αυτής 

συνομιλίας (βλέπε Πίνακα Νο 24). 
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Πίνακας 24: Συμβολή της ιδιαίτερης συνομιλίας διευθυντή-εκπαιδευτικών στη 

διαμόρφωση των συλλογικών αποφάσεων του σχολείου. 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΚΑΠΩΣ 
ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

α. στην ελαχιστοποίηση των 
    προστριβών 82 15,8 195 37,5 178 34,2 47 9,0 18 3,5 

β. στη λήψη ομόφωνων αποφά- 
    σεων 87 17,4 181 36,1 147 29,3 65 13,0 21 4,2 

γ. στην κατάλληλη διαμόρφωση 
    της εισήγησης για κάθε θέμα 82 16,8 182 37,3 157 32,2 53 10,9 14 2,9 

δ. στην ενεργό συμμετοχή όλων 
    των εκπαιδευτικών 92 18,2 202 39,9 156 30,8 41 8,1 15 3,0 

ε. στην πρόληψη των συγκρού- 
    σεων 79 15,6 163 32,2 188 37,2 65 12,8 11 2,2 

στ. στη δημιουργική αξιοποίηση 
    του χρόνου της συνεδρίασης 119 23,5 200 39,4 133 26,2 34 6,7 21 4,1 

Η ανάλυση του δείκτη «Index 10», ο οποίος δημιουργήθηκε με απλή άθροιση των επί 

μέρους ερωτήσεων, έδωσε: Η συνολική απόδοση μπορεί να πάρει τις τιμές από 6 (ελάχιστη 

πίστη/ συμφωνία) έως 30 (μέγιστη πίστη/ συμφωνία). Η μέση πίστη στις απόψεις είναι 17,6 

και η τυπική απόκλιση αυτής είναι 4,10, ενώ το ιστόγραμμα συχνοτήτων (Σχήμα Νο 15) 

δείχνει έντονη συμμετρικότητα. Παρατηρώντας τα μέτρα θέσης της κατανομής αυτής, θα 

μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την πίστη των ερωτώμενων στις απόψεις του 

ερωτηματολογίου μέτρια. 
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Σχήμα 15: Ιστόγραμμα του «Index 10». 

Ο 2ος Δείκτης ονομάστηκε «Factor 10», δημιουργήθηκε με εφαρμογή της τεχνικής της 

Factor Analysis πάνω στο set των 5 εκ των έξι απόψεων. Επιλέχτηκε για περαιτέρω ανάλυση 

ο πρώτος παράγοντας. Ο πρώτος άξονας με ιδιοτιμή 3,490 ερμηνεύει άνω του 78% της 

ολικής διασποράς των πέντε απόψεων/ μεταβλητών. Στον Πίνακα Νο 25 παρουσιάζονται τα 

βάρη των δύο πρώτων κύριων παραγόντων, και οι οποίοι ερμηνεύουν συνολικά το 80% της 

συνολικής διασποράς. Για τον πρώτο άξονα παρατηρούμε ότι οι τρεις απόψεις/ μεταβλητές 

Α, Β και Ε έχουν υψηλά φορτία σε αντίθεση με τις απόψεις/ μεταβλητές Γ, Δ και ΣΤ. Γενικά, 

ο πρώτος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης ανάλογος της 

πίστης των ερωτώμενων στις απόψεις. Ο δεύτερος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας 

σταθμισμένος δείκτης αντιθέσεων. Στο Σχήμα Νο V (βλέπε Παράρτημα 2ο) παρατηρούμε 

τρεις ομάδες μεταβλητών με αντίστοιχη συμπεριφορά. 
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Πίνακας 25: Τα βάρη των 5 Απόψεων στους δύο πρώτους Παράγοντες. 

Rotated Component Matrix Component 

Άποψη 177 278 

(Α) στην ελαχιστοποίηση των προστριβών ,840 ,272 

(Β) στη λήψη ομόφωνων αποφάσεων ,813 ,357 

(Γ) στην κατάλληλη διαμόρφωση της εισήγησης για 
κάθε θέμα 

,473 ,733 

(Δ) στην ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών ,461 ,752 

(Ε) στην πρόληψη των συγκρούσεων ,715 ,450 

(ΣΤ) στη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου της
συνεδρίασης 

,243 ,903 
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Σχήμα 16: Ιστόγραμμα του «Factor 10» 

                                                 
77 Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση των προστριβών, στη δημιουργική 

αξιοποίηση του χρόνου της συνεδρίασης και στην ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών. 
78 Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στην πρόληψη των συγκρούσεων, στην κατάλληλη διαμόρφωση 

της εισήγησης και στη λήψη ομόφωνων αποφάσεων. 
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Ως προς το είδος των αποφάσεων "που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων" (ερώτηση 11), οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών ποικίλλουν. Η 

κατανομή των συχνοτήτων δίνεται παρακάτω στον Πίνακα Νο 26. 

Πίνακας 26: Είδη αποφάσεων στο χώρο του σχολείου. 

ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

ΟΧΙ 
Ερώτημα 11 

Ν % Ν % Ν % 

α. ομόφωνες 269 31,6 527 61,9 56 6,6 

β. κατά πλειοψηφία 539 61,1 329 37,3 14 1,6 

γ. συμβιβαστικές (κλήρος) 36 6,1 169 28,8 382 65,1 

Η γενική αίσθηση που έχουμε, παρατηρώντας τον Πίνακα 26, είναι ότι γενικά οι 

αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα ή με πλειοψηφία. 

Στην ερώτηση (12), αν "μπορείτε να αξιολογήσετε τους λόγους, για τους οποίους 

αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων προκαλούν παράπονα εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών", οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να βαθμολογήσουν στην κλίμακα του 1 έως 5 μια 

σειρά από πέντε απόψεις (βλέπε Πίνακα Νο 27). 

Πίνακας 27: Αιτίες πρόκλησης παραπόνων από τους εκπαιδευτικούς (Ερώτηση 12). 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΚΑΠΩΣ 
ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

α. νιώθει αδικημένος ο συγκε- 
    κριμένος εκπαιδευτικός 93 10,6 215 24,5 299 34,1 177 20,2 92 10,5 

β. πιστεύει ότι λόγω της θέσης 
    του ο διευθυντής επηρεάζει 
    άλλους εκπαιδευτικούς 

72 8,2 179 20,3 227 25,7 217 24,6 188 21,3 

γ. εκτιμά ότι δεν τηρήθηκαν οι 
    νόμιμες διαδικασίες εκ μέρους 
    του διευθυντή 

36 4,3 89 10,6 150 17,9 221 26,3 344 41,0 

δ. πιστεύει ότι δεν ακούστηκαν 
    διεξοδικά όλες οι απόψεις 44 5,0 140 15,9 262 29,8 238 27,0 196 22,3 

ε. διαπιστώνει ότι οι αποφάσεις 
    που λαμβάνονται για ίδια θέ- 
    ματα στηρίζονται κατά καιρούς 
    σε διαφορετικά κριτήρια 

66 7,5 187 21,3 242 27,6 208 23,7 173 19,7 



 126

Ο 1ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Index 12», αναλυμένος έδωσε: Η συνολική 

απόδοση μπορεί να πάρει τις τιμές από 5 (ελάχιστη πίστη/ συμφωνία) έως 25 (μέγιστη πίστη/ 

συμφωνία). Η μέση πίστη στις απόψεις είναι 12,8 και η τυπική απόκλιση αυτής είναι 4,52, 

ενώ το ιστόγραμμα συχνοτήτων (Σχήμα Νο 17) δείχνει συμμετρικότητα. Παρατηρώντας τα 

μέτρα θέσης της κατανομής αυτής, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη βαθμολογία των 

ερωτώμενων στις απόψεις του ερωτηματολογίου σχετικά μικρή. 

Ο 2ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Factor 12», δημιουργήθηκε με εφαρμογή της 

τεχνικής της Factor Analysis πάνω στο set των πέντε απόψεων. Επιλέχτηκε για περαιτέρω 

ανάλυση ο πρώτος παράγοντας. Ο πρώτος άξονας με ιδιοτιμή 2,934 ερμηνεύει το 60% 

περίπου της ολικής διασποράς των πέντε απόψεων/ μεταβλητών. 
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Σχήμα 17: Ιστόγραμμα του «Index 12». 
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Πίνακας 28: Τα βάρη των 4 Απόψεων στους δύο πρώτους Παράγοντες. 

Rotated Component Matrix Component 

Άποψη 179 280 

(Α) νιώθει αδικημένος ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός ,282 ,779 

(Β) πιστεύει ότι λόγω της θέσης του ο διευθυντής
επηρεάζει άλλους εκπαιδευτικούς 

,230 ,837 

(Γ) εκτιμά ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες εκ 
μέρους του διευθυντή 

,808 ,296 

(Δ) πιστεύει ότι δεν ακούστηκαν διεξοδικά όλες οι
απόψεις 

,876 ,217 

(Ε) διαπιστώνει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται για
ίδια θέματα στηρίζονται κατά καιρούς σε διαφορετικά
κριτήρια 

,574 ,514 

Στον Πίνακα Νο 28 παρουσιάζονται τα βάρη των δύο πρώτων κύριων παραγόντων και οι 

οποίοι ερμηνεύουν συνολικά το 70% της συνολικής διασποράς. Για τον πρώτο άξονα 

παρατηρούμε ότι οι τρεις απόψεις/ μεταβλητές Γ, Δ και Ε έχουν υψηλά φορτία σε αντίθεση 

με τις απόψεις/ μεταβλητές Α και Β. Γενικά, ο πρώτος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ένας σταθμισμένος δείκτης ανάλογος της πίστης των ερωτώμενων στις απόψεις. Ο δεύτερος 

άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης αντιθέσεων. Στο Σχήμα Νο 

VI (βλέπε Παράρτημα 2ο) παρατηρούμε δύο ομάδες μεταβλητών με αντίστοιχη 

συμπεριφορά. 

                                                 
79 Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου των διδασκόντων. 
80 Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στη στάση του διευθυντή κατά τις συνεδριάσεις του συλλογικού 

αυτού οργάνου. 
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Σχήμα 18: Ιστόγραμμα του «Factor 12». 

Στην ερώτηση (13), αν "οι αποφάσεις που δε λαμβάνονται ομόφωνα στο χώρο του 

σχολείου διαταράσσουν τις σχέσεις των εκπαιδευτικών", οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί 

κλήθηκαν να βαθμολογήσουν στην κλίμακα του 1 έως 5 μια σειρά από τρεις απόψεις (βλέπε 

Πίνακα Νο 29). 

Πίνακας 29: Συνέπειες στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών από τη λήψη μη 

ομόφωνων αποφάσεων. 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΚΑΠΩΣ 
ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

α. δημιουργούνται αντίθετες ομά- 
    δες εκπαιδευτικών (κλίκες) 227 23,6 243 25,3 238 24,7 130 13,5 124 12,9 

β. υπάρχει απροθυμία για υλο- 
    ποίηση της απόφασης εκ μέ- 
    ρους όλων των εκπαιδευτικών 

101 10,8 270 29,0 293 31,4 167 17,9 101 10,8 

γ. υπάρχει έλλειψη συνεργασίας 
    ανάμεσα στους εκπαιδευτι- 
    κούς 

119 12,5 256 26,8 289 30,3 162 17,0 139 13,5 

Ο 1ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Index 13», δημιουργήθηκε με απλή άθροιση του 

βαθμού πίστης σε κάθε άποψη. Η ανάλυση του δείκτη αυτού έδωσε: Η συνολική απόδοση 
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μπορεί να πάρει τις τιμές από 3 (ελάχιστη πίστη/ συμφωνία) έως 15 (μέγιστη πίστη/ 

συμφωνία). Η μέση πίστη στις απόψεις είναι 9,4 και η τυπική απόκλιση αυτής είναι 3,26, ενώ 

το ιστόγραμμα συχνοτήτων (Σχήμα Νο 19) δείχνει έντονη συμμετρικότητα. Παρατηρώντας 

τα μέτρα θέσης της κατανομής αυτής, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη βαθμολογία 

των ερωτώμενων στις απόψεις του ερωτηματολογίου μέτρια. 
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Σχήμα 19: Ιστόγραμμα του «Index 13». 

Ο 2ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Factor 13», δημιουργήθηκε με εφαρμογή της 

τεχνικής της Factor Analysis πάνω στο set των τριών απόψεων. Επιλέχτηκε για περαιτέρω 

ανάλυση ο πρώτος παράγοντας. Ο πρώτος άξονας με ιδιοτιμή 2,313 ερμηνεύει το 77% 

περίπου της ολικής διασποράς των πέντε απόψεων/ μεταβλητών. Στον Πίνακα Νο 30 

παρουσιάζονται τα βάρη των δύο πρώτων κύριων παραγόντων, και οι οποίοι ερμηνεύουν 

συνολικά το 89% της συνολικής διασποράς. Για τον πρώτο άξονα παρατηρούμε ότι οι δύο 

απόψεις/ μεταβλητές Α και Γ έχουν υψηλά φορτία σε αντίθεση με τη μεταβλητή Β. Γενικά, ο 

πρώτος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης ανάλογος της 

έντασης της πίστης των ερωτώμενων στις απόψεις. Ο δεύτερος άξονας μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης αντιθέσεων. Στο Σχήμα Νο VII (βλέπε 

Παράρτημα 2ο) παρατηρούμε τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές. 
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Πίνακας 30: Τα βάρη των 3 Απόψεων στους δύο πρώτους Παράγοντες. 

Rotated Component Matrix Component 

Άποψη 181 282 

(Α) δημιουργούνται αντίθετες ομάδες εκπαιδευτικών
(κλίκες) 

,923 ,306 

(Β) υπάρχει απροθυμία για υλοποίηση της απόφασης εκ
μέρους όλων των εκπαιδευτικών 

,309 ,923 

(Γ) υπάρχει έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς 

,638 ,626 
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Σχήμα 20: Ιστόγραμμα του «Factor 13». 

Στην ερώτηση (14) για το " πώς ο διευθυντής (-ρια) του σχολείου αντιμετωπίζει τέτοιου 

είδους καταστάσεις", οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί, που απάντησαν, αναφέρουν διάφορους 

                                                 
81 Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στην έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού 

προσωπικού. 
82 Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στην απροθυμία ορισμένων εκπαιδευτικών για υλοποίηση των 

αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων. 
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τρόπους εξομάλυνσης δυσάρεστων καταστάσεων καλούμενοι να βαθμολογήσουν στην 

κλίμακα του 1 έως 5 μια σειρά από πέντε απόψεις (βλέπε Πίνακα Νο 31). 

Πίνακας 31: Τρόποι χειρισμού από το διευθυντή σχολείου δυσάρεστων καταστάσεων 

(Ερώτηση 14). 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΚΑΠΩΣ 
ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

α. τονίζει στους εκπαιδευτικούς 
    ότι οι αποφάσεις λήφθηκαν με 
    δημοκρατικό τρόπο 

259 27,5 427 45,4 158 16,8 70 7,4 27 2,9 

β. τονίζει στους εκπαιδευτικούς 
    ότι η επίτευξη των σκοπών 
    του σχολείου είναι πάνω από 
    προσωπικές, συγγενικές, φιλι- 
    κές, κομματικές και άλλες σχέ- 
    σεις ή διαφορές μας 

290 31,8 357 39,2 155 17,0 56 6,1 53 5,8 

γ. κάνει χρήση της εξουσίας του 74 8,4 97 11,1 196 22,3 271 30,9 239 27,3 

δ. καταφεύγει στην προϊσταμένη 
    μας αρχή, για να δώσει την ό- 
    ποια λύση 

32 3,7 57 6,6 127 14,7 240 27,8 406 47,1 

ε. αδιαφορεί για το τελικό αποτέ- 
    λεσμα 13 1,6 20 2,5 76 9,3 101 12,4 604 74,2 

Ο 1ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Index 14», δημιουργήθηκε με απλή άθροιση του 

βαθμού πίστης σε κάθε άποψη. Η ανάλυση του δείκτη αυτού έδωσε: Η συνολική απόδοση 

μπορεί να πάρει τις τιμές από 5 (ελάχιστη πίστη/ συμφωνία) έως 25 (μέγιστη πίστη/ 

συμφωνία). Η μέση πίστη στις απόψεις είναι 13,4 και η τυπική απόκλιση αυτής είναι 2,62, 

ενώ το ιστόγραμμα συχνοτήτων (Σχήμα Νο 21) δείχνει έντονη συμμετρικότητα. 

Παρατηρώντας τα μέτρα θέσης της κατανομής αυτής, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη 

βαθμολογία των ερωτώμενων στις απόψεις του ερωτηματολογίου μέτρια προς χαμηλή. 
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Σχήμα 21: Ιστόγραμμα του «Index 14». 

Ο 2ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Factor 14», δημιουργήθηκε με εφαρμογή της 

τεχνικής της Factor Analysis πάνω στο set των πέντε απόψεων. Επιλέχτηκε για περαιτέρω 

ανάλυση ο πρώτος παράγοντας. Ο πρώτος άξονας με ιδιοτιμή 2,313 ερμηνεύει το 77% 

περίπου της ολικής διασποράς των πέντε απόψεων/ μεταβλητών. Στον Πίνακα Νο 32 

παρουσιάζονται τα βάρη των δύο πρώτων κύριων παραγόντων, και οι οποίοι ερμηνεύουν 

συνολικά το 89% της συνολικής διασποράς. Για τον πρώτο άξονα παρατηρούμε ότι οι δύο 

απόψεις/ μεταβλητές Α και Β έχουν υψηλά φορτία σε αντίθεση με τις απόψεις/ μεταβλητές Γ, 

Δ και Ε. Γενικά, ο πρώτος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης 

ανάλογος της πίστης των ερωτώμενων στις απόψεις. Ο δεύτερος άξονας μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης αντιθέσεων. Στο Σχήμα Νο VIII (βλέπε 

Παράρτημα 2ο) παρατηρούμε δύο ομάδες μεταβλητών με αντίστοιχη συμπεριφορά. 
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Πίνακας 32: Τα βάρη των 5 Απόψεων στους δύο πρώτους Παράγοντες. 

Rotated Component Matrix Component 

Άποψη 183 284 

(Α) τονίζει στους εκπαιδευτικούς ότι οι
αποφάσεις λήφθηκαν με δημοκρατικό τρόπο 

,891 -0,067 

(Β) τονίζει στους εκπαιδευτικούς ότι η
επίτευξη των σκοπών του σχολείου είναι πάνω
από προσωπικές, συγγενικές, φιλικές,
κομματικές και άλλες σχέσεις ή διαφορές μας

,871 -,121 

(Γ) κάνει χρήση της εξουσίας του -,123 ,822 

(Δ) καταφεύγει στην προϊσταμένη μας αρχή
για να δώσει την όποια λύση 

0,0591 ,771 

(Ε) αδιαφορεί για το τελικό αποτέλεσμα -,401 ,632 
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Σχήμα 22: Ιστόγραμμα του «Factor 14» 

                                                 
83 Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στο σωστό τρόπο λειτουργίας της σχολικής διεύθυνσης. 
84 Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στην έλλειψη βασικών ηγετικών δεξιοτήτων από το διευθυντή 

του σχολείου. 
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2.5. Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση των ερωτήσεων που διερευνούν "την 

πραγματοποίηση παρεμβάσεων του διευθυντή προς τους δασκάλους" καθώς 

και την εν γένει συμπεριφορά του - Δημιουργία συνολικών δεικτών. 

Στην παράγραφο αυτή γίνεται περιγραφή των ερωτήσεων/ μεταβλητών του 

ερωτηματολογίου που διερευνούν το θέμα των παρεμβάσεων του διευθυντή προς τους 

δασκάλους του σχολείου. Σε κάθε ερώτημα αντιστοιχείται ένα set απόψεων που διερευνά 

βαθύτερα το θέμα-στόχο του ερωτήματος Στην παράγραφο αυτή γίνεται περιγραφή των 

μεταβλητών που αφορούν το συγκεκριμένο κομμάτι του ερωτηματολογίου και στη συνέχεια 

δημιουργούνται δείκτες αντίστοιχα με τις προηγούμενες παραγράφους. Και οι δύο δείκτες 

είναι ποσοτικές μεταβλητές, οι οποίες χρησιμοποιούνται έπειτα (επόμενες παράγραφοι), 

προκειμένου να γίνει στη συνέχεια ανάλυση σε βάθος. 

Στο ερώτημα (15), αν "ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου επιβραβεύει δημοσίως 

συναδέλφους σας για πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν εντός και εκτός του σχολείου", από 

τους ερωτώμενους εκπαιδευτικούς δήλωσαν «ΠΑΝΤΑ» μόλις το 37,5%, «ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΦΟΡΕΣ» το 51,1% και «ΠΟΤΕ» το 11,4%. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι απαντήσεις 

«ΠΑΝΤΑ» και «ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ» εμφανίζονται με ποσοστό ύψους περίπου 90%, ενώ η 

απάντηση «ΠΟΤΕ» εμφανίζεται με το ελάχιστο ποσοστό της τάξης περίπου 10% (βλέπε 

Πίνακα Νο 33). 

Πίνακας 33: Κατανομή του δείγματος, ως προς τη δημόσια επιβράβευση και 

ενθάρρυνση των δασκάλων εκ μέρους του διευθυντή για πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνουν (Ερώτηση 15). 

Ερώτηση 15 Συχνότητα Σχετική 
Συχνότητα 

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

ΠΑΝΤΑ 399 37,5 37,5 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 543 51,1 88,6 

ΠΟΤΕ 121 11,4 100,0 

Total 1.063 100,0  

Στην ερώτηση (16), αν "στο πλαίσιο της καθημερινής σας εργασίας, νιώσατε ενοχλημένοι 

σε κάποια εντολή του (της) διευθυντή (-ριάς) σας", οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν 

να βαθμολογήσουν στην κλίμακα του 1 έως 5 μια σειρά από τέσσερις απόψεις (Πίνακας Νο 

34). 
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Πίνακας 34: Λόγοι ενόχλησης δασκάλων από μεταβίβαση εντολής εκ μέρους του 

διευθυντή. 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΚΑΠΩΣ 
ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

α. ήταν αυταρχικός ο τρόπος με- 
    ταβίβασης της εντολής 107 11,5 94 10,1 126 13,5 163 17,5 444 47,5 

β. η εντολή δόθηκε σε μη ενδε- 
    δειγμένο χρόνο 63 7,1 97 10,9 157 17,7 176 19,8 395 44,5 

γ. η εντολή δόθηκε σε μη ενδε- 
    δειγμένο χώρο 65 7,6 80 9,4 107 12,5 139 16,3 463 54,2 

δ. παραβίαζε τα όρια των καθη- 
    κόντων μου 55 6,3 75 8,7 96 11,1 131 15,1 510 58,8 

Ο 1ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Index 16», δημιουργήθηκε με απλή άθροιση του 

βαθμού πίστης σε κάθε άποψη. Η ανάλυση του δείκτη αυτού έδωσε: Η συνολική ένταση 

πίστης μπορεί να πάρει τις τιμές από 4 (ελάχιστη πίστη/ συμφωνία) έως 20 (μέγιστη πίστη/ 

συμφωνία). Η μέση πίστη στις απόψεις είναι 8,0 και η τυπική απόκλιση αυτής είναι 4,58, ενώ 

το ιστόγραμμα συχνοτήτων (Σχήμα Νο 23) δείχνει έντονη δεξιά ασυμμετρία. Παρατηρώντας 

τα μέτρα θέσης της κατανομής αυτής, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη βαθμολογία 

των ερωτώμενων στις απόψεις του ερωτηματολογίου πολύ χαμηλή. 
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Σχήμα 23: Ιστόγραμμα του «Index 16». 

Ο 2ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Factor 16», δημιουργήθηκε με εφαρμογή της 

τεχνικής της Factor Analysis πάνω στο set των τεσσάρων απόψεων. Επιλέχτηκε για 

περαιτέρω ανάλυση ο πρώτος παράγοντας. Ο πρώτος άξονας με ιδιοτιμή 3,061 ερμηνεύει το 

77% περίπου της ολικής διασποράς των τεσσάρων απόψεων/ μεταβλητών. Στον Πίνακα Νο 

35 παρουσιάζονται τα βάρη των δύο πρώτων κύριων παραγόντων, και οι οποίοι ερμηνεύουν 

συνολικά το 85% της συνολικής διασποράς. Για τον πρώτο άξονα παρατηρούμε ότι οι δύο 

απόψεις/ μεταβλητές Β και Γ έχουν υψηλά φορτία σε αντίθεση με τις απόψεις/ μεταβλητές Α 

και Δ. Γενικά, ο πρώτος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης 

ανάλογος της πίστης των ερωτώμενων στις απόψεις. Ο δεύτερος άξονας μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης αντιθέσεων. Στο Σχήμα Νο IX (βλέπε 

Παράρτημα 2ο) παρατηρούμε δύο ομάδες μεταβλητών με αντίστοιχη συμπεριφορά. 
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Πίνακας 35: Τα βάρη των 5 Απόψεων στους δύο πρώτους Παράγοντες. 

Rotated Component Matrix Component 

Άποψη 185 286 

(Α) ήταν αυταρχικός ο τρόπος μεταβίβασης της
εντολής 

,491 ,731 

(Β) η εντολή δόθηκε σε μη ενδεδειγμένο χρόνο ,889 ,357 

(Γ) η εντολή δόθηκε σε μη ενδεδειγμένο χώρο ,847 ,418 

(Δ) παραβίαζε τα όρια των καθηκόντων μου ,322 ,890 
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Σχήμα 24: Ιστόγραμμα του «Factor 16». 

Στην ερώτηση (17), αν "στο πλαίσιο της καθημερινής σας εργασίας, νιώσατε ενοχλημένοι 

σε κάποια παρατήρηση - σύσταση του (της) διευθυντή (-ριάς) σας", οι ερωτώμενοι 

εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να βαθμολογήσουν στην κλίμακα του 1 έως 5 μια σειρά από 

τέσσερις απόψεις (βλέπε Πίνακα Νο 36). 

                                                 
85 Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στο έλλειμμα των απαραίτητων γνώσεων, για το συγκεκριμένο 

θέμα εκ μέρους του διευθυντή. 
86 Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στο λαθεμένο τρόπο άσκησης εξουσίας εκ μέρους του 

διευθυντή. 
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Πίνακας 36: Λόγοι ενόχλησης δασκάλων από παρατήρηση-σύσταση εκ μέρους του 

διευθυντή. 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΚΑΠΩΣ 
ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

α. δε χαρακτηριζόταν από διακρι- 
    τικότητα 110 12,1 110 12,1 131 14,4 139 15,2 422 46,3 

β. δε χαρακτηριζόταν από καλή 
    πρόθεση 49 5,8 63 7,5 75 8,9 131 15,6 520 62,1 

γ. δε χαρακτηριζόταν από ειλικρι- 
    νές ενδιαφέρον 56 6,7 80 9,6 94 11,3 104 12,5 499 59,9 

δ. γινόταν παρουσία τρίτων (π.χ. 
    εκπαιδευτικών, μαθητών, γο- 
    νιών κ.ά.) 

90 10,1 103 11,6 124 13,9 122 13,7 451 50,7 

Ο 1ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Index 17», δημιουργήθηκε με απλή άθροιση του 

βαθμού πίστης σε κάθε άποψη. Η ανάλυση του δείκτη αυτού έδωσε: Η συνολική απόδοση 

μπορεί να πάρει τις τιμές από 4 (ελάχιστη πίστη/ συμφωνία) έως 20 (μέγιστη πίστη/ 

συμφωνία). Η μέση πίστη στις απόψεις είναι 7,8 και η τυπική απόκλιση αυτής είναι 4,79, ενώ 

το ιστόγραμμα συχνοτήτων (Σχήμα Νο 25) δείχνει έντονη δεξιά ασυμμετρία. Παρατηρώντας 

τα μέτρα θέσης της κατανομής αυτής, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη βαθμολογία 

των ερωτώμενων στις απόψεις του ερωτηματολογίου πολύ χαμηλή. 
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Σχήμα 25: Ιστόγραμμα του «Index 17». 

Ο 2ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Factor 17», δημιουργήθηκε με εφαρμογή της 

τεχνικής της Factor Analysis πάνω στο set των τεσσάρων απόψεων. Επιλέχτηκε για 

περαιτέρω ανάλυση ο πρώτος παράγοντας. Ο πρώτος άξονας με ιδιοτιμή 3,286 ερμηνεύει το 

82% περίπου της ολικής διασποράς των τεσσάρων απόψεων/ μεταβλητών. Στον Πίνακα Νο 

37, που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα βάρη των δύο πρώτων κύριων παραγόντων, και οι 

οποίοι ερμηνεύουν συνολικά το 92% της συνολικής διασποράς. Για τον πρώτο άξονα 

παρατηρούμε ότι οι δύο απόψεις/ μεταβλητές Β και Γ έχουν υψηλά φορτία σε αντίθεση με τις 

απόψεις/ μεταβλητές Α και Δ. Γενικά, ο πρώτος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας 

σταθμισμένος δείκτης ανάλογος της πίστης των ερωτώμενων στις απόψεις. Ο δεύτερος 

άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης αντιθέσεων. Στο Σχήμα Νο 

X (βλέπε Παράρτημα 2ο) παρατηρούμε δύο ομάδες μεταβλητών με αντίστοιχη συμπεριφορά. 
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Πίνακας 37: Τα βάρη των 5 Απόψεων στους δύο πρώτους Παράγοντες. 

Rotated Component Matrix Component 

Άποψη 187 288 

(Α) δε χαρακτηριζόταν από διακριτικότητα ,558 ,743 

(Β) δε χαρακτηριζόταν από καλή πρόθεση ,859 ,430 

(Γ) δε χαρακτηριζόταν από ειλικρινές ενδιαφέρον ,884 ,389 

(Δ) γινόταν παρουσία τρίτων (π.χ. εκπαιδευτικών, 
μαθητών, γονιών κ.ά.) 

,356 ,903 
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Σχήμα 26: Ιστόγραμμα του «Factor 17». 

Στην ερώτηση (18), αν "πιστεύετε ότι η στάση και συμπεριφορά του (της) διευθυντή (-

ριας) του σχολείου σας προς τους εκπαιδευτικούς επηρεάζεται" από διάφορους παράγοντες, 

οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να βαθμολογήσουν στην κλίμακα του 1 έως 5 μια 

σειρά από τέσσερις απόψεις (Πίνακας Νο 38). 
                                                 
87 Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται σε στοιχεία της προσωπικότητας του διευθυντή της σχολικής 

μονάδας. 
88 Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στην έλλειψη βασικών γνώσεων επικοινωνίας εκ μέρους του 

διευθυντή του σχολείου. 
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Πίνακας 38: Παράγοντες επηρεασμού της στάσης και συμπεριφοράς του διευθυντή. 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΚΑΠΩΣ 
ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

α. από την ηλικία των εκπαιδευτι- 
    κών 108 11,3 169 17,6 227 23,6 239 24,9 217 22,6 

β. από το φύλο των εκπαιδευτι- 
    κών 47 5,1 94 10,1 146 15,7 199 21,4 443 47,7 

γ. από φιλίες, συγγένειες, κομμα- 
    τικές τοποθετήσεις 98 10,5 118 12,6 136 14,5 198 21,1 387 41,3 

δ. από άλλου είδους εξαρτήσεις 
    από κάποιον εκπαιδευτικό 52 5,9 82 9,4 156 17,8 192 21,9 395 45,0 

Ο 1ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Index 18», δημιουργήθηκε με απλή άθροιση του 

βαθμού πίστης σε κάθε άποψη. Η ανάλυση του δείκτη αυτού έδωσε: Η συνολική ένταση της 

πίστης/ συμφωνίας μπορεί να πάρει τις τιμές από 4 (ελάχιστη πίστη/ συμφωνία) έως 20 

(μέγιστη πίστη/ συμφωνία). Η μέση πίστη στις απόψεις είναι 8,8 και η τυπική απόκλιση 

αυτής είναι 4,10, ενώ το ιστόγραμμα συχνοτήτων (Σχήμα Νο 27) δείχνει έντονη δεξιά 

ασυμμετρία. Παρατηρώντας τα μέτρα θέσης της κατανομής αυτής, θα μπορούσαμε να 

χαρακτηρίσουμε τη βαθμολογία των ερωτώμενων στις απόψεις του ερωτηματολογίου πολύ 

χαμηλή. 
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Σχήμα 27: Ιστόγραμμα του «Index 18». 

Ο 2ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Factor 18», δημιουργήθηκε με εφαρμογή της 

τεχνικής της Factor Analysis πάνω στο set των τεσσάρων απόψεων. Επιλέχτηκε για 

περαιτέρω ανάλυση ο πρώτος παράγοντας. Ο πρώτος άξονας με ιδιοτιμή 2,642 ερμηνεύει το 

66% περίπου της ολικής διασποράς των τεσσάρων απόψεων/ μεταβλητών. Στον Πίνακα Νο 

39 παρουσιάζονται τα βάρη των δύο πρώτων κύριων παραγόντων, και οι οποίοι ερμηνεύουν 

συνολικά το 83% της συνολικής διασποράς. Για τον πρώτο άξονα παρατηρούμε ότι οι δύο 

απόψεις/ μεταβλητές Γ και Δ έχουν υψηλά φορτία σε αντίθεση με τις απόψεις/ μεταβλητές Α 

και Β. Γενικά, ο πρώτος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης 

ανάλογος της έντασης της πίστης των ερωτώμενων στις απόψεις. Ο δεύτερος άξονας μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης αντιθέσεων. Στο Σχήμα Νο XI (βλέπε 

Παράρτημα 2ο) παρατηρούμε δύο ομάδες μεταβλητών με αντίστοιχη συμπεριφορά. 

Πίνακας 39: Τα βάρη των 4 Απόψεων στους δύο πρώτους Παράγοντες. 

Rotated Component Matrix Component 

Άποψη 189 290 

(Α) από την ηλικία των εκπαιδευτικών ,209 ,885 

(Β) από το φύλο των εκπαιδευτικών ,362 ,778 

(Γ) από φιλίες, συγγένειες, κομματικές τοποθετήσεις ,851 ,364 

(Δ) από άλλου είδους εξαρτήσεις από κάποιον εκπαιδευτικό ,914 ,228 

 

                                                 
89 Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στην έλλειψη αμεροληψίας από μέρους του διευθυντή του 

σχολικού οργανισμού. 
90 Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στο βαθμό ύπαρξης αντικειμενικότητας εκ μέρους του διευθυντή 

του σχολείου. 
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Σχήμα 28: Ιστόγραμμα του «Factor 18». 

2.6. Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση των ερωτήσεων που διερευνούν "την 

εκτίμηση από μέρους των δασκάλων των παραγόντων που διαμορφώνουν το 

θετικό κλίμα και της σχέσης αυτού με την εκπαιδευτική διαδικασία" - 

Δημιουργία συνολικών δεικτών. 

Στην παράγραφο αυτή γίνεται περιγραφή των ερωτήσεων/ μεταβλητών του 

ερωτηματολογίου που διερευνούν την εκτίμηση από μέρους των δασκάλων των παραγόντων 

που διαμορφώνουν το θετικό σχολικό κλίμα και της σχέσης αυτού με την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σε κάθε ερώτημα αντιστοιχείται ένα set απόψεων που διερευνά βαθύτερα το 

θέμα-στόχο του ερωτήματος. Έτσι, εκτός από την περιγραφή των ερωτήσεων με πίνακες 

συχνοτήτων και κατάλληλα διαγράμματα, δημιουργούνται επίσης και δείκτες συνολικής 

απόψεως σε κάθε set απόψεων που συνδέεται με κάθε ερώτημα. Οι δείκτες που 

δημιουργούνται είναι δύο για κάθε set απόψεων. Και οι δύο δείκτες είναι ποσοτικές 

μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται έπειτα (επόμενες παράγραφοι), προκειμένου να γίνει 

στη συνέχεια ανάλυση σε βάθος. 

Ως προς το ερώτημα (19), "ποιοι παράγοντες συντελούν στη διαμόρφωση θετικού 

κλίματος στο σχολείο", οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να βαθμολογήσουν στην κλίμακα του 1 έως 

5 μια σειρά από οκτώ απόψεις (Πίνακας Νο 40). 
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Πίνακας 40: Παράγοντες διαμόρφωσης θετικού κλίματος στο σχολείο. 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΚΑΠΩΣ 
ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

α. η ύπαρξη αμφίδρομης επικοι- 
    νωνίας ανάμεσα σε διοικού- 
    ντες και διοικούμενους 

711 70,3 234 23,1 46 4,5 17 1,7 4 0,4 

β. η έγκαιρη αντιμετώπιση των 
    προβλημάτων από μέρους του 
    διευθυντή 

612 61,9 315 31,9 55 5,6 6 0,6 - - 

γ. οι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστο- 
    σύνης και επικοινωνίας μεταξύ 
    διευθυντή και εκπαιδευτικών 

709 70,8 243 24,3 45 4,5 3 0,3 2 0,2 

δ. η ύπαρξη καλών διαπροσωπι- 
    κών σχέσεων μεταξύ των συ- 
    ναδέλφων εκπαιδευτικών 

666 66,1 255 25,3 70 7,0 16 1,6 - - 

ε. η ύπαρξη γόνιμης και δημιουρ- 
    γικής συνεργασίας ανάμεσα 
    στους εκπαιδευτικούς 

663 66,8 260 26,2 62 6,3 4 0,4 3 0,3 

στ. η αντίληψη από μέρους του 
     διευθυντή ότι είναι πρώτος με- 
     ταξύ ίσων 

383 39,3 248 25,4 130 13,3 78 8,0 136 13,9 

ζ. η ύπαρξη γόνιμης και δημιουρ- 
    γικής συνεργασίας ανάμεσα 
    στο διευθυντή και στους γονείς 

412 42,3 371 38,1 143 14,7 40 4,1 9 0,9 

η. η ύπαρξη γόνιμης και δημι- 
    ουργικής συνεργασίας ανάμε- 
    σα στους εκπαιδευτικούς και 
    στους γονείς 

511 52,1 335 34,1 107 10,9 20 2,0 8 0,8 

Ο 1ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Index 19», δημιουργήθηκε με απλή άθροιση του 

βαθμού πίστης σε κάθε άποψη. Η ανάλυση του δείκτη αυτού έδωσε: Η συνολική απόδοση 

μπορεί να πάρει τις τιμές από 8 (ελάχιστη πίστη/ συμφωνία) έως 40 (μέγιστη πίστη/ 

συμφωνία). Η μέση πίστη στις απόψεις είναι 35,3 και η τυπική απόκλιση αυτής είναι 3,91, 

ενώ το ιστόγραμμα συχνοτήτων (Σχήμα Νο 29) δείχνει έντονη συμμετρικότητα. 

Παρατηρώντας τα μέτρα θέσης της κατανομής αυτής, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη 

βαθμολογία των ερωτώμενων στις απόψεις του ερωτηματολογίου χαμηλή. 
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Σχήμα 29: Ιστόγραμμα του «Index 19». 

Ο 2ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Factor 19», δημιουργήθηκε με εφαρμογή της 

τεχνικής της Factor Analysis πάνω στο set των οκτώ απόψεων. Επιλέχτηκε για περαιτέρω 

ανάλυση ο πρώτος παράγοντας. Ο πρώτος άξονας με ιδιοτιμή 3,483 ερμηνεύει το 45% 

περίπου της ολικής διασποράς των οκτώ απόψεων/ μεταβλητών. Στον Πίνακα Νο 41 

παρουσιάζονται τα βάρη των δύο πρώτων κύριων παραγόντων, και οι οποίοι ερμηνεύουν 

συνολικά το 60% της συνολικής διασποράς. Για τον πρώτο άξονα παρατηρούμε ότι οι πέντε 

απόψεις/ μεταβλητές Α, Β, Γ, Δ και Ε έχουν υψηλά φορτία σε αντίθεση με τις απόψεις/ 

μεταβλητές ΣΤ, Ζ και Η. Γενικά, ο πρώτος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας 

σταθμισμένος δείκτης ανάλογος της πίστης των ερωτώμενων στις απόψεις. Ο δεύτερος 

άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης αντιθέσεων. Στο Σχήμα Νο 

XII (βλέπε Παράρτημα 2ο) παρατηρούμε δύο ομάδες μεταβλητών με αντίστοιχη 

συμπεριφορά. 
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Πίνακας 41: Τα βάρη των 8 Απόψεων στους δύο πρώτους Παράγοντες. 

Rotated Component Matrix Component 

Άποψη 191 292 

(Α) η ύπαρξη αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα 
σε διοικούντες και διοικούμενους 

,728 4,980E-02 

(Β) η έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων
από μέρους του διευθυντή 

,698 ,260 

(Γ) οι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και
επικοινωνίας μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών

,801 ,173 

(Δ) η ύπαρξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων
μεταξύ των συναδέλφων εκπαιδευτικών 

,700 ,131 

(Ε) η ύπαρξη γόνιμης και δημιουργικής
συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

,730 ,186 

(ΣΤ) η αντίληψη από μέρους του διευθυντή ότι
είναι πρώτος μεταξύ ίσων 

0,018 ,528 

(Ζ) η ύπαρξη γόνιμης και δημιουργικής
συνεργασίας ανάμεσα στο διευθυντή και στους
γονείς 

,262 ,852 

(Η) η ύπαρξη γόνιμης και δημιουργικής
συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και
στους γονείς 

,271 ,825 

 

                                                 
91 Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στην ύπαρξη αμφίδρομης επικοινωνίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

και καλών διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου. 
92 Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στην ύπαρξη κακών ανθρώπινων σχέσεων ανάμεσα στα μέλη 

της σχολικής κοινότητας. 
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Σχήμα 30: Ιστόγραμμα του «Factor 19». 

Στην ερώτηση (20), αν "η ύπαρξη θετικού κλίματος στο χώρο του σχολείου συμβάλλει 

σημαντικά στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας", οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί 

κλήθηκαν να βαθμολογήσουν στην κλίμακα του 1 έως 5 μια σειρά από τρεις απόψεις 

(Πίνακας Νο 42). 

Πίνακας 42: Λόγοι ύπαρξης θετικού κλίματος στο χώρο του σχολείου (Ερώτηση 20). 

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

ΠΟΛΥ ΚΑΠΩΣ 
ΑΡΚΕΤΑ 

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ  

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

α. ανυψώνει το ηθικό του διδακτι- 
    κού προσωπικού 674 66,9 258 25,6 57 5,7 17 1,7 1 0,1 

β. δημιουργεί συνθήκες συνεργα- 
    σίας μεταξύ των εκπαιδευτι- 
    κών του σχολείου 

738 71,2 271 26,1 27 2,6 1 0,1 - - 

γ. συντελεί στην υψηλή απόδοση 
    των εκπαιδευτικών του σχολεί- 
    ου 

607 60,6 299 29,8 83 8,3 8 0,8 5 0,5 

Ο 1ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Index 20», δημιουργήθηκε με απλή άθροιση του 

βαθμού πίστης σε κάθε άποψη. Η ανάλυση του δείκτη αυτού έδωσε: Η συνολική απόδοση 

μπορεί να πάρει τις τιμές από 3 (ελάχιστη πίστη/ συμφωνία) έως 15 (μέγιστη πίστη/ 
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συμφωνία). Η μέση πίστη στις απόψεις είναι 13,8 και η τυπική απόκλιση αυτής είναι 1,59, 

ενώ το ιστόγραμμα συχνοτήτων (Σχήμα Νο 31) δείχνει έντονη ασυμμετρία. Παρατηρώντας 

τα μέτρα θέσης της κατανομής αυτής, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη βαθμολογία 

των ερωτώμενων στις απόψεις του ερωτηματολογίου υψηλή. 

Index 20

16.014.012.010.08.06.0

Index 20
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0

Std. Dev = 1.59  
Mean = 13.8

N = 972.00

 
Σχήμα 31: Ιστόγραμμα του «Index 20». 

Ο 2ος Δείκτης, ο οποίος ονομάστηκε «Factor 20», δημιουργήθηκε με εφαρμογή της 

τεχνικής της Factor Analysis πάνω στο set των τριών απόψεων. Επιλέχτηκε για περαιτέρω 

ανάλυση ο πρώτος παράγοντας. Ο πρώτος άξονας με ιδιοτιμή 2,029 ερμηνεύει το 70% 

περίπου της ολικής διασποράς των τριών απόψεων/ μεταβλητών. Στον Πίνακα Νο 43 

παρουσιάζονται τα βάρη των δύο πρώτων κύριων παραγόντων, και οι οποίοι ερμηνεύουν 

συνολικά το 85% της συνολικής διασποράς. Για τον πρώτο άξονα παρατηρούμε ότι οι δύο 

απόψεις/ μεταβλητές Β και Γ έχουν υψηλά φορτία σε αντίθεση με την άποψη/ μεταβλητή Α. 

Γενικά, ο πρώτος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθμισμένος δείκτης ανάλογος 

της πίστης των ερωτώμενων στις απόψεις. Ο δεύτερος άξονας μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ένας σταθμισμένος δείκτης αντιθέσεων. Στο Σχήμα Νο XIII (βλέπε Παράρτημα 2ο) 

παρατηρούμε δύο ομάδες μεταβλητών με αντίστοιχη συμπεριφορά. 
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Πίνακας 43: Τα βάρη των 3 Απόψεων στους δύο πρώτους Παράγοντες. 

Rotated Component Matrix Component 

Άποψη 193 294 

(Α) ανυψώνει το ηθικό του διδακτικού προσωπικού ,272 ,947 

(Β) δημιουργεί συνθήκες συνεργασίας μεταξύ των
εκπαιδευτικών του σχολείου 

,727 ,433 

(Γ) συντελεί στην υψηλή απόδοση των εκπαιδευτικών 
του σχολείου 

,908 ,185 
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Σχήμα 32: Ιστόγραμμα του «Factor 20». 

2.7. Διατύπωση προτάσεων από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς. 

Σε ό,τι αφορά την ανοικτή ερώτηση (21α), "τι άλλο έχετε να προτείνετε", οι απαντήσεις 

των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών ποικίλλουν. Οι αναφορές τους σχετίζονται με: 

                                                 
93 Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στο εργασιακό περιβάλλον και στην απόδοση των δασκάλων. 
94 Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στην ανύψωση του ηθικού των δασκάλων, απόρροια του 

θετικού σχολικού κλίματος. 
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• Τη βελτίωση του διευθυντή στον τομέα της επικοινωνίας (ποσοστό 20,47%, 223 

δάσκαλοι), 

• Τον τρόπο μεταβίβασης των εντολών από το (τη) διευθυντή (-ρια) στους υφισταμένους 

του εκπαιδευτικούς (ποσοστό 17,72%, 193 δάσκαλοι), 

• Τον τρόπο λήψης ομόφωνων αποφάσεων στο σύλλογο διδασκόντων (ποσοστό 17,35%, 

189 δάσκαλοι), 

• Τον τρόπο αντιμετώπισης παραπόνων που διατυπώνονται από εκπαιδευτικούς 

(ποσοστό 17,17%, 187 δάσκαλοι) και 

• Μια σειρά "άλλων" προτάσεων, όπως είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή-

εκπαιδευτικών, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διευθυντή, τη σχέση 

διευθυντή-γονέων κ.λπ. (ποσοστό 7,53%, 82 δάσκαλοι). 

3. Έλεγχοι υποθέσεων. 

Η ανάλυση σε αυτή την παράγραφο αφορά κατάλληλους στατιστικούς ελέγχους 

υποθέσεων για τον έλεγχο ύπαρξης διαφοροποιήσεων στους ποσοτικούς δείκτες που 

δημιουργήσαμε στις προηγούμενες παραγράφους, στα διάφορα επίπεδα των παραγόντων/ 

μεταβλητών, οι οποίες αφορούν δημογραφικά χαρακτηριστικών του δείγματος, καθώς και 

προσωπικά στοιχεία των ατόμων που αποτελούν αυτό. 

3.1. Έλεγχοι υποθέσεων σχετιζόμενοι με την "ύπαρξη συναντήσεων/ συζητήσεων 

διευθυντή και εκπαιδευτικών". 

Οι μεταβλητές που αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα προσωπικά στοιχεία 

στη συνέχεια της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν ως παράγοντες, προκειμένου να ανιχνευθούν 

πιθανές διαφοροποιήσεις στους δείκτες που προέκυψαν από τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, οι οποίες διερευνούν την ύπαρξη συναντήσεων/ συζητήσεων διευθυντή 

και εκπαιδευτικών. 

Οι μεταβλητές που διερευνούν την ύπαρξη συναντήσεων/ συζητήσεων διευθυντή και 

εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα Νο 44, ενώ οι μεταβλητές 

παράγοντες στον επόμενο Πίνακα Νο 45 και στο Σχήμα Νο XIV (βλέπε Παράρτημα 2ο). 
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Πίνακας 44: Δείκτες που αναλύονται. 

α/ α Δείκτης Γέννηση Περιγραφή Χαρακτηριστικά 

1 Index 5 Sum 
«Score» που αφορά τη βοήθεια 
που προσφέρει η συνάντηση 
διευθυντή και εκπαιδευτικών 
στην αρχή της χρονιάς. 

Ελάχιστη Βοήθεια = 5 
≤ Index 5 ≤ 

25 = Μέγιστη Βοήθεια 

2 Index 6 Sum 

«Score» που αφορά τη 
σημαντικότητα της 
προσωπικής επαφής διευθυντή 
και εκπαιδευτικών εντός του 
σχολείου. 

Ελάχιστη Σημαντικότητα = 5 
≤ Index 6 ≤ 

25 = Μέγιστη Σημαντικότητα 

3 Index 7 Sum 

«Score» που αφορά τη 
σημαντικότητα της 
προσωπικής επαφής διευθυντή 
και εκπαιδευτικών εκτός του 
σχολείου. 

Ελάχιστη Σημαντικότητα = 4 
≤ Index 7 ≤ 

20 = Μέγιστη Σημαντικότητα 

4 Factor 5 FA 
«Score» που αφορά τη βοήθεια 
που προσφέρει η συνάντηση 
διευθυντή και εκπαιδευτικών 
στην αρχή της χρονιάς. 

Ελάχιστη Βοήθεια =-3 
≤ Factor 5 ≤ 

3 = Μέγιστη Βοήθεια 

5 Factor 6 FA 

«Score» που αφορά τη 
σημαντικότητα της 
προσωπικής επαφής διευθυντή 
και εκπαιδευτικών εντός του 
σχολείου. 

Ελάχιστη Σημαντικότητα =-3 
≤ Factor 6 ≤ 

3 = Μέγιστη Σημαντικότητα 

6 Factor 7 FA 

«Score» που αφορά τη 
σημαντικότητα της 
προσωπικής επαφής διευθυντή 
και εκπαιδευτικών εκτός του 
σχολείου. 

Ελάχιστη Σημαντικότητα = 5 
≤ Factor 7 ≤ 

25 = Μέγιστη Σημαντικότητα 
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Πίνακας 45: Παράγοντες που διερευνάται η επίδρασή τους. 

α/ α Παράγοντας Επίπεδα Παράγοντα Στατιστική Τεχνική 

1 
Νομός της Ελλάδος 
(Μετασχηματισμένος) 

1: Αττική 
2: Υπόλοιπη Ελλάδα 

t-test or Mann-Whitney 
test 

2 Αστικότητα Περιοχής 
1: Αστική 
2: Ημιαστική 
3: Αγροτική 

ANOVA or Kruskal-Wallis 
test 

3 
Οργανικότητα σχολείου 

(Μετασχηματισμένος)  

1: 3θέσια-6θέσια 
2: 7θέσια-18θέσια 

t-test or Mann-Whitney 
test 

4 Φύλο 1: Άνδρας 
2: Γυναίκα 

t-test or Mann-Whitney 
test 

5 
Προϋπηρεσία σε έτη στην 
Εκπαίδευση 
(Μετασχηματισμένος) 

1: 1-3 
2: 4-6 
3: 7 και άνω 

ANOVA or Kruskal-Wallis 
test 

6 
Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο 
σχολείο 
(Μετασχηματισμένος) 

1: 1-6 
2: 7-12 
3: 13-36 

ANOVA or Kruskal-Wallis 
test 

7 
Υπηρεσιακή Κατάσταση 
(Μετασχηματισμένος) 

1: Οργανική 
2: Απόσπαση 

t-test or Mann-Whitney 
test 

Προκειμένου να ξεκινήσουμε τον έλεγχο για πιθανές διαφοροποιήσεις, πρέπει να 

επιλέξουμε τη στατιστική τεχνική. Το πρώτο βήμα σε αυτή την περίπτωση είναι ο έλεγχος 

κανονικότητας των ποσοτικών μεταβλητών/ δεικτών που διερευνούν την ύπαρξη 

συναντήσεων/ συζητήσεων διευθυντή και εκπαιδευτικών. Στον Πίνακα Νο 46 δίνονται τα 

αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας με χρήση του κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov. 

Έτσι, όπως είναι φανερό από την μελέτη του Πίνακα Νο 46, καμία από τις μεταβλητές/ 

δείκτες δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή (απορρίπτεται η κανονικότητα σε επίπεδο 

σημαντικότητας μικρότερο του 0,05). Σε αυτή την περίπτωση (έλλειψη κανονικότητας των 

δεδομένων) πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μη-παραμετρικές στατιστικές τεχνικές (Mann-

Whitney test, Kruskal-Wallis test) και όχι παραμετρικές στατιστικές τεχνικές (t-test, 

ANOVA). 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

467 702 535 467 702 535
19.2976 17.2764 13.3850 .0000000 .0000000 .0000000
3.69190 4.29151 3.72779 1.000000 1.000000 1.000000

.104 .093 .086 .120 .097 .098

.061 .058 .069 .075 .054 .053
-.104 -.093 -.086 -.120 -.097 -.098
2.255 2.472 1.995 2.597 2.565 2.277
.000 .000 .001 .000 .000 .000

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 5 Index 6 Index 7 Factor 5 Factor 6 Factor 7

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Πίνακας 46:   Kolmogorov-Smirnov έλεγχος κανονικότητας (SPSS output). 

Στον Πίνακα Νο 47 παρουσιάζονται οι έλεγχοι Mann-Whitney για τον Παράγοντα 

«Νομός της Ελλάδας». Ενώ στον Πίνακα Νο 48 οι έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα 

«Αστικότητα Περιοχής» (ανάλογα τα επίπεδα του παράγοντα, δηλαδή τις διαφορετικές τιμές 

της μεταβλητής/ παράγοντα). Στους Πίνακες Νο 49, Νο 50, Νο 51, Νο 52 και Νο 53 γίνονται 

οι αντίστοιχοι έλεγχοι για τους παράγοντες: «Οργανικότητα σχολείου», «Φύλο», 

«Προϋπηρεσία σε έτη στην Εκπαίδευση», «Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο σχολείο» και 

«Υπηρεσιακή Κατάσταση». 

Test Statisticsa

19672.000 48629.500 30321.000 22144.500 53109.500 30870.500
38200.000 94080.500 53326.000 40672.500 98560.500 53875.500

-4.706 -4.419 -2.307 -2.967 -2.724 -1.987
.000 .000 .021 .003 .006 .047

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 5 Index 6 Index 7 Factor 5 Factor 6 Factor 7

Grouping Variable: C_NOMOSa. 

Πίνακας 47:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Νομός της 

Ελλάδας». 

 

Test Statisticsa,b

10.320 20.067 19.690 5.024 7.188 5.644
2 2 2 2 2 2

.006 .000 .000 .081 .027 .059

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Index 5 Index 6 Index 7 Factor 5 Factor 6 Factor 7

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: C_PERIOXb. 

 
Πίνακας 48:   Έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα «Αστικότητα Περιοχής» (SPSS 

output). 
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Test Statisticsa

13622.500 30674.500 17343.000 13551.000 32511.500 17744.500
18672.500 155424.5 89353.000 18601.000 157261.5 89754.500

-1.786 -2.448 -2.694 -1.849 -1.499 -2.379
.074 .014 .007 .064 .134 .017

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 5 Index 6 Index 7 Factor 5 Factor 6 Factor 7

Grouping Variable: C_YPHRESa. 

Πίνακας 49:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Οργανικότητα 

σχολείου». 

 

Test Statisticsa

22451.500 49614.000 28001.500 23309.500 49519.000 29552.500
71592.500 151992.0 85292.500 35244.500 151897.0 86843.500

-1.208 -2.683 -3.080 -.578 -2.714 -2.171
.227 .007 .002 .564 .007 .030

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 5 Index 6 Index 7 Factor 5 Factor 6 Factor 7

Grouping Variable: C_FILOa. 

Πίνακας 50:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Φύλο». 

 

Test Statisticsa,b

4.061 3.996 2.156 6.985 5.305 1.079
2 2 2 2 2 2

.131 .136 .340 .030 .070 .583

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Index 5 Index 6 Index 7 Factor 5 Factor 6 Factor 7

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: C_ETHEKPb. 

 
Πίνακας 51:   Έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα «Προϋπηρεσία σε έτη στην 

Εκπαίδευση» (SPSS output). 
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Test Statisticsa,b

2.515 7.909 4.348 2.816 5.039 3.677
2 2 2 2 2 2

.284 .019 .114 .245 .080 .159

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Index 5 Index 6 Index 7 Factor 5 Factor 6 Factor 7

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: C_ETHSXOb. 

 
Πίνακας 52:   Έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα «Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο 

σχολείο» (SPSS output). 

 

Test Statisticsa

21761.000 53042.500 30751.000 22454.000 51344.000 28241.500
74087.000 78242.500 98279.000 74780.000 76544.000 42437.500

-1.114 -.198 -.047 -.596 -.875 -1.560
.265 .843 .963 .551 .381 .119

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 5 Index 6 Index 7 Factor 5 Factor 6 Factor 7

Grouping Variable: C_ORGANIa. 

Πίνακας 53:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Υπηρεσιακή 

Κατάσταση». 

Από τη μελέτη των Πινάκων Νο 47 έως και Νο 53 προκύπτει ο Πίνακας Νο 54. Στον 

Πίνακα Νο 54 με ένα τρίγωνο (►) συμβολίζουμε στατιστικώς σημαντικές διαφοροποιήσεις 

τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 
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Πίνακας 54: Σημαντικές στατιστικές διαφοροποιήσεις ανεξάρτητων μεταβλητών με 

συγκεκριμένους δείκτες. 

Μ ε τ α β λ η τ ή /  Δ ε ί κ τ η ς  

Παράγοντας Index 5 Index 6 Index 7 Factor 5 Factor 6 Factor 7 

Νομός ► ► ► ► ► ► 

Αστικότητα ► ► ►  ►  

Οργανικότητα  ► ►   ► 

Φύλο  ► ►  ► ► 

Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση    ►   

Προϋπηρεσία στο ίδιο Σχολείο  ►     

Υπηρεσιακή Κατάσταση       

Παρατηρώντας προσεκτικά και μελετώντας ταυτόχρονα τον Πίνακα Νο 54 

διαπιστώνουμε σημαντικές στατιστικές διαφοροποιήσεις, από τις οποίες προκύπτουν τα 

ακόλουθα: 

1. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Indexes 5, 6, 7 και Factors 5, 6 και 7, αντίστοιχα, σε σχέση με την ανεξάρτητη 

μεταβλητή "Νομός", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, 

τους δύο αυτούς δείκτες. Αν δούμε τον αντίστοιχο πίνακα των μέσων τιμών (βλέπε 

Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο VII), παρατηρούμε ότι στο επίπεδο του παράγοντα 

"Νομός" = "Αττική", οι Factors 5, 6 και 7 έχουν αρνητικές μέσες τιμές. Πρακτικά, 

αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι που υπηρετούν στα σχολεία του νομού Αττικής 

δηλώνουν πως οι συναντήσεις ανάμεσα σε αυτούς και στο διευθυντή στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς, κατά τη διάρκεια αυτής, εντός του σχολικού χώρου, και οι άτυπες 

συνευρέσεις τους εκτός σχολείου, δε βοηθούν σημαντικά σε τομείς, όπως π.χ. είναι η 

γενικότερη ενημέρωση και πληροφόρησή τους για θέματα του σχολείου, η δημιουργία 

αμφίδρομης επικοινωνίας και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ όλων των 

εκπαιδευτικών και του διευθυντή κ.ά., όπως, αντίθετα, δηλώνουν ότι συμβαίνει οι 

δάσκαλοι των σχολείων, τα οποία βρίσκονται στην ελληνική επαρχία. 

2. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Indexes 5, 6, 7 και Factor 6, αντίστοιχα, σε σχέση με την ανεξάρτητη 

μεταβλητή "Αστικότητα", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω 
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πίνακα, τους δύο αυτούς δείκτες. Αν παρατηρήσουμε τον αντίστοιχο πίνακα των 

μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο VIII), διαπιστώνουμε ότι στο επίπεδο 

του παράγοντα "Αστικότητα" = "Αστική", ο Factor 6 έχει αρνητική μέση τιμή. 

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι που υπηρετούν σε σχολεία των αστικών 

περιοχών δηλώνουν ότι η προσωπική επαφή που έχει ο διευθυντής μαζί τους κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους μέσα στο σχολικό ωράριο, ανταλλάσσοντας σκέψεις για 

θέματα σχετικά με τη σχολική μονάδα, δε βοηθάει σε τομείς, όπως π.χ. η δημιουργία 

αμφίδρομης επικοινωνίας, η ενίσχυση της συνεκτικότητας-συνοχής της σχολικής 

ομάδας, η άρση τυχόν παρεξηγήσεων κ.ά., όπως, αντίθετα, δηλώνουν ότι συμβαίνει οι 

δάσκαλοι των σχολείων, τα οποία βρίσκονται σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. 

3. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Indexes 6, 7 και Factor 7, αντίστοιχα, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

"Οργανικότητα", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα το 

δείκτη αυτόν. Αν παρατηρήσουμε τον αντίστοιχο πίνακα των μέσων τιμών (βλέπε 

Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο IX), διαπιστώνουμε ότι στο επίπεδο του παράγοντα 

"Οργανικότητα" = "3/ θέσια-6/ θέσια", ο Factor 7 έχει αρνητική μέση τιμή. Πρακτικά, 

αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι που υπηρετούν σε μικρά σχολεία δηλώνουν πως οι 

άτυπες συναντήσεις τους με το διευθυντή του σχολείου δε βοηθούν σε τομείς, όπως 

π.χ. η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, η 

άρση κάποιων παρεξηγήσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, η άρση κάποιων 

παρεξηγήσεων μεταξύ εκπαιδευτικών (ού) και του διευθυντή κ.ά., όπως, αντίθετα, 

δηλώνουν ότι συμβαίνει οι δάσκαλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε μεγάλα σχολεία. 

4. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Indexes 6, 7 και Factors 6 και 7, αντίστοιχα, σε σχέση με την ανεξάρτητη 

μεταβλητή "Φύλο", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, 

τους δύο αυτούς δείκτες. Αν ανατρέξουμε στον αντίστοιχο πίνακα των μέσων τιμών 

(βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο X), βλέπουμε ότι στο επίπεδο του παράγοντα 

"Φύλο" = "Γυναίκα", οι Factors 6 και 7, αντίστοιχα έχουν αρνητικές μέσες τιμές. 

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι δασκάλες εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι η προσωπική 

επαφή που έχει ο διευθυντής μαζί τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους μέσα στο 

σχολικό ωράριο, ανταλλάσσοντας σκέψεις για θέματα σχετικά με τη σχολική μονάδα, 

δε βοηθάει σε τομείς, όπως π.χ. η δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, η ενίσχυση 

της συνεκτικότητας-συνοχής της σχολικής ομάδας, η άρση τυχόν παρεξηγήσεων κ.ά., 

όπως, αντίθετα, δηλώνουν ότι συμβαίνει οι άντρες δάσκαλοι των σχολείων αυτών. 

Επίσης, οι γυναίκες δασκάλες δηλώνουν ότι οι άτυπες συναντήσεις τους με το 

διευθυντή του σχολείου δε βοηθούν σε τομείς, όπως π.χ. η σύσφιξη των σχέσεων 
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μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, η άρση κάποιων παρεξηγήσεων 

μεταξύ των εκπαιδευτικών, η άρση κάποιων παρεξηγήσεων μεταξύ εκπαιδευτικών 

(ού) και του διευθυντή κ.ά., όπως, αντίθετα, δηλώνουν ότι συμβαίνει οι άντρες 

δάσκαλοι των σχολείων αυτών. 

5. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές του τεχνικώς κατασκευασθέντος 

δείκτη Factor 5, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή "Προϋπηρεσία σε έτη στην 

εκπαίδευση", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, το δείκτη 

αυτόν. Αν δούμε τον αντίστοιχο πίνακα των μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 2ο, 

Πίνακα Νο XI), παρατηρούμε ότι στο επίπεδο του παράγοντα "Προϋπηρεσία σε έτη 

στην εκπαίδευση" = "13-36", ο Factor 5 έχει θετική μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό 

σημαίνει ότι οι δάσκαλοι που υπηρετούν πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, σε αντίθεση 

με αυτούς που υπηρετούν λιγότερα χρόνια, δηλώνουν πως οι συναντήσεις και 

συνομιλίες ανάμεσα στο διευθυντή του σχολείου και στους δασκάλους στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς βοηθούν σημαντικά σε τομείς, όπως π.χ. είναι η γενικότερη 

ενημέρωση και πληροφόρησή τους για θέματα του σχολείου, η ορθολογική 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων διοικητικών θεμάτων (π.χ. κατανομή τάξεων, σύνταξη 

ωρολογίου προγράμματος, ανάθεση εξωδιδακτικού έργου κ.λπ.). 

6. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές του τεχνικώς κατασκευασθέντος 

δείκτη Index 6, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή "Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο 

σχολείο". 

7. Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων 

δύο δεικτών Indexes και Factors αντίστοιχα, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

"Υπηρεσιακή κατάσταση", η οποία δεν επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω 

πίνακα, τους δείκτες αυτούς. 

3.2. Έλεγχοι υποθέσεων σχετιζόμενοι με τις "σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης" 

διευθυντή και εκπαιδευτικών. 

Οι μεταβλητές, που αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα προσωπικά 

στοιχεία, στη συνέχεια της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν ως παράγοντες, προκειμένου να 

ανιχνευθούν πιθανές διαφοροποιήσεις στους δείκτες που προέκυψαν από τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, οι οποίες διερευνούν την ύπαρξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

διευθυντή και εκπαιδευτικών. 

Οι μεταβλητές που διερευνούν την ύπαρξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης διευθυντή 

και εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στον Πίνακα Νο 55, ενώ οι μεταβλητές/ παράγοντες 

έχουν ήδη παρουσιαστεί στον Πίνακα Νο 45 και στο Σχήμα Νο XIV (βλέπε Παράρτημα 2ο). 
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Πίνακας 55: Δείκτες που αναλύονται. 

α/ α Δείκτης Γέννηση 

1 Index 8 Sum 

2 Factor 8 FA 

Προκειμένου να ξεκινήσουμε τον έλεγχο για πιθανές διαφοροποιήσεις, πρέπει να 

επιλέξουμε τη στατιστική τεχνική. Το πρώτο βήμα σε αυτή την περίπτωση είναι ο έλεγχος 

κανονικότητας των ποσοτικών μεταβλητών/ δεικτών που διερευνούν την ύπαρξη σχέσεων 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης διευθυντή και εκπαιδευτικών. Στον Πίνακα Νο 56 δίνονται τα 

αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας με χρήση του κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov. 

Έτσι, όπως είναι φανερό από την μελέτη του Πίνακα Νο 56, καμία από τις μεταβλητές/ 

δείκτες δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή (απορρίπτεται η κανονικότητα σε επίπεδο 

σημαντικότητας μικρότερο του 0,05). Σε αυτή την περίπτωση (έλλειψη κανονικότητας των 

δεδομένων) πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μη-παραμετρικές στατιστικές τεχνικές (Mann-

Whitney test, Kruskal-Wallis test) και όχι παραμετρικές στατιστικές τεχνικές (t-test, 

ANOVA). 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

368 368
9,9348 ,0000000

2,22962 1,000000
,119 ,081
,119 ,063

-,078 -,081
2,283 1,553
,000 ,016

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 8 Factor 8

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
Πίνακας 56:   Kolmogorov-Smirnov έλεγχος κανονικότητας (SPSS output). 

Στον Πίνακα Νο 57 παρουσιάζονται οι έλεγχοι Mann-Whitney για τον Παράγοντα 

«Νομός της Ελλάδας». Ενώ στον Πίνακα Νο 58 οι έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα 

«Αστικότητα Περιοχής» (ανάλογα τα επίπεδα του παράγοντα, δηλαδή τις διαφορετικές τιμές 

της μεταβλητής/ παράγοντα). Στους Πίνακες Νο 59, Νο 60, Νο 61, Νο 62 και Νο 63 γίνονται 

οι αντίστοιχοι έλεγχοι για τους παράγοντες: «Οργανικότητα σχολείου», «Φύλο», 

«Προϋπηρεσία σε έτη στην Εκπαίδευση», «Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο σχολείο» και 

«Υπηρεσιακή Κατάσταση». 
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Test Statisticsa

13603,000 13268,500
26164,000 25829,500

-2,986 -3,291
,003 ,001

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 8 Factor 8

Grouping Variable: C_NOMOSa. 

 
Πίνακας 57:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Νομός της 

Ελλάδας». 

 

Test Statisticsa,b

16,301 23,374
2 2

,000 ,000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Index 8 Factor 8

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: C_PERIOXb. 

 
Πίνακας 58:   Έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα «Αστικότητα Περιοχής» (SPSS 

output). 

 

Test Statisticsa

8418,500 7077,500
48604,500 47263,500

-,697 -2,560
,486 ,010

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 8 Factor 8

Grouping Variable: C_YPHRESa. 

 
Πίνακας 59:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Οργανικότητα 

σχολείου». 
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Test Statisticsa

15092,000 14074,500
43058,000 42040,500

-,499 -1,535
,618 ,125

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 8 Factor 8

Grouping Variable: C_FILOa. 

 
Πίνακας 60:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Φύλο». 

 

Test Statisticsa,b

,284 6,511
2 2

,867 ,039

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Index 8 Factor 8

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: C_ETHEKPb. 

 
Πίνακας 61:   Έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα «Προϋπηρεσία σε έτη στην 

Εκπαίδευση» (SPSS output). 

 

Test Statisticsa,b

6,666 22,424
2 2

,036 ,000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Index 8 Factor 8

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: C_ETHSXOb. 

 
Πίνακας 62:   Έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα «Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο 

σχολείο» (SPSS output). 
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Test Statisticsa

13393,500 12092,000
44768,500 43467,000

-1,438 -2,793
,150 ,005

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 8 Factor 8

Grouping Variable: C_ORGANIa. 

 
Πίνακας 63:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Υπηρεσιακή 

Κατάσταση». 

Από τη μελέτη των Πινάκων Νο 57 έως και Νο 63 προκύπτει ο Πίνακας Νο 64. Στον 

Πίνακα Νο 64 με ένα τρίγωνο (►) συμβολίζουμε στατιστικώς σημαντικές διαφοροποιήσεις 

τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Πίνακας 64: Σημαντικές στατιστικές διαφοροποιήσεις ανεξάρτητων μεταβλητών με 

συγκεκριμένους δείκτες. 

Μ ε τ α β λ η τ ή /  Δ ε ί κ τ η ς  

Παράγοντας Index 8 Factor 8 

Νομός ► ► 

Αστικότητα ► ► 

Οργανικότητα  ► 

Φύλο   

Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση  ► 

Προϋπηρεσία στο ίδιο Σχολείο ► ► 

Υπηρεσιακή Κατάσταση  ► 

Παρατηρώντας προσεκτικά και μελετώντας ταυτόχρονα τον Πίνακα 64 διαπιστώνουμε 

σημαντικές στατιστικές διαφοροποιήσεις, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα: 

1. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Index 8 και Factor 8, αντίστοιχα, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

"Νομός", η οποία επηρεάζει , όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, τους δύο 

αυτούς δείκτες. Αν ανατρέξουμε στον αντίστοιχο πίνακα των μέσων τιμών (βλέπε 

Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο VII), βλέπουμε ότι στο επίπεδο του παράγοντα "Νομός" = 

"Αττική", ο Factor 8 έχει αρνητική μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι 

δάσκαλοι που υπηρετούν σε σχολεία του νομού Αττικής δηλώνουν πως δε συζητούν 
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ατομικά τους θέματα με το διευθυντή, επειδή δεν έχουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό 

του, αλλά και επειδή πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να επιλυθεί κάποιο 

πρόβλημά τους, σε αντίθεση με ό,τι δηλώνουν οι δάσκαλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε 

σχολεία της ελληνικής επαρχίας. 

2. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Index 8 και Factor 8, αντίστοιχα, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

"Αστικότητα", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα τους δύο 

αυτούς δείκτες. Αν δούμε τον αντίστοιχο πίνακα των μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 

2ο, Πίνακα Νο VIII), παρατηρούμε ότι στο επίπεδο του παράγοντα "Αστικότητα" = 

"Αστική", ο Factor 8 έχει αρνητική μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι 

δάσκαλοι που υπηρετούν σε σχολεία των αστικών περιοχών δηλώνουν πως δε 

συζητούν ατομικά τους θέματα με το διευθυντή, επειδή δεν έχουν εμπιστοσύνη στο 

πρόσωπό του, αλλά και επειδή πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να επιλυθεί 

κάποιο πρόβλημά τους, σε αντίθεση με τους δασκάλους, οι οποίοι υπηρετούν σε 

σχολεία των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. 

3. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές του τεχνικώς κατασκευασθέντος 

δείκτη Factor 8, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή "Οργανικότητα", η οποία 

επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα τον δείκτη αυτόν. Αν 

ανατρέξουμε στον αντίστοιχο πίνακα των μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα 

Νο IX), διαπιστώνουμε ότι στο επίπεδο του παράγοντα "Οργανικότητα" = "7/ θέσια 

και άνω", ο Factor 8 έχει αρνητική μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι 

δάσκαλοι που υπηρετούν σε μεγάλα σχολεία δηλώνουν πως δε συζητούν ατομικά τους 

θέματα με το διευθυντή, επειδή δεν έχουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, αλλά και 

επειδή πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να επιλυθεί κάποιο πρόβλημά τους, σε 

αντίθεση με τους δασκάλους, οι οποίοι υπηρετούν σε μικρά σχολεία. 

4. Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων 

δύο δεικτών Indexes και Factors, αντίστοιχα, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

"Φύλο", η οποία δεν επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, τους δύο 

αυτούς δείκτες. 

5. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές του τεχνικώς κατασκευασθέντος 

δείκτη Factor 8, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή "Προϋπηρεσία σε έτη στην 

εκπαίδευση", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, τους δύο 

αυτούς δείκτες. Αν δούμε τον αντίστοιχο πίνακα των μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 

2ο, Πίνακα Νο XI), παρατηρούμε ότι στο επίπεδο του παράγοντα "Προϋπηρεσία σε 

έτη στην εκπαίδευση" = "13-36", ο Factor 8 έχει αρνητική μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό 

σημαίνει ότι οι δάσκαλοι που υπηρετούν πολλά χρόνια στην εκπαίδευση δηλώνουν 
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πως δε συζητούν ατομικά τους θέματα με το διευθυντή, επειδή δεν έχουν εμπιστοσύνη 

στο πρόσωπό του, αλλά και επειδή πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να επιλυθεί 

κάποιο πρόβλημά τους, σε αντίθεση με ό,τι δηλώνουν οι δάσκαλοι, οι οποίοι 

υπηρετούν λιγότερα χρόνια στην εκπαίδευση. 

6. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Index 8 και Factor 8, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή "Προϋπηρεσία 

σε έτη στο ίδιο σχολείο", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω 

πίνακα, τους δύο αυτούς δείκτες. Αν παρατηρήσουμε τον αντίστοιχο πίνακα των 

μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο XII), βλέπουμε ότι στο επίπεδο του 

παράγοντα "Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο σχολείο" = "1-3 έτη", ο Factor 8 έχει θετική 

μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι που υπηρετούν λίγα χρόνια στο 

ίδιο σχολείο δηλώνουν πως συζητούν ατομικά τους θέματα με το διευθυντή, επειδή 

έχουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, αλλά και επειδή πιστεύουν ότι υπάρχει 

πιθανότητα να επιλυθεί κάποιο πρόβλημά τους, σε αντίθεση με ό,τι δηλώνουν οι 

δάσκαλοι, οι οποίοι υπηρετούν περισσότερα χρόνια στο ίδιο σχολείο. 

7. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές του τεχνικώς κατασκευασθέντος 

δείκτη Factor 8, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή "Υπηρεσιακή κατάσταση", η 

οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, τους δύο αυτούς δείκτες. 

Αν δούμε τον αντίστοιχο πίνακα των μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο 

XIII), βλέπουμε ότι στο επίπεδο του παράγοντα "Υπηρεσιακή κατάσταση" = 

"Απόσπαση", ο Factor 8 έχει θετική μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι 

δάσκαλοι που υπηρετούν με απόσπαση στο συγκεκριμένο σχολείο δηλώνουν πως 

συζητούν ατομικά τους θέματα με το διευθυντή, επειδή έχουν εμπιστοσύνη στο 

πρόσωπό του, αλλά και επειδή πιστεύουν ότι υπάρχει πιθανότητα να επιλυθεί κάποιο 

πρόβλημά τους, σε αντίθεση με αυτό που δηλώνουν οι δάσκαλοι, οι οποίοι υπηρετούν 

στο ίδιο σχολείο είτε με οργανική θέση είτε ως αναπληρωτές είτε επειδή βρίσκονται 

στη διάθεση της υπηρεσίας. 

3.3. Έλεγχοι υποθέσεων σχετιζόμενοι με το θέμα "της λήψης αποφάσεων" στο 

σχολείο. 

Οι μεταβλητές που αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα προσωπικά στοιχεία 

στη συνέχεια της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν ως παράγοντες, προκειμένου να ανιχνευθούν 

πιθανές διαφοροποιήσεις στους δείκτες που προέκυψαν από τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, οι οποίες διερευνούν το θέμα της λήψης αποφάσεων στο σχολείο. 
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Οι μεταβλητές που διερευνούν το θέμα της λήψης αποφάσεων στο σχολείο 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Νο 65, ενώ οι μεταβλητές παράγοντες έχουν ήδη παρουσιαστεί 

στον Πίνακα Νο 45 και στο Σχήμα Νο XIV (βλέπε Παράρτημα 2ο). 

Πίνακας 65: Δείκτες που αναλύονται. 

α/ α Δείκτης Γέννηση 

1 Index 10 Sum 

2 Index 12 Sum 

3 Index 13 Sum 

4 Index 14 Sum 

5 Factor 10 FA 

6 Factor 12 FA 

7 Factor 13 FA 

8 Factor 14 FA 

Προκειμένου να ξεκινήσουμε τον έλεγχο για πιθανές διαφοροποιήσεις, πρέπει να 

επιλέξουμε τη στατιστική τεχνική. Το πρώτο βήμα σε αυτή την περίπτωση είναι ο έλεγχος 

κανονικότητας των ποσοτικών μεταβλητών/ δεικτών που διερευνούν το θέμα της λήψης 

αποφάσεων στο σχολείο. Στον Πίνακα Νο 66 δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου 

κανονικότητας με χρήση του κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov. Έτσι, όπως είναι φανερό από 

την μελέτη του Πίνακα Νο 66, καμία από τις μεταβλητές/ δείκτες δεν ακολουθεί την 

κανονική κατανομή (απορρίπτεται η κανονικότητα σε επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο 

του 0,05). Σε αυτή την περίπτωση (έλλειψη κανονικότητας των δεδομένων) πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε μη-παραμετρικές στατιστικές τεχνικές (Mann-Whitney test, Kruskal-

Wallis test) και όχι παραμετρικές στατιστικές τεχνικές (t-test, ANOVA). 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

456 764 883 778 456 764 883 778
17,5877 12,7827 9,4462 13,3715 ,0000000 ,0000000 ,0000000 ,0000000
4,10481 4,52283 3,26046 2,62246 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000

,086 ,074 ,106 ,126 ,086 ,072 ,081 ,130
,072 ,074 ,062 ,126 ,057 ,072 ,070 ,059

-,086 -,045 -,106 -,090 -,086 -,049 -,081 -,130
1,829 2,038 3,137 3,507 1,843 1,978 2,418 3,621

,002 ,000 ,000 ,000 ,002 ,001 ,000 ,000

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 10 Index 12 Index 13 Index 14 Factor 10 Factor 12 Factor 13 Factor 14

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Πίνακας 66:   Kolmogorov-Smirnov έλεγχος κανονικότητας (SPSS output). 
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Στον Πίνακα Νο 67 παρουσιάζονται οι έλεγχοι Mann-Whitney για τον Παράγοντα 

«Νομός της Ελλάδας». Ενώ στον Πίνακα Νο 68 οι έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα 

«Αστικότητα Περιοχής» (ανάλογα τα επίπεδα του παράγοντα, δηλαδή τις διαφορετικές τιμές 

της μεταβλητής/ παράγοντα). Στους Πίνακες Νο 69, Νο 70, Νο 71, Νο 72 και Νο 73 γίνονται 

οι αντίστοιχοι έλεγχοι για τους παράγοντες: «Οργανικότητα σχολείου», «Φύλο», 

«Προϋπηρεσία σε έτη στην Εκπαίδευση», «Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο σχολείο» και 

«Υπηρεσιακή Κατάσταση». 

Test Statisticsa

19495,500 68285,000 90476,500 70175,000 20225,500 71219,000 90417,000 69296,000
36148,500 162246,0 223346,5 168078,0 36878,500 165180,0 223287,0 125912,0

-3,963 -1,120 -1,152 -1,326 -3,420 -,146 -1,163 -1,598
,000 ,263 ,249 ,185 ,001 ,884 ,245 ,110

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 10 Index 12 Index 13 Index 14 Factor 10 Factor 12 Factor 13 Factor 14

Grouping Variable: C_NOMOSa. 

Πίνακας 67:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Νομός της Ελλάδας». 

 

Test Statisticsa,b

22,559 13,434 6,433 3,005 9,949 2,551 13,343 ,418
2 2 2 2 2 2 2 2

,000 ,001 ,040 ,223 ,007 ,279 ,001 ,811

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Index 10 Index 12 Index 13 Index 14 Factor 10 Factor 12 Factor 13 Factor 14

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: C_PERIOXb. 

Πίνακας 68:   Έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα «Αστικότητα Περιοχής» (SPSS 

output). 

 

Test Statisticsa

16112,000 57082,000 80271,000 62297,500 18341,500 56001,500 80150,000 61648,000
68438,000 84343,000 119331,0 90263,500 70667,500 83262,500 119210,0 89614,000

-4,214 -1,706 -1,137 -,581 -2,456 -2,087 -1,167 -,801
,000 ,088 ,256 ,562 ,014 ,037 ,243 ,423

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 10 Index 12 Index 13 Index 14 Factor 10 Factor 12 Factor 13 Factor 14

Grouping Variable: C_ORGANIa. 

Πίνακας 69:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Οργανικότητα 

σχολείου». 
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Test Statisticsa

21368,500 65572,000 84374,000 63477,000 23342,500 67115,000 84694,000 66827,500
59871,500 185867,0 132269,0 190233,0 61845,500 104790,0 249719,0 193583,5

-2,501 -,534 -1,198 -1,914 -1,056 -,005 -1,105 -,779
,012 ,593 ,231 ,056 ,291 ,996 ,269 ,436

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 10 Index 12 Index 13 Index 14 Factor 10 Factor 12 Factor 13 Factor 14

Grouping Variable: C_FILOa. 

Πίνακας 70:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Φύλο». 

 

Test Statisticsa,b

2,283 8,674 2,511 12,774 5,338 3,324 5,800 ,900
2 2 2 2 2 2 2 2

,319 ,013 ,285 ,002 ,069 ,190 ,055 ,638

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Index 10 Index 12 Index 13 Index 14 Factor 10 Factor 12 Factor 13 Factor 14

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: C_ETHEKPb. 

Πίνακας 71:   Έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα «Προϋπηρεσία σε έτη στην 

Εκπαίδευση» (SPSS output). 

 

Test Statisticsa,b

6,971 5,303 ,262 5,030 9,325 2,111 ,902 ,978
2 2 2 2 2 2 2 2

,031 ,071 ,877 ,081 ,009 ,348 ,637 ,613

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Index 10 Index 12 Index 13 Index 14 Factor 10 Factor 12 Factor 13 Factor 14

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: C_ETHSXOb. 

Πίνακας 72:   Έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα «Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο 

σχολείο» (SPSS output). 

 

Test Statisticsa

12695,000 36225,500 53312,000 37332,000 14221,500 36011,500 54415,500 41517,500
61523,000 47400,500 250190,0 49578,000 63049,500 47186,500 69991,500 194698,5

-2,816 -2,085 -,689 -2,590 -1,332 -2,179 -,280 -,716
,005 ,037 ,491 ,010 ,183 ,029 ,780 ,474

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 10 Index 12 Index 13 Index 14 Factor 10 Factor 12 Factor 13 Factor 14

Grouping Variable: C_YPHRESa. 

Πίνακας 73:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Υπηρεσιακή 

Κατάσταση». 
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Από την μελέτη των Πινάκων Νο 67 έως και Νο 73 προκύπτει ο Πίνακας Νο 74. Στον 

Πίνακα Νο 74 με ένα τρίγωνο (►) συμβολίζουμε στατιστικώς σημαντικές διαφοροποιήσεις 

τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Πίνακας 74: Σημαντικές στατιστικές διαφοροποιήσεις ανεξάρτητων μεταβλητών με 

συγκεκριμένους δείκτες. 

Μ ε τ α β λ η τ ή /  Δ ε ί κ τ η ς  

Παράγοντας Index 
10 

Index 
12 

Index 
13 

Index 
14 

Factor 
10 

Factor 
12 

Factor 
13 

Factor 
14 

Νομός ►    ►    

Αστικότητα ► ► ►  ►  ►  

Οργανικότητα ►    ► ►   

Φύλο ►        

Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση  ►  ►     

Προϋπηρεσία στο ίδιο Σχολείο ►    ►    

Υπηρεσιακή Κατάσταση ► ►  ►  ►   

Παρατηρώντας προσεκτικά και μελετώντας ταυτόχρονα τον Πίνακα 74 διαπιστώνουμε 

σημαντικές στατιστικές διαφοροποιήσεις, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα: 

1. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Index 10 και Factor 10, αντίστοιχα, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

"Νομός", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, τους δύο 

αυτούς δείκτες. Αν δούμε τον αντίστοιχο πίνακα των μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 

2ο, Πίνακα Νο VII), βλέπουμε ότι στο επίπεδο του παράγοντα "Νομός" = "Αττική", ο 

Factor 10 έχει αρνητική μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι που 

υπηρετούν σε σχολεία του νομού Αττικής δηλώνουν πως όποτε προηγήθηκε των 

συνεδριάσεων του συλλόγου των διδασκόντων η ιδιαίτερη συνομιλία που είχε ο 

διευθυντής μαζί τους, δε βοήθησε σε σημαντικό βαθμό, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

προστριβές, να αξιοποιηθεί δημιουργικά ο χρόνος της συνεδρίασης, να συμμετέχουν 

ενεργά όλοι οι εκπαιδευτικοί κ.ά., σε αντίθεση με αυτά που δηλώνουν οι δάσκαλοι που 

υπηρετούν σε σχολεία, τα οποία βρίσκονται στην ελληνική επαρχία. 

2. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Indexes 10, 12, 13 και Factors 10, 13, αντίστοιχα, σε σχέση με την 

ανεξάρτητη μεταβλητή "Αστικότητα", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον 

παραπάνω πίνακα τους δύο αυτούς δείκτες. Αν ανατρέξουμε στον αντίστοιχο πίνακα 
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των μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο VIII), παρατηρούμε ότι στο 

επίπεδο του παράγοντα "Αστικότητα" = "Αγροτική", ο Factor 10 έχει θετική μέση 

τιμή, ενώ, αντίθετα, στο επίπεδο του παράγοντα "Αστικότητα" = "Αστική" ο Factor 13 

έχει θετική μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι που υπηρετούν σε 

σχολεία: (α) των αγροτικών περιοχών δηλώνουν πως όποτε προηγήθηκε των 

συνεδριάσεων του συλλόγου των διδασκόντων η ιδιαίτερη συνομιλία που είχε ο 

διευθυντής μαζί τους, βοήθησε σε σημαντικό βαθμό, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

προστριβές, να αξιοποιηθεί δημιουργικά ο χρόνος της συνεδρίασης, να συμμετέχουν 

ενεργά όλοι οι εκπαιδευτικοί κ.ά., σε αντίθεση με αυτά που δηλώνουν οι δάσκαλοι που 

υπηρετούν σε σχολεία των αστικών και ημιαστικών περιοχών και (β) των αστικών 

περιοχών δηλώνουν πως οι αποφάσεις, οι οποίες δε λαμβάνονται ομόφωνα στο χώρο 

του σχολείου, διαταράσσουν τις σχέσεις των εκπαιδευτικών, γιατί δημιουργούνται 

αντίθετες ομάδες εκπαιδευτικών (κλίκες) κ.ά., σε αντίθεση με όσα δηλώνουν οι 

δάσκαλοι που υπηρετούν σε σχολεία των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. 

3. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Index 10 και Factor 10, 12, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

"Οργανικότητα", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, τους 

δύο αυτούς δείκτες. Αν παρατηρήσουμε τον αντίστοιχο πίνακα των μέσων τιμών 

(βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο IX), διαπιστώνουμε ότι στο επίπεδο του παράγοντα 

"Οργανικότητα" = "3/ θέσια-6/ θέσια" ο Factor 10 έχει θετική μέση τιμή, ενώ αντίθετα 

ο Factor 12 έχει αρνητική μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι που 

υπηρετούν σε μικρά σχολεία δηλώνουν: (α) πως όποτε προηγήθηκε η ιδιαίτερη 

συνομιλία που έχει ο διευθυντής μαζί τους πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου 

των διδασκόντων, βοήθησε σε σημαντικό βαθμό, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

προστριβές, να αξιοποιηθεί δημιουργικά ο χρόνος της συνεδρίασης, να συμμετέχουν 

ενεργά όλοι οι εκπαιδευτικοί κ.ά., σε αντίθεση με αυτά που δηλώνουν οι δάσκαλοι που 

υπηρετούν σε μεγάλα σχολεία (7/ θέσια και άνω) και (β) πως δεν προκαλούνται 

παράπονα εκ μέρους τους, αφού δε νιώθει αδικημένος κάποιος εκπαιδευτικός, ούτε 

διαπιστώνει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται για ίδια θέματα στηρίζονται κατά 

καιρούς σε διαφορετικά κριτήρια κ.ά., σε αντίθεση με αυτά που δηλώνουν οι 

δάσκαλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε μεγάλα σχολεία (7/ θέσια και άνω). 

4. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές του τεχνικώς κατασκευασθέντος 

δείκτη Index 10 σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή "Φύλο". 

5. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές του τεχνικώς κατασκευασθέντος 

δείκτη Index 12 και 14, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή "Προϋπηρεσία σε έτη 

στην εκπαίδευση". 
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6. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Index 10 και Factor 10, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

"Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο σχολείο", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον 

παραπάνω πίνακα, τους δύο αυτούς δείκτες. Αν δούμε τον αντίστοιχο πίνακα των 

μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο XII), παρατηρούμε ότι στο επίπεδο 

του παράγοντα "Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο σχολείο" = "4-6", ο Factor 10 έχει 

αρνητική μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι που υπηρετούν στο ίδιο 

σχολείο τέσσερα έως έξι χρόνια δηλώνουν πως όποτε προηγήθηκε η ιδιαίτερη 

συνομιλία που έχει ο διευθυντής μαζί τους πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου 

των διδασκόντων, δε βοήθησε σε σημαντικό βαθμό, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

προστριβές, να αξιοποιηθεί δημιουργικά ο χρόνος της συνεδρίασης, να συμμετέχουν 

ενεργά όλοι οι εκπαιδευτικοί κ.ά., σε αντίθεση με αυτά που δηλώνουν οι δάσκαλοι που 

υπηρετούν στο ίδιο σχολείο είτε λίγα χρόνια (1-3) είτε περισσότερα από έξι χρόνια (6 

και άνω). 

7. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Indexes 10, 12, 14 και Factor 12, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

"Υπηρεσιακή κατάσταση", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω 

πίνακα, τους δύο αυτούς δείκτες. Αν παρατηρήσουμε τον αντίστοιχο πίνακα των 

μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο XIII), διαπιστώνουμε ότι στο επίπεδο 

του παράγοντα "Υπηρεσιακή κατάσταση" = "Οργανική", ο Factor 12 έχει θετική μέση 

τιμή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι που υπηρετούν με οργανική θέση στα 

σχολεία αυτά δηλώνουν πως δεν προκαλούνται παράπονα εκ μέρους τους, αφού δε 

νιώθει αδικημένος κάποιος εκπαιδευτικός, ούτε διαπιστώνει ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται για ίδια θέματα στηρίζονται κατά καιρούς σε διαφορετικά κριτήρια κ.ά., 

σε αντίθεση με αυτά που δηλώνουν οι δάσκαλοι, οι οποίοι υπηρετούν στα σχολεία 

αυτά είτε με απόσπαση είτε ως αναπληρωτές κ.ά.. 

3.4. Έλεγχοι υποθέσεων σχετιζόμενοι με "την πραγματοποίηση παρεμβάσεων του 

διευθυντή προς τους δασκάλους" καθώς και την εν γένει συμπεριφορά του. 

Οι μεταβλητές που αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα προσωπικά στοιχεία 

στη συνέχεια της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν ως παράγοντες, προκειμένου να ανιχνευθούν 

πιθανές διαφοροποιήσεις στους δείκτες που προέκυψαν από τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, οι οποίες διερευνούν την πραγματοποίηση παρεμβάσεων του διευθυντή 

προς τους δασκάλους καθώς και την εν γένει συμπεριφορά του. 

Οι μεταβλητές που διερευνούν την πραγματοποίηση παρεμβάσεων του διευθυντή προς 

τους δασκάλους καθώς και την εν γένει συμπεριφορά του παρουσιάζονται στον Πίνακα Νο 
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75, ενώ οι μεταβλητές παράγοντες έχουν ήδη παρουσιαστεί στον Πίνακα Νο 45 και στο 

Σχήμα Νο XIV (βλέπε Παράρτημα 2ο). 

Πίνακας 75: Δείκτες που αναλύονται. 

α/ α Δείκτης Γέννηση 

1 Index 16 Sum 

2 Index 17 Sum 

3 Index 18 Sum 

4 Factor 16 FA 

5 Factor 17 FA 

6 Factor 18 FA 

Προκειμένου να ξεκινήσουμε τον έλεγχο για πιθανές διαφοροποιήσεις, πρέπει να 

επιλέξουμε τη στατιστική τεχνική. Το πρώτο βήμα σε αυτή την περίπτωση είναι ο έλεγχος 

κανονικότητας των ποσοτικών μεταβλητών/ δεικτών που διερευνούν την πραγματοποίηση 

παρεμβάσεων του διευθυντή προς τους δασκάλους καθώς και την εν γένει συμπεριφορά του. 

Στον Πίνακα Νο 76 δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας με χρήση του 

κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov. Έτσι, όπως είναι φανερό από την μελέτη του Πίνακα Νο 

76, καμία από τις μεταβλητές/ δείκτες δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή (απορρίπτεται 

η κανονικότητα σε επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο του 0,05). Σε αυτή την περίπτωση 

(έλλειψη κανονικότητας των δεδομένων) πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μη-παραμετρικές 

στατιστικές τεχνικές (Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test) και όχι παραμετρικές 

στατιστικές τεχνικές (t-test, ANOVA). 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

813 804 839 813 804 839
8,0234 7,8483 8,7986 ,0000000 ,0000000 ,0000000

4,58373 4,79122 4,10177 1,000000 1,000000 1,000000
,190 ,235 ,141 ,233 ,296 ,169
,189 ,235 ,141 ,233 ,296 ,169

-,190 -,211 -,121 -,149 -,147 -,091
5,419 6,666 4,085 6,639 8,388 4,899
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 16 Index 17 Index 18 Factor 16 Factor 17 Factor 18

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Πίνακας 76:   Kolmogorov-Smirnov έλεγχος κανονικότητας (SPSS output). 
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Στον Πίνακα Νο 77 παρουσιάζονται οι έλεγχοι Mann-Whitney για τον Παράγοντα 

«Νομός της Ελλάδας». Ενώ στον Πίνακα Νο 78 οι έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα 

«Αστικότητα Περιοχής» (ανάλογα τα επίπεδα του παράγοντα, δηλαδή τις διαφορετικές τιμές 

της μεταβλητής/ παράγοντα). Στους Πίνακες Νο 79, Νο 80, Νο 81, Νο 82 και Νο 83 γίνονται 

οι αντίστοιχοι έλεγχοι για τους παράγοντες: «Οργανικότητα σχολείου», «Φύλο», 

«Προϋπηρεσία σε έτη στην Εκπαίδευση», «Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο σχολείο» και 

«Υπηρεσιακή Κατάσταση». 

Test Statisticsa

67501,000 70621,000 72942,500 66936,000 74835,000 72624,000
175381,0 175732,0 192258,5 174816,0 179946,0 191940,0

-4,182 -2,755 -3,686 -4,354 -1,406 -3,771
,000 ,006 ,000 ,000 ,160 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 16 Index 17 Index 18 Factor 16 Factor 17 Factor 18

Grouping Variable: C_NOMOSa. 

Πίνακας 77:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Νομός της Ελλάδας». 

 

Test Statisticsa,b

14,654 2,250 15,870 5,005 3,354 29,416
2 2 2 2 2 2

,001 ,325 ,000 ,082 ,187 ,000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Index 16 Index 17 Index 18 Factor 16 Factor 17 Factor 18

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: C_PERIOXb. 

 
Πίνακας 78:   Έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα «Αστικότητα Περιοχής» (SPSS 

output). 

 

Test Statisticsa

39444,500 41802,500 46504,500 40979,500 38246,500 38145,500
52485,500 54522,500 60199,500 54020,500 50966,500 51840,500

-2,978 -1,595 -1,009 -2,315 -3,171 -4,371
,003 ,111 ,313 ,021 ,002 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 16 Index 17 Index 18 Factor 16 Factor 17 Factor 18

Grouping Variable: C_YPHRESa. 

Πίνακας 79:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Οργανικότητα 

σχολείου». 
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Test Statisticsa

73320,000 71917,500 69840,000 69848,000 66626,500 80973,000
214566,0 210518,5 212151,0 211094,0 205227,5 223284,0

-,501 -,398 -3,483 -1,621 -2,159 -,171
,616 ,690 ,000 ,105 ,031 ,864

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 16 Index 17 Index 18 Factor 16 Factor 17 Factor 18

Grouping Variable: C_FILOa. 

Πίνακας 80:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Φύλο». 

 

Test Statisticsa,b

12,241 4,235 14,830 5,036 9,878 16,144
2 2 2 2 2 2

,002 ,120 ,001 ,081 ,007 ,000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Index 16 Index 17 Index 18 Factor 16 Factor 17 Factor 18

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: C_ETHEKPb. 

 
Πίνακας 81:   Έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα «Προϋπηρεσία σε έτη στην 

Εκπαίδευση» (SPSS output). 

 

Test Statisticsa,b

16,561 5,720 5,723 5,910 2,069 17,660
2 2 2 2 2 2

,000 ,057 ,057 ,052 ,355 ,000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Index 16 Index 17 Index 18 Factor 16 Factor 17 Factor 18

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: C_ETHSXOb. 

 
Πίνακας 82:   Έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα «Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο 

σχολείο» (SPSS output). 
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Test Statisticsa

67100,000 68572,500 73987,000 68895,000 69473,500 71299,000
97728,000 218450,5 109232,0 229356,0 102626,5 106544,0

-,936 -,583 -,637 -,336 -,277 -1,462
,349 ,560 ,524 ,737 ,782 ,144

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 16 Index 17 Index 18 Factor 16 Factor 17 Factor 18

Grouping Variable: C_ORGANIa. 

Πίνακας 83:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Υπηρεσιακή 

Κατάσταση». 

Από τη μελέτη των Πινάκων Νο 77 έως και Νο 83 προκύπτει ο Πίνακας Νο 84. Στον 

Πίνακα Νο 84 με ένα τρίγωνο (►) συμβολίζουμε στατιστικώς σημαντικές διαφοροποιήσεις 

τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Πίνακας 84: Σημαντικές στατιστικές διαφοροποιήσεις ανεξάρτητων μεταβλητών με 

συγκεκριμένους δείκτες. 

Μ ε τ α β λ η τ ή /  δ ε ί κ τ η ς  

Παράγοντας Index 
16 

Index 
17 

Index 
18 

Factor 
16 

Factor 
17 

Factor 
18 

Νομός  ► ► ► ►  ► 

Αστικότητα ►  ►   ► 

Οργανικότητα       

Φύλο   ►  ►  

Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση ►  ►  ► ► 

Προϋπηρεσία στο ίδιο Σχολείο ►     ► 

Υπηρεσιακή Κατάσταση ►   ► ► ► 

Παρατηρώντας προσεκτικά και μελετώντας ταυτόχρονα τον Πίνακα 84 διαπιστώνουμε 

σημαντικές στατιστικές διαφοροποιήσεις, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα: 

1. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Indexes 16, 17, 18 και Factors 16, 18, αντίστοιχα, σε σχέση με την 

ανεξάρτητη μεταβλητή "Νομός", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον 

παραπάνω πίνακα, τους δύο αυτούς δείκτες. Αν παρατηρήσουμε τον αντίστοιχο πίνακα 

των μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο VII), διαπιστώνουμε ότι στο 
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επίπεδο του παράγοντα "Νομός" = "Υπόλοιπη Ελλάδα", οι Factors 16 και 18 έχουν 

αρνητικές μέσες τιμές. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι που υπηρετούν σε 

σχολεία της ελληνικής επαρχίας δηλώνουν πως στο πλαίσιο της καθημερινής τους 

εργασίας δεν ένιωσαν ενοχλημένοι από κάποια εντολή του διευθυντή του σχολείου, 

αφού δεν ήταν αυταρχικός ο τρόπος μεταβίβασής της, ούτε η εντολή δόθηκε σε μη 

ενδεδειγμένο χώρο κ.ά., ούτε πιστεύουν πως η στάση και η συμπεριφορά του 

διευθυντή του σχολείου τους προς αυτούς επηρεάζεται από την ηλικία των 

εκπαιδευτικών ή από φιλίες, συγγένειες, κομματικές τοποθετήσεις κ.ά., σε αντίθεση με 

αυτά που δηλώνουν οι δάσκαλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία που βρίσκονται 

εντός του νομού Αττικής. 

2. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Indexes 16, 18 και Factor 18, αντίστοιχα, σε σχέση με την ανεξάρτητη 

μεταβλητή "Αστικότητα", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω 

πίνακα, τους δύο αυτούς δείκτες. Αν ανατρέξουμε στον αντίστοιχο πίνακα των μέσων 

τιμών (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο VIII), βλέπουμε ότι στο επίπεδο του 

παράγοντα "Αστικότητα" = "Αστική", ο Factor 18 έχει θετική μέση τιμή. Πρακτικά, 

αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία των αστικών περιοχών 

πιστεύουν πως η στάση και η συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου τους προς 

αυτούς επηρεάζεται από παράγοντες, όπως η ηλικία των εκπαιδευτικών, οι φιλίες, 

συγγένειες, κομματικές τοποθετήσεις κ.ά., σε αντίθεση με τους δασκάλους που 

υπηρετούν σε σχολεία των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. 

3. Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων 

δύο δεικτών Index και Factor, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

"Οργανικότητα", η οποία δεν επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, 

τους δύο αυτούς δείκτες. 

4. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Index 18 και Factor 17 σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή "Φύλο", η 

οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, τους δύο αυτούς δείκτες. 

Αν δούμε τον αντίστοιχο πίνακα των μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο 

X), παρατηρούμε ότι στο επίπεδο του παράγοντα "Φύλο" = "Γυναίκα", ο Factor 17 

έχει αρνητική μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν πως στην καθημερινή τους εργασία έχουν νιώσει ενοχλημένες σε κάποια 

παρατήρηση-σύσταση του διευθυντή του σχολείου τους, γιατί αυτή δε χαρακτηριζόταν 

από διακριτικότητα, γινόταν παρουσία τρίτων κ.ά., σε αντίθεση με ό,τι δηλώνουν οι 

άντρες συνάδελφοί τους. 
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5. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Indexes 16, 18 και Factors 17, 18, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

"Προϋπηρεσία σε έτη στην εκπαίδευση", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον 

παραπάνω πίνακα, τους δύο αυτούς δείκτες. Αν παρατηρήσουμε τον αντίστοιχο πίνακα 

των μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο XI), διαπιστώνουμε ότι στο 

επίπεδο του παράγοντα "Προϋπηρεσία σε έτη στην εκπαίδευση" = "1-6", οι Factors 17 

και 18 έχουν αρνητικές μέσες τιμές. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι, οι 

οποίοι έχουν λίγα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση, δηλώνουν πως στο πλαίσιο της 

καθημερινής τους εργασίας δεν έχουν νιώσει ενοχλημένοι σε κάποια παρατήρηση-

σύσταση του διευθυντή τους, γιατί αυτή χαρακτηριζόταν από διακριτικότητα, δε 

γινόταν παρουσία τρίτων κ.ά. καθώς, επίσης, πιστεύουν ότι η στάση και η 

συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου τους προς αυτούς δεν επηρεάζεται από την 

ηλικία τους, από φιλίες, συγγένειες, κομματικές τοποθετήσεις κ.ά., σε αντίθεση με όσα 

υποστηρίζουν οι δάσκαλοι που έχουν περισσότερα χρόνια υπηρεσία στην εκπαίδευση. 

6. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Index 16 και Factor 18, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

"Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο σχολείο", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον 

παραπάνω πίνακα, τους δύο αυτούς δείκτες. Αν παρατηρήσουμε τον αντίστοιχο πίνακα 

των μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο XII), διαπιστώνουμε ότι στο 

επίπεδο του παράγοντα "Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο σχολείο" = "1-3", ο Factor 18 

έχει αρνητική μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως οι δάσκαλοι που υπηρετούν 

λίγα χρόνια στο ίδιο σχολείο πιστεύουν ότι η στάση και η συμπεριφορά του διευθυντή 

του σχολείου τους προς αυτούς δεν επηρεάζεται από την ηλικία τους, από φιλίες, 

συγγένειες, κομματικές τοποθετήσεις κ.ά., σε αντίθεση με όσα πιστεύουν οι δάσκαλοι 

που υπηρετούν περισσότερα χρόνια στο ίδιο σχολείο. 

7. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Index 16 και Factors 16, 17, 18, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

"Υπηρεσιακή κατάσταση", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω 

πίνακα, τους δύο αυτούς δείκτες. Αν δούμε τον αντίστοιχο πίνακα των μέσων τιμών 

(βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο XIII), παρατηρούμε ότι στο επίπεδο του παράγοντα 

"Υπηρεσιακή κατάσταση" = "Οργανική", οι Factors 16, 17 και 18 έχουν θετικές μέσες 

τιμές. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως οι δάσκαλοι που υπηρετούν στο συγκεκριμένο 

σχολείο με οργανική θέση δηλώνουν ότι: (α) στο πλαίσιο της καθημερινής τους 

εργασίας, δεν έχουν νιώσει ενοχλημένοι σε κάποια εντολή του διευθυντή τους, γιατί 

ούτε ο τρόπος μεταβίβασης ήταν αυταρχικός ούτε η εντολή δόθηκε σε μη ενδεδειγμένο 

χώρο κ.ά., (β) στο πλαίσιο της καθημερινής τους εργασίας, δεν έχουν νιώσει 
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ενοχλημένοι σε κάποια παρατήρηση-σύσταση του διευθυντή τους, αφού 

χαρακτηριζόταν από διακριτικότητα, δε γινόταν παρουσία τρίτων κ.ά. και (γ) 

πιστεύουν ότι η στάση και η συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου τους προς 

αυτούς επηρεάζεται από την ηλικία τους, από φιλίες, συγγένειες, κομματικές 

τοποθετήσεις κ.ά., σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν οι συνάδελφοί τους, οι οποίοι 

υπηρετούν στα σχολεία αυτά είτε με απόσπαση είτε ως αναπληρωτές είτε βρίσκονται 

στη διάθεση της οικείας υπηρεσίας. 

3.5. Έλεγχοι υποθέσεων σχετιζόμενοι με "την εκτίμηση από μέρους των δασκάλων 

των παραγόντων που διαμορφώνουν το θετικό κλίμα" και τις σχέσεις αυτού με 

την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι μεταβλητές που αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα προσωπικά στοιχεία 

στη συνέχεια της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν ως παράγοντες, προκειμένου να ανιχνευθούν 

πιθανές διαφοροποιήσεις στους δείκτες που προέκυψαν από τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, οι οποίες διερευνούν την εκτίμηση από μέρους των δασκάλων των 

παραγόντων που διαμορφώνουν το θετικό κλίμα και τις σχέσεις αυτού με την εκπαιδευτική 

δραστηριότητα. 

Οι μεταβλητές, οι οποίες διερευνούν την εκτίμηση από μέρους των δασκάλων των 

παραγόντων που διαμορφώνουν το θετικό κλίμα και τις σχέσεις αυτού με την εκπαιδευτική 

δραστηριότητα, παρουσιάζονται στον Πίνακα Νο 85, ενώ οι μεταβλητές/ παράγοντες έχουν 

ήδη παρουσιαστεί στον Πίνακα Νο 45 και στο Σχήμα Νο XIV (βλέπε Παράρτημα 2ο). 

Πίνακας 85: Δείκτες που αναλύονται. 

α/ α Δείκτης Γέννηση 

1 Index 19 Sum 

2 Index 20 Sum 

3 Factor 19 FA 

4 Factor 20 FA 

Προκειμένου να ξεκινήσουμε τον έλεγχο για πιθανές διαφοροποιήσεις, πρέπει να 

επιλέξουμε τη στατιστική τεχνική. Το πρώτο βήμα σε αυτή την περίπτωση είναι ο έλεγχος 

κανονικότητας των ποσοτικών μεταβλητών/ δεικτών, που διερευνούν την εκτίμηση από 

μέρους των δασκάλων των παραγόντων που διαμορφώνουν το θετικό κλίμα και τις σχέσεις 

αυτού με την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Στον Πίνακα Νο 86 δίνονται τα αποτελέσματα 

του ελέγχου κανονικότητας με χρήση του κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov. Έτσι, όπως είναι 
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φανερό από την μελέτη του Πίνακα Νο 86, καμία από τις μεταβλητές/ δείκτες δεν ακολουθεί 

την κανονική κατανομή (απορρίπτεται η κανονικότητα σε επίπεδο σημαντικότητας 

μικρότερο του 0,05). Σε αυτή την περίπτωση (έλλειψη κανονικότητας των δεδομένων) πρέπει 

να χρησιμοποιήσουμε μη-παραμετρικές στατιστικές τεχνικές (Mann-Whitney test, Kruskal-

Wallis test) και όχι παραμετρικές στατιστικές τεχνικές (t-test, ANOVA). 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

907 972 907 972
35,2834 13,7716 ,0000000 ,0000000
3,90649 1,58887 1,000000 1,000000

,114 ,308 ,164 ,318
,114 ,220 ,095 ,210

-,111 -,308 -,164 -,318
3,422 9,604 4,930 9,912

,000 ,000 ,000 ,000

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 19 Index 20 Factor 19 Factor 20

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Πίνακας 86:   Kolmogorov-Smirnov έλεγχος κανονικότητας (SPSS output). 

Στον Πίνακα Νο 87 παρουσιάζονται οι έλεγχοι Mann-Whitney για τον Παράγοντα 

«Νομός της Ελλάδας». Ενώ στον Πίνακα Νο 88 οι έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα 

«Αστικότητα Περιοχής» (ανάλογα τα επίπεδα του παράγοντα, δηλαδή τις διαφορετικές τιμές 

της μεταβλητής/ παράγοντα). Στους Πίνακες Νο 89, Νο 90, Νο 91, Νο 92 και Νο 93 γίνονται 

οι αντίστοιχοι έλεγχοι για τους παράγοντες: «Οργανικότητα σχολείου», «Φύλο», 

«Προϋπηρεσία σε έτη στην Εκπαίδευση», «Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο σχολείο» και 

«Υπηρεσιακή Κατάσταση». 

Test Statisticsa

92689,000 109530,0 99479,000 109916,5
164699,0 188136,0 171489,0 188522,5

-1,906 -1,142 -,149 -1,041
,057 ,254 ,882 ,298

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 19 Index 20 Factor 19 Factor 20

Grouping Variable: C_NOMOSa. 

 
Πίνακας 87:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Νομός της 

Ελλάδας». 
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Test Statisticsa,b

1,583 16,475 5,181 12,766
2 2 2 2

,453 ,000 ,075 ,002

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Index 19 Index 20 Factor 19 Factor 20

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: C_PERIOXb. 

 
Πίνακας 88:   Έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα «Αστικότητα Περιοχής» (SPSS 

output). 

 

Test Statisticsa

84278,000 95428,500 82645,500 98197,000
125319,0 319543,5 123686,5 322312,0

-1,243 -1,588 -1,686 -,844
,214 ,112 ,092 ,399

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 19 Index 20 Factor 19 Factor 20

Grouping Variable: C_ORGANIa. 

 
Πίνακας 89:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Οργανικότητα 

σχολείου». 

 

Test Statisticsa

89899,500 99925,000 84633,000 103931,5
262477,5 158578,0 135993,0 162584,5

-1,074 -2,030 -2,473 -,985
,283 ,042 ,013 ,325

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 19 Index 20 Factor 19 Factor 20

Grouping Variable: C_FILOa. 

 
Πίνακας 90:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Φύλο». 
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Test Statisticsa,b

3,440 11,317 4,758 15,693
2 2 2 2

,179 ,003 ,093 ,000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Index 19 Index 20 Factor 19 Factor 20

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: C_ETHEKPb. 

 
Πίνακας 91:   Έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα «Προϋπηρεσία σε έτη στην 

Εκπαίδευση» (SPSS output). 

 

Test Statisticsa,b

3,217 2,517 ,793 2,861
2 2 2 2

,200 ,284 ,673 ,239

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Index 19 Index 20 Factor 19 Factor 20

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: C_ETHSXOb. 

 
Πίνακας 92:   Έλεγχοι Kruskal-Wallis για τον παράγοντα «Προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο 

σχολείο» (SPSS output). 

 

Test Statisticsa

57725,500 63745,000 55016,000 64655,500
74745,500 295285,0 72036,000 296195,5

-,344 -1,005 -1,303 -,687
,731 ,315 ,193 ,492

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Index 19 Index 20 Factor 19 Factor 20

Grouping Variable: C_YPHRESa. 

 
Πίνακας 93:   Έλεγχοι Mann-Whitney (SPSS output) για τον παράγοντα «Υπηρεσιακή 

Κατάσταση». 

Από την μελέτη των Πινάκων Νο 87 έως και Νο 93 προκύπτει ο Πίνακας Νο 94. Στον 

Πίνακα Νο 94 με ένα τρίγωνο (►) συμβολίζουμε στατιστικώς σημαντικές διαφοροποιήσεις 

τουλάχιστον σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 
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Πίνακας 94: Σημαντικές στατιστικές διαφοροποιήσεις ανεξάρτητων μεταβλητών με 

συγκεκριμένους δείκτες. 

Μ ε τ α β λ η τ ή /  δ ε ί κ τ η ς  

Παράγοντας Index 19 Index 20 Factor 19 Factor 20 

Νομός     

Αστικότητα  ►  ► 

Οργανικότητα     

Φύλο  ► ►  

Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση  ►  ► 

Προϋπηρεσία στο ίδιο Σχολείο     

Υπηρεσιακή Κατάσταση     

Παρατηρώντας προσεκτικά και μελετώντας ταυτόχρονα τον Πίνακα 94 διαπιστώνουμε 

σημαντικές στατιστικές διαφοροποιήσεις, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα: 

1. Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων 

δύο δεικτών Index και Factor σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή "Νομός". 

2. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Index 20 και Factor 20, αντίστοιχα, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

"Αστικότητα", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, τους 

δύο αυτούς δείκτες. Αν δούμε τον αντίστοιχο πίνακα των μέσων τιμών (βλέπε 

Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο VIII), παρατηρούμε ότι στο επίπεδο του παράγοντα 

"Αστικότητα" = "Αγροτική", ο Factor 20 έχει θετική μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό 

σημαίνει πως οι δάσκαλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία των αγροτικών περιοχών, 

πιστεύουν ότι η ύπαρξη θετικού κλίματος στο χώρο του σχολείου συμβάλλει 

σημαντικά στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γιατί π.χ. δημιουργεί 

συνθήκες συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου κ.ά., ενώ όσοι 

δάσκαλοι υπηρετούν σε σχολεία των ημιαστικών και αστικών περιοχών της χώρας μας 

το πιστεύουν σε μικρότερο βαθμό. 

3. Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων 

δύο δεικτών Index και Factor, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή 

"Οργανικότητα". 

4. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Index 20 και Factor 19 σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή "Φύλο", η 

οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, τους δύο αυτούς δείκτες. 
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Αν ανατρέξουμε στον αντίστοιχο πίνακα των μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 2ο, 

Πίνακα Νο X), βλέπουμε ότι στο επίπεδο του παράγοντα "Φύλο" = "Άνδρας", ο Factor 

19 έχει αρνητική μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως οι άντρες εκπαιδευτικοί 

έχουν τη γνώμη ότι π.χ. οι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μεταξύ 

διευθυντή και εκπαιδευτικών, η ύπαρξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των 

συναδέλφων εκπαιδευτικών κ.ά. δε συντελούν σημαντικά στη διαμόρφωση θετικού 

κλίματος στο σχολείο, ενώ οι γυναίκες εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν το αντίθετο. 

5. Υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων δύο 

δεικτών Index 20 και Factor 20 σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή "Προϋπηρεσία 

σε έτη στην εκπαίδευση", η οποία επηρεάζει, όπως προκύπτει από τον παραπάνω 

πίνακα, τους δύο αυτούς δείκτες. Αν παρατηρήσουμε στον αντίστοιχο πίνακα των 

μέσων τιμών (βλέπε Παράρτημα 2ο, Πίνακα Νο XI), διαπιστώνουμε ότι στο επίπεδο 

του παράγοντα "Προϋπηρεσία σε έτη στην εκπαίδευση" = "7-12", ο Factor 20 έχει 

αρνητική μέση τιμή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως οι δάσκαλοι που υπηρετούν στην 

εκπαίδευση αρκετά χρόνια πιστεύουν ότι η ύπαρξη θετικού κλίματος στο χώρο του 

σχολείου δε συμβάλλει σημαντικά στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

γιατί π.χ. δε δημιουργεί συνθήκες συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του 

σχολείου κ.ά., ενώ όσοι δάσκαλοι υπηρετούν στην εκπαίδευση είτε λίγα χρόνια (1-6) 

είτε πολλά χρόνια (13 και άνω) υποστηρίζουν το αντίθετο. 

6. Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων 

δύο δεικτών Index και Factor, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή "Προϋπηρεσία 

σε έτη στο ίδιο σχολείο". 

7. Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των τεχνικώς κατασκευασθέντων 

δύο δεικτών Index και Factor, σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή "Υπηρεσιακή 

κατάσταση". 

4. Έλεγχοι συσχετίσεων δεικτών και παραγόντων. 

Η ανάλυση, που ακολουθεί σε αυτή την παράγραφο, αφορά κατάλληλους στατιστικούς 

ελέγχους για την διερεύνηση ύπαρξης ισχυρών συσχετίσεων ανάμεσα στους τεχνητούς 

ποσοτικούς δείκτες που δημιουργήσαμε στις προηγούμενες παραγράφους. 

4.1. Έλεγχοι συσχετίσεως δεικτών. 

Ο έλεγχος συσχετίσεως των Indexes έδωσε τον παρακάτω πίνακα συσχετίσεων. 

Χρησιμοποιήθηκε και πάλι ο συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho. 
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Οι συντελεστές συσχέτισης Spearman’s rho εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες, ενώ η 

αντίστοιχη σημαντικότητα του ελέγχου εμφανίζεται ακριβώς κάτω από τον αντίστοιχο 

έλεγχο. 

Στατιστικώς σημαντική συσχέτιση υφίσταται, εάν και εφόσον η αντίστοιχη 

σημαντικότητα του ελέγχου είναι μικρότερη του 0,05. 

Θετικός συντελεστής συσχέτισης σημαίνει ότι οι μεταβλητές μεταβάλλονται ομόρροπα, 

ενώ αρνητικός συντελεστής συσχέτισης σημαίνει ότι οι μεταβλητές μεταβάλλονται 

αντίρροπα. 

Πίνακας 95: Συσχέτιση δεικτών. 

 5 6 7 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 

1,000 ,673 ,456 ,357 ,587 -,118 -,005 ,110 -,299 -,304 -,239 ,210 ,2195 
, ,000 ,000 ,000 ,000 ,022 ,925 ,028 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

,673 1,000 ,616 ,390 ,569 -,210 -,068 -,074 -,357 -,362 -,321 ,132 ,1876 
,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,081 ,066 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000
,456 ,616 1,000 ,356 ,584 -,136 -,082 -,001 -,266 -,245 -,225 ,075 ,1577 
,000 ,000 , ,000 ,000 ,004 ,067 ,976 ,000 ,000 ,000 ,090 ,000
,357 ,390 ,356 1,000 ,440 -,021 ,071 ,081 -,214 -,173 -,216 ,177 ,2348 
,000 ,000 ,000 , ,000 ,708 ,188 ,142 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000
,587 ,569 ,584 ,440 1,000 -,150 ,077 ,205 -,339 -,331 -,198 ,294 ,27610 
,000 ,000 ,000 ,000 , ,003 ,111 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

-,118 -,210 -,136 -,021 -,150 1,000 ,479 ,338 ,378 ,412 ,437 ,006 -,05612 
,022 ,000 ,004 ,708 ,003 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,879 ,124

-,005 -,068 -,082 ,071 ,077 ,479 1,000 ,306 ,282 ,309 ,326 ,082 ,06613 
,925 ,081 ,067 ,188 ,111 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,019 ,054
,110 -,074 -,001 ,081 ,205 ,338 ,306 1,000 ,335 ,261 ,273 ,166 ,13414 
,028 ,066 ,976 ,142 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

-,299 -,357 -,266 -,214 -,339 ,378 ,282 ,335 1,000 ,838 ,600 -,044 -,06416 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,226 ,072

-,304 -,362 -,245 -,173 -,331 ,412 ,309 ,261 ,838 1,000 ,600 -,075 -,03717 
,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,037 ,294

-,239 -,321 -,225 -,216 -,198 ,437 ,326 ,273 ,600 ,600 1,000 -,043 -,07818 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,223 ,026
,210 ,132 ,075 ,177 ,294 ,006 ,082 ,166 -,044 -,075 -,043 1,000 ,41019 
,000 ,001 ,090 ,001 ,000 ,879 ,019 ,000 ,226 ,037 ,223 , ,000
,219 ,187 ,157 ,234 ,276 -,056 ,066 ,134 -,064 -,037 -,078 ,410 1,00020 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,124 ,054 ,000 ,072 ,294 ,026 ,000 ,
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4.2. Έλεγχοι συσχετίσεως παραγόντων. 

Ο έλεγχος συσχετίσεως των Factors έδωσε τον παρακάτω πίνακα συσχετίσεων. 

Χρησιμοποιήθηκε και πάλι ο συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho. 

Πίνακας 96: Συσχέτιση παραγόντων. 

 5 6 7 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 

1,000 ,498 ,197 ,372 ,253 -,181 -,036 ,324 -,229 -,183 -,248 ,084 ,2015 

, ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,457 ,000 ,000 ,000 ,000 ,081 ,000
,498 1,000 ,200 ,464 ,359 -,175 -,136 ,272 -,244 -,246 -,366 ,115 ,1426 

,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000
,197 ,200 1,000 ,080 ,254 -,097 -,029 ,171 -,120 ,009 -,221 -,061 -,0317 

,001 ,000 , ,182 ,000 ,038 ,513 ,000 ,009 ,851 ,000 ,172 ,482
,372 ,464 ,080 1,000 ,367 -,237 -,104 ,279 -,317 -,157 -,384 ,163 ,2418 

,000 ,000 ,182 , ,000 ,000 ,052 ,000 ,000 ,004 ,000 ,002 ,000
,253 ,359 ,254 ,367 1,000 -,166 -,132 ,331 -,299 -,092 -,209 ,112 ,05910 

,000 ,000 ,000 ,000 , ,001 ,006 ,000 ,000 ,066 ,000 ,019 ,214
-,181 -,175 -,097 -,237 -,166 1,000 ,128 -,118 ,164 ,295 ,274 -,026 ,00712 

,000 ,000 ,038 ,000 ,001 , ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,491 ,851
-,036 -,136 -,029 -,104 -,132 ,128 1,00 ,001 ,262 ,202 ,313 ,022 ,03913 

,457 ,000 ,513 ,052 ,006 ,000 , ,985 ,000 ,000 ,000 ,534 ,257
,324 ,272 ,171 ,279 ,331 -,118 ,001 1,00 -,087 -,137 -,195 ,124 ,13214 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,985 , ,020 ,000 ,000 ,001 ,000
-,229 -,244 -,120 -,317 -,299 ,164 ,262 -,087 1,00 ,290 ,385 -,040 -,08116 

,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,020 , ,000 ,000 ,266 ,023
-,183 -,246 ,009 -,157 -,092 ,295 ,202 -,137 ,290 1,00 ,360 -,012 -,00617 

,000 ,000 ,851 ,004 ,066 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,738 ,866
-,248 -,366 -,221 -,384 -,209 ,274 ,313 -,195 ,385 ,360 1,000 -,011 -,03018 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,765 ,383
,084 ,115 -,061 ,163 ,112 -,026 ,022 ,124 -,040 -,012 -,011 1,000 ,37219 

,081 ,003 ,172 ,002 ,019 ,491 ,534 ,001 ,266 ,738 ,765 , ,000
,201 ,142 -,031 ,241 ,059 ,007 ,039 ,132 -,081 -,006 -,030 ,372 1,00020 

,000 ,000 ,482 ,000 ,214 ,851 ,257 ,000 ,023 ,866 ,383 ,000 ,
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5. Έλεγχοι συνάφειας. 

Η ανάλυση, που ακολουθεί σε αυτή την παράγραφο, αφορά κατάλληλους στατιστικούς 

ελέγχους υποθέσεων (Chi-Square Test) για τον έλεγχο ύπαρξης συνάφειας/ σχέσης95 μεταξύ 

κατηγορικών ή και ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο ασχολούμαστε με το να ελέγξουμε: α) τη συνάφεια μεταξύ 

των Δημογραφικών χαρακτηριστικών και των ερωτήσεων 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 15 του 

ερωτηματολογίου και β) τη συνάφεια ανάμεσα στις ερωτήσεις 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 15 του 

ερωτηματολογίου. 

5.1. Έλεγχοι συνάφειας του "νομού" και των ερωτήσεων "4, 6, 7, 8, 9, 10 και 15" 

του ερωτηματολογίου. 

Πίνακας 97: Πίνακας Διπλής Εισόδου νομού και προσωπικής επαφής ανάμεσα στο 

διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 ΣΥΝΟΛΟ  

ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΟΧΙ  

1,00 160 214 56 430 ΝΟΜΟΣ 
2,00 306 259 76 641 

ΣΥΝΟΛΟ  466 473 132 1.071 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,003. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια (εξάρτηση) μεταξύ της ανεξάρτητης 

μεταβλητής "Νομός" και της ερώτησης «6». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους 

δασκάλους του δείγματος (47,7%) που υπηρετούν εκτός Αττικής -δηλαδή στους 

υπόλοιπους δεκαέξι νομούς του δείγματος- σημειώνουν ότι: ο διευθυντής (-ρια) του 

σχολείου τους επιδιώκει προσωπική επαφή μαζί τους μέσα στο σχολικό ωράριο και οι 

πλευρές ανταλλάσσουν απόψεις για θέματα που σχετίζονται με το σχολείο. Αντίθετα, 

αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό με τους δασκάλους που υπηρετούν εντός του 

νομού Αττικής. 

                                                 
95 Ως συνάφεια/ σχέση ορίζεται ο βαθμός συνδιασποράς δύο χαρακτηριστικών ή φαινομένων 

(Κατσίλλης, 2003: 110). 
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Πίνακας 98: Πίνακας Διπλής Εισόδου νομού και επιβράβευσης, εκ μέρους του 

διευθυντή, των δασκάλων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ  

1,00 141 241 42 424 ΝΟΜΟΣ 
2,00 258 302 79 639 

ΣΥΝΟΛΟ  399 543 121 1.063 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,009. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Νομός" και της ερώτησης «15». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους δασκάλους 

του δείγματος (40,4%) που υπηρετούν εκτός Αττικής -δηλαδή στους υπόλοιπους 

δεκαέξι νομούς του δείγματος- σημειώνουν ότι πάντα: ο (η) διευθυντής (-ρια) του 

σχολείου τους επιβραβεύει δημοσίως συναδέλφους τους για πρωτοβουλίες (π.χ. νέα 

προγράμματα και καινοτομίες), που αναλαμβάνουν οι ίδιοι εντός και εκτός σχολείου, 

ενθαρρύνοντας μάλιστα παρόμοιες προσπάθειες. Αντίθετα, αυτό συμβαίνει σε 

μικρότερο βαθμό με τους δασκάλους που υπηρετούν εντός του νομού Αττικής. 

5.2. Έλεγχοι συνάφειας της "αστικότητας" και των ερωτήσεων "4, 6, 7, 8, 9, 10 και 

15" του ερωτηματολογίου. 

Πίνακας 99: Πίνακας Διπλής Εισόδου αστικότητας και συνάντησης-συνομιλίας στην 

αρχή της σχολικής χρονιάς μεταξύ διευθυντή και διδακτικού προσωπικού. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 ΣΥΝΟΛΟ  

ΝΑΙ ΟΧΙ  

1,00 301 362 663 
2,00 143 131 274 ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
3,00 91 59 150 

ΣΥΝΟΛΟ  535 552 1.087 
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Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,002. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Αστικότητα" και της ερώτησης «4». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους δασκάλους 

του δείγματος (60,7%) που υπηρετούν σε αγροτικές περιοχές -δηλαδή σε περιοχές που 

έχουν λιγότερους από δύο χιλιάδες κατοίκους- σημειώνουν ότι: ο διευθυντής (-ρια) του 

σχολείου τους τούς προσκάλεσε για ιδιαίτερη συνάντηση και συνομιλία στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς. Αντίθετα, αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό όσο προχωρούμε σε 

σχολεία που ανήκουν σε ημιαστικές και, πόσο μάλλον, σε αστικές περιοχές. 

Πίνακας 100: Πίνακας Διπλής Εισόδου αστικότητας και προσωπικής επαφής ανάμεσα 

στο διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του σχολικού 

ωραρίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 ΣΥΝΟΛΟ  

ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΣ ΟΧΙ  

1,00 241 324 90 655 
2,00 134 104 32 270 ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
3,00 91 45 10 146 

ΣΥΝΟΛΟ  466 473 132 1.071 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,001. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Αστικότητα" και της ερώτησης «6». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους δασκάλους 

του δείγματος (62,3%), οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία που βρίσκονται σε αγροτικές 

περιοχές -δηλαδή σε περιοχές με κατοίκους λιγότερους από δύο χιλιάδες- σημειώνουν 

ότι: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου τους επιδιώκει προσωπική επαφή μαζί τους 

μέσα στο σχολικό ωράριο και ανταλλάσσουν μεταξύ τους σκέψεις για θέματα που 

σχετίζονται με το σχολείο. Αντίθετα, αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό όσο 

προχωρούμε σε σχολεία που ανήκουν σε ημιαστικές και αστικές περιοχές. 
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Πίνακας 101: Πίνακας Διπλής Εισόδου αστικότητας και ύπαρξης άτυπων συναντήσεων 

με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου εκτός σχολικού ωραρίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ  

1,00 29 370 250 649 
2,00 17 177 78 272 ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
3,00 31 73 45 149 

ΣΥΝΟΛΟ  77 620 373 1.070 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,001. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Αστικότητα" και της ερώτησης «7». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους δασκάλους 

του δείγματος (20,1%), οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία που βρίσκονται σε αγροτικές 

περιοχές -δηλαδή σε περιοχές με λιγότερους από δύο χιλιάδες κατοίκους- σημειώνουν 

ότι πολλές φορές: έχουν άτυπες (φιλικές) συναντήσεις (συνεστιάσεις ή άλλου είδους 

συνευρέσεις) με όλους τους συναδέλφους του σχολείου τους, εκτός σχολικού ωραρίου, 

ύστερα από πρωτοβουλία του διευθυντή. Αντίθετα, αυτό συμβαίνει σε μικρότερη 

συχνότητα σε σχολεία που ανήκουν σε ημιαστικές και αστικές περιοχές. 

Πίνακας 102: Πίνακας Διπλής Εισόδου αστικότητας και ιδιαίτερης συνομιλίας 

διευθυντή και εκπαιδευτικών του σχολείου πριν από τις συνεδριάσεις του 

συλλόγου διδασκόντων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ  

1,00 26 310 317 653 
2,00 14 137 121 272 ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
3,00 27 65 59 151 

ΣΥΝΟΛΟ  67 512 497 1.076 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,001. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 
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• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Αστικότητα" και της ερώτησης «10». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους 

δασκάλους του δείγματος (17,9%), οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία που βρίσκονται σε 

αγροτικές περιοχές -δηλαδή σε περιοχές με λιγότερους από δύο χιλιάδες κατοίκους- 

σημειώνουν ότι πάντα: πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, ο 

διευθυντής του σχολείου τους έχει ιδιαίτερη συνομιλία με κάθε μέλος του συλλόγου, με 

σκοπό να διαμορφώσει σφαιρική αντίληψη για τα θέματα που θα συζητηθούν σε κάθε 

συνεδρίαση. Αντίθετα, αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό σε σχολεία που ανήκουν 

σε ημιαστικές και αστικές περιοχές. 

Πίνακας 103: Πίνακας Διπλής Εισόδου αστικότητας και επιβράβευσης, εκ μέρους του 

διευθυντή, των δασκάλων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ  

1,00 218 358 71 647 
2,00 112 129 28 269 ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
3,00 69 56 22 147 

ΣΥΝΟΛΟ  399 543 121 1.063 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,002. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Αστικότητα" και της ερώτησης «15». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους 

δασκάλους του δείγματος (46,9%), οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία που βρίσκονται σε 

αγροτικές περιοχές -δηλαδή σε περιοχές με λιγότερους από δύο χιλιάδες κατοίκους- 

σημειώνουν ότι πάντα: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου τους επιβραβεύει δημοσίως 

συναδέλφους τους για πρωτοβουλίες (π.χ. νέα προγράμματα και καινοτομίες), που 

αναλαμβάνουν οι ίδιοι εντός και εκτός σχολείου, ενθαρρύνοντας μάλιστα παρόμοιες 

προσπάθειες. Αντίθετα, αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό σε σχολεία που ανήκουν 

σε ημιαστικές και αστικές περιοχές. 
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5.3. Έλεγχοι συνάφειας της "οργανικότητας" και των ερωτήσεων "4, 6, 7, 8, 9, 10 

και 15" του ερωτηματολογίου. 

Πίνακας 104: Πίνακας Διπλής Εισόδου οργανικότητας και προσωπικής επαφής 

ανάμεσα στο διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του 

σχολικού ωραρίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 ΣΥΝΟΛΟ  

ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΟΧΙ  

1,00 164 131 52 347 ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 
2,00 302 342 80 724 

ΣΥΝΟΛΟ  466 473 132 1.071 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,009. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Οργανικότητα" και της ερώτησης «6». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους 

δασκάλους του δείγματος (47,3%), που υπηρετούν σε "μικρά" σχολεία -δηλαδή σε 3/ 

θέσια έως και 6/ θέσια- σημειώνουν ότι: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου τους 

επιδιώκει προσωπική επαφή μαζί τους μέσα στο σχολικό ωράριο και ανταλλάσσουν 

σκέψεις για θέματα που σχετίζονται με το σχολείο. Αντίθετα, αυτό συμβαίνει σε 

μικρότερο βαθμό στα "μεγάλα" σχολεία, δηλαδή στα 7/ θέσια και άνω σχολεία. 

Πίνακας 105: Πίνακας Διπλής Εισόδου οργανικότητας και ύπαρξης άτυπων 

συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου εκτός σχολικού 

ωραρίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ  

1,00 38 193 118 349 ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 
2,00 39 427 255 721 



 191

ΣΥΝΟΛΟ  77 620 373 1.070 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,005. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Οργανικότητα" και της ερώτησης «7». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους 

δασκάλους του δείγματος (10,9%), που υπηρετούν σε "μικρά" σχολεία -δηλαδή σε 3/ 

θέσια έως 7/ θέσια- σημειώνουν ότι πολλές φορές: έχουν άτυπες (φιλικές) συναντήσεις 

(συνεστιάσεις ή άλλου είδους συνευρέσεις) με όλους τους συναδέλφους του σχολείου 

τους, εκτός σχολικού ωραρίου, ύστερα από πρωτοβουλία του διευθυντή. Αντίθετα, αυτό 

συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό στα "μεγάλα" σχολεία, δηλαδή στα 7/ θέσια και άνω 

σχολεία. 

Πίνακας 106: Πίνακας Διπλής Εισόδου οργανικότητας και επιβράβευσης, εκ μέρους του 

διευθυντή, των δασκάλων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ  

1,00 129 157 55 341 ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 
2,00 270 386 66 722 

ΣΥΝΟΛΟ  399 543 121 1.063 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,002. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Οργανικότητα" και της ερώτησης «15». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους 

δασκάλους του δείγματος (37,8%), που υπηρετούν στα "μικρά" σχολεία -δηλαδή στα 

3/ θέσια έως 6/ θέσια- σημειώνουν ότι πάντα: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου τους 

επιβραβεύει δημοσίως συναδέλφους τους για πρωτοβουλίες (π.χ. νέα προγράμματα και 

καινοτομίες), που αναλαμβάνουν οι ίδιοι εντός και εκτός σχολείου, ενθαρρύνοντας 

μάλιστα παρόμοιες προσπάθειες. Αντίθετα, αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό στα 

"μεγάλα" σχολεία, δηλαδή στα 7/ θέσια και άνω σχολεία. 
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5.4. Έλεγχοι συνάφειας του "φύλου" και των ερωτήσεων "4, 6, 7, 8, 9, 10 και 15" 

του ερωτηματολογίου. 

Πίνακας 107: Πίνακας Διπλής Εισόδου φύλου και προσωπικής επαφής ανάμεσα στο 

διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του σχολικού 

ωραρίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 ΣΥΝΟΛΟ  

ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΟΧΙ  

1,00 179 150 38 367 ΦΥΛΟ 
2,00 287 323 94 704 

ΣΥΝΟΛΟ  466 473 132 1.071 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,035. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Φύλο" και της ερώτησης «6». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους άντρες 

εκπαιδευτικούς του δείγματος (48,8%) σημειώνουν ότι: ο (η) διευθυντής (-ρια) του 

σχολείου τους επιδιώκει προσωπική επαφή μαζί τους μέσα στο σχολικό ωράριο και 

ανταλλάσσουν σκέψεις για θέματα που σχετίζονται με το σχολείο. Αντίθετα, οι δασκάλες 

σημειώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 

Πίνακας 108: Πίνακας Διπλής Εισόδου φύλου και ιδιαίτερης συνομιλίας διευθυντή και 

εκπαιδευτικών του σχολείου πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ  

1,00 30 200 141 371 ΦΥΛΟ 
2,00 37 312 356 705 

ΣΥΝΟΛΟ  67 512 497 1.076 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,001. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 
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• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Φύλο" και της ερώτησης «10». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους άντρες 

εκπαιδευτικούς του δείγματος (8,1%) σημειώνουν ότι πάντα: πριν από τις συνεδριάσεις 

του συλλόγου διδασκόντων, ο διευθυντής του σχολείου τους έχει ιδιαίτερη συνομιλία με 

κάθε μέλος του συλλόγου, με σκοπό να διαμορφώσει σφαιρική αντίληψη για τα θέματα 

που θα συζητηθούν σε κάθε συνεδρίαση. Αντίθετα, οι δασκάλες σημειώνουν ότι αυτό 

συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 

Πίνακας 109: Πίνακας Διπλής Εισόδου φύλου και επιβράβευσης, εκ μέρους του 

διευθυντή, των δασκάλων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ  

1,00 140 196 28 364 ΦΥΛΟ 
2,00 259 347 93 699 

ΣΥΝΟΛΟ  399 543 121 1.063 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,023. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Φύλο" και της ερώτησης «15». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους άντρες 

εκπαιδευτικούς του δείγματος (38,5%) σημειώνουν ότι πάντα: ο (η) διευθυντής (-ρια) 

του σχολείου τους επιβραβεύει δημοσίως συναδέλφους τους για πρωτοβουλίες (π.χ. νέα 

προγράμματα και καινοτομίες), που αναλαμβάνουν οι ίδιοι εντός και εκτός σχολείου, 

ενθαρρύνοντας μάλιστα παρόμοιες προσπάθειες. Αντίθετα, οι δασκάλες σημειώνουν ότι 

αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 
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5.5. Έλεγχοι συνάφειας των "ετών στην εκπαίδευση" και των ερωτήσεων "4, 6, 7, 

8, 9, 10 και 15" του ερωτηματολογίου. 

Πίνακας 110: Πίνακας Διπλής Εισόδου συνολικών ετών υπηρεσίας στην εκπαίδευση και 

συνάντησης-συνομιλίας στην αρχή της σχολικής χρονιάς μεταξύ διευθυντή 

και διδακτικού προσωπικού. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 ΣΥΝΟΛΟ  

ΝΑΙ ΟΧΙ  

1,00 156 103 259 
2,00 137 149 286 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΤΗ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3,00 242 300 542 

ΣΥΝΟΛΟ  535 552 1.087 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,003. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Χρόνια υπηρεσίας συνολικά στην εκπαίδευση" και της ερώτησης «4». Ειδικότερα, οι 

περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (60%) που υπηρετούν στην 

εκπαίδευση λίγα χρόνια, δηλαδή από ένα έως έξι χρόνια, σημειώνουν ότι: ο (η) 

διευθυντής (-ρια) του σχολείου τούς προσκάλεσε για ιδιαίτερη συνάντηση και συνομιλία 

στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Αντίθετα, οι δάσκαλοι που υπηρετούν στην 

εκπαίδευση περισσότερα χρόνια, σημειώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 

Πίνακας 111: Πίνακας Διπλής Εισόδου συνολικών ετών υπηρεσίας στην εκπαίδευση και 

προσωπικής επαφής ανάμεσα στο διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς κατά 

τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 ΣΥΝΟΛΟ  

ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΟΧΙ  

1,00 126 111 21 258 
2,00 128 125 30 283 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΤΗ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3,00 212 237 81 530 

ΣΥΝΟΛΟ   466 473 132 1.071 
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Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,021. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Χρόνια υπηρεσίας συνολικά στην εκπαίδευση" και της ερώτησης «6». Ειδικότερα, οι 

περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (48,8%) που υπηρετούν στην 

εκπαίδευση λίγα χρόνια, δηλαδή από ένα έως έξι χρόνια, σημειώνουν ότι: ο (η) 

διευθυντής (-ρια) του σχολείου τους επιδιώκει προσωπική επαφή μαζί τους μέσα στο 

σχολικό ωράριο και ανταλλάσσουν σκέψεις για θέματα που σχετίζονται με το σχολείο. 

Αντίθετα, όσοι δάσκαλοι υπηρετούν στην εκπαίδευση περισσότερα χρόνια 

σημειώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 

Πίνακας 112: Πίνακας Διπλής Εισόδου συνολικών ετών υπηρεσίας στην εκπαίδευση και 

εμπιστοσύνης του διευθυντή στους εκπαιδευτικούς. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 ΣΥΝΟΛΟ  

NAI OXI  

1,00 53 201 254 
2,00 96 186 282 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΤΗ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3,00 161 367 528 

ΣΥΝΟΛΟ  310 754 1.064 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,020. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Χρόνια υπηρεσίας συνολικά στην εκπαίδευση" και της ερώτησης «9». Ειδικότερα, οι 

περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (34%), που υπηρετούν στην 

εκπαίδευση επτά έως δώδεκα χρόνια, σημειώνουν ότι: ο διευθυντής του σχολείου τους 

τούς εμπιστεύεται ατομικά του θέματα. Αντίθετα, όσοι δάσκαλοι υπηρετούν στην 

εκπαίδευση λιγότερα από επτά και περισσότερα από δεκατρία χρόνια σημειώνουν ότι 

αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 
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Πίνακας 113: Πίνακας Διπλής Εισόδου συνολικών ετών υπηρεσίας στην εκπαίδευση και 

επιβράβευσης, εκ μέρους του διευθυντή, των δασκάλων που 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ  

1,00 121 114 19 254 
2,00 101 145 31 277 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΤΗ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3,00 177 284 71 532 

ΣΥΝΟΛΟ  399 543 121 1.063 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,002. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Χρόνια υπηρεσίας συνολικά στην εκπαίδευση" και της ερώτησης «15». Ειδικότερα, 

οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (47,6%) που υπηρετούν στην 

εκπαίδευση λίγα χρόνια, δηλαδή από ένα έως έξι χρόνια, σημειώνουν ότι πάντα: ο (η) 

διευθυντής (-ρια) του σχολείου τους επιβραβεύει δημοσίως συναδέλφους τους για 

πρωτοβουλίες (π.χ. νέα προγράμματα και καινοτομίες), που αναλαμβάνουν οι ίδιοι εντός 

και εκτός σχολείου, ενθαρρύνοντας μάλιστα παρόμοιες προσπάθειες. Αντίθετα, όσοι 

δάσκαλοι υπηρετούν στην εκπαίδευση περισσότερα χρόνια σημειώνουν ότι αυτό 

συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 



 197

5.6. Έλεγχοι συνάφειας των "ετών στο ίδιο σχολείο" και των ερωτήσεων "4, 6, 7, 

8, 9, 10 και 15" του ερωτηματολογίου. 

Πίνακας 114: Πίνακας Διπλής Εισόδου ετών υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο και 

συνάντησης-συνομιλίας στην αρχή της σχολικής χρονιάς μεταξύ διευθυντή 

και διδακτικού προσωπικού. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 ΣΥΝΟΛΟ  

ΝΑΙ ΟΧΙ  

1,00 321 259 580 
2,00 89 126 215 

ΕΤΗ ΣΤΟ 
ΙΔΙΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 3,00 125 167 292 

ΣΥΝΟΛΟ  535 552 1.087 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,001. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο που βρίσκεστε σήμερα" και της ερώτησης «4». 

Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (55,3%), οι οποίοι 

υπηρετούν λίγα χρόνια στο σχολείο που βρίσκονται σήμερα, δηλαδή από ένα έως τρία 

χρόνια, σημειώνουν ότι: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου τούς προσκάλεσε για 

ιδιαίτερη συνάντηση και συνομιλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Αντίθετα, όσοι 

δάσκαλοι υπηρετούν περισσότερα από τρία χρόνια στο σχολείο που βρίσκονται 

σήμερα σημειώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 

Πίνακας 115: Πίνακας Διπλής Εισόδου ετών υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο και 

προσωπικής επαφής ανάμεσα στο διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς κατά 

τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 ΣΥΝΟΛΟ  

ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΟΧΙ  

1,00 278 232 62 572 
2,00 75 110 26 211 

ΕΤΗ ΣΤΟ 
ΙΔΙΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 3,00 113 131 44 288 

ΣΥΝΟΛΟ  466 473 132 1.071 
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Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,004. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο που βρίσκεστε σήμερα" και της ερώτησης «6». 

Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (48,6%), οι οποίοι 

υπηρετούν λίγα χρόνια στο σχολείο που βρίσκονται σήμερα, δηλαδή από ένα έως τρία 

χρόνια, σημειώνουν ότι: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου τους επιδιώκει προσωπική 

επαφή μαζί τους μέσα στο σχολικό ωράριο και ανταλλάσσουν σκέψεις για θέματα που 

σχετίζονται με το σχολείο. Αντίθετα, όσοι δάσκαλοι υπηρετούν περισσότερα από τρία 

χρόνια στο σχολείο που βρίσκονται σήμερα, σημειώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε 

μικρότερο βαθμό. 

Πίνακας 116: Πίνακας Διπλής Εισόδου ετών υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο και 

εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών στο διευθυντή. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 ΣΥΝΟΛΟ  

NAI OXI  

1,00 209 365 574 
2,00 95 118 213 

ΕΤΗ ΣΤΟ 
ΙΔΙΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 3,00 151 139 290 

ΣΥΝΟΛΟ  455 622 1.077 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,001. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο που βρίσκεστε σήμερα" και της ερώτησης «8». 

Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (52,1%), οι οποίοι 

υπηρετούν πολλά χρόνια στο σχολείο που βρίσκονται σήμερα, δηλαδή από επτά 

χρόνια και άνω, σημειώνουν ότι: εμπιστεύονται ατομικά τους θέματα (π.χ. 

οικογενειακά, υγείας, επαγγελματικά) στο διευθυντή του σχολείου τους. Αντίθετα, οι 

δάσκαλοι που υπηρετούν λιγότερα από επτά χρόνια στο σχολείο που βρίσκονται 

σήμερα, σημειώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 
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Πίνακας 117: Πίνακας Διπλής Εισόδου ετών υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο και 

εμπιστοσύνης του διευθυντή στους εκπαιδευτικούς. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 ΣΥΝΟΛΟ  

NAI OXI  

1,00 141 429 570 
2,00 63 148 211 

ΕΤΗ ΣΤΟ 
ΙΔΙΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 3,00 106 177 283 

ΣΥΝΟΛΟ  310 754 1.064 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,001. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο που βρίσκεστε σήμερα" και της ερώτησης «9». 

Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (37,5%), οι οποίοι 

υπηρετούν πολλά χρόνια στο σχολείο που βρίσκονται σήμερα, δηλαδή από επτά 

χρόνια και άνω, σημειώνουν ότι: ο διευθυντής του σχολείου τούς εμπιστεύεται ατομικά 

του θέματα. Αντίθετα, όσοι δάσκαλοι υπηρετούν λιγότερα από επτά χρόνια στο 

σχολείο που βρίσκονται σήμερα, σημειώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 

Πίνακας 118: Πίνακας Διπλής Εισόδου ετών υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο και 

επιβράβευσης, εκ μέρους του διευθυντή, των δασκάλων που 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ  

1,00 231 286 53 570 
2,00 73 107 32 212 

ΕΤΗ 
ΣΤΟ ΙΔΙΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 3,00 95 150 36 281 

ΣΥΝΟΛΟ  399 543 121 1.063 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με ……. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 
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• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο που βρίσκεστε σήμερα" και της ερώτησης «9». 

Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (40,5%), οι οποίοι 

υπηρετούν λίγα χρόνια στο σχολείο που βρίσκονται σήμερα, δηλαδή από ένα έως και 

τρία χρόνια, σημειώνουν ότι πάντα: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου τους 

επιβραβεύει δημοσίως συναδέλφους τους για πρωτοβουλίες (π.χ. νέα προγράμματα και 

καινοτομίες), που αναλαμβάνουν οι ίδιοι εντός και εκτός σχολείου, ενθαρρύνοντας 

μάλιστα παρόμοιες προσπάθειες. Αντίθετα, όσοι δάσκαλοι υπηρετούν στο ίδιο σχολείο 

περισσότερα χρόνια σημειώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 

5.7. Έλεγχοι συνάφειας της "υπηρεσιακής κατάστασης" και των ερωτήσεων "4, 6, 

7, 8, 9, 10 και 15" του ερωτηματολογίου. 

Πίνακας 119: Πίνακας Διπλής Εισόδου υπηρεσιακής κατάστασης και συνάντησης-

συνομιλίας στην αρχή της σχολικής χρονιάς μεταξύ διευθυντή και 

διδακτικού προσωπικού. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 ΣΥΝΟΛΟ  

ΝΑΙ ΟΧΙ  

1,00 348 409 757 
2,00 120 103 223 
3,00 61 35 96 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
4,00 5 5 10 

ΣΥΝΟΛΟ  534 552 1.086 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,005. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Υπηρεσιακή κατάσταση" και της ερώτησης «4». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από 

τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (63,5%), οι οποίοι δεν κατέχουν οργανική θέση 

στο σχολείο που υπηρετούν σήμερα, δηλαδή βρίσκονται εκεί ως αναπληρωτές, 

σημειώνουν ότι: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου τούς προσκάλεσε για ιδιαίτερη 

συνάντηση και συνομιλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Αντίθετα, όσοι δάσκαλοι 

υπηρετούν με οργανική θέση στο σχολείο που βρίσκονται σήμερα, σημειώνουν ότι 

αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 
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Πίνακας 120: Πίνακας Διπλής Εισόδου υπηρεσιακής κατάστασης και εμπιστοσύνης των 

εκπαιδευτικών στο διευθυντή. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 ΣΥΝΟΛΟ  

NAI OXI  

1,00 334 415 749 
2,00 89 133 222 
3,00 29 66 95 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
4,00 3 7 10 

ΣΥΝΟΛΟ  455 621 1.076 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,045. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Υπηρεσιακή κατάσταση" και της ερώτησης «8». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από 

τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (44,6%), οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση στο 

σχολείο που υπηρετούν σήμερα, σημειώνουν ότι: εμπιστεύονται ατομικά τους θέματα 

(π.χ. οικογενειακή, υγείας, επαγγελματικά) στο διευθυντή του σχολείου τους. Αντίθετα, 

όσοι δάσκαλοι δεν κατέχουν οργανική θέση στο σχολείο που υπηρετούν σήμερα, 

δηλαδή βρίσκονται εκεί είτε με απόσπαση είτε ως αναπληρωτές είτε επειδή βρίσκονται 

στη διάθεση της υπηρεσίας, σημειώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 

Πίνακας 121: Πίνακας Διπλής Εισόδου υπηρεσιακής κατάστασης και εμπιστοσύνης του 

διευθυντή στους εκπαιδευτικούς. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 ΣΥΝΟΛΟ  

NAI OXI  

1,00 233 505 738 
2,00 62 159 221 
3,00 14 80 94 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
4,00 1 9 10 

ΣΥΝΟΛΟ  310 753 1.063 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,004. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 
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• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Υπηρεσιακή κατάσταση" και της ερώτησης «9». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από 

τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (31,6%), οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση στο 

σχολείο που υπηρετούν σήμερα, σημειώνουν ότι: ο διευθυντής του σχολείου τους τούς 

εμπιστεύεται ατομικά του θέματα. Αντίθετα, όσοι δάσκαλοι δεν κατέχουν οργανική 

θέση στο σχολείο που υπηρετούν σήμερα, δηλαδή βρίσκονται εκεί είτε με απόσπαση 

είτε ως αναπληρωτές είτε επειδή βρίσκονται στη διάθεση της υπηρεσίας, σημειώνουν 

ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 

Πίνακας 122: Πίνακας Διπλής Εισόδου υπηρεσιακής κατάστασης και ιδιαίτερης 

συνομιλίας διευθυντή και εκπαιδευτικών του σχολείου πριν από τις 

συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ  

1,00 45 342 358 745 
2,00 11 117 95 223 
3,00 11 51 35 97 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
4,00  1 9 10 

ΣΥΝΟΛΟ  67 511 497 1.075 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,007. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Υπηρεσιακή κατάσταση" και της ερώτησης «10». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από 

τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (11,3%), οι οποίοι δεν κατέχουν οργανική θέση 

στο σχολείο που υπηρετούν σήμερα, δηλαδή υπηρετούν εκεί ως αναπληρωτές, 

σημειώνουν ότι πάντα: πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, ο 

διευθυντής του σχολείου τους έχει ιδιαίτερη συνομιλία με κάθε μέλος του συλλόγου, με 

σκοπό να διαμορφώσει σφαιρική αντίληψη για τα θέματα που θα συζητηθούν σε κάθε 

συνεδρίαση. Αντίθετα, όσοι δάσκαλοι κατέχουν οργανική θέση στο σχολείο που 

υπηρετούν σήμερα ή βρίσκονται εκεί με απόσπαση ή στη διάθεση της υπηρεσίας, 

σημειώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 
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Πίνακας 123: Πίνακας Διπλής Εισόδου υπηρεσιακής κατάστασης και επιβράβευσης, εκ 

μέρους του διευθυντή, των δασκάλων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ  

1,00 251 402 84 737 
2,00 91 99 28 218 
3,00 52 36 9 97 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
4,00 4 6  10 

ΣΥΝΟΛΟ  398 543 121 1.062 

Ο έλεγχος Chi-Square που έγινε στον πίνακα διπλής εισόδου έδωσε τιμή ίση με 0,004. 

Συνεπώς, απορρίπτεται η ανεξαρτησία των δύο χαρακτηριστικών. Από τη συσχέτιση αυτή 

προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής 

"Υπηρεσιακή κατάσταση" και της ερώτησης «15». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από 

τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (53,6%), οι οποίοι δεν κατέχουν οργανική θέση 

στο σχολείο που υπηρετούν σήμερα, δηλαδή βρίσκονται εκεί ως αναπληρωτές, 

σημειώνουν ότι πάντα: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου τους επιβραβεύει δημοσίως 

συναδέλφους τους για πρωτοβουλίες (π.χ. νέα προγράμματα και καινοτομίες), που 

αναλαμβάνουν οι ίδιοι εντός και εκτός σχολείου ενθαρρύνοντας μάλιστα παρόμοιες 

προσπάθειες. Αντίθετα, όσοι δάσκαλοι υπηρετούν με οργανική θέση στο σχολείο που 

βρίσκονται σήμερα, σημειώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό. 

5.8. Έλεγχοι συνάφειας μεταξύ των ερωτήσεων "4, 6, 7, 8, 9, 10 και 15" του 

ερωτηματολογίου. 

Οι έλεγχοι που έγιναν έδειξαν ότι όλοι οι παρακάτω συνδυασμοί των ερωτήσεων 4, 6, 7, 8, 

9, 10 και 15 είναι στατιστικώς σημαντικοί. Δηλαδή, απορρίπτεται η υπόθεση της 

ανεξαρτησίας των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια. Ο έλεγχος που εφαρμόστηκε σε κάθε 

περίπτωση ήταν ο έλεγχος Chi-Square. 
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Πίνακας 124: Πίνακας Διπλής Εισόδου συνάντησης-συνομιλίας στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς και προσωπικής επαφής ανάμεσα στο διευθυντή και τους 

εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6  

ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΟΧΙ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΑΙ 329 176 23 528 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

ΟΧΙ 135 297 109 541 

ΣΥΝΟΛΟ 464 473 132 1.069 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «4» και της 

ερώτησης «6». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(62,3%), που δηλώνουν ότι: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου τούς προσκάλεσε για 

ιδιαίτερη συνάντηση και συνομιλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς, σημειώνουν, 

επίσης, ότι: ο διευθυντής (-ρια) του σχολείου τους επιδιώκει προσωπική επαφή μαζί τους 

μέσα στο σχολικό ωράριο και ανταλλάσσουν απόψεις για θέματα που σχετίζονται με το 

σχολείο. Αντίθετα, όσοι εκπαιδευτικοί απάντησαν «ΟΧΙ» στην ερώτηση «4» 

δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό έως καθόλου. 

Πίνακας 125: Πίνακας Διπλής Εισόδου συνάντησης-συνομιλίας στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς και ύπαρξης άτυπων συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου εκτός σχολικού ωραρίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7  

ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΑΙ 49 342 134 525 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

ΟΧΙ 28 277 238 543 

ΣΥΝΟΛΟ  77 619 372 1.068 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «4» και της 

ερώτησης «7». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(9,3%), που δηλώνουν ότι: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου τούς προσκάλεσε για 
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ιδιαίτερη συνάντηση και συνομιλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς, σημειώνουν, 

επίσης, ότι πολλές φορές: έχουν άτυπες (φιλικές) συναντήσεις (συνεστιάσεις ή άλλου 

είδους συνευρέσεις) με όλους τους συναδέλφους τους, εκτός σχολικού ωραρίου, ύστερα 

από πρωτοβουλία του διευθυντή. Αντίθετα, όσοι εκπαιδευτικοί απάντησαν «ΟΧΙ» στην 

ερώτηση «4» δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό έως καθόλου. 

Πίνακας 126: Πίνακας Διπλής Εισόδου συνάντησης-συνομιλίας στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς και εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών στο διευθυντή. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8  

NAI OXI 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΑΙ 267 262 529 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

ΟΧΙ 187 359 546 

ΣΥΝΟΛΟ  454 621 1.075 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «4» και της 

ερώτησης «8». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(50,5%), που δηλώνουν ότι: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου τούς προσκάλεσε για 

ιδιαίτερη συνάντηση και συνομιλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς, σημειώνουν, 

επίσης, ότι: εμπιστεύονται ατομικά τους θέματα (π.χ. οικογενειακά, υγείας, 

επαγγελματικά) στο διευθυντή του σχολείου τους. Αντίθετα, όσοι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν «ΟΧΙ» στην ερώτηση «4» δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο 

βαθμό έως καθόλου. 

Πίνακας 127: Πίνακας Διπλής Εισόδου συνάντησης-συνομιλίας στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς και εμπιστοσύνης του διευθυντή στους εκπαιδευτικούς. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9  

NAI OXI 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΑΙ 186 338 524 ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
ΟΧΙ 124 414 538 

ΣΥΝΟΛΟ  310 752 1.062 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 
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• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «4» και της 

ερώτησης «9». Ειδικότερα, ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος 

(35,5%), που δηλώνουν ότι: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου τούς προσκάλεσε για 

ιδιαίτερη συνάντηση και συνομιλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς, σημειώνουν, 

επίσης, ότι: ο διευθυντής του σχολείου τούς εμπιστεύεται ατομικά του θέματα. Αντίθετα, 

οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς, που απάντησαν «ΟΧΙ» στην ερώτηση «4», 

δηλώνουν ότι αυτό δεν συμβαίνει καθόλου ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι αυτό 

γίνεται σε μικρότερο βαθμό. 

Πίνακας 128: Πίνακας Διπλής Εισόδου συνάντησης-συνομιλίας στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς και ιδιαίτερης συνομιλίας διευθυντή και εκπαιδευτικών του 

σχολείου πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΑΙ 48 315 165 528 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

ΟΧΙ 19 196 331 546 

ΣΥΝΟΛΟ  67 511 496 1.074 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «4» και της 

ερώτησης «10». Ειδικότερα, ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος 

(9,1%), που δηλώνουν ότι: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου τούς προσκάλεσε για 

ιδιαίτερη συνάντηση και συνομιλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς, σημειώνουν, 

επίσης, ότι πάντα: πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, ο διευθυντής 

έχει ιδιαίτερη συνομιλία με κάθε μέλος του συλλόγου, με σκοπό να διαμορφώσει 

σφαιρική αντίληψη για τα θέματα που θα συζητηθούν. Αντίθετα, η συντριπτική 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, που απάντησαν «ΟΧΙ» στην ερώτηση «4», δηλώνουν 

ότι αυτό δε συμβαίνει καθόλου, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι αυτό γίνεται σε 

μικρότερο βαθμό. 
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Πίνακας 129: Πίνακας Διπλής Εισόδου συνάντησης-συνομιλίας στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς και επιβράβευσης, εκ μέρους του διευθυντή, των δασκάλων που 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΑΙ 252 243 26 521 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

ΟΧΙ 147 298 95 540 

ΣΥΝΟΛΟ  399 541 121 1.061 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «4» και της 

ερώτησης «15». Ειδικότερα, ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος 

(48,4%), που δηλώνουν ότι: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου τούς προσκάλεσε για 

ιδιαίτερη συνάντηση και συνομιλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς, σημειώνουν, 

επίσης, ότι πάντα: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου επιβραβεύει δημοσίως 

συναδέλφους τους για πρωτοβουλίες (π.χ. νέα προγράμματα και καινοτομίες), που 

αναλαμβάνουν εντός και εκτός του σχολείου, και ενθαρρύνει τέτοιες προσπάθειες. 

Αντίθετα, από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν «ΟΧΙ» στην ερώτηση «4», οι 

περισσότεροι δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό, ενώ οι υπόλοιποι 

δηλώνουν ότι αυτό δε γίνεται καθόλου. 

Πίνακας 130: Πίνακας Διπλής Εισόδου προσωπικής επαφής κατά τη διάρκεια του 

σχολικού ωραρίου και ύπαρξης άτυπων συναντήσεων με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου εκτός σχολικού ωραρίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7  

ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΑΙ 61 325 74 460 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 11 234 218 463 ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

ΟΧΙ 4 55 73 132 

ΣΥΝΟΛΟ  76 614 365 1.055 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 
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• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «6» και της 

ερώτησης «7». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(13,3%), που απάντησαν «ΝΑΙ» (466, ποσοστό 43,5%) στην ερώτηση «6», αν "ο (η) 

διευθυντής (-ρια) του σχολείου τούς προσκάλεσε για ιδιαίτερη συνάντηση και 

συνομιλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς", σημειώνουν, επίσης, ότι πολλές φορές: 

έχουν άτυπες (φιλικές) συναντήσεις (συνεστιάσεις ή άλλου είδους συνευρέσεις) με όλους 

τους συναδέλφους τους, εκτός σχολικού ωραρίου, ύστερα από πρωτοβουλία του 

διευθυντή. Αντίθετα, από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν «ΟΧΙ» στην ερώτηση 

«6», οι περισσότεροι δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό, ενώ οι 

υπόλοιποι δηλώνουν ότι αυτό δε γίνεται καθόλου. 

Πίνακας 131: Πίνακας Διπλής Εισόδου προσωπικής επαφής κατά τη διάρκεια του 

σχολικού ωραρίου και εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών στο διευθυντή. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8  

NAI OXI 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΑΙ 279 181 460 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 143 328 471 ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

ΟΧΙ 27 105 132 

ΣΥΝΟΛΟ  449 614 1.063 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «6» και της 

ερώτησης «8». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(60,7%), που απάντησαν «ΝΑΙ» (466, ποσοστό 43,5%) στην ερώτηση «6», αν "ο (η) 

διευθυντής (-ρια) του σχολείου τούς προσκάλεσε για ιδιαίτερη συνάντηση και 

συνομιλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς", σημειώνουν, επίσης, ότι: εμπιστεύονται 

ατομικά τους θέματα (π.χ. οικογενειακά, υγείας, επαγγελματικά) στο διευθυντή του 

σχολείου τους. Αντίθετα, από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν «ΟΧΙ» στην 

ερώτηση «6», οι περισσότεροι δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό, ενώ 

οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι αυτό δε γίνεται καθόλου. 
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Πίνακας 132: Πίνακας Διπλής Εισόδου προσωπικής επαφής κατά τη διάρκεια του 

σχολικού ωραρίου και εμπιστοσύνης του διευθυντή στους εκπαιδευτικούς. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 ΣΥΝΟΛΟ  

NAI OXI  

ΝΑΙ 195 251 446 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

99 371 470 ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

ΟΧΙ 11 121 132 

ΣΥΝΟΛΟ  305 743 1.048 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «6» και της 

ερώτησης «9». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(43,7%), που απάντησαν «ΝΑΙ» (466, ποσοστό 43,5%) στην ερώτηση «6», αν "ο (η) 

διευθυντής (-ρια) του σχολείου τούς προσκάλεσε για ιδιαίτερη συνάντηση και 

συνομιλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς", σημειώνουν, επίσης, ότι: ο διευθυντής του 

σχολείου τους εμπιστεύεται ατομικά του θέματα. Αντίθετα, από τους εκπαιδευτικούς 

που απάντησαν «ΟΧΙ» στην ερώτηση «6», οι περισσότεροι δηλώνουν ότι αυτό 

συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι αυτό δε γίνεται 

καθόλου. 

Πίνακας 133: Πίνακας Διπλής Εισόδου προσωπικής επαφής κατά τη διάρκεια του 

σχολικού ωραρίου και ιδιαίτερης συνομιλίας διευθυντή και εκπαιδευτικών 

του σχολείου πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΑΙ 49 284 128 461 

ΜΕΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΣ 

14 195 259 468 ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

ΟΧΙ 3 27 101 131 

ΣΥΝΟΛΟ  66 506 488 1.060 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 
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• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «6» και της 

ερώτησης «10». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(10,6%), που απάντησαν «ΝΑΙ» (466, ποσοστό 43,5%) στην ερώτηση «6», αν "ο (η) 

διευθυντής (-ρια) του σχολείου τούς προσκάλεσε για ιδιαίτερη συνάντηση και 

συνομιλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς", σημειώνουν, επίσης, ότι πάντα: πριν από 

τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, ο διευθυντής έχει ιδιαίτερη συνομιλία με 

κάθε μέλος του συλλόγου, με σκοπό να διαμορφώσει σφαιρική αντίληψη για τα θέματα 

που θα συζητηθούν. Αντίθετα, από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν «ΟΧΙ» στην 

ερώτηση «6», οι περισσότεροι δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό, ενώ 

οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι αυτό δε γίνεται καθόλου. 

Πίνακας 134: Πίνακας Διπλής Εισόδου προσωπικής επαφής κατά τη διάρκεια του 

σχολικού ωραρίου και επιβράβευσης, εκ μέρους του διευθυντή, των 

δασκάλων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΑΙ 249 184 22 455 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

119 284 58 461 ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

ΟΧΙ 27 65 39 131 

ΣΥΝΟΛΟ  395 533 119 1.047 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «6» και της 

ερώτησης «15». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(54,7%), που απάντησαν «ΝΑΙ» (466, ποσοστό 43,5%) στην ερώτηση «6», αν 

"επιδιώκει ο διευθυντής (-ρια) του σχολείου σας προσωπική επαφή μαζί σας μέσα στο 

σχολικό ωράριο και ανταλλάσσετε σκέψεις για θέματα που σχετίζονται με το 

σχολείο", σημειώνουν, επίσης, ότι πάντα: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου 

επιβραβεύει δημοσίως συναδέλφους τους για πρωτοβουλίες (π.χ. νέα προγράμματα και 

καινοτομίες), που αναλαμβάνουν εντός και εκτός του σχολείου, και ενθαρρύνει τέτοιες 

προσπάθειες. Αντίθετα, από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν «ΟΧΙ» στην 

ερώτηση «6», οι περισσότεροι δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό, ενώ 

οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι αυτό δε γίνεται καθόλου. 
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Πίνακας 135: Πίνακας Διπλής Εισόδου ύπαρξης άτυπων συναντήσεων με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου εκτός σχολικού ωραρίου και εμπιστοσύνης 

των εκπαιδευτικών στο διευθυντή. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8  

NAI OXI 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

54 22 76 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

317 302 619 ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

ΚΑΘΟΛΟΥ 79 290 369 

ΣΥΝΟΛΟ  450 614 1.064 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «7» και της 

ερώτησης «8». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(71,1%), που απάντησαν «ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ» (77, ποσοστό 7,2%) στην ερώτηση «7», 

αν "έχουν άτυπες (φιλικές) συναντήσεις (συνεστιάσεις ή άλλου είδους συνευρέσεις) με 

όλους τους συναδέλφους τους, εκτός σχολικού ωραρίου, ύστερα από πρωτοβουλία του 

διευθυντή", σημειώνουν, επίσης, ότι: εμπιστεύονται ατομικά τους θέματα (π.χ. 

οικογενειακά, υγείας, επαγγελματικά) στο διευθυντή του σχολείου τους. Αντίθετα, από 

τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν «ΚΑΘΟΛΟΥ» στην ερώτηση «7», οι 

περισσότεροι δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό, ενώ οι υπόλοιποι 

δηλώνουν ότι αυτό δε γίνεται καθόλου. 

Πίνακας 136: Πίνακας Διπλής Εισόδου ύπαρξης άτυπων συναντήσεων με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου εκτός σχολικού ωραρίου και εμπιστοσύνης 

του διευθυντή στους εκπαιδευτικούς. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9  

NAI OXI 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

38 34 72 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

215 396 611 ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

ΚΑΘΟΛΟΥ 54 312 366 

ΣΥΝΟΛΟ  307 742 1.049 
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Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «7» και της 

ερώτησης «9». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(52,8%), που απάντησαν «ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ» (77, ποσοστό 7,2%) στην ερώτηση «7», 

αν "έχουν άτυπες (φιλικές) συναντήσεις (συνεστιάσεις ή άλλου είδους συνευρέσεις) με 

όλους τους συναδέλφους τους, εκτός σχολικού ωραρίου, ύστερα από πρωτοβουλία του 

διευθυντή", σημειώνουν, επίσης, ότι: ο διευθυντής του σχολείου τούς εμπιστεύεται 

ατομικά του θέματα. Αντίθετα, από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» στην ερώτηση «4», οι περισσότεροι δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε 

μικρότερο βαθμό, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι αυτό δε γίνεται καθόλου. 

Πίνακας 137: Πίνακας Διπλής Εισόδου ύπαρξης άτυπων συναντήσεων με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου εκτός σχολικού ωραρίου και ιδιαίτερης 

συνομιλίας διευθυντή και εκπαιδευτικών του σχολείου πριν από τις 

συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

13 41 22 76 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

31 338 249 618 ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

ΚΑΘΟΛΟΥ 18 127 220 365 

ΣΥΝΟΛΟ  62 506 491 1.059 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «7» και της 

ερώτησης «10». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(17,1%), που απάντησαν «ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ» (77, ποσοστό 7,2%) στην ερώτηση «7», 

αν "έχουν άτυπες (φιλικές) συναντήσεις (συνεστιάσεις ή άλλου είδους συνευρέσεις) με 

όλους τους συναδέλφους τους, εκτός σχολικού ωραρίου, ύστερα από πρωτοβουλία του 

διευθυντή", σημειώνουν, επίσης, ότι πάντα: πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων, ο διευθυντής έχει ιδιαίτερη συνομιλία με κάθε μέλος του συλλόγου, με 

σκοπό να διαμορφώσει σφαιρική αντίληψη για τα θέματα που θα συζητηθούν. Αντίθετα, 

από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν «ΚΑΘΟΛΟΥ» στην ερώτηση «7», οι 
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περισσότεροι δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό, ενώ οι υπόλοιποι 

δηλώνουν ότι αυτό δε γίνεται καθόλου. 

Πίνακας 138: Πίνακας Διπλής Εισόδου ύπαρξης άτυπων συναντήσεων με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου εκτός σχολικού ωραρίου και επιβράβευσης, 

εκ μέρους του διευθυντή, των δασκάλων που αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

43 28 2 73 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

260 300 49 609 ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

ΚΑΘΟΛΟΥ 92 203 70 365 

ΣΥΝΟΛΟ  395 531 121 1.047 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «7» και της 

ερώτησης «15». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(58,9%), που απάντησαν «ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ» (77, ποσοστό 7,2%) στην ερώτηση «7», 

αν "έχετε άτυπες (φιλικές) συναντήσεις (συνεστιάσεις ή άλλου είδους συνευρέσεις) με 

όλους τους συναδέλφους σας, εκτός σχολικού ωραρίου, ύστερα από πρωτοβουλία 

του διευθυντή" σημειώνουν, επίσης, ότι πάντα: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου 

επιβραβεύει δημοσίως συναδέλφους τους για πρωτοβουλίες (π.χ. νέα προγράμματα και 

καινοτομίες), που αναλαμβάνουν εντός και εκτός του σχολείου, και ενθαρρύνει τέτοιες 

προσπάθειες. Αντίθετα, από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν «ΚΑΘΟΛΟΥ» στην 

ερώτηση «7», οι περισσότεροι δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό, ενώ 

οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι αυτό δε γίνεται καθόλου. 
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Πίνακας 139: Πίνακας Διπλής Εισόδου ύπαρξης αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

εκπαιδευτικών - διευθυντή. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9  

NAI OXI 
ΣΥΝΟΛΟ 

NAI 277 166 443 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

OXI 33 586 619 

ΣΥΝΟΛΟ  310 752 1.062 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «8» και της 

ερώτησης «9». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(62,5%), που απάντησαν «ΝΑΙ» (455, ποσοστό 42,2%) στην ερώτηση «8», αν 

"εμπιστεύεστε ατομικά σας θέματα (π.χ. οικογενειακά, υγείας, επαγγελματικά) στο 

διευθυντή του σχολείου σας", σημειώνουν, επίσης, ότι: ο διευθυντής του σχολείου τούς 

εμπιστεύεται ατομικά του θέματα. Αντίθετα, από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν 

«ΟΧΙ» στην ερώτηση «8», οι περισσότεροι δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε 

μικρότερο βαθμό, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι αυτό δε γίνεται καθόλου. 

Πίνακας 140: Πίνακας Διπλής Εισόδου ύπαρξης εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών στο 

διευθυντή και ιδιαίτερης συνομιλίας διευθυντή και εκπαιδευτικών του 

σχολείου πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ  

NAI 45 269 138 452 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

OXI 21 237 354 612 

ΣΥΝΟΛΟ  66 506 492 1.064 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «8» και της 

ερώτησης «10». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(10%), που απάντησαν «ΝΑΙ» (455, ποσοστό 42,2%) στην ερώτηση «8», αν 

"εμπιστεύεστε ατομικά σας θέματα (π.χ. οικογενειακά, υγείας, επαγγελματικά) στο 

διευθυντή του σχολείου σας", σημειώνουν, επίσης, ότι πάντα: πριν από τις 
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συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, ο διευθυντής έχει ιδιαίτερη συνομιλία με κάθε 

μέλος του συλλόγου, με σκοπό να διαμορφώσει σφαιρική αντίληψη για τα θέματα που θα 

συζητηθούν. Αντίθετα, από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν «ΟΧΙ» στην ερώτηση 

«8», οι περισσότεροι δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό, ενώ οι 

υπόλοιποι δηλώνουν ότι αυτό δε γίνεται καθόλου. 

Πίνακας 141: Πίνακας Διπλής Εισόδου ύπαρξης εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών στο 

διευθυντή και επιβράβευσης, εκ μέρους του διευθυντή, των δασκάλων που 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

NAI 214 197 34 445 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

OXI 181 339 87 607 

ΣΥΝΟΛΟ  395 536 121 1.052 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «8» και της 

ερώτησης «15». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(48,1%), που απάντησαν «ΝΑΙ» (455, ποσοστό 42,2%) στην ερώτηση «8», αν 

"εμπιστεύεστε ατομικά σας θέματα (π.χ. οικογενειακά, υγείας, επαγγελματικά) στο 

διευθυντή του σχολείου σας", σημειώνουν, επίσης, ότι πάντα: ο (η) διευθυντής (-ρια) 

του σχολείου επιβραβεύει δημοσίως συναδέλφους τους για πρωτοβουλίες (π.χ. νέα 

προγράμματα και καινοτομίες), που αναλαμβάνουν εντός και εκτός του σχολείου, και 

ενθαρρύνει τέτοιες προσπάθειες. Αντίθετα, από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν 

«ΟΧΙ» στην ερώτηση «8», οι περισσότεροι δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε 

μικρότερο βαθμό, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι αυτό δε γίνεται καθόλου. 
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Πίνακας 142: Πίνακας Διπλής Εισόδου εμπιστοσύνης του διευθυντή στους 

εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερης συνομιλίας διευθυντή και εκπαιδευτικών 

του σχολείου πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

NAI 35 198 77 310 
ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

OXI 31 295 415 741 

ΣΥΝΟΛΟ  66 493 492 1.051 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «9» και της 

ερώτησης «10». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(11,3%), που απάντησαν «ΝΑΙ» (310, ποσοστό 29,1%) στην ερώτηση «9», αν "ο 

διευθυντής του σχολείου σάς εμπιστεύεται ατομικά του θέματα", σημειώνουν, 

επίσης, ότι πάντα: πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, ο διευθυντής 

έχει ιδιαίτερη συνομιλία με κάθε μέλος του συλλόγου, με σκοπό να διαμορφώσει 

σφαιρική αντίληψη για τα θέματα που θα συζητηθούν. 

Πίνακας 143: Πίνακας Διπλής Εισόδου εμπιστοσύνης του διευθυντή στους 

εκπαιδευτικούς και επιβράβευσης, εκ μέρους του διευθυντή, των 

δασκάλων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ

ΣΥΝΟΛΟ 

NAI 163 129 13 305 
ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

OXI 228 403 106 737 

ΣΥΝΟΛΟ  391 532 119 1.042 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «9» και της 

ερώτησης «15». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(53,4%), που απάντησαν «ΝΑΙ» (310, ποσοστό 29,1%) στην ερώτηση «9», αν "ο 

διευθυντής του σχολείου σάς εμπιστεύεται ατομικά του θέματα", σημειώνουν, 
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επίσης, ότι πάντα: ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου επιβραβεύει δημοσίως 

συναδέλφους τους για πρωτοβουλίες (π.χ. νέα προγράμματα και καινοτομίες), που 

αναλαμβάνουν εντός και εκτός του σχολείου, και ενθαρρύνει τέτοιες προσπάθειες. 

Αντίθετα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν «ΟΧΙ» στην 

ερώτηση «9», δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό, ενώ οι υπόλοιποι 

δηλώνουν ότι αυτό δε γίνεται καθόλου. 

Πίνακας 144: Πίνακας Διπλής Εισόδου ιδιαίτερης συνομιλίας διευθυντή και 

εκπαιδευτικών του σχολείου πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων και επιβράβευσης, εκ μέρους του διευθυντή, των δασκάλων 

που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15 ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ  

ΠΑΝΤΑ 48 15 3 66 

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 228 243 35 506 ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

ΠΟΤΕ 121 280 83 484 

ΣΥΝΟΛΟ  397 538 121 1.056 

Από τη συσχέτιση αυτή προέκυψε η παρακάτω διαπίστωση: 

• Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ της ερώτησης «10» και της 

ερώτησης «15». Ειδικότερα, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 

(72,7%), που απάντησαν «ΠΑΝΤΑ» (67, ποσοστό 6,2%) στην ερώτηση «10», αν 

"πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, ο διευθυντής έχει ιδιαίτερη 

συνομιλία με κάθε μέλος του συλλόγου, με σκοπό να διαμορφώσει σφαιρική 

αντίληψη για τα θέματα που θα συζητηθούν", σημειώνουν, επίσης, ότι πάντα: ο (η) 

διευθυντής (-ρια) του σχολείου επιβραβεύει δημοσίως συναδέλφους τους για 

πρωτοβουλίες (π.χ. νέα προγράμματα και καινοτομίες), που αναλαμβάνουν εντός και 

εκτός του σχολείου, και ενθαρρύνει τέτοιες προσπάθειες. Αντίθετα, οι περισσότεροι από 

τους εκπαιδευτικούς, που απάντησαν «ΠΟΤΕ» στην ερώτηση «10», δηλώνουν ότι 

αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι αυτό δε γίνεται 

καθόλου. 
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6. Ομαδοποίηση παραγόντων στο σύνολό τους με χρήση Cluster Analysis. 

Εφαρμόζοντας την πολυμεταβλητή τεχνική Cluster Analysis πάνω στους παράγοντες, οι 

οποίοι προέκυψαν με την επίσης πολυμεταβλητή τεχνική Factor Analysis, προσπαθήσαμε να 

εντοπίσουμε ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες, οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά ο ένας με τον 

άλλο και ποιες ομάδες συγγενών παραγόντων δημιουργούνται. 

Από τη μελέτη του επόμενου πίνακα βλέπουμε ότι οι παράγοντες 5, 6, 8, 10, 14, 19, 20 

δημιουργούν μια ομάδα συγγενών παραγόντων και ότι οι παράγοντες 12, 13, 16, 17, 18 μια 

δεύτερη ομάδα συγγενών παραγόντων. Ο παράγοντας 7 δείχνει να είναι απομακρυσμένος 

από όλους τους υπόλοιπους. 

Σχήμα 33: Ομαδοποίηση παραγόντων. 
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Πίνακας 145: Ομαδοποίηση παραγόντων. 

 

Από τη μελέτη της παραπάνω ανάλυσης διαπιστώνουμε ότι: 

• Από την ομάδα παραγόντων (5, 6, 8, 10, 14, 19 και 20) παρατηρούμε, καταρχάς ότι οι 

παράγοντες 5 και 14 είναι πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο, ενώ σε δεύτερο επίπεδο 

προσκολλάται σε αυτούς ο παράγοντας 6. Στη συνέχεια, ομαδοποιούνται με αυτούς 

τους τρεις παράγοντες και οι υπόλοιποι παράγοντες της ομάδας αυτής. Λέγοντας 

κοντά εννοούμε ότι διαισθητικά οι παράγοντες "διαχείριση διοικητικών θεμάτων" (5) 

και "τρόπος λειτουργίας της σχολικής διεύθυνσης" (14) έχουν έντονη ποιοτική και 

εννοιολογική συσχέτιση. Κατ’ αυτό τον τρόπο προσκολλώνται κατά σειρά και οι 

παράγοντες: "δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας" (6), "ύπαρξη εμπιστοσύνης" (8), 

"ελαχιστοποίηση προστριβών" (10), "ύπαρξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων 

ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού" (19) και "εργασιακό περιβάλλον και 

απόδοση δασκάλων" (20) και σχηματίζουν μια πρώτη ομάδα παραγόντων. 
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• Από την ομάδα παραγόντων (12, 13, 16, 17 και 18) παρατηρούμε ότι οι παράγοντες 

"έλλειμμα απαραίτητων διοικητικών γνώσεων" (16) και "στοιχεία της προσωπικότητας 

του διευθυντή" (17) είναι πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο, ενώ σε δεύτερο επίπεδο 

προσκολλάται σε αυτούς ο παράγοντας 18. Στη συνέχεια, ομαδοποιούνται με αυτούς 

τους τρεις παράγοντες και οι υπόλοιποι παράγοντες της ομάδας αυτής. Με αυτό τον 

τρόπο προσκολλώνται κατά σειρά και οι παράγοντες: "έλλειψη αμεροληψίας από 

μέρους του διευθυντή" (18), "τρόπος λειτουργίας του συλλόγου των διδασκόντων" 

(12) και "έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού" (13) 

και σχηματίζουν μια δεύτερη ομάδα παραγόντων. 

• Τέλος, οφείλουμε να καταγράψουμε και τη συμπεριφορά του τελευταίου παράγοντα 

που αναφέρεται "στην άρση των παρεξηγήσεων και στη σύσφιξη των σχέσεων 

ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας" (7), ο οποίος δε βρίσκεται κοντά με 

κανέναν άλλο παράγοντα και πιθανά χρήζει μελλοντικής παρατήρησης και μελέτης. 

Συμπερασματικά, η ομαδοποίηση αυτή των παραγόντων σε δύο κύριες ομάδες 

δικαιολογείται πλήρως, αφού η μεν πρώτη αναφέρεται στα θετικά αποτελέσματα της 

επικοινωνίας ανάμεσα στο διευθυντή και τους δασκάλους, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην 

έλλειψη βασικών διοικητικών γνώσεων των διευθυντών και ως εκ τούτου στην πλημμελή 

άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και της συμπεριφοράς τους απέναντι στους 

συναδέλφους τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Περίληψη. 

Στο κεφάλαιο αυτό συζητούνται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνάς μας, κατά άξονα ερωτήσεων, όπως αυτά προέκυψαν από τη 
συμπλήρωση και την επεξεργασία των ερωτηματολογίων. Ας σημειωθεί ότι τα 
ερευνητικά δεδομένα επιβεβαίωσαν όλες σχεδόν τις επιμέρους υποθέσεις. Μας 
έδειξαν, δηλαδή, ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 
υπάρχουσα επικοινωνιακή πρακτική των διευθυντών με τους εκπαιδευτικούς-
υφισταμένους τους και σε αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει, ώστε να συμβάλλουν 
στη βελτίωση του εργασιακού κλίματος στο χώρο του δημοτικού σχολείου. 

2. Δημογραφικά και προσωπικά στοιχεία των δασκάλων του δείγματος. 

Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το δείγμα της έρευνας (βλέπε Πίνακα Νο 3) το 

61% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών υπηρετούν σε σχολεία αστικών περιοχών, το 25,2% σε 

ημιαστικές περιοχές και το 13,8% σε αγροτικές περιοχές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 

σχολικό έτος 2002-2003, το 34,07%, 11,00% και 54,93% των σχολείων όλης της χώρας 

βρίσκονταν, αντίστοιχα, σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές (Κ.Ε.Ε., 2002: 64), 

θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι το ποσοστό του δείγματος (13,8%) που αναφέρεται 

στα σχολεία των αγροτικών περιοχών δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Εν τούτοις, τα ποσοστά 

του δείγματός μας δικαιολογούνται απόλυτα, γιατί έχουν αποκλειστεί, όπως ήδη έχει 

αναφερθεί, από την έρευνά μας οι δάσκαλοι που υπηρετούσαν κατά την ίδια σχολική χρονιά 

σε μονοθέσια και διθέσια δημοτικά σχολεία. Άλλωστε, σχετικές έρευνες (Παπασταμάτης, 

1998. Σαΐτης, 2000) έδειξαν ότι τα μικρά δημοτικά σχολεία (1/ θέσια, 2/ θέσια και 3/ θέσια) 

είναι κατεξοχήν αγροτικά σχολεία. 

Ως προς τη στελέχωση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το δείγμα 

της έρευνάς μας έδειξε ότι το 34,4% είναι άνδρες και το 65,6% γυναίκες. Αυτό δεν είναι 

καθόλου παράξενο, αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κατά την ίδια σχολική χρονιά 

(2002-2003) στα δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας μας υπηρετούσαν 43.537 

εκπαιδευτικοί εκ των οποίων 17.949 άνδρες (ποσοστό 41,2%) και 25.588 γυναίκες (ποσοστό 

58,8%) (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2003-α).96 

                                                 
96 Σημειώνεται, ότι: (α) " το ποσοστό των γυναικών εκπαιδευτικών παρουσιάζει συνεχή 

αύξηση…"και "από το 1987 και μετά υπερβαίνει το αντίστοιχο των ανδρών συναδέλφων τους, 
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Περαιτέρω, το 69,5% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών έχουν οργανική θέση, το 20,6% 

έχουν λάβει απόσπαση, το 8,9% είναι αναπληρωτές και το 1,0% είναι στη διάθεση των 

οικείων Γραφείων Εκπαίδευσης. Με βάση το ερευνητικό αυτό αποτέλεσμα οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι ένα σημαντικό ποσοστό (29,5%) του διδακτικού προσωπικού των 

δημοτικών σχολείων της χώρας μας στερείται οργανικής θέσης. Πρακτικά, αυτό συνεπάγεται 

αβεβαιότητα ως προς τον τόπο εγκατάστασης και κατ’ επέκταση αυξημένο επαγγελματικό 

άγχος για τους εκπαιδευτικούς καθώς, επίσης, οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα για 

τη διεύθυνση του σχολείου. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (Τσιάκκιρος & Πασιαρδής, 

2002), "κάθε φορά που ο εκπαιδευτικός αλλάζει σχολείο δημιουργείται ένα αρνητικό 

συναίσθημα για το καινούριο περιβάλλον, στο οποίο θα βρεθεί" (σ. 205). Δηλαδή, η αλλαγή 

χώρου εργασίας είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές που προκαλούν άγχος στους 

εκπαιδευτικούς (Cartwright & Cooper, 1997. Griffith, Steptoe & Cropley, 1999. Κόκκινος, 

2000), το οποίο κατ’ επέκταση "επηρεάζει την προσωπική ζωή και μειώνει την 

επαγγελματική απόδοση" αυτών (Τσιάκκιρος & Πασιαρδής, 2002: 210). 

Σε ό,τι αφορά τους διευθυντές των σχολικών μονάδων μπορούμε να πούμε ότι, εκτός των 

άλλων προβλημάτων και ευθυνών που καθημερινά έχουν να αντιμετωπίσουν, καλούνται να 

βοηθήσουν το διδακτικό προσωπικό του σχολείου τους να ξεπεράσει τις αγχωτικές αυτές 

καταστάσεις, αφού, όπως υποστηρίζει ο J. Fox, "καλός προϊστάμενος είναι αυτός που «πολύ 

απλά κάνει τον εργαζόμενο να νιώθει καλά»" (Πρβλ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2004: 12) και όχι 

να αποτελεί ο ίδιος "έναν ισχυρό στρεσογόνο παράγοντα στον εργασιακό χώρο", όπως 

υποστηρίζει η δρ Νάντια Γουάγκερ, στην έρευνά της, η οποία δημοσιεύτηκε στο έντυπο 

«Occupational and Environmental Medicine» (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2003: (37) Α29). Σύμφωνα, όμως, 

με στοιχεία σχετικής έρευνας (Cooper & Kelly, 1993), οι τεχνικές αντιμετώπισης και 

διαχείρισης του άγχους των εκπαιδευτικών από τους διευθυντές δεν είναι οι ενδεδειγμένες, 

γεγονός που φανερώνει την έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών στο 

συγκεκριμένο τομέα. 

Σε ό,τι αφορά το χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών στο ίδιο σχολείο, η έρευνα έδειξε 

ότι το 31,1% των δασκάλων παραμένει στο ίδιο σχολείο ένα (1) έτος, το 13,9% δύο (2) έτη, 

το 28,2% (307 δάσκαλοι) 3-6 έτη, το 13,3% (145 δάσκαλοι) 7-10 έτη και το 13,5% (147 

δάσκαλοι) παραμένει στο ίδιο σχολείο περισσότερα από 11 έτη. Από το εύρημα αυτό 

προκύπτει ότι το 45% του διδακτικού προσωπικού παραμένει λιγότερα από δύο χρόνια στην 

ίδια σχολική μονάδα. Το ερευνητικό αυτό αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται και από τα 

αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας (Γουρναρόπουλος, 2006: 98), σύμφωνα με τα οποία «η 

                                                                                                                                           
κυμαινόμενο γύρω στο 57%…" (Φώκιαλη, TatlIdil, Θεοδωροπούλου και Ξανθάκου, 2004: 86) και 

(β) σε αρκετές χώρες η συγκέντρωση γυναικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση φτάνει το 80% 

(Φώκιαλη, 2004: 47). 
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πλειοψηφία (69,9%) των διευθυντικών στελεχών και ένα σημαντικό ποσοστό (52,1%) των 

απλών εκπαιδευτικών, παραμένουν στο ίδιο σχολείο λιγότερο από τέσσερα και δύο χρόνια, 

αντίστοιχα. Κατά μία άποψη (Σαΐτης, 2000: 68) η ολιγόχρονη παραμονή των δασκάλων στο 

ίδιο σχολείο μπορεί να δικαιολογηθεί τόσο "από τον τρόπο πρόσληψης και τοποθέτησης των 

νεοδιοριζομένων εκπαιδευτικών" όσο και "από το γεγονός ότι το σύστημα μετάθεσης των 

δασκάλων τούς παρέχει τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο της ίδιας περιοχής 

ή σε άλλο σχολείο άλλου νομού της χώρας". 

Επίσης, σύμφωνα με μία άλλη άποψη (Παπασταμάτης, 1998), το ισχύον σύστημα μπορεί 

να καλύπτει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, ωστόσο η συνεχής μετακίνησή τους έχει 

αρνητικές συνέπειες στην οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών 

μονάδων, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Ακόμη, "η συχνή διακίνηση των εκπαιδευτικών 

μειώνει την αποτελεσματικότητα του σχολείου και επηρεάζει αρνητικά το ηθικό του 

προσωπικού και την επίδοση των μαθητών" (Θεοφιλίδης, 1994: 98). Επιπλέον, το μεγάλο 

αυτό ποσοστό του εκπαιδευτικού προσωπικού που μετακινείται κάθε χρόνο λόγω 

"μεταθέσεων και αποσπάσεων λειτουργεί ανασταλτικά στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία των σχολικών μονάδων (Π.Ι. 2000. Σαΐτης, 1997: 45), αφού "η αποχώρηση, η 

απομάκρυνση, η απουσία ή η είσοδος ενός μέλους στην ομάδα επηρεάζουν τον βαθμό της 

συμμετοχής όλων σχεδόν των υπολοίπων μελών, την εξέλιξη της δραστηριότητας, τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, την ηγεσία, το ηθικό και την ατμόσφαιρα που επικρατεί κ.ά." 

(Κατσορίδου-Παπαδοπούλου, 1993: 64). 

Επειδή η κινητικότητα των εκπαιδευτικών δημιουργεί σημαντικά προβλήματα97 στην 

ομαλή λειτουργία του σχολείου, εκτιμούμε ότι η κεντρική διοίκηση της εκπαίδευσης πρέπει 

να επανεξετάσει το ισχύον σύστημα προσλήψεων-τοποθετήσεων, μεταθέσεων και 

αποσπάσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Άλλωστε, χαρακτηριστική είναι η δήλωση του καθηγητή Σαΐτη (2000), βάσει 

της οποίας το "κατά πόσο η εκπαιδευτική διοίκηση μιας χώρας είναι σύγχρονη και 

αποτελεσματική δεν εξαρτάται ούτε από τις συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις ούτε από την 

αλλαγή ή τη μετονομασία ή την εισαγωγή νέων θεσμών, αλλά από το αν είναι ικανή να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες και των δύο πλευρών: του σχολείου και των δασκάλων". Επίσης, 

χαρακτηριστική είναι η δήλωση διευθυντή με οκταετή υπηρεσία, ο οποίος υπογραμμίζει πως 

                                                 
97 "Οι συχνές αλλαγές του προσωπικού των σχολικών μονάδων, λόγω μεταθέσεων, αποσπάσεων 

μεταβάλλουν τη σύνθεση του εκπαιδευτικού δυναμικού τους, με αποτέλεσμα: 1) τη δυσκολία 

παγίωσης μιας καινοτόμας κουλτούρας, 2) τη μειωμένη ευθύνη που νιώθουν οι μετακινούμενοι 

εκπαιδευτικοί για τη σχολική τους μονάδα λόγω της προσωρινότητας της θέσης τους και 3) τη 

δυσκολία χάραξης μιας μακροπρόθεσμης σχολική εκπαιδευτικής πολιτικής" (Καπετσώνης, 2006: 

138). 
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"η έλλειψη μόνιμου προσωπικού λόγω των πολλών αποσπάσεων και μετακινήσεων των 

δασκάλων δε βοηθά στην εδραίωση σχολικής κουλτούρας". 

3. Ύπαρξη συναντήσεων-συζητήσεων διευθυντή και εκπαιδευτικών (ερωτήσεις 4-

7α). 

Ως προς το ερώτημα τέσσερα (4), αν "ο διευθυντής (-ρια) του σχολείου σάς προσκάλεσε 

για ιδιαίτερη συνάντηση και συνομιλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς", το 50,8% των 

ερωτηθέντων εκπαιδευτικών απάντησε αρνητικά και το 49,2% θετικά. Από το αποτέλεσμα 

αυτό θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η σχετική πλειοψηφία των διευθυντών 

σχολικών μονάδων δεν πραγματοποιεί ιδιαίτερες συναντήσεις-συνομιλίες με τους 

εκπαιδευτικούς κατά τις πρώτες ημέρες του διδακτικού έτους, αν και η χρονική αυτή στιγμή 

είναι σημαντική, αφού με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς κάθε σχολική μονάδα οριοθετεί τους 

δικούς της στόχους. Αντίθετα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων διευθυντών (82,4%) 

υποστηρίζει ότι υπάρχει ενημέρωση, αλλά μέσω της πρώτης συνεδρίασης του συλλόγου των 

διδασκόντων, η οποία όμως περιορίζεται στην απλή υπενθύμιση των υποχρεώσεων των 

δασκάλων ή στην ενημέρωση που αφορά "δύσκολες περιπτώσεις" μαθητών και γονέων. Για 

την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ο διευθυντής υποχρεούται να αξιοποιήσει κατάλληλα το 

διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου. Πραγματικά, γνωρίζοντας την προσωπικότητα, 

τις κλίσεις και τις ιδιαίτερες ικανότητες που διαθέτει κάθε μέλος του διδακτικού του 

προσωπικού, είναι σε θέση να κατανείμει ορθολογικά υποχρεώσεις και ευθύνες στους 

εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας που προΐσταται (Πασιαρδή, 2000: 55 και 2001: 66-

67). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η απροθυμία επικοινωνίας μεταξύ διοικούντων και 

διοικούμενων στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς είναι περισσότερο αισθητή στα μεγάλα (7/ 

θέσια και άνω) σχολεία των αστικών περιοχών (βλέπε Πίνακα Νο 99), στα οποία οι 

υπηρετούντες εκπαιδευτικοί: (α) έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας, άρα είναι γνώστες σε 

μεγάλο βαθμό των εκπαιδευτικών θεμάτων και (β) παραμένουν κατά κανόνα περισσότερα 

χρόνια στο ίδιο σχολείο. Κι αυτό επειδή, όπως υποστηρίζεται, "η κινητικότητα των 

δασκάλων είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τα χρόνια υπηρεσίας τους" (Σαΐτης, 2001: 32). 

Με βάση αυτή την αντίληψη, οι νεοδιοριζόμενοι δάσκαλοι είναι εκείνοι "που επιδιώκουν, 

βάσει του συστήματος μεταθέσεων, βελτίωση των οργανικών τους θέσεων" (Σαΐτης, 2001: 

32). Δεδομένου ότι οι μετακινήσεις δε γίνονται με γνώμονα την ορθολογική αξιοποίηση 

του προσωπικού και την ουσιαστική εξυπηρέτηση των πραγματικών εκπαιδευτικών 

αναγκών, αναντίρρητα η κινητικότητα των εκπαιδευτικών επιφέρει σοβαρές "επιπτώσεις 

στην ποιότητα των υπηρεσιών, στην ατομική συμπεριφορά και στο ενδιαφέρον του 

υπαλλήλου για την εργασία του" (Καπούλας, 2004: 26-27). 
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Απεναντίας, το 49,2% των εκπαιδευτικών που απάντησαν θετικά ανήκουν κατά βάση σε 

μικρά δημοτικά σχολεία (3/ θέσια-6/ θέσια), τα οποία χαρακτηρίζονται για την κινητικότητα 

του διδακτικού προσωπικού τους, αφού "το φαινόμενο της ολιγόχρονης παραμονής των 

εκπαιδευτικών στο ίδιο σχολείο είναι περισσότερο έντονο στα σχολεία των αγροτικών και 

ημιαστικών περιοχών της χώρας (Σαΐτης, 2001: 68). Με δεδομένο ότι κάθε χρόνο κυρίως στα 

μικρά σχολεία: (α) διορίζονται νέοι δάσκαλοι και (β) μετακινούνται είτε αποσπώμενοι είτε 

διοριζόμενοι ως αναπληρωτές δάσκαλοι, με λίγα χρόνια υπηρεσίας, στους οποίους είναι 

απαραίτητο να γίνεται εξαρχής ενημέρωση γενικά για την ισχύουσα πραγματικότητα των 

σχολικών μονάδων, γνωριμία με καθημερινά προβλήματα, γνώση των ιδιαιτεροτήτων της 

συγκεκριμένης σχολικής μονάδας κ.ά., εκτιμούμε ότι η συνάντηση αυτή έχει μεγάλη 

σημασία για τις λειτουργίες του σχολείου. Ας σημειωθεί ότι οι ιδιαίτερες συναντήσεις στην 

αρχή της σχολικής χρονιάς μεταξύ διευθυντή και μιας συγκεκριμένης κατηγορίας 

εκπαιδευτικών επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα των ερωτήσεων (1) και (2), σύμφωνα με 

τα οποία οι δάσκαλοι που προσκαλούνται, κυρίως, από τους διευθυντές είναι: (α) όσοι έχουν 

λίγα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση (1-6 χρόνια) (βλέπε Πίνακα Νο 110) και (β) όσοι 

έχουν έρθει πρόσφατα στο συγκεκριμένο σχολείο (1-3 χρόνια) (βλέπε Πίνακα Νο 114). 

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνάς μας η συνάντηση διευθυντή-δασκάλων στην 

αρχή της σχολικής χρονιάς βοήθησε "Πάρα Πολύ - Πολύ" τους τελευταίους (ερώτηση 5) 

κατά σειρά κατάταξης: 

• στην ορθολογική αντιμετώπιση συγκεκριμένων διοικητικών θεμάτων, όπως π.χ. η 

κατανομή των τάξεων, η σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος, η ανάθεση 

εξωδιδακτικού έργου κ.λπ., 

• στη γενικότερη ενημέρωση και πληροφόρηση των εκπαιδευτικών για θέματα του 

σχολείου, 

• στην ύπαρξη διαύλου επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μεταξύ 

διοικούντων και διοικουμένων, 

• στην καταγραφή των απόψεων του διευθυντή για τη λειτουργία του σχολείου και 

• στην ανίχνευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του διευθυντή. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο σκοπός της συνάντησης του 

διευθυντή με τα μέλη της σχολικής κοινότητας εστιάζεται περισσότερο: (α) στην 

αντιμετώπιση οργανωτικών και διοικητικών θεμάτων του σχολείου, (β) στη δημιουργία 

διαύλου επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και λιγότερο στην ανίχνευση 

της προσωπικότητας του διευθυντή και στην καταγραφή των απόψεών του για τη λειτουργία 

του σχολείου. 

Σε ό,τι αφορά την προσωπική επαφή του διευθυντή σχολείου με τους εκπαιδευτικούς 

"μέσα στο σχολικό ωράριο" (ερώτηση 6), η έρευνά μας έδειξε ότι το 43,5% των 
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ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δηλώνει «ΝΑΙ», το 44,2% δηλώνει «ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ» και το 

12,3% δηλώνει «ΟΧΙ» (βλέπε Πίνακα Νο 13). Από το αποτέλεσμα αυτό γίνεται φανερό ότι 

στην πλειοψηφία τους οι διευθυντές επιχειρούν να προσεγγίσουν τους υφισταμένους τους 

εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, με βασική επιδίωξη την ανταλλαγή απόψεων 

ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πραγματικά, και οι ίδιοι οι διευθυντές, στην πλειοψηφία τους 

(89,7%), μάς δήλωσαν ότι επιδιώκουν την ανταλλαγή απόψεων με τους δασκάλους των 

σχολείων που διευθύνουν. Χαρακτηριστική είναι, άλλωστε, δήλωση διευθύντριας με δεκαετή 

υπηρεσία στη θέση αυτή, η οποία αναφέρει ότι: "μόνο με την ανταλλαγή σκέψεων και 

απόψεων επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, καθώς και η επίλυση 

διαφόρων θεμάτων και η αντιμετώπισή τους". Η προσωπική αυτή επαφή διευθυντή - 

δασκάλων είναι απολύτως αναγκαία και επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε, αφού: (α) ο 

διευθυντής είναι εκ του νόμου υποχρεωμένος να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, ώστε οι 

τελευταίοι να είναι γνώστες των αλλαγών, καινοτομιών και μεταβολών στα εκπαιδευτικά 

δρώμενα και (β) οι διαφορετικές προσεγγίσεις των σχολικών θεμάτων-προβλημάτων (π.χ. 

διοικητικών-οργανωτικών, προγραμματισμού, εισαγωγή καινοτομιών) απαιτούν την 

ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών του συνόλου των εκπαιδευτικών του σχολείου, 

προκειμένου να λύνονται με τον καλύτερο τρόπο τα διάφορα καθημερινά λειτουργικά 

προβλήματα. 

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνάς μας, η προσωπική αυτή επαφή του διευθυντή με 

τους δασκάλους του σχολείου που διευθύνει, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και 

εντός του σχολικού ωραρίου λαμβάνει χώρα, ως επί το πλείστον, στα μικρά (3/ θέσια-6/ 

θέσια) σχολεία των αγροτικών περιοχών της ελληνικής επαρχίας (βλέπε Πίνακες Νο 97, Νο 

100 και Νο 104, αντίστοιχα). Γεγονός, το οποίο μπορεί να αποδοθεί στο ότι τα μικρά σχολεία 

αποτελούν μικρές κοινωνικές ομάδες (3-6 άτομα) και επομένως τα μέλη τους με τον α΄ ή τον 

β΄ τρόπο βρίσκονται καθημερινά σε επαφή και συζητούν θέματα που αφορούν τη λειτουργία 

των σχολείων και ανταλλάσσουν απόψεις για την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Εξάλλου, 

αυτό επιβεβαιώνεται και από τη γνώμη δασκάλου με δεκαετή υπηρεσία, ο οποίος δηλώνει ότι 

το μικρό μέγεθος των σχολείων "επιτρέπει στο διευθυντή να επικοινωνεί με αρκετή άνεση με 

τους συναδέλφους". 

Σε συνδυασμό με το φύλο των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών παρατηρείται μια σχετική 

διαφοροποίηση των αντρών σε σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους τους, αφού είναι 

περισσότεροι οι άντρες που δηλώνουν ότι ο διευθυντής επιδιώκει προσωπική επαφή μαζί 

τους (βλέπε Πίνακα Νο 107). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι επειδή οι άντρες 

εκπαιδευτικοί καταλαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό διευθυντικές θέσεις στα σχολεία από 

ό,τι οι γυναίκες, είναι επόμενο οι διευθυντές να απευθύνονται περισσότερο σε αυτούς και να 

συζητούν μαζί τους τρέχοντα εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα, ενώ οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί αν και είναι περισσότερο ανοικτές στη συζήτηση και στην ανταλλαγή 
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απόψεων, εντούτοις αναλώνονται συνήθως στην ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και 

δραστηριοτήτων σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Εξάλλου, πρόσφατη έρευνα 

(Σαΐτης, 2001) έδειξε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί συμμετέχουν περισσότερο από τους 

άντρες συναδέλφους τους σε οργάνωση αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων και δείχνουν 

"μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και άλλων προγραμμάτων διαθεματικού 

χαρακτήρα", επιβεβαιώνοντας εν μέρει τη "σημερινή ανοδική τάση της γυναικείας δυναμικής 

που παρατηρούμε σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής" (σ. 75). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ακόμη, το εύρημα της εργασίας μας, σύμφωνα με το οποίο η 

προσωπική επαφή του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του είναι περισσότερο 

αισθητή με τους νέους δασκάλους (βλέπε Πίνακα Νο 111). Το αποτέλεσμα αυτό δεν 

αποτελεί έκπληξη, αφού οι "νεοδιόριστοι χρειάζονται ένα πλαίσιο στήριξης και προφύλαξης 

από σοβαρά οργανωτικά, μεθοδολογικά και διδακτικά λάθη" (Μηνάς, 2006: 7). Δηλαδή, οι 

νέοι εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερο ανάγκη για ενημέρωση και καθοδήγηση στα 

λειτουργικά θέματα του σχολείου σε σύγκριση με τους αρχαιότερους συναδέλφους τους. 

Άλλωστε, δεν είναι λίγοι οι νεοδιοριζόμενοι δάσκαλοι, οι οποίοι, λόγω έλλειψης εμπειρίας σε 

οργανωτικά-διοικητικά και διδακτικά θέματα επικροτούν τις πρωτοβουλίες προσέγγισής τους 

εκ μέρους των διευθυντών "όχι μόνο στην έναρξη του διδακτικού έτους αλλά και στη 

διάρκειά του". 

Στο ερώτημα (6α) για το "πώς λειτούργησαν" οι συναντήσεις διευθυντή-εκπαιδευτικών, οι 

ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί απαντούν "Πάρα Πολύ-Πολύ" κατά σειρά κατάταξης ως εξής: 

• στη δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, 

• στην ενίσχυση της συνεκτικότητας-συνοχής της σχολικής ομάδας, 

• στην άρση τυχόν παρεξηγήσεων, 

• στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την κατάθεση των απόψεών τους, και 

• στην αναθεώρηση κάποιων σκέψεων των δασκάλων. 

Από τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η ανταλλαγή τεκμηριωμένων 

απόψεων, για θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του κοινωνικού αυτού οργανισμού, 

ανάμεσα στο διευθυντή και τους δασκάλους κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου αφενός 

τονώνει την αυτοπεποίθηση των υφισταμένων εκπαιδευτικών και αφετέρου ενδυναμώνει τη 

συνεκτικότητα των μελών της σχολικής κοινότητας. Δηλαδή, αίρονται παρεξηγήσεις, 

αποφεύγονται ή ελαττώνονται συγκρούσεις, επιτυγχάνονται μεγαλύτερες συναινέσεις, 

αμφίδρομη επικοινωνία και ατομική ικανοποίηση. Στοιχεία, τα οποία δημιουργούν τις 

απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ύπαρξη καλού εργασιακού 

κλίματος. Άλλωστε, "η σωστή επικοινωνία προκαλεί αλληλεπιδράσεις και ανάπτυξη θετικών 

σχέσεων, περιορίζει τις ακραίες διαφορές, όταν συνυπάρχουν η τυπική και η άτυπη δομή της 

ομάδας, διευκολύνει στην ανάπτυξη παραγωγικών ρόλων, δημιουργεί εμπόδια στην 
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εμφάνιση κλικών, αποθαρρύνει την επικράτηση απολυταρχικής ηγεσίας, ενδυναμώνει τη 

συνεκτικότητα της ομάδας, συντελεί στην καλλιέργεια της "συνείδησης μέλους" και γενικά 

στην υλοποίηση των επιδιώξεων της ομάδας, ενώ ενισχύει ποιοτικά τη σχέση επιρροής 

ομάδας - ατόμου" (Κατσορίδου-Παπαδοπούλου, 1993: 69). Επίσης, "η επικοινωνία είναι ο 

θεμέλιος λίθος της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου" και έχει ως αποτέλεσμα "την ύπαρξη 

καλών διαπροσωπικών σχέσεων, οι οποίες δημιουργούν ένα άριστο περιβάλλον στο χώρο 

εργασίας που είναι απαραίτητο για την επίτευξη όλων των «γνωστών» στόχων του 

σχολείου", σημειώνει διευθύντρια με δωδεκαετή υπηρεσία. Όμως, σύμφωνα με δήλωση 

διευθυντή με πολλά χρόνια υπηρεσία (17), ο τομέας της επικοινωνίας αποτελεί "δύσκολη 

υπόθεση και χρειάζεται υπομονή και μαεστρία". 

Αναφορικά με το ερώτημα (7), αν "ο διευθυντής αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για άτυπες 

(φιλικές) συναντήσεις με όλους τους συναδέλφους του σχολείου εκτός σχολικού ωραρίου", η 

έρευνά μας έδειξε ότι μόλις το 7,2% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δηλώνει «ΠΟΛΛΕΣ 

ΦΟΡΕΣ», το 57,9% απαντάει «ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ», ενώ ένας σημαντικός αριθμός αυτών 

που αγγίζει το 34,9% του δείγματός μας σημειώνει «ΚΑΘΟΛΟΥ» (βλέπε Πίνακα Νο 16). Το 

αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις σημαντικού αριθμού διευθυντών 

(26,7%), οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν αναλαμβάνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Επίσης, και 

οι υπόλοιποι διευθυντές απάντησαν μεν ότι οι άτυπες αυτές συναντήσεις είναι σημαντικές, 

αλλά γίνονται σπάνια, επικαλούμενοι διάφορους λόγους, με κυριότερο την έλλειψη χρόνου. 

Χαρακτηριστικά, διευθυντής με εξαετή υπηρεσία στη θέση αυτή σημειώνει ότι: "οι 

οικογενειακές υποχρεώσεις το αναβάλλουν μέχρι που το καταργούν". Το ερευνητικό αυτό 

αποτέλεσμα όχι μόνο απορρίπτει την Υ1 ερευνητική μας υπόθεση, αλλά επιβεβαιώνεται και 

από προηγούμενη έρευνα (Τζάνη και συν., 1998), κατά την οποία και οι διευθυντές 

"υποστηρίζουν ότι δεν έχουν κοινωνικές σχέσεις με τους συναδέλφους τους εκτός του 

σχολικού χώρου…", αναφέροντας "εμμέσως πλην σαφώς" πως "η διεύθυνση του σχολείου 

τούς αναγκάζει σε «απομόνωση» για τη διασφάλιση του «κύρους» τους" (σ. 22). 

Από το εύρημα αυτό προκύπτει ότι εν μέρει οι διευθυντές των σχολικών μονάδων 

προβαίνουν σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί που 

απάντησαν θετικά στο ερώτημα αυτό έχουν απαντήσει θετικά και στις ερωτήσεις (4) και (6) 

του ερωτηματολογίου, που όπως έχει ήδη αναφερθεί σχετίζονται με την επιδίωξη του 

διευθυντή για συνομιλίες-συναντήσεις με τους δασκάλους για υπηρεσιακά θέματα. Αβίαστα, 

λοιπόν, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι όπου υπάρχουν άτυπες συναντήσεις ανάμεσα στο 

διευθυντή και στο διδακτικό προσωπικό εκτός σχολείου, υπάρχουν και συναντήσεις/ 

συνομιλίες εντός του σχολικού χώρου είτε στην αρχή της σχολικής χρονιάς είτε κατά τη 

διάρκεια αυτής. Αυτό σημαίνει ότι οι επικοινωνιακές αυτές πρωτοβουλίες του διευθυντή δεν 

έχουν απήχηση μόνο στα θέματα της σχολικής μονάδας, αλλά αποβλέπουν και στη σύσφιξη 

των ανθρώπινων σχέσεων ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού. Άλλωστε, η 
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δημιουργία/ ύπαρξη και διατήρηση αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου είναι αφενός ευθύνη της διοίκησης και αφετέρου μέσο για την 

υλοποίηση των στόχων και του οράματος του κοινωνικού αυτού οργανισμού (Χιώτης, 1981: 

153, Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης, 2000: 86-87, 2004: 48). 

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι οι άτυπες (φιλικές) συναντήσεις ανάμεσα στο 

διευθυντή και τους δασκάλους λαμβάνουν χώρα, ως επί το πλείστον, στα μικρά σχολεία (3/ 

θέσια - 6/ θέσια) των αγροτικών και ημιαστικών περιοχών και λιγότερο στα μεγάλα σχολεία 

(7/ θέσια και άνω) που βρίσκονται στα αστικά κέντρα (βλέπε Πίνακες Νο 101 και Νο 105, 

αντίστοιχα). Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα χωριά και οι 

κωμοπόλεις αποτελούν κλειστές κοινωνίες και πιθανόν η συναδελφικότητα να ενεργοποιείται 

και με συναντήσεις εκτός σχολικής μονάδας. 

Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό (34,9%) των διευθυντών των σχολικών 

μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για 

άτυπες (φιλικές) συναντήσεις με τα μέλη της σχολικής μονάδας. Γεγονός που φανερώνει ότι 

σε πολλά δημοτικά σχολεία της χώρας δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη 

δημιουργία του απαραίτητου εργασιακού περιβάλλοντος. Πρακτική συνέπεια αυτού του 

αποτελέσματος, δηλαδή της απουσίας των φιλικών συναντήσεων, είναι ότι ένας σημαντικός 

αριθμός δημοτικών σχολείων της χώρας μας δε βοηθείται στην κατεύθυνση των 

απαραίτητων προϋποθέσεων (π.χ. αμφίδρομη επικοινωνία, καλές ανθρώπινες σχέσεις) για 

δημιουργία καλού σχολικού κλίματος. 

Ως προς το ερώτημα (7α) για το "πού βοήθησαν οι συναντήσεις αυτές", οι ερωτηθέντες 

εκπαιδευτικοί απαντούν "Πάρα Πολύ - Πολύ" κατά σειρά κατάταξης ως εξής: 

• στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, 

• στην άρση κάποιων παρεξηγήσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

• στην άρση κάποιων παρεξηγήσεων μεταξύ εκπαιδευτικών (ού) και του διευθυντή, 

• στην άμβλυνση των αντιθέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και 

• στην άμβλυνση των αντιθέσεων μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών. 

Από το αποτέλεσμα αυτό της έρευνάς μας γίνεται σαφές ότι οι άτυπες (φιλικές) 

συναντήσεις/ συνευρέσεις του διευθυντή με όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού 

βοηθούν, κατά βάση, στη σύσφιξη των σχέσεων των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση στη 

δημιουργία κατάλληλων επικοινωνιακών διαύλων, χρήσιμων για την ύπαρξη ευχάριστου 

εργασιακού περιβάλλοντος. Εξάλλου, η σημασία των άτυπων διαύλων επικοινωνίας, αυτών 

δηλαδή που δεν προβλέπονται από τους θεσμοθετημένους κανόνες λειτουργίας του σχολείου, 

δυναμώνουν τη συνεκτικότητα των μελών της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση 

συμβάλλουν στη διεύρυνση της αμοιβαίας κατανόησης και στη βελτίωση των εργασιακών 

σχέσεων. Άλλωστε, η ικανότητα οποιασδήποτε ομάδας ανθρώπων να λειτουργεί και να 
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εξελίσσεται ομαλά, "εξαρτάται σημαντικά από το βαθμό συνοχής που παρουσιάζει" 

(Κατσορίδου-Παπαδοπούλου, 1993: 103), δηλαδή της κινητοποίησης "όλων των δυνάμεων 

που έλκουν τα μέλη και τα κάνουν να θέλουν να παραμείνουν στην ομάδα" (Cartwright, 

1970: 91). 

Τέλος, οι σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, 

δημιουργούν την αίσθηση της συλλογικής ευθύνης, βελτιώνουν την επικοινωνία και 

συμβάλλουν αναμφισβήτητα στη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ 

διευθυντή και δασκάλων, που αποτελεί και την επόμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου 

της εργασίας μας. 

4. Σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης διευθυντή και εκπαιδευτικών (ερωτήσεις 8-9). 

Σχετικά με τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης διευθυντή και εκπαιδευτικών το 57,8% 

των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών απάντησε αρνητικά και το 42,2% θετικά (βλέπε Πίνακα Νο 

19). Από το ερευνητικό αυτό αποτέλεσμα γίνεται σαφές ότι η πλειοψηφία των δασκάλων δεν 

εμπιστεύεται το διευθυντή για προσωπικά θέματα. Σε συνδυασμό με την ερώτηση (2) η 

έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί να αποδοθεί στον παράγοντα "χρόνια υπηρεσίας", αφού οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής υπηρετούν λίγα χρόνια στο ίδιο σχολείο, 

γεγονός που επαληθεύει την Υ3 ερευνητική μας υπόθεση. 

Βέβαια, το αποτέλεσμα αυτό της έρευνάς μας έρχεται σε αντίθεση: 

• με προηγούμενη έρευνα (Τζάνη, Παμουκτσόγλου & Στρατικόπουλος, 1998), στην 

οποία "οι δάσκαλοι δηλώνουν ότι εμπιστεύονται το διευθυντή του σχολείου τους σε 

ποσοστό 77%" (σ. 20). Διευκρινίζεται, όμως, πως η εμπιστοσύνη των δασκάλων προς 

το διευθυντή εστιάζεται στα υπηρεσιακά θέματα και όχι σε ατομικά-προσωπικά 

θέματα, για τα οποία ενδιαφερόμαστε πρωτίστως στη δική μας έρευνα. 

• με τις απαντήσεις των περισσότερων διευθυντών (81,3%), οι οποίοι, όμως, 

διευκρινίζουν ότι σε μεγάλο βαθμό τούς εμπιστεύονται κυρίως οι μόνιμοι στο σχολείο 

δάσκαλοι και ιδιαίτερα αυτοί με τους οποίους συνδέονται με φιλικές/ οικογενειακές 

σχέσεις. 

Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί (42,2%) που απάντησαν θετικά υπηρετούν πάνω από τέσσερα 

χρόνια στο ίδιο σχολείο. Από την ανάλυση αυτή μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο βαθμός 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στο διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς εξαρτάται ως ένα σημείο και 

από το χρόνο παραμονής των τελευταίων στο ίδιο σχολείο, αφού η δημιουργία και η 

εδραίωση κουλτούρας εμπιστοσύνης σε μια οργάνωση απαιτεί περισσότερα από τρία χρόνια 

παραμονής των εργαζομένων σε αυτή (Drucker, 1986). 
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Λογικά, η διαφοροποίηση αυτή των δασκάλων απέναντι στο πρόσωπο του διευθυντή 

μπορεί να δικαιολογηθεί ως εξής: Η ολιγόχρονη παραμονή των εκπαιδευτικών στο ίδιο 

σχολείο, όπως και σε κάθε ομάδα ανθρώπων, δεν παρέχει μεγάλες δυνατότητες για την 

ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ διοικούντων και διοικούμενων, επειδή οι άνθρωποι 

γενικά ξεκινούν τις γνωριμίες τους με επιφυλακτικότητα. Αντίθετα, η μακροχρόνια 

παραμονή των εκπαιδευτικών στο ίδιο σχολείο τούς βοηθά να γνωριστούν καλύτερα και κατ’ 

επέκταση τούς συνδέει με το συναίσθημα της κατανόησης και της αλληλεγγύης. Βέβαια, η 

σταθερότητα του προσωπικού στον ίδιο εργασιακό χώρο όχι μόνο "εξυπηρετεί τον 

εργαζόμενο από ψυχολογική πλευρά", αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετεί και τον οργανισμό, 

"γιατί έτσι αποφεύγει τις απώλειες που προέρχονται από συνεχή αλλαγή προσωπικού" 

(Καλογήρου, 2000: 30). Όμως, "οι μεγάλες ή/και συχνές αλλαγές στη σύσταση του 

προσωπικού ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες σ’ ένα σχολείο" (Καρατζιά-Σταυλιώτη 

& Λαμπρόπουλος, 2006: 297), αφού "η συχνή εναλλαγή του προσωπικού δυσχεραίνει την 

δημιουργία μιας ενιαίας και συνεπούς θετικής εικόνας του σχολείου" (Καψάλης, 2005: 11). 

Άλλωστε, χαρακτηριστική είναι δήλωση διευθυντή σχολείου με τριάντα (30) χρόνια 

υπηρεσία, ο οποίος υποστηρίζει ότι "με ελάχιστες εξαιρέσεις συνάδελφοι που υπηρετούν στο 

ίδιο σχολείο για πολλά χρόνια συνδέονται μεταξύ τους με ειλικρινή φιλία, με συνέπεια να 

αισθάνονται όλοι τους σαν μια καλή παρέα". 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, και το εύρημά μας (ερώτηση 8α), σύμφωνα με το οποίο 

οι σημαντικότεροι λόγοι ανάπτυξης κλίματος εμπιστοσύνης στο σχολείο μεταξύ διοικούντος 

και διοικούμενων κατά σειρά κατάταξης είναι: 

• η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του διευθυντή, 

• η πιθανότητα επίλυσης κάποιου προβλήματος, 

• η περίπτωση να τύχουν ειδικής μεταχείρισης από το διευθυντή. 

Είναι προφανές από το αποτέλεσμα αυτό ότι οι εκπαιδευτικοί βλέπουν το διευθυντή τους 

περισσότερο σαν ένα μέντορα-φίλο, που θα κατανοήσει τα προβλήματά τους και θα τους 

συμβουλέψει σε προσωπικά ζητήματα, και λιγότερο ως "διευθυντικό στέλεχος", που θα τους 

λύσει υπηρεσιακά και μόνο προβλήματα ή τελικά θα τύχουν ειδικής μεταχείρισης από αυτόν. 

Κι αυτό, γιατί, "το καλό διοικητικό στέλεχος πρέπει εμφανώς και ειλικρινά να ενδιαφέρεται 

για τα προσωπικά προβλήματα των υφισταμένων του, όταν μάλιστα οι ίδιοι του τα 

γνωστοποιούν", αφού "τα ιδιαίτερα προσωπικά προβλήματα των υφισταμένων είναι δυνατό 

να προκαλέσουν δυσλειτουργία της υπηρεσίας με απρόβλεπτα αποτελέσματα" 

(Παπαγιάννης, 2004: 92). Εξάλλου, ένας διευθυντής μπορεί όντως να χαρακτηριστεί ηγέτης, 

όταν δημιουργήσει "αίσθημα εμπιστοσύνης στον οργανισμό του" (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2003: 

12), ενώ "τα μέλη της ομάδας έχουν εμπιστοσύνη στον ηγέτη τους, αν αυτός είναι σε θέση να 
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ικανοποιεί τις ανάγκες τους και τους βοηθά να επιτύχουν τον κοινό τους στόχο" 

(Κωνσταντίνου, 2001: 38). 

Επιπρόσθετα, ο βαθμός εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών προς το πρόσωπο του 

διευθυντή σχολείου φαίνεται να επηρεάζεται από: (α) την ύπαρξη ιδιαίτερης συνομιλίας με 

τους υφισταμένους του στην αρχή της σχολικής χρονιάς (ερώτηση 4), (β) την επιδίωξή του 

για προσωπική επαφή και συζήτηση για υπηρεσιακά θέματα με τους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής μονάδας εντός του διδακτικού ωραρίου (ερώτηση 6) και (γ) την πρωτοβουλία του 

για άτυπες/ φιλικές συγκεντρώσεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου (ερώτηση 7). 

Το αποτέλεσμα αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όπου έχουν προηγηθεί συνομιλίες, 

προσωπικές επαφές και άτυπες συναντήσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών, έχει δημιουργηθεί 

το κατάλληλο υπόβαθρο, το οποίο επιτρέπει τους δασκάλους να εμπιστεύονται σε μεγάλο 

βαθμό το διευθυντή του σχολείου τους. 

Αλλά και στο ερώτημα (9), αν ο διευθυντής του σχολείου εμπιστεύεται "ατομικά του 

θέματα" στους υφισταμένους του, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών του δείγματός μας (ποσοστό 70,9%) απάντησε αρνητικά και μόνο το 29,1% 

απάντησε θετικά (βλέπε Πίνακα Νο 22). Η συντριπτική πλειοψηφία (82,9%) των 

εκπαιδευτικών που απαντούν θετικά υπηρετούν στην εκπαίδευση περισσότερα από επτά (7) 

χρόνια και στο ίδιο σχολείο πολλά χρόνια (βλέπε Πίνακες Νο 112 και Νο 117, αντίστοιχα), 

γεγονός που επαληθεύει την Υ3 ερευνητική μας υπόθεση. Από το ερευνητικό αυτό 

αποτέλεσμα διαπιστώνουμε ότι πάλι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους και το χρόνο παραμονής τους στο ίδιο σχολείο. 

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που: (α) έχουν λίγα χρόνια στην εκπαίδευση και (β) 

υπηρετούν λίγα χρόνια στο ίδιο σχολείο δεν κερδίζουν την εμπιστοσύνη του διευθυντή τους. 

Ακόμη, σύμφωνα με τον Πίνακα Νο 121, οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων 

εμπιστεύονται τέτοιου είδους προβλήματα περισσότερο στους δασκάλους-υφισταμένους τους 

που υπηρετούν οργανικά στο σχολείο τους και λιγότερο σε αυτούς που υπηρετούν με άλλου 

είδους σχέση προς το σχολείο τους, δηλαδή τους αναπληρωτές, τους αποσπασμένους, καθώς 

και όσους υπηρετούν στο σχολείο επειδή βρίσκονται στη διάθεση της υπηρεσίας. Το 

αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και από όσους διευθυντές (76,1%) απάντησαν ότι κάποιες 

φορές εμπιστεύονται δασκάλους για ατομικά τους ζητήματα, αφού επιλέγουν τους μόνιμους 

υπηρετούντες στο σχολείο συναδέλφους τους και αυτούς με τους οποίους έχουν οικειότητα. 

Οι υπόλοιποι διευθυντές, οι οποίοι απάντησαν αρνητικά, δικαιολογούν αυτή τους τη στάση, 

είτε επειδή δε θέλουν να "μεταφέρουν στο χώρο εργασίας και να φορτώνουν με δικά τους 

ατομικά/ οικογενειακά προβλήματα τους δασκάλους", είτε λόγω "χαρακτήρα" και 

"εσωστρέφειας", που χαρακτηρίζει μερικούς από αυτούς. 

Περαιτέρω, αν προστρέξουμε στις απαντήσεις των ερωτήσεων (4, 6 και 7α, Πίνακες Νο 

10, Νο 13 και Νο 14, αντίστοιχα), θα διαπιστώσουμε ότι η εμπιστοσύνη που δείχνει ο 
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διευθυντής στους δασκάλους του σχολείου αναπτύσσεται σταδιακά, αφού είναι συνάρτηση 

τριών τουλάχιστο βασικών παραμέτρων: (α) του βαθμού επικοινωνίας διευθυντή-δασκάλων 

στην αρχή της σχολικής χρονιάς για θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας, (β) του βαθμού επικοινωνίας διευθυντή-δασκάλων κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς και εντός του σχολικού χώρου για υπηρεσιακά και εκπαιδευτικά θέματα, και (γ) του 

βαθμού επικοινωνίας διευθυντή-δασκάλων εκτός διδακτικού-σχολικού ωραρίου με την 

πραγματοποίηση φιλικών (άτυπων) συναντήσεων, κατά τις οποίες συζητιούνται και 

προσωπικά-ατομικά ζητήματα με αποτέλεσμα τη δημιουργία φιλικών σχέσεων. 

Γεγονός, που σημαίνει ότι δεν αρκούν από μόνοι τους οι δύο πρώτες παράμετροι, που 

αναφέρονται παραπάνω, για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε ο 

διευθυντής να μπορεί να εμπιστεύεται προσωπικά του ζητήματα στους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου του, αφού από τις απαντήσεις των ερωτώμενων εκπαιδευτικών στην ερώτηση (7α) 

διαπιστώνουμε ότι τείνει να διαμορφωθεί μια θετική τάση εμπιστοσύνης του διευθυντή προς 

τους εκπαιδευτικούς. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως όπου 

συνευρίσκονται άτυπα όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, διευθυντής και απλοί δάσκαλοι, 

ξεπερνιούνται ανώδυνα δύσκολες καταστάσεις και επομένως υπάρχει το κατάλληλο πεδίο 

για δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στο διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό 

της σχολικής μονάδας. 

Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν αλλά και σύμφωνα με τα αποτελέσματα προγενέστερης 

έρευνας (Τζάνη και συν., 1998), "οι σχέσεις αγάπης και εμπιστοσύνης μεταξύ των 

συναδέλφων και του διευθυντή" καθώς και "οι σχέσεις καλής συνεργασίας του προσωπικού 

του σχολείου με το διευθυντή…" αποτελούν βασικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν 

θετικά το εργασιακό κλίμα του σχολείου (σ. 27) και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα 

και στη βελτίωση "του παραγόμενου στη σχολική μονάδα έργου" (Ξωχέλλης, 2005: 141). 

Επιπλέον, "η διαμόρφωση και διατήρηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης", αποτελεί πολύ 

σημαντικό παράγοντα παρακίνησης του διδακτικού προσωπικού, αφού "διευκολύνει τη 

δημιουργία νέων ιδεών και την ανάληψη πρωτοβουλιών" (Μπάκας, 2006: 121). 

Εν κατακλείδι, η αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στο διευθυντή και τους δασκάλους του 

σχολείου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, είναι εξαιρετικά χαμηλή, 

απορρίπτοντας την Υ2 ερευνητική μας υπόθεση. Παραπέρα, η δημιουργία σχέσεων 

εμπιστοσύνης είναι αποτέλεσμα αμφίδρομης επικοινωνίας, η οποία φαίνεται να απουσιάζει 

στα σχολεία που υπηρετούν οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί. Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατη 

έρευνα98, "η ανάπτυξη και η διατήρηση καλών σχέσεων στον εργασιακό χώρο απαιτεί χρόνο, 

                                                 
98 Αναφερόμαστε στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε θερινό κύκλο μαθημάτων του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Ε-ΜΒΑ) του 

Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς από τους 
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ώστε να αναπτυχθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η αυτογνωσία και η αναγνώριση και ο 

σεβασμός στο χαρακτήρα του άλλου" (Χυτήρης, 2003). Ακόμη, "σύμφωνα με το 90% των 

συγκεκριμένων ερωτηθέντων στελεχών μόνο σε ένα περιβάλλον εργασίας, στο οποίο οι 

διαπροσωπικές σχέσεις βασίζονται στην ηθική του χαρακτήρα, είναι δυνατό να αναπτυχθεί 

ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, χωρίς φόβο για το πραγματικό «ποιόν» του άλλου", 

αφού "στο περιβάλλον αυτό οι άνθρωποι μπορούν να «λειτουργήσουν» 

αλληλεπιδραστικά…" (σ. 12). Επιπλέον, η δυναμική "της εμπιστοσύνης, της περισσότερης 

ελευθερίας και των λιγότερων κανόνων" αποτελεί, σύμφωνα με τη M. Wheatley, "τη βάση 

για τη δημιουργία μιας κατάλληλης κουλτούρας", αφού, όπως η ίδια υπογραμμίζει, "ενώ 

αποκτήσαμε νέα τεχνολογία, νέα οργανωτικά διαγράμματα, νέα εκπαίδευση, αγνοούμε, 

ωστόσο, την πιο βασική δυναμική, την ανάγκη να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον" (Πρβλ. 

Δαμουλιάνου, 2004: 12). 

5. Λήψη αποφάσεων (ερωτήσεις 10-14). 

Ως προς τη λήψη αποφάσεων99 στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας, η έρευνα έδειξε ότι 

το 46,2% απαντάει "Ποτέ", δηλαδή οι διευθυντές δεν έχουν ιδιαίτερη συνομιλία με κάθε 

μέλος του διδακτικού προσωπικού πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων για 

θέματα που θα συζητηθούν (ερώτηση 10). Επίσης, το 47,6% δηλώνει ότι αυτό συμβαίνει 

"Μερικές Φορές", ενώ το υπόλοιπο ποσοστό, που μόλις αγγίζει το 6,2% σημειώνει ότι η 

συνομιλία αυτή πραγματοποιείται "Πάντα" (βλέπε Πίνακα Νο 23). Το αποτέλεσμα αυτό 

ταυτίζεται σχεδόν με τις απαντήσεις των διευθυντών, αφού ένα μεγάλο ποσοστό του αριθμού 

τους (33,6%) δηλώνει ότι δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση πριν από τις συνεδριάσεις του 

συλλόγου των διδασκόντων. Οι υπόλοιποι (60%), οι οποίοι απαντούν θετικά, διευκρινίζουν 

ότι η συγκεκριμένη συζήτηση εξαντλείται κυρίως κατά τις συνεδριάσεις του συλλογικού 

αυτού οργάνου, και μόνο το (6,4%) δηλώνει ότι πάντα προηγείται συζήτηση πριν από τις 

συνεδριάσεις αυτές. 
                                                                                                                                           

καθηγητές κ. Τάσο Μάλλιαρη του Loyola University of Chicago (Ειδικά θέματα Διεθνούς 

Χρηματοοικονομικής και Μακροοικονομίας) και τον κ. Λεωνίδα Χυτήρη του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς (Θεωρία Κατανόησης και Ανάπτυξης Διαπροσωπικών Σχέσεων). 
99 Λέγοντας λήψη αποφάσεων εννοούμε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται, για να επιλυθεί, 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οποιοδήποτε πρόβλημα, το οποίο έχει σχέση με την επιτυχή 

έκβαση των στόχων που έχουν εκ των προτέρων θέσει τα μέλη μιας ομάδας ή ενός κοινωνικού 

οργανισμού, όπως το σχολείο. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες, όπως π.χ. την ψυχοσύνθεση του διευθυντή, το οργανισμιακό (ή οργανωτικό) κλίμα 

που επικρατεί στο σχολείο, την αντίληψη του διευθυντή για τους διάφορους ρόλους μέσα στο 

σχολείο, το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας κ.λπ.. 
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Με βάση το ερευνητικό αυτό αποτέλεσμα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι σε ένα 

σημαντικό αριθμό σχολικών μονάδων δεν προηγείται της συνεδρίασης του συλλόγου των 

διδασκόντων συζήτηση μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών για τα προς συζήτηση 

θέματα, απορρίπτοντας την Υ5 ερευνητική μας υπόθεση. Αυτό πιθανό να οφείλεται στο 

γεγονός ότι πρόκειται για "προγραμματισμένες" αποφάσεις, δηλαδή αποφάσεις, που ως 

γνωστό, λαμβάνονται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και αφορούν π.χ. τον ορισμό των 

εφημερευόντων μεταξύ των διδασκόντων ή την κατανομή του διδακτικού και εξωδιδακτικού 

έργου (Π.Δ. 201/ 1998, ΦΕΚ 161, τ. Α΄) ή απλώς τη διεκπεραίωση αποφάσεων που 

λαμβάνονται από τα ανώτερα διοικητικά επίπεδα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας (π.χ. 

ΥΠ.Ε.Π.Θ.) (Ρες, 2004: 44). Με άλλα λόγια, αφορούν: (α) "δομημένα" προβλήματα (ή 

προβλήματα ρουτίνας) του οργανισμού και λαμβάνονται στη βάση κάποιας δεδομένης 

διαδικασίας (Robbins, 1976. Dubrin, 1998), βάσει προκαθορισμένων πολιτικών ή κανόνων, 

και (β) "δραστηριότητες που έχουν αποφασιστεί και προγραμματιστεί "άνωθεν" και όχι με 

πρωτοβουλία του ίδιου του σχολείου, βεβαιώνοντας έτσι τη συγκεντρωτική διοίκηση του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος" (Σαΐτης, 2005: 139). 

Ας σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που απαντούν αρνητικά στη 

συγκεκριμένη ερώτηση υπηρετούν σε σχολεία αστικών περιοχών και δεν κατέχουν οργανική 

θέση σε αυτά, δηλαδή υπηρετούν προσωρινά στα σχολεία αυτά είτε ως αποσπασμένοι είτε ως 

αναπληρωτές (βλέπε Πίνακες Νο 102 και Νο 122, αντίστοιχα). Η αρνητική απάντηση των 

εκπαιδευτικών αυτών δύναται να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι συχνές μετακινήσεις τους, σε 

ετήσια βάση, είναι έντονες, κυρίως στα τρία πρώτα χρόνια της εκπαιδευτικής τους 

σταδιοδρομίας, αφού το ισχύον σύστημα μεταθέσεων και αποσπάσεων τους παρέχει τη 

δυνατότητα να βελτιώσουν τις οργανικές τους θέσεις. Ο τρόπος αυτός πιθανώς να εξυπηρετεί 

το συμφέρον των εκπαιδευτικών, αφού περιορίζονται τα οικογενειακά και ως ένα σημείο τα 

οικονομικά τους προβλήματα, ωστόσο επηρεάζεται σημαντικά ο βαθμός συνοχής των μελών 

του συλλόγου διδασκόντων και κατ’ επέκταση η συνολική απόδοση του σχολείου. Κι αυτό, 

επειδή η μετακίνηση αυτή των δασκάλων καταργεί "τη βασική διοικητική αρχή «της 

ενότητας προσωπικού», που υπαγορεύει την ανάγκη για ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας 

και δημιουργικών πρωτοβουλιών μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Συγκεκριμένα, η περιορισμένη συνεργασία διευθυντή και εκπαιδευτικών πριν από τις 

συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων συντελεί, κατά κανόνα, στη λήψη "κατά 

πλειοψηφία" αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να λαμβάνονται εντός των δημοκρατικών 

πλαισίων, όμως δε συνεπάγεται και την πλήρη υλοποίησή τους. Για παράδειγμα, σε κάποια 

συνεδρίασή του κάποιος σύλλογος διδασκόντων πιθανό να αποφασίσει την πραγματοποίηση 

μιας σειράς επισκέψεων και σχολικών εκδηλώσεων. Όμως, όταν δεν υπάρχει η συνολική 

δέσμευση των εκπαιδευτικών, εγείρονται αμφιβολίες αν ο συγκεκριμένος σχολικός 

προγραμματισμός θα υλοποιηθεί στο σύνολό του. Η συλλογιστική αυτή έχει μεγάλη 
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βαρύτητα και για τη γενικότερη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας, εφόσον η μάθηση δεν 

παρέχεται μόνο μέσα στην τάξη, δηλαδή εντός του σχολικού χώρου, αλλά και εκτός αυτού, 

αφού επηρεάζεται από το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, όπως π.χ. με επισκέψεις σε 

μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, με συμμετοχή των μαθητών σε διάφορα προγράμματα 

περιβαλλοντικής ή κυκλοφοριακής αγωγής κ.ά.. Με άλλα λόγια, το σχολείο οφείλει να 

βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με τους παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντός του 

"με κοινό στόχο την εξυπηρέτηση της ορθής αγωγής και εκπαίδευσης του παιδιού" (Σαΐτης, 

2005-α: 287). 

Περαιτέρω, αν σταθούμε στις απαντήσεις των ερωτώμενων εκπαιδευτικών που δηλώνουν 

ότι οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται "Πάντα", ποσοστό (6,2%), θα διαπιστώσουμε 

ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών (70,1%) των εκπαιδευτικών υπηρετεί σε σχολεία εκτός 

του νομού Αττικής, δηλαδή της επαρχίας, και βρίσκονται στο ίδιο σχολείο λίγα χρόνια 

(βλέπε Παράρτημα, Πίνακα Νο XIV). Το αποτέλεσμα αυτό δύναται να αποδοθεί στο γεγονός 

ότι από τα σχολεία της ελληνικής επαρχίας ξεκινούν την καριέρα τους στην πλειονότητά 

τους οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αισθάνονται την ανάγκη για γενικότερη 

ενημέρωση πάνω στα σχολικά θέματα, κυρίως από το διευθυντή του σχολείου. Αλλά και οι 

διευθυντές των σχολείων αυτών θεωρούν απαραίτητη τη συνομιλία με τους συγκεκριμένους 

δασκάλους πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, ώστε να 

διαμορφώσουν μια σφαιρική αντίληψη για τα προς συζήτηση θέματα, αφού θα έχουν ήδη 

καταγράψει τις σκέψεις και τις στάσεις των δασκάλων αυτών. 

Αν προστρέξουμε στις απαντήσεις: (α) των ερωτήσεων (4, 6 και 7), που αναφέρονται 

στην ύπαρξη συναντήσεων/ συζητήσεων μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στην 

αρχή της σχολικής χρονιάς, κατά τη διάρκεια αυτής, εντός και εκτός σχολείου και στην 

ύπαρξη άτυπων συναντήσεων και (β) των ερωτήσεων (8 και 9), που αναφέρονται στην 

ύπαρξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα σε διοικούντες και διοικούμενους, 

διαπιστώνουμε ότι η συμπεριφορά των ερωτώμενων εκπαιδευτικών είναι κατά κανόνα η ίδια. 

Δηλαδή, όσοι από τους δασκάλους έχουν απαντήσει θετικά (ΝΑΙ, ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ή 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ) στα ερωτήματα αυτά, απαντούν με τον ίδιο τρόπο (ΠΑΝΤΑ ή ΠΟΛΛΕΣ 

ΦΟΡΕΣ) και στη συγκεκριμένη ερώτηση (10). Επίσης, οι περισσότεροι από τους 

ερωτώμενους εκπαιδευτικούς που απάντησαν αρνητικά (ΟΧΙ ή ΚΑΘΟΛΟΥ) στις ερωτήσεις 

αυτές, απαντούν αρνητικά και στην ερώτηση (10) (βλέπε Πίνακες Νο 10, Νο 13, Νο 16, Νο 

19 και Νο 22, αντίστοιχα). 

Τα παραπάνω ευρήματα σημαίνουν ότι, όπου δεν προηγήθηκαν συναντήσεις/ συνομιλίες 

ανάμεσα στο διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου για άλλου είδους θέματα 

(π.χ. εκπαιδευτικά) και όπου δεν υπάρχουν ισχυρές σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης για 

θέματα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. οικογενειακά, υγείας, επαγγελματικά), δεν υπάρχει και 

ιδιαίτερη συνομιλία διευθυντή/ δασκάλων για τα προς συζήτηση θέματα των συνεδριάσεων 
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του συλλόγου των διδασκόντων. Επομένως, σε ένα μεγάλο ποσοστό (46,2%) (βλέπε Πίνακα 

Νο 23), οι αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων παίρνονται χωρίς την ύπαρξη 

ιδιαίτερης διερευνητικής συνομιλίας ανάμεσα στο διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς πριν 

από τις συνεδριάσεις του συλλογικού αυτού οργάνου. 

Ως προς το φύλο, η έρευνα έδειξε ότι οι διευθυντές, όταν έρχονται σε επαφή μαζί τους για 

τη συγκεκριμένη συνομιλία, επιλέγουν κυρίως τους άντρες συναδέλφους τους και όχι τις 

γυναίκες (βλέπε Πίνακα Νο 108). Απαίτηση, όμως, των γυναικών κυρίως εκπαιδευτικών, 

σύμφωνα με δηλώσεις τους, είναι ο διευθυντής να συζητά τα θέματα που αφορούν το 

σχολείο και γενικά τη λειτουργία του με όλους τους συναδέλφους και όχι "να ξεχωρίζει 

κάποιους και μ’ αυτούς να αποφασίζει για όλους". 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, το αποτέλεσμα αυτό συμβαίνει: 

• είτε γιατί "στις συντηρητικές δομές και στις προκαταλήψεις της ελληνικής κοινωνίας" 

(Βουιδάσκης, 2000: 450) υπάρχει "συμβολική ανωτερότητα των αντρών" (Κανταράκη, 

2000: 423), όταν "οι γυναίκες θεωρούνται ακόμη εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας" 

(Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, 1995: 65). Με άλλα λόγια, γίνονται διακρίσεις, υπάρχει 

προκατάληψη και δυσπιστία προς το γυναικείο φύλο "μέσα από τα πρότυπα της 

ανδραρχίας", αφού οι άντρες φαίνεται επίσημα να δηλώνουν ότι τους ενοχλεί να έχουν 

μια γυναίκα σε μια οποιαδήποτε θέση ισχύος απέναντί τους (Al Khalifa, 1992: 101), 

• είτε γιατί "το εργασιακό περιβάλλον είναι ανδροκρατούμενο και δεν εμπιστεύεται 

αρκετά τις γυναίκες" (Αθανασούλα-Ρέππα, 2000: 460), με συνέπεια "το μεγαλύτερο 

ποσοστό των γυναικών να περιορίζεται απλά στην εκτέλεση της εργασίας που τους 

έχει ανατεθεί" (Ρεΐση-Ματσούκα, 1998: 46). Δηλαδή, υπάρχει «εξανδρισμένη 

αντίληψη» για την ισότητα (Αθανασιάδου και συν., 2001: 50), αφού "η γενικότερη 

αναδιοργάνωση στη συνολική κοινωνική δομή δε συνέβαλε αρκετά στην αλλαγή των 

παραδοσιακών αντιλήψεων για τη γυναίκα" (Σαΐτη, 2000-α: 154). Κι αυτό, γιατί 

"γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι θέσεις των δύο φύλων στην κοινωνία μας είναι 

διαφορετικές", όταν ακόμη "στις ιδέες μας για την κοινωνία οι γυναίκες 

προσλαμβάνονται ως κατώτερες" (Deschamps & Doise, 1999: 341). 

Αναφορικά με το αν οι προ των συνεδριάσεων του συλλόγου των διδασκόντων 

διερευνητικές συζητήσεις βοηθούν στη λήψη καλύτερων (ομόφωνων) αποφάσεων, οι 

απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών κατά σειρά κατάταξης έχουν ως εξής: 

• στην ελαχιστοποίηση των προστριβών, 

• στη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου της συνεδρίασης, 

• στην ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών, 

• στην πρόληψη των συγκρούσεων, 
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• στην κατάλληλη διαμόρφωση της εισήγησης για κάθε θέμα και 

• στη λήψη ομόφωνων αποφάσεων. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνουμε ότι η ιδιαίτερη αυτή συνομιλία 

διευθυντή-δασκάλων δε συμβάλλει στη λήψη ομόφωνων αποφάσεων, γεγονός που πιθανά 

αποδίδεται στην έλλειψη συνεκτικότητας των μελών της σχολικής κοινότητας, η οποία 

φαίνεται να είναι αποτέλεσμα: (α) της μεγάλης κινητικότητας των δασκάλων σε ετήσια 

βάση, (β) των αντιθέσεων και συγκρούσεων που δημιουργούνται λόγω των διαφορετικών 

στόχων των μελών του συλλόγου των διδασκόντων, αφού ως ομάδα παρουσιάζει "μία 

δυναμική σχέσεων" (Χατζηπαναγιώτου, 2003: 61) και (γ) των "προσωπικών λόγων" και «των 

αντικρουόμενων "συμφερόντων" που πολλές φορές υπάρχουν ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς», όπως διαπιστώνουν ορισμένες δασκάλες. Αντίθετα, και σύμφωνα πάντα με 

τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, η προ των συνεδριάσεων του συλλόγου των διδασκόντων 

συνομιλία ανάμεσα στο διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου συντελεί 

αποφασιστικά αφενός στην ελαχιστοποίηση των προστριβών ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

και αφετέρου στη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου των συνεδριάσεων. Πρακτικά, αυτό 

σημαίνει ότι οι προσωπικές αυτές συναντήσεις του διευθυντή με τα μέλη του συλλόγου των 

διδασκόντων συντελούν στη λήψη ορθολογικών/ σωστών100 αποφάσεων και, ως ένα βαθμό, 

βοηθούν στη δημιουργία και διατήρηση του καλού εργασιακού κλίματος στο σχολείο. 

Επομένως, κάθε ηγετικό στέλεχος της εκπαίδευσης, για να είναι αποτελεσματικό, οφείλει, 

προτού καταλήξει σε οποιαδήποτε απόφαση, να εμπλακεί "σε ουσιώδη προκαταρκτική 

εργασία" αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες, διακρίνοντας τα γεγονότα από τις γνώμες 

και το σπουδαιότερο ενθαρρύνοντας "τη συμμετοχή των υφισταμένων του στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων" (Σαΐτης, 2005: 141). Κι αυτό, επειδή σήμερα τα περισσότερα από τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα ζητήματα που χειρίζονται οι ηγέτες των 

εκπαιδευτικών οργανισμών είναι δύσκολα, μη δομημένα και απρόβλεπτα. 

Σε ό,τι αφορά το είδος των αποφάσεων που λαμβάνονται κατά τις συνεδριάσεις του 

συλλόγου των διδασκόντων (ερώτηση 11), το εύρημά μας έδειξε ότι κατά κανόνα οι 

αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία. Το αποτέλεσμα αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, επειδή, 

όπως αναφέραμε πιο πάνω (ερώτηση 10), η συνομιλία του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς 

κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν οδηγεί σε ομόφωνες αποφάσεις. Εξάλλου, "η 

ομοφωνία101 είναι απαραίτητη, ικανή αλλά όχι και αναγκαία συνθήκη, για την εύρυθμη 

                                                 
100 Σύμφωνα με τους Arnold, Cooper and Robertson (1995) "σωστή απόφαση είναι η λογική (ra-

tional) απόφαση: Εκείνη που οδηγεί στην επιλογή που έχει την «υψηλότερη προσδοκώμενη 

αξία»" (Πρβλ. Δημητρόπουλος, 2003: 37). 
101 "Η ομοφωνία δεν είναι εύκολο πάντα, όχι όμως και ακατόρθωτο, αρκεί να υπάρχει 

αυτοσυναίσθηση, υπευθυνότητα, προσδιορισμένοι ρόλοι για κάθε συνάδελφο (εννοείται και το 
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λειτουργία της σχολικής μονάδας και συναντάται συνήθως στα ολιγοθέσια σχολεία. Εφόσον 

όλοι μπορούν να εκφράσουν και να αιτιολογήσουν την άποψή τους, εφόσον το διαφορετικό 

μπορεί να γίνει σεβαστό, τότε η ομοφωνία-ομοιομορφία δίνει τη θέση της στην αποδοχή της 

δημοκρατικής οργάνωσης", σημειώνουν δύο νεαρές δασκάλες. 

Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζουν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών (28,8%), οι οποίοι 

δηλώνουν ότι κάποιες φορές οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις συνεδριάσεις του 

συλλογικού αυτού οργάνου είναι συμβιβαστικές (κλήρος) (βλέπε Πίνακα Νο 26). Στην 

πράξη, αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές, για να διατηρηθεί η αρμονική συνεργασία μεταξύ 

των δασκάλων και κατ’ επέκταση να αποφευχθεί η διατάραξη του καλού εργασιακού 

κλίματος στο χώρο του σχολείου, οδηγούμαστε σε συμβιβαστικές αποφάσεις. Ο 

συμβιβασμός αυτός υποχρεώνει τα άτομα ή τις υποομάδες που έχουν αντίθετες γνώμες-

απόψεις για ένα συγκεκριμένο θέμα να οδηγηθούν "σε μια μέση λύση" διατηρώντας, όμως, 

σε κάθε περίπτωση τις διαφορές τους (Σαΐτης, 2002-α: 227). Αυτός ο τρόπος ίσως δεν οδηγεί 

πάντα στη λήψη των ορθότερων αποφάσεων, σίγουρα όμως οι συμβιβαστικές αποφάσεις που 

λαμβάνονται αφενός έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του καλού κλίματος, το οποίο είναι 

απαραίτητος παράγοντας αρμονικής συνεργασίας των μελών του συλλογικού αυτού οργάνου 

για την επίτευξη των σκοπών της σχολικής ομάδας και αφετέρου αναδεικνύουν τον υψηλό 

βαθμό ωριμότητας των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι υπήρξαν και αρκετοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

μας δήλωσαν ότι στα σχολεία τους δεν είναι λίγες οι φορές που κατά τις συνεδριάσεις του 

συλλόγου των διδασκόντων οι αποφάσεις που τελικά λαμβάνονται είναι "διευθυντικές". 

Δηλαδή, είναι σύμφωνες με όσα "εκ των προτέρων έχει αποφασίσει ο διευθυντής", 

υπογραμμίζει συγκεκριμένη εκπαιδευτικός με δωδεκαετή υπηρεσία στην εκπαίδευση. 

Αναντίρρητα, οι κατά πλειοψηφία αποφάσεις είναι δημοκρατικές, αλλά δεν εξυπηρετούν 

όλα τα μέλη του συλλόγου των διδασκόντων, με συνέπεια να εκφράζονται παράπονα από 

κάποιους εκπαιδευτικούς, επιβεβαιώνοντας την Υ4 ερευνητική μας υπόθεση. Σύμφωνα με τα 

αποτέλεσμα της έρευνάς μας (ερώτηση 12), τα παράπονα εκφράζονται, κυρίως, επειδή 

αισθάνεται αδικημένος ένας εκπαιδευτικός και ακολουθούν κατά σειρά κατάταξης: 

• διαπιστώνει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται για ίδια θέματα στηρίζονται κατά 

καιρούς σε διαφορετικά κριτήρια, 

• πιστεύει ότι λόγω της θέσης του ο διευθυντής επηρεάζει άλλους εκπαιδευτικούς, 

• πιστεύει ότι δεν ακούστηκαν διεξοδικά όλες οι απόψεις και 

                                                                                                                                           
Διευθυντή) με κυρίαρχο στοιχείο την αλληλοκατανόηση και την εφαρμογή όχι μόνο του 

νομοθετικού πλαισίου, αλλά και του άτυπου ηθικού", τονίζει γυναίκα εκπαιδευτικός με δεκαέξι 

χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση. 
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• εκτιμά ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες εκ μέρους του διευθυντή. 

Επειδή η διατύπωση παραπόνων εκ μέρους των εκπαιδευτικών προς το διευθυντή είναι 

ένας κρίσιμος παράγοντας για την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, οι τελευταίοι 

πρέπει να συζητούν τα διαπροσωπικά προβλήματα μεταξύ τους με ειλικρίνεια και με 

σαφήνεια, ώστε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, και ο διευθυντής 

της σχολικής μονάδας οφείλει να επιδιώκει να έρχεται σε καθημερινή επαφή με τους 

δασκάλους προτάσσοντας τα στοιχεία της απόλυτης αντικειμενικότητας, διακριτικότητας και 

εμπιστοσύνης προς αυτούς (Σαΐτης, 2002-α: 204-205). Εξάλλου, αρκετοί εκπαιδευτικοί 

σημειώνουν ότι "τα παράπονα ασφαλώς πρέπει να ακούγονται και να γίνονται σεβαστά. Ο 

διευθυντής οφείλει με ανοιχτό μυαλό και καλή διάθεση να προσπαθεί να «εκτονώνει» 

αντιπαραθέσεις και έκρυθμες καταστάσεις και να προσπαθήσει να ανιχνεύσει τα βαθύτερα 

αίτια μέσα σε κλίμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης και όχι αντιπαράθεσης. Μια ομάδα 

λειτουργεί πολύ καλύτερα, όταν οι αντιθέσεις, οι αντιπαραθέσεις, τα παράπονα, τα 

προβλήματα μετριάζονται -είναι εξάλλου δύσκολο να εξαφανιστούν- παρά όταν υπάρχει 

αδιαφορία γι’ αυτά που οδηγεί στην όξυνση". 

Ενώ, παράλληλα, "ο εκπαιδευτικός πρέπει να σέβεται και να εκτιμά το δύσκολο έργο του 

διευθυντή (κυρίως στο να συνθέτει λειτουργικά τις αντιθέσεις) και να διατυπώνει τα 

παράπονά του με θάρρος, αλλά και διάθεση αυτοκριτικής και αυτοελέγχου", παρατηρεί άλλη 

εκπαιδευτικός αναφερόμενη εμμέσως πλην σαφώς στο βαθμό ωριμότητας των συναδέλφων 

της. Επίσης, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός από τους ερωτηθέντες διευθυντές (42,3%) 

δηλώνουν ότι εκφράζονται παράπονα από τους εκπαιδευτικούς, αλλά αυτό συμβαίνει 

"σπάνια" ή "κάποιες φορές", κυρίως όταν δε συμφωνούν με συγκεκριμένες αποφάσεις ή, 

όπως σημειώνει διευθυντής με εξαετή διευθυντική υπηρεσία, όταν "θίγονται κεκτημένα 

εθιμικά, ως επί το πλείστον και όχι νομικά δικαιώματά τους". 

Αναφορικά με το ερώτημα (13), γιατί "οι αποφάσεις που δε λαμβάνονται ομόφωνα στο 

χώρο του σχολείου διαταράσσουν τις σχέσεις των εκπαιδευτικών", οι ερωτώμενοι 

εκπαιδευτικοί απαντούν "Πάρα Πολύ - Κάπως/ Αρκετά" κατά σειρά, ως εξής: 

• δημιουργούνται αντίθετες ομάδες εκπαιδευτικών (κλίκες) (73,6%), 

• υπάρχει απροθυμία για υλοποίηση της απόφασης εκ μέρους όλων των εκπαιδευτικών 

(71,2%) και 

• υπάρχει έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς (69,6%) (βλέπε Πίνακα 

29). 
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Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που υποστηρίζουν ότι μεταξύ τους 

δημιουργούνται αντίθετες ομάδες (κλίκες):102 

(α) είναι γυναίκες και υπηρετούν σε μεγάλα σχολεία (7/ θέσια και άνω) των αστικών 

περιοχών της επαρχίας (βλέπε Παράρτημα, Πίνακες Νο XV, Νο XVI, Νο XVII και Νο 

XVIII, αντίστοιχα). Το γεγονός αυτό πιθανό να οφείλεται αφενός στην άνιση 

μεταχείριση των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον λόγω "εθιμοτυπικών προτύπων", 

αφού η δομή της σύγχρονης κοινωνίας δε συνέβαλε, στο βαθμό που θα έπρεπε, στην 

"αλλαγή των παραδοσιακών αντιλήψεων για τη γυναίκα" (Σαΐτη, 2000-α: 154), 

αφετέρου δε στο μεγάλο αριθμό των δασκάλων, αφού ο μεγάλος αριθμός των μελών σε 

μια ομάδα "σημαίνει περισσότερα αντικρουόμενα συμφέροντα, περισσότερες 

συγκρούσεις προσωπικοτήτων και μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη αντίπαλων μερών" 

(Hackman & Wageman, Πρβλ. Οικονομικός Ταχυδρόμος, 2003: 57). 

(β) είναι δάσκαλοι που έχουν λίγα χρόνια στο ίδιο σχολείο (1-3) (βλέπε Παράρτημα, 

Πίνακα Νο XIX). Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι 

νεοτοποθετηθέντες εκπαιδευτικοί, ως καινούρια μέλη της συγκεκριμένης ομάδας 

εκπαιδευτικών, δεν έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με άλλα αρχαιότερα μέλη και επομένως οι 

αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων στηρίζονται στις απόψεις των παλαιότερων 

συναδέλφων τους. Άλλωστε, η εμπειρία μας μάς διδάσκει ότι η ανάθεση του διδακτικού 

και του εξωδιδακτικού έργου της σχολικής μονάδας, όπως π.χ. η κατανομή των τάξεων 

κ.ά., γίνεται όχι με επιστημονικά κριτήρια, αλλά σύμφωνα με το υπάρχον κατεστημένο 

του συγκεκριμένου σχολείου, αφού "τα κριτήρια στα οποία βασίζεται δεν είναι τυπικά 

προσδιορισμένα" (Γιαννακοπούλου, 2003: 119). Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι οι 

διευθυντές, ίσως λόγω περιορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων δε φαίνεται να βοηθούν 

τους νέους συναδέλφους, ώστε οι τελευταίοι να ενταχθούν με ομαλό τρόπο στο νέο 

εργασιακό περιβάλλον τους και να αποφύγουν παράπονα, κλυδωνισμούς και διατάραξη 

της ισορροπίας των σχέσεων του διδακτικού προσωπικού του σχολικού οργανισμού. 

Ως προς την απροθυμία για υλοποίηση των αποφάσεων (όχι ομόφωνων) του συλλόγου 

διδασκόντων από όσους εκπαιδευτικούς δε συμφωνούν με αυτές, αλλά είναι υποχρεωμένοι 

να το κάνουν από την υπάρχουσα νομοθεσία, σημειώνουμε ότι φυσιολογικά προσπαθούν με 

τον α΄ ή β΄ τρόπο να εμποδίσουν και να ματαιώσουν την υλοποίηση αυτών ή αντιδρούν 

μελλοντικά σε οποιαδήποτε απόφαση επηρεάζοντας αρνητικά την όλη εκπαιδευτική 

διαδικασία. Δικαιολογείται, λοιπόν, απόλυτα η έλλειψη συνεργασίας, η παρουσία κακής 

επικοινωνίας που παρατηρείται ανάμεσα στο προσωπικό του σχολείου και κατ’ επέκταση το 
                                                 
102 Με τον όρο κλίκες εννοούμε ομάδες μελών του διδακτικού προσωπικού, οι οποίες διαμορφώνουν 

ανταγωνιστική και προκλητική ή εχθρική πολλές φορές συμπεριφορά προς άλλους δασκάλους με 

αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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αρνητικό εργασιακό κλίμα, το οποίο αναπόφευκτα διαμορφώνεται και χαρακτηρίζει το 

συγκεκριμένο σχολείο με όλες τις αρνητικές συνέπειες για τη μελλοντική πορεία του. 

Σε ό,τι αφορά το ερώτημα (14), "πώς αντιμετωπίζει ο διευθυντής (-ρια) του σχολείου 

τέτοιου είδους καταστάσεις", οι απαντήσεις των ερωτώμενων εκπαιδευτικών παρουσιάζουν 

την εξής σειρά κατάταξης: 

• τονίζει στους εκπαιδευτικούς ότι οι αποφάσεις λήφθηκαν με δημοκρατικό τρόπο, 

• τονίζει στους εκπαιδευτικούς ότι η επίτευξη των σκοπών του σχολείου είναι πάνω από 

προσωπικές, συγγενικές, φιλικές, κομματικές και άλλες σχέσεις ή διαφορές μας, 

• κάνει χρήση της εξουσίας του, 

• καταφεύγει στην προϊσταμένη αρχή, για να δώσει την όποια λύση, και 

• αδιαφορεί για το τελικό αποτέλεσμα. 

Από το αποτέλεσμα αυτό γίνεται σαφές ότι ο διευθυντής πρώτον, προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει τα όποια παράπονα των δασκάλων εξηγώντας σε αυτούς ότι η διαδικασία 

λήψης αποφάσεων ήταν δημοκρατική και δεύτερο, ανάλογα με τη συμπεριφορά των 

υφισταμένων του ακολουθεί την τυπική εφαρμογή του νόμου. Εξάλλου, οι περισσότεροι από 

τους ερωτηθέντες διευθυντές (83,5%) δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν την οδό του διαλόγου 

και εξαντλούν κάθε επικοινωνιακή πιθανότητα, για να αντιμετωπίσουν παρόμοιες 

καταστάσεις στο χώρο του σχολείου. Επειδή η εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιείται από 

όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας και η απόδοση κάθε εκπαιδευτικού 

εξαρτάται όχι μόνο από τις ικανότητές του και την οργανωσιακή υποστήριξη αλλά και από 

τη θέλησή του, εκτιμούμε ότι ο διευθυντής, ως ηγέτης του σχολείου, στο πλαίσιο της 

δημιουργίας θετικού κλίματος οφείλει (Σαΐτης, 2005: 256-258): 

(α) να κατανείμει σωστά το έργο του σχολείου (διδακτικό και εξωδιδακτικό) μεταξύ των 

διδασκόντων, 

(β) να παρακινεί τους δασκάλους για την ανάληψη δημιουργικών πρωτοβουλιών, 

(γ) να έχει ανοικτή επικοινωνία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας όχι μόνο σε ό,τι 

αφορά την εκτέλεση των εργασιών, αλλά σε ό,τι αφορά όλο το πλέγμα των ανθρώπινων 

σχέσεων, 

(δ) να ενεργεί ως παράγοντας διοικητικής ανάπτυξης, 

(ε) να χειρίζεται σωστά τις διαφορές που παρουσιάζονται στο σχολείο, και 

(στ) να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τη σχολική πραγματικότητα. 

Με άλλα λόγια, ο διευθυντής/ ηγέτης που διακρίνεται για τις ικανότητές του 

αντιμετωπίζει τις "δύσκολες συμπεριφορές" περισσότερο με την "πειθώ" και λιγότερο με τη 

"χρήση εξουσίας".  
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Εν κατακλείδι, όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι 

αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, λίγο-πολύ, ταυτίζονται με τη λειτουργία του 

σχολείου. Περαιτέρω, αν και η διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί μία από τις πιο 

σημαντικές λειτουργίες που επιτελεί ένας ηγέτης, εντούτοις η επιτυχία αυτού εξαρτάται από 

το κατά πόσο θα καταφέρει να έχει αμφίδρομη επικοινωνία και κατανόηση από τους 

υφισταμένους του. 

Κατά συνέπεια, η ικανότητά του να συνομιλεί με τους απλούς εκπαιδευτικούς για τα 

θέματα λειτουργίας του σχολείου πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων 

και να είναι αμερόληπτος και δίκαιος στη λήψη των αποφάσεων του συλλόγου των 

διδασκόντων, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο δημιουργίας καλού κλίματος στο χώρο του 

σχολείου. 

6. Επιβράβευση και ενθάρρυνση των δασκάλων από το διευθυντή για τις 

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν (ερώτηση 15). 

Ως προς το ερώτημα (15), αν "ο (η) διευθυντής (-ρια) του σχολείου επιβραβεύει 

δημοσίως συναδέλφους σας για πρωτοβουλίες (π.χ. νέα προγράμματα και καινοτομίες), που 

αναλαμβάνουν εντός και εκτός σχολείου, και ενθαρρύνει τέτοιες προσπάθειες", τα 

υποκείμενα της έρευνας απαντούν στην πλειοψηφία τους θετικά, αφού το 37,5% δηλώνει 

ΠΑΝΤΑ και το 51,1% ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ (βλέπε Πίνακα Νο 33). 

Από το αποτέλεσμα αυτό γίνεται φανερό ότι οι περισσότεροι διευθυντές χρησιμοποιούν 

τον έπαινο, ως μέσο παρώθησης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πράγματι, όταν ένα διευθυντικό στέλεχος επιβραβεύει ή επαινεί 

τους υφισταμένους του, στην πραγματικότητα αφυπνίζει τα συναισθήματά τους, τους 

παρακινεί, τους ενισχύει θετικά και ενδυναμώνει τις προσπάθειές τους, ώστε να συνεχίσουν 

να εργάζονται με επιμέλεια και ζήλο. Με άλλα λόγια, η παρακίνηση αναγνωρίζεται ως η 

πλέον κρίσιμη παράμετρος, η οποία καθορίζει την απόδοση των υπαλλήλων (Χατζηπαντελή, 

1999: 61). Επίσης, "όταν κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα αμείβεται, τότε η πιθανότητα 

επανάληψης της συμπεριφοράς αυτής αυξάνεται" (Λαλούμης, 2004: 59). Στη σχετική 

βιβλιογραφία, άλλωστε (Ζαβλανός, 1998. Μπουραντάς, 2001), υποστηρίζεται ότι η 

παρακίνηση των ατόμων, η οποία συνδέεται με τις ανθρώπινες ανάγκες και αποτελεί βασική 

ψυχολογική διαδικασία, αυξάνεται, όταν χρησιμοποιείται από τους προϊσταμένους ο έπαινος 

ή η θετική ενδυνάμωση, με άμεσα αποτελέσματα στην αύξηση της επίδοσης των 

υφισταμένων. Δηλαδή, ο έπαινος αποτελεί πρακτική η οποία ενεργοποιεί τα άτομα, για να 

αποδίδουν ακόμη περισσότερο. Με άλλα λόγια, κάθε είδος επιβράβευσης, όπως είναι ο 

έπαινος, όταν ενεργοποιείται, μετατρέπεται σε "εργαλείο βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού" (Λεμπέση, 2003: ). Επίσης, η ένταση της 



 244

παρακίνησης εξαρτάται όχι μόνο από την ικανότητα κάθε διευθυντικού στελέχους να 

εντοπίζει τις ανάγκες των υφισταμένων του, αλλά και από τις προσπάθειες που καταβάλλει 

για να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες τους (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1999: 243). 

Οι παραπάνω σκέψεις για να γίνουν πράξη στο χώρο της εκπαίδευσης, οι διευθυντές των 

σχολικών μονάδων πρέπει να είναι συνεργάσιμοι και να γνωρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί με 

την εργασία τους επιδιώκουν, εκτός των άλλων, και την ικανοποίηση βασικών ψυχολογικών 

τους αναγκών, αφού η ανάγκη για αναγνώριση αποτελεί μία από τις βασικές ψυχολογικές 

ανάγκες κάθε εργαζομένου. 

Ας σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που απαντούν θετικά στην 

παραπάνω ερώτηση υπηρετούν σε μικρά σχολεία των αγροτικών περιοχών της ελληνικής 

επαρχίας (βλέπε Πίνακες Νο 98, Νο 103 και Νο 106, αντίστοιχα). Αυτό δύναται να αποδοθεί 

στο γεγονός ότι στα σχολεία αυτά, που υπηρετούν λίγοι εκπαιδευτικοί, οι σχέσεις οι οποίες 

αναπτύσσονται μεταξύ τους είναι ισχυρές, αφού "ο μικρός αριθμός δασκάλων βοηθά στην 

καλύτερη επικοινωνία" (Σαΐτης, 2001: 73). Περαιτέρω, τα μέλη των μικρών ομάδων "τείνουν 

να έχουν μεγαλύτερη συνοχή" (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 1995: 165), η συνεργασία τους είναι σε 

υψηλό βαθμό και, επομένως, οι επιβραβεύσεις προς τους δασκάλους από μέρους του 

διευθυντή είναι αναμενόμενες. Επιπλέον, όσο πιο λίγα είναι τα άτομα τόσο το πλέγμα των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους αναπτύσσεται γρηγορότερα και περιλαμβάνει τα περισσότερα 

από αυτά, ενώ και οι προσωπικές σχέσεις αναπτύσσονται γρηγορότερα σε μια ολιγοπρόσωπη 

ομάδα (Κατσορίδου-Παπαδοπούλου, 1993: 55), όπως, για παράδειγμα, είναι ο σύλλογος των 

διδασκόντων στα μικρά σχολεία (3/ θέσια-6/ θέσια). 

Ως προς το φύλο, παρατηρούμε ότι στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί που απαντούν 

θετικά στην παραπάνω ερώτηση είναι άντρες (βλέπε Πίνακα Νο 109), γεγονός που πιθανά 

οφείλεται στους πολλούς ρόλους που έχει επωμισθεί η σύγχρονη γυναίκα και δεν της 

επιτρέπουν να αφιερώνει χρόνο για ανάληψη δημιουργικών δραστηριοτήτων στο χώρο του 

σχολείου. Με αυτή τη λογική, εξηγείται γιατί οι άντρες και όχι οι γυναίκες επιβραβεύονται 

συνήθως, αφού είναι αυτοί που αναλαμβάνουν, κυρίως, πρωτοβουλίες εντός και εκτός του 

χώρου της σχολικής μονάδας. 

Ως προς τα χρόνια υπηρεσίας, οι εκπαιδευτικοί με λίγα χρόνια υποστηρίζουν ότι οι 

διευθυντές τους επιβραβεύουν πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν (βλέπε Πίνακα Νο 113). Το 

αποτέλεσμα αυτό δύναται να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι νέοι, κυρίως, εκπαιδευτικοί έχουν 

ανάγκη για τόνωση του ηθικού τους, αναγνώριση της εργασίας τους και παρότρυνση για 

συνεχή προσπάθεια στο μέλλον. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αρνητικό ποσοστό (11,4%) των εκπαιδευτικών (βλέπε 

Πίνακα Νο 33), οι οποίοι δηλώνουν ότι ο διευθυντής του σχολείου όχι μόνο δεν "επιβραβεύει 

δημοσίως συναδέλφους τους για πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν εντός και εκτός του 

σχολείου, αλλά και δεν "ενθαρρύνει τέτοιες προσπάθειες". 
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Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που απαντούν αρνητικά υπηρετούν σε μεγάλα 

σχολεία (7/ θέσια και άνω) και έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση (13 και άνω) 

(βλέπε Πίνακες Νο 106 και Νο 113, αντίστοιχα). Βέβαια, υφίστανται πολλοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανοικτή επικοινωνία και κατ’ επέκταση την αγαστή συνεργασία διοικούντων 

και διοικούμενων, εντούτοις στην προκειμένη περίπτωση πιθανό να υπάρχουν λόγοι 

αντιπαλότητας είτε γιατί ανήκουν σε αντίθετες άτυπες ομάδες με αντικρουόμενα 

συμφέροντα, είτε γιατί ως άτομα έχουν διαφορετικές αντιλήψεις που οδηγούν στη διάσταση 

απόψεων. 

7. Άσκηση των εποπτικών καθηκόντων του διευθυντή (ερωτήσεις 16-18). 

Αναφορικά με το ερώτημα (16), αν "στο πλαίσιο της καθημερινής σας εργασίας, νιώσατε 

ενοχλημένοι σε κάποια εντολή του (της) διευθυντή (-ριάς) σας", οι ερωτώμενοι 

εκπαιδευτικοί απαντούν "Πάρα Πολύ - Κάπως/ Αρκετά", κατά σειρά κατάταξης (βλέπε 

Πίνακα Νο 34), ως εξής: 

• η εντολή δόθηκε σε μη ενδεδειγμένο χρόνο (35,7%), 

• ήταν αυταρχικός ο τρόπος μεταβίβασης της εντολής (35%), 

• η εντολή δόθηκε σε μη ενδεδειγμένο χώρο (29,5%), και 

• παραβίαζε τα όρια των καθηκόντων μου (26,1%). 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών διαπιστώνουμε ότι επιβεβαιώνεται η 

Υ6 υπόθεσή μας, αφού ένας σημαντικός αριθμός δασκάλων ενοχλείται από τον τρόπο 

επικοινωνίας με το διευθυντή του σχολείου. Πρακτικά, αυτό συνεπάγεται ότι πολλοί 

διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν τηρούν ή δεν έχουν τις απαραίτητες 

επιστημονικές τεχνικές και γνώσεις, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δίνονται 

οι εντολές (οδηγίες) προς τους υφισταμένους δασκάλους. Κατά μια έννοια αγνοούν τις 

βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικής επικοινωνίας, δηλαδή: (α) την επιλογή του 

κατάλληλου χρόνου, που είναι σημαντική για την εκτέλεση κάποιας εντολής, αφού αυτή 

χρειάζεται να δοθεί την κατάλληλη στιγμή, (β) τον τόνο με τον οποίο δίνεται μία εντολή, 

αφού για να εκτελεστεί με σωστό τρόπο και με καλή διάθεση πρέπει να δοθεί με 

χαρακτηριστική ευγένεια, (γ) την επιλογή του χώρου στον οποίο δίνεται μία εντολή, καθώς 

είναι σημαντική παράμετρος και, για παράδειγμα, η παρουσία τρίτων (μαθητών, γονέων κ.ά.) 

επηρεάζει το βαθμό υλοποίησής της και (δ) το γεγονός ότι ο ίδιος διευθυντής οφείλει να δίνει 

εντολές στους δασκάλους μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους (Σαΐτης, 2002-α: 208). 

"Υπάρχουν τρόποι μεταβίβασης εντολών έτσι, ώστε να μη θίγεται η υπόληψη των 

εκπαιδευτικών και να μη διαταράσσεται η ψυχολογία τους", δηλώνει νέος δάσκαλος, ενώ 

άλλη εκπαιδευτικός με δεκαέξι χρόνια υπηρεσίας σημειώνει ότι "η μεταβίβαση των εντολών 
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δεν πρέπει να γίνεται αυταρχικά και επιβλητικά, αλλά με πειθώ και με κοινή ανάληψη 

ευθύνης στο βαθμό που αναλογεί στον καθένα". Χαρακτηριστική είναι, άλλωστε, δήλωση 

διευθυντή με δεκαετή υπηρεσία σε αυτή τη θέση, σύμφωνα με την οποία οι υφιστάμενοι 

δάσκαλοι "πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι και ως επιστήμονες". 

Οι απαντήσεις "Πάρα Πολύ - Κάπως/ Αρκετά" των υποκειμένων της έρευνας στην 

ερώτηση (17), αν "στο πλαίσιο της καθημερινής σας εργασίας, νιώσατε ενοχλημένοι σε 

κάποια παρατήρηση-σύσταση του (της) διευθυντή (-ριάς) σας", κατά σειρά κατάταξης 

(βλέπε Πίνακα Νο 36) είναι οι εξής: 

• δε χαρακτηριζόταν από διακριτικότητα (38,5%), 

• γινόταν παρουσία τρίτων (π.χ. εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων κ.ά.) (35,6%), 

• δε χαρακτηριζόταν από ειλικρινές ενδιαφέρον (27,6%) και 

• δε χαρακτηριζόταν από καλή πρόθεση (22,3%). 

Από το αποτέλεσμα αυτό διαπιστώνουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών 

ενοχλείται από τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής του σχολείου παρατηρεί ή προβαίνει σε 

κάποια σύσταση προς αυτούς κατά τη διάρκεια της σχολικής εργασίας. Δηλαδή, κατ’ ουσία 

οι εκπαιδευτικοί αυτοί ενοχλούνται από τον τρόπο άσκησης των εποπτικών καθηκόντων του 

διευθυντή. Η απουσία διακριτικότητας εκ μέρους των διευθυντών αυτών δεν έχει μόνο 

αρνητικές συνέπειες στη δημιουργία του εργασιακού κλίματος στο σχολείο, αλλά φανερώνει 

και την έλλειψη βασικών γνώσεων και ικανοτήτων που είναι αναγκαίες για το χειρισμό του 

ανθρώπινου παράγοντα. Η άποψή μας αυτή ενισχύεται από τα πορίσματα σχετικών ερευνών 

(Σαΐτης, 1997. Σαΐτης & Γουρναρόπουλος, 2001), βάσει των οποίων τα Η.Σ.Ε. δεν έχουν 

τύχει συστηματικής επιμόρφωσης σε θέματα που άπτονται των αρχών της σύγχρονης 

διοικητικής επιστήμης και πρακτικής. 

Ας σημειωθεί ότι οι γνώσεις για το χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα παίζουν το 

σπουδαιότερο ρόλο στην άσκηση των εποπτικών καθηκόντων του διευθυντή. Συγκεκριμένα, 

όταν ο διευθυντής ως επόπτης επαινεί ένα πρόσωπο, πρέπει να το κάνει δημόσια, ενώ όταν 

χρειάζεται να προβεί σε κάποια παρατήρηση προς αυτό, οφείλει να το κάνει ιδιαιτέρως στο 

γραφείο του και ποτέ με την παρουσία άλλων προσώπων (Ζαβλανός, 1998: 390). Εξάλλου, οι 

ίδιοι δάσκαλοι απαιτούν διακριτικότητα εκ μέρους του διευθυντή και οι παρατηρήσεις του 

προς αυτούς να γίνονται, όπως τονίζει εκπαιδευτικός με είκοσι τέσσερα χρόνια υπηρεσίας, σε 

"ιδιαίτερες συναντήσεις και όχι προσβολές μπροστά στους συναδέλφους και τους γονείς". 

Επίσης, διευθυντής με εξαετή υπηρεσία υπογραμμίζει ότι "η καλή συμπεριφορά του 

Διευθυντή καθορίζει κατά κανόνα και τη δυνατότητα καλής επικοινωνίας" στο χώρο του 

σχολείου. 

Ως προς το ερώτημα (18), αν "πιστεύετε ότι η στάση και συμπεριφορά του (της) 

διευθυντή (-ριας) του σχολείου σας προς τους εκπαιδευτικούς επηρεάζεται" από άλλους 
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παράγοντες, οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί απαντούν "Πάρα Πολύ - Κάπως/ Αρκετά", κατά 

σειρά κατάταξης (βλέπε Πίνακα Νο 38), ως εξής: 

• από την ηλικία των εκπαιδευτικών (52,5%), 

• από φιλίες, συγγένειες, κομματικές τοποθετήσεις (37,6%), 

• από άλλου είδους εξαρτήσεις από κάποιον εκπαιδευτικό (33%) και 

• από το φύλο των εκπαιδευτικών (30,9%). 

Το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο κυρίως επιβεβαιώνει την Υ7 αλλά και ως ένα μεγάλο 

βαθμό την Υ8 υποθέσεις της παρούσας έρευνας, μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι σε πολλά 

σχολεία η στάση και η συμπεριφορά των διευθυντών επηρεάζεται, κυρίως, από την ηλικία 

των δασκάλων, γεγονός που δύναται να αποδοθεί στο σεβασμό που αισθάνεται ο νεότερος 

προς τον αρχαιότερο συνάδελφό του. Εξάλλου, η εμπειρία πολλών χρόνων υπηρεσίας στα 

σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μας διδάσκει ότι οι νεότεροι δάσκαλοι σέβονται τους 

παλαιότερους και οι όποιες αποφάσεις, συμπεριφορές και στάσεις τους επηρεάζονται σε 

μεγάλο βαθμό από την ηλικία των συναδέλφων τους. Χαρακτηριστική είναι, άλλωστε, η 

δήλωση δασκάλου με είκοσι επτά (27) χρόνια υπηρεσίας, ο οποίος δηλώνει ότι "εισπράττει 

καθημερινά και σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής δραστηριότητας το σεβασμό των 

νεότερων δασκάλων στο πρόσωπό του". 

8. Συζήτηση από μέρους των δασκάλων των παραγόντων που διαμορφώνουν το 

θετικό κλίμα και της σχέσης αυτού με την εκπαιδευτική διαδικασία (ερωτήσεις 

19-20). 

Αναφορικά με το ερώτημα (19), "σε ποιο βαθμό, κατά τη γνώμη σας, συντελούν στη 

διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο" οι παρακάτω παράγοντες, οι ερωτηθέντες 

εκπαιδευτικοί απαντούν "Πάρα Πολύ - Κάπως/ Αρκετά" και τους κατέταξαν με την εξής 

σειρά (βλέπε Πίνακα Νο 40): 

• οι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών (99,6%), 

• η έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων από μέρους του διευθυντή (99,4%), 

• η ύπαρξη γόνιμης και δημιουργικής συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

(99,3%), 

• η ύπαρξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων εκπαιδευτικών 

(98,4%), 

• η ύπαρξη αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα σε διοικούντες και διοικούμενους (97,9%), 
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• η ύπαρξη γόνιμης και δημιουργικής συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και 

στους γονείς (97,1%), 

• η ύπαρξη γόνιμης και δημιουργικής συνεργασίας ανάμεσα στο διευθυντή και στους 

γονείς (95,1%) και 

• η αντίληψη από μέρους του διευθυντή ότι είναι πρώτος μεταξύ ίσων (78%). 

Ως προς το ερώτημα (20), αν "πιστεύετε ότι η ύπαρξη θετικού κλίματος στο χώρο του 

σχολείου συμβάλλει σημαντικά στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας", οι 

ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν "Πάρα Πολύ - Κάπως/ Αρκετά", κατά σειρά κατάταξης 

(βλέπε Πίνακα Νο 42), ότι αυτό ισχύει γιατί: 

• δημιουργεί συνθήκες συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου (99,9%), 

• συντελεί στην υψηλή απόδοση των εκπαιδευτικών του σχολείου (98,7%) και 

• ανυψώνει το ηθικό του διδακτικού προσωπικού (98,2%). 

Αναντίρρητα, από τις απαντήσεις των ερωτώμενων δασκάλων στις παραπάνω ερωτήσεις 

(19 και 20), οι οποίες επιβεβαιώνουν την Υ9 υπόθεσή μας, διαπιστώνουμε ότι παράγοντες, 

όπως η ύπαρξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και καλών διαπροσωπικών σχέσεων 

ανάμεσα στο διευθυντή και στους δασκάλους, συμβάλλουν τα μέγιστα στη δημιουργία 

θετικού εργασιακού κλίματος, το οποίο με τη σειρά του συντελεί στην αποτελεσματικότερη 

ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο χώρο του σχολείου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Περίληψη. 

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται τα συμπεράσματα, στα οποία 
καταλήξαμε ύστερα από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας και 
διατυπώνονται τεκμηριωμένες προτάσεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα 
βοηθήσουν στην κατεύθυνση για βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 
διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση 
μιας δημιουργικής εργασιακής ατμόσφαιρας στο σχολικό χώρο, που τόσο 
απαραίτητη είναι για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

2. Συμπεράσματα. 

Η προσέγγιση σχετικά με το ρόλο του διευθυντή στη δημιουργία θετικού εργασιακού 

κλίματος μέσα από την επικοινωνία με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, η οποία 
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επιχειρήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, βασίστηκε στις απόψεις, τις αντιλήψεις και τις 

εκτιμήσεις των διευθυντών/ προϊσταμένων και των απλών εκπαιδευτικών των σχολείων της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επικοινωνία του διευθυντή με τους δασκάλους, η αμοιβαία 

εμπιστοσύνη ανάμεσά τους, ο τρόπος λήψης αποφάσεων κατά τις συνεδριάσεις του 

συλλόγου των διδασκόντων καθώς και η άσκηση των εποπτικών καθηκόντων του διευθυντή 

ήταν τα βασικά σημεία αναφοράς, γύρω από τα οποία ανέπτυξαν τις απόψεις τους οι 

ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από τη 

συνολική θεώρηση των επιμέρους ευρημάτων, αλλά και από την ποσοτική και ποιοτική 

ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, καταλήγουμε στην κατά περίπτωση διατύπωση 

συγκεκριμένων διαπιστώσεων. 

Παραθέτοντας συνοπτικά τα αποτελέσματα, τα οποία αναδείχτηκαν ύστερα από 

λεπτομερή επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων, αναμφίβολα έχουμε τη δυνατότητα να 

υποστηρίξουμε ότι ο διευθυντής (δημοτικού) σχολείου μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό 

στη δημιουργία θετικής εργασιακής ατμόσφαιρας στο χώρο της σχολικής μονάδας. Άλλωστε, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο αποτελεσματικός σχολικός ηγέτης 

απαιτείται να διαθέτει μια πλειάδα βασικών διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, 

ανάμεσα στις οποίες πρωτεύοντα ρόλο κατέχουν οι επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Συγκεκριμένα, ο διευθυντής είναι το πρόσωπο, το οποίο μπορεί και πρέπει να ανοίξει 

διαύλους αμφίδρομης επικοινωνίας με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, να 

καλλιεργήσει με τη στάση και τη συμπεριφορά του κλίμα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό 

του, να προτρέπει τους δασκάλους για ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες λειτουργίας του 

συλλόγου των διδασκόντων και λήψης αποφάσεων, να επιλύει άμεσα προβλήματα που κατά 

καιρούς προκύπτουν στο χώρο του σχολείου, να είναι διακριτικός, όταν χρειάζεται να προβεί 

σε συστάσεις-παρατηρήσεις ή να δώσει κάποιες εντολές προς τους δασκάλους και να είναι 

δίκαιος και αντικειμενικός προς αυτούς, χωρίς να επηρεάζεται από παράγοντες, όπως η 

ηλικία, το φύλο των εκπαιδευτικών κ.ά.. 

Βέβαια, ο διευθυντής σχολείου, για να ανταποκριθεί με επιτυχία στο έργο του, πρέπει να 

έχει αμφίδρομη επικοινωνία με όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολικού 

οργανισμού του όχι μόνο σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του διδακτικού και εξωδιδακτικού 

έργου, αλλά και σε ό,τι αφορά όλο το πλέγμα των ανθρώπινων σχέσεων. Πρακτικά, αυτό 

σημαίνει ότι ο διευθυντής οφείλει: (α) να ακούει προσεκτικά τι περιμένουν από αυτόν οι 

δάσκαλοι και τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί, με τους οποίους συνεργάζεται για το τι πρέπει 

να γίνει και πώς και (β) να βλέπει όλο το διδακτικό προσωπικό ως συναδέλφους, οι οποίοι 

εργάζονται για κοινούς στόχους και όχι ως υπαλλήλους που διατάσσονται ιεραρχικά-

αυταρχικά. 

Η έρευνά μας, όμως, έδειξε ότι ανάμεσα στη θεωρητική προσέγγιση και στην καθημερινή 

σχολική πρακτική των διευθυντών υπάρχει σημαντική απόκλιση, αφού πολλοί διευθυντές 



 250

φαίνεται να αγνοούν απαραίτητες τεχνικές χειρισμού του ανθρώπινου παράγοντα και βασικές 

διοικητικές αρχές, όπως για παράδειγμα, ο τρόπος λήψης ορθολογικών αποφάσεων και η 

δημιουργία και διατήρηση αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ διοικούντων και διοικούμενων. 

Το διοικητικό αυτό έλλειμμα καθιστά προβληματική τη συνεργασία των μελών της σχολικής 

κοινότητας και κατά προέκταση αναποτελεσματική τη λειτουργία του σχολείου που 

προΐσταται διευθυντής με μειωμένα προσόντα. Πρόκειται για ένα έλλειμμα, το οποίο έχει τις 

ρίζες του στον τρόπο επιλογής των διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, μια 

κριτική του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε τα τελευταία χρόνια (Π.Δ. 25/ 2002 και Ν. 

3467/ 2006), αλλά και η πρακτική που ακολουθείται για την επιλογή των ηγετικών στελεχών 

της εκπαίδευσης μας αποδεικνύει ότι: (α) ο προσδιορισμός των καθηκόντων-προσόντων των 

Η.Σ.Ε. δεν γίνεται βάσει των τεχνικών της περιγραφής της θέσης εργασίας (job description) 

και των ιδιαίτερων γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτεί κάθε θέση (job specification), (β) 

δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αρχαιότητα, δηλαδή στα συνολικά χρόνια υπηρεσίας των 

υποψηφίων, (γ) τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων (π.χ. διδακτορικό δίπλωμα κ.ά.) δεν 

"αποτιμώνται ανάλογα με τις απαιτήσεις του διοικητικού έργου που πρόκειται να επιτελέσει 

ο υποψήφιος εκπαιδευτικός-διευθυντής" (Σαΐτης, 2005-α: 139), (δ) τα διευθυντικά στελέχη 

της εκπαίδευσης στερούνται βασικής-ειδικής κατάρτισης και επιμόρφωσης103 σε θέματα 

εκπαιδευτικής διοίκησης και (ε) "το ισχύον σύστημα επιλογής δεν οδηγεί στην αξιοκρατική 

και αμερόληπτη επιλογή, αφού η αποτίμηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων και η 

συγκρότηση των αρμοδίων συμβουλίων επιλογής στερούνται της πρέπουσας αξιολόγησης 

και διαφάνειας, αντίστοιχα" (Σαΐτης, 1997-β: 38). 

Εν συνόψει, βλέπουμε από τη μια πλευρά η σχολική ηγεσία να αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο στη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος και από την άλλη, δεδομένης της έλλειψης 

της σχετικής κατάρτισης, τα διευθυντικά στελέχη να στηρίζονται κατά κανόνα στα όποια 

έμφυτα χαρίσματα, στην εμπειρία τους και στην πρακτική των προκατόχων τους. 

Με την έννοια αυτή, τα επιστημονικά μας ευρήματα επαλήθευσαν όλες τις επιμέρους 

ερευνητικές μας υποθέσεις. Ειδικότερα, η ανάλυση των δεδομένων μας έδειξε ότι: 

• Στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα παρατηρούνται συχνά 

αλλαγές στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, περισσότεροι 

από πέντε στους δέκα εκπαιδευτικούς παραμένουν στο ίδιο σχολείο λιγότερα από τρία 

σχολικά έτη. Το φαινόμενο αυτό είναι συχνότερο στα ολιγοθέσια σχολεία της 

ελληνικής υπαίθρου. Βέβαια, η κινητικότητα των εκπαιδευτικών μέσω των 

                                                 
103 Γενικά, το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με 

στοιχεία προηγούμενης έρευνας (Καΐλα, Ανδρεαδάκης, Ξανθάκου και Φιλίππου, 1996), αποτελεί 

ένα από τα "μείζονα εκκρεμή ζητήματα που τους απασχολούν και σαφώς επιτάσσουν την 

εξεύρεση λύσης" (σ. 293). 
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μεταθέσεων και των αποσπάσεων εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς, επειδή τους 

παρέχει τη δυνατότητα να βελτιώσουν την οργανική τους θέση και να βρεθούν κοντά 

στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Η σταθερότητα, όμως του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση σταθερών 

σχέσεων και κοινού σχεδιασμού και η συνεκτικότητα των μελών του διδακτικού 

προσωπικού, που αποτελούν χαρακτηριστικό των αποτελεσματικών σχολείων 

(Πασιαρδής, 1994, 1999. Καψάλης, 1993, 2005. κ.ά.), εξασφαλίζονται μόνο με την 

παραμονή των εκπαιδευτικών για αρκετά χρόνια στην ίδια σχολική μονάδα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο σύστημα στελέχωσης των σχολικών μονάδων 

ευνοεί, λόγω του ισχύοντος πλαισίου των μεταθέσεων και των αποσπάσεων, τις συχνές 

αλλαγές στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού, εκτιμούμε ότι η σημαντικότητα 

της σταθερότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας ως 

συντελεστή βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου επιβάλλει την 

ελαχιστοποίηση των ευκαιριών των διοικητικών στελεχών για μετακινήσεις από 

σχολείο σε σχολείο και την παροχή κινήτρων για παραμονή στο ίδιο σχολείο για 

περισσότερα από ένα χρόνια. 

• Ένας στους δύο διευθυντές των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν 

προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς συναδέλφους του σε ιδιαίτερη συνάντηση/ συνομιλία 

στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συνάντηση αυτή δε 

στοχεύει μόνο στη γενικότερη ενημέρωση και πληροφόρηση των εκπαιδευτικών για 

θέματα του σχολείου, την καλύτερη αντιμετώπιση συγκεκριμένων διοικητικών 

θεμάτων (κατανομή τάξεων, σύνταξη ωρολογίου προγράμματος, ανάθεση 

εξωδιδακτικού έργου κ.ά.) και την ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς μεταξύ διευθυντή και διδακτικού προσωπικού, αλλά και στην 

προσέγγιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του διευθυντή και 

την καταγραφή των απόψεών του για θέματα που άπτονται της λειτουργίας και δράσης 

της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Με άλλα λόγια, οι δάσκαλοι ενημερώνονται 

από την έναρξη της σχολικής χρονιάς για το πώς λειτουργεί το σχολείο τους, ορίζονται 

αρχές και κανόνες και γενικά επισημαίνονται όλα τα βασικά στοιχεία οργάνωσης και 

λειτουργίας μιας αποτελεσματικής σχολικής μονάδας. 

• Ένα σημαντικό ποσοστό (44,2%) διευθυντών σχολείων επιδιώκουν περιστασιακά 

προσωπική επαφή με τους δασκάλους μέσα στο σχολικό ωράριο και ανταλλάσσουν 

σκέψεις για θέματα που σχετίζονται με το σχολείο. Η περιορισμένη επικοινωνία 

ανάμεσα στο διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς δε καταδεικνύει μόνο το 

επικοινωνιακό έλλειμμα του πρώτου, αλλά εγείρει αμφιβολίες και για το είδος 

εργασιακού κλίματος που επικρατεί στις σχολικές μονάδες, στις οποίες προΐστανται οι 
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διευθυντές αυτής της κατηγορίας. Βέβαια, ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον δεν 

αποτελεί έκπληξη, αφού, όπως αναφέραμε πιο πάνω, η ολιγόχρονη παραμονή των 

εκπαιδευτικών στο ίδιο σχολείο δεν ευνοεί την ύπαρξη θετικού σχολικού κλίματος. 

• Οι άτυπες συναντήσεις/ συνευρέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας εκτός 

σχολικού ωραρίου είναι αρκετά περιορισμένες, έστω και αν οι φιλικές αυτές 

συναντήσεις βοηθούν σημαντικά στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ όλων των 

εκπαιδευτικών και του διευθυντή. Βέβαια, τέτοιου είδους συναντήσεις δεν εμπίπτουν 

στην αποκλειστική ευθύνη του διευθυντή, επειδή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και 

από τη θεληματική συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών του σχολείου. Ωστόσο, 

ένας διευθυντής-ηγέτης οφείλει να έχει ως βασική προτεραιότητά του τις ανεπίσημες 

αυτές φιλικές συγκεντρώσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού, αφού βοηθούν 

στη μείωση των εντάσεων και δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου να χαλαρώνουν και να μιλούν σε μια ανεπίσημη, προσωπική και φιλική 

βάση. Με άλλα λόγια, οι φιλικές αυτές συγκεντρώσεις των μελών της σχολικής 

μονάδας αποτελούν έναν ακόμη εναλλακτικό τρόπο ανεπίσημης επικοινωνίας, ο 

οποίος, μάλιστα, συμβάλλει τα μέγιστα στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων 

του διδακτικού προσωπικού. 

• Δύο στους τρεις δασκάλους δεν εμπιστεύονται ατομικά τους θέματα (οικογενειακά, 

υγείας, επαγγελματικά κ.ά.) στο διευθυντή τους. Οι σχετικές επιφυλάξεις μπορούν να 

αποδοθούν τόσο στην ολιγόχρονη παραμονή των εκπαιδευτικών στην ίδια σχολική 

μονάδα όσο και στην καθημερινή στάση και συμπεριφορά του ίδιου του διευθυντή 

απέναντι στους υφισταμένους του. Επίσης, τρεις στους τέσσερις διευθυντές δεν 

εμπιστεύονται σε συναδέλφους δασκάλους ατομικά τους θέματα. Το αποτέλεσμα αυτό 

δε φανερώνει μόνο την έλλειψη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στο 

διευθυντή και τους δασκάλους του σχολείου, αλλά καταδεικνύει τις επιφανειακές 

τυπικές σχέσεις προϊσταμένου-υφισταμένων. Με άλλα λόγια, απουσιάζει η αμφίδρομη 

επικοινωνία, που ως γνωστόν αποτελεί παράγοντα μείζονος σημασίας και 

σπουδαιότητας για τη λειτουργία του σχολικού οργανισμού, αφού μέσω αυτής 

"υποστηρίζονται και πραγματοποιούνται όλες οι λειτουργίες της εκπαιδευτικής 

διοίκησης" (Σαΐτης, 2002-α: 210). 

• Πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ο διευθυντής δεν καλεί πάντα 

σε ιδιαίτερη συνομιλία τα μέλη του συλλόγου, με σκοπό να διαμορφώσει σφαιρική 

αντίληψη για τα θέματα που θα συζητηθούν, έστω και αν η ανάληψη μιας τέτοιας 

πρωτοβουλίας εκ μέρους του διευθυντή συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των 

προστριβών, στη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου της συνεδρίασης, στην ενεργό 

συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών κ.ά.. Κατά κάποιο τρόπο η συντριπτική 
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πλειοψηφία των διευθυντών φαίνεται να αγνοεί τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας 

ενός συλλογικού οργάνου και τις τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιεί ένα διευθυντικό 

στέλεχος, προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη δυνατή συναίνεση. 

• Ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς εκφράζει παράπονα για τις αποφάσεις, οι οποίες 

λαμβάνονται κατά τις συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, είτε επειδή 

διαπιστώνει ότι οι αποφάσεις αυτές είναι μεροληπτικές υπέρ κάποιου άλλου 

συναδέλφου, είτε επειδή πιστεύει ότι λόγω της θέσης του ο διευθυντής επηρεάζει 

άλλους εκπαιδευτικούς. 

• Ένας στους δύο εκπαιδευτικούς πιστεύει ότι οι αποφάσεις του συλλόγου των 

διδασκόντων που δε λαμβάνονται ομόφωνα διαταράσσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις 

τους, αφού δημιουργούνται ομάδες με αντικρουόμενα συμφέροντα (κλίκες) και ως εκ 

τούτου η συνεργασία τους βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Αναντίρρητα, τέτοιου είδους 

τρόποι συμπεριφοράς συντελούν στη δημιουργία αρνητικού σχολικού κλίματος και 

πιθανόν κακής εικόνας του σχολείου προς την τοπική κοινωνία, δηλαδή τους φορείς 

του εξωτερικού περιβάλλοντός του. 

• Ένας αξιοσημείωτος αριθμός εκπαιδευτικών (41,8%) δηλώνει ότι, για να 

αντιμετωπίσει τα διάφορα παράπονά τους, ο διευθυντής κάνει χρήση της εξουσίας που 

του δίνει η θέση, την οποία κατέχει. Η μέθοδος αυτή επίλυσης κάποιου προβλήματος 

αναμφισβήτητα είναι η ταχύτερη, όμως πρέπει να αποφεύγεται, επειδή αφενός 

δημιουργεί χαμένους και κερδισμένους μειώνοντας τη συνεκτικότητα του διδακτικού 

προσωπικού και αφετέρου αποτελεί πιθανή αιτία δημιουργίας κάποιου μελλοντικού 

προβλήματος. 

• Η επιβράβευση των δασκάλων από τους διευθυντές σε δημόσιο χώρο, για 

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν, αποτελεί σπάνιο γεγονός για τα ελληνικά δημοτικά 

σχολεία. Η απουσία τέτοιων ενεργειών εκ μέρους του διευθυντή, οι οποίες αποτελούν 

ισχυρό παρωθητικό παράγοντα για τους εκπαιδευτικούς, πιθανόν να οφείλεται στο 

έλλειμμα της γενικότερης διοικητικής κατάρτισης των διευθυντικών στελεχών στην 

εκπαίδευση για την έννοια και τη σπουδαιότητα της παρώθησης. 

• Ένα σημαντικό ποσοστό (35,4%) δασκάλων νιώθει ενοχλημένο σε κάποια εντολή του 

διευθυντή, στο πλαίσιο της καθημερινής του εργασίας, είτε λόγω αυταρχικής 

συμπεριφοράς του διευθυντή είτε επειδή αυτή δόθηκε σε μη ενδεδειγμένο χρόνο και 

χώρο. Επίσης, πολλοί δάσκαλοι (37,1%) νιώθουν ενοχλημένοι σε κάποια παρατήρηση-

σύσταση του διευθυντή τους, είτε επειδή αυτή δε χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα, 

είτε γιατί η παρατήρηση-σύσταση γίνεται παρουσία τρίτων (μαθητών, γονιών κ.ά.). Τα 

παραπάνω στοιχεία αφαιρούν από τους διευθυντές αυτούς κάθε ίχνος ηγετικής 

συμπεριφοράς, αφού ως γνωστόν ένας ηγέτης οφείλει: (α) να γνωρίζει την τεχνική που 
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απαιτείται για την κοινοποίηση κάποιας εντολής και (β) να λαμβάνει σοβαρά υπόψη 

του όλες τις παραμέτρους που απαιτούνται, όταν είναι αναγκασμένος να προβεί σε 

κάποια παρατήρηση-σύσταση προς τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς. 

• Ένας στους δύο δασκάλους πιστεύει ότι η καθημερινή στάση-συμπεριφορά του 

διευθυντή του σχολείου του προς τους διοικούμενους επηρεάζεται είτε από την ηλικία 

των εκπαιδευτικών είτε από φιλίες, συγγένειες, κομματικές τοποθετήσεις ή από το 

φύλο των δασκάλων, αντίστοιχα. Η μεροληπτική αυτή στάση του διευθυντή δε 

φανερώνει την έλλειψη διοικητικής του κατάρτισης, αλλά εξηγεί: (α) γιατί 

εκφράζονται παράπονα από ένα μεγάλο ποσοστό δασκάλων και (β) γιατί οι αποφάσεις 

του συλλόγου των διδασκόντων σε μεγάλο βαθμό δε χαρακτηρίζονται από 

αντικειμενικότητα, έχουν δηλαδή μεροληπτικό χαρακτήρα. 

• Το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων δασκάλων δηλώνει ότι: (α) η αμοιβαία 

εμπιστοσύνη και η αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στο διευθυντή και τους 

δασκάλους, η δημιουργική συνεργασία, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις των μελών 

του διδακτικού προσωπικού και η έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

ανακύπτουν εκ μέρους του διευθυντή, όλα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για 

την ύπαρξη θετικού σχολικού κλίματος, και (β) το θετικό σχολικό κλίμα δημιουργεί 

συνθήκες συνεργασίας για τους εκπαιδευτικούς, τονώνει το ηθικό τους και συντελεί 

στην υψηλή απόδοσή τους, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην αποτελεσματική 

ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Εν κατακλείδι, ο ρόλος του σημερινού διευθυντή στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός και αναμφισβήτητα καθοριστικός για τη δημιουργία θετικού 

εργασιακού κλίματος. Εντούτοις, από τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας, 

διαπιστώνουμε σημαντικό έλλειμμα σε βασικές διοικητικές γνώσεις και ικανότητες και σε 

επικοινωνιακές δεξιότητες της σχολικής ηγεσίας στη χώρα μας. Με άλλα λόγια, ένας 

σημαντικός αριθμός διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται να 

αγνοεί τις αρχές της σύγχρονης διοίκησης και τις τεχνικές χειρισμού του ανθρώπινου 

παράγοντα. Ωστόσο, το σύγχρονο ελληνικό σχολείο, για να είναι αποτελεσματικό, χρειάζεται 

ικανή σχολική ηγεσία. Για να συμβεί, όμως, αυτό οι διευθυντές των σχολικών μονάδων δεν 

πρέπει να ενεργούν ως απλοί γραφειοκράτες δηλαδή να αντιμετωπίζουν τη λειτουργία του 

σχολείου υπό το πρίσμα του διοικητικού δικαίου αλλά ως σύγχρονοι σχολικοί ηγέτες, οι 

οποίοι θα καθοδηγούν, θα πείθουν, θα παρακινούν, θα επαινούν και γενικά θα κατευθύνουν 

τους εκπαιδευτικούς σε μια πορεία για την υλοποίηση των στόχων των δημοτικών σχολείων 

της χώρα μας. 

3. Προτάσεις. 
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Έχοντας κατά νου τις παραπάνω διαπιστώσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος 

άσκησης των διοικητικών καθηκόντων του διευθυντή αποτελεί έναν από τους βασικούς 

παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν το εργασιακό κλίμα στο χώρο των σχολικών μονάδων 

και κατ’ επέκταση επηρεάζουν σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία και καθορίζουν το 

βαθμό αποτελεσματικότητάς τους, εκτιμούμε ότι οι διαπιστώσεις αυτές πρέπει να 

προβληματίσουν, να μελετηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους υπεύθυνους της 

εκπαιδευτικής πολιτικής σε μελλοντικές αποφάσεις τους για την επιλογή και την κατάρτιση 

των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, για την αναβάθμιση του θεσμού του 

διευθυντή σχολείου κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, 

ύστερα από διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. κ.ά.), 

στο οποίο να ορίζονται θέματα που έχουν σχέση: 

• Με τη θέσπιση Προγράμματος Ανάπτυξης Ηγετικών Στελεχών της Εκπαίδευσης, σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο ή σε Σχολή Διοίκησης της Εκπαίδευσης, όπου τα υποψήφια 

διευθυντικά στελέχη θα τυγχάνουν ειδικής κατάρτισης σε θεωρητική και σε πρακτική 

βάση. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να παρέχει στους υποψήφιους, πέραν των βασικών 

διοικητικών γνώσεων της σύγχρονης εκπαιδευτικής διοίκησης και ειδικότερες γνώσεις 

που έχουν άμεση σχέση με τις τεχνικές χειρισμού του ανθρώπινου δυναμικού, όπως 

είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η διευθέτηση των συγκρούσεων και η 

παρώθηση των εκπαιδευτικών για την ανάληψη δημιουργικών πρωτοβουλιών. 

• Με τη διατύπωση σαφών κριτηρίων, βάσει των αρχών της σύγχρονης διοίκησης και με 

τη διαδικασία, η οποία να εξασφαλίζει την αξιοκρατική και αμερόληπτη επιλογή των 

διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης. 

• Με την παροχή σημαντικών κινήτρων -υλικών και ηθικών- έτσι ώστε τις θέσεις των 

διευθυντικών στελεχών να καταλαμβάνουν, κάθε φορά, οι ικανότεροι από τους 

υποψήφιους εκπαιδευτικούς. 

• Με την εκχώρηση/ μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων (π.χ. χορήγηση 

βραχυχρόνιων αδειών, έγκριση διδακτικών επισκέψεων κ.ά.) από το νομαρχιακό 

επίπεδο διοίκησης στο σχολικό, με αποσαφηνισμένο πλαίσιο εξουσίας και ευθύνης, 

ώστε ο διευθυντής να έχει τη δυνατότητα ανάληψης διοικητικής πρωτοβουλίας προς 

όφελος της σχολικής μονάδας. 

• Με την αναπροσαρμογή του πλαισίου διορισμού, μεταθέσεων και αποσπάσεων των 

εκπαιδευτικών, το οποίο να εξασφαλίζει ικανό χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών 

στην ίδια σχολική μονάδα, αφού η σταθερότητα του διδακτικού προσωπικού είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση της αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολικών οργανισμών. 
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Α) Περίληψη στην Ελληνική. 

Το σχολικό κλίμα, σύμφωνα με τις έρευνες των τελευταίων δεκαετιών, αποτελεί έναν από 

τους βασικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των σχολικών 

οργανισμών. Στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο 

διευθυντής της σχολικής μονάδας, αφού με την καθημερινή συμπεριφορά και δράση του 

μπορεί να δημιουργήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον τέτοιο που οι εκπαιδευτικοί να 

δραστηριοποιούνται απερίσπαστα στα διδακτικά τους καθήκοντα με αναμενόμενο το 

ποιοτικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. 

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχείρησε να εξετάσει, μέσα από τις απόψεις των απλών 

δασκάλων αλλά και των διευθυντών, το βαθμό στον οποίο οι διευθυντές συντελούν στη 

διαμόρφωση του εργασιακού κλίματος στο χώρο των σχολείων της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Α) Περίληψη στην Αγγλική. 

The school climate, according to researches of the last decades, constitutes one of the ba-

sic factors which influence the effectiveness of school organisations. In the development of 

school climate an important role is played by the headteacher of the school unit. The head-

teacher’s daily behavior and action can create such a learning environment that the teachers 

can perform their instructive duties undistractedly with the expected qualitative educational 

results. 

The present research attempts to examine, through the opinions of schoolteachers as well 

as school directors, the degree to which school directors contribute to the development of 

climate in the workplace of primary schools. 
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Παράρτημα 1ο 

I) Άδεια διεξαγωγής έρευνας. 
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II) Συνοδευτική Επιστολή ερωτηματολογίου. 
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III) Ερωτηματολόγιο. 
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IV) Συνέντευξη. 
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Παράρτημα 2ο 

Α) Πίνακες. 

Πίνακας I: Δημοτικά Σχολεία κατά Νομό και Οργανικότητα Έτους: 2002-2003 

Ορ γ α ν ι κ ό τ η τ α  
α/ α Νομός 

1/ θ 2/ θ 3/ θ 4/ θ 5/ θ 6/ θ 7/ θ 8/ θ 9/ θ 10/ θ 11/ θ 12/ θ 13/ θ 

1. Αττικής 10 15 27 12 2 234 53 62 57 125 15 440 1 

2. Αιτωλ/ νίας 49 41 19 6 2 51 3 8 - 2 - 26 - 

3. Αργολίδας 10 21 13 1 - 12 2 1 1 1 - 11 - 

4. Αρκαδίας 19 8 7 4 - 7 5 2 - 3 - 9 - 

5. Άρτας 26 22 3 4 5 7 4 - 1 2 1 4 - 

6. Αχαΐας 47 40 10 3 2 38 5 14 6 9 1 41 - 

7. Βοιωτίας 8 13 13 4 2 23 2 1 2 1 - 14 - 

8. Γρεβενών 25 8 2 - - 5 - - - - 1 2 - 

9. Δράμας 7 7 7 1 - 21 2 - 1 2 1 13 - 

10. Δωδεκανήσου 16 17 8 1 - 38 3 2 5 2 - 27 - 

11. Έβρου 12 8 12 2 - 20 3 1 1 1 - 19 - 

12. Εύβοιας 34 29 27 1 2 31 3 5 1 5 1 27 - 

13. Ευρυτανίας 25 11 - - - 2 1 - - - - 1 - 

14. Ζακύνθου 4 1 2 2 - 11 - - - 1 - 5 - 

15. Ηλείας 41 53 26 3 - 22 3 3 1 4 1 15 - 

16. Ημαθίας - 5 5 3 1 39 3 7 - - 1 17 - 

17. Ηρακλείου 58 34 20 3 - 36 5 3 - 6 - 51 - 

18. Θεσπρωτίας 4 8 2 1 - 11 4 - - - - 5 - 

19. Θεσσαλονίκης 6 18 15 4 - 104 11 19 13 16 6 135 - 

20. Ιωαννίνων 40 24 14 5 - 28 2 - 1 2 - 18 - 

21. Καβάλας 2 3 8 4 1 30 2 4 2 4 - 13 - 

22. Καρδίτσας 28 33 16 5 - 24 2 2 1 1 1 12 - 

23. Καστοριάς 6 10 5 4 - 12 - 3 4 1 - 4 - 

24. Κέρκυρας 3 8 7 3 7 13 9 4 2 4 1 6 - 

25. Κεφαλληνίας - 3 2 3 - 6 1 - - 5 - - - 

26. Κιλκίς 6 15 5 2 6 10 2 3 1 2 - 6 - 

27. Κοζάνης 3 15 11 2 4 26 3 5 2 - - 21 - 

28. Κορινθίας 21 17 6 4 1 31 - 1 - - - 12 - 

29. Κυκλάδων 19 16 6 6 2 12 2 5 1 1 - 7 - 

30. Λακωνίας 33 23 12 - - 10 2 2 - - - 7 - 

31. Λάρισας 38 36 23 1 5 34 1 2 1 2 - 39 - 

32. Λασιθίου 10 10 2 6 - 12 3 - 1 - - 9 - 
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33. Λέσβου 6 18 10 3 2 24 5 10 2 4 1 4 - 

34. Λευκάδας - 2 1 3 1 3 - - - - - 4 - 

35. Μαγνησίας 14 27 7 2 1 38 2 6 2 5 1 20 - 

36. Μεσσηνίας 20 21 5 1 1 30 5 - 2 2 - 19 - 

37. Ξάνθης - 9 6 2 2 11 - - 3 2 1 6 - 

38. Πέλλας 6 33 10 1 6 52 2 3 - - - 11 - 

39. Πιερίας 4 15 10 1 2 25 2 - - 1 - 15 - 

40. Πρέβεζας 12 11 10 3 4 7 3 - - - - 6 - 

41. Ρεθύμνης 18 17 10 1 1 12 - 3 1 1 - 10 - 

42. Ροδόπης 11 10 10 - - 7 1 2 - 2 - 4 - 

43. Σάμου 21 12 - - 1 13 3 1 - - - 2 - 

44. Σερρών 10 22 9 9 6 33 11 5 4 - - 12 - 

45. Τρικάλων 58 29 19 10 6 14 3 1 4 2 2 8 - 

46. Φθιώτιδος 19 15 6 1 - 23 3 1 6 3 - 17 - 

47. Φλώρινας 21 17 13 1 4 8 1 1 - 1 - 4 - 

48. Φωκίδας 23 5 1 1 - 12 1 1 1 - - - - 

49. Χαλκιδικής 6 1 13 7 - 26 2 1 3 4 - 4 - 

50. Χανίων 7 8 7 2 2 35 3 5 - 3 1 20 - 

51. Χίου 4 5 2 1 1 15 1 1 - - - 5 - 

ΣΥΝΟΛΟ 
870 849 484 14

9 
82 1.348 18

9 
20
0 

13
3 

232 36 1.187 1 

Πηγή: ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2003), Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 
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Πίνακας II: Αριθμός Σχολείων κατά περιοχή (2002-2003) 

α/ α Περιοχή σχολείου Αριθμός σχολείων Ποσοστό % 

1. Αστική 2.028 36,22 

2. Ημιαστική 718 12,82 

3. Αγροτική 2.854 50,96 

Σύνολο 5.600 100,0 

 

Πίνακας III: Δάσκαλοι κατά οργανικότητα σχολείου 

α/ α Οργανικότητα Αριθμός 
δασκάλων 

Ποσοστό 
% 

Συνολικό 
Ποσοστό % 

1. 3/ θ 58 5,3 5,3 
2. 4/ θ 17 1,6 6,9 
3. 5/ θ 22 2,0 8,9 
4. 6/ θ 258 23,7 32,6 
5. 7/ θ 54 5,0 37,6 
6. 8/ θ 58 5,3 42,9 
7. 9/ θ 57 5,2 48,1 
8. 10/ θ 59 5,4 53,5 
9. 11/ θ 25 2,3 55,8 

10. 12/ θ 469 43,1 98,9 
11. 13/ θ 3 0,3 99,2 
12. 14/ θ 1 0,1 99,3 
13. 15/ θ 5 0,5 99,7 
14. 16/ θ 2 0,2 99,9 
15. 18/ θ 1 0,1 100,0 

Σύνολο 1.089 100,0  
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Πίνακας IV: Δάσκαλοι κατά νομό 

α/ α Νομός Αριθμός 
δασκάλων

Ποσοστό 
% 

1. Αττικής 436 40,0 
2. Εύβοιας 23 2,1 
3. Αργολίδας 19 1,7 
4. Κορινθίας 85 7,8 
5. Ευρυτανίας 22 2,0 
6. Φθιώτιδας 32 2,9 
7. Αιτωλοακαρνανίας 90 8,3 
8. Αχαΐας 52 4,8 
9. Πέλλας 24 2,2 

10. Μεσσηνίας 26 2,4 
11. Βοιωτίας 58 5,3 
12. Πιερίας 22 2,0 
13. Ηλείας 45 4,1 
14. Κυκλάδων 18 1,7 
15. Λασιθίου 20 1,8 
16. Χανίων 30 2,8 
17. Καρδίτσας 87 8,0 

Σύνολο 1.089 100,0 
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Πίνακας V: Συνολικά χρόνια στην εκπαίδευση (προϋπηρεσία) 

 Συχνότητα Σχετική 
Συχνότητα

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

1,00 31 2,8 2,8 
2,00 47 4,3 7,2 
3,00 45 4,1 11,3 
4,00 42 3,9 15,2 
5,00 39 3,6 18,7 
6,00 56 5,1 23,9 
7,00 40 3,7 27,5 
8,00 52 4,8 32,3 
9,00 41 3,8 36,1 

10,00 72 6,6 42,7 
11,00 30 2,8 45,5 
12,00 51 4,7 50,1 
13,00 71 6,5 56,7 
14,00 42 3,9 60,5 
15,00 70 6,4 66,9 
16,00 45 4,1 71,1 
17,00 50 4,6 75,7 
18,00 40 3,7 79,3 
19,00 27 2,5 81,8 
20,00 23 2,1 83,9 
21,00 7 ,6 84,6 
22,00 13 1,2 85,8 
23,00 26 2,4 88,2 
24,00 17 1,6 89,7 
25,00 32 2,9 92,7 
26,00 12 1,1 93,8 
27,00 12 1,1 94,9 
28,00 10 ,9 95,8 
29,00 10 ,9 96,7 
30,00 22 2,0 98,7 
31,00 4 ,4 99,1 
32,00 6 ,6 99,6 
33,00 3 ,3 99,9 
36,00 1 ,1 100,0 

Σύνολο 1089 100,0  
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Πίνακας VI: Χρόνια υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο 

 

Συχνότητα Σχετική 
Συχνότητα

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

1,00 339 31,1 31,1 
2,00 151 13,9 45,0 
3,00 92 8,4 53,4 
4,00 79 7,3 60,7 
5,00 86 7,9 68,6 
6,00 50 4,6 73,2 
7,00 44 4,0 77,2 
8,00 30 2,8 80,0 
9,00 18 1,7 81,6 

10,00 53 4,9 86,5 
11,00 23 2,1 88,6 
12,00 23 2,1 90,7 
13,00 17 1,6 92,3 
14,00 16 1,5 93,8 
15,00 22 2,0 95,8 
16,00 6 ,6 96,3 
17,00 9 ,8 97,2 
18,00 12 1,1 98,3 
19,00 3 ,3 98,5 
20,00 4 ,4 98,9 
22,00 6 ,6 99,4 
24,00 1 ,1 99,5 
26,00 3 ,3 99,8 
30,00 2 ,2 100,0 

Σύνολο 1089 100,0  
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Πίνακας VII: Descriptive Statistics: Νομός 1 (Αττική), 2 (Υπόλοιπη Ελλάδα) 

1 =Α τ τ ι κ ή  2 =Υ π ό λ ο ι π η  Ε λ λ ά δ α  
 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Index 
5 192 9,00 25,00 18,3646 3,67422 275 8,00 25,00 19,9491 3,56856 

Index 
6 301 6,00 25,00 16,4718 4,28292 401 6,00 25,00 17,8803 4,20305 

Index 
7 214 4,00 20,00 12,9393 3,74680 321 5,00 20,00 13,6822 3,69103 

Index 
8 158 5,00 15,00 9,5823 2,30263 210 5,00 15,00 10,2000 2,14052 

Index 
10 182 5,00 25,00 16,7253 3,85530 274 5,00 25,00 18,1606 4,17165 

Index 
12 331 5,00 25,00 13,0242 4,45374 433 5,00 25,00 12,5982 4,57147 

Index 
13 368 3,00 15,00 9,5842 3,26295 515 3,00 15,00 9,3476 3,25827 

Index 
14 336 5,00 23,00 13,4821 2,56608 442 5,00 23,00 13,2873 2,66433 

Index 
16 349 4,00 20,00 8,7851 4,77207 464 4,00 20,00 7,4504 4,35490 

Index 
17 346 4,00 20,00 8,3728 4,87077 458 4,00 20,00 7,4520 4,69681 

Index 
18 351 4,00 20,00 9,4160 4,22688 488 4,00 20,00 8,3545 3,95448 

Index 
19 379 23,00 40,00 35,0686 3,79090 528 22,00 40,00 35,4375 3,98382 

Index 
20 396 9,00 15,00 13,6894 1,62636 576 6,00 15,00 13,8281 1,56148 

Factor 
5 192 -3,46128 1,86810 -,1608189 1,03344881 275 -3,61472 1,86810 ,1122809 ,96200879 

Factor 
6 301 -2,52833 2,28475 -,1172021 ,99964251 401 -2,61774 2,75372 ,0879746 ,99244177 

Factor 
7 214 -2,54075 1,69407 -,0880449 ,99544395 321 -2,54075 1,69407 ,0586966 1,00026810

Factor 
8 158 -2,73093 1,53282 -,1893889 ,95762595 210 -3,30011 1,53282 ,1424926 1,00974323

Factor 
10 182 -3,57069 2,13777 -,1853776 ,98077229 274 -3,52589 2,31095 ,1231340 ,99538262 

Factor 
12 331 -2,33884 3,29938 ,0046030 1,04505691 433 -2,11750 3,29938 -,0035187 ,96534887 

Factor 
13 368 -2,75329 2,33582 ,0397318 ,98671906 515 -3,22189 2,57173 -,0283909 1,00937959

Factor 
14 336 -3,52443 1,55776 -,0669043 1,02310371 442 -3,58122 1,88697 ,0508594 ,98018276 

Factor 
16 349 -2,48405 3,54128 ,1816039 1,08622964 464 -2,66724 3,26648 -,1365943 ,90740803 

Factor 
17 346 -2,39789 3,92838 ,0554732 1,06137454 458 -1,83761 3,58084 -,0419077 ,95004654 

Factor 
18 351 -1,83819 3,33371 ,1669949 1,06434996 488 -1,93192 3,00115 -,1201131 ,93382349 

Factor 
19 379 -3,41191 1,62874 -,0097250 ,99734241 528 -4,33373 1,40646 ,0069806 1,00279013

Factor 
20 396 -3,95980 1,74648 -,0353953 1,01716467 576 -4,31006 1,74648 ,0243343 ,98817912 
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Πίνακας VIII: Descriptive Statistics: Αστικότητα 1 (Αστική), 2(Ημιαστική), 3 (Αγροτική) 

1 =Α σ τ ι κ ή  2 =Ημ ι α σ τ ι κ ή  3 =Α γ ρ ο τ ι κ ή   

N Mean Std. Deviation N Mean Std. Deviation N Mean Std. Deviation 

Index 
5 270 18,8593 3,89101 119 19,5798 3,31022 78 20,3846 3,28804 

Index 
6 419 16,6969 4,28598 173 18,0347 4,11873 110 18,2909 4,24123 

Index 
7 304 12,9572 3,75945 146 13,3699 3,56422 85 14,9412 3,50969 

Index 
8 221 9,6290 2,33703 90 10,0667 1,79137 57 10,9123 2,15705 

Index 
10 272 16,9375 4,26257 113 17,8850 3,39051 71 19,6056 3,85627 

Index 
12 477 13,1845 4,52439 186 11,7151 4,25530 101 12,8515 4,71675 

Index 
13 547 9,6837 3,13619 210 8,9905 3,49434 126 9,1746 3,31078 

Index 
14 495 13,4646 2,52883 178 13,3315 2,83983 105 13,0000 2,66386 

Index 
16 498 8,4398 4,79493 207 7,7536 4,27594 108 6,6204 3,81026 

Index 
17 491 8,1018 4,93114 195 7,4410 4,36012 118 7,4661 4,84756 

Index 
18 509 9,2554 4,18819 206 8,1359 3,87625 124 8,0242 3,86450 

Index 
19 560 35,1321 4,04718 217 35,5207 3,63888 130 35,5385 3,71077 

Index 
20 596 13,7315 1,56594 238 13,6218 1,67882 138 14,2029 1,46072 

Factor 
5 270 -,0981894 1,05054969 119 ,1468889 ,88634512 78 ,1157866 ,95481548 

Factor 
6 419 -,0760573 ,99087921 173 ,0922349 ,97272326 110 ,1446489 1,05642777

Factor 
7 304 -,0444678 ,97179418 146 -,0005531 ,96751121 85 ,1599877 1,14092453

Factor 
8 221 -,1759006 1,01619737 90 ,1035137 ,99385444 57 ,5185578 ,71684131 

Factor 
10 272 -,0492888 ,99895891 113 -,1240913 ,99960413 71 ,3863221 ,92315774 

Factor 
12 477 ,0527276 1,06234846 186 -,1288638 ,78863883 101 -,0117069 1,03103943

Factor 
13 547 ,0889045 ,95822003 210 -,1976533 ,98936654 126 -,0565362 1,14249390

Factor 
14 495 -,0094316 ,99599610 178 ,0507072 ,87820685 105 -,0414975 1,19997854

Factor 
16 498 ,0456220 1,07124332 207 -,0150278 ,89587072 108 -,1815650 ,81851016 

Factor 
17 491 ,0537105 1,04969209 195 -,0817222 ,92416843 118 -,0884410 ,89517765 

Factor 
18 509 ,1615268 1,06322777 206 -,2212258 ,85051029 124 -,2955210 ,81274405 

Factor 
19 560 -,0728222 1,06137306 217 ,1137389 ,88527536 130 ,1238393 ,87704055 

Factor 
20 596 -,0410261 ,99741785 238 -,0235728 1,00850589 138 ,2178395 ,97537488 

Valid N 
(listwise) 45   27     
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Πίνακας IX: Descriptive Statistics: Οργανικότητα 1 (3/ θέσια-6/ θέσια), 2 (7/ θέσια-
18/ θέσια) 

1 = 3 /  θ έ σ ι α - 6 /  θ έ σ ι α  2 = 7 /  θ έ σ ι α - 1 8 /  θ έ σ ι α   

N Mean Std. Deviation N Mean Std. Deviation 

Index 5 144 19,6181 3,40505 323 19,1548 3,80922 

Index 6 224 17,1696 4,52475 478 17,3264 4,18169 

Index 7 168 13,3571 3,61680 367 13,3978 3,78230 

Index 8 118 10,1780 2,13890 250 9,8200 2,26631 

Index 10 133 18,9474 3,73825 323 17,0279 4,12339 

Index 12 233 12,3305 4,52938 531 12,9812 4,50991 

Index 13 279 9,2545 3,44585 604 9,5348 3,17020 

Index 14 236 13,2331 2,65953 542 13,4317 2,60632 

Index 16 247 7,8016 4,42429 566 8,1201 4,65212 

Index 17 257 7,8210 4,70446 547 7,8611 4,83566 

Index 18 265 8,6679 4,04088 574 8,8589 4,13168 

Index 19 286 35,0420 3,93878 621 35,3945 3,88968 

Index 20 303 13,8845 1,53217 669 13,7205 1,61242 

Factor 5 144 ,0473839 ,98497326 323 -,0211247 1,00742261 

Factor 6 224 -,0503399 1,05293175 478 ,0235902 ,97444711 

Factor 7 168 -,1153249 1,03288028 367 ,0527918 ,98149581 

Factor 8 118 ,2349601 ,88463667 250 -,1109012 1,03327917 

Factor 10 133 ,2239967 ,91448282 323 -,0922339 1,02027610 

Factor 12 233 -,0961038 1,05107468 531 ,0421698 ,97477612 

Factor 13 279 -,0683940 1,03559259 604 ,0315926 ,98239090 

Factor 14 236 -,0490489 1,03236644 542 ,0213571 ,98578305 

Factor 16 247 -,0115108 ,90426383 566 ,0050232 1,03974171 

Factor 17 257 -,0293254 ,95106869 547 ,0137781 1,02274056 

Factor 18 265 -,0896255 ,96763418 574 ,0413776 1,01274701 

Factor 19 286 -,0631766 ,98927547 621 ,0290958 1,00435582 

Factor 20 303 ,0310323 1,01785783 669 -,0140550 ,99225565 

Valid N 
(listwise) 

27   64   
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Πίνακας X: Descriptive Statistics: Φύλο 1, (Άνδρας), 2 (Γυναίκα) 

1 =Ά ν δ ρ α ς  2 =Γ υ ν α ί κ α   

N Mean Std. Deviation N Mean Std. Deviation

Index 5 154 19,5584 3,82969 313 19,1693 3,62153 

Index 6 250 17,7280 4,69277 452 17,0265 4,03633 

Index 7 197 14,0102 3,71976 338 13,0207 3,68929 

Index 8 132 9,9621 2,14514 236 9,9195 2,27986 

Index 10 179 18,1676 4,21005 277 17,2130 3,99838 

Index 12 274 12,8869 4,74766 490 12,7245 4,39599 

Index 13 309 9,2686 3,34232 574 9,5418 3,21441 

Index 14 275 13,5709 2,58954 503 13,2624 2,63646 

Index 16 282 8,1560 4,69236 531 7,9529 4,52786 

Index 17 278 7,9137 4,80746 526 7,8137 4,78684 

Index 18 306 9,4510 4,25258 533 8,4240 3,96843 

Index 19 320 35,4563 3,88768 587 35,1891 3,91680 

Index 20 342 13,6257 1,65862 630 13,8508 1,54528 

Factor 5 154 -,0257026 1,01661050 313 ,0126460 ,99312247 

Factor 6 250 ,1272290 ,94678392 452 -,0703700 1,02248705 

Factor 7 197 ,1221548 ,99679150 338 -,0711967 ,99643699 

Factor 8 132 ,1119104 ,99016406 236 -,0625940 1,00209681 

Factor 10 179 ,0617421 ,99069305 277 -,0398983 1,00573454 

Factor 12 274 -,0054330 1,02558865 490 ,0030380 ,98644933 

Factor 13 309 ,0502374 1,00258196 574 -,0270442 ,99843489 

Factor 14 275 ,0277017 ,99505041 503 -,0151451 1,00336015 

Factor 16 282 ,0689712 1,03222610 531 -,0366288 ,98147290 

Factor 17 278 ,0980419 1,01332798 526 -,0518168 ,98993275 

Factor 18 306 ,0169457 1,01996416 533 -,0097287 ,98919157 

Factor 19 320 -,0708578 ,94272929 587 ,0386278 1,02860942 

Factor 20 342 -,0209539 ,96597972 630 ,0113750 1,01856807 
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Πίνακας XI: Descriptive Statistics: Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση 1 (1-6 έτη), 2 (7-12 έτη), 3 (13-36) 

1 = 1 - 6  έ τ η  2 = 7 - 1 2  έ τ η  3 = 1 3 - 3 6  έ τ η   

N Mean Std. Deviation N Mean Std. Deviation N Mean Std. Deviation 

Index 
5 134 18,9403 3,60610 120 19,1583 3,59971 213 19,6009 3,78744 

Index 
6 175 17,8400 3,93738 196 17,2806 4,29524 331 16,9758 4,44829 

Index 
7 128 13,6250 3,66512 144 13,5625 3,73739 263 13,1711 3,75454 

Index 
8 79 9,9747 1,95445 89 10,0449 2,52222 200 9,8700 2,20167 

Index 
10 114 18,0175 4,29855 119 17,5126 3,90754 223 17,4081 4,10880 

Index 
12 178 11,9045 4,52574 209 13,2488 4,39791 377 12,9390 4,54516 

Index 
13 211 9,1611 3,34416 237 9,7173 3,21019 435 9,4368 3,24180 

Index 
14 186 12,8333 2,43603 207 13,3720 2,84414 385 13,6312 2,55136 

Index 
16 195 7,0769 3,88882 219 7,7854 4,45925 399 8,6165 4,87645 

Index 
17 195 7,2103 4,40500 217 7,8802 4,76041 392 8,1480 4,97035 

Index 
18 207 7,8068 3,58548 230 9,0000 4,13632 402 9,1940 4,25405 

Index 
19 222 35,5045 3,63959 243 34,8601 4,05094 442 35,4050 3,94592 

Index 
20 235 13,9021 1,50035 261 13,5096 1,66089 476 13,8508 1,57775 

Factor 
5 134 -,0997182 ,84119766 120 -,0910769 1,13523928 213 ,1140444 1,00335715 

Factor 
6 175 ,1614268 ,89622359 196 -,0828723 1,04123988 331 -,0362741 1,02022460 

Factor 
7 128 ,0035464 1,02894089 144 ,0571537 1,01331580 263 -,0330193 ,98063352 

Factor 
8 79 ,1921495 1,03223256 89 ,0165194 ,98991511 200 -,0832502 ,98564948 

Factor 
10 114 ,1602273 ,84208486 119 ,0520515 ,92717561 223 -,1096863 1,09770365 

Factor 
12 178 -,1434951 ,89707956 209 ,0661766 1,04011762 377 ,0310642 1,01921825 

Factor 
13 211 -,1460532 ,98802210 237 ,0067104 ,93823769 435 ,0671882 1,03262097 

Factor 
14 186 -,0549646 1,04961580 207 -,0254651 1,04264376 385 ,0402459 ,95186650 

Factor 
16 195 -,1045121 ,97299192 219 -,0141563 1,00236055 399 ,0588473 1,00969128 

Factor 
17 195 -,2464789 ,81602714 217 ,0537654 ,93498645 392 ,0928477 1,09536925 

Factor 
18 207 -,2680266 ,77778956 230 ,0454084 1,07576190 402 ,1120337 1,03308737 

Factor 
19 222 ,1111548 ,87196155 243 -,0767275 ,98943041 442 -,0136461 1,06138449 

Factor 
20 235 ,0947700 ,92912536 261 -,1770672 1,07503841 476 ,0503017 ,98088234 

Valid N 
(listwise) 30   19   42   
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Πίνακας XII: Descriptive Statistics: Προϋπηρεσία στο ίδιο σχολείο 1 (1-3 έτη), 2 (4-6 έτη), 3 (7 και άνω έτη) 

1 = 1 - 3  έ τ η  2 = 4 - 6  έ τ η  3 = 7  κ α ι  ά ν ω  έ τ η   

N Mean Std. Deviation N Mean Std. Deviation N Mean Std. Deviation

Index 
5 286 19,0769 3,76704 76 19,8026 2,80960 105 19,5333 4,01456 

Index 
6 384 17,6875 4,21377 137 16,6350 4,31461 181 16,8895 4,36513 

Index 
7 287 13,6899 3,71606 105 12,9333 3,56065 143 13,1049 3,83959 

Index 
8 168 10,1548 2,09358 77 9,3636 2,29937 123 9,9919 2,32060 

Index 
10 260 17,9115 4,04080 82 16,6585 3,56325 114 17,5175 4,52179 

Index 
12 415 12,5133 4,50273 155 13,5097 4,57601 194 12,7784 4,48224 

Index 
13 480 9,4000 3,25121 163 9,5215 3,41807 240 9,4875 3,18072 

Index 
14 428 13,1542 2,61585 144 13,6597 2,65278 206 13,6214 2,58558 

Index 
16 445 7,4135 4,24474 155 8,5419 4,52588 213 8,9202 5,10625 

Index 
17 443 7,5372 4,68997 147 8,1429 4,73836 214 8,2897 5,00518 

Index 
18 456 8,4539 3,88998 162 9,0247 4,23231 221 9,3439 4,37028 

Index 
19 502 35,4363 3,79974 173 35,4104 3,76633 232 34,8578 4,21105 

Index 
20 526 13,7053 1,61854 194 13,9588 1,42456 252 13,7659 1,64012 

Factor 
5 286 -,0280374 ,98414324 76 ,0043102 ,80496566 105 ,0732488 1,16263694 

Factor 
6 384 ,0760797 ,97502326 137 -,0713390 ,95227124 181 -,1074097 1,07640770 

Factor 
7 287 ,0652600 1,00011673 105 -,0628632 ,87119477 143 -,0848180 1,08229440 

Factor 
8 168 ,2297011 ,95611033 77 -,3402907 1,08254731 123 -,1007107 ,93319611 

Factor 
10 260 ,0759018 ,93390394 82 -,3316031 1,09987804 114 ,0654123 1,03100419 

Factor 
12 415 -,0750332 ,93205508 155 ,1380238 1,21358716 194 ,0502323 ,94061528 

Factor 
13 480 -,0299293 1,00850955 163 ,0404919 1,01493231 240 ,0323578 ,97455166 

Factor 
14 428 -,0127496 1,03818704 144 ,0870491 ,89110294 206 -,0343604 ,99219006 

Factor 
16 445 -,0758872 ,93394631 155 ,0866266 1,00190723 213 ,0955054 1,11689808 

Factor 
17 443 -,0604503 ,96590716 147 ,0185699 1,02517296 214 ,1123817 1,04546649 

Factor 
18 456 -,1249221 ,94561130 162 ,0991741 1,04021310 221 ,1850601 1,04590256 

Factor 
19 502 ,0333100 ,92797813 173 ,0510918 ,98880130 232 -,1101746 1,14448276 

Factor 
20 526 -,0219424 1,01449162 194 ,0961698 ,94246191 252 -,0282351 1,01187354 

Valid N 
(listwise) 52   15   24   
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Πίνακας XIII: Descriptive Statistics: Υπηρεσιακή Κατάσταση 1 (Οργανική), 2 
(Απόσπαση), 3 (Αναπληρωτής), 4 (Διάθεση) 

 1 =Ορ γ α ν ι κ ή  2 =Απ ό σ π α σ η  3=Αναπληρωτής  4 =Δ ι ά θ ε σ η  

 Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation

Index 
5 19,5178 3,64191 18,7100 3,47951 19,2500 4,21424 17,8000 5,01996 

Index 
6 16,9940 4,33696 17,8310 4,27092 18,4808 3,83222 17,0000 2,92770 

Index 
7 13,0844 3,76888 14,1818 3,30188 14,5263 3,57723 10,2857 4,95696 

Index 
8 9,9152 2,27222 10,0794 2,08915 10,2105 1,87317 7,0000 1,73205 

Index 
10 17,2244 4,23593 18,3700 3,53526 18,2381 4,08931 24,0000 , 

Index 
12 13,1005 4,59564 12,1477 4,30018 11,5862 4,14235 12,2222 4,14662 

Index 
13 9,3700 3,27742 9,5682 3,04742 9,6087 3,63082 11,2000 3,08401 

Index 
14 13,5208 2,62927 13,0577 2,54822 12,8793 2,54143 13,0000 3,46410 

Index 
16 8,4306 4,77042 7,1925 4,22273 6,4462 3,18213 8,6000 3,09839 

Index 
17 7,9702 4,82473 7,3962 4,67016 7,8769 4,99221 8,2500 3,24037 

Index 
18 8,9057 4,18234 8,4303 3,84490 8,5362 4,05325 10,7000 3,33500 

Index 
19 35,2602 4,03688 35,2391 3,75440 35,7838 3,05327 34,8000 2,93636 

Index 
20 13,7294 1,61829 13,9082 1,43643 13,7294 1,74839 14,2000 ,78881 

Factor 
5 ,0342675 1,04992642 -,0824397 ,91410184 ,0068076 ,85701928 -,6038309 ,91182812 

Factor 
6 -,0493240 1,01394704 ,0760690 ,98193030 ,2977580 ,93785350 -,1375833 ,39261020 

Factor 
7 -,0714908 1,01709555 ,1864396 ,87385151 ,3039725 ,99576300 -,8405304 1,15335939

Factor 
8 -,0571925 ,98840450 ,2831822 ,89483265 -,0169768 1,35680087 -,4441444 1,03574767

Factor 
10 -,0737043 1,05596705 ,1369415 ,86777908 ,1565522 ,78583540 1,4818397 , 

Factor 
12 ,0766623 1,01140401 -,1325332 ,92215503 -,3376294 1,01756188 -,1737078 ,85166136 

Factor 
13 -,0008664 ,99756884 ,0006066 ,99588511 -,0517134 1,06333406 ,3977529 ,87071480 

Factor 
14 -,0314723 1,01378460 ,0811027 ,89873762 ,1277494 1,04288416 -,2734436 1,46101834

Factor 
16 ,0499164 1,02305866 -,0984868 ,97371118 -,2049511 ,87904635 ,1116761 ,54730316 

Factor 
17 ,0552362 ,98706226 -,1550157 1,05502409 -,1153962 ,93053746 ,0564300 1,18872534

Factor 
18 ,0875239 1,01978029 -,2307027 ,98517104 -,2397910 ,73462324 ,3462818 ,83223474 

Factor 
19 -,0307106 1,06313308 ,0014494 ,82675850 ,2616988 ,79012864 ,1845078 ,80340195 

Factor 
20 -,0202748 ,99657600 ,0772865 ,89452332 -,0761330 1,22931371 ,4473780 1,01747497 

Valid N 
(listwise)         
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Πίνακας XIV: Πίνακας Διπλής Εισόδου ιδιαίτερης συνομιλίας διευθυντή και 

εκπαιδευτικών του σχολείου πριν από τις συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων και νομού - προϋπηρεσία σε έτη στο ίδιο σχολείο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ  
10 ΑΤΤΙΚΗ  ΥΠΟΛΟΙΠΗ

ΕΛΛΑΔΑ  1-3 ΕΤΗ  4-6 ΕΤΗ  7  ΕΤΗ  
ΚΑΙ  ΑΝΩ  

Ν  % Ν  % Ν  % Ν  % Ν  % 
Ν=67 

20 29,9 47 70,1 37 55,2 15 22,4 15 22,4 

 

Πίνακας XV: Πίνακας Διπλής Εισόδου νομού και δημιουργίας αντίθετων ομάδων 

εκπαιδευτικών (κλικών). 

Ερώτηση 13α Σύνολο 

Πάρα πολύ Πολύ Κάπως/ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Αττική 91 123 86 42 52 394 
ΝΟΜΟΣ 

Υπόλοιπη
Ελλάδα 

136 120 152 88 72 568 

Σύνολο 227 243 238 130 124 962 

 

Πίνακας XVI: Πίνακας Διπλής Εισόδου αστικότητας και δημιουργίας αντίθετων ομάδων 

εκπαιδευτικών (κλικών). 

Ερώτηση 13α Σύνολο 

Πάρα πολύ Πολύ Κάπως/ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Αστική 140 170 156 65 60 591 

ΠΕΡΙΟΧΗ Ημιαστική 50 53 50 48 36 237 

Αγροτική 37 20 32 17 28 134 

Σύνολο 227 243 238 130 124 962 
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Πίνακας XVII: Πίνακας Διπλής Εισόδου οργανικότητας και δημιουργίας αντίθετων 

ομάδων εκπαιδευτικών (κλικών). 

Ερώτηση 13α Σύνολο 

Πάρα πολύ Πολύ Κάπως /Αρκετά Λίγο Καθόλου 

3θ-6θ 74 68 69 46 52 309 ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 

7θ και άνω 153 175 169 84 72 653 

Σύνολο 227 243 238 130 124 962 

 

Πίνακας XVIII: Πίνακας Διπλής Εισόδου νομού και δημιουργία αντίθετων ομάδων 

εκπαιδευτικών (κλικών). 

Ερώτηση 13α Σύνολο 

Πάρα πολύ Πολύ Κάπως /Αρκετά Λίγο Καθόλου 

άνδρας 83 82 80 56 40 341 ΦΥΛΟ 

γυναίκα 144 161 158 74 84 621 

Σύνολο 227 243 238 130 124 962 

 

Πίνακας XIX: Πίνακας Διπλής Εισόδου ετών υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο και 

δημιουργίας αντίθετων ομάδων εκπαιδευτικών (κλικών). 

Ερώτηση 13α Σύνολο 

Πάρα πολύ Πολύ Κάπως /Αρκετά Λίγο Καθόλου 

1 - 3 119 125 133 63 74 514 

4 - 6 51 49 41 23 25 189 

ΕΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΣΤΟ ΙΔΙΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

7 και άνω 57 69 64 44 25 229 

Σύνολο 227 243 238 130 124 932 
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