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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει διεθνώς έντονο ενδιαφέρον για το αν οι σχολικοί 

ηγέτες διαθέτουν επαρκείς ηγετικές ικανότητες, έτσι ώστε να μπορέσουν να 

ικανοποιηθούν οι προκλήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Η 

επάρκεια – ικανότητες απόδοσης των διευθυντών και των υποδιευθυντών σχολικών 

μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πρωταρχικής σημασίας, κυρίως λόγω του 

σύγχρονου ρόλου που οφείλουν να διαδραματίσουν.  

Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται το επίπεδο επάρκειας – ικανοτήτων 

απόδοσης που αντιλαμβάνονται ότι έχουν για τους εαυτούς τους οι διευθυντές και οι 

υποδιευθυντές των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης 

σε ό,τι αφορά τις κοινές διοικητικές ευθύνες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς στα πλαίσια του διοικητικού τους ρόλου. Ταυτόχρονα, γίνεται 

απόπειρα ανίχνευσης της πιθανής επίδρασης κάποιων συγκεκριμένων παραγόντων – 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους που μπορεί να επηρεάζουν αρχικά τις 

αντιλήψεις αυτές και, κατά συνέπεια, την αποτελεσματική άσκηση του διοικητικού 

ρόλου τους. 

Ένα σύνολο 412 διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης, δηλαδή 

261 διευθυντών και 151 υποδιευθυντών, ανταποκρίθηκε πλήρως στη συγκεκριμένη 

έρευνα, συμπληρώνοντας τα εργαλεία που δόθηκαν επαρκώς και με τέτοιον τρόπο, 

ώστε να μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας κατέδειξαν ότι ο συνολικός 

μέσος όρος της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των διευθυντών σχολείων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι καλύτερος από τον αντίστοιχο των υποδιευθυντών. 

Επιπρόσθετα, ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των 

έμπειρων διευθυντικών στελεχών διαφέρει από τον αντίστοιχο των μη έμπειρων – 

αρχαρίων.  

Στη συνέχεια, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει συσχέτιση, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενής, μεταξύ των 

αντιλήψεων των διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και των περισσοτέρων εκ των χαρακτηρολογικών παραμέτρων που 

ερευνήθηκαν.  
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Συνεπώς, γίνεται εμφανές ότι απαιτείται να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας που αφορούν τόσο τις ικανότητες 

απόδοσης μεμονωμένα, όσο και τη σχέση τους με κάποιους συγκεκριμένους 

χαρακτηρολογικούς παράγοντες, ώστε να προετοιμαστούν σεμινάρια – προγράμματα 

κατάρτισης για τα διευθυντικά στελέχη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο 

αρχικά να αυξηθεί ο βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσής τους, ενώ παράλληλα 

να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρος 

και ως τρέχουσα συναισθηματική κατάσταση, ο νευρωτισμός, η ανάγκη για αποδοχή 

και το ψεύδος, καθώς επίσης και να αυξηθεί η τάση για εξωστρέφειά τους, με το 

δεδομένο ότι η παρούσα έρευνα απέδειξε ότι όλα τα παραπάνω συσχετίζονται σε 

μικρό ή μεγάλο βαθμό με τις ικανότητες απόδοσης των διευθυντικών στελεχών 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά τις παραμέτρους του 

ψυχωτισμού και της τελειοθηρίας, δεν κρίνεται απαραίτητο να ληφθεί γι’ αυτές 

κάποια πρόσθετη μέριμνα, αφού η έρευνα αυτή δεν έδειξε να συσχετίζονται οι 

συγκεκριμένοι παράμετροι με τις ικανότητες απόδοσης των διευθυντικών στελεχών 

δημοτικών σχολείων της χώρας μας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διευθυντές – υποδιευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

ικανότητες απόδοσης, χαρακτηρολογικοί παράγοντες, κατάρτιση, επαγγελματική 

ανάπτυξη. 
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ABSTRACT 

 

Currently, there has been an intense interest worldwide in whether school 

leaders have sufficient leadership skills so as to meet the challenges of the constantly 

changing environment. The competences of primary education school principals and 

assistant principals are of crucial importance, particularly because of the modern role 

these people have to play. 

What is examined in the present study is the level of competences that 

principals and assistant principals of primary education schools of Thessaloniki 

perceive for themselves regarding common administrative responsibilities they face 

during a school year in the context of their role. At the same time, an attempt to detect 

any possible influences of some specific factors – personality traits that may initially 

affect these perceptions and, consequently, the effective performance of their 

administrative role is made. 

A total of 412 people – administrative staff of the prefecture of Thessaloniki, 

that is 261 principals and 151 assistant principals responded adequately to this 

particular research, completing the instruments provided sufficiently and in such a 

way that they could be used to analyse and draw conclusions concerning the research 

questions raised. 

The findings of this study showed that the overall average of the perceived 

level of competence of primary education school principals is better than the one 

concerning the assistant principals. In addition, the total average perceived level of 

competence of the experienced administrative staff differs from that of the 

inexperienced.  

Then, based on the findings of the research, what was found is that there is a 

correlation, although in most cases weak, between the perceptions of the 

administrative staff of primary education schools and most of the personality traits 

that were investigated. 

Therefore, it becomes apparent that the findings of this study regarding both 

competences individually and their relation with some specific personality traits 

should be taken into serious account, so that seminars – training programs for the 

administrative staff of primary education can be prepared, aiming initially at 

increasing the level of their competence while, at the same time, reducing as much as 
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possible anxiety either as a state or a trait, neuroticism, the need for acceptance and 

lie, as well as to increase the tendency for extroversion, due to the fact that this 

research indicated all the above relate more or less to the competence level of the 

administrative staff of primary education schools. As far as the personality traits of 

psychotism and perfectionism are concerned, it is not necessary to deal further with 

them, since this research did not reveal any correlation between these traits and the 

competence level of the administrative staff of primary schools in our country. 

 

Keywords: primary education school principals – assistant principals, competence(s), 

personality traits, training, professional development. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

 

Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί μία επίσημη εισαγωγική παρουσίαση, η οποία 

περιλαμβάνει μία συνοπτική εικόνα της σύγχρονης πρόκλησης για το επίπεδο 

επιτυχίας των (νέων) διευθυντικών στελεχών, τον προσδιορισμό του προβλήματος  με 

το οποίο ασχολούμαστε, τα ερευνητικά ερωτήματα, το σκοπό της έρευνας, τους 

περιορισμούς της, τη συνεισφορά της στην επιστήμη, καθώς και το περίγραμμα της 

διατριβής.  

 

1.1 Η σύγχρονη πρόκληση για τα διευθυντικά στελέχη 

Στην σύγχρονη εποχή στην οποία ζούμε διαδραματίζονται καθημερινά σε 

διεθνές επίπεδο αλλαγές σε διάφορα επίπεδα που αναπόφευκτα επηρεάζουν σε μικρό 

ή μεγάλο βαθμό τη ζωή όλων των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές που 

συντελούνται τόσο σε κοινωνικο-πολιτικό όσο και σε οικονομικο-τεχνολογικό 

επίπεδο, όχι μόνο στον ευρωπαϊκό αλλά και στο διεθνή χώρο, δημιουργούν μία σειρά 

προκλήσεων. Οι προκλήσεις αυτές, αντί να αφήνουν αμέτοχο το εκπαιδευτικό 

σύστημα της κάθε χώρας, το προτρέπουν ως ανοικτό σύστημα που είναι, να 

αντιδράσει σε αυτές. Το πλαίσιο δραστηριοποίησης και οι συνθήκες παρεχόμενης 

εκπαίδευσης συνεχώς μεταβάλλονται, δημιουργώντας συχνά αναντιστοιχία μεταξύ 

των σύγχρονων απαιτήσεων των εκπαιδευτικών οργανισμών – μονάδων και των 

προσόντων των στελεχών διοίκησης. Η συνεχής, επομένως, επιμόρφωση όλων των 

διευθυντικών στελεχών του δημόσιου τομέα και κυρίως αυτή των σχολικών μονάδων 

αποτελεί ζήτημα εξαιρετικής σημασίας, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή τους στο 

διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. 

Για να μπορέσουν, όμως, τα διευθυντικά στελέχη να φέρουν σε πέρας το 

δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει, απαιτείται από την πλευρά της πολιτείας 

αδιάκοπη παροχή επιμορφωτικής ενίσχυσης, η οποία, όμως, θα σχεδιάζεται και θα 

οργανώνεται με βάση τις όποιες διαπιστωμένες εκπαιδευτικές τους ανάγκες ή 

ελλείψεις, που θα διερευνώνται μέσα από συγκεκριμένες ερευνητικές διαδικασίες. 

Θεωρείται σημαντικό, επομένως, να μπορέσουν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις για το 

επίπεδο επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντών και υποδιευθυντών των 

δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνάρτηση, ωστόσο, με τη 
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δυνατότητα ανίχνευσης της επίδρασης κάποιων παραγόντων – χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητάς τους που μπορεί να επηρεάζουν τις αντιλήψεις αυτές.  

 

1.2 Προσδιορισμός του προβλήματος 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει διεθνώς έντονο ενδιαφέρον για το αν οι σχολικοί 

ηγέτες διαθέτουν επαρκείς ηγετικές ικανότητες, ώστε να ικανοποιηθούν οι 

προκλήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Η επάρκεια – ικανότητες 

απόδοσης των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων είναι πρωταρχικής 

σημασίας, όχι μόνο επειδή αυτοί αποτελούν τμήμα της ομάδας σχολικής ηγεσίας, 

αλλά κυρίως λόγω του σύγχρονου ρόλου που οφείλουν να διαδραματίσουν. 

Γίνονται διάφορες προσπάθειες κατά καιρούς, ώστε να επιμορφωθούν οι 

διευθυντές και οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων στην Ελλάδα. Πιο πρόσφατη 

προσπάθεια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι το πιστοποιητικό καθοδηγητικής και 

διοικητικής επάρκειας των διευθυντών σχολικών μονάδων. Γενικότερα, ωστόσο, στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία τα προγράμματα αυτά αποτυγχάνουν. Συνεπώς, τα 

προγράμματα επιμόρφωσης θα πρέπει να βασίζονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του 

ρόλου τόσο του διευθυντή όσο και του υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας, με 

επίκεντρο, όμως, τις πραγματικές ελλείψεις – ανάγκες τους, όπως αυτές εκφράζονται 

από τους ίδιους. 

Στην Ελλάδα σήμερα, υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα που να αφορούν τις 

ικανότητες απόδοσης των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το επίπεδο 

των ικανοτήτων απόδοσης που αντιλαμβάνονται ότι έχουν για τους εαυτούς τους τα 

(νέα) διευθυντικά στελέχη συνολικά και κυρίως οι υποδιευθυντές στη χώρα μας.  

Στην παρούσα διατριβή εξετάζουμε το επίπεδο επάρκειας – ικανοτήτων 

απόδοσης που αντιλαμβάνονται ότι έχουν για τους εαυτούς τους οι διευθυντές και οι 

υποδιευθυντές των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης 

σε ό,τι αφορά τις κοινές διοικητικές ευθύνες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς στα πλαίσια του διοικητικού τους ρόλου. Ταυτόχρονα, 

επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε την πιθανή επίδραση κάποιων παραγόντων – 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους που μπορεί να επηρεάζουν αρχικά τις 

αντιλήψεις αυτές και στη συνέχεια ενδόμυχα την αποτελεσματική άσκηση του 

διοικητικού ρόλου τους. 
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1.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

Για να διερευνηθούν τα παραπάνω η συγκεκριμένη διατριβή επικεντρώνεται 

στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

 Τα διευθυντικά στελέχη αντιλαμβάνονται για τους εαυτούς τους ότι έχουν 

αρκετά υψηλό επίπεδο επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης σε ό,τι αφορά κοινές – 

συνηθισμένες διοικητικές ευθύνες. 

 Υπάρχει διαφορά στις αντιλήψεις μεταξύ των αρχάριων και των έμπειρων 

διευθυντικών στελεχών σχετικά με την επάρκεια – ικανότητες απόδοσης σε ό,τι 

αφορά κοινές – συνηθισμένες διοικητικές ευθύνες. 

 Υπάρχει διαφορά στις αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών για την επάρκεια – 

ικανότητες απόδοσης σε ό,τι αφορά την ΕΜΠΕΙΡΙΑ τους και κοινά προσωπικά 

χαρακτηριστικά τους (το φύλο, η θέση και οι τίτλοι στη διοίκηση επιχειρήσεων) ή 

χαρακτηριστικά σχετικά με τη γενικότερη κατάσταση (η οργανικότητα του 

σχολείου και η πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής που βρίσκεται το σχολείο). 

 Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών για την 

επάρκεια – ικανότητες απόδοσής τους και στην επίδραση των τεσσάρων 

διαστάσεων της προσωπικότητάς τους. 

 Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών για την 

επάρκεια – ικανότητες απόδοσής τους και στο επίπεδο άγχους τους. 

 Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών για την 

επάρκεια – ικανότητες απόδοσής τους σε ό,τι αφορά την παράμετρο της «ανάγκης 

για αποδοχή» αλλά όχι με αυτήν της «τελειοθηρίας». 

 

1.4 Σκοπός της έρευνας 

Μέσω των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων που θα διερευνηθούν, στην 

παρούσα διατριβή επιδιώκεται: 

 Να καθοριστεί το επίπεδο ικανότητας απόδοσης που τα πεπειραμένα και μη 

πεπειραμένα διευθυντικά στελέχη σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

αντιλαμβάνονται ότι έχουν, όσον αφορά έναν αριθμό σημαντικών και κοινών 

διοικητικών ευθυνών.   

 Να προσδιοριστούν εκείνοι οι κοινοί διοικητικοί ρόλοι και οι ευθύνες που οι 

διευθυντές και οι υποδιευθυντές στερούνται ικανότητας απόδοσης. 
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 Να καθοριστεί ποιές διοικητικές ευθύνες αποτελούν προβληματικές περιοχές 

για τους διευθυντές και υποδιευθυντές, συμπεριλαμβανομένων και των μη 

πεπειραμένων. 

 Να καθοριστεί αν παράγοντες, όπως το άγχος ως χαρακτηρολογική 

παράμετρος και ως τρέχουσα κατάσταση, η ανάγκη για αποδοχή και η 

τελειοθηρία, καθώς και οι τέσσερις διαστάσεις της προσωπικότητας 

(νευρωτισμός, ψυχωτισμός, εξωστρέφεια-εσωστρέφεια, ψεύδος), επηρεάζουν 

τα διευθυντικά στελέχη στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. 

 

1.5 Συνεισφορά της έρευνας στην επιστήμη 

Θεωρούμε ότι η έρευνα αυτή μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τους 

σχεδιαστές προγραμμάτων. Αν τα αποτελέσματα της προτεινόμενης έρευνας είναι 

θετικά, τότε οι θεματικοί τομείς, όπως είναι τα προπαρασκευαστικά προγράμματα και 

τα προγράμματα καθοδήγησης (mentoring) και ανάπτυξης προσωπικού (staff 

development), θα μπορούν να κατευθύνουν την κατάλληλη πρόσθετη προετοιμασία 

και κατάρτιση των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολείων της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, ώστε να γίνουν αυτοί αποτελεσματικότεροι στο έργο τους. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης ευελπιστώ ότι θα βοηθήσουν σε μελλοντική παροχή 

αποτελεσματικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων προετοιμασίας για διευθυντικά 

στελέχη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε ενσωμάτωση κριτηρίων για την επιλογή 

των κατάλληλων εκπαιδευτικών για τις παραπάνω θέσεις. Επίσης, αυτοί που 

επιθυμούν να γίνουν ή είναι διευθυντικά στελέχη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

πιθανώς να επωφεληθούν από τη γνώση των αποτελεσμάτων αυτών, ώστε να 

επιμορφωθούν καταλλήλως, για να καταστούν αποτελεσματικότεροι στην επιτέλεση 

των διευθυντικών τους καθηκόντων. 

 

1.6 Περίγραμμα της διατριβής 

Στο ππρρώώττοο  μμέέρροοςς της εργασίας περιλαμβάνεται η εισαγωγή, στην οποία 

παρουσιάζονται αναλυτικά η σύγχρονη πρόκληση για τα διευθυντικά στελέχη, ο 

προσδιορισμός του προβλήματος, τα ερευνητικά ερωτήματα, ο σκοπός και οι 

περιορισμοί της έρευνας, η συνεισφορά της στην επιστήμη, καθώς και το περίγραμμα 

της διατριβής. 
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Στο δδεεύύττεερροο  μμέέρροοςς της εργασίας περιλαμβάνεται η θεωρητική προσέγγιση 

πάνω στην οποία βασίστηκε η έρευνα. Το συγκεκριμένο τμήμα της εργασίας 

αποτελείται από τέσσερα επιμέρους κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 2 αρχικά αναλύεται 

διεξοδικά η έννοια της «εκπαιδευτικής διοίκησης» ή «διοίκησης της εκπαίδευσης», 

στη συνέχεια η έννοια της «εκπαιδευτικής ηγεσίας», ενώ τέλος γίνεται εκτενής 

αναφορά στους δύο βασικότερους εκφραστές της ηγεσίας στη σχολική μονάδα, 

δηλαδή στο διευθυντή και στον υποδιευθυντή. Στο κεφάλαιο 3 αρχικά επιχειρείται να 

αναλυθεί εκτενώς η σημασία των ικανοτήτων απόδοσης για την αποτελεσματική 

άσκηση της σχολικής ηγεσίας, ενώ αμέσως μετά εξετάζονται ο ρόλος και η 

διαδικασία επιλογής των διευθυντών και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο 4 

παρουσιάζονται αναλυτικά συγκεκριμένοι χαρακτηρολογικοί παράγοντες, όπως είναι 

οι τέσσερις διαστάσεις της προσωπικότητας, η τελειοθηρία, η ανάγκη για αποδοχή, 

καθώς και το άγχος και εξετάζεται η σύνδεσή τους με τη σχολική ηγεσία. Τέλος, στο 

κεφάλαιο 5 γίνεται αναλυτική παρουσίαση της στενής σχέσης μεταξύ της σχολικής 

ηγεσίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των διευθυντικών στελεχών των 

σχολικών μονάδων, ενώ στη συνέχεια υπάρχει επικέντρωση στη σημασία της 

μεντορικής σχέσης (mentoring) των σχολικών ηγετών και στη σύνδεσή της με την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Στο ττρρίίττοο  μμέέρροοςς γίνεται εκτενής ανάλυση των ερευνητικών ερωτημάτων που 

απαντώνται από την έρευνα, περιγραφή της μεθόδου καθώς και των εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν, περιγραφή του δείγματος της έρευνας, εξήγηση της προσέγγισης 

που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων, ανάλυση των δεδομένων και 

τέλος, παρουσίαση των διαβεβαιώσεων που αφορούν την προστασία των 

υποκειμένων της έρευνας. 

Στο ττέέττααρρττοο  μμέέρροοςς γίνεται απόπειρα παρουσίασης των δεδομένων – 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο αυτό υπάρχει η 

περιγραφή του δείγματος και των ερευνητικών εργαλείων της έρευνας, η εξέταση των 

δημογραφικών δεδομένων των συμμετεχόντων, καθώς επίσης και η ανάλυση των 

δεδομένων των τεσσάρων ερωτηματολογίων, ώστε να μπορέσουν να απαντηθούν τα 

έξι ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. 

Το ππέέμμππττοο  μμέέρροοςς αναφέρεται αρχικά στις γενικές διαπιστώσεις που αφορούν 

τα βασικότερα σημεία της έρευνας. Το τμήμα αυτό ανακεφαλαιώνει τα γενικά 

συμπεράσματα της έρευνας που αφορούν τόσο τα δημογραφικά στοιχεία των 
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ερωτηθέντων όσο και κάθε ένα από τα έξι ερευνητικά ερωτήματα που κλήθηκε να 

απαντήσει η παρούσα έρευνα. Τέλος, ολοκληρώνεται με τη γενικότερη κριτική 

αξιολόγηση των ευρημάτων με επισήμανση στις θεωρητικές και πρακτικές 

επιπτώσεις τους σε ό,τι αφορά την κατάρτιση και την επαγγελματική ανάπτυξη των 

διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων, αλλά και με τις προτεινόμενες 

κατευθύνσεις για πιθανές ερευνητικές δραστηριότητες στο μέλλον. 

 

1.7 Πρωτοτυπία της διατριβής 

Για τη διαπίστωση των αντιλήψεων των ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα, μετά από μετάφραση και προσαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα, 

το Ερωτηματολόγιο Έρευνας των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των 

Διευθυντικών Στελεχών (Principals’ Perception of Competence Survey) του 

αμερικανού Kelly Glodt. Το ερωτηματολόγιο αυτό χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για 

πρώτη φορά στις Η.Π.Α. το 2006. 

Ωστόσο, για πρώτη φορά τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως εξετάζεται 

το επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης που αντιλαμβάνονται ότι έχουν για τους εαυτούς 

τους οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 

ό,τι αφορά τις κοινές διοικητικές ευθύνες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς στα πλαίσια του διοικητικού τους ρόλου, σε σχέση όμως με την 

πιθανή επίδραση κάποιων συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς 

τους – χαρακτηρολογικών παραμέτρων. 

 Συνεπώς, η παρούσα έρευνα, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες 

παγκοσμίως, δεν επιδιώκει απλά να διερευνήσει, μέσω κάποιου ή κάποιων 

ερευνητικών εργαλείων, τις αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών σχετικά με τις 

ικανότητες απόδοσής τους. Αντίθετα, μέσω της χρησιμοποίησης και ψυχομετρικών 

ερευνητικών εργαλείων, εξετάζει την πιθανή σχέση κάποιων χαρακτηρολογικών 

παραμέτρων με τις αντιλήψεις αυτές, ώστε να διαπιστωθεί αν το πόσο επαρκή 

αισθάνονται τα διευθυντικά αυτά στελέχη σχετίζεται με το τι είναι οι ίδιοι ως 

άνθρωποι – χαρακτήρες. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προκύπτουν από τη 

συγκεκριμένη έρευνα, μπορούν οι υπεύθυνοι για το σχεδιαμό προγραμμάτων, τα 

οποία αφορούν τόσο την κατάρτιση όσο και άλλες δράσεις, να έχουν στα χέρια τους 
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πολύτιμο υλικό για μία πιο ολοκληρωμένη καθοδήγηση των διευθυντών και των 

υποδιευθυντών, κυρίως πριν αλλά και μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗ  

 

2. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Εκπαιδευτική Ηγεσία  

Η διοικητική επιστήμη άσκησε σημαντική επιρροή και στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική διοίκηση έχει γνωρίσει σημαντική άνθιση τα τελευταία 

εξήντα περίπου χρόνια, διάστημα κατά το οποίο μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτή 

αποτελεί ξεχωριστό επιστημονικό αντικείμενο. Στη χώρα μας, ωστόσο, η ορθή 

άσκηση εκπαιδευτικής διοίκησης αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, αν 

αναλογιστούμε τους υπάρχοντες περιορισμούς που τη διακρίνουν και εμποδίζουν την 

ορθή εφαρμογή της. Στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

συγκεκριμένοι παράγοντες που το χαρακτηρίζουν, το κατατάσσουν ως ένα από τα πιο 

συγκεντρωτικά που υπάρχουν διεθνώς. Αναπόφευκτα, επομένως, επηρεάζεται και η 

άσκηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας – σχολείου, 

δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό έντονα προβλήματα στους βασικότερους 

εκφραστές της σχολικής ηγεσίας, δηλαδή στο διευθυντή και στον υποδιευθυντή. 

 

2.1 Εκπαιδευτική Διοίκηση ή Διοίκηση της Εκπαίδευσης 

Η διοίκηση της εκπαίδευσης φαίνεται να έχει έναν κρίσιμο ρόλο για κάθε 

χώρα, αφού υπάρχει έντονη η αντίληψη ότι παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

ικανό να οδηγήσει σε προστιθέμενη αξία, η οποία μεταφράζεται ως ένα ισχυρό 

εργαλείο προς το δημόσιο όφελος και απαραίτητο για την ευρύτερη ευημερία της 

κοινωνίας. Πλήθος ερευνών έχει στραφεί προς την ανίχνευσή της διοίκησης της 

εκπαίδευσης, επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό να καταστεί δυνατή η όσο γίνεται πιο 

αποτελεσματική εφαρμογή της, προς όφελος φυσικά ολόκληρης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας γενικότερα. 

 

2.1.1 Η έννοια, το έργο και οι αρχές της εκπαιδευτικής διοίκησης 

Οι θεωρίες και οι προσεγγίσεις της διοικητικής σκέψης δεν άφησαν 

ανεπηρέαστο και το χώρο της εκπαίδευσης (Αθανασούλα-Ρέππα κ. συν., τόμ. Α΄, 

1999). Η εκπαιδευτική διοίκηση ως επιστημονικός κλάδος εμφανίστηκε γύρω στα 

1950, δανειζόμενη στοιχεία από τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πασιαρδής, 2004). Ως 
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επιστήμη και θεωρία αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 20
ού

 αιώνα, εφαρμόζοντας 

τις θεωρίες και τις πρακτικές της διοικητικής επιστήμης (Σαΐτης, 2007).  

Η προσπάθεια εφαρμογής των αρχών του επιστημονικού μάνατζμεντ από το 

χώρο των επιχειρήσεων στην εκπαίδευση δεν είναι καινούρια (Καμπουρίδης, 2002). 

Η εκπαιδευτική διοίκηση στηρίζεται στις θεωρίες του μάνατζμεντ και της διοίκησης 

γενικά που κατά καιρούς έκαναν την εμφάνισή τους και προσαρμόστηκαν στην 

εκπαίδευση. Οι θεωρίες αυτές εξετάζουν το σχολείο ως οργάνωση που άλλοτε 

λειτουργεί ως απλή μηχανή (κλασική θεωρία), άλλοτε με βάση τις ανθρώπινες 

σχέσεις (θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων), άλλοτε με βάση τους ρόλους και τους 

κανόνες ενός ανοικτού κοινωνικού συστήματος (θεωρία των συστημάτων) και άλλοτε 

με συγκερασμό στοιχείων από όλες τις παραπάνω θεωρίες (σύγχρονη θεώρηση της 

εκπαιδευτικής διοίκησης) (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999). Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, 

διαχρονικά, ο πρωταρχικός σκοπός της εκπαιδευτικής διοίκησης σχετίζεται με την 

αναβάθμιση της διδασκαλίας και της μάθησης (Σαΐτης, 2005). 

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις θεωρίες για την εκπαίδευση, η έμφαση 

στην αύξηση της παραγωγικότητας του οργανισμού, όπως αυτή εκφράστηκε με τις 

κλασικές προσεγγίσεις του επιστημονικού μάνατζμεντ από τον Taylor, σημάδεψε και 

τον τρόπο διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισμών, αλλά και ολόκληρων των 

εκπαιδευτικών συστημάτων, αν λάβουμε υπόψη μας το ρόλο των επιθεωρητών στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η προσέγγιση των ανθρωπίνων σχέσεων από την 

άλλη πλευρά, η οποία έδωσε έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, εκφράστηκε στο 

χώρο της εκπαίδευσης μέσα από το παιδοκεντρικό σχολείο, αλλά και μέσα από την 

αλλαγή του ρόλου των επιθεωρητών και διευθυντών που παρατηρήθηκε τα τελευταία 

χρόνια στη χώρα μας. Τέλος, η θεωρία των συστημάτων τόνισε ότι ο κάθε 

εκπαιδευτικός οργανισμός είναι μέρος ενός συστήματος, του εκπαιδευτικού στη 

συγκεκριμένη περίπτωση και επηρεάζεται άμεσα από αυτό, αλλά και από το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον (Αθανασούλα-Ρέππα κ. συν., τόμ. Α΄, 1999). Γενικότερα, η 

αντιμετώπιση του τρόπου διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισμών δεν έρχεται σε 

αντίθεση με τον τρόπο διοίκησης των επιχειρηματικών οργανισμών (Καμπουρίδης, 

2002) και στηρίζεται στον ορθολογικό συνδυασμό των διαφόρων δραστηριοτήτων 

που περικλείει η συνεργατική προσπάθεια των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης 

(Σαΐτης, 2007). 

Πριν επιχειρήσουμε να ορίσουμε την εκπαιδευτική διοίκηση, θα ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιμο να επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε τους όρους «εκπαίδευση» 
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και «εκπαιδευτικός». Όπως ορίζει ο Claxton (2008: 27), «η εκπαίδευση νοείται ότι 

συμπληρώνει την ανατροφή που παρέχεται από τις οικογένειες και τις κοινωνίες με 

μία πιο συστηματική προετοιμασία για το μέλλον. Αυτή η προετοιμασία 

περιλαμβάνει την καλλιέργεια της γνώσης, των δεξιοτήτων, των συνηθειών, των 

στάσεων, των αξιών και των πεποιθήσεων που θεωρούμε ότι οι νέοι άνθρωποι 

πρόκειται να χρειαστούν, αν είναι να προοδεύσουν στον κόσμο που προβλέπουμε ότι 

αυτοί θα ζήσουν». 

Σε ό,τι αφορά στον όρο «εκπαιδευτικός», μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 

συναρτάται με τη μάθηση μίας σειράς γνώσεων και την ανάπτυξη συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων, καθώς και τη δημιουργία ατόμων με ενιαία κατανόηση που εδράζεται σε 

θεωρητικές επιστημονικές βάσεις, αλλά και σε ηθικές κατηγορίες και ιδέες 

(παραδοσιακή έννοια του όρου). Παράλληλα βέβαια, ο όρος «εκπαίδευση» συνδέεται 

με τη μάθηση μίας κουλτούρας, των συναρτημένων με αυτήν αξιών, οι οποίες 

συνήθως συνιστούν ένα σύστημα, αλλά και συγκεκριμένων κοινωνικών ρόλων 

(κοινωνιολογικός ορισμός). Τέλος, ο όρος αφορά, επίσης, θέματα υλικοτεχνικής 

υποδομής (π.χ. σχολικά κτήρια), καθώς και λειτουργών – εμπλεκομένων προσώπων 

(εκπαιδευτικών). Επιπλέον, όμως, αφορά και οτιδήποτε συνδέεται με τη διασφάλιση 

των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διδασκαλίας – 

μάθησης και τη δημιουργία του μορφωμένου ατόμου, δηλαδή μία σειρά άλλων 

πραγμάτων που δρουν βοηθητικά – συμπληρωματικά σε αυτό που είναι εκπαιδευτικό 

είτε με την παραδοσιακή παιδαγωγική είτε με την κοινωνιολογική έννοια (βοηθητική 

– συμπληρωματική εκδοχή). Η σύνθεση όλων των παραπάνω μας επιτρέπει μία 

συνολική θέαση του χαρακτηρισμού «εκπαιδευτικός» (Παπαδάκης, 2003: 80).   

Συνεπώς, η εκπαιδευτική διοίκηση ή διοίκηση της εκπαίδευσης μπορεί να 

οριστεί ως «η διαδικασία δημιουργίας και διατήρησης μέσα στην εκπαιδευτική 

μονάδα του κατάλληλου σχολικού κλίματος, ώστε, μέσω του προγραμματισμού, της 

οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου – αξιολόγησης, τα άτομα να 

συνεργάζονται συντονισμένα με στόχο να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 

πραγματοποίηση των στόχων της εκπαιδευτικής μονάδας, με την αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων» (Μπρίνια, 2008: 93). Η διοίκηση της 

εκπαίδευσης, επίσης, «μπορεί να οριστεί ως ένα σύστημα δράσης που συνίσταται 

στην ορθολογική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων, δηλαδή ανθρωπίνων και 

υλικών, για την πραγματοποίηση των στόχων που επιδιώκονται από διάφορους 

τύπους εκπαιδευτικών οργανισμών» (Σαΐτης, 2005: 30). Τέλος, «το μάνατζμεντ των 
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εκπαιδευτικών οργανισμών μπορεί να χαρακτηριστεί ως η διαδικασία εκείνη του 

συντονισμού των ανθρώπινων, τεχνικών και υλικών πόρων για την παροχή 

εκπαίδευσης με αποτελεσματικό τρόπο» (Χατζηπαναγιώτου, 2005: 36). 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης 

αποτελεί ένα σύστημα δράσης, το οποίο συνίσταται στην ορθολογική χρησιμοποίηση 

των διαθέσιμων πόρων, οι οποίοι αξιοποιούνται από τους διάφορους τύπους των 

εκπαιδευτικών οργανισμών (Χρίστου, 2010). Η εκπαιδευτική διοίκηση αφορά κάθε 

ανθρώπινη δραστηριότητα στα σχολεία και αναγνωρίζεται ευρέως ως το πιο 

σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση του σχολείου σε έναν προοδεύοντα 

οργανισμό. Η σχολική διοίκηση βοηθάει τα σχολεία να υποστηρίξουν τις διαδικασίες 

της διδασκαλίας και της μάθησης. Η διδασκαλία περιλαμβάνει αξιοσημείωτη γνώση 

της διοίκησης, αφού η έλλειψή της ίσως οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς να αποτύχουν 

στο καθήκον τους να διοικήσουν το σχολείο τους όσο πιο αποτελεσματικά και 

αποδοτικά γίνεται (Saiti, 2003). 

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς, το έργο της εκπαιδευτικής διοίκησης, το 

οποίο εκφράζεται με τη δραστηριότητα των ηγετικών της στελεχών, όπως είναι οι 

Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης
1
 ή οι Διευθυντές Σχολείων, αποβλέπει (Σαΐτης, 

2005: 30-31): 

 Στον ακριβή προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων που εκφράζουν τη 

συνισταμένη των ατομικών στόχων όλων των μελών της εκπαιδευτικής – 

σχολικής κοινότητας. Δηλαδή όλου του ανθρώπινου δυναμικού που με τη μορφή 

οργανωμένων μονάδων δρα στις σχολικές μονάδες (π.χ. διδάσκοντες, μαθητές, 

γονείς κ.ά.) και το οποίο συμβάλλει στην πραγματοποίηση των στόχων του 

σχολείου. 

 Στην εφαρμογή των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας των εκπαιδευτικών οργανισμών. 

 Στη δημιουργία και διατήρηση του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε 

να προάγεται η ατομική προσπάθεια μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας 

όλων των ατομικών δραστηριοτήτων κατά τρόπο τόσο συστηματικό όσο και 

αποτελεσματικό. 

                                                 
1
 Τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης καταργήθηκαν με τη δημοσίευση του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233, τ.Α'). Μετά τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων γραφείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανατέθηκαν στους διευθυντές πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα. 
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 Στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων -ανθρωπίνων και 

υλικών- για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Στον προσδιορισμό του βαθμού αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 

οργανισμού μέσω της μέτρησης του παραχθέντος εκπαιδευτικού προϊόντος και 

στον καθορισμό των αποκλίσεων μεταξύ των προγραμματισθέντων και των 

πραγματοποιηθέντων στόχων. 

 Στον επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων, σύμφωνα με τα νέα 

δεδομένα του εξωτερικού περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού οργανισμού, 

προκειμένου όλη η συμπεριφορά του να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες 

της κοινωνίας στην οποία λειτουργεί. Η διοικητική αυτή διαδικασία έχει 

σημαντική βαρύτητα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη μίας χώρας είναι συνάρτηση της ποιοτικής στάθμης του εκπαιδευτικού 

συστήματος.    

 Η ύπαρξη βασικών αρχών διοίκησης συντελεί στην εκτίμηση της 

αποδοτικότητας μίας συγκεκριμένης οργάνωσης και στην ερμηνεία φαινομένων, τα 

οποία θα ήταν δυνατόν να περάσουν απαρατήρητα (Σαΐτη & Σαίτης, 2011). Σε ό,τι 

αφορά στις εκπαιδευτικές αρχές με τις οποίες χαρακτηρίζεται η εκπαιδευτική 

διοίκηση, αυτές είναι οι παρακάτω (Μπρίνια, 2008: 184-185): 

 Η αρχή της αρμονίας των στόχων, σύμφωνα με την οποία η αποτελεσματικότητα 

της διοίκησης εξαρτάται από το βαθμό της αρμονίας μεταξύ των στόχων του 

ανθρωπίνου δυναμικού και των στόχων της εκπαιδευτικής μονάδας. Συνεπώς, θα 

πρέπει να εξασφαλιστεί η αρμονία μεταξύ των στόχων των ατόμων και των 

στόχων της εκπαιδευτικής μονάδας. Η τελική επιδίωξη είναι η πραγματοποίηση 

των στόχων της εκπαιδευτικής μονάδας, μέσω των οποίων θα πρέπει να 

επιτυγχάνεται και η υλοποίηση των ατομικών στόχων των εκπαιδευτικών. 

 Η αρχή της ενότητας εντολής, σύμφωνα με την οποία ο κάθε υφιστάμενος είναι 

υπεύθυνος απέναντι σε έναν μόνο άμεσο προϊστάμενο. 

 Η αρχή της άμεσης εποπτείας, σύμφωνα με την οποία το να διευθύνει κάποιος 

αποτελεσματικά σημαίνει να έχει άμεση και προσωπική εποπτεία του έργου που 

εκτελείται από το ανθρώπινο δυναμικό. 

 Η αρχή της ποικιλίας των μεθόδων εποπτείας, σύμφωνα με την οποία, επειδή οι 

εργασίες που ανατίθενται στο ανθρώπινο δυναμικό ποικίλλουν, θα πρέπει οι 
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μέθοδοι εποπτείας να είναι περισσότερο αποτελεσματικές. Άλλη εποπτεία 

ακολουθείται στο διοικητικό έργο και άλλη στο εκπαιδευτικό. 

 Η δημοκρατική αρχή διοίκησης, σύμφωνα με την οποία ο διευθυντής της 

εκπαιδευτικής μονάδας κατά τη λήψη αποφάσεων πρέπει να επιδιώκει τη 

συμμετοχική διοίκηση, δηλαδή την ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

στη λήψη αποφάσεων. 

 Η αρχή της προσωπικής εποπτείας, σύμφωνα με την οποία υπάρχει προσωπική 

επαφή του διευθυντή της εκπαιδευτικής μονάδας με τους εκπαιδευτικούς. 

 Η αρχή της δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις του διευθυντή της 

εκπαιδευτικής μονάδας πρέπει να είναι σύννομες και δίκαιες για όλους τους 

εκπαιδευτικούς. 

 Η αρχή της ορθολογικής λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την οποία η λήψη κάθε 

απόφασης του διευθυντή της εκπαιδευτικής μονάδας πρέπει να είναι αποτέλεσμα 

εφαρμογής των επιστημονικών αρχών του μάνατζμεντ. 

 Η αρχή της προσαρμοστικότητας στο περιβάλλον, σύμφωνα με την οποία ο 

διευθυντής μίας εκπαιδευτικής μονάδας πρέπει να ενεργεί ανάλογα με τα 

περιβαλλοντικά δεδομένα και να προσαρμόζεται σε αυτά. 

Παρατηρούμε ότι η εκπαιδευτική διοίκηση βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές 

και καλείται να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό και δύσκολο ρόλο. Τα 

παραπάνω γίνονται πιο κατανοητά, αν επιχειρήσουμε να εξετάσουμε τα ιδιαίτερα 

γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τα οποία τους 

διαφοροποιούν αισθητά από όλους τους υπόλοιπους.  

 

2.1.2 Η εκπαιδευτική μονάδα ως οργανισμός, τα χαρακτηριστικά – 

ιδιαιτερότητες και η διαδικασία διοίκησής της 

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο αποσαφηνίστηκε τι είναι ένας οργανισμός και 

αναφέρθηκαν τα χαρακτηριστικά του. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να 

γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να επικεντρωθούμε αποκλειστικά και μόνο σε μία 

συγκεκριμένη κατηγορία οργανισμών, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, οι 

οποίοι αποτελούν το πεδίο ενδιαφέροντος στη συγκεκριμένη διατριβή.  

Ως εκπαιδευτικοί οργανισμοί μπορούμε να ισχυριστούμε ότι θεωρούνται τα 

σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οργανισμοί παροχής 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οργανισμοί κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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Μπορούμε να ορίσουμε τον κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό ως «μία ομάδα ανθρώπων 

που εργάζονται για την παροχή εκπαίδευσης σύμφωνα με κάποιες καθιερωμένες 

σχέσεις» (Αθανασούλα-Ρέππα κ. συν., τόμ. Α΄, 1999: 42). Οι εκπαιδευτικοί 

οργανισμοί είναι πιο δύσκολοι και πολύπλοκοι σε σχέση με άλλους οργανισμούς 

εξαιτίας των επιδιώξεών τους και της σημαντικής θέσης που κατέχουν στην κοινωνία. 

Αγωνίζονται να συμφιλιώσουν αντικρουόμενες δυνάμεις, χωρίς να υπάρχει μία 

προκαθορισμένη δομή. Η επιτυχία τους βασίζεται στις ικανότητες αυτών που τους 

διοικούν (Handy & Aitken, 1986). Ωστόσο, η λειτουργία τους συνεχίζει να υφίσταται, 

άσχετα αν υπάρχουν κατά καιρούς κάποιες αλλαγές στη διοίκηση ή στο προσωπικό 

τους (Musgrave, 1968). Για το λόγο αυτό μπορούμε να ορίσουμε την εκπαιδευτική 

μονάδα ως «μία οργανωμένη και διαρκή υπηρεσία στην οποία, ανεξάρτητα από την 

αλλαγή προσώπων, επιδιώκονται συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι με τη 

συστηματική διδασκαλία μεγάλου αριθμού γνωστικών αντικειμένων» (Μπρίνια, 

2008: 56). 

Υπάρχουν δύο πολύ βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία διαφοροποιούν τους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς από όλους τους υπόλοιπους: το πρώτο είναι ο σκοπός 

που οφείλουν να επιτελέσουν, δηλαδή αυτός της παροχής εκπαίδευσης. Στον όρο 

«εκπαίδευση», ο οποίος φυσικά είναι ευρύτατος, περιλαμβάνονται διάφορες 

παράμετροι, όπως η παροχή γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η μετάδοση ηθικών 

αξιών, η εξασφάλιση της πνευματικής και σωματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευομένων, η κοινωνικοποίηση και η παραγωγή κατάλληλου δυναμικού για τις 

ανάγκες της κοινωνίας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς από όλους τους υπόλοιπους είναι η επικάλυψη ρόλων 

που παρατηρείται σε αυτούς σχετικά με τη μη σαφή διάκριση μεταξύ του 

εργαζόμενου, του πελάτη και του προϊόντος – αποτελέσματος που προσφέρεται 

(Αθανασούλα-Ρέππα κ. συν., τόμ. Α΄, 1999). Παρατηρούμε, συνεπώς, ότι οι 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί εμφανίζουν σαφώς ιδιαίτερη δομή και είναι ξεχωριστοί σε 

σχέση με όλους τους υπόλοιπους κερδοσκοπικούς ή κοινωφελείς οργανισμούς 

(Χατζηπαναγιώτου, 2005). 

 Είναι δεδομένο ότι στους περισσότερους οργανισμούς υπάρχει σαφής 

διάκριση ανάμεσα στους «εργαζόμενους», στους «πελάτες» και στο «προϊόν». Οι 

Handy & Aitken (1986) αναφέρουν ότι εργαζόμενος είναι ένα μέλος του οργανισμού 

που εργάζεται ή συνεργάζεται για την επίτευξη των σκοπών του, πελάτης είναι αυτός 

που ωφελείται ή εξυπηρετείται από το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει ο 
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οργανισμός, ενώ προϊόν είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας του οργανισμού. 

Παρόλα αυτά, αντίθετα με τις περισσότερες επίσημες οργανώσεις, το σχολείο έχει ως 

προϊόν του στην έξοδο το μαθητή (Μπουραντάς, 2002). 

Το πρόβλημα, επομένως, που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, 

αφού προηγουμένως γίνει κατανοητό το δεδομένο ότι η παροχή εκπαίδευσης 

αποτελεί το σκοπό τον οποίο αυτοί οφείλουν να επιτελούν, είναι η ορθή διάκριση του 

προσωπικού τους από τους πελάτες και το αποτέλεσμα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. Κρίνεται εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει ισχυρισμός για τους μαθητές – 

σπουδαστές που απαρτίζουν έναν εκπαιδευτικό οργανισμό ότι ανήκουν σε κάποια 

συγκεκριμένη από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες, αφού αυτοί είναι ταυτόχρονα και 

εργαζόμενοι και πελάτες, αλλά και έμμεσα αποτέλεσμα της λειτουργίας του 

οργανισμού (Αθανασούλα-Ρέππα κ. συν., τόμ. Α΄, 1999). Η πολλαπλότητα με την 

οποία μπορεί να ερμηνευτεί ο σκοπός της ύπαρξής τους και η επικάλυψη των ρόλων 

που παρουσιάζουν, καθιστά τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ξεχωριστούς 

(Χατζηπαναγιώτου, 2005). Ο κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός οφείλει αρχικά να 

κατανοήσει ότι δεν είναι επιχείρηση και στη συνέχεια να αποφασίσει τι είδους 

επιχείρηση είναι, έτσι ώστε να γίνει η πολυπλοκότητά του επιτεύξιμη (Handy & 

Aitken, 1986). Η ιδιαιτερότητα αυτή έχει ως λογικό επακόλουθο να ανεβαίνει σε 

ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ο πήχης της δυσκολίας σχετικά με τη διοίκηση κάθε 

εκπαιδευτικού οργανισμού, δημιουργώντας έτσι πρόσθετες δυσκολίες σε όσους 

ασκούν διοικητικό έργο στους οργανισμούς της συγκεκριμένης αυτής κατηγορίας. 

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία διοίκησης ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, 

υπάρχουν συγκεκριμένες φάσεις – διαδικασίες, οι οποίες είναι (Αθανασούλα-Ρέππα 

κ. συν., τόμ. Α΄, 1999): 

 Ο προγραμματισμός, κατά τον οποίο τίθενται οι στόχοι του εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Ως πιθανοί στόχοι αυτής της κατηγορίας οργανισμών θα μπορούσαν 

για παράδειγμα να είναι: η αύξηση του αριθμού των μαθητών – σπουδαστών, η 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, η δημιουργία 

νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, η αύξηση των αποφοίτων που απορροφώνται 

άμεσα από την αγορά εργασίας. 

 Η οργάνωση, κατά την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις του 

κάθε εργαζομένου μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό, αλλά και οι πόροι και η 

υλικοτεχνική υποδομή που έχει στη διάθεσή του. Για να επιτευχθούν σε έναν 
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τέτοιο οργανισμό οι στόχοι που έχουν τεθεί στην προηγούμενη φάση, επιλέγονται, 

για παράδειγμα, οι διδάσκοντες – εκπαιδευτικοί για τα διάφορα αντικείμενα, 

συγκροτούνται ομάδες εργασίας, ορίζονται οι προϊστάμενοι – επικεφαλείς 

τμημάτων, καθορίζονται οι αίθουσες και τα μηχανήματα. 

 Η διεύθυνση, κατά την οποία οι εργαζόμενοι σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, 

δηλαδή το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, καθοδηγούνται, προκειμένου 

να επιτευχθούν οι στόχοι του. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να επιμορφωθούν 

οι καθηγητές των ξένων γλωσσών στη χρήση των νέων τεχνολογιών, μετά από 

πιθανό εντοπισμό αδυναμιών τους στο θέμα αυτό. 

 Ο έλεγχος, κατά τον οποίο πιστοποιείται, αν οι ενέργειες που έχουν γίνει ή 

γίνονται, έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ελέγχεται, για παράδειγμα, ο 

αριθμός των διδασκομένων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, η απορρόφηση 

των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, η αποπεράτωση των νέων αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

Παρατηρούμε ότι η διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας ξεκινά με τον 

προγραμματισμό, συνεχίζει με την οργάνωση και τη διεύθυνση και καταλήγει στον 

έλεγχο, ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί στην αναθεώρηση ή μη του 

προγραμματισμού. Βασικής, επίσης, σημασίας και στη διοίκηση των εκπαιδευτικών 

οργανισμών, όπως και σε όλους τους οργανισμούς, είναι η λήψη αποφάσεων 

(Μπρίνια, 2008), όπως παρατηρούμε στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 1: Οι λειτουργίες του μάνατζμεντ στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Μπρίνια, 

2008: 96) 

  Προγραμματισμός  

(Στόχων) 
  

    

     

     
Έλεγχος 

(Αποτελεσμάτων) 
 Λήψη  

Αποφάσεων 
 Οργάνωση 

(Πόρων)   

     

     

  Διεύθυνση 

(Ανθρώπων) 
  

    

 

Διαπιστώνουμε ότι εφαρμόζονται πλήρως όλες οι λειτουργίες-διαδικασίες του 

μάνατζμεντ στην εκπαιδευτική διοίκηση. Κάτι τέτοιο κρίνεται άκρως λογικό, αφού 

σύμφωνα με τον Καμπουρίδη (2002), η εφαρμογή των αρχών του επιστημονικού 
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μάνατζμεντ δεν παραβιάζει κατ’ ανάγκη τις ηθικές αρχές στις οποίες στηρίζεται και 

τις οποίες καλλιεργεί ο κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός.  

 

2.1.3 Η σημασία του μάνατζμεντ στον εκπαιδευτικό οργανισμό – μονάδα  

Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μίας χώρας είναι συνέπεια της 

εφαρμογής των επιστημονικών αρχών διοίκησης στους τομείς της λειτουργίας της. Η 

προσφορά και μεταφορά παραγωγικών πόρων και τεχνολογίας δημιουργεί πλούτο σε 

μία χώρα, αλλά η προσφορά της διοίκησης εξασφαλίζει την αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των υπολοίπων πόρων, για την 

επίτευξη προκαθορισμένων στόχων στο χώρο της παιδείας (Μπρίνια, 2008), όπως 

διακρίνουμε στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 2: Μοντέλο σχεδιασμού ενεργειών μάνατζμεντ στο εκπαιδευτικό σύστημα 

(Μπρίνια, 2008: 95) 

 

Ωστόσο, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι κάθε εκπαιδευτικός 

οργανισμός, ως επίσημη – τυπική οργάνωση, εμφανίζει δύο μορφές λειτουργιών 

(Σαΐτης, 2007): 

 Την παραγωγική λειτουργία, στην οποία ανήκουν η μορφωτική λειτουργία που 

συμβάλει στη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους μαθητές, αλλά και η 

παιδαγωγική λειτουργία που συντελεί στη διαμόρφωση των αξιών, των στάσεων 

και της μαθητικής συμπεριφοράς. 
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 Τη βοηθητική λειτουργία, στην οποία ανήκει η διοικητική λειτουργία, αφού η 

σχολική διοίκηση, μέσω των υπηρεσιών στήριξης της εκπαίδευσης, εξασφαλίζει 

την πραγματοποίηση στόχων στα σχολεία όλων των τύπων.  

Όπως όλοι οι οργανισμοί, έτσι και οι εκπαιδευτικοί έχουν κάποιους 

συγκεκριμένους στόχους να επιτελέσουν (Αθανασούλα-Ρέππα κ. συν., τόμ. Α΄, 

1999). Για να υλοποιηθούν, όμως, οι στόχοι των εκπαιδευτικών οργανισμών – 

μονάδων, χρειάζονται άνθρωποι, δηλαδή εκπαιδευτικοί και μαθητές, αλλά και υλικά 

μέσα, δηλαδή οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, πίνακες και χάρτες, τα οποία, αν 

και είναι απαραίτητα, δεν επαρκούν. Απαιτείται η διοικητική λειτουργία, για να 

μπορέσουν να αξιοποιηθούν κατάλληλα (Σαΐτης, 2007). Η ανάπτυξη και η επιτυχία 

ενός εκπαιδευτικού οργανισμού εξαρτάται από την ύπαρξη αποτελεσματικής 

διοίκησης. Η διοίκηση είναι αυτή που βοηθά στην αποτελεσματικότητα της 

ανθρώπινης προσπάθειας (Μπρίνια, 2008). 

Κανένας εκπαιδευτικός οργανισμός δεν έχει την πολυτέλεια να στηρίζεται σε 

ιδιοφυΐες, αλλά αντίθετα πρέπει να διοικείται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι συνηθισμένοι 

άνθρωποι να αποδίδουν καλύτερα από ό,τι νομίζουν και να συμβάλουν δυναμικά στη 

βελτίωσή τους (Καμπουρίδης, 2002). Εύλογα, επομένως, ο προσδιορισμός των 

στόχων του εκπαιδευτικού οργανισμού και η κατάλληλη επιλογή των μέσων, καθώς 

και η αποτελεσματική τους χρήση με την εφαρμογή των αρχών του 

προγραμματισμού, της οργάνωσης, της στελέχωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου, 

απαιτεί υψηλού βαθμού κρίση και δύναμη θέλησης από τα διοικητικά στελέχη της 

εκπαίδευσης (Μπρίνια, 2008).  

Μπορεί από τη μία πλευρά οι διάφορες εκπαιδευτικές μονάδες να έχουν 

διαφορετικούς στόχους, από την άλλη πλευρά, όμως, όλες συνολικά αποβλέπουν 

στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 

ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών. Για το λόγο αυτό η εκπαιδευτική διοίκηση 

μεριμνά για τη δημιουργία αναλυτικών προγραμμάτων, συντονίζει τις προσπάθειες 

του ανθρώπινου δυναμικού και τη χρησιμοποίηση των υλικών μέσων και τέλος, 

αναπτύσσει κριτήρια αποδοτικότητας και συστήματα ελέγχου, για να επιτευχθεί η 

αποτελεσματικότερη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων (Σαΐτης, 2007).  

Γίνεται αντιληπτή με βάση τα παραπάνω η συμβολή της διοίκησης για την 

αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων. Καθήκον, κατά συνέπεια, 

όλων των κυβερνήσεων θα έπρεπε να είναι η εφαρμογή του κατάλληλου εκείνου 
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συστήματος εκπαίδευσης που θα επιτύχει να οδηγήσει στην εκπλήρωση όλων των 

προκαθορισμένων στόχων του.  

 

2.2 Εκπαιδευτική Ηγεσία 

Μετά την καθιέρωση και εδραίωση της εκπαιδευτικής διοίκησης ως ενός 

ξεχωριστού επιστημονικού αντικειμένου της διοικητικής επιστήμης, ήταν εύλογο να 

στραφεί το ενδιαφέρον των ερευνητών στα επιμέρους στάδια – φάσεις της. Η 

εκπαιδευτική ηγεσία αποτελεί μία εκ των βασικών λειτουργιών της διοίκησης της 

εκπαίδευσης. Η ύπαρξη του εκπαιδευτικού ηγέτη ως εγγυητή για την επίτευξη της 

αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας των εκπαιδευτικών 

οργανισμών, θεωρήθηκε ως ένα ισχυρό χαρτί για την επίτευξη καλύτερων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων από την πλευρά των μαθητών. Η δυνατότητα σύνδεσης 

του ρόλου του σχολικού διευθυντή με αυτόν του ηγέτη κρίθηκε απαραίτητη για τη 

δημιουργία των συνθηκών εκείνων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην 

αναδιάρθρωση της λειτουργίας των σχολείων, προς όφελος φυσικά ολόκληρης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

2.2.1 Τα χαρακτηριστικά - γνωρίσματα, οι συμπεριφορές και οι ικανότητες των 

αποτελεσματικών ηγετών 

Οι μέχρι σήμερα μελέτες δεν έχουν κατορθώσει να αποδείξουν με 

συστηματικό τρόπο ότι κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι εκείνα τα οποία 

συνδέονται με την αποτελεσματική ηγεσία (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). Η 

εξακρίβωση των προσωπικών χαρακτηριστικών των ηγετών, δηλαδή εκείνων των 

στοιχείων που ξεχωρίζουν τους ηγέτες από τους μη ηγέτες, παραμένει ένα δύσκολο 

πρόβλημα (Σαΐτης, 2005). Τα χαρακτηριστικά, όμως, τα οποία συνθέτουν την 

προσωπικότητα του ηγέτη είναι εκείνα που ενθαρρύνουν και προσελκύουν τους 

άλλους να ακολουθήσουν (Καμπουρίδης, 2002).  

Για να κατανοηθεί, όμως, η έννοια της ηγεσίας είναι χρήσιμο να υπάρξει 

κατανόηση των ίδιων των ηγετών. Η κατοχή ορισμένων χαρακτηριστικών και 

γνωρισμάτων από αυτούς δε συνεπάγεται από μόνη της σε καμία περίπτωση επιτυχία 

στο όποιο έργο τους. Η αιτιολογία για τη μελέτη των γνωρισμάτων της ηγεσίας είναι 

το δεδομένο ότι τα γνωρίσματα των ηγετών σχετίζονται στενά με το βαθμό στον 

οποίο διακρίνονται σαν ηγέτες. Βέβαια, υπάρχουν εκατοντάδες ανθρώπινες αρετές 
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που έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας σε 

κάποιες περιπτώσεις. Τα βασισμένα σε μελέτες συγκεκριμένα γνωρίσματα – 

χαρακτηριστικά που ακολουθούν θεωρείται ότι αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι 

μπορούν να αυξήσουν την ηγετική αποτελεσματικότητα σε μεγάλο αριθμό 

περιπτώσεων. Αυτά είναι τα παρακάτω (Dubrin, 2004): 

 Κίνητρο καθοδήγησης και επίτευξης. Οι ηγέτες καταβάλλουν πολύ μεγάλες 

προσπάθειες για την επίτευξη των εργασιακών στόχων. Η καθοδήγηση στοχεύει 

σε συμπεριφορές, όπως είναι η φιλοδοξία, η ενέργεια, η επιμονή και η 

πρωτοβουλία. Κυρίως όμως στοχεύει στο κίνητρο επίτευξης, δηλαδή στην 

ανεύρεση ευχαρίστησης στην ίδια την επίτευξη. Όσοι πετυχαίνουν πολλά, 

βρίσκουν ικανοποίηση στην ολοκλήρωση προκλητικών εργασιών, στην 

ανταπόκριση στα υψηλά επίπεδα και στην ανάπτυξη καλύτερων τρόπων για τη 

διεξαγωγή των πραγμάτων. 

 Κίνητρο ισχύος. Οι επιτυχημένοι ηγέτες νιώθουν μεγάλη ανάγκη να ελέγχουν 

άλλους ανθρώπους και πηγές. Το κίνητρο ισχύος αποτελεί μία ισχυρή επιθυμία να 

ελέγχει κάποιος τους άλλους και να τους βάζει να κάνουν πράγματα εκ μέρους 

του. Ένας ηγέτης με μεγάλη ανάγκη για ισχύ, χαίρεται να την ασκεί και να 

χρησιμοποιεί τακτικές επιρροής.  

 Αυτοπεποίθηση. Συνεισφέρει στην αποτελεσματική ηγεσία με πολλούς τρόπους. 

Πάνω από όλα, οι ηγέτες οι οποίοι διαθέτουν αυτοπεποίθηση, παρουσιάζουν μία 

εικόνα που ενθαρρύνει τους υφισταμένους να τους εμπιστεύονται. Επίσης, η 

αυτοπεποίθηση βοηθάει τους ηγέτες να πάρουν τις δύσκολες επιχειρησιακές 

αποφάσεις που χρειάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Τιμιότητα, ακεραιότητα και η ιδιότητα να είσαι ανοικτός. Η ηγεσία υπονομεύεται 

χωρίς την τιμιότητα και την ακεραιότητα. Η συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων 

δημιουργεί μία φήμη ακεραιότητας. Η τιμιότητα απλά σημαίνει να είναι κάποιος 

ειλικρινής και να αποφεύγει την απάτη. Όμως σχετικό στενά με την τιμιότητα και 

την ακεραιότητα είναι το να είσαι ανοικτός στους υπαλλήλους για ευαίσθητες 

πληροφορίες της εταιρείας ή του οργανισμού, όπως είναι οι χρηματοοικονομικές, 

δίνοντας έτσι σ’ αυτούς τη δυνατότητα για περισσότερες γνώσεις σχετικά με την 

εταιρεία ή τον οργανισμό. 

 Καλή διανοητική και τεχνική ικανότητα. Η εξυπνάδα συνεισφέρει στην ηγετική 

αποτελεσματικότητα. Η εξυπνάδα ή η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων γίνεται 
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όλο και πιο επιτακτική ανάγκη, επειδή οι διευθυντικές εργασίες γίνονται όλο και 

πιο περίπλοκες. Οι έξυπνοι και ικανοί ηγέτες είναι πιο αποτελεσματικοί από 

εκείνους με λιγότερη εξυπνάδα και ικανότητα. Η διανοητική ικανότητα είναι 

στενά συνυφασμένη με την τεχνική ικανότητα ή τη γνώση της επιχείρησης – 

οργανισμού.  

 Ευαισθησία προς τους ανθρώπους. Ευαισθησία προς τους ανθρώπους σημαίνει να 

λαμβάνει κάποιος υπόψη του τις ανάγκες και τα αισθήματα των ανθρώπων, όταν 

τους αντιμετωπίζει. Ένας αποτελεσματικός ηγέτης φροντίζει να μην πληγώνει τα 

αισθήματα των ανθρώπων και να μην απογοητεύει τις ανάγκες τους. Ένας 

ευαίσθητος ηγέτης δίνει ενθάρρυνση στους υφισταμένους που τη χρειάζονται και 

δε μειώνει ούτε προσβάλλει εκείνους που δεν αποδίδουν καλά. Η αναισθησία, 

δηλαδή το να είναι κάποιος σκληρός και να μην έχει τακτ, μπορεί να καταστρέψει 

την καριέρα του. 

 Αίσθηση του χιούμορ. Η αποτελεσματική χρήση του χιούμορ θεωρείται πολύ 

σημαντικό μέρος της εργασίας του ηγέτη, διότι εντός του εργασιακού χώρου αυτό 

ανακουφίζει την ένταση και τη βαρεμάρα και εξουδετερώνει την εχθρότητα. 

Επειδή το χιούμορ βοηθάει έναν ηγέτη να διαλύσει την ένταση και να 

εξουδετερώσει τις διαμάχες, μπορεί να τον βοηθήσει να ασκήσει ισχύ πάνω στην 

ομάδα. 

Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της διεύθυνσης εξαρτάται από τις 

ηγετικές ικανότητες του κάθε διευθυντικού στελέχους (Πετρίδου, 2001). Η 

αποτελεσματική ηγεσία σχετίζεται με την έμπνευση και την επίτευξη δέσμευσης 

(Tomlinson, 2004). Ωστόσο, τα παραπάνω γνωρίσματα δεν αρκούν από μόνα τους για 

να επιτευχθεί η αποτελεσματική ηγεσία. Ένας αποτελεσματικός ηγέτης θα πρέπει 

επίσης να (Dubrin, 2004): 

 Προσαρμόζεται στην περίσταση. Η προσαρμοστικότητα αντανακλά την άποψη 

του απρόοπτου. Κάθε στρατηγική επιλέγεται με βάση τις μοναδικές 

συγκεκριμένες περιστάσεις. Ο προσαρμοστικός ηγέτης επιλέγει μία οργανωτική 

δομή, η οποία είναι η πιο κατάλληλη για την περίπτωση. Η ικανότητα ζυγίσματος 

των ατόμων και των περιστάσεων και η προσαρμογή τακτικών ανάλογα, 

θεωρείται μία ζωτική συμπεριφορά. Πηγάζει από μία εσωτερική αρετή που 

ονομάζεται διαίσθηση, η οποία δεν είναι άσχετη με την όποια δεδομένη 

διαδικασία διαλεκτικής ικανότητας. 
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 Παρέχει σταθερή αποδοτικότητα. Η σταθερότητα ενός διευθυντή κάτω από 

μεγάλο φόρτο εργασίας και αβέβαιες συνθήκες, βοηθάει τους υφισταμένους να 

αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Οι περισσότεροι άνθρωποι αγχώνονται, όταν το 

αποτέλεσμα αυτού που κάνουν είναι αβέβαιο. Όταν ο ηγέτης παραμένει 

ψύχραιμος, οι υπάλληλοι ουσιαστικά έχουν τη διαβεβαίωση ότι το αποτέλεσμα θα 

είναι ικανοποιητικό. Επίσης, η σταθερότητα βοηθάει τον ηγέτη να ανταποκριθεί 

στην προσδοκία ότι ένας διευθυντής θα έπρεπε να είναι ψύχραιμος και κάτω από 

πίεση. 

 Απαιτεί υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας από τα μέλη της ομάδας. Οι 

αποτελεσματικοί ηγέτες διατηρούν συνεχώς τα μέλη της ομάδας σε υψηλά 

επίπεδα αποδοτικότητας, δεδομένο που προκαλεί αύξηση της παραγωγικότητας. 

Οι υψηλές προσδοκίες αποτελούν για τους υφισταμένους μία πρόβλεψη για 

προσωπική ολοκλήρωση. Οι άνθρωποι τείνουν να ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες που τους θέτουν οι ανώτεροί τους. Οι υψηλές προσδοκίες θα 

μπορούσαν να έχουν τη μορφή ενθάρρυνσης των μελών της ομάδας για να τεθούν 

δύσκολοι αντικειμενικοί σκοποί. 

 Παρέχει συναισθηματική υποστήριξη στα μέλη της ομάδας. Η υποστηρικτική 

συμπεριφορά προς τους υφισταμένους συνήθως αυξάνει την αποτελεσματικότητα 

της ηγεσίας. Υποστηρικτικός ηγέτης είναι εκείνος που δίνει συχνά ενθάρρυνση 

και επαίνους. Η συναισθηματική υποστήριξη γενικά βελτιώνει το ηθικό και 

κάποιες φορές βελτιώνει και την παραγωγικότητα. Η συναισθηματική υποστήριξη 

των υφισταμένων έρχεται συνήθως με φυσικό τρόπο στον ηγέτη, ο οποίος έχει 

κατανόηση για τους ανθρώπους και είναι θερμό άτομο. 

 Δίνει συχνά ανατροφοδότηση. Η συνεχής παροχή ανατροφοδότησης στα μέλη της 

ομάδας για την αποδοτικότητά τους αποτελεί μία ζωτική συμπεριφορά ηγεσίας. 

Σπάνια κάποιος διευθυντής μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των 

υφισταμένων χωρίς την κατάλληλη ανατροφοδότηση για την αποδοτικότητα. Η 

ανατροφοδότηση, δηλαδή η παροχή πληροφοριών, βοηθάει τους υπαλλήλους να 

διαπιστώσουν αν αυτοί πάνε καλά, παρέχοντάς τους διορθωτική δράση αν δεν 

πάνε καλά. Αν η ανατροφοδότηση είναι θετική, ενθαρρύνονται κι αυτοί να 

συνεχίσουν την καλή εργασία. 

 Έχει ισχυρό πελατειακό προσανατολισμό. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες 

ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Ο 
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ισχυρός προσανατολισμός τους προς τον πελάτη βοηθάει να εμπνευστούν οι 

υπάλληλοι προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των πελατών. 

 Ανακάμπτει γρήγορα από αναποδιές. Οι αποτελεσματικοί διευθυντικοί ηγέτες 

είναι ευπροσάρμοστοι. Μπορούν και ανακάμπτουν γρήγορα από αναποδιές, όπως 

είναι οι μειώσεις του προϋπολογισμού, οι υποβιβάσεις και οι απολύσεις. Η 

ευπροσαρμοστικότητα της ηγεσίας εξυπηρετεί ως θετικό μοντέλο για τους 

υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα, όταν ο οργανισμός ή η επιχείρηση αντιμετωπίζει 

δύσκολες καταστάσεις. Οι υπάλληλοι εμπνέονται, όταν μεταδίδονται σε αυτούς 

ισχυρά μηνύματα με ειλικρίνεια. 

Είναι γενικά παραδεκτή η άποψη ότι συνήθως ηγέτης αναδεικνύεται το μέλος 

της ομάδας που συντελεί περισσότερο στην επίτευξη των στόχων της (Μπουραντάς 

& Παπαλεξανδρή, 2003). Οι ηγέτες χρειάζονται ενέργεια, ένα ισχυρό αίσθημα 

κατεύθυνσης και ξεκάθαρου οράματος. Επίσης, απαιτείται από αυτούς να διαθέτουν 

και τέσσερα άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι: η αποκάλυψη των 

αδυναμιών τους, η ικανότητα κατανόησης των καταστάσεων, το ενδιαφέρον τους για 

το προσωπικό τους και τέλος η παρουσίαση και αποδοχή της διαφορετικότητάς τους 

(Tomlinson, 2004). Η ύπαρξη όλων των παραπάνω στοιχείων που αναφέρθηκαν στη 

συγκεκριμένη ενότητα συνθέτουν ένα πολύ ισχυρό ηγετικό προφίλ γι’ αυτούς οι 

οποίοι επιδιώκουν να προσεγγίσουν την αποτελεσματική πλευρά της διοίκησης.  

Συνολικά, όλα τα γνωρίσματα της αποτελεσματικής ηγεσίας μπορούν να 

ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες (Hoy & Miskel, 1996): 

 Στην προσωπικότητα, η οποία περιλαμβάνει την αυτοπεποίθηση, την 

ακεραιότητα, την αντοχή έντασης και τη συναισθηματική ωριμότητα. 

 Στην εργασιακή παρακίνηση, η οποία περιλαμβάνει το καθήκον, τις 

διαπροσωπικές ανάγκες, τις αξίες και τις προσδοκίες. 

 Στις δεξιότητες, τις οποίες αποτελούν οι τεχνικές, οι διαπροσωπικές και οι 

διοικητικές. 

 

2.2.2 Ηγεσία και σχολική διεύθυνση 

Σε ότι αφορά στη σχολική ηγεσία, ο Lambert (1998) θεώρησε ότι αυτή είναι η 

ικανότητα να διαμορφώνεις τις παρακάτω δραστηριότητες και ιδέες, όπως: κοινή 

μάθηση, συνεργατική και συλλεκτική δόμηση του νοήματος – σημασίας και της 

γνώσης, δημιουργία ευκαιριών για να προκύψουν ιδέες, αντιλήψεις, αξίες, 
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πεποιθήσεις, πληροφορίες και υποθέσεις μέσα από ένα συνεχή διάλογο (Schneider, & 

Burton, 2008: 23). Σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο της σχολικής ηγεσίας, ο Grace το 

ερεύνησε και το οριοθέτησε, κατατάσσοντάς το σε τρεις συγκεκριμένες χρονικές 

φάσεις (Tomlinson, 2004): 

 Ηγεσία, τάξη και ιεραρχία που καλύπτει από βικτοριανές αξίες μέχρι και τη 

δεκαετία του 1940. Η σχολική ηγεσία ήταν ηθική ηγεσία. Τα πολιτιστικά, 

πατριαρχικά και ιεραρχικά χαρακτηριστικά της αγγλικής κοινωνίας βοήθησαν όλα 

στην άνοδο του «διευθυντή» ως σχολικού ηγέτη. 

 Σχολική ηγεσία και κοινωνική δημοκρατία αποτέλεσε το βασικό θέμα από τη 

δεκαετία του 1940 μέχρι τη δεκαετία του 1970. Ήταν η εποχή της ηγεμονίας του 

επαγγελματισμού στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή, όπου ο 

επαγγελματικά «ειδικός» αποτελούσε ένα παράδειγμα αξιοκρατικής επιτυχίας, 

δεσμευμένος με την καινοτομία, μοντερνιστής και αρχηγός της ομάδας. 

 Ηγεσία, αξιοπιστία και αγορά εργασίας καλύπτει τις δεκαετίες του 1980 και του 

1990. Ήταν η περίοδος ευρύτερου κρατικού ελέγχου, αποκέντρωση και θεσμική 

αυτονομία. Υπήρχαν παραδοσιακά ακαδημαϊκά πρότυπα, εκπαίδευση της 

επιχείρησης και ανταγωνιστική κουλτούρα αγοράς, καθώς επίσης και ένας τύπος 

επιχειρησιακής ενδυνάμωσης, παραθέτοντας την εικόνα του διευθύνοντος 

συμβούλου.  

Στις μέρες μας, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν πλέον κατανοήσει ότι για 

να εξασφαλιστεί η επιτυχία τους θα πρέπει να διαθέτουν διοικητικά στελέχη, τα 

οποία, όχι μόνο να είναι ικανοί διευθυντές με γνώσεις και δεξιότητες, αλλά 

ταυτόχρονα να είναι και ηγέτες (Μπρίνια, 2008). Η επιτυχημένη σχολική ηγεσία 

περιλαμβάνει (Leithwood et al., 2006): 

 Τη δημιουργία οράματος και τον καθορισμό κατεύθυνσης. 

 Την κατανόηση και την ανάπτυξη των ανθρώπων. 

 Τον επανασχεδιασμό του οργανισμού. 

 Τη διαχείριση του προγράμματος διδασκαλίας και μάθησης.  

Διεθνώς, το να είσαι δυνατός διευθυντής σχολείου, προϋποθέτει επίδειξη 

ισχυρής ηγεσίας (Kim & Kim, 2005). Ο καλός ηγέτης καθοδηγεί, παίρνει 

πρωτοβουλίες, ανοίγει ορίζοντες και βελτιώνει συνεχώς το έργο της εκπαιδευτικής 

μονάδας. Η συνεχής εκπαίδευση, η αμφίδρομη επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, η 

δυνατότητα αυτοκριτικής και αυτογνωσίας, η αυτοπεποίθηση, η πρωτοβουλία και η 
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υπευθυνότητα είναι στοιχεία που συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση των διοικητικών 

ικανοτήτων του ηγέτη (Μπρίνια, 2008), όπως βλέπουμε στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 3: Οι κύκλοι της ηγεσίας στην εκπαιδευτική μονάδα (Μπρίνια, 2008: 161) 

 

 

2.3 Τα ηγετικά στελέχη της σχολικής μονάδας 

Τα δύο πολύ βασικά ηγετικά – διευθυντικά στελέχη που είναι επιφορτισμένα 

με την άσκηση της διοίκησης της κάθε σχολικής μονάδας είναι ο διευθυντής και ο 

υποδιευθυντής. Ο ρόλος τους ως σχολικοί ηγέτες είναι ιδιαίτερα δύσκολος, αν 

αναλογιστούμε τις αυξημένες απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν όλες τις σύγχρονες 

κοινωνίες. Η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, επομένως, αποτελεί 

ζήτημα μείζονος σημασίας, όχι μόνο σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας, αλλά κυρίως 

σε αυτό του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος της κάθε χώρας. Η επιλογή των 

καταλληλότερων για την πληρέστερη κάλυψη των διευθυντικών θέσεων αποτελεί ένα 

θέμα που προκαλούσε και συνεχίζει να προκαλεί το μόνιμο πονοκέφαλο όλων 

εκείνων των υπευθύνων που τους έχει ανατεθεί η επιλογή στελεχών διοίκησης της 

εκπαίδευσης.  

 

2.3.1 Ο διευθυντής του σχολείου 

Ο βασικότερος εκφραστής της σχολικής διοίκησης είναι ο διευθυντής της 

σχολικής μονάδας. Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ της ανώτερης διοίκησης και 

του προσωπικού του κάθε σχολείου. Η υψηλού επιπέδου αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα στην άσκηση των καθηκόντων του καθορίζει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό τη γενικότερη εικόνα και το συνολικό κλίμα του σχολείου, όπως αυτά 

εκφράζονται κυρίως μέσω της επίτευξης καλύτερων επιδόσεων από την πλευρά των 

μαθητών. 
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22..33..11..11  ΗΗ  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  κκααιι  οο  δδιιεευυθθυυννττήήςς  γγεεννιικκάά  

Οι διευθυντές ως άνθρωποι, όπως είναι φυσικό, διαθέτουν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Παρουσιάζει, επομένως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 

επιχειρήσουμε να εξετάσουμε κάποια χαρακτηριστικά του προφίλ και του φύλου των 

διευθυντών, μέσα από διάφορες πολύ σημαντικές έρευνες που έχουν γίνει διεθνώς. 

Επίσης, κρίνεται αρκετά σημαντικό να παρουσιάσουμε μέσω διεθνών ερευνών τις 

απόψεις τους σε ό,τι αφορά τη θέση που φαίνεται να έχουν σχετικά με την 

αξιολόγηση της ίδιας της απόδοσής τους. 

Με βάση τα δεδομένα διεθνών ερευνών διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες 

διοικούν διαφορετικά από του άντρες και επομένως, θα μπορούσε κάποιος να 

ισχυριστεί ότι αυτή η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα μπορεί να καθιερώνει τις 

γυναίκες σε συγκεκριμένες θέσεις και τους άντρες σε άλλες θέσεις μέσα σε έναν 

οργανισμό. Αν, όμως, λάβουμε υπόψη ότι στην πράξη υπάρχουν γυναίκες που είναι 

δυναμικές και άντρες μη δυναμικοί, και ότι η διοίκηση στηρίζεται σε πολλούς 

παράγοντες, όπως είναι οι διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, η εμπειρία, η 

προσωπικότητα του ατόμου, το κλίμα του οργανισμού και η κουλτούρα των 

υφισταμένων, είναι δύσκολο να δεχτούμε πως η διαφορά άσκησης της εξουσίας 

οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι ένα διευθυντικό στέλεχος είναι άντρας ή γυναίκα 

(Σαΐτης, 2007). 

Οι διευθυντές διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της 

ποιότητας των σχολείων τους μέσω της επιλογής των εκπαιδευτικών. Μια υπεροχή 

στοιχείων από τη βιβλιογραφία της οικονομικής και της εκπαιδευτικής πολιτικής 

δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί με ισχυρότερο ακαδημαϊκό υπόβαθρο προάγουν 

καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτή η μελέτη των Baker & Cooper (2005) 

ερευνά τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων των σχολικών διευθυντών και των 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται από αυτούς τους 

διευθυντές στα σχολεία τους στις Η.Π.Α. Υποθέτει ότι οι σχολικοί διευθυντές με 

συγκεκριμένες ιδιότητες είναι πιθανό να ευνοήσουν τους εκπαιδευτικούς με 

παρόμοιες ιδιότητες όπως οι δικές τους. Χρησιμοποιεί τις έρευνες των σχολείων από 

το 1993 ως το 1994 για να εξετάσει εάν οι σχολικοί διευθυντές που φοίτησαν στα 

περισσότερα επιλεκτικά πανεπιστήμια είναι περισσότερο ή λιγότερο πιθανό να 

προσλάβουν τους εκπαιδευτικούς εκείνους οι οποίοι φοίτησαν σε περισσότερο 

επιλεκτικά προπτυχιακά ιδρύματα. Τα συμπεράσματα δείχνουν ότι το προπτυχιακό 

υπόβαθρο των διευθυντών έχει σημασία, όταν σχετίζεται με τη στρατολόγησή τους, 



55 

 

την επιλογή και ίσως τη διατήρηση των εκπαιδευτικών με ισχυρό ακαδημαϊκό 

προπτυχιακό υπόβαθρο, ειδικά σε σχολεία υψηλής φτώχειας. Οι διευθυντές στα 

σχολεία υψηλής φτώχειας, οι οποίοι φοίτησαν στα πιο εκλεκτά προπτυχιακά 

ιδρύματα, ήταν 3,3 φορές πιθανότερο να προσλάβουν εκπαιδευτικούς που φοίτησαν 

σε παρόμοια ιδρύματα. 

 

22..33..11..22  ΝΝεεοοδδιιοορριιζζόόμμεεννοοιι  σσχχοολλιικκοοίί  δδιιεευυθθυυννττέέςς  

Η μέρα της ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο διευθυντή θεωρείται 

ιδιαίτερα καθοριστική. Η ορθή προσαρμογή του αποτελεί σημαντικό ζήτημα τόσο για 

τον ίδιο όσο και για όλο το σχολείο. Το διάστημα που ακολουθεί την πρώτη μέρα 

είναι πολύ κρίσιμο και σε μεγάλο βαθμό καθορίζει τη μετέπειτα πορεία και επιτυχία 

στο ρόλο του. 

Τα προβλήματα που σχετίζονται με τη σχολική διοίκηση των νέων διευθυντών 

αναφέρθηκαν πριν από αρκετά χρόνια (Walker & Qian, 2006). Από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 παρουσιάστηκαν τα εξής προβλήματα, τα οποία αντιμετώπιζαν οι 

νέοι διευθυντές (Daresh & Playko, 1994): 

 Προβλήματα με τη διευκρίνιση του ρόλου ή την κατανόηση του ποιοι ήταν και τι 

σήμαινε να είναι διευθυντές, και πώς να κάνουν λογική χρήση της προσφάτως 

ανατεθείσας εξουσίας τους.  

 Περιορισμένη τεχνική πείρα ή πώς να κάνουν τα πράγματα που έπρεπε να 

κάνουν. 

 Δυσκολίες με την κοινωνικοποίηση στο επάγγελμα και το σύστημα ή πώς να 

κάνουν πράγματα σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον. 

Σε ό,τι αφορά την κοινωνικοποίηση των νέων σχολικών διευθυντών, όπως 

αναφέρει ο Greenfield το 1985, η κοινωνικοποίηση τους χαρακτηρίζεται από δύο 

διαφορετικά και ευρέα είδη: την επαγγελματική και την οργανωσιακή. Η πρώτη 

σχετίζεται με την αρχική προετοιμασία για την ανάληψη ενός επαγγελματικού ρόλου, 

όπως αυτόν του σχολικού διευθυντή, και περιλαμβάνει γνώσεις, δεξιότητες και 

διαθέσεις απαραίτητες για τη θέσπιση του ρόλου, άσχετα με το περιβάλλον. 

Αντίθετα, η οργανωσιακή κοινωνικοποίηση σχετίζεται με το πλαίσιο και 

περιλαμβάνει γνώσεις, δεξιότητες και διαθέσεις απαραίτητες για να ασκηθεί ο ρόλος 

σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Οι συγκεκριμένοι δύο ρόλοι συχνά συγκρούονται, 

αφού η επαγγελματική κοινωνικοποίηση επικεντρώνεται στο εμφύσημα μίας 
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αντίληψης του ρόλου των νεοεισερχομένων, ενώ η οργανωσιακή κοινωνικοποίηση 

εστιάζεται στο πώς να κάνει αυτούς τους νεοεισερχόμενους αποτελεσματικά 

οργανωσιακά μέλη (Crow, 2006: 311). 

Ο σκοπός της έρευνας των (Wildy & Clarke, 2008) σε νέους διευθυντές 

σχολείων στοχεύει να συμβάλει στη βιβλιογραφία για την έναρξη της σχολικής 

διοίκησης με τον προσδιορισμό και την παρουσίαση των βασικών προκλήσεων που οι 

νέοι διευθυντές αντιμετωπίζουν στο πρώτο έτος τους, κατά το οποίο θα ωφελούνταν 

από τη βελτιωμένη προετοιμασία. Παρουσιάζονται οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι νέοι διευθυντές στην άσκηση των ρόλων τους. Επίσης, οι 

διευθυντές αντιμετωπίζουν διλήμματα, εντάσεις, ακόμη και αντιδράσεις στην 

καθημερινή τους εργασία, κατά την ασχολία τους με ποικίλες εκπαιδευτικές 

δικαιοδοσίες. Τέλος, υπήρξε μερική αναγνώριση ότι η ασχολία με τις ανθρώπινες 

αλληλεπιδράσεις και τα σχετικά διλήμματα απαιτούν αρκετό συναισθηματικό κόπο. 

Ο σκοπός μίας ενδιαφέρουσας έρευνας του Quong (2006) στην Αυστραλία 

ήταν να δώσει βαθιά γνώση στην εργασία των νέων διευθυντών για το πρώτο έτος 

τους, μέσω της εμπειρίας ενός νέου διευθυντή κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους 

του στη θέση. Προκειμένου να φωτιστούν τα προβλήματα των νέων διευθυντών η 

έρευνα προτίθεται να απαντήσει στην προσωπική ερώτηση: «Τι μπορώ να πω εγώ 

από την εμπειρία μου που μπορεί να ωφελήσει άλλους νέους διευθυντές;» Για αυτόν 

τον λόγο, καταγράφει λεπτομερώς μια προσωπική εξερεύνηση του πρώτου έτους ενός 

νέου διευθυντή στη θέση του, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία μάθησης στην 

πράξη. Βεβαιώνεται ότι το βασικό ζήτημα που προέκυψε ήταν το πόσο πολλή ή λίγη 

αλλαγή οι νέοι διευθυντές πρέπει να εφαρμόσουν κατά το πρώτο έτος τους στην 

εργασία. Η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του να κάνεις πάρα πολλά και πάρα πολύ 

λίγα αποτελεί ένα ιδιαίτερα πιεστικό δίλημμα. Προτείνεται ένα βασικό μοντέλο – 

πρότυπο για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο δίλημμα. Στηρίζεται στην απάντηση 

τριών ερωτήσεων (δηλαδή πότε θα έπρεπε να επέμβω, είμαι έτοιμος να το 

αντιμετωπίσω, και τι πρέπει να μάθω για να το αντιμετωπίσω και τι μπορώ να μάθω 

από αυτήν την εμπειρία;) που απαρτίζουν το πλαίσιο «κρίνω, αντιμετωπίζω και 

μαθαίνω». 

Όλα τα παραπάνω μας αποκαλύπτουν ένα ζήτημα που αποτελεί ένα από τα 

πιο αμφιλεγόμενα σχετικά με το ρόλο του νέου διευθυντή, Δηλαδή, το πώς να 

προετοιμάσεις εκπαιδευτές για να γίνουν διευθυντές και να συνεχίσουν τη μάθηση 
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και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων στη θέση τους, διαδικασία 

που ονομάζεται το «πέρασμα της γέφυρας» (Walker & Qian, 2006). 

 

2.3.2 Ο υποδιευθυντής του σχολείου 

Ένας από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική 

αποτελεσματικότητα είναι ο υποδιευθυντής. Ο πολυσύνθετος ρόλος του αποκτά όλο 

και περισσότερο ενδιαφέρον, στρέφοντας πάνω του τα βλέμματα πολλών ερευνητών. 

Η συνεισφορά του στην παροχή ποιοτικότερης σχολικής εκπαίδευσης θεωρείται 

πλέον ζήτημα μείζονος σημασίας για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων από 

την πλευρά των μαθητών. Αξίζει, επομένως, να εξετάσουμε πόσο σπουδαίας 

σημασίας είναι για κάθε σχολείο η ύπαρξη ενός ικανού υποδιευθυντή. 

 

22..33..22..11  ΟΟ  υυπποοδδιιεευυθθυυννττήήςς  γγεεννιικκάά  

Ιστορικά ο υποδιευθυντής έχει στερηθεί σημασίας και γοήτρου. Σε πολλά 

εκπαιδευτικά συστήματα οι υποδιευθυντές είναι ένας σπαταλημένος εκπαιδευτικός 

πόρος (Harvey, 1994). Οι διευθυντές τείνουν να είναι ηλικιωμένοι πτυχιούχοι, οι 

οποίοι είναι στην υπηρεσία του σχολείου τους για κάποιο διάστημα και οι οποίοι 

γνωρίζουν διεξοδικά τους κανόνες του σχολείου τους (Musgrave, 1968).  

Ενώ όλα τα σχολεία, εκτός από τα μικρά, στα περισσότερα εκπαιδευτικά 

συστήματα έχουν έναν ή περισσότερους υποδιευθυντές, ο τρόπος με τον οποίο οι 

υποδιευθυντές συνεισφέρουν στη σχολική αποτελεσματικότητα είναι ελάχιστα 

κατανοητός (Harvey & Sheridan, 1995). Ωστόσο, όλο και περισσότερο στα 

προγράμματα συνεργατικής αξιολόγησης σχολικού επιπέδου αναλύουν την εργασία 

των υποδιευθυντών και τη συμβολή τους στη σχολική αποτελεσματικότητα (Ogilvie, 

1977). Κατά τη διάρκεια μάλιστα των τελευταίων δεκαετιών, ο υποδιευθυντής δε 

θεωρείται πια απλά ως εκείνο το άτομο που αποφορτίζει το διευθυντή, αλλά αντίθετα 

εκλαμβάνεται ως κάποιο ολοκληρωμένο και αναπόσπαστο τμήμα του συνόλου που 

απαρτίζει την εκπαιδευτική ηγεσία (Houseman et al., 2002).  

Ο ρόλος του υποδιευθυντή στο μοντέρνο σχολείο αποτελεί συχνά ένα βήμα 

στο δρόμο για τη θέση του σχολικού διευθυντή (Musgrave, 1968). Μέσα στα 

σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, οι υποδιευθυντές σχολείων τυπικά έχουν μία 

ευρεία σειρά ευθυνών που αποφασίζονται από το διευθυντή. Ο υποδιευθυντής 

παραμένει ένας από τους λιγότερο κατανοητούς ρόλους στα σχολεία του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτός ο ρόλος έχει εξελιχθεί για να παρέχει υποστήριξη 
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αρχικά στο διευθυντή και στη συνέχεια στους δασκάλους και στους μαθητές. Έχει 

γίνει ελάχιστα κατανοητό το πώς αυτός ο διάχυτος ρόλος συμβάλλει στη σχολική 

αποτελεσματικότητα (Harvey & Sheridan, 1995). 

 

22..33..22..22  ΣΣυυμμππεερριιφφοορράά  ττωωνν  υυπποοδδιιεευυθθυυννττώώνν  κκααιι  κκααττααννοομμήή  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ττοουυςς  

Είναι σημαντικό να εξετάσουμε την ηγετική πλευρά της συμπεριφοράς του 

υποδιευθυντή. Μία μελέτη του Ogilvie (1977) στην Αυστραλία επιχειρεί να 

αναπτύξει μια ταξινόμηση που θα παρείχε ένα χρήσιμο πλαίσιο μέσα στο οποίο και 

σε επίπεδο συστήματος και σε επίπεδο σχολείου, οι υποδιευθυντές θα μπορούσαν να 

εξετάσουν τη συμπεριφορά τους και να σκεφτούν τροποποιήσεις. Οι τρεις κύριοι 

τύποι συμπεριφορών που προσδιορίζονται είναι η ηγεσία, η διδασκαλική και αυτή της 

εργασίας γραφείου. Επίσης, προσδιορίζονται πέντε διαστάσεις της συμπεριφοράς 

ηγετών. Αυτές είναι η εκτίμηση, η διευκόλυνση στην τάξη, η χρησιμοποίηση του 

προσωπικού, ο αυταρχισμός και η ρουτίνα. Άλλες δύο συμπεριφορές που 

προσδιορίζονται είναι τα καθήκοντα για την επαφή των εκπαιδευτικών στην τάξη και 

τα καθήκοντα της διατήρησης της σχολικής διοίκησης. 

Επίσης, σε ό,τι αφορά στη συμπεριφορά των υποδιευθυντών, σημαντική ήταν 

η νεότερη έρευνα του Kerry (2000) σε υποδιευθυντές στην Αγγλία. Ερευνήθηκε ποια 

είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σε ό,τι αφορά στη θέση τους. 

Συνολικά καταγράφηκαν είκοσι πέντε γεγονότα, τα οποία στη συνέχεια 

ταξινομήθηκαν σε επτά συγκεκριμένες κατηγορίες. Πιο αναλυτικά, υπήρχαν 

γεγονότα που αφορούσαν στην ποιότητα της διδασκαλίας στο σχολείο, στην 

οργάνωση και στη διαχείριση του σχολείου, στις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στο 

σχολείο, στις σχέσεις με τους γονείς και με τους μαθητές, στις φυσικές καταστάσεις 

και συμβάντα, και τέλος στις σχέσεις με τον διευθυντή. Διαπιστώθηκε ότι για όλα τα 

παραπάνω γεγονότα, οι υποδιευθυντές που εξετάστηκαν, είχαν αναπτύξει μία 

ποικιλία δεξιοτήτων, τεχνικών και στρατηγικών για τη διευθέτηση δύσκολων 

διοικητικών καταστάσεων με τις οποίες βρέθηκαν αντιμέτωποι. 

Μία άλλη έρευνα, τέλος, αυτή των Houseman et al. (2002), εξετάζει τις 

πολύπλευρες διαστάσεις της εργασιακής ζωής των υποδιευθυντών και αναλύει τα 

δεδομένα από υποδιευθυντές στις ΗΠΑ για να διαπιστωθεί πώς οι συγκεκριμένοι 

υποδιευθυντές κατανέμουν το χρόνο τους, σε ποιους ρόλους και δραστηριότητες 

αισθάνονται ικανοποιημένοι, και  ποια η σχέση ανάμεσα στην αντιληπτή επιτυχία και 

στην ποιότητα της εκτίμησης της εργασιακής ζωής. Τα αποτελέσματα τονίζουν τη 
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σημασία της κατανόησης των λειτουργιών του ρόλου και της επαρκούς διδακτικής 

εμπειρίας πριν αναλάβουν το ρόλο. Επιπλέον, προκύπτουν ζητήματα για το πολύ 

μικρό ποσοστό του χρόνου που οι υποδιευθυντές αφιερώνουν στην καθοδηγητική 

ηγεσία και στην επαγγελματική ανάπτυξη και για το βαθμό στον οποίο οι 

υπηρετούντες ως υποδιευθυντές προετοιμάζονται για τη διεύθυνση. Ωστόσο, 

παρατηρήθηκαν διαφορές φύλου σε ό,τι αφορά στο χρόνο που δαπανούν οι 

υποδιευθυντές για συγκεκριμένα καθήκοντα. Διαπιστώθηκε, δηλαδή, ότι οι γυναίκες 

υποδιευθύντριες ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στην καθοδηγητική ηγεσία, στην 

επαγγελματική ανάπτυξη, στη διαχείριση του προσωπικού και στις δραστηριότητες 

δημοσίων σχέσεων σε σύγκριση με τους άντρες υποδιευθυντές. Με άλλα λόγια, οι 

γυναίκες υποδιευθύντριες είναι πιο αναμεμιγμένες σε υποθέσεις που σχετίζονται 

άμεσα με το πρόγραμμα του σχολείου συγκριτικά με τους άντρες υποδιευθυντές. Ένα 

τέτοιο δεδομένο δικαιολογεί την άποψη ότι οι γυναίκες και οι άντρες ηγέτες 

αντιλαμβάνονται τον κόσμο διαφορετικά ως αποτέλεσμα διαφορετικών εμπειριών. 

 

2.4 Επιλογικά 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρήθηκε να εξεταστούν ενδελεχώς οι έννοιες 

της «εκπαιδευτικής διοίκησης» ή «διοίκηση της εκπαίδευσης» και της «εκπαιδευτικής 

ηγεσίας». Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική διοίκηση, αρχικά 

αποσαφηνίστηκε η έννοια, το έργο και οι αρχές της. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η 

εκπαιδευτική μονάδα ως οργανισμός, τα χαρακτηριστικά – ιδιαιτερότητες και η 

διαδικασία διοίκησής της, καθώς και η σημασία του μάνατζμεντ στον εκπαιδευτικό 

οργανισμό – μονάδα. Σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική ηγεσία, αναλύθηκαν τα 

χαρακτηριστικά ή γνωρίσματα, οι συμπεριφορές και οι ικανότητες των 

αποτελεσματικών ηγετών γενικά και αμέσως μετά έγινε επικέντρωση στην ηγεσία της 

σχολικής διεύθυνσης. Τέλος, έγινε εκτενής αναφορά στους δύο βασικότερους 

εκφραστές της ηγεσίας στη σχολική μονάδα, δηλαδή στο διευθυντή και στον 

υποδιευθυντή.  

Στο κεφάλαιο 3 που ακολουθεί αρχικά θα επιχειρήσουμε να επικεντρωθούμε 

και να παρουσιάσουμε εκτενώς τη σημασία των ικανοτήτων απόδοσης για την 

αποτελεσματική άσκηση της σχολικής ηγεσίας. Εν συνεχεία, θα εξεταστούν ο ρόλος 

και η διαδικασία επιλογής των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών 

μονάδων στην Ελλάδα. 
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3. Η σημασία των ικανοτήτων απόδοσης για την άσκηση της 

σχολικής ηγεσίας και η διαδικασία επιλογής των σχολικών ηγετών 

Η φάση της πρόβλεψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί μία 

εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, η οποία απαιτεί άκρως προσεκτικά βήματα που θα 

οδηγήσουν στην επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων του οργανισμού. Η 

επάρκεια – ικανότητες απόδοσης των διευθυντικών στελεχών παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή σε ό,τι αφορά τόσο στη λειτουργία της 

διοίκησης γενικά, όσο και στη διοίκηση των σχολικών μονάδων ειδικότερα. Ωστόσο, 

εξέχουσας σημασίας θεωρείται επίσης η ορθή διαδικασία σε ό,τι αφορά την επιλογή 

των διευθυντών και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων. Μέχρι σήμερα έχουν 

γίνει πολλές προσπάθειες για την επιλογή των καταλληλότερων στελεχών σε επίπεδο 

σχολείου, χωρίς όμως αυτές να έχουν στεφθεί από ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. 

Τελευταία απόπειρα αποτελεί ο Νόμος 3848/2010, ο οποίος, αν και κινείται προς τη 

σωστή κατεύθυνση, εντούτοις παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα.  

 

3.1 Η επάρκεια – ικανότητες απόδοσης (competency / competence) των 

διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων 

Οι επάρκεια – ικανότητες απόδοσης βρίσκονται διεθνώς στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος τις τελευταίες δεκαετίες, με το δεδομένο ότι μπορούν να 

συνεισφέρουν στην επίτευξη αποτελεσματικότερης λειτουργίας των οργανισμών. Σε 

ό,τι αφορά τη σχολική μονάδα, υπάρχει έντονη πλέον η πεποίθηση ότι μπορούν να 

βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της επίτευξης καλύτερων αποτελεσμάτων από την 

πλευρά των μαθητών. 

 

3.1.1 Το γενικό πλαίσιο των όρων ‘competence’ και ‘competency’ και οι 

σημαντικότερες προσεγγίσεις τους 

 Σύμφωνα με τον Mager, στην εκπαίδευση οι ιδέες των ‘competence’ και 

‘competencies’ έχουν γίνει κεντρικές τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, αφού οι 

ειδικοί της εκπαίδευσης έχουν δώσει έμφαση στη σημασία του καθορισμού των 

μαθησιακών στόχων για την καθοδήγηση των σχεδιαστών των αναλυτικών 

προγραμμάτων και των δημιουργών σειρών μαθημάτων με σκοπό να βοηθηθούν οι 

μαθητές, ώστε να κατανοήσουν τη μαθησιακή διαδικασία (Petroselli, 2008: 31). 

Ωστόσο, αν πρόκειται να κατανοήσουμε τα ‘competencies’ που είναι απαραίτητα για 
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την ηγεσία στα σχολεία του εικοστού πρώτου αιώνα και να τα αναπτύξουμε στους 

εαυτούς μας, καθώς επίσης και να προάγουμε την ανάπτυξη άλλων, θα πρέπει πρώτα 

να κατανοήσουμε και στη συνέχεια να ξανασκεφτούμε τα δικά μας ‘competencies’ 

(Davies & Ellison, 2001).  

Η συχνή εναλλακτική χρήση των δύο παραπάνω όρων μπορεί να προκαλέσει 

μπέρδεμα και σύγχυση. Η ιδέα του ‘competency’ προέρχεται από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Στη συνέχεια ακολούθησε η ξεχωριστή ανάπτυξη του όρου ‘competence’ 

στη Μεγάλη Βρετανία (Amstrong, 2003). Στην Αμερικάνικη λογοτεχνία υπάρχει μία 

αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ του όρου ‘competence’ στον οποίο δίνεται μία γενική 

ή ολιστική σημασία και αναφέρεται στη γενική ικανότητα του ατόμου, και του όρου 

‘competency’ που αναφέρεται σε συγκεκριμένες ικανότητες (Eraut, 1994). 

Ειδικότερα, ο όρος ‘competence’ είναι μία ιδέα που χρησιμοποιείται διεξοδικά 

στη Μεγάλη Βρετανία. Αντίθετα, ο όρος ‘competency’ αποτελεί μία ιδέα που 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αμερικάνικη σκέψη, κυρίως μέσω της 

δουλειάς του ψυχολόγου David McClelland. Απλά θεωρούμε ότι τα ‘competences’ 

σχετίζονται με τις εκροές σε συγκεκριμενοποιημένα ελάχιστα πρότυπα, ενώ αντίθετα 

τα ‘competencies’ σχετίζονται με τις εισροές που ένα άτομο φέρνει σε μία δουλειά, οι 

οποίες οδηγούν στη μέγιστη δυνατή απόδοση. Σε καθημερινή χρήση στη Μεγάλη 

Βρετανία, η λέξη ‘competence’ χρησιμοποιείται περισσότερο από τη λέξη 

‘competency’, αν και πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τους δύο αυτούς όρους 

εναλλακτικά (Davies & Ellison, 2001: 39). Πιο συγκεκριμένα, οι δύο επίσημες 

προσεγγίσεις των δύο παραπάνω όρων είναι οι εξής (Amstrong, 2003: 148): 

 Η αμερικάνικη προσέγγιση. Μία πρώιμη συνεισφορά στην ανάπτυξη της 

προσέγγισης του ‘competency’ έγινε από τον McClelland το 1973. Συνηγόρησε 

στη χρήση ενός αναφερόμενου κριτηρίου αξιολόγησης. Αναφερόμενο κριτήριο ή 

αξιοπιστία είναι η διαδικασία ανάλυσης των βασικών απόψεων της συμπεριφοράς 

που διαφοροποιείται μεταξύ της αποτελεσματικής και της λιγότερο 

αποτελεσματικής απόδοσης. Ωστόσο, το άτομο που έκανε τα περισσότερα για να 

δημοσιοποιηθεί η ιδέα του ‘competency’ τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και 

γενικά ήταν ο Boyatzis. Το 1982 διενήργησε έρευνα η οποία επαλήθευσε ότι δεν 

υπήρχε ένας απλός παράγοντας, αλλά μία ποικιλία παραγόντων που 

διαφοροποίησε την επιτυχημένη από τη λιγότερο επιτυχημένη απόδοση. Αυτοί οι 

παράγοντες περιελάμβαναν ιδιότητες, κίνητρα, εμπειρία και συμπεριφορικά 

χαρακτηριστικά. Προσδιόρισε το ‘competency’ ως «την ικανότητα που υπάρχει 
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σε ένα άτομο, η οποία οδηγεί στη συμπεριφορά που ικανοποιεί τις εργασιακές 

απαιτήσεις μέσα στις παραμέτρους του οργανωσιακού περιβάλλοντος και που 

εναλλακτικά επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα». Τα συμπλέγματα των 

‘competencies’ που προσδιόρισε ήταν η διοίκηση στόχων και πράξης, η 

καθοδήγηση των υφισταμένων, η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και η ηγεσία. 

Έκανε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στα ‘threshold competencies’, δηλαδή τις 

βασικές competencies που απαιτούνται για να κάνει κάποιος μία δουλειά και στα 

‘differentiating competencies’ που διαχωρίζουν την υψηλή από τη χαμηλή 

απόδοση. 

 Η αγγλική προσέγγιση. Η ιδέα του ‘competence’ έγινε κατανοητή στη Μεγάλη 

Βρετανία ως ένα θεμελιώδες τμήμα της διαδικασίας και της ανάπτυξης προτύπων 

για το Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, δηλαδή το National / 

Scottish Vocational Qualifications (N.V.Q.), αλλά και για το Management Charter 

Initiative (M.C.I.). Οι δύο αυτοί φορείς καθορίζουν τα ελάχιστα πρότυπα για την 

επίτευξη των συμφωνημένων καθηκόντων και δραστηριοτήτων, εκφρασμένα με 

τρόπους που μπορούν να παρατηρηθούν και να αξιολογηθούν με βλέμμα προς την 

πιστοποίηση. Στοιχείο ‘competence’ για τη γλώσσα του N.V.Q. είναι η περιγραφή 

για κάτι το οποίο οι άνθρωποι σε συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους θα έπρεπε 

να είναι ικανοί να κάνουν. Οι άνθρωποι αυτοί αξιολογούνται για το αν είναι ήδη 

ικανοί ή για το αν ακόμα είναι μη ικανοί. Καμία προσπάθεια δε γίνεται για να 

αξιολογηθεί ο βαθμός του ‘competence’ και η έμφαση δίνεται περισσότερο σε 

αυτό που οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι ικανοί να κάνουν παρά στο πώς θα 

έπρεπε να συμπεριφέρονται κάνοντάς το. 

 

3.1.2 Ο προσδιορισμός και η σημασία των όρων ‘competence’ και ‘competency’ 

Στην πράξη κάποιοι οργανισμοί περιλαμβάνουν καθήκοντα, εκροές και 

συμπεριφορές στα πλαίσια των ‘competence’ / ‘competency’, ενώ κάποιοι άλλοι τα 

αναμειγνύουν. Αν οι «βασισμένες στο καθήκον competences» δεν διατηρηθούν 

ξεχωριστά από τις «βασισμένες στη συμπεριφορά competencies», το αποτέλεσμα 

μπορεί να δημιουργήσει πολλά μπερδέματα (Whiddett & Hollyforde, 2003). 

Δυστυχώς, οι όροι ‘competency’ και ‘competence’ συχνά μπερδεύονται και 

συγχέονται (Winterton & Winterton, 1999). Σύμφωνα με τον Nolan, αλλά και τον 

McConnell, οι όροι ‘competence’ και ‘competency’ απαιτούν προσδιορισμό, αφού 

συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και ίσως, στην πραγματικότητα, να είναι 
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μοναδικές, αλλά συσχετιζόμενες οντότητες. ‘Competence’ συχνά ορίζεται ως η 

ικανότητα να αποδίδεις, η οποία είναι βασισμένη στη γνώση, ενώ ‘competency’ είναι 

η πραγματική απόδοση (Zuzelo, 2010: 92).  

Κατά μία παρόμοια άποψη, οι όροι ‘competence’ και ‘competency’ 

σχετίζονται με τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που οι άνθρωποι εκδηλώνουν σε 

καταστάσεις και καθήκοντα – εργασίες, καθώς και ό,τι κάνουν που οδηγεί σε 

επιτυχημένα αποτελέσματα. Αφού περιλαμβάνουν τη μελέτη της επιτυχίας, αυτοί οι 

όροι είναι πολύ σχετικοί με την ανάπτυξη του μάνατζμεντ στα σχολεία. Μία 

απλοποιημένη εξήγηση της διαφοράς ανάμεσά τους είναι ότι ο όρος ‘competence’ 

αποτελεί την ικανότητα να εκτελεσθεί ένα συγκεκριμένο καθήκον – εργασία, ενώ ο 

όρος ‘competency’ αφορά στα κρυμμένα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν σε ένα 

άτομο να έχει καλή απόδοση σε μία ποικιλία καταστάσεων (Davies & Ellison, 2001: 

36). Επίσης, τα ‘competences’ συνήθως επικεντρώνονται στη δουλειά ή στο ρόλο, 

ενώ τα ‘competencies’ μπορούν να καλύψουν μία ευρεία κλίμακα διαφορετικών 

εργασιών και συχνά καλύπτουν, επίσης, διαφορετικά επίπεδα εργασίας. Η ικανότητα 

των ‘competencies’ να καλύπτουν μία ευρεία κλίμακα εργασιών έχει συνεισφέρει 

σημαντικά στη δημοτικότητά τους (Whiddett & Hollyforde, 2003).  

Τέλος, ‘competences’ είναι «τα χαρακτηριστικά ενός μάνατζερ, τα οποία 

οδηγούν στην επίδειξη – παρουσίαση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καταλήγουν 

στην αποτελεσματική απόδοση μέσα σε ένα εργασιακό πλαίσιο. Το ‘competence’ 

ακόμη ενσωματώνει την ικανότητα να μεταφέρονται δεξιότητες και ικανότητες από 

ένα πεδίο σε κάποιο άλλο» (Hogg, 1993: 23). Από την άλλη πλευρά, ‘competency’ 

είναι «το θεμελιώδες χαρακτηριστικό του μάνατζερ που οδηγεί σε εξέχουσα 

απόδοση. Το ‘competency’ μπορεί να έχει τη μορφή ενός κινήτρου, μία δεξιότητας ή 

ενός ιδιαίτερου γνωρίσματος» (Boyatzis, 1982: 28). 

Οι δυσκολίες στην εφαρμογή των ‘competencies’ συχνά προκύπτουν από 

έλλειψη κατανόησης ή έλλειψη συμφωνίας σχετικά με το τι είναι ‘competency’. Ο 

αριθμός των ορισμών του ‘competency’ συνεχίζει να αυξάνεται. Ωστόσο, οι 

περισσότεροι ορισμοί είναι διαφοροποιήσεις δύο καλά προσδιορισμένων θεμάτων 

από διαφορετικές προελεύσεις. Τα δύο αυτά θέματα είναι (Whiddett & Hollyforde, 

2003: 5): 

 Περιγραφές καθηκόντων εργασίας, δηλαδή τι πρέπει να κάνει ένα άτομο σε μία 

δουλειά. Αυτές έχουν την προέλευσή τους στα εθνικά σχέδια κατάρτισης, όπως 
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είναι το National / Scottish Vocational Qualifications (N.V.Q.) και το 

Management Charter Initiative (M.C.I.). 

 Περιγραφές συμπεριφοράς, δηλαδή πώς ένα άτομο κάνει τη δουλειά του. Αυτές 

έχουν εξελιχθεί από τη δουλειά των ερευνητών και των συμβούλων που 

ειδικεύονται στη διαχειριστική αποτελεσματικότητα. 

 Ο όρος ‘competence’ χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό, αλλά εξαιτίας των 

διαφορετικών πληθυντικών αριθμών που μπορούν να δημιουργηθούν από το 

συγκεκριμένο όρο, δεν είναι πάντα ξεκάθαρο ποιος από τους πολλούς τύπους του 

χρησιμοποιείται (Robotham & Jubb, 1996). Ως ‘competence’ μπορεί να οριστεί η 

ικανότητα του ασκούμενου να εξασκηθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικά σε ένα 

επαγγελματικό πρότυπο. Και ως τέτοιοι (οι ασκούμενοι) θα έπρεπε να είναι ικανοί να 

καθορίσουν το επίπεδο της ικανότητας απόδοσής τους στην εκτέλεση συγκεκριμένων 

λειτουργιών και να πάρουν μετρήσεις για να αναπτύξουν και να διατηρήσουν την 

ικανότητα απόδοσης. Το να είσαι ικανός δεν είναι αρκετό για να είσαι σε θέση να 

ικανοποιήσεις μία συγκεκριμένη λειτουργία. Ο ικανός ασκούμενος πρέπει να έχει την 

ικανότητα να λύνει προβλήματα, να σκέφτεται κριτικά και να χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά στοιχεία πάνω στα οποία θα βασιστεί η εξάσκησή του και η εργασία 

μέσα σε μία πολυπειθαρχική ομάδα (Storey, Howard & Gillies, 2002: 1). Σημαντικό 

είναι το πλαίσιο που ακολουθεί στην προσπάθεια προσδιορισμού των competences 

(Winterton & Winterton, 1999: 27) στο σχήμα που ακολουθεί:  

 

Σχήμα 4: Ένα πλαίσιο για τα competences (Winterton & Winterton, 1999: 27) 

  

Αντίθετα, ως ‘competencies’ ορίζονται οι συμπεριφορές που επιδεικνύουν οι 

άνθρωποι, όταν αυτοί αναλαμβάνουν καθήκοντα σχετικά με τη δουλειά τους 
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αποτελεσματικά μέσα σε ένα δοσμένο οργανωσιακό πλαίσιο. Υπάρχουν δύο είδη 

‘competencies’ (Whiddett & Hollyforde, 2003: 7-8): 

 Οργανωσιακά competences. Είναι τα πράγματα στα οποία οι οργανισμοί είναι 

καλύτεροι. Πιο συγκεκριμένα, το 1990 οι Prahalad & Hamel πρότειναν ότι δεν 

υπάρχουν competences συμπεριφοράς, αλλά τεχνικές, δηλαδή competences 

τεχνογνωσίας. 

 Meta-competencies. Όταν στρατολογούνται και αναπτύσσονται άτομα με υψηλές 

επιδιώξεις σε μικρούς ρόλους για μελλοντικές ανώτερες θέσεις διοίκησης, οι 

οργανισμοί δεν μπορούν να είναι σίγουροι τι ‘competencies’ θα απαιτούνται στο 

μέλλον. Οι παράγοντες που διαχωρίζουν τα άτομα με υψηλές επιδιώξεις την 

παρούσα στιγμή για ρόλους σε διάστημα δέκα ετών, είναι, επομένως, ευρύτεροι 

από ό,τι εκείνοι που χρησιμοποιούνται για να επιλεγούν και να αναπτυχθούν 

άνθρωποι για τρέχοντες ή για βραχυπρόθεσμους μελλοντικούς ρόλους. 

Γενικότερα, υπάρχει πλήθος ορισμών, αλλά δυστυχώς, δεν υπάρχει απόλυτη 

συγκατάθεση, ούτε για την πραγματική φύση του ‘competence’ ούτε σχετικά με το 

πώς αυτό μπορεί να αξιολογηθεί (Hogg, 1993). Μία γενική συγκατάθεση έχει 

αναπτυχθεί, αν και αυτή δεν ακολουθείται πάντα, η οποία χρησιμοποιεί το 

‘competence’ ή το ‘competency’ με βάση το τι περιγράφεται (Whiddett & Hollyforde, 

2003: 5): 

 Μία ικανότητα που βασίζεται στην εργασιακά καθήκοντα συνήθως αναφέρεται 

ως competence (competences στον πληθυντικό αριθμό), δηλαδή τι πρέπει να 

επιτευχθεί. 

 Μία ικανότητα που βασίζεται στη συμπεριφορά συνήθως αναφέρεται ως 

competency (competencies στον πληθυντικό αριθμό), δηλαδή πώς πρέπει να 

επιτευχθεί. 

Κατά μία άλλη άποψη, ως ‘competency’ ή ‘competence’ μπορεί να θεωρηθεί 

ένα χαρακτηριστικό κάποιου υπαλλήλου που αναφέρεται σε ένα είδος ανθρώπινου 

κεφαλαίου ή ανθρώπινου πόρου που μπορεί να μετουσιωθεί σε παραγωγικότητα. 

‘Competency’, επομένως, είναι ένα χαρακτηριστικό κάποιου υπαλλήλου που 

σχετίζεται με την ιδανική εργασιακή απόδοση (Horton, Hondeghem & Farnham, 

2002: 77). Τα ‘competencies’ σχετίζονται με την ικανότητα, δηλαδή τα πράγματα που 

τα άτομα ή οι οργανισμοί είναι ή και θα έπρεπε να είναι καλοί. Χωρίς να προκαλεί 

έκπληξη, ίσως, οι άνθρωποι με διαφορετικά ενδιαφέροντα αντιλαμβάνονται το 
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‘competency’ με διαφορετικούς τρόπους. Κάποιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για το 

βαθμό στον οποίο τα άτομα είναι ικανά για την ολοκλήρωση των λεπτομερών 

καθηκόντων και των δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν τη δουλειά τους. Κάποιοι 

άνθρωποι ενδιαφέρονται περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο οι ικανοί άνθρωποι 

συμπεριφέρονται στη δουλειά τους. Άλλοι κάνουν μικρό ή καθόλου διαχωρισμό 

ανάμεσα στα καθήκοντα που οι άνθρωποι αναλαμβάνουν και στο πως αυτοί οι 

άνθρωποι συμπεριφέρονται. Συνεπώς, τα ‘competences’ σημαίνουν διαφορετικά 

πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους (Whiddett & Hollyforde, 2003). 

Οι Robotham & Jubb (1996) θεώρησαν πιο σωστό και λογικό να μελετήσουν 

και να προσδιορίσουν τα είδη των ‘competences’. Αρχικά, διαχώρισαν τα σκληρά 

(hard) από τα μαλακά (soft) ‘competences’, όπου τα μαλακά αναφέρονται σε 

στοιχεία, όπως η δημιουργικότητα και η ευαισθησία, τα οποία περιέχουν περισσότερα 

προσωπικά χαρακτηριστικά που βρίσκονται πίσω από τη συμπεριφορά. Αυτά τα 

στοιχεία είναι εντελώς διαφορετικά από τις σκληρές ικανότητες απόδοσης, όπως είναι 

η ικανότητα να είσαι καλά οργανωμένος. Στη συνέχεια, διαχώρισαν τις ικανότητες 

οριακής απόδοσης από αυτές της υψηλής απόδοσης. Οι ικανότητες οριακής απόδοσης 

είναι μονάδες της συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται από κατόχους εργασίας, αλλά 

δε θεωρείται ότι σχετίζονται με την υψηλή απόδοση. Αντίθετα, αυτές θεωρούνται ως 

οι ελάχιστες εκείνες απαιτήσεις απόδοσης για οποιαδήποτε θέση. Σε ό,τι αφορά στις 

ικανότητες υψηλής απόδοσης, αυτές αποτελούν συμπεριφορές που σχετίζονται με 

άτομα, τα οποία εκτελούν τα καθήκοντά τους σε ανώτερο επίπεδο. 

Κατά μία άλλη άποψη προς την κατεύθυνση διαχωρισμού, τα ‘competencies’ 

είναι χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς. Κάποιες φορές είναι γνωστά ως μαλακές 

δεξιότητες (soft skills). Ικανοί άνθρωποι (competent people) στη δουλειά είναι 

εκείνοι που ικανοποιούν τις επιδιώξεις απόδοσης. Τα ‘competences’ περιγράφουν τα 

πράγματα εκείνα που οι ικανοί άνθρωποι πρέπει να είναι ικανοί να εκτελέσουν 

αποτελεσματικά. Συχνά περιγράφονται ως σκληρές δεξιότητες (hard skills). Όμως 

‘competence’, επίσης, είναι η ικανότητα να μεταφέρουν οι άνθρωποι αυτό που 

γνωρίζουν στις διάφορες πτυχές της εργασίας τους, για να επιτύχουν τα απαιτούμενα 

αποτελέσματα. ‘Competence’, επομένως, θα μπορούσε να οριστεί ως «αυτό που οι 

άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν και να είναι ικανοί να κάνουν για να δουλέψουν 

σωστά». Ο διαχωρισμός μεταξύ ‘competency’ και ‘competence’, κατά συνέπεια, είναι 

ξεκάθαρος, αλλά αυτό που έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των χρόνων είναι η χρήση 

του όρου ‘competency’, ο οποίος αγκαλιάζει τις ιδέες τόσο των μαλακών όσο και των 
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σκληρών δεξιοτήτων. Για να αποφεύγονται τα μπερδέματα και οι παρανοήσεις, οι 

Miller, Rankin & Neathey το 2001 πρότειναν έναν διαχωρισμό μεταξύ των 

συμπεριφορικών ‘competencies’ (μαλακές δεξιότητες), δηλαδή το πώς οι άνθρωποι 

αναμένεται να συμπεριφερθούν με σκοπό να εκτελέσουν την εργασία – καθήκον τους 

σωστά, και των τεχνικών ή λειτουργικών ‘competencies’ (μαλακές δεξιότητες), 

δηλαδή τι αναμένεται οι άνθρωποι να γνωρίζουν και να είναι ικανοί να κάνουν για να 

εκτελέσουν την εργασία – καθήκον τους σωστά. Για τα παραπάνω, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί και ο όρος ‘competences’, αλλά αν γινόταν κάτι τέτοιο, δε θα 

μπορούσαμε να αποφύγουμε την εννοιολογική σύγχυση που μπορεί να προκύψει από 

την προσπάθεια διαχωρισμού των όρων ‘competency’ και ‘competence’. Ο όρος 

‘competence’, επιπλέον βέβαια, είναι κατάλληλος, όταν χρησιμοποιείται σε σχέση με 

το N.V.Q. ή όταν προσδιορίζονται αυτά που αναμένεται ότι οι άνθρωποι πρέπει να 

γνωρίζουν και να είναι ικανοί να κάνουν για να επιτελέσουν τους ρόλους τους. Ένα 

πλαίσιο ‘competency’ περιέχει ορισμούς από όλα τα ‘competences’, τα οποία 

χρησιμοποιούνται συνολικά ή τμηματικά σε έναν οργανισμό. Παρέχει τη βάση για τη 

χρήση των ‘competences’ σε περιοχές, όπως είναι: η στρατολόγηση, η ανάπτυξη των 

υπαλλήλων και η αμοιβή (Amstrong, 2003: 149).  

Ειδικότερα, οι ικανότητες απόδοσης αποτελούν «ένα συνδυασμό από γνώσεις, 

δεξιότητες και συμπεριφορικές ικανότητες που επιδεικνύονται από έναν εργαζόμενο 

στο χώρο της εργασίας με σκοπό την απόδοση κάποιου συγκεκριμένου έργου. Με πιο 

απλά λόγια, μία ικανότητα απόδοσης προσδιορίζει τι χρειάζεται ένας εργαζόμενος να 

γνωρίζει ή τι να κατέχει συμπεριφορικά, για να είναι ικανός να κάνει κάτι σε ένα 

προκαθορισμένο μέτρο» (Χαλάς, 2001β: 11).  

Σε ό,τι αφορά την επάρκεια, οι Hoskins & Fredrikson τονίζουν ότι αυτή, 

σύμφωνα με τον ορισμό ο οποίος προτείνεται στην επίσημη έκθεση που υποβάλλεται 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2008, «συμπεριλαμβάνει τις ικανότητες εφαρμογής 

της γνώσης, την κατοχή τεχνογνωσίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 

επιτυχή ανταπόκριση σε γνωστές, σταθερές αλλά και μεταβαλλόμενες καταστάσεις. 

Δύο είναι τα κρίσιμα σημεία: να εφαρμόσει κάποιος όσα γνωρίζει και μπορεί να 

επιτελέσει σε ειδικές δραστηριότητες ή σε ειδικούς τύπους προβλημάτων αλλά 

ταυτόχρονα να μπορεί να μεταβιβάζει τις ικανότητες σε διαφορετικά πλαίσια» 

(Συτζιούκη, 2011: 445).  

Με βάση τα παραπάνω, εύλογα συνεπώς από το σημείο αυτό και μετά στη 

συγκεκριμένη διατριβή οι όροι «ικανότητες απόδοσης» και «επάρκεια» θα 
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εκλαμβάνονται ως συνώνυμοι και θα χρησιμοποιούνται όταν επιχειρείται να γίνεται 

αναφορά στα ‘competences’, ‘competencies’, ‘competence’ ή ‘competency’. Ωστόσο 

βέβαια, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι όροι «ικανότητες απόδοσης» – «επάρκεια» 

και «δεξιότητες» (skills) πολύ συχνά χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι. Αν και 

υπάρχει κάποια ομοιότητα, εντούτοις είναι αξιοσημείωτα διαφορετικές (Sperry, 

2010). Η δεξιότητα είναι το εκτελεστικό κομμάτι της ικανότητας, το οποίο αποτελεί 

αποτέλεσμα μάθησης και κατάρτισης που έχει προηγηθεί και αφορά σε 

συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Αντίθετα, η 

επάρκεια περιλαμβάνει ευρύτερες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, προσωπικές 

στάσεις, πεποιθήσεις, μη γνωστικά στοιχεία και ποιότητες της προσωπικότητας, 

δεδομένα τα οποία συμβάλλουν στις επιτελέσεις. Δηλαδή, η έννοια «επάρκεια» δεν 

ισοδυναμεί με την έννοια «δεξιότητα», αφού η πρώτη είναι ευρύτερη της δεύτερης 

συμπεριλαμβάνοντας τις δεξιότητες και εκφράζοντας αυτό που μπορεί να κάνει το 

υποκείμενο σε πραγματικές καταστάσεις (Συτζιούκη, 2011: 445). 

«H επιλογή των ικανοτήτων απόδοσης αποτελεί την πιο σημαντική διαδικασία 

στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για διευθυντικά στελέχη» (Wilburn & 

Summers, 1983: 11). Σαφώς βέβαια, ένα επιπλέον σημαντικό θέμα για την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι αυτό της μεταβιβασιμότητας (Jubb & Robotham, 

1997). Ωστόσο, ο Roberts συνδέει τις ικανότητες απόδοσης με τα αρχικά στάδια της 

διαδικασίας στρατολόγησης και επιλογής των διευθυντικών στελεχών (Wilson, 2005: 

170-171), όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 

Σχήμα 5: Μοντέλο βασισμένο στις ικανότητες απόδοσης (Wilson, 2005: 172) 

 

Γενικότερα, πάντως, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το σημαντικό όφελος από 

την προσέγγιση των ικανοτήτων απόδοσης στην ανάπτυξη του μάνατζμεντ είναι πως 

η συγκεκριμένη προσέγγιση επικεντρώνεται σε αυτό που στην πραγματικότητα 
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κάνουν οι μάνατζερ και όχι σε υποθέσεις σχετικά με το τι κάνουν οι μάνατζερ 

(Robotham & Jubb, 1996). Γενικότερα, δηλαδή, αποτελούν το κλειδί για τη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Wilson, 2005). 

 

3.1.3 Η επάρκεια – ικανότητες απόδοσης των διευθυντικών στελεχών σχολικών 

μονάδων  

Τα ανθρώπινα όντα επιζητούν τις ικανότητες απόδοσης. Όλοι θέλουν να 

κάνουν το σωστό. Η πρόκληση και η ευκαιρία για τους σχολικούς ηγέτες είναι να 

καλλιεργήσουν την τεχνογνωσία του προσωπικού και των μαθητών στη δουλειά τους, 

τον τρόπο σκέψης τους και τις καθημερινές τους πράξεις – δράσεις. Μέσω των 

ικανοτήτων απόδοσης, της εμπειρίας και της γνώσης έρχεται η επίτευξη (Deal & 

Peterson, 2010). Σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτικούς ειδικότερα, οι ικανότητες 

απόδοσης συνδέονται άμεσα με την επαγγελματική τους επάρκεια, η οποία 

προϋποθέτει και απαιτεί από την πλευρά τους γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας 

και διδακτική ικανότητα, διαγνωστικές και συμβουλευτικές ικανότητες, ικανότητα 

διαχείρισης της σχολικής τάξης, ικανότητα αξιολογητή – κριτή, ερευνητική διάθεση 

και ενδιαφέρον για καινοτομίες, επικοινωνιακή ικανότητα και τέλος ετοιμότητα για 

συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση (Ξωχέλλης, 2005). 

Η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας των σχολικών ηγετών εξαρτάται από το 

αν αυτοί μπορούν να διευκολύνουν τη συμμετοχή και την ανάμιξη των μελών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού, την επικοινωνία ανάμεσα στις 

πολλαπλές ομάδες του σχολείου, τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών μονάδων, 

τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις ανάμεσα στα μέλη, την ανάπτυξη του 

σχολικού κλίματος, καθώς και τις βασικές δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης 

(Cheng, 2005). Οι ικανότητες απόδοσης στη σχολική ηγεσία απαιτούν όχι μόνο να 

εμπνευστούν οι εκπαιδευτικοί στη δέσμευσή τους με τους μαθητές, αλλά επίσης να 

προκληθούν και να υποστηριχθούν αυτοί οι οποίοι υστερούν – αποτυγχάνουν στο 

καθήκον της βελτίωσης της καθοδηγητικής – εκπαιδευτικής τους πρακτικής (Dipaola 

& Forsyth, 2011: 11).  

Ουσιαστικά δηλαδή, το ζήτημα των ικανοτήτων απόδοσης απαιτεί από τους 

σχολικούς ηγέτες να βλέπουν το κάθε άτομο ως ικανό να προσεγγίσει τη μέγιστη 

απόδοση με την ελάχιστη επίβλεψη (McAndrew, 2005). Ωστόσο, οι ικανότητες 

απόδοσης είναι πιο εύκολο να ανιχνευτούν σε σχέση με τα προσόντα, τις δεξιότητες ή 
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τη γνώση, παρότι επηρεάζουν εμφανώς τα προαναφερθέντα, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα (Steiner & Hassel, 2010): 

 

Σχήμα 6: Παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά σε αντίθεση με υποκείμενες ικανότητες 

απόδοσης (Steiner & Hassel, 2010: 5). 

 

Τον τελευταίο καιρό, πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται αν οι σχολικοί ηγέτες 

στο Χονγκ Κονγκ έχουν επαρκείς ηγετικές ικανότητες απόδοσης, για να 

ξανασχεδιάσουν τις σχολικές διαδικασίες και τις δραστηριότητες, αλλά και για να 

ικανοποιηθούν οι νέοι σχολικοί σκοποί και οι προκλήσεις του μεταβαλλόμενου 

περιβάλλοντος, ούτως ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να μπορέσουν να 

μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους στη διδασκαλία και στη μάθηση (Cheng, 2005). 

Παράλληλα, τα σχολεία στην Αμερική αντιμετωπίζουν ένα νέο είδος κρίσης στην 

ηγεσία. Φαίνεται ότι σχεδόν κανένας δεν επιθυμεί τη δουλειά του σχολικού 

διευθυντή. Δεκαετίες τώρα γίνεται κουβέντα για κρίση στη σχολική ηγεσία, 

εννοώντας φυσικά μία κρίση στις ικανότητες απόδοσης. Υπάρχει η πεποίθηση ότι οι 

σχολικοί διευθυντές χρειάζεται να είναι πιο επιδέξιοι, καλύτερα εκπαιδευμένοι, 

ειδικοί στην αλλαγή πολιτικής και ρόλου και στο μετασχηματισμό (Evans, 2010). 

Σε ένα σχολείο, το ζήτημα της ικανότητας απόδοσης γίνεται αντιληπτό από 

την επαγγελματική – ικανή στάση των εκπαιδευτικών και των διευθυντών. Τα 

ζητήματα ικανοτήτων απόδοσης των εγγράμματων ηγετών καθορίζουν το πώς θα 

μεταχειριστούν τα άτομα αυτά με τα οποία αλληλεπιδρούν. Αυτό που οι εγγράμματοι 

ηγέτες υποθέτουν για τα άτομα είναι αυτό το οποίο θα ψάξουν, και αυτό που θα 

ψάξουν είναι αυτό που θα βρουν. Ο Hardy ισχυρίζεται ότι το ζήτημα της ικανότητας 

απόδοσης προάγει επίπεδους, μη ιεραρχημένους οργανισμούς με λιγότερους ελεγκτές 
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να ελέγχουν τους υφιστάμενους ελεγκτές. Οι επίπεδοι οργανισμοί είναι κατά πολύ πιο 

αποδοτικοί και αποτελεσματικοί, αφού, όπως πιστεύει, το ζήτημα της ικανότητας 

απόδοσης υποστηρίζεται από τέσσερις ιδιότητες (McAndrew, 2005: 94): 

 Την περιέργεια. 

 Τη συγχώρεση. 

 Την εμπιστοσύνη. 

 Τη συνεργασία. 

Στη θεωρία υπάρχει πληθώρα απόψεων σχετικά με τις ικανότητες απόδοσης 

του διευθυντή και πιο συχνά υπάρχει μία ταύτιση μεταξύ τους. Οι ικανότητες 

απόδοσης μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ομάδες (Dyrda & Pryzbylska, 2008: 131): 

 Τις εσωτερικές, δηλαδή το σχεδιασμό, τον έλεγχο, τη διαχείριση, την οργάνωση, 

τα καθήκοντα του εργοδότη. 

 Τις εξωτερικές, δηλαδή την αντιπροσώπευση του σχολείου, τη συνεργασία με 

άλλους οργανισμούς, τη δόμηση της εικόνας του σχολείου ή του ιδρύματος. 

Οι σχολικοί ηγέτες θα έπρεπε να επιλέγονται με βάση τις αποδεδειγμένες 

ικανότητες απόδοσης. Αυτοί πρέπει να έχουν ξεκάθαρους ρόλους, ευθύνες και 

γραμμές ανταπόκρισης προς όλους τους σχολικούς κυβερνητικούς φορείς και στα 

εκπαιδευτικά γραφεία (Bank, 2008). Μεταξύ άλλων λειτουργιών οι διευθυντές θα 

πρέπει να επιδεικνύουν ικανότητα απόδοσης σε περιοχές, όπως είναι: ο σχεδιασμός, η 

στελέχωση, ο προϋπολογισμός, καθώς και η επικοινωνία με μία ευρεία παράταξη 

ακροατηρίων με σκοπό αυτοί να είναι αποτελεσματικοί στο ρόλο του ειδικού 

σχολικού ηγέτη. Επίσης, θα πρέπει να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με το αναλυτικό 

πρόγραμμα και την καθοδήγηση, τα χρονοδιαγράμματα, τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης 

– υποστήριξης, την αξιολόγηση του σχολικού προγράμματος, τη μεταφορά των 

μαθητών, τις συναντήσεις με τους γονείς, καθώς και τα συστήματα επικοινωνίας που 

απαιτούνται για τη διευκόλυνση της λειτουργίας όλων των προγραμμάτων (Hughes, 

2005: 186).    

Κατά μία διαφορετική, αλλά προς την ίδια κατεύθυνση άποψη, μεταξύ των 

ικανοτήτων απόδοσης που είναι απολύτως αναγκαίες για την καθοδήγηση του 

σχολείου, μπορούμε να επικεντρωθούμε σε τρεις σημαντικές ομάδες. Οι ικανότητες 

απόδοσης αυτοανάπτυξης είναι το είδος των προσωπικών ικανοτήτων που βοηθούν 

το διευθυντή να προσαρμοστεί στην αλλαγή της θέσης και στο φορτίο των 

καθηκόντων. Αποτελούνται από τη σχεδίαση της αυτοανάπτυξης, την αυτό-
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παρακίνηση για την εργασία και τα επιτεύγματα, τη διαχείριση των συναισθημάτων 

κάποιου, καθώς και την αντιμετώπιση του στρες που προκαλείται από τις αμέτρητες 

νέες ευθύνες. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ικανότητες που σχετίζονται 

με την οργάνωση της εργασίας και την ανταπόκριση στις τελικές προθεσμίες. Η 

επόμενη ομάδα ικανοτήτων απόδοσης, δηλαδή αυτή της δόμησης ομαδικότητας, 

αποτελείται από διαπροσωπικές, επικοινωνιακές ικανότητες απόδοσης και ικανότητες 

διευθέτησης συγκρούσεων, διαπραγματεύσεων, παρακίνησης των ανθρώπων για 

δουλειά και συνεργασία, μαζί με τις ικανότητες για την επικρότηση των ανθρωπίνων 

επιτευγμάτων. Τέτοιες ικανότητες καθιστούν τους διευθυντές ικανούς να 

επεξεργαστούν το δικό τους ηγετικό στυλ και τον τρόπο διαχείρισης μίας ομάδας 

ανθρώπων. Η τελευταία ομάδα ικανοτήτων απόδοσης παρέχει στον διευθυντή μία 

ολιστική άποψη του οργανισμού, της ικανότητας για τη δημιουργία και τη δόμηση 

του οράματος για τον οργανισμό και της κατανόησής του. Ο σχεδιασμός της 

ανάπτυξης ενός ιδρύματος, η διαχείριση των αλλαγών, η γνώση της νομοθεσίας, 

ιδιαίτερα τα εκπαιδευτικά συμβάντα, μαζί με τις διαδικασίες του μάρκετινγκ 

αποτελούν πραγματικές και χρήσιμες ικανότητες απόδοσης. Είναι επίσης σημαντικό 

για έναν ικανό διευθυντή να συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα, όπως είναι οι τοπικές 

αρχές, τα σχολεία, οι οργανισμοί που εκπαιδεύουν εκπαιδευτικούς, και άλλους 

πολιτιστικούς και οικονομικούς οργανισμούς. Όλες οι παραπάνω ικανότητες 

απόδοσης αλληλοσυνδέονται (Dyrda & Pryzbylska, 2008: 129). 

Ο σκοπός της ιδιαίτερα σημαντικής έρευνας του Williams (2007) σε 

διευθυντές σχολείων στις ΗΠΑ ήταν να εστιάσει και να απαντήσει σε δύο ερευνητικά 

ερωτήματα. Πρώτον, ποιες είναι οι συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες 

απόδοσης της νοημοσύνης που διακρίνουν τους εξέχοντες από τους τυπικούς 

αστικούς διευθυντές; Δεύτερον, πώς οι εξέχοντες και οι τυπικοί αστικοί διευθυντές 

αντιλαμβάνονται και προσαρμόζονται διαφορετικά στο εξωτερικό οργανωσιακό τους 

περιβάλλον; Τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία αναλύθηκαν για να προσδιορίσουν τα 

βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν τις διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων 

απόδοσης. Σημαντικές διαφορές βρέθηκαν και στους δύο τομείς της έρευνας. Οι 

εξέχοντες διευθυντές καταδεικνύουν ένα ευρύ και βαθύ ρεπερτόριο ικανοτήτων 

απόδοσης σχετικών με τη συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη. Όπως δείχνουν 

τα συμπεράσματα, οι συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες απόδοσης της 

νοημοσύνης έχουν σημασία. Σημαντικές διαφορές βρέθηκαν μεταξύ των εξεχόντων 

και των τυπικών διευθυντών για πέντε από τις εννέα συναισθηματικές ικανότητες 
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απόδοσης της νοημοσύνης και για επτά από τις έντεκα κοινωνικές ικανότητες 

απόδοσης της νοημοσύνης. Δώδεκα από τις είκοσι ικανότητες απόδοσης που 

μελετήθηκαν διαφοροποιούν σημαντικά τους εξέχοντες από τους τυπικούς 

διευθυντές. Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε διαφορές σχετικά με το πώς οι εξέχοντες 

και οι τυπικοί διευθυντές αντιλαμβάνονται και προσαρμόζονται στο εξωτερικό 

οργανωσιακό τους περιβάλλον. Οι εξέχοντες διευθυντές αλληλεπιδρούν με μια 

ευρύτερη σειρά εξωτερικών ομάδων και χρησιμοποιούν ένα ευρύτερο φάσμα όριο-

μέτρησης στρατηγικών. 

Στην έρευνα του Shirley (2010) που έγινε στη Μαλαισία διερευνήθηκαν οι 

ικανότητες απόδοσης των διευθυντών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η 

σημασία που παίζουν στη συνεχιζόμενη επαγγελματική τους ανάπτυξη. Με βάση τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση που έγινε, καθορίστηκαν πέντε τομείς ικανοτήτων 

απόδοσης: η διαχείριση των ζητημάτων της μονάδας, η ανάπτυξη του αναλυτικού 

προγράμματος, η επίβλεψη και η καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η επαγγελματική 

ανάπτυξη, και τέλος οι διαπροσωπικές σχέσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, εκτός 

από τις διαπροσωπικές σχέσεις για τις οποίες οι διευθυντές θεώρησαν ότι έχουν 

υψηλό επίπεδο επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης, το επίπεδο της πλειοψηφίας των 

διευθυντών στους άλλους τέσσερις τομείς των ικανοτήτων απόδοσης που 

μελετήθηκαν είναι μέτριο. Τα αποτελέσματα τονίζουν τη σημασία και την ανάγκη για 

συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών, ώστε να καταστούν αυτοί 

ικανοί να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις αλλαγές που επιφέρει η πρόοδος των 

Η/Υ στη γνώση, τις αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και για να επιτελέσουν 

το ρόλο τους αποτελεσματικά και αποδοτικά.  

Μία άλλη σημαντική έρευνα στην οποία διερευνήθηκαν με ερωτηματολόγιο 

οι ανάγκες επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντών για αποτελεσματική 

σχολική διοίκηση σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έγινε στη Νιγηρία από 

τον Adegbemile (2011). Επιχειρήθηκε να αντληθούν πληροφορίες για τις 

καθοδηγητικές δεξιότητες, τις δεξιότητες διοίκησης προσωπικού, καθώς και τις 

οικονομικές δεξιότητες που χρειάζονταν οι διευθυντές για να ασκήσουν 

αποτελεσματική διοίκηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δεξιότητες καθοδηγητικής 

ηγεσίας που χρειάζονταν οι διευθυντές για την άσκηση αποτελεσματικής σχολικής 

διοίκησης περιλάμβαναν μεταξύ άλλων: η συνεργασία του διευθυντή με τους 

εκπαιδευτικούς για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών στόχων, η παροχή 

δραστηριοτήτων από την πλευρά του διευθυντή, η επίβλεψη των σχεδίων μαθημάτων, 
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οι διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες, η αξιολόγηση του σχεδίου αναλυτικού 

προγράμματος και η εφαρμογή του. Σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες διοίκησης του 

προσωπικού, η έρευνα έδειξε αυτές να είναι: η παρακίνηση του προσωπικού από το 

διευθυντή, η ενθάρρυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού, η 

αποτελεσματική επικοινωνία με το προσωπικό, καθώς και η διευθέτηση 

συγκρούσεων. Τέλος, αναφορικά με τις οικονομικές δεξιότητες που απαιτούνται από 

την πλευρά των διευθυντών για την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, αυτές 

είναι: η προετοιμασία του προϋπολογισμού σε συνεργασία με το προσωπικό 

διοίκησης, η ανεύρεση κεφαλαίων, καθώς και η διατήρηση οικονομικών 

πληροφοριών που να είναι ακριβείς, αποδίδοντας την πραγματική οικονομική 

κατάσταση του σχολείου. 

Στη Μαλαισία, σε μία άλλη έρευνα, δηλαδή σε αυτή των Rosarizah, Amin 

Razak & Abdul (2010), επιχειρήθηκε να καθοριστούν οι ικανότητες απόδοσης 

υψηλής επίδρασης των σχολικών ηγετών της χώρας. Δημιουργήθηκε ένα εργαλείο 

εικοσιέξι ικανοτήτων απόδοσης, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε έξι τομείς: καθοδήγηση 

και επίτευξη, αλλαγή και καινοτομία, άνθρωποι και σχέσεις, πόροι και λειτουργία, 

προσωπικό και αποτελεσματικότητα. Στην έρευνα συμμετείχαν σχολικοί διευθυντές 

με σκοπό να γίνει γνωστό το επίπεδο κατοχής των ικανοτήτων απόδοσής τους, καθώς 

και αυτό των αναγκών τους. Επιπρόσθετα, το εργαλείο δόθηκε σε υπαλλήλους του 

Υπουργείου Παιδείας, του Τμήματος Δημόσιας Εκπαίδευσης και του Τμήματος 

Περιοχής Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το γενικό επίπεδο 

ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντών ήταν μέτριο, ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι 

απέδωσαν μεγάλη αξία στη μελλοντική και στρατηγική ανάγκη της κάθε ικανότητας 

απόδοσης. Τέλος, η έρευνα προσδιόρισε ως υψηλής επίδρασης για τους σχολικούς 

διευθυντές τις εξής ικανότητες απόδοσης: τη διοίκηση αλλαγής, την προσήλωση στην 

ποιότητα, τη χρήση των Η/Υ, τη λήψη αποφάσεων, τη διευθέτηση προβλημάτων, τη 

διαχείριση της απόδοσης, τη βελτίωση του σχολείου, καθώς και την κτηριακή 

ικανότητα – δυνατότητα. 

Γίνεται αντιληπτό ότι με την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης από τα 

διευθυντικά στελέχη των εκπαιδευτικών οργανισμών δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα 

μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να κατανοήσουν ο καθένας ξεχωριστά τους 

ρόλους τους και να συμβάλουν από κοινού στην πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών 

στόχων. Δηλαδή, η διοίκηση την οποία θα ασκήσουν τα διοικητικά στελέχη θα είναι 

αποτελεσματική, όταν οι προσδοκίες από τον διευθυντή, τους υφισταμένους και το 
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έργο προς επιτέλεση συγκλίνουν (Σαΐτης, 2005). Οι ικανότητες απόδοσης αποτελούν 

την πηγή των τριών βασικών ρόλων του διευθυντή (Dyrda & Pryzbylska, 2008: 130-

131) (σχήμα 7): 

 Ο διαπροσωπικός ρόλος είναι το επίσημο καθήκον της αντιπροσώπευσης του 

οργανισμού. Σχετίζεται με τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων στο ίδρυμα και 

την έμπνευση των υπαλλήλων να αναλάβουν προκλήσεις. Ο διευθυντής είναι ένα 

είδος συνδέσμου μεταξύ συγκεκριμένων οργανωσιακών μονάδων μέσα στο 

ίδρυμα. 

 Ο πληροφοριακός ρόλος αφορά στη ροή των πληροφοριών στο ίδρυμα και ο 

διευθυντής εκλαμβάνεται ως η πηγή και ο μεταφορέας σημαντικών πληροφοριών, 

αφού διαχειρίζεται ο ίδιος τη ροή των πληροφοριών και από εξωτερικά ιδρύματα. 

 Οι ρόλοι λήψης αποφάσεων είναι πολύ σύνθετοι και απολύτως αναγκαίοι σε κάθε 

δράση, αφού απαιτούν αποφάσεις. Φυσικά, κάποιες αποφάσεις είναι πιο 

σημαντικές, κάποιες λιγότερο και κάποιες είναι στρατηγικές. 

 

Σχήμα 7: Οι βασικοί ρόλοι του σχολικού διευθυντή (Dyrda & Pryzbylska, 2008: 130) 

 

Γενικότερα, γίνεται αντιληπτό ότι οι διευθυντές θα πρέπει να γίνουν 

εμπειρογνώμονες στην ανάγνωση του περιβάλλοντός τους, στον καθορισμό του ποια 

ίχνη είναι τα σημαντικότερα, και ποιος είναι ο πιο κατάλληλος διευθυντικός ρόλος 

για χρήση ως απάντηση σε κάθε ίχνος. Επίσης, θα υπάρξει ανάγκη να διαθέτουν μια 

σειρά από ικανότητες απόδοσης πάνω στις οποίες θα στηριχτούν για να συναντήσουν 

το συνεχώς μεταβαλλόμενο σε απαιτήσεις περιβάλλον τους. Δε θα είναι σε θέση να 

εξαρτώνται μόνο από δύο καλά ανεπτυγμένους διευθυντικούς ρόλους και τις 

ικανότητες απόδοσης που τους συνοδεύουν (Vilkinas & Cartan, 1993). 

Γίνεται κατανοητό, όπως αναφέρει ο Σαΐτης (2005), ότι για να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά τα διευθυντικά στελέχη των εκπαιδευτικών και μη οργανισμών στα 

καθήκοντά τους, οφείλουν από τη μία πλευρά να διαθέτουν ορισμένες ικανότητες, 
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όπως αυτή του «συνεργάζεσθαι», της επαγγελματικής κατάρτισης και την 

αντιληπτική, ενώ από την άλλη πλευρά να χρησιμοποιούν τον κατά περίπτωση τρόπο 

ηγεσίας, ανεξάρτητα αν από διάφορα ηγετικά στελέχη υποστηρίζεται ότι η καλύτερη 

μορφή ηγεσίας είναι η δημοκρατική.  

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο 

διευθυντής παραμένει εκπαιδευτικός. Για να αντιμετωπίσει τις ευθύνες που 

αναλαμβάνει, θα πρέπει να κατέχει πολλές οργανωσιακές ικανότητες απόδοσης, να 

έχει μεγάλη παρακίνηση, να είναι δημιουργικός και έτοιμος να συνεργαστεί (Dyrda & 

Pryzbylska, 2008). 

Ολοκληρώνοντας, οι Everard, Morris & Wilson (2004: 23) αναφέρονται στα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τόσο οι διευθυντές, όσο και οι υποδιευθυντές 

των σχολικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

(Ράπτης, 2009: 103): 

➩ Αναλυτική σκέψη.  

➩ Προσωπικές αντιλήψεις. 

➩ Πρόκληση και υποστήριξη.  

➩ Σεβασμό για τους άλλους. 

➩ Αυτοπεποίθηση.  

➩ Στρατηγική σκέψη. 

➩ Ανάπτυξη δυνατοτήτων.  

➩ Ομαδική δουλειά. 

➩ Ορμή για βελτίωση.  

➩ Μετασχηματιστική ηγεσία. 

➩ Υπευθυνότητα.  

➩ Κατανόηση του περιβάλλοντος. 

➩ Επίδραση και επιρροή.  

➩ Κατανόηση των άλλων. 

➩ Έρευνα για πληροφορίες. 

➩ Ακεραιότητα. 

➩ Πρωτοβουλία. 

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η Hay (2003), τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν 

με κατάλληλο συνδυασμό να βρουν εφαρμογή ανάλογα με το περιβάλλον και το 

άτομο. Η εφαρμογή τους ενδείκνυται στους διευθυντές μικρών, μεγάλων και ειδικών 

σχολικών μονάδων, καθώς και στους υποδιευθυντές (Ράπτης, 2009: 103). 
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3.2 Ο ρόλος και η διαδικασία επιλογής των διευθυντών και υποδιευθυντών 

σχολικών μονάδων στην Ελλάδα 

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί επιτελούν εξαιρετικά σημαντικό έργο προς την 

κατεύθυνση της παροχής εκπαίδευσης. Απαιτούνται ξεκάθαρα καθήκοντα και ρόλοι 

για τα διευθυντικά στελέχη, καθώς επίσης και διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια ως 

προς την επιλογή τους για την κάλυψη των διευθυντικών θέσεων. Ένα τέτοιο 

δεδομένο θα έδινε σίγουρα ώθηση προς την πιο εύρυθμη και ποιοτικότερη λειτουργία 

των σχολικών μονάδων της χώρα μας, γεμίζοντας με αισιοδοξία ακόμη και τους πιο 

δύσπιστους ανθρώπους. 

 

3.2.1 Ο ρόλος των διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων   

Τα διάφορα λειτουργικά στοιχεία που απαρτίζουν τους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, το λοιπό προσωπικό και οι μαθητές, 

οφείλουν να συνεργάζονται και να αλληλοεπηρεάζονται, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι 

προκαθορισμένοι στόχοι. Ωστόσο, αν τα διευθυντικά στελέχη της σχολικής μονάδας, 

δηλαδή τόσο ο διευθυντής της σχολικής μονάδας όσο και ο υποδιευθυντής (στα 

δεκαθέσια και πάνω σχολεία στα οποία προβλέπεται η ύπαρξή του), δεν αντιληφθούν 

την αποστολή τους ή τι περιμένουν οι παραπάνω λειτουργικοί παράγοντες από 

αυτούς, τότε υπάρχει έντονο πρόβλημα σχετικά στο ρόλο τους.  

Σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Διοίκηση, γενικά, ο ορισμός της έχει απασχολήσει 

ακαδημαϊκούς και διοικητικούς παράγοντες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο 

θέμα. Με τη στενή έννοια του όρου αυτή μπορεί να οριστεί ως «το σύνολο των 

Κρατικών οργάνων και μέσων, με τα οποία πολιτικές ιδέες και προγράμματα 

μετατρέπονται σε δράση και γίνονται πραγματικότητα» (Νόνας, 2005: 94). 

Επομένως, ο ρόλος των διοικητικών – διευθυντικών στελεχών του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, αφού αυτά τα άτομα είναι 

επιφορτισμένα με την υποχρέωση και το καθήκον να κάνουν πράξη όλα όσα 

αποφασίζονται στα ανώτερα επίπεδα της διοικητικής ηγεσίας και ιεραρχίας. 

Ο ρόλος του διευθυντή της εκπαιδευτικής μονάδας είναι να επιβλέπει τις 

δραστηριότητες των υφισταμένων του, αλλά και να αποτελεί το συνδετικό κρίκο που 

διατηρεί την ισορροπία μεταξύ των ομάδων ή των υποσυστημάτων, τα οποία 

αποτελούν τη μονάδα αυτή. Κάθε διευθυντής, όμως, έρχεται καθημερινά σε επαφή με 
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άτομα και ομάδες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

μονάδας, τα οποία έχουν διαφορετικές προσδοκίες. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο 

διευθυντής δεν μπορεί να φέρει σε πέρας όλα τα καθήκοντα που απορρέουν από τη 

διευθυντική θέση που κατέχει, οφείλει να διαθέτει εκείνες τις ικανότητες, ώστε να 

είναι σε θέση να συντονίζει και να εναρμονίζει τις δικές του προσδοκίες με τις 

προσδοκίες όλων των υπολοίπων σε μία περιεκτική αλλά και αποτελεσματική 

δέσμευση (Σαΐτης, 2007).  

Συνεπώς, ο ρόλος του σημερινού διευθυντή σχολικής μονάδας είναι 

πολύπλοκος. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τη διεκπεραίωση των διοικητικών και 

υπηρεσιακών υποθέσεων, επιτελεί επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως είναι η οργάνωση 

και η διοίκηση της σχολικής μονάδας, ο συντονισμός της ομάδας των ανθρώπων που 

υπηρετούν στη σχολική μονάδα, αλλά και η παρέμβαση του για την αναμόρφωση και 

αναβάθμιση της σχολικής μονάδας. Δηλαδή, ο αποτελεσματικός διευθυντής αποτελεί 

ένα πρότυπο για τα επαγγελματικά, τα υπηρεσιακά, τα παιδαγωγικά και τα διδακτικά 

ζητήματα και ενεργεί ως ο εμψυχωτής όλων των εμπλεκομένων προσώπων της 

σχολικής μονάδας, διευκολύνοντας τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία 

(Στραβάκου, 2003). 

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, βέβαια, το γεγονός ότι στην εποχή μας τα 

στελέχη της εκπαίδευσης καλούνται γενικά να διαδραματίσουν έναν περισσότερο 

πολύπλοκο αλλά και σύνθετο ρόλο, επιζητώντας να καλλιεργούν και να ανανεώνουν 

τις πνευματικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, με την αξιοποίηση των 

εμπειριών και των πορισμάτων, όχι μόνο του ευρύτερου χώρου των παιδαγωγικών 

επιστημών, αλλά και των επιστημών της διοίκησης και του μάνατζμεντ (Φασούλης, 

2001). Δυστυχώς, όμως, όπως έχει ήδη τονιστεί, εξαιτίας του έντονου 

συγκεντρωτισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τα διευθυντικά στελέχη 

των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας μας επιτελούν κυρίως διεκπεραιωτικό ρόλο 

και λιγότερο στρατηγικό. 

 

3.2.2 Ο Νόμος 3848/2010 για την επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών 

σχολικών μονάδων 

Ο πιο πρόσφατος νόμος για την επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο 3848/2010. Αντικατέστησε το 

Ν.3467/2006, δίνοντας μία αρκετά διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο επιλογής των 

διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης, σίγουρα προς την κατεύθυνση της αξιοκρατικότερης επιλογής των 

παραπάνω στελεχών. 

 

33..22..22..11  ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  κκααιι  κκρριιττήήρριιαα  εεππιιλλοογγήήςς  δδιιεευυθθυυννττώώνν   

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 3848/2010, ως 

διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης επιλέγονται 

εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄ και οκταετή, τουλάχιστον, 

εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι 

έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία 

τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της 

οικείας βαθμίδας. Ειδικότερα, υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών 

σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που 

υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι 

εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ.323/1993, δηλαδή αυτοί της Αγγλικής 

Γλώσσας, της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής. 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο πίνακα με βάση το άθροισμα των 

αξιολογικών μονάδων που συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των παρακάτω 

κριτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 12. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων ανέρχεται 

σε 65. Όσον αφορά στην κάλυψη των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης, 

κριτήρια επιλογής τους αποτελούν: 

α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: ι) την 

επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία 

και ιι) την υπηρεσιακή κατάσταση, την καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως 

προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου. 

β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται 

κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. 

γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις οποίες έχει 

υπηρετήσει, με βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις. 

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, αυτά 

αποτιμώνται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους: 

1. Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης αξιολογείται με 24 

μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

α) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες. 
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β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 μονάδες.  

γ) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες. 

δ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 3 μονάδες. 

ε) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών: 1 μονάδα. 

στ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

/ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δε χρησιμοποιήθηκε ως προσόν διορισμού: 1 μονάδα για 

κάθε κατηγορία επιμόρφωσης. 

ζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 2 μονάδες. 

η) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2: 3 μονάδες.  

θ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 1,50 μονάδες. 

ι) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 

2,50 μονάδες.  

2. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής 

εμπειρίας αξιολογείται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως 

εξής: 

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 8 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.  

β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.  

3. Προσωπικότητα - γενική συγκρότηση: 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.  

4. Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό 

αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται κατά 

νόμο. 

 

33..22..22..22  ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  κκααιι  κκρριιττήήρριιαα  εεππιιλλοογγήήςς  υυπποοδδιιεευυθθυυννττώώνν    

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 ως υποδιευθυντές δημοτικών 

σχολείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, 

που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, την 

οποία αφορά η επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την 

προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και 

εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. 

Κριτήρια επιλογής των στελεχών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 15 είναι ιδίως 

η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και, κυρίως, η ικανότητα 

του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, 

διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό 

περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. 
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Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία 

συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και 

κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη 

σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την 

πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή κατάσταση 

και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία 

του υποψηφίου, αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου ή την 

άσκηση καθηκόντων μέντορα. 

 

33..33..22..33  ΚΚρριιττιικκήή  θθεεώώρρηησσηη  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  33884488//22001100 

Οι βασικές αλλαγές του Ν.3848/2010 σε σχέση με τον προηγούμενο, δηλαδή 

τον 3467/2006, είναι οι εξής: 

 Περιορίζει τη βαρύτητα της συνέντευξης σε ποσοστό 25% (από 20 σε 15 

μονάδες). 

 Δίνει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων 

(από 14 σε 24 μονάδες). 

 Περιορίζει σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα μόρια της αρχαιότητας – διοικητικής 

εμπειρίας (από 22 σε 14 μονάδες). 

Παρατηρούμε ότι ο Ν.3848/2010, αν και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, 

παρουσιάζει αρκετά σημαντικά προβλήματα. Το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι 

ουσιαστικά δεν εξετάζονται οι ικανότητες απόδοσης των υποψηφίων στελεχών, αν 

και η συνέντευξη θα έπρεπε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό. 

Ένα άλλο μελανό σημείο του συγκεκριμένου νόμου είναι ότι μοριοδοτεί τους 

μεταπτυχιακούς τίτλους στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών όσο και όλους 

τους άλλους που σχετίζονται με άλλα αντικείμενα, παιδαγωγικά και μη. Κάτι τέτοιο 

είναι υπερβολικά άδικο, αφού εξισώνονται οι γνώστες με τους μη γνώστες του 

αντικειμένου της διοικητικής επιστήμης.  

Από την άλλη πλευρά, η μοριοδότηση για την πλήρωση της θέσης των 

διευθυντών δημοτικών σχολείων, ευνοεί καταφανέστατα τους δασκάλους σε σχέση 

με τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών (Φυσικής Αγωγής, Ξένων Γλωσσών και 

Μουσικής) που είναι διορισμένοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, ενώ μέχρι 

και το σχολικό έτος 2010-2011 οι δάσκαλοι είχαν τη δυνατότητα να δώσουν 

εξετάσεις, ώστε να φοιτήσουν στα διδασκαλεία της χώρας μας, εντούτοις δεν 
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μπορούσαν να φοιτήσουν σε αυτά οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, αφού δεν τους 

επιτρεπόταν να συμμετάσχουν στις συγκεκριμένες εξετάσεις. Επίσης, μέχρι και τις 

τελευταίες κρίσεις διευθυντών του 2011, κανείς εκπαιδευτικός ειδικοτήτων δεν είχε 

τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου των Τ.Π.Ε., παρά 

μόνο οι δάσκαλοι. Τέτοιες δεδομένες αδικίες σαφώς βάζουν σε διαφορετική αφετηρία 

τους δασκάλους από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, δημιουργώντας έτσι 

ανυπέρβλητες ανισότητες μεταξύ των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων, 

ευνοώντας καταφανέστατα κάποιους και υποσκάπτοντας τη δυνατότητα διεκδίκησης 

θέσης από κάποιους άλλους. 

 

3.3 Επιλογικά 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρήθηκε να τονιστεί η σημασία των 

ικανοτήτων απόδοσης για την άσκηση της σχολικής ηγεσίας, καθώς και να εκτεθούν 

ο ρόλος, τα καθήκοντα και η διαδικασία επιλογής των διευθυντών και υποδιευθυντών 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, 

αρχικά αποσαφηνίστηκαν οι ικανότητες απόδοσης (competency / competence) των 

διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων και τονίστηκε η σημασία τους για την 

αποτελεσματική άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων. Στη συνέχεια, 

παρουσιάστηκε συνοπτικά ο ρόλος τόσο των διευθυντών, όσο και των υποδιευθυντών 

σχολικών μονάδων στη χώρα μας. Τέλος, έγινε σύντομη αναφορά και κριτική 

θεώρηση στο Ν.3848/2010, ο οποίος είναι σε ισχύ, σε ό,τι αφορά την επιλογή 

διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Στο κεφάλαιο 4 που ακολουθεί θα παρουσιαστούν αναλυτικά συγκεκριμένοι 

χαρακτηρολογικοί παράγοντες και θα εξεταστεί η σύνδεσή τους με τη Σχολική 

Ηγεσία. Ειδικότερα, θα επιχειρηθεί να εξεταστεί η σχέση με τη σχολική ηγεσία 

παραγόντων, όπως είναι οι τέσσερις διαστάσεις της προσωπικότητας, η τελειοθηρία 

και η ανάγκη για αποδοχή, καθώς και το άγχος. 
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4. Χαρακτηρολογικοί Παράγοντες και Σχολική Ηγεσία 

Η αποτελεσματική άσκηση της ηγεσίας από τους σχολικούς ηγέτες, δηλαδή 

τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές, όπως διαπιστώσαμε, αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για την ορθή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Είναι πιθανό, όμως, ο 

τρόπος με τον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους τα διευθυντικά στελέχη, να 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπικότητα την οποία έχουν ήδη 

διαμορφώσει ως άνθρωποι. Θα ήταν χρήσιμο, επομένως, να παρουσιάσουμε στη 

συνέχεια κάποιους συγκεκριμένους χαρακτηρολογικούς παράγοντες – διαστάσεις της 

προσωπικότητας, που εκτιμούμε ότι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της 

άσκησης του έργου τους, και οι οποίοι θα αποτελέσουν το αντικείμενο της έρευνας 

στη συγκεκριμένη διατριβή. Επίσης, θα εξετάσουμε και την επίδραση της 

τελειοθηρίας και της ανάγκης για αποδοχή, καθώς και του άγχους στην άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

 

4.1 Η έννοια της προσωπικότητας και οι βασικές διαστάσεις της  

Η προσωπικότητα αποτελεί το μοναδικό τρόπο με τον οποίο εκφράζει αυτό 

που είναι ο κάθε άνθρωπος. Μελετήθηκε και συνεχίζει να μελετάται από τους 

επιστήμονες, αφού κατά τη διάρκεια της ιστορίας έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες 

που σχετίζονται με αυτήν. Σε αυτό το σημείο θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν 

κάποιες από τις πιο γνωστές και ενδιαφέρουσες θεωρίες που αναπτύχθηκαν γι’ αυτήν, 

καθώς επίσης και να αναλυθούν κάποιες από τις σημαντικές διαστάσεις της, οι οποίες 

αποτελούν το πεδίο ενδιαφέροντος αυτής της διατριβής. 

 

4.1.1 Εννοιολογική προσέγγιση της προσωπικότητας 

Τα γνωρίσματα (traits) της προσωπικότητας αποτελούν σταθερά 

χαρακτηριστικά, τα οποία κάνουν τους ανθρώπους αυτό που είναι. Ο όρος 

«σταθερός» σημαίνει ότι τα γνωρίσματα της προσωπικότητας επηρεάζουν την 

ανθρώπινη συμπεριφορά σε διάφορες καταστάσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου. Για 

χρόνια οι ψυχολόγοι έχουν συζητήσει για τον ακριβή αριθμό των βασικών 

γνωρισμάτων της προσωπικότητας. Νωρίτερα, οι ερευνητές είχαν την τάση να 

θεωρούν ότι η προσωπικότητα αποτελείται από πολλά διαφορετικά γνωρίσματα. Ο 

ακριβής αριθμός τους διέφερε από θεωρία σε θεωρία, αν και σε κάποιες περιπτώσεις 

υποστηρίχθηκε ότι είναι πάνω από εκατοντάδες. Αυτά τα γνωρίσματα περιλάμβαναν 
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διαστάσεις όπως η τελειομανία, η ευτυχία, η ειλικρίνεια, η επιθετικότητα, η 

ανησυχία, η δημιουργικότητα, η φιλοδοξία, καθώς και πολλές άλλες που ο καθένας 

μπορεί να φανταστεί (Antony & Swinson, 2009).  

Ο όρος «προσωπικότητα» συναντάται κυρίως ως κεντρική έννοια της 

Ψυχολογίας, στην οποία διαμορφώθηκε και ένας ιδιαίτερος κλάδος που ονομάστηκε 

«Ψυχολογία της Προσωπικότητας». Συχνότατα όμως, λόγω της γενικότητάς της, 

χρησιμοποιείται και σε άλλες επιστήμες που έχουν ως αντικείμενο μελέτης και 

έρευνας τον άνθρωπο (Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008). Στην ψυχολογία δεν 

υπάρχει ομοφωνία στον ορισμό της προσωπικότητας (Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009; 

Bradberry, 2007). Η γενικότητα του όρου και η πολυδιάστατη χρήση του καθιστά την 

έννοια της προσωπικότητας εξαιρετικά περίπλοκη, τόσο από άποψη περιεχομένου, 

όσο και από την άποψη του εννοιολογικού της εύρους.  

Η κατανόηση της ανθρώπινης προσωπικότητας και της έκφρασης της, που 

είναι η συμπεριφορά, προϋποθέτει να μη θεωρούμε τα χαρακτηριστικά της σαν κάτι 

βιολογικά δεδομένο, σταθερό και αναλλοίωτο (Σταλίκας, 1991). Η προσωπικότητα 

είναι κάτι σχετικά σταθερό στη ζωή ενός ανθρώπου και συνδέεται με την εκδήλωση 

συγκεκριμένων συμπεριφορών, ενώ πρόκειται για ένα μείγμα ιδιοσυγκρασίας, αξιών, 

χαρακτηριστικών, χαρακτήρα, στρατηγικών αντιμετώπισης δυσκολιών, αντίληψης 

και στάσης απέναντι στη ζωή και στο περιβάλλον, καθώς επίσης και εσωτερικής 

παρακίνησης (Peeters et al., 2006; Reilly et al., 2002). Δηλαδή, η προσωπικότητα 

ορίζεται ως «ο συνδυασμός των βιολογικών κληρονομιών του ανθρώπου μαζί με τις 

τυχόν περιβαλλοντικές επιδράσεις στις οποίες το άτομο εκτίθεται κατά τη διάρκεια 

της ζωής του» (Batta, 2002: 19).  

Με πολύ απλά λόγια, η προσωπικότητα είναι «το σύνολο των τρόπων με τους 

οποίους ένα άτομο αντιδρά στους άλλους και αλληλεπιδρά με αυτούς» (Robbins & 

Judge, 2011: 120). Κατά μία άλλη πιο σύνθετη άποψη, αυτή των Hogan & Benson 

(2009: 12-13), «ο όρος προσωπικότητα ορίζεται με δύο τρόπους: από την πλευρά του 

ηθοποιού – πρωταγωνιστή και από την πλευρά του παρατηρητή – θεατή. Η 

προσωπικότητα από την πλευρά του ηθοποιού αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι 

άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους, δηλαδή την ταυτότητά τους. Αντίθετα, η  

προσωπικότητα από την πλευρά του παρατηρητή αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι 

άλλοι άνθρωποι αναγνωρίζουν και εκτιμούν τον ηθοποιό, δηλαδή τη φήμη – υπόληψή 

του. Η βιβλιογραφία για την προσωπικότητα εστιάζεται στην ταυτότητα του ατόμου, 
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για την οποία, μετά από εκατό χρόνια, μπορούμε να προβούμε σε χρήσιμες 

γενικεύσεις».  

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η προσωπικότητα, και κατ’ επέκταση η 

συμπεριφορά, καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις εκάστοτε συγκυρίες και 

δεδομένα, και γενικότερα, από το πλαίσιο δράσης του ατόμου (Barrick & Mount, 

1991). Αν θεωρήσουμε ότι η προσωπικότητα αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά 

εκείνα του ατόμου που καλύπτουν σταθερά σχήματα συναισθημάτων, σκέψης και 

συμπεριφοράς ενός ατόμου και επιτρέπουν την πρόβλεψή τους, διαπιστώνουμε ότι 

αφήνει περιθώρια για μία άλλη συμπεριφορά που εξαρτάται από αστάθμητους 

παράγοντες. Οι διαφορετικές συμπεριφορές αποτελούν προϊόντα της αλληλεπίδρασης 

του ατόμου με το περιβάλλον του. Το άτομο βρίσκεται σε ένα διαρκές δυναμικό 

γίγνεσθαι, έτσι ώστε σε καμία περίπτωση η συμπεριφορά να μην μπορεί να 

προσδιοριστεί από ατομικά χαρακτηριστικά (Γάτσας, 2008). 

Συμπερασματικά, η προσωπικότητα δεν είναι κάτι που διαθέτει το άτομο, 

αλλά αντίθετα, περισσότερο έχει να κάνει με τον τρόπο που σχετίζεται με τα άλλα 

άτομα και γενικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον κόσμο που το περιβάλλει 

(Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008). Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι η προσωπικότητα 

δεν είναι μόνο η συμπεριφορά μας απέναντι στους άλλους ανθρώπους, αλλά και ο 

τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε, νιώθουμε και σκεφτόμαστε απέναντι σε εξωτερικά 

και σε εσωτερικά ερεθίσματα, όπως είναι, για παράδειγμα, οι δικές μας σκέψεις και 

συναισθήματα, άσχετα αν αυτά τα εξωτερικεύουμε ή όχι. 

Μετά από μακρόχρονη ενασχόληση με στο θέμα, οι ερευνητές απομόνωσαν 

και τυποποίησαν τους παράγοντες που θεωρούνται υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, τη 

διαμόρφωση και την τροποποίηση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Οι παράγοντες 

αυτοί είναι ουσιαστικά δύο: ο γενετικός – κληρονομικός και ο περιβαλλοντικός 

(Robbins & Judge, 2011; Κυριάκου, Νικοδήμου & Πουκή, 2010; Σταλίκας, 1991). 

Δηλαδή, η προσωπικότητα περιλαμβάνει σχετικά σταθερές πλευρές (δομικά 

στοιχεία), καθώς επίσης και πιο ρευστές – μεταβαλλόμενες πλευρές (διεργασίες), 

αφού είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης τόσο ενδοατομικών (βιολογικών) όσο 

και διατομικών (περιβαλλοντικών) παραγόντων. Σε ενδοατομικό επίπεδο, η μελέτη 

της προσωπικότητας αφορά στις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε γνωστικά, 

συναισθηματικά και συμπεριφορικά στοιχεία, ενώ από την άλλη πλευρά, σε 

διατομικό επίπεδο, η μελέτη της προσωπικότητας περιλαμβάνει τρία μέρη: το άτομο, 

τις περιστάσεις και τη συμπεριφορά (Παυλόπουλος, 2004). 
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Πολλές θεωρίες έχουν επιχειρήσει να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν την 

ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι τέσσερις πιο γνωστές από αυτές αφορούν στην 

ψυχαναλυτική θεωρία, τη συμπεριφοριστική θεωρία, την ανθρωπιστική προσέγγιση 

και το γνωστικό μοντέλο (Pervin & John, 2004). Στη συνέχεια, θα επιχειρήσουμε 

πολύ σύντομα να παρουσιάσουμε κάποιες από τις πιο γνωστές και ενδιαφέρουσες 

από αυτές. 

 

4.1.2 Θεωρίες προσωπικότητας 

Η έννοια της προσωπικότητας αποτέλεσε φλέγον ζήτημα από τα χρόνια της 

Αρχαίας Ελλάδας. Φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης επιχείρησαν να 

προσδιορίσουν και να αναλύσουν τα κομμάτια εκείνα που συνθέτουν την ανθρώπινη 

προσωπικότητα. Κατά τη διάρκεια των αιώνων πλήθος φιλοσόφων, ψυχολόγων, 

ανθρωπολόγων και ψυχιάτρων μελέτησαν συστηματικά το θέμα της προσωπικότητας. 

Φυσικά, ποικίλες σοβαρές απόπειρες έγιναν και κατά τη διάρκεια του 20
ού

 αιώνα για 

να προσδιοριστεί η ανθρώπινη προσωπικότητα. Ιδιαίτερα σημαντικοί άνθρωποι 

κρύβονται πίσω από πολύ γνωστές θεωρίες, οι οποίες έριξαν άπλετο φως στην 

εμπεριστατωμένη προσπάθεια μελέτης, καταγραφής και ανάλυσης όλων των πιθανών  

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόμου.  

 

44..11..22..11  ΗΗ  ψψυυχχααννααλλυυττιικκήή  θθεεωωρρίίαα  ττοουυ  FFrreeuudd  

Οι ψυχαναλυτικές θεωρίες εξηγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά στα πλαίσια 

της αλληλεπίδρασης των ποικίλων συστατικών της προσωπικότητας. Ο Sigmund 

Freud ήταν ο ιδρυτής της σχολής (Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009; Bradberry, 2007). 

Διέκρινε τρεις τομείς στους οποίους εντάσσονται τα ψυχολογικά στοιχεία: το 

Unconscious (Ασυνείδητο), που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος και το οποίο 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να έλθουν στη 

συνείδηση, το Preconscious (Υποσυνείδητο), το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που 

βρίσκονται κοντά στη συνείδηση και θα μπορούσαν να βγουν στην επιφάνεια, και 

τέλος το Conscious (Συνειδητό), το οποίο περιλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να βρεθεί 

στη συνείδηση οποιαδήποτε στιγμή (Boeree, 1997).  

 

44..11..22..22  ΤΤαα  ψψυυχχοοκκοοιιννωωννιικκάά  σσττάάδδιιαα  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααττάά  ττοονν  EErriikkssoonn 

Ο Erikson υποστήριξε ότι η προσωπικότητα του ατόμου δε διαμορφώνεται 

μόνο στην παιδική ηλικία, αλλά συνεχίζει να εξελίσσεται και να διαφοροποιείται σε 
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όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο άνθρωπος προβάλλει σε κάθε στάδιο – φάση της 

ζωής του διαφορετικούς στόχους και ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν. Σε κάθε 

μία από αυτές τις φάσεις αντιστοιχεί μία αναπτυξιακή κρίση του Εγώ, την οποία το 

άτομο πρέπει να επιλύσει. Κάθε υπαρξιακή φάση βασίζεται στην επιτυχή επίλυση 

των συγκρούσεων των προγενέστερων φάσεων. Συνολικά, ο Erikson περιέγραψε 

οκτώ βασικές αναπτυξιακές κρίσεις του Εγώ, οι οποίες καλύπτουν όλη την πορεία της 

ζωής, από τη γέννηση μέχρι και τη γεροντική ηλικία. Αυτές είναι οι εξής (Νόβα-

Καλτσούνη, Μακρή-Μπότσαρη & Τσιμπουκλή, 2002: 28-29): 

1. Εμπιστοσύνη – Δυσπιστία (πρώτος χρόνος της ζωής). 

2. Αυτονομία – Αμφιβολία (δεύτερος χρόνος της ζωής).  

3. Πρωτοβουλία – Ενοχή (προσχολική ηλικία). 

4. Φιλοπονία – Κατωτερότητα (μέση παιδική ηλικία).  

5. Ταυτότητα – Σύγχυση ρόλων (εφηβεία). 

6. Οικειότητα – Απομόνωση (νεανική ηλικία).  

7. Πανανθρώπινο ενδιαφέρον – Αυτοαπορρόφηση (μέση ώριμη ηλικία).  

8. Καταξίωση – Απόγνωση (ύστερη ώριμη ηλικία).  

 

44..11..22..33  ΗΗ  θθεεωωρρίίαα  ––  μμοοννττέέλλοο  δδιιααμμόόρρφφωωσσηηςς  ττααυυττόόττηηττααςς  ττοουυ  MMaarrcciiaa  

Τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια η διαμόρφωση της ταυτότητας 

αποτέλεσε έναν τομέα σημαντικής θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας. Τα 

περισσότερα ερευνητικά δεδομένα έχουν προέλθει από το μοντέλο του Marcia το 

1966, το οποίο έχει ως θεωρητική βάση το έργο του Erikson. Το μοντέλο αυτό είναι 

πλέον αποδεκτό και ευρύτατα χρησιμοποιούμενο στην ερευνητική πρακτική. 

Σύμφωνα με αυτό, η ταυτότητα είναι μία εσωτερική και δυναμική οργάνωση των 

φιλοδοξιών, των δεξιοτήτων, των πεποιθήσεων, των αρχών και της προσωπικής 

ιστορίας του ατόμου. Ο Marcia διέκρινε δύο πτυχές – διαστάσεις της διαμόρφωσης 

ταυτότητας: τη διερεύνηση εναλλακτικών πεποιθήσεων, αρχών, αξιών και στόχων και 

τη δέσμευση σε ένα συγκεκριμένο σύνολο πεποιθήσεων, αρχών, αξιών και στόχων. Η 

διερεύνηση υποδηλώνει την αναζήτηση μίας πληρέστερης αίσθησης του εαυτού και 

εστιάζεται τόσο στον εαυτό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. Η δέσμευση 

αναφέρεται στην επιλογή ενός συγκεκριμένου συνόλου πεποιθήσεων, αρχών, αξιών 

και στόχων στους οποίους εμμένει το άτομο (Νόβα-Καλτσούνη, Μακρή-Μπότσαρη 

& Τσιμπουκλή, 2002: 31-32). 
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44..11..22..44  ΗΗ  ααννθθρρωωππιισσττιικκήή  ––  φφααιιννοομμεεννοολλοογγιικκήή  θθεεωωρρίίαα  ττοουυ  RRooggeerrss 

Δύο είναι οι βασικές ιδέες – θέσεις που στηρίζουν και θεμελιώνουν την 

θεωρητική πρόταση του Rogers. Η πρώτη ιδέα πηγάζει από την βαθιά γνώση και το 

σεβασμό που έτρεφε για τις αρχές της φαινομενολογικής φιλοσοφίας. Η ματιά του 

κοιτάζει τον άνθρωπο ως «υποκείμενο» και όχι ως «αντικείμενο». Με άλλα λόγια, το 

ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στον υποκειμενικό τρόπο με τον οποίο το άτομο 

προσλαμβάνει τον εαυτό του και τους άλλους. Μόνο το άτομο γνωρίζει τα βιώματα 

του και μόνο αυτό μπορεί να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του με 

σαφήνεια, καθώς και με τον ιδιαίτερο προσωπικό τρόπο που προσλαμβάνει και 

βιώνει τις εμπειρίες (εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς). Η δεύτερη ιδέα που στηρίζει την 

προσωποκεντρική προσέγγιση είναι η εμπιστοσύνη στον άνθρωπο 

(Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008).  

 

44..11..22..55  ΗΗ  ααννθθρρωωππιισσττιικκήή  θθεεωωρρίίαα  ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  ττοουυ  MMaassllooww 

Η θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών είναι μία από τις πλέον συζητημένες, 

γιατί προσφέρει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τις έμφυτες, φυσικές ανάγκες του 

ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Maslow υπάρχουν πέντε γενικές κατηγορίες ανθρωπίνων 

αναγκών, δομημένες ιεραρχικά. Η έννοια της ιεράρχης αυτής είναι ότι ο άνθρωπος, 

ξεκινώντας από τις βασικές ανάγκες, προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες του με 

κάποια συγκεκριμένη σειρά. Ο άνθρωπος, επομένως, υποκινείται από την προσπάθεια 

να καλύψει τις ανάγκες αυτές πάντα με βάση το σύστημα ιεραρχίας. Μία κατηγορία 

αναγκών μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο, μόνο όταν δεν έχει καλυφθεί η 

προηγούμενη κατηγορία, σύμφωνα με την ιεραρχία. Οι ανάγκες που περιλαμβάνονται 

σε κάθε κατηγορία και που απλουστεύονται με τη χρήση της πυραμίδας είναι οι εξής: 

(Κουτούζης, 1999): 

1. Φυσιολογικές ανάγκες. 

2. Ανάγκες ασφάλειας.  

3. Κοινωνικές ανάγκες.  

4. Η ανάγκη (αυτο)εκτίμησης.  

5. Η ανάγκη αυτοπραγμάτωσης.  

 

44..11..22..66  ΟΟιι  σσυυμμππεερριιφφοορριισσττιικκέέςς  θθεεωωρρίίεεςς  

Οι συγκεκριμένες θεωρίες εμφανίζουν ως επίκεντρο την ανθρώπινη 

συμπεριφορά. Οι πιο αντιπροσωπευτικές από αυτές είναι (Παυλόπουλος, 2004): 
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 Η κλασική εξαρτημένη μάθηση (Pavlov, Watson), στην οποία αναλύεται η 

σύνδεση ερεθίσματος – αντίδρασης, η νεύρωση ως εξαρτημένη αντίδραση, η 

θεραπεία μέσω συστηματικής απο-ευαισθητοποίησης. 

 Η συντελεστική μάθηση (Skinner), στην οποία τονίζεται ο ρόλος της ενίσχυσης. 

 Η θεωρία «ερέθισμα – αντίδραση» (Hull, Dolland & Miller), στην οποία 

παρουσιάζονται οι συνήθειες ως δομικά στοιχεία και οι ορμές ως ενδιάμεσες 

μεταβλητές. 

 Η κοινωνική – γνωστική μάθηση (Bandura), στην οποία εξετάζεται ο ρόλος της 

παρατήρησης και της μίμησης, καθώς και η αντιπροσωπευτική ενίσχυση. 

 

44..11..22..77  ΘΘεεωωρρίίεεςς  ττωωνν  γγννωωρριισσμμάάττωωνν  ήή  ψψυυχχοομμεεττρριικκέέςς  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς  

Τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει έδαφος η θεωρία των γνωρισμάτων, 

σύμφωνα με την οποία η προσωπικότητα μπορεί να περιγραφεί επαρκώς μέσα από 

ένα αριθμό χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (Pervin, 1989). Οι θεωρίες που μελετούν 

τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αναζητούν εκείνα τα γνωρίσματα, τα οποία 

είναι σταθερά στο πέρασμα του χρόνου και σε διαφορετικές συνθήκες. Η θεωρία των 

χαρακτηριστικών βασίζεται στη γενική υπόθεση ότι οι άνθρωποι εκδηλώνουν 

συγκεκριμένες συμπεριφορές εξαιτίας κάποιων γενικών προδιαθέσεων, τα οποία 

ονομάζονται χαρακτηριστικά (Pervin & John, 2001). Ουσιαστικά δηλαδή, η 

προσωπικότητα περιγράφεται με βάση τα γνωρίσματα ή τα χαρακτηριστικά μιας 

συμπεριφοράς (Ζέρβας, 1992).  

Τα γνωρίσματα θεωρούνται βασικά, θεμελιώδη στοιχεία της ανθρώπινης 

προσωπικότητας (Pervin, 1989). Είναι νοητικές δομές – σχήματα για την ερμηνεία 

και την πρόβλεψη κανονικοτήτων στη συμπεριφορά, ή και προδιαθέσεις που ωθούν 

το άτομο να συμπεριφερθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο (Παυλόπουλος, 1998). Ένα 

γνώρισμα (trait) της προσωπικότητας θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τη 

χαρακτηριστική τάση που έχει ένα άτομο να ενεργεί και να συμπεριφέρεται σύμφωνα 

με έναν ορισμένο τρόπο. Βασικοί εκπρόσωποι της θεωρίας των γνωρισμάτων είναι οι 

Αllpοrt, Cattell και Εysenck. Ο Αllpοrt δεχόταν ότι τα γνωρίσματα δεν πρέπει να 

θεωρούνται ότι είναι σταθερά και ότι η συμπεριφορά ποικίλει ανάλογα με τις 

καταστάσεις. Κατά τον Cattell, τα γνωρίσματα δεν καθορίζονται μόνο από γενετικούς 

παράγοντες ή μόνο από το περιβάλλον, αλλά και από την πολύπλευρη 

αλληλεπίδραση και των δύο σε σχέση με τους παράγοντες ωρίμανσης (Ζέρβας, 
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1992). Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν αναλυτικότερα οι τρεις πιο 

σημαντικές θεωρίες για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως είναι αυτές 

του Cattell, του Eysenck και των Big Five. 

 

Α) Η θεωρία των Δεκαέξι Παραγόντων του Cattell 

Η πιο γνωστή συνεισφορά του Cattell στην επιστήμη της ψυχολογίας αφορά 

τη μελέτη της προσωπικότητας. Ο Cattell επικεντρώθηκε στην κατανόηση της 

προσωπικότητας που αφορά την ψυχολογία και επιχείρησε να περιορίσει το έργο των 

προκατόχων του που είχε ήδη ολοκληρωθεί. Αν και η θεωρία του δεν έχει ποτέ 

αντιγραφεί, η συνεισφορά του στην παραγοντική ανάλυση έχει υπάρξει υπερβολικά 

πολύτιμη στη μελέτη τη ψυχολογίας. Το μοντέλο των δεκαέξι παραγόντων της 

προσωπικότητας, το οποίο παρουσίασε, στόχευε στο να δομήσει μία συνηθισμένη 

ταξινόμηση γνωρισμάτων, χρησιμοποιώντας μία λεξιλογική προσέγγιση, ώστε να 

περιορίσει τη φυσική γλώσσα σε εφαρμόσιμους αντικειμενικούς στόχους της 

προσωπικότητας. Δηλαδή, στόχος της έρευνάς του ήταν να επιτευχθεί η ολοκλήρωση, 

αφού αυτή κατά τη γνώμη του σχετίζεται με τη γλώσσα και την προσωπικότητα 

(Fehriinger, 2004). 

 

Β) Η θεωρία – μοντέλο των Πέντε Παραγόντων της Προσωπικότητας (Five-Factor 

Model) 

Σύμφωνα με την American Psychiatric Association (1994), ο Lewis Goldberg 

πρότεινε ένα μοντέλο προσωπικότητας πέντε διαστάσεων με το παρατσούκλι «Οι 

Μεγάλοι Πέντε» (Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009: 121). Το μοντέλο – θεωρία των 

πέντε βασικών παραγόντων της προσωπικότητας κατάφερε να επικρατήσει στη 

σύγχρονη βιβλιογραφία ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα μοντέλα 

της ανθρώπινης προσωπικότητας (McCrae & John, 1992), αφού αποτελεί κυρίαρχο 

πλαίσιο εντοπισμού και ταξινόμησης των χαρακτηριστικών (Robbins & Judge, 2011). 

Το μοντέλο των πέντε παραγόντων περιλαμβάνει τα εξής θεμελιακά χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας: το Νευρωτισμό, την Εξωστρέφεια, την Πνευματική 

Διαθεσιμότητα, την Καλή Προαίρεση – Συνεργατικότητα και την Ευσυνειδησία 

(Costa & McCrae, 1992), γνωστά αλλιώς και ως οι πέντε διαστάσεις της 

προσωπικότητας, δηλαδή Εξωστρέφεια, Νευρωτισμός, Δεκτικότητα στην Εμπειρία, 

Προσήνεια και Συνέπεια (Ρούσσος & Πολίτης, 2004). Οι πέντε αυτοί παράγοντες 

(neuroticism, extraversion, intellect autonomy or openness to experience, 
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agreeableness, conscientiousness) αποτελούν το μοντέλο των Πέντε Παραγόντων της 

Προσωπικότητας (Five-Factor Model) ή αλλιώς τους Μεγάλους Πέντε (Big Five) 

(Ζουμπουλάκη & Κανάβα, 2006).  

 

Γ) Η θεωρία των Τριών Παραγόντων του Eysenck 

Διάφορες θεωρίες προσωπικότητας έχουν αναπτυχθεί από παλιά, μία από τις 

οποίες είναι και η ιεραρχική θεωρία που προτάθηκε από τον H. J. Eysenck 

(Αλεξόπουλος, 2004). Ο Eysenck παρότι υποστήριξε τη θεωρία των χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας, τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη να αναπτυχθούν επαρκείς μετρήσεις 

των χαρακτηριστικών, την ανάγκη να διατυπωθεί μια θεωρία που να μπορεί να 

ελέγχεται και να είναι ανοιχτή στην ανασκευή και τέλος το πόσο σημαντικό είναι να 

αναγνωριστούν τα βιολογικά θεμέλια για την ύπαρξη κάθε χαρακτηριστικού. Η 

στατιστική τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης αποτελεί τη βάση της έμφασης που 

δίνει ο ερευνητής στη μέτρηση και στην ανάπτυξη μιας ταξινόμησης των 

χαρακτηριστικών (Eysenck & Eysenck, 1985). 

Ο Eysenck είναι στην πραγματικότητα υποστηρικτής της σημασίας που έχουν 

οι γενετικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και εξέφρασε μία 

λεπτομερώς επεξεργασμένη θεωρία της προσωπικότητας. Πρόκειται για μία θεωρία 

τύπων. Σύμφωνα με αυτήν, οι τύποι της προσωπικότητας διακρίνονται από 

θεμελιώδεις διαφορές στο νευρικό σύστημα, οι οποίες κληρονομούνται. Ο τύπος του 

ατόμου είναι αυτός που επιφέρει συνέπεια – συνοχή στη συμπεριφορά του και, 

επομένως, γεννά την προσωπικότητά του (Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008).  

Η θεωρία του βασίζεται πρωταρχικά στη φυσιολογία και στη γενετική. 

Θεωρούσε ότι οι εμπεδωμένες συνήθειες έχουν εξαιρετική σημασία, όπως επίσης ότι 

οι διαφορές της προσωπικότητας αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τη γενετική μας 

προδιάθεση. Δηλαδή, ενδιαφέρεται γι’ αυτό που ονομάζεται ιδιοσυγκρασία, η οποία 

αποτελεί την πλευρά των προσωπικοτήτων μας που βασίζεται γενετικά. Αυτό 

σημαίνει ότι έχει εμφυτευτεί εκεί από τη γέννα ή ακόμη νωρίτερα (Γριμπαβιώτη & 

Ζήντρος, 2009).  

Οι δύο βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας για τον Eysenck ήταν η 

Εσωστρέφεια / Εξωστρέφεια και ο Νευρωτισμός. Αργότερα συμπεριέλαβε και μια 

τρίτη διάσταση, αυτή του Ψυχωτισμού (Pervin & John, 1999). Η θέση ενός 

προσώπου σε καθεμιά διάσταση καθορίζει τον τύπο στον οποίο αυτό το πρόσωπο 

ανήκει, και ο οποίος, με τη σειρά του, καθορίζει τα γνωρίσματα της προσωπικότητας 
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αυτού του προσώπου. Αυτά τα γνωρίσματα καθορίζουν τις συνήθεις αντιδράσεις του 

και αυτές οι συνήθειες καθορίζουν τις εξειδικευμένες επιμέρους αντιδράσεις του 

(Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008). Έτσι διατυπώθηκε το μοντέλο P, E, N του H. 

J. Eysenck. Στη συνέχεια συμπεριέλαβε και την κλίμακα του Ψεύδους, με την 

πρόθεση να αξιολογήσει τις τάσεις των εξεταζομένων να «προσποιηθούν ότι είναι 

καλοί», δηλαδή να εντοπίσει τις μη ειλικρινείς απαντήσεις των εξεταζόμενων. Αυτές 

οι διαστάσεις θεωρήθηκαν από τον Eysenck ότι δε συσχετίζονται, δηλαδή είναι 

ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Οι δύο πρώτες διαστάσεις, νευρωτισμός / μη 

νευρωτισμός και εξωστρέφεια / εσωστρέφεια, κατανέμονται ομαλά στους διάφορους 

πληθυσμούς. Η διάσταση όμως του ψυχωτισμού είναι ασύμμετρη προς τα αριστερά, 

δηλαδή παρατηρείται μεγάλος όγκος τιμών στο αριστερό άκρο της κατανομής 

(Αλεξόπουλος, 2004: 403).  

Η πρώτη προσπάθεια του Eysenck για τον καθορισμό και τη «μέτρηση» των 

διαστάσεων της προσωπικότητας, όπως ο ίδιος την είχε συλλάβει, περιγράφεται στο 

κλασικό πλέον βιβλίο του «Dimensions of Personality» (1947) και βασίζεται στις 

παρατηρήσεις που έκαμε ο ίδιος σε 7300 άνδρες και γυναίκες. Τα αποτελέσματα των 

παρατηρήσεων του Eysenck έδειξαν την ύπαρξη δύο σταθερών και ανεξάρτητων 

διαστάσεων ή αξόνων της προσωπικότητας. Η μια διάσταση ονομάσθηκε από τον 

Eysenck εσωστρέφεια / εξωστρέφεια, και η άλλη νευρωτισμός ή αστάθεια ή 

συναισθηματικότητα σε αντίθεση προς τη σταθερότητα της συμπεριφοράς (σχήμα 8, 

σελ. 99). Στον εσωτερικό κύκλο αναγράφεται η διαίρεση της προσωπικότητας με 

βάση τις αρχές του Γαληνού, ενώ στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται ορισμένα 

χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του ατόμου, όπως αυτά έχουν ταξινομηθεί 

πειραματικά κατά τον τελευταίο αιώνα (Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008: 85). 

Λίγο αργότερα, το 1952 ο Eysenck διεξήγαγε μια μεγάλη θεωρητική έρευνα 

και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προσωπικότητα δομείται ιεραρχικά από τέσσερις 

βασικές διαστάσεις: α) εξωστρέφεια (Extraversion) β) συναισθηματική ισορροπία 

(Neuroticism) γ) σκληρότητα – ψυχωτισμός (Psychotism) και δ) προσποίηση – 

ψεύδος (Lie). Για την αιτιολόγηση των διαφορών στην προσωπικότητα υιοθετεί μια 

βιολογική προσέγγιση, αλλά δεν αρνείται ότι και οι διάφορες εμπειρίες επηρεάζουν 

τον τρόπο που το άτομο συμπεριφέρεται (Δογάνης, 1990). «Η θεωρία του Eysenck 

έχει ορισμένες ομοιότητες με τη θεωρία του Γαληνού, ο οποίος πίστευε ότι ο 

χαρακτήρας του ατόμου καθορίζεται από τα τέσσερα υγρά του σώματος, το αίμα, το 
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φλέγμα, την κίτρινη χολή και τη μαύρη χολή» (Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008: 

85). 

Πιο συγκεκριμένα, ο Eysenck (1952) υποστήριξε ότι οι διαφορές στην 

ανθρώπινη προσωπικότητα οφείλονται στη φύση και στην έκταση της νευρικής 

δραστηριότητας. Η κλίμακα Ε (εξωστρέφεια) αντανακλά τις λειτουργίες εγρήγορσης 

και αναστολής του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η κλίμακα Ν (νευρωτισμός) 

αντανακλά την εγρήγορση του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Ο Eysenck 

υποστηρίζει ότι οι εσωστρεφείς έχουν πιο αδύνατο νευρικό σύστημα από τους 

εξωστρεφείς και ότι οι εξωστρεφείς έχουν πιο ισχυρούς ανασταλτικούς μηχανισμούς. 

Η άποψη αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη ότι οι εξωστρεφείς βρίσκονται σε 

χαμηλά επίπεδα εγρήγορσης και σε υψηλά αναστολών. Το αντίθετο συμβαίνει με 

τους εσωστρεφείς (Ζέρβας, 1992). Ο Eysenck, πιστεύοντας ότι το αυτόνομο νευρικό 

σύστημα ελέγχει τη συναισθηματικότητα, θεωρεί ότι τα μη συναισθηματικά σταθερά 

άτομα (π.χ. νευρωτικά) διεγείρονται πιο εύκολα από τα σταθερά. Η φυσιολογική 

εξήγηση που δίνει για την τρίτη διάσταση, την κλίμακα (P) ψυχωτισμός, είναι τα 

επίπεδα τεστοστερόνης. Συνεπώς, τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα ψυχωτισμού έχουν 

ψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης (Eysenck & Eysenck, 1985). Πιο αναλυτικά, 

ακολουθεί η παρουσίαση των τεσσάρων βασικών διαστάσεων του Eysenck. 

 

Εξωστρέφεια / Εσωστρέφεια 

Η θέση ενός προσώπου στη διάσταση προσωπικότητας Ε (Εξωστρέφεια / 

Εσωστρέφεια) αιτιολογείται από το επίπεδο της εγκεφαλικής διέγερσης 

(Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008). Οι ατομικές αποκλίσεις στη διάσταση 

εσωστρέφειας / εξωστρέφειας αντανακλούν διαφορές στην ευροφυσιολογική 

λειτουργία. Μελέτες έχουν δείξει ότι η κληρονομικότητα εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τις 

βαθμολογίες των ατόμων σε αυτή τη διάσταση (Pervin & John, 1999).  

«Σύμφωνα με τον Eysenck (1960), το δίπολο εσωστρέφεια / εξωστρέφεια 

αποτελεί διάσταση της προσωπικότητας και θεωρείται ότι βασίζεται σε ειδικές δομές 

των νευρώνων, οι οποίες σχετίζονται με τη βραδεία ανάπτυξη της αναστολής 

αντίδρασης και τη γρήγορη εξασθένισή της» (Βασιλείου, 2000: 179). Αν και η 

εξωστρέφεια / εσωστρέφεια θεωρείται συχνά διπολική, στην πραγματικότητα 

συμβαίνει παράλληλα με μία ραγδαία αλλαγή. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στα άκρα 

έχουν ξεκάθαρες προτιμήσεις. Αυτοί που βρίσκονται στη μέση ονομάζονται 
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αμφιστρεφείς και μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε πολλές 

διαφορετικές καταστάσεις (Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009; Bradberry, 2007).   

Η εξωστρέφεια έχει δύο όψεις, την κοινωνικότητα και τον παρορμητισμό, οι 

οποίες μπορούν βέβαια να διαχωριστούν μέχρι ένα σημείο, αλλά συγχρόνως βρέθηκε 

ότι σχετίζονται αρκετά, ώστε να κατατάσσονται από κοινού στη γενική έννοια της 

εξωστρέφειας (Pervin & John, 1999). Βασικά, η διάσταση αυτή γενικά σχετίζεται με 

τα κοινωνικά ενδιαφέροντα (Βασιλείου, 2000). «Χαρακτηρίζεται από κοινωνικότητα, 

ομιλητικότητα, υψηλή θετική επίδραση (δηλαδή να αισθάνεται κάποιος ωραία) και 

ανάγκη για εξωτερική διέγερση. Σύμφωνα με τη θεωρία της εξωστρέφειας του 

Eysenck, υπάρχει ένα βέλτιστο επίπεδο διέγερσης του φλοιού του εγκεφάλου, το 

οποίο εκδηλώνεται, όταν κάποιος διεγείρεται περισσότερο ή λιγότερο από αυτό το 

βέλτιστο επίπεδο. Η διέγερση (arousal) μπορεί να μετρηθεί από τη συμπεριφορά του 

δέρματος, τα κύματα του εγκεφάλου ή τον ιδρώτα. Σε πολύ χαμηλά αλλά και σε πολύ 

υψηλά επίπεδα διέγερσης, η υψηλή θετική επίδραση είναι χαμηλή, αλλά σε μία 

καλύτερη μέσου επιπέδου διέγερση, η υψηλή θετική αντίδραση μεγιστοποιείται» 

(Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009: 130). 

Δηλαδή, η εξωστρέφεια αφορά στο στοιχείο εκείνο της προσωπικότητας που 

κάνει ένα άτομο ανοικτό, κοινωνικό, αισιόδοξο, παρορμητικό και με τάση για 

αλλαγές και για κίνδυνο (Αλεξόπουλος, 2004). Είναι η πράξη, η κατάσταση ή η 

συνήθεια σύμφωνα με την οποία ένα άτομο ασχολείται κυρίως με τη λήψη 

ευχαρίστησης από πράγματα που βρίσκονται έξω από τον εαυτό του (Γριμπαβιώτη & 

Ζήντρος, 2009; Bradberry, 2007). 

Σε ό,τι αφορά στους εξωστρεφείς ανθρώπους, αυτοί διακρίνονται από χαμηλή 

διέγερση και τείνουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που αυξάνει το επίπεδο διέγερσής 

τους. Με την καθημερινή συμπεριφορά τους αναζητούν ερεθίσματα και νέες 

εμπειρίες. Επίσης, διαμορφώνουν εξαρτημένες αντιδράσεις με μικρότερη ετοιμότητα 

(Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008). Ουσιαστικά, είναι χρονίως υποδιεγερμένοι 

και βαριούνται εύκολα. Επομένως, νιώθουν την ανάγκη εξωτερικής διέγερσης, η 

οποία θα τους φέρει σε ένα μέγιστο επίπεδο εκτέλεσης (Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 

2009; Eysenck, 1990). 

Κατά συνέπεια, ο εξωστρεφής είναι κοινωνικός, του αρέσουν τα αστεία και τα 

πάρτι, έχει πολλούς φίλους και γενικώς είναι παρορμητικός, δεν ελέγχει τα 

συναισθήματά του και δεν είναι πάντοτε αξιόπιστος (Αλεξόπουλος, 2004). Τείνει να 

απολαμβάνει τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις και να είναι ενθουσιώδης, ομιλητικός, 
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κατηγορηματικός και κοινωνικός. Ικανοποιείται από δραστηριότητες που αφορούν 

μεγάλες κοινωνικές συγκεντρώσεις, όπως είναι τα πάρτι, οι κοινωνικές εκδηλώσεις, 

οι δημόσιες εκδηλώσεις και οι εργασιακές ή οι πολιτικές ομάδες. Η υποκριτική, η 

διδασκαλία, οι διοικητικές θέσεις, οι διευθυντικές θέσεις και το χρηματιστήριο 

αποτελούν τομείς που ευνοούν την εξωστρέφεια (Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009; 

Bradberry, 2007).  

Διαπιστώσαμε ότι ο εξωστρεφής είναι κοινωνικός και ότι του αρέσουν οι 

συγκεντρώσεις. Επιπλέον, έχει πολλούς φίλους και ανάγκη από ανθρώπους γύρω του 

για να τους μιλάει. Δε συμπαθεί το διάβασμα και τη μελέτη. Δε χάνει ευκαιρίες, 

αντιδρά αμέσως και, γενικά, είναι παρορμητικός. Προτιμά να κινείται συνεχώς, είναι 

επιθετικός και χάνει εύκολα την ψυχραιμία του (Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 

2008). Έχει την τάση να μαραζώνει όταν είναι μόνος του και βαριέται εύκολα, αν δεν 

υπάρχουν άλλοι άνθρωποι γύρω του. Απολαμβάνει το χρόνο που περνάει με άλλους 

ανθρώπους, αλλά και τις ριψοκίνδυνες καταστάσεις, και συχνά παρουσιάζει ηγετικές 

τάσεις. Τείνει, επίσης, να σκέφτεται καθώς μιλάει, και, όταν του δίνεται η ευκαιρία, 

θα μιλήσει με κάποιον αντί να καθίσει μόνος του και να σκέφτεται (Γριμπαβιώτη & 

Ζήντρος, 2009; Bradberry, 2007). 

Τέλος, οι εξωστρεφείς είναι σκληροτράχηλοι και επαναστατικοί. Εάν είναι 

συντηρητικοί, πιστεύουν στην θανατική ποινή και θεωρούν τους έγχρωμους 

κατώτερους κ.λπ. Εάν είναι ριζοσπαστικοί, οι εξωστρεφείς πρεσβεύουν την εύκολη 

διάλυση του γάμου και θεωρούν τον εκκλησιασμό της Κυριακής παλιάς μόδας, ενώ 

αν είναι εξτρεμιστές, εμφανίζουν κομμουνιστικές τάσεις (Δημητρακοπούλου & 

Κολιάδη, 2008). «Μιλούν πολύ και τείνουν να ενεργούν χωρίς να σκέφτονται 

ιδιαίτερα, εργάζονται καλύτερα σε ομάδες παρά μόνοι, είναι καλοί στο να 

μεταφράζουν τη γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου, διακρίνονται 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων από υψηλό επίπεδο δραστηριότητας, 

ανταποκρίνονται καλά στην επιβράβευση και στον ανταγωνισμό, προτιμούν τη 

γρήγορη και λιγότερο ακριβή προσέγγιση, είναι καλοί σε εργασίες που αφορούν στη 

βραχυπρόθεσμη μνήμη, είναι ανθεκτικοί στον περισπασμό σε συνθήκες μεταβολών 

που έχουν να κάνουν με διασπασμένη προσοχή, προτιμούν τα φωτεινά χρώματα, τη 

δυνατή μουσική και τη συγκίνηση και ενδιαφέρονται για αυτά που συμβαίνουν γύρω 

τους» (Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009: 131). 

Το ακριβώς αντίθετο χαρακτηριστικό (χαμηλές τιμές εξωστρέφειας), δηλαδή 

η εσωστρέφεια, χαρακτηρίζει ένα άτομο συγκρατημένο ως προς τις συναισθηματικές 
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του αντιδράσεις και τις κοινωνικές του επαφές (Φερενίδου, 2006). Η εσωστρέφεια 

είναι η κατάσταση ή η τάση να είναι κάποιος ολοκληρωτικά απασχολημένος ή να 

ενδιαφέρεται για τη δική του πνευματική ζωή (Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009; 

Pawlik-Klienlen, 2007). Δηλαδή, σχετίζεται με το ενδιαφέρον του ατόμου για 

προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα (Βασιλείου, 2000). 

Οι εσωστρεφείς είναι χρονίως υπέρ-διεγερμένοι και βρίσκονται σε εγρήγορση. 

Συνεπώς, έχουν ανάγκη από ηρεμία, η οποία θα τους φέρει σε ένα μέγιστο επίπεδο 

εκτέλεσης (Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009; Eysenck, 1990). Συμπεριφέρονται με 

τρόπο που επιχειρεί να χαμηλώσει το επίπεδο διέγερσης τους και, κατά συνέπεια, 

αποφεύγουν τα επιπλέον ερεθίσματα που προέρχονται από τον έξω κόσμο 

(Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008). 

  Οι εσωστρεφείς έχουν την τάση να είναι συγκρατημένοι, προσεκτικοί και 

σχετικά παθητικοί στις κοινωνικές περιστάσεις. Συχνά ικανοποιούνται με μοναχικές 

δραστηριότητες, όπως είναι το διάβασμα, το γράψιμο ή η ζωγραφική. Οι καλλιτέχνες, 

οι συγγραφείς, οι γλύπτες, οι συνθέτες και οι εφευρέτες είναι παραδείγματα 

εσωστρεφών ανθρώπων. Όπως τονίζει ο Eysenck, «τα κύρια χαρακτηριστικά των 

εσωστρεφών ατόμων είναι: η έλλειψη αυτοπεποίθησης, οι ανεπαρκείς κοινωνικές 

δεξιότητες, το άγχος, οι ασταθείς και πρόσκαιρες φιλίες, η εξάρτηση από τους άλλους 

και η μειωμένη διάθεση» (Βασιλείου, 2000: 179).  

Είναι πιθανό οι εσωστρεφείς να απολαμβάνουν το χρόνο που περνούν μόνοι 

τους και να βρίσκουν μικρότερη ανταμοιβή – ευχαρίστηση στο χρόνο που περνούν με 

μεγάλες ομάδες ανθρώπων, παρόλο που τείνουν να απολαμβάνουν τις επαφές με 

στενούς φίλους. Κουράζονται πολύ εύκολα από τα υπερβολικά ερεθίσματα που 

προέρχονται από κοινωνικές εκδηλώσεις (Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009; Pawlik-

Klienlen, 2007). Ειδικότερα, είναι ήπιοι, απομονωμένοι και συγκρατημένοι. Μένουν 

σε απόσταση με εξαίρεση τους πολύ στενούς φίλους τους. Προγραμματίζουν το 

μέλλον και δεν εμπιστεύονται τις ενορμήσεις της στιγμής. Αντιμετωπίζουν τα 

καθημερινά προβλήματα με σοβαρότητα και προτιμούν την καλά προγραμματισμένη 

ζωή. Ελέγχουν τα συναισθήματα τους, σπάνια γίνονται επιθετικοί και δεν χάνουν 

εύκολα την αυτοκυριαρχία τους. Επίσης, δίνουν μεγάλη σημασία στις ηθικές αξίες 

(Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008).  

Γενικότερα, ο εσωστρεφής άνθρωπος είναι ήσυχος, αξιόπιστος, προτιμά τα 

βιβλία από τους ανθρώπους, ελέγχει τα συναισθήματά του και έχει υψηλά ηθικά 

πρότυπα (Αλεξόπουλος, 2004). Εύλογα, κατά συνέπεια, μπορεί να λειτουργήσει 
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καλύτερα με την εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009; Taylor, 1998).  

Τέλος, εάν τα εσωστρεφή άτομα είναι συντηρητικά, είναι και θρησκευόμενα. 

Εάν είναι ριζοσπαστικά, ανήκουν σε ειρηνιστικά κινήματα, ενώ αν είναι εξτρεμιστές, 

παρουσιάζουν φασιστικές τάσεις (Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008). «Μιλούν 

λιγότερο και σκέφτονται περισσότερο πριν ενεργήσουν, τους αρέσει να είναι 

χαμηλών τόνων, είναι καλύτεροι στην επίλυση προβλημάτων που χρειάζονται σκέψη 

ή στις εργασίες που σχετίζονται με τη μακροπρόθεσμη μνήμη, τους αρέσει να 

εργάζονται ανεξάρτητα ή με έναν – δύο ανθρώπους, προτιμούν την αργή και 

ακριβέστερη προσέγγιση, μπορεί να έχουν προβλήματα στη δημιουργία στενών 

σχέσεων με τους άλλους, προσανατολίζονται προς τον εσωτερικό κόσμο των ιδεών 

και των συναισθημάτων, προτιμούν χαμηλά επίπεδα δραστηριότητας, διακρίνονται 

από τη συγκέντρωση της προσοχής τους σε καταστάσεις για μεγάλες χρονικές 

περιόδους, αν δεν υπάρχει απόσπαση, και έχουν την αίσθηση ότι διαδραματίζονται 

πολλά γεγονότα στο εσωτερικό τους, τα οποία δεν τους αφήνουν να ηρεμήσουν» 

(Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009: 131-133).  

 

Νευρωτισμός – Σταθερότητα 

Η θέση ενός ατόμου στη διάσταση Ν (Νευρωτισμός – Σταθερότητα) 

αιτιολογείται από την ύπαρξη ή την έλλειψη σταθερότητας στο αυτόνομο νευρικό 

σύστημα, που αποτελεί το μέρος του νευρικού συστήματος, το οποίο ελέγχει τις 

ακούσιες λειτουργίες, όπως την αναπνοή, την πέψη και τον καρδιακό σφυγμό 

(Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008). Ο νευρωτισμός αποτελεί ένα άλλο 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που αναφέρεται στη γενική συναισθηματική 

αστάθεια και στην τάση του ατόμου να αναπτύσσει νευρωτική συμπτωματολογία 

κάτω από ψυχοπιεστικές συνθήκες (Φερενίδου, 2006). Όπως τόνισε ο Eysenck, «δεν 

έχει σχέση με την κλινική νεύρωση και ποικίλει ως προς το βαθμό από άτομο σε 

άτομο» (Βασιλείου, 2000: 179). 

 Σύμφωνα με τη θεωρία του Eysenck, «ο νευρωτισμός ή αλλιώς η 

συναισθηματικότητα, χαρακτηρίζεται από υψηλές αρνητικές επιδράσεις, όπως είναι η 

κατάθλιψη και το άγχος. Βασίζεται στις ενεργοποιημένες εισόδους του συμπαθητικού 

νευρικού συστήματος ή του εσωτερικού εγκεφάλου. Η ενεργοποίηση μπορεί να 

μετρηθεί από τον καρδιακό παλμό, την αρτηριακή πίεση, τα κρύα χέρια, την 

εφίδρωση και των ένταση των μυών, ιδιαίτερα στο μέτωπο» (Γριμπαβιώτη & 
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Ζήντρος, 2009: 133). Και γι’ αυτή τη διάσταση υποστηρίζεται ότι υπάρχει σημαντική 

κληρονομική – βιολογική βάση (Pervin & John, 1999). 

Οι άνθρωποι που τοποθετούνται ψηλά στη συγκεκριμένη διάσταση 

εμφανίζουν ισχυρές συναισθηματικές αντιδράσεις στο στρες και υψηλά επίπεδα 

ορμής (Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008). Τα άτομα με υψηλές τιμές 

νευρωτισμού είναι αγχώδη και στεναχωριούνται εύκολα, ενώ παρουσιάζουν συχνά 

και ψυχοσωματικές διαταραχές (Φερενίδου, 2006). Παρουσιάζουν υψηλές τιμές σε 

χαρακτηριστικά, όπως είναι: η ανασφάλεια, η ανεπάρκεια, η κατωτερότητα, το άγχος, 

οι παρορμητικές και εσφαλμένες απαιτήσεις, η αποφυγή δύσκολων καταστάσεων, η 

μειωμένη διαίσθηση, η εγωκεντρικότητα και η εξάρτηση από τους άλλους 

(Βασιλείου, 2000). 

Τα άτομα με υψηλό νευρωτισμό τείνουν να είναι συναισθηματικά 

ευμετάβλητα και συχνά παραπονιούνται για ανησυχία και άγχος, καθώς επίσης και 

για σωματικούς πόνους. Τα άτομα αυτά αντιδρούν γρήγορα στο στρες, ενώ η 

αντίδρασή τους στο στρες μειώνεται πιο αργά όταν ο κίνδυνος δεν υφίσταται πια, σε 

αντίθεση με τα πιο ευσταθή (χαμηλού νευρωτισμού) άτομα (Pervin & John, 1999). 

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι Eysenck και Eysenck (1968), «είναι άτομα 

σκυθρωπά και συχνά θλιμμένα. Παραπονιούνται για αϋπνίες και ψυχοσωματικές 

διαταραχές. Παρουσιάζουν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, οι οποίες 

εμποδίζουν τη φυσιολογική τους προσαρμογή. Όταν ο νευρωτισμός συνοδεύεται και 

από υψηλή εξωστρέφεια, τότε το άτομο είναι ευερέθιστο, ανήσυχο, ακόμα και 

επιθετικό» (Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008: 89).  

Ολοκληρώνοντας, ο Eysenck τόνισε ότι «από τη μία πλευρά οι νευρωτικοί 

άνθρωποι που έχουν χαμηλές εισόδους ενεργοποίησης και είναι ανίκανοι να 

εμποδίσουν ή να ελέγξουν τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις, βιώνουν αρνητική 

επίδραση στη θέα ασήμαντων αγχωτικών παραγόντων και επομένως αναστατώνονται 

και αγχώνονται εύκολα, ενώ από την άλλη πλευρά οι συναισθηματικά σταθεροί 

άνθρωποι που έχουν υψηλές εισόδους ενεργοποίησης και επαρκή συναισθηματικό 

έλεγχο, βιώνουν αρνητικές επιδράσεις μόνο στη θέα σημαντικών εντάσεων, και 

συνεπώς είναι ήρεμοι και συγκροτημένοι σε συνθήκες πίεσης» (Γριμπαβιώτη & 

Ζήντρος, 2009: 132). Επίσης, ο νευρωτικός άνθρωπος, δηλαδή ο συναισθηματικά 

ασταθής, έχει τάση προς το άγχος και την κατάθλιψη, έχει χαμηλό βαθμό 

αυτοεκτίμησης, είναι συναισθηματικός και αντιδρά παράλογα, ενώ αντιθέτως, ο μη 

νευρωτικός, δηλαδή ο συναισθηματικά σταθερός, είναι ήρεμος, γαλήνιος, διατηρεί 
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την αυτοκυριαρχία του, δεν ανησυχεί και οι αντιδράσεις του χαρακτηρίζονται από 

συναισθηματική σταθερότητα (Αλεξόπουλος, 2004).  

Με βάση τους δύο σταθερούς και ανεξάρτητους άξονες ή διαστάσεις της 

προσωπικότητας του Eysenck που ήδη παρουσιάσαμε και ξαναβλέπουμε παρακάτω 

(σχήμα 8), οι παράγοντες εξωστρέφεια / εσωστρέφεια, καθώς και συναισθηματική 

σταθερότητα / αστάθεια χαρακτηρίζουν ανθρώπους που εμφανίζουν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά (Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009: 132): 

 Σταθερούς εξωστρεφείς. Διαθέτουν αιματώδεις ιδιότητες, δηλαδή είναι 

κοινωνικοί, ομιλητικοί, ξένοιαστοι, ζωντανοί, ανέμελοι, ηγετικοί. 

 Ασταθείς εξωστρεφείς. Διαθέτουν χολερικές ιδιότητες, δηλαδή είναι εύθικτοι, 

ανήσυχοι, ευερέθιστοι, ευμετάβλητοι, παρορμητικοί, ανεύθυνοι. 

 Σταθεροί εσωστρεφείς. Διαθέτουν φλεγματικές ιδιότητες, δηλαδή είναι ατάραχοι, 

ήρεμοι, αξιόπιστοι, συγκρατημένοι, ειρηνικοί, σκεπτικοί, προσεκτικοί, παθητικοί. 

 Ασταθείς εσωστρεφείς. Διαθέτουν μελαγχολικές ιδιότητες, δηλαδή είναι χαμηλών 

τόνων, επιφυλακτικοί, απαισιόδοξοι, νηφάλιοι, αυστηροί, αγχώδεις, δύσθυμοι. 

 

Σχήμα 8: Οι δύο σταθεροί και ανεξάρτητοι άξονες ή διαστάσεις της προσωπικότητας 

του Eysenck (Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009: 132) 

  
 

Ψυχωτισμός – Κοινωνικοποίησηση 

Στη συνέχεια, η διάσταση Ρ (Ψυχωτισμός – Υπερεγώ) συσχετίζεται με τα 

ανδρογόνα (Δημητρακοπούλου & Κολιάδη, 2008) και όχι με την κλινική ψύχωση 

(Βασιλείου, 2000). Ο ψυχωτισμός αναφέρεται σε ένα χαρακτηριστικό της 
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προσωπικότητας που υπάρχει σε διαφορετικό βαθμό σε όλα τα άτομα, αλλά η ύπαρξή 

του σε μεγάλο βαθμό προδιαθέτει ένα άτομο στο να αναπτύξει ψυχωτικές διαταραχές 

(Φερενίδου, 2006). Ωστόσο, δε σχετίζεται μόνο με την προδιάθεση για την ανάπτυξη 

ενός ψυχωτικού επεισοδίου ή τη φυγή από την πραγματικότητα, αλλά και με την 

επιθετικότητα. Η ψυχωτική συμπεριφορά έχει τις ρίζες της στα χαρακτηριστικά της 

αδιαλλαξίας, της έλλειψης συμμόρφωσης, της έλλειψης σεβασμού στα συναισθήματα 

του άλλου, της απερισκεψίας, της εχθρότητας, του θυμού και της παρορμητικότητας. 

«Η ψυχολογική βάση του ψυχωτισμού κατά τον Eysenck είναι η τεστοστερόνη. 

Δηλαδή, όσο πιο υψηλά είναι τα επίπεδα του ψυχωτισμού, τόσο υψηλότερα είναι και 

τα επίπεδα της τεστοστερόνης» (Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009: 134).  

Σύμφωνα με τον Eysenck (1972), «όταν οι τιμές του ψυχωτισμού είναι πολύ 

υψηλές, τότε θεωρείται ότι μπορεί να υπάρχει προδιάθεση για ψύχωση, η οποία είναι 

ψυχιατρική νόσος και, μεταξύ άλλων, σχετίζεται με τη διάσπαση της επαφής του 

ατόμου με το περιβάλλον. Ωστόσο, όσο υψηλές και αν είναι οι τιμές στον ψυχωτισμό, 

δεν παρατηρείται διάσπαση του ατόμου με το περιβάλλον» (Βασιλείου, 2000: 178). 

Τα άτομα με ανεπτυγμένη τη διάσταση του ψυχωτισμού έχουν την τάση να 

είναι μοναχικά, απαθή, αδιάφορα για τους άλλους και αντίθετα στα κοινωνικά ήθη 

(Pervin & John, 1999). Ακόμη, τα άτομα με υψηλές τιμές ψυχωτισμού είναι ψυχρά, 

μοναχικά, απρόσωπα, εχθρικά και επιθετικά, και γενικότερα χαρακτηρίζονται από 

έλλειψη ανθρωπισμού και συναισθημάτων (Φερενίδου, 2006). Ο ψυχωτικός 

άνθρωπος είναι επιθετικός, αντικοινωνικός, αναίσθητος προς τους άλλους και 

χαρακτηρίζεται από πνευματική δυσκαμψία (Αλεξόπουλος, 2004). 

Ειδικότερα, ο Eysenck τόνισε ότι τα άτομα με υψηλές τιμές ψυχωτισμού 

θεωρούνται ψυχρά, απρόσωπα και εγωκεντρικά. Συνήθως, δε συμπαθούν τους 

συνανθρώπους τους και δε δημιουργούν εύκολα φιλίες. Επίσης, δεν εμπιστεύονται 

τους άλλους, είναι ασυνήθη άτομα, δε συγκινούνται και δε βοηθούν όταν παραστεί 

ανάγκη. Δε διαθέτουν διαίσθηση, είναι παράξενα άτομα και έχουν παρανοειδείς ιδέες 

και ασταθείς κοινωνικές αξίες. Όταν δε οι τιμές είναι πολύ υψηλές, τότε παρατηρείται 

ομοιότητα ή επικάλυψη από άλλους ψυχιατρικά διαγνωστικούς όρους, όπως είναι η 

σχιζοειδής ή ψυχοπαθητική προσωπικότητα (Βασιλείου, 2000: 178-179). 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που 

συνδέονται με τις τρεις ιδιοσυγκρασίες στο μοντέλο προσωπικότητας του Eysenck, 

παραθέτουμε τα συγκεκριμένα αυτά στοιχεία – γνωρίσματα παρακάτω (πίνακας 1) 

(Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009: 135): 
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Πίνακας 1: Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που συνδέονται με τις τρεις ιδιοσυγκρασίες 

στο μοντέλο προσωπικότητας του Eysenck (Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009: 135) 

 

 

Ψεύδος 

Το ψεύδος αναφέρεται στην τάση ενός ατόμου να ψεύδεται, υποδηλώνοντας 

κάποια μορφή κοινωνικής αφέλειας ή συμμόρφωσης (Φερενίδου, 2006). 

Ολοκληρώνοντας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η θεωρία του Eysenck 

παραμένει μετά από τόσα χρόνια σημαντική και είναι ο ψυχολόγος με τις 

περισσότερες αναφορές και δημοσιεύσεις μετά τον Freud και τον Piaget. Τα 

ερωτηματολόγιά του είναι σημαντικά βοηθήματα, γιατί βασίστηκαν σε μια καλά 

αναπτυγμένη θεωρία των χαρακτηριστικών προσωπικότητας, είναι ευρέως 

χρησιμοποιούμενα και διαθέσιμα εδώ και δεκαετίες, συγκλίνουν με άλλα ευρέως 

χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια και έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες 

(Γλάνια, Αντωνίου & Διγγελίδης, 2008). 

 

4.1.3 Προσωπικότητα και ηγεσία 

Η προσωπικότητα έχει εφαρμογή στην ηγεσία μέσω της ιδέας των ικανοτήτων 

απόδοσης. Ο McClelland και οι συνεργάτες του σύστησαν την ιδέα της επάρκειας –

ικανοτήτων απόδοσης, η οποία έγινε ευρέως δημοφιλής στην κοινότητα των 

Ανθρωπίνων Πόρων. Κάθε μοντέλο ικανοτήτων απόδοσης μπορεί να ταξινομηθεί σε 

σχέση με τέσσερις περιοχές – τομείς απόδοσης, οι οποίοι με τη σειρά τους οδηγούν 

απευθείας σε αξιολογήσεις. Συνεπώς, αν γνωρίζουμε τις ικανότητες απόδοσης που 
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απαιτούνται από ένα άτομο, τότε ξέρουμε και πώς να τις αξιολογήσουμε. Οι τέσσερις 

περιοχές του μοντέλου αφορούν σε εσωτερικές δεξιότητες, σε διαπροσωπικές 

δεξιότητες, σε τεχνικές δεξιότητες και σε ηγετικές ικανότητες. Αυτοί οι τέσσερις 

τομείς σχηματίζουν μία επικαλυπτόμενη αναπτυξιακή σειρά με τις τελευταίες 

δεξιότητες να εξαρτώνται από την κατάλληλη ανάπτυξη των πρώτων δεξιοτήτων. Οι 

περιοχές αυτές, επίσης, σχηματίζουν μία ιεραρχία εκπαιδευσιμότητας στην οποία οι 

πρώτες δεξιότητες είναι δυσκολότερες, ενώ οι τελευταίες είναι ευκολότερο να 

εκπαιδευτούν. Το συγκεκριμένο μοντέλο με τους τομείς παρέχει μία συστηματική 

εξήγηση – ερμηνεία των δεσμών μεταξύ της προσωπικότητας, των ικανοτήτων 

απόδοσης και της επαγγελματικής απόδοσης (Hogan & Benson, 2009: 16): 

Επίσης, όπως τόνισαν οι House & Howell τo 1989, «η προσωπικότητα 

σχετίζεται με τη χαρισματική ηγεσία. Η χαρισματικοί ηγέτες είναι πιθανό να είναι 

εξωστρεφείς, να έχουν αυτοπεποίθηση και να είναι προσανατολισμένοι στα 

επιτεύγματα» (Robbins & Judge, 2011:  368).  

 

4.2 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αυτοεκτίμησης, της τελειοθηρίας 

και της ανάγκης για αποδοχή 

Η προσωπικότητα αποτελεί την έκφραση του εαυτού του κάθε ανθρώπου. Η 

αυτοεκτίμηση, η τελειοθηρία, καθώς και η ανάγκη για αποδοχή αποτελούν πολύ 

σημαντικά χαρακτηριστικά του εαυτού μας. Ο βαθμός ύπαρξής τους έχει μεγάλο 

αντίκτυπο στη ζωή του ατόμου, επηρεάζοντάς τον σε πολύ σημαντικό βαθμό. 

Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, επομένως, να επηρεάζει τους σχολικούς ηγέτες στην 

επιτυχή άσκηση των καθηκόντων τους, δεδομένο που οδηγεί στην προσπάθεια 

αποσαφήνισής τους. Αυτό θα επιχειρηθεί στη συνέχεια να ερευνηθεί στην πράξη.  

 

4.2.1 Αυτοεκτίμηση  

Μία από τις πιο σημαντικές ανθρώπινες ανάγκες που χρειάζεται ικανοποίηση 

είναι η αυτοεκτίμηση. Αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του 

ατόμου, διότι ο βαθμός ύπαρξής της επηρεάζει ανάλογα τον κάθε άνθρωπο. Στην 

περίπτωση των σχολικών ηγετών η υψηλή ή η χαμηλή αυτοεκτίμηση αποτελεί 

καθοριστική παράμετρο για την επίτευξη υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας από 

την πλευρά τους.  
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44..22..11..11  ΟΟιι  ρρίίζζεεςς  ττηηςς  ααυυττοοεεκκττίίμμηησσηηςς  κκααιι  τταα  ββαασσιικκάά  ττηηςς  σσττοοιιχχεείίαα  

Διαπιστώσαμε ότι στο τέταρτο επίπεδο της πυραμίδας του Maslow βρίσκονται 

η ανάγκη της (αυτο)εκτίμησης. Είναι η ανάγκη του ατόμου να αναγνωριστεί από την 

ομάδα ως διακεκριμένος για κάποιο λόγο, αφού η συγκεκριμένη ανάγκη βασίζεται 

στην αναγνώριση των άλλων (Ballon, 2003). 

«Ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας είναι η αυτοεκτίμηση, δηλαδή ο 

βαθμός πίστης που έχουν τα άτομα στον εαυτό τους, η οποία τους κάνει ικανούς να 

αισθάνονται ανταγωνιστικοί και να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους» (Κυριάκου, 

Νικοδήμου & Πουκή, 2010: 35). Επίσης, «η αυτοεκτίμηση είναι η ενσυνείδητη 

ικανότητα κάποιου να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής με επαρκή τρόπο» 

(Παπάνης, 2011: 134). «Είναι μία αξιολογική ματιά σε αυτό που μόλις υπήρξε, αλλά 

έχει πια για πάντα χαθεί: την ύπαρξή μας λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου πριν» 

(Παπάνης, 2011: 24). 

Αναζητώντας τις ρίζες της αυτοεκτίμησης, οι ερευνητές στράφηκαν στους δύο 

ιστορικούς θεωρητικούς της έννοιας του εαυτού, τον James και τον Cooley. Κατά τον 

James η αυτοεκτίμηση επηρεάζεται από τις προσωπικές φιλοδοξίες – επιδιώξεις  και 

τις υποκειμενικές αξιολογήσεις του ατόμου σχετικά με την επίτευξη ή όχι των 

επιδιωκόμενων στόχων του. Όρισε την αυτοεκτίμηση ως «το πηλίκο των επιτυχιών 

του ατόμου προς τις επιδιώξεις του». Η θεώρηση αυτή υποδεικνύει ότι, αν κάποιος 

είναι επιτυχημένος σε τομείς που κρίνονται από τον ίδιο σημαντικοί, το αποτέλεσμα 

θα είναι υψηλή αυτοεκτίμηση, ενώ, αν κάποιος δεν είναι επιτυχημένος σε τομείς που 

θεωρεί σημαντικούς, αυτό θα συνεπάγεται χαμηλή αυτοεκτίμηση. Κατά τον Cooley, 

αντιθέτως, η εκτίμηση που έχουμε για την αξία μας ως άτομα αντικατοπτρίζει αυτό 

που νομίζουμε ότι οι άλλοι πιστεύουν για εμάς. Η μεταφορική του έκφραση για τον 

αντικατοπτρικό εαυτό αναφέρεται στην άποψή του ότι ο εαυτός αποτελεί την 

αντανακλόμενη εκτίμηση σημαντικών άλλων, όπως είναι οι γονείς, τα αδέλφια, οι 

φίλοι ή οι εκπαιδευτικοί. Θεωρώντας αυτός τον εαυτό κοινωνικό δημιούργημα, 

τοποθετεί τις ρίζες της σφαιρικής εκτίμησης για την αξία μας ως άτομα στην 

αντίληψη που έχουμε για το τι σκέφτονται οι άλλοι για μας (Νόβα-Καλτσούνη, 

Μακρή-Μπότσαρη & Τσιμπουκλή, 2002: 21). 

 «Η αυτοεκτίμηση αποτελεί το κέντρο ολόκληρης της ανθρώπινης ύπαρξης, 

δηλαδή είναι προϋπόθεση για το ‘ευ ζην’» (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998: 76). Όπως 

τονίζει η Wegscheider-Cruse, η αυτοεκτίμηση βασίζεται σε τρία κύρια στοιχεία 

(Κυριάκου, Νικοδήμου & Πουκή, 2010: 37-38): 
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 Στην αγάπη των ατόμων για τον εαυτό τους.  

 Στην εικόνα που έχουν τα άτομα για τον εαυτό τους.  

 Στην εμπιστοσύνη των ατόμων στον εαυτό τους. 

 

44..22..11..22  ΤΤαα  γγννωωρρίίσσμμαατταα  ττωωνν  ααττόόμμωωνν  μμεε  υυψψηηλλήή  ααυυττοοεεκκττίίμμηησσηη 

Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης είναι έργο ολόκληρης της ανθρώπινης ζωής. 

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ανθρώπου με αυτοεκτίμηση είναι τα 

εξής (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998: 77).  

 Εκτιμά τα στοιχεία της προσωπικότητάς του που τον κάνουν να ξεχωρίζει (ιδέες, 

συναισθήματα, ιδιότητες). 

 Αντιμετωπίζει τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του, προσπαθεί να τις 

αντιμετωπίσει χωρίς να έχει αρνητικά συναισθήματα για αυτές, δεδομένου ότι τις 

αντιλαμβάνεται ως αναπόσπαστο μέρος της προσωπικότητάς του. 

 Εκφράζει ευθαρσώς τις ανάγκες και τις προσδοκίες του. 

 Υπερασπίζεται το δίκιο του χωρίς να προσβάλει το δίκιο των άλλων. 

 Είναι ειλικρινής με τα συναισθήματά του, ικανός να τα εκφράσει και συνεπής σε 

σχέση με αυτά. 

 Δεν αμύνεται απέναντι στην αλλαγή και είναι ανοικτός σε νέες καταστάσεις. 

 Αποκτά συνεχώς νέες πληροφορίες, γνώσεις και ικανότητες. 

 Κατανοεί τους άλλους, συνυπάρχει με αυτούς χωρίς αναίτια κριτική, χωρίς να 

τους εκμεταλλεύεται και χωρίς να τους μειώνει με τη συμπεριφορά του. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο, τα άτομα με υψηλή 

αυτοεκτίμηση χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα για τις πράξεις τους, αισιοδοξία, 

δημιουργικότητα, αγωνιστικότητα, τόλμη, συγκρότηση, αυτοέλεγχο – εσωτερική 

ισορροπία, ανθεκτικότητα στις κριτικές των άλλων, καθώς και ανεκτικότητα και 

σεβασμό για τους άλλους. Δηλαδή, όπως τονίζει η Wegscheider-Cruse, η θετική 

αξιολόγηση του εαυτού τους δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα να 

συμπεριφέρονται αποτελεσματικά, να έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και να 

αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής (Κυριάκου, Νικοδήμου & Πουκή, 2010: 35-

36).  

Τέλος, ο άνθρωπος που αποδέχεται τον εαυτό του, δηλαδή εκτιμά τις θετικές 

πλευρές και δραστηριότητές του και παράλληλα αντιμετωπίζει με δημιουργικό τρόπο 

της ελλείψεις του, πιθανολογείται ότι θα έχει το σθένος να παραδεχτεί τα αντίστοιχα 
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στοιχεία του άλλου. Ένα τέτοιο δεδομένο θα έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να 

διαμορφώσει μία ειλικρινή και δημιουργική σχέση μαζί του. Συνεπώς, η 

αυτοεκτίμηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη και της 

αλληλοεκτίμησης, η οποία με τη σειρά της αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για κάθε 

ανθρώπινη σχέση (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998: 77). 

 Ωστόσο, τα άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση μπορούν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες: στην πρώτη ανήκουν αυτά που το προϊόν της ζωής τους, οι ικανότητες, οι 

πράξεις και ο τρόπος που πολιτεύονται συνηγορούν στο αυξημένο αυτό-συναίσθημα, 

στην αποφασιστικότητα, στη σιγουριά και στην αυτοπεποίθηση, ενώ στη δεύτερη 

εντάσσονται εκείνα που αν και η πλειονότητα των ιδιοτήτων τους καταδεικνύει 

ημιμάθεια, επιπολαιότητα, λανθασμένη λήψη αποφάσεων και πλημμελή διαχείριση 

προβλημάτων, η αυτοεκτίμησή τους έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, παρά τις 

ενδείξεις και τις συγκρούσεις με τον κοινωνικό περίγυρο. Η πρώτη ομάδα 

αποτελείται από ανθρώπους χαμηλών συνήθως τόνων, μετριόφρονες και 

καλλιεργημένους, οι οποίοι προκρίνουν τις πράξεις από τα λόγια με επίγνωση των 

δυνατοτήτων και των ορίων τους. Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι η 

ανεκτικότητα και η βεβαιότητα στις επιλογές τους, η οποία αντικατοπτρίζει την 

εσωτερική ισορροπία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους που ποτέ δε νοθεύεται από 

τη μισαλλοδοξία της έπαρσης και του ναρκισσισμού. Είναι ανοικτοί προς τους 

ανθρώπους, δημοφιλείς, συναναστρέφονται εύκολα με άτομα από ετερογενή 

περιβάλλοντα και είναι επιδεκτικοί στα νέα ερεθίσματα και προκλήσεις. Αντίθετα, η 

δεύτερη ομάδα αποτελεί ένα επικίνδυνο είδος ανθρώπων με το δεδομένο ότι, αν και 

ανασφαλείς, μειονεκτούντες και στερούμενοι αυτογνωσίας, κατάφεραν -

κινητοποιώντας όλους τους αμυντικούς μηχανισμούς και τις θετικές ενισχύσεις από 

ένα αναξιοκρατικό σύστημα- να μεταλλάξουν σε ανεδαφική και αστήρικτη 

αυτοεκτίμηση την ανεπάρκειά τους και να καταλάβουν θέσεις σε μία κοινωνία που 

δρα ως λίπασμα στις επιδιώξεις, στις ακόρεστες ορέξεις και στις θελήσεις των 

επιδειξιών. Πιστεύουν ακράδαντα ότι είναι ξεχωριστοί, χωρίς ποτέ στην πράξη να 

μπορούν να αποδείξουν γιατί, και αν κάποτε απειληθούν οι ιδιότητές τους, επιτίθενται 

με μένος κατά των αμφισβητιών (Παπάνης, 2011: 75).    

 

44..22..11..33  ΤΤαα  γγννωωρρίίσσμμαατταα  ττωωνν  ααττόόμμωωνν  μμεε  χχααμμηηλλήή  ααυυττοοεεκκττίίμμηησσηη 

Σε ό,τι αφορά στους ανθρώπους με χαμηλή αυτοεκτίμηση, η Wegscheider-

Cruse ισχυρίζεται πως, αν αξιολογούν αρνητικά τον εαυτό τους, οι σκοτούρες και τα 



106 

 

αρνητικά συναισθήματα της καθημερινότητας επιτείνονται και μοιάζουν αξεπέραστα. 

Δεν εμπιστεύονται τις ικανότητές τους και εξαρτώνται πολύ από τη γνώμη των 

άλλων. Αποφεύγουν την ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών, επειδή φοβούνται την 

αποτυχία. Δεν αποδέχονται τον εαυτό τους έτσι όπως είναι και αισθάνονται ότι πρέπει 

να είναι πάντα ευπροσάρμοστοι και καθωσπρέπει για να είναι αποδεκτοί. Συνήθως 

«προγραμματίζονται» να λειτουργούν με τον τρόπο αυτό από την παιδική τους 

ηλικία. Έχουν υποστεί την αυστηρή κριτική και τις υπερβολικές απαιτήσεις των 

γονέων τους, την υπερπροστασία ή την παρεμπόδιση της ανεξαρτησίας τους. 

Νιώθουν πιο ασφαλείς μόνο αν οι άλλοι τους αγαπούν, χωρίς να τους κρίνουν ή να 

τους απορρίπτουν. Αισθάνονται σημαντικοί, όταν οι άλλοι τους αναγνωρίζουν, επειδή 

κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους ή πετυχαίνουν τους στόχους – σχέδιά τους. Κατά 

βάθος πιστεύουν ότι, για να αξίζουν και να τους δεχθούν οι άλλοι, δε θα έπρεπε να 

έχουν ελαττώματα ή να κάνουν λάθη. Λόγω της ευαισθησίας που τους χαρακτηρίζει, 

αισθάνονται συχνά πληγωμένοι, ταραγμένοι και θυμωμένοι από τις απόψεις και τις 

κριτικές των άλλων. Σύμφωνα, επίσης, με τον Παρασκευόπουλο, τα άτομα με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση χαρακτηρίζονται από τα εξής στοιχεία (Κυριάκου, Νικοδήμου & 

Πουκή, 2010: 36-37): 

 Αισθήματα κατωτερότητας και ανασφάλειας. 

 Δυσκολία κοινωνικής ένταξης και αισθήματα μοναξιάς. 

 Υπερβολική ευθιξία και χαμηλές αντοχές στις συντροφικές σχέσεις. 

 Παραμέληση ικανοποίησης βασικών προσωπικών αναγκών. 

 Παραμέληση της εξωτερικής εμφάνισης. 

 Υπερβολική ενασχόληση με αυτό που οι άλλοι σκέφτονται γι’ αυτούς. 

 Υπερβολική ανησυχία μήπως και ενοχλήθηκε κάποιος άλλος εξαιτίας τους. 

 Διάχυτο άγχος και συχνά αισθήματα απογοήτευσης. 

 Δυσκολία να ερμηνεύσουν με ειλικρίνεια την πραγματικότητα. 

 Επικέντρωση στα αρνητικά στοιχεία μίας κατάστασης. 

 Μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες. 

 Δυσκολία να δέχονται φιλοφρονήσεις. 

 Έλλειψη εμπιστοσύνης στις πραγματικές τους απόψεις. 

 Χαμηλές προσδοκίες από τη ζωή. 

 Αναπάντεχες εκρηκτικές συμπεριφορές. 

 Αποφυγή των προκλήσεων. 
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 Κοινωνική απόσυρση. 

 Διαταραχές στη συγκέντρωση, στον ύπνο και στη διατροφή. 

Τέλος, το άτομο που κατατρύχεται από τις αδυναμίες και τις ελλείψεις του και 

δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τις θετικές πλευρές της προσωπικότητάς του, 

συνήθως δεν έχει ευκρινή εικόνα για τους άλλους, ούτε αντιλαμβάνεται με επάρκεια 

την εικόνα που έχουν οι άλλοι γι’ αυτόν / αυτήν (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). 

Κατά συνέπεια, αδυνατεί σε κάθε περίπτωση να προβεί στην ανάπτυξη 

αλληλοεκτίμησης.  

 

4.2.2 Τελειοθηρία – τελειομανία και ανάγκη για αποδοχή 

Δύο ιδιαίτερα σημαντικά γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα 

του ατόμου είναι η τελειοθηρία και η ανάγκη για αποδοχή. Αποτελούν πολύ 

σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την ανθρώπινη προσωπικότητα. Η 

ύπαρξη της τελειοθηρίας και η έλλειψη της ανάγκης για αποδοχή μπορούν να 

οδηγήσουν σε μη ισορροπημένη ψυχική υγεία. Κρίνεται σημαντικό, επομένως, για 

κάθε άνθρωπο να επιχειρεί με κάθε τρόπο να αποφύγει την τελειοθηρία και 

παράλληλα να επιδιώκει δυναμικά και έντονα να επιτύχει την ανάγκη για αποδοχή.  

 

44..22..22..11  ΤΤεελλεειιοοθθηηρρίίαα  

Εξετάσαμε τη θεωρία των παραγόντων της προσωπικότητας του Cattell και 

διαπιστώσαμε ότι η τελειοθηρία αποτελεί το δέκατο πέμπτο από τους δεκαέξι 

παράγοντες της προσωπικότητας. Σχετίζεται με έναν αριθμό από ψυχολογικές, 

διαπροσωπικές και συσχετιζόμενες με την επίτευξη δυσκολίες. Δεν είναι πρωτογενής 

διαταραχή από μόνη της, αλλά μπορεί να είναι ένδειξη διαταραχής και πιο 

συγκεκριμένα της Ψυχαναγκαστικής Καταναγκαστικής Διαταραχής. Γενικότερα, 

αποτελεί έναν παράγοντα που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε παιδιά όσο και σε 

εφήβους και ενήλικες (Κυριάκου, Νικοδήμου & Πουκή, 2010: 57).  

Γενικά, τελειοθηρία είναι η επιθυμία να κάνεις κάτι με τέλειο τρόπο (Queen & 

Queen, 2004). Ειδικότερα, «η τελειοθηρία είναι μία καταναγκαστική, μη ρεαλιστική 

διαδρομή για να επιτευχθεί η απόλυτα αψεγάδιαστη κατάσταση – αποτέλεσμα» 

(Holmes, 2010: 5). Ως τελειομανείς, σύμφωνα με τον Burns, ορίζονται «οι άνθρωποι 

οι οποίοι αγωνίζονται καταναγκαστικά και ακατάπαυστα προς την επίτευξη 

ακατόρθωτων στόχων και οι οποίοι μετρούν την αξία τους εντελώς σε σχέση με την 
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παραγωγικότητα και τα επιτεύγματα» (Antony & Swinson, 2009: 10). Κατά μία 

έννοια, η τελειοθηρία είναι απλά ένας τρόπος για τους μίζερους ανθρώπους να 

αρνηθούν τη μιζέρια τους και μετά να την κρύψουν – θάψουν στον εαυτό τους ή 

στους άλλους (Friel & Friel, 1990). 

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να 

οριστεί η τελειοθηρία. Κάποιοι ερευνητές την προσδιορίζουν ως μία ιδέα ή ως μία 

διάσταση. Άλλοι την αντιλαμβάνονται ως το αποτέλεσμα αρκετών συσχετιζόμενων 

διαστάσεων. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι ορισμοί φαίνεται να συμφωνούν στα 

παρακάτω στοιχεία (Antony & Swinson, 2009: 11-12): 

 Οι άνθρωποι που είναι τελειομανείς τείνουν να έχουν πρότυπα και επιδιώξεις που 

είναι δύσκολο ή αδύνατον να πραγματοποιηθούν. 

 Αν και το να έχει κάποιος υψηλά στάνταρ είναι συχνά χρήσιμο, η τελειομανία 

σχετίζεται με την ύπαρξη τόσο υψηλών στάνταρ που στην πραγματικότητα 

παρεμβαίνουν και επηρεάζουν την απόδοση. 

 Η τελειοθηρία συχνά σχετίζεται με άλλα προβλήματα, όπως είναι η ανησυχία και 

η κατάθλιψη. 

Η τελειοθηρία δεν είναι αρρώστια που την κολλάς. Επίσης, δεν είναι 

κληρονομική, αφού δε γεννιέσαι με αυτήν. Κάποιοι ειδικοί πιστεύουν ότι η 

τελειοθηρία αναπτύσσεται κατά την παιδική ηλικία. Η πίεση από την οικογένεια, η 

πίεση του ίδιου του εαυτού, η κοινωνική πίεση, η πίεση των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και τα μη πραγματικά πρότυπα ρόλων συνδυάζονται σε μία «μεγάλη 

ώθηση» που ωθεί κάποιους ανθρώπους να δουλεύουν σκληρά, να αισθάνονται ένοχοι 

και να ζουν μία ζωή γεμάτη ανησυχία. Πιστεύουν ότι αν δεν είναι τέλειοι, δεν είναι 

άξιοι αγάπης και σεβασμού (Adderholdt & Goldberg, 1999). Θέτουν πολύ υψηλούς, 

πολλές φορές άπιαστους στόχους, τους οποίους είναι πολύ δύσκολο να πετύχουν, με 

αποτέλεσμα να μην είναι ποτέ ευχαριστημένοι από την επίδοσή τους. Επειδή δε 

γνωρίζουν από πού να ξεκινήσουν, αποτυγχάνουν στην πραγματοποίησή τους, Αυτό 

τους οδηγεί να είναι αυστηροί με τον εαυτό τους και να αυτοκατηγορούνται, γεγονός 

που οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος και κατάθλιψη (Κυριάκου, Νικοδήμου & 

Πουκή, 2010).  

Κατά συνέπεια, η τελειοθηρία δεν είναι μία ψυχολογική ανωμαλία, αλλά ένας 

αστερισμός της προσωπικότητας ή μία συλλογή συμπεριφορών, σκέψεων και 

συναισθημάτων. Η ρίζα της είναι ένα ζήτημα αυτοεκτίμησης που έχει την προέλευσή 
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του μέσα στην οικογένεια. Οι τελειοθηρικοί – τελειομανείς πιστεύουν ότι το να είσαι 

τέλειος είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίσεις την αποδοχή και τη συναισθηματική 

σχέση με τους άλλους, κυρίως με τα σημαντικά μέλη της οικογένειας. Αν και τα 

προικισμένα παιδιά κληρονομικά δεν έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση προς την 

τελειοθηρία σε σχέση με τα μη προικισμένα, εντούτοις συμπεριφορές του 

περιβάλλοντός τους, όπως οι υψηλές προσδοκίες των γονιών και η ανταμοιβή τους 

για τα πολύ καλά αποτελέσματα ή τους βαθμούς τους στο σχολείο, είναι πολύ πιθανό 

να δημιουργήσουν συνθήκες οι οποίες ενθαρρύνουν την τελειοθηρία. Οικογενειακά 

περιβάλλοντα που ενισχύουν την αποδοχή, άσχετα από την απόδοση ή τα 

επιτεύγματα, είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν στην τελειοθηρία (Pfeiffer, 2008). 

Ένας εκτεταμένος τύπος έντονης ενασχόλησης του ατόμου με την τάξη, την 

τελειοθηρία και τον ψυχικό και διαπροσωπικό έλεγχο, σε βάρος της ευελιξίας, της 

ανοιχτοσύνης και της αποδοτικότητας, ο οποίος αρχίζει νωρίς στην ενήλικη ζωή και 

είναι παρών σε μία ποικιλία καταστάσεων, φαίνεται από τέσσερα (ή περισσότερα) 

από τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Κοτανίδης, 2010): 

 το άτομο έχει έντονη ενασχόληση με λεπτομέρειες, κανόνες, λίστες, την τάξη, 

την οργάνωση ή τα προγράμματα, σε βαθμό που το κύριο σημείο της 

δραστηριότητας χάνεται. 

 εμφανίζει τελειοθηρία που παρεμποδίζει την ολοκλήρωση μιας εργασίας (π.χ. το 

άτομο είναι ανίκανο να ολοκληρώσει μία προγραμματισμένη δουλειά, επειδή δεν 

πληρούνται οι δικές του υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις). 

 είναι υπερβολικά αφοσιωμένο στην εργασία και στην παραγωγικότητα με 

αποκλεισμό των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου και των φιλικών 

σχέσεων (που δεν εξηγείται από φανερή οικονομική ανάγκη). 

 είναι υπερβολικά ευσυνείδητο, λεπτολόγο και άκαμπτο σε θέματα ηθικής, ηθών ή 

αξιών (που δεν εξηγείται από πολιτισμική ή θρησκευτική ταυτοποίηση). 

 είναι ανίκανο να πετάξει φθαρμένα ή χωρίς αξία αντικείμενα, ακόμα και όταν δεν 

έχουν συναισθηματική αξία. 

 είναι απρόθυμο να κάνει καταμερισμό καθηκόντων ή να δουλέψει με άλλους, 

εκτός εάν αυτοί υποταχθούν στον ακριβή δικό του τρόπο που κάνει τα διάφορα 

πράγματα. 
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 υιοθετεί έναν τσιγγούνικο τρόπο στο ξόδεμα των χρημάτων, τόσο για τον εαυτό 

του, όσο και για τους άλλους. Τα χρήματα θεωρούνται σαν κάτι που πρέπει να 

συσσωρευτεί και να διαφυλαχθεί για μελλοντικές καταστροφές. 

 εμφανίζει ακαμψία και ισχυρογνωμοσύνη. 

 Η τελειοθηρία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της ηγεσίας. Η ηγεσία 

απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια και δέσμευση στην ποιότητα, αλλά σπάνια απαιτεί 

τελειοθηρία. Ενώ η ηγεσία δεν απαιτεί να είσαι τέλειος, απαιτεί όμως ό,τι χρειάζεται 

και είναι απαραίτητο (Myatt, 2010). Γενικότερα, σε ό,τι αφορά στη σχολική διοίκηση, 

η τελειοθηρία αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επιφέρουν χάσιμο χρόνου για 

τους σχολικούς ηγέτες. Η κατανάλωση – σπατάλη υψηλής ενέργειας σε καθήκοντα 

μικρής απόδοσης θεωρείται φτωχή χρήση των πιο σημαντικών πηγών ενέργειας που 

διαθέτουμε. Πρέπει να δίνεται σε κάθε εργασία η δέουσα προσοχή. Τίποτε 

παραπάνω. Αυτό είναι αρκετό για να προχωρήσουμε (Ramsey, 2001). Οι σχολικοί 

ηγέτες που είναι τελειοθηρικοί ίσως να περιορίζουν τους εαυτούς τους μόνο σε ένα 

πολύ μικρό διαμάντι, αντί να καλλιεργούν ένα σύνολο από διαμάντια. Η εστίαση στις 

λεπτομέρειες από την πλευρά τους συχνά οδηγεί στην παραμέληση των 

μακροχρόνιων στόχων και σχεδίων. Αν και δουλεύουν υπερβολικά στην εργασία 

τους, εντούτοις σπάνια μεταβιβάζουν καθήκοντα ή αρμοδιότητες, φοβούμενοι ότι οι 

άλλοι ίσως να μην είναι τόσο ικανοί όσο είναι οι ίδιοι (Brock & Grady, 2002). 

 

44..22..22..22  ΑΑννάάγγκκηη  γγιιαα  ααπποοδδοοχχήή 

Η έννοια «ανάγκη» χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή, χωρίς να 

χρειάζεται να οριστεί ακριβώς το σημασιολογικό της περιεχόμενο. Πολλές φορές 

συγχέεται με άλλες έννοιες που είναι παρεμφερείς, όπως η αναγκαιότητα, η επιθυμία 

και η ζήτηση και προσδιορίζεται πάντοτε στο πλαίσιο μίας θεωρητικής προσέγγισης 

(Κόκκος, 1999). Πολλοί, επίσης, αντιλαμβάνονται την υποκίνηση ως τις εσωτερικές 

επιθυμίες και ορμές που βασίζονται σε ανάγκες (Rogers, 1999). 

 Με τον όρο «ανάγκη» μπορεί να οριστεί ως καθετί που προϋποτίθεται για την 

επιβίωση και την ευτυχία ενός ατόμου (Χατζηπαντελή, 1999). Σύμφωνα με τον 

Τριλιανό (2002), η ανάγκη μπορεί να οριστεί γενικά ως μία κατάσταση στέρησης, η 

ύπαρξη της οποίας δημιουργεί κάποιο κίνητρο για να ενεργήσει ο κάθε άνθρωπος 

(Πασιαρδής, 2004). 
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Με πιο απλά ίσως λόγια, θα μπορούσαμε ίσως να ισχυριστούμε ότι ανάγκη 

μπορεί να θεωρηθεί ό,τι μας λείπει. Με βάση τα όσα αναφέρουν οι Καψάλης και 

Παπασταμάτης (2000), η έννοια της ανάγκης παρουσιάζει τρεις τουλάχιστον 

παραλλαγές: 

 Η ανάγκη ως ασυμφωνία. 

 Η ανάγκη είναι μία επιθυμία ή μία προτίμηση. 

 Η ανάγκη από την πλευρά της προσέγγισης «του ελλείμματος». 

Στο τρίτο επίπεδο της πυραμίδας του Maslow βρίσκονται οι κοινωνικές 

ανάγκες. Κυρίαρχη θέση σε αυτές κατέχει η ανάγκη του δεσμού ή αλλιώς του 

ανήκειν. Η ανάγκη για αποδοχή από την ομάδα μαζί με τη σωματική εγγύτητα με 

τους άλλους αποτελεί την πρώτη κοινωνιολογική ανάγκη (Ballon, 2003).  

Η επίτευξη της προσωπικής ικανοποίησης σύμφωνα με τον Turner (2006) έχει 

υπάρξει το αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας από τους ψυχολόγους της εργασίας. 

Προέκυψε ότι οι περισσότερες πράξεις των ανθρώπων γίνονται για να ικανοποιηθεί 

είτε κάποια φυσική – σωματική ανάγκη, όπως είναι η ανάγκη για φαγητό, ή μία 

συναισθηματική ανάγκη, όπως είναι η ανάγκη για αποδοχή, για αναγνώριση ή για 

επίτευξη. Η ανάγκη για αποδοχή αποτελεί την πρώτη συναισθηματική ανάγκη όλων 

των ανθρώπων. Προέρχεται από εξωτερική έγκριση, από το αίσθημα ότι είσαι μέλος 

ενός ζευγαριού, μίας οργάνωσης ή μίας ομάδας συνομηλίκων (McGraw, 2001: 132).  

Οι άνθρωποι, ως μέλη μίας κοινωνίας, έχουν ανάγκη για αποδοχή (Howard, 

2010). Όλοι μας χρειαζόμαστε να αισθανθούμε ότι ανήκουμε. Στο πρόσωπο της 

απόρριψης μπορούμε ο καθένας να φορέσουμε ένα γενναίο προσωπείο – μάσκα και 

να προσποιηθούμε ότι μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς την αποδοχή. Αυτό είναι 

αλήθεια. Μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς την τροφή που παρέχει η αποδοχή. Όμως, 

δεν μπορούμε να ευδοκιμήσουμε χωρίς αυτήν (Kelly, 2004: 54). 

Η κοινωνική συμπεριφορά έχει πολλές σημαντικές λειτουργίες. Καμία 

κοινωνία δε θα υπήρχε, αν οι άνθρωποι δεν ένιωθαν την ανάγκη για δεσμό και 

αποδοχή. Η ανάπτυξη ισχυρών προσκολλήσεων – συνδέσεων μεταξύ των ανθρώπων 

παίρνει χρόνο και κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι ικανός να παραμείνει μέλος μίας 

ομάδας, παρά το γεγονός ότι αυτά τα δυνατά συναισθήματα δεν έχουν ακόμη 

αναπτυχθεί και ίσως ποτέ να μην αναπτυχθούν. Η κοινωνία δεν μπορεί να στηριχθεί 

στο ασταθές θεμέλιο της αληθινής αγάπης. Αν τα συναισθήματα, όπως αυτό της 

αγάπης, αποτελούσαν προϋποθέσεις για την ανθρώπινη συνύπαρξη, τότε η 
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πλειοψηφία των κοινωνιών θα διαλυόταν πολύ πριν να μπορέσουν να αναπτυχθούν 

ισχυρές προσκολλήσεις (Grigorenko, Ruzgis & Sternberg, 1997: 340). 

Οι γονείς είναι οι πρώτοι καθρέφτες των παιδιών. Αν αυτό που τα παιδιά 

βλέπουν σε αυτούς τους σημαντικούς καθρέφτες δε είναι η άνευ όρων αγάπη, η χαρά 

και η αποδοχή, αλλά αντίθετα είναι η απογοήτευση και ο θυμός, τότε αυτό μπορεί να 

τους οδηγήσει να πιστέψουν ότι είναι μη σημαντικοί και χωρίς αξία. Αν οι γονείς 

τους, οι οποίοι υποτίθεται ότι τους αγαπούν, δεν μπορούν να τους δεχθούν όπως 

είναι, τι ελπίδα έχουν να τους αγαπήσει οποιοσδήποτε άλλος (Strip, 2000);  

Ειδικότερα, η ηλικία μεταξύ των δέκα και δεκαπέντε ετών είναι πολύ 

σημαντική για τα παιδιά, αφού κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αυτά 

παρουσιάζουν την τάση να συμμορφώνονται, κάνοντας οτιδήποτε για να γίνουν 

αποδεκτοί από τους συνομηλίκους τους. Στην ανάγκη τους για αποδοχή συχνά 

κρύβουν τα πραγματικά τους αισθήματα από φόβο μήπως δε γίνουν αγαπητοί και 

αποδεκτοί γι αυτό που πραγματικά είναι (Hay, 1991). Γίνεται αντιληπτό ότι η ανάγκη 

για αποδοχή αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζεται ο φόβος τόσο των παιδιών όσο 

και των ενηλίκων (Bourne, 2010). 

Ολοκληρώνοντας, σε ό,τι αφορά τη σύνδεση της ανάγκης για αποδοχή με την 

ηγεσία στην οργάνωση των επιχειρήσεων, οι καλοί και δυνατοί ηγέτες, ως 

επικεφαλής της ομάδας, θα πρέπει να κάνουν τα εξής (Stern & Deimler, 2006: 313):  

 Να κερδίσουν την ολοκληρωμένη και πρόθυμη αποδοχή της ηγεσίας τους. 

 Να καθορίσουν τους επιχειρησιακούς σκοπούς, τους αντικειμενικούς στόχους και 

τα πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία είναι τόσο φιλόδοξα όσο οι ενδεχόμενες 

ικανότητες του οργανισμού θα επιτρέψουν. 

 Να συστήσουν και θα παρακινήσουν τον οργανισμό να αποδεχτεί ως δικούς του 

αυτούς τους ιδιωτικά καθορισμένους αντικειμενικούς στόχους. Ο βαθμός της 

εισαγωγής – σύστασης θα είναι στο μέγιστο βαθμό σχετικός με τη διατήρηση της 

αποδοχής της ηγεσίας. Η ανάγκη για αποδοχή είναι ο λόγος που ο νέος μάνατζερ 

πρέπει πάντα να κινείται αργά, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες επειγόντων 

περιστατικών. Σ’ αυτά δεν πρέπει να κινείται αργά, αν επιθυμεί τη διατήρηση της 

ηγεσίας. 

 Να αλλάξουν τις σχέσεις του οργανισμού εσωτερικά ως απαραίτητη προϋπόθεση 

για να διευκολυνθούν τόσο η αποδοχή όσο και η επίτευξη των νέων 

αντικειμενικών στόχων. 
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4. 3 Άγχος 

Δύο από τις πιο σημαντικές συναισθηματικές αντιδράσεις του ανθρώπου είναι 

το στρες και το άγχος. Για την πλειοψηφία των επιστημόνων και των ειδικών οι δύο 

αυτές αντιδράσεις αποτελούν έννοιες διαφορετικές, αφού ισχυρίζονται ότι η δεύτερη 

είναι φυσικό επακόλουθο της πρώτης. Για κάποιους άλλους, όμως, θεωρούνται ως 

ταυτόσημες έννοιες. Αν επιχειρήσουμε, επίσης, να εξετάσουμε την μετάφραση των 

όρων ‘stress’ και ‘anxiety’ στα Ελληνικά, θα διαπιστώσουμε ότι και οι δύο λέξεις 

μεταφράζονται και ως «άγχος». Αυτό το δεδομένο καταδεικνύει ότι, ακόμη και αν οι 

δύο αυτοί όροι δεν είναι ταυτόσημοι, σίγουρα διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους. 

 

4.3.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση του στρες και του άγχους 

Το στρες και το άγχος είναι φυσιολογικές συναισθηματικές αντιδράσεις που 

αφορούν σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Σε ένα ήπιο επίπεδο – μορφή τόσο το στρες 

όσο και το άγχος είναι υγιή και ευεργετικά, επειδή παρακινούν το κάθε άτομο να 

προετοιμάσει μία αντίδραση είτε για να παραμείνει αυτό σε εγρήγορση είτε για να 

λειτουργήσει αυτή ως προειδοποίηση στον κίνδυνο (Sanchis-Alfonso, 2011). 

Δυστυχώς, η πίεση και το άγχος πηγαίνουν μαζί. Στην πραγματικότητα ένα από τα 

βασικότερα συμπτώματα της πίεσης είναι το άγχος. Το στρες είναι υπεύθυνο άμεσα ή 

έμμεσα για το ογδόντα τοις εκατό όλων των ασθενειών (Muirhead, 2008). 

Το στρες ή ψυχολογική πίεση είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Ένα σημαντικό 

λάθος που έχει γίνει είναι το ότι επιχειρήθηκε να προσδιοριστεί σε σχέση με τα 

καταστροφικά του αποτελέσματα. Ωστόσο, σε κάποιο επίπεδο, η πίεση εκλαμβάνεται 

ως ένα κίνητρο. Όπως σχολίασε ο Seyle το 1974, η πίεση είναι ένα κομμάτι της ζωής. 

Χωρίς το στρες δε θα θέλαμε να επιβιώσουμε, αφού κάποιος βαθμός πίεσης είναι 

αναζωογονητικός. Αν ορίσουμε το στρες με βάση τα καταστροφικά του 

αποτελέσματα, αυτό θα ήταν περιοριστικό, αφού δεν μπορεί να υπάρξει κάποια 

εργασία, η οποία δε θα είναι πιεστική σε κάποια στιγμή και έτσι το στρες μπορεί να 

είναι παραγωγικό (Chaplain, 2001). Συνεπώς, είναι λογικό κάποια άτομα να απαιτούν 

το σωστό ποσοστό άγχους, ώστε αυτό να τα διατηρεί φυσικά και πνευματικά σε 

ετοιμότητα (Dubrin, 2004).  

Πιο συγκεκριμένα, το στρες μπορεί να οριστεί ως «μία δυναμική κατάσταση 

στην οποία ένα άτομο έρχεται αντιμέτωπο με μία ευκαιρία, έναν περιορισμό – 
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εξαναγκασμό, μία επείγουσα ανάγκη, μία πίεση, μία πνευματική ή φυσική ένταση, ή 

απαίτηση, καθώς σχετίζεται με τα αντιληπτά αποτελέσματα, συγκεκριμένα και μη» 

(Hudges et al, 2002). Επίσης, όπως τονίζει ο Elkin (1999), μπορεί απλά να περιγραφεί 

ως «μία αναπόφευκτη συνέπεια της ζωής» (Sorenson (2007: 10). 

Κατά μία διαφορετική άποψη, οι Lazarus & Folkman προσδιόρισαν το στρες 

ως «ένα γεγονός στο οποίο οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος και ή οι εσωτερικές 

απαιτήσεις υπερβαίνουν τις προσαρμόσιμες πηγές του ατόμου, το σύστημα ιστών – 

πλέγματός του, ή το κοινωνικό σύστημα του οποίου κάποιος είναι μέρος». Στο 

συγκεκριμένο ορισμό το στρες είναι μία αλληλεπιδραστική διαδικασία ανάμεσα στο 

σύστημα του περιβάλλοντος και στις προσαρμόσιμες πηγές του συστήματος του 

ατόμου (Safaria, Othman & Wahab, 2011: 92). 

Σύμφωνα και πάλι με τους Lazarus & Folkman, «η ψυχολογική πίεση μπορεί 

να αφορά γεγονότα που συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον του ατόμου ή στον 

εσωτερικό του κόσμο είτε μπορεί να είναι η αντίδρασή του σε καταστάσεις που 

αντιμετωπίζει. Πηγάζει επίσης από την αλλαγή, την αβεβαιότητα και την 

ανισορροπία ανάμεσα στις πιέσεις που ασκεί στα άτομα το περιβάλλον και στην 

ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε αυτές» (Νόβα-Καλτσούνη, Μακρή-Μπότσαρη 

& Τσιμπουκλή, 2002: 143). 

Από την άλλη πλευρά, το άγχος τείνει να κάνει την εμφάνισή του σε απειλές 

που τίθενται από παράγοντες πίεσης (stressors), όπως είναι ο σωματικός κίνδυνος, η 

απώλεια ή η αποτυχία. Το άγχος είναι από μόνο του ένας παράγοντας πίεσης, αφού 

μας θέτει απαιτήσεις, καθώς και μία συναισθηματική απόκριση στο στρες (Roberts, 

Spink & Pemberton, 1999). Όπως τονίζει ο Schuler, «το άγχος είναι μία δυναμική 

κατάσταση στην οποία ένα άτομο βρίσκεται αντιμέτωπο με μία ευκαιρία, απαίτηση ή 

κάποιο πόρο που σχετίζεται με αυτό το οποίο επιθυμεί το άτομο και για την οποία το 

αποτέλεσμα θεωρείται τόσο αβέβαιο όσο και σημαντικό» (Robbins & Judge, 2011: 

544). Επίσης, ορίζεται ως «η πνευματική και φυσική κατάσταση, η οποία είναι 

αποτέλεσμα μίας διακρινόμενης απειλής που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα». 

Αποτελεί, επομένως, μία εσωτερική ανταπόκριση σε μία κατάσταση 

ενεργητικότητας. Το αγχωμένο άτομο είναι φυσικά και πνευματικά σε εγρήγορση 

(Dubrin, 2004: 486).  

Σύμφωνα και πάλι με τον Schuler, «το άγχος εκδηλώνεται με διάφορους 

τρόπους, όπως με υψηλή αρτηριακή πίεση, έλκη, οξυθυμία, δυσκολία στη λήψη 

αποφάσεων ρουτίνας, απώλεια της όρεξης, ροπή σε ατυχήματα κ.ά. Τα συμπτώματα 
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αυτά εμπίπτουν σε τρεις γενικές κατηγορίες: στα οργανικά, στα ψυχολογικά και στα 

συμπεριφορικά συμπτώματα» (Robbins & Judge, 2011: 546). 

Το άγχος είναι εσωτερικό και υποκειμενικό. Οι άνθρωποι σήμερα 

αντιμετωπίζουν άγχος σε σχέση με τις καθημερινές τους δυσκολίες, αλλά ταυτόχρονα 

βιώνουν και ένα βαθύτερο υπαρξιακό άγχος που έχει να κάνει με την κατεύθυνση της 

ζωής τους, με ανεκπλήρωτες επιθυμίες, με απραγματοποίητα ιδανικά και με τη 

σπατάλη του δυναμικού τους σε καταναλωτικούς παραδείσους. Η διαδικασία 

διερεύνησης του πραγματικού εαυτού μέσα από μελέτη, εσωτερικό διάλογο, γνήσιες 

διαπροσωπικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από αποδοχή και εμπιστοσύνη και η 

ατομική ή η ομαδική συμβουλευτική είναι αυτή που δίνει στον άνθρωπο τη 

δυνατότητα να γνωρίσει τον εαυτό του και τα πραγματικά – μοναδικά του «θέλω» για 

να επιλέξει τον απόλυτα προσωπικό ορισμό της ευτυχίας και να αμβλύνει το άγχος 

που του δημιουργούν οι εξωτερικές πιέσεις (Κυριάκου, Νικοδήμου & Πουκή, 2010). 

Σύμφωνα με άλλες απόψεις, ωστόσο, όπως αυτή του Leifer (2008: 120), «δεν 

υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του στρες και του άγχους. Οι άνθρωποι πιέζονται ως 

ένα βαθμό από τα φόβο ότι τα πράγματα πήγαν ή πηγαίνουν άσχημα. Στρες είναι ο 

φόβος ότι τα πράγματα είναι άσχημα, πηγαίνουν άσχημα και παραμένουν άσχημα, με 

αποτέλεσμα η επιβίωση και η καλή μορφή του σώματος να απειλούνται από αυτά τα 

άσχημα πράγματα. Ο συγκεκριμένος ορισμός του στρες είναι όμοιος με τον ορισμό 

ότι το άγχος είναι ο φόβος του μέλλοντος ή ενός φανταστικού κινδύνου. Συνεπώς, 

τόσο το στρες όσο και το άγχος αποτελούν απάντηση στον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο. 

Η πίεση είναι άγχος και το άγχος είναι πιεστικό. Προέρχονται από την ίδια νοητική 

κατάσταση και έχουν την ίδια φυσιολογία».  

Ολοκληρώνοντας, υπάρχει μια σχέση συναλλαγής ανάμεσα στο επίπεδο 

άγχους και στην επίδοση ενός ατόμου. Η ψυχική και η σωματική απόδοση 

αυξάνονται όσο αυξάνεται το επίπεδο άγχους. Σταδιακά όμως φτάνουμε σε ένα 

σημείο, όπου κάθε αύξηση στο επίπεδο άγχους, μειώνει την επίδοση, γεγονός που 

συμβαίνει ταχέως. Όλοι χρειαζόμαστε κάποια ποσότητα άγχους, ωστόσο το 

υπερβολικό άγχος ελαττώνει την επίδοσή μας (Χωματίδου, 2013). 

 

4.3.2 Το άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρος (Trait) και ως τρέχουσα 

συναισθηματική κατάσταση (State) 

Οι ψυχολόγοι συχνά κάνουν διαχωρισμό μεταξύ του άγχους ως 

χαρακτηρολογικής παραμέτρου (trait) και ως τρέχουσας συναισθηματικής 
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κατάστασης (state). Το άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρος αποτελεί μεταβλητή 

της προσωπικότητας. Οι άνθρωποι που τους διακατέχει έχουν μόνιμα συναισθήματα 

φόβου. Αντίθετα, το άγχος ως τρέχουσα συναισθηματική κατάσταση είναι μία 

προσωρινή συνθήκη διέγερσης που ενεργοποιείται από μία συγκεκριμένη κατάσταση, 

όπως είναι η παραμονή μίας τελικής εξέτασης, μία μεγάλη συνάντηση, μία 

συνέντευξη για δουλειά ή μία επίσκεψη στον οδοντίατρο (Nevid & Rathus, 2010). 

 Οι έρευνες για τη σχέση μεταξύ του άγχους ως χαρακτηρολικής παραμέτρου  

και ως τρέχουσας συναισθηματικής κατάστασης φανερώνουν τη σημασία των 

συναφών παραγόντων. Ο Hodges παρουσίασε ότι το άγχος ως χαρακτηρολογική 

πράμετρος σχετίζεται θετικά με την αύξηση του άγχους ως τρέχουσα κατάσταση, 

όταν η πίεση επιβάλλεται μέσα από την απειλή στην αυτοεκτίμηση που προσφέρεται 

από την αποτυχία σε μία εργασία – καθήκον και όχι όταν ο παράγοντας πίεσης είναι 

σωματικός στη φύση του, όπως είναι ένα ηλεκτρικό σοκ για παράδειγμα. Τέτοιου 

είδους συμπεράσματα, όπως τονίζει ο Eysenck, προτείνουν ότι το άγχος ως στρες 

σχετίζεται πρωταρχικά με την ευαισθησία της απειλής του «εγώ» (Matthews, Deary 

& Whiteman, 2003: 106).     

Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών μορφών έγινε γνωστή από τον 

Spielberger το 1966, ο οποίος προσδιόρισε το άγχος συναισθηματική κατάσταση ως 

«μία υπαρκτή και άμεση συναισθηματική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από φόβο 

και ένταση», ενώ το άγχος χαρακτηρολογική παράμετρο ως «μία προδιάθεση για την 

αντίληψη συγκεκριμένων καταστάσεων ως απειλητικές και την ανταπόκριση σε 

αυτές με ποικίλα επίπεδα άγχους ως συναισθηματική κατάσταση» (Roberts, Spink & 

Pemberton, 1999: 88). Το άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρος αναφέρεται στο 

άγχος ως άποψη – ιδέα της προσωπικότητας. Το άτομο με υψηλό επίπεδο τέτοιου 

άγχους θα είναι συνεχώς αγχώδες, άσχετα σχεδόν με το ποια είναι η κατάσταση. Το 

άγχος ως συναισθηματική κατάσταση αναφέρεται σε εκείνη τη συναισθηματική 

κατάσταση του άγχους, την οποία το άτομο ζει ως εμπειρία πριν και κατά τη διάρκεια 

του ανταγωνισμού (Jarvis, 1999: 66). 

Και οι δύο αυτές μορφές άγχους μπορούν να διαχωριστούν σε αντιληπτικό και 

σωματικό άγχος. Το πρώτο είναι το πνευματικό – διανοητικό συστατικό του άγχους 

που προκαλείται από την αρνητική αξιολόγηση της απόδοσης του ατόμου ενώ το 

σωματικό άγχος είναι τα φυσιολογικά και συναισθηματικά στοιχεία εκείνα της 

εμπειρίας άγχους που σχετίζονται με την αυτόνομη διέγερση (Roberts, Spink & 

Pemberton, 1999). 
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4.3.3 Άγχος και σχολική ηγεσία 

Το στρες και το άγχος αποτέλεσαν πεδία έρευνας και για τη σχολική διοίκηση, 

με επίκεντρο φυσικά τους διευθυντές σχολείων. Η πιθανότητα αυτά να επηρεάζουν 

την παραπάνω κατηγορία ηγετικών στελεχών, με άμεσες επιπτώσεις στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου, όπως αυτή εκφράζεται με την επίδοση των 

μαθητών, έστρεψε το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών στην προσπάθεια 

διερεύνησής του. 

Η έρευνα του Carr (1994) σε σχολικούς διευθυντές στην Αυστραλία 

αποκάλυψε ότι οι τρεις κυριότεροι παράγοντες που ευθύνονταν για τη δημιουργία 

άγχους ήταν το αίσθημα της έλλειψης υποστήριξης από το τμήμα εκπαίδευσης, οι 

δύσκολες απαιτήσεις τη εργασίας και οι προσδοκίες του εργοδότη, καθώς και η 

δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις με το υπόλοιπο προσωπικό. Οι Ostell & 

Oakland (1995) διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικές αλλαγές αναφέρονταν πιο συχνά 

ως η κυριότερη δυσκολία στο ρόλο των διευθυντών. Αποκαλύφθηκαν πέντε τομείς 

στους οποίους θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν οι αλλαγές αυτές: έλλειψη 

διοικητικής εκπαίδευσης, αυξανόμενος φόρτος εργασίας, διδακτικά καθήκοντα που 

συνεχώς ελαττώνονται, γραφειοκρατικές ανησυχίες και ταχύτητα αλλαγών. Δυσφορία 

στους διευθυντές της συγκεκριμένης έρευνας δημιουργούσαν οι σχέσεις και οι 

ευθύνες για μεγάλο αριθμό άλλων ατόμων, η σύγκρουση καθώς και η ασάφεια 

ρόλων. Η έρευνα του Cockburn (1996) σε διευθυντές κατέληξε σε συγκεκριμένες 

πηγές που προκαλούν άγχος, όπως είναι: ο τεράστιος όγκος γραφειακής εργασίας που 

πρέπει αυτοί να διεκπεραιώσουν, οι σχέσεις με το προσωπικό, τους γονείς και τους 

παράγοντες της κοινότητας, η οικονομική διαχείριση, η έλλειψη χρόνου, η έλλειψη 

γραμματειακού προσωπικού και η ανάγκη για λήψη αποφάσεων σε διάφορα θέματα. 

Αντίθετα, στην έρευνα του Nhondu (1999) στη Ζιμπάμπουε, οι τρεις πρώτοι 

παράγοντες άγχους ήταν η σχέση με τους γονείς, η έλλειψη εκπαιδευτικών υλικών 

και οι ανεπαρκείς πόροι. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι ανάλογα με τις ιδιαίτερες 

συνθήκες κάθε χώρας στην οποία διεξάγεται η έρευνα διαφοροποιούνται και οι πηγές 

άγχους. Τέλος, οι Τσάκκιρος και Πασιαρδής (2002), επισημαίνουν τους εξής τομείς 

που προκαλούν άγχος στους διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο 

(Τσάκκιρος & Πασιαρδής, 2006: 542-543): 

 Τις διαπροσωπικές σχέσεις είτε με συναδέλφους είτε με γονείς ή ακόμη και με 

μαθητές. 
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 Τις παρεμβάσεις ή τις απαιτήσεις των γονιών για διάφορα θέματα. 

 Την οργάνωση του σχολείου. 

 Τη διάβρωση του έργου της σχολικής μονάδας από εξωσχολικούς 

παράγοντες. 

 Την επιτυχία του έργου τους. 

 Τις πάρα πολλές υπευθυνότητες που έχουν να αντιμετωπίσουν. 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι βασικότερες παράμετροι που δημιουργούν 

καταστάσεις στρες στο διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι οι εξής 

(Γεωργογιάννης, Γκόβαρης & Γιάννακα, 2009): 

 Η προσωπικότητα του διευθυντή ως ατόμου. 

 Η έλλειψη επιστημονικής – εκπαιδευτικής επάρκειας και ετοιμότητας. 

 Η έλλειψη διοικητικής επάρκειας και ετοιμότητας. 

 Η έλλειψη ικανότητας προσαρμογής του στις νέες τεχνολογίες και στη χρήση 

τους. 

 Η χρήση αναχρονιστικών μεθόδων για τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών 

διαδικασιών. 

 Η έλλειψη σωστής επικοινωνίας με τους γονείς, τους μαθητές, τους 

εκπαιδευτικούς, καθώς και τους ανώτερους. 

 Η έλλειψη προϋποθέσεων για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του ως 

επιμορφωτής των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. 

 Το ύψος των αποδοχών του. 

 Η έλλειψη στήριξης από την πολιτεία για την επίλυση προβλημάτων. 

 Οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα της σχολικής μονάδας. 

 Οι επιδόσεις των μαθητών. 

 

4.4 Επιλογικά 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρήθηκε να τονιστεί η σημασία 

συγκεκριμένων χαρακτηρολογικών παραγόντων και να εξεταστεί η σύνδεσή τους με 

τη σχολική ηγεσία. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάστηκαν η έννοια της 

προσωπικότητας και οι βασικές διαστάσεις της. Δηλαδή, έγινε εννοιολογική 

προσέγγιση της προσωπικότητας, εκτέθηκαν συνοπτικά οι βασικές θεωρίες της 

προσωπικότητας με επικέντρωση στη θεωρία των Τριών Παραγόντων του Eysenck 

και αμέσως μετά αναζητήθηκε η σύνδεση της προσωπικότητας με την ηγεσία. Στη 
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συνέχεια, αναλύθηκαν ενδελεχώς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αυτοεκτίμησης, 

της τελειοθηρίας και της ανάγκης για αποδοχή και η σχέση τους με την ηγεσία. 

Τέλος, παρουσιάστηκε το άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρος (Trait) όσο και ως 

τρέχουσα συναισθηματική κατάσταση (State), καθώς και η σύνδεσή του με τη 

σχολική διοίκηση. 

Στο κεφάλαιο 5 που ακολουθεί αρχικά θα επιχειρηθεί η αναλυτική 

παρουσίαση της στενής σχέσης μεταξύ της σχολικής ηγεσίας και της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων. Εν συνεχεία, θα υπάρξει 

επικέντρωση και εκτενής παρουσίαση της σημασίας της μεντορικής σχέσης 

(mentoring) των σχολικών ηγετών και σύνδεσή της με την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη. 
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5. Η επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών ηγετών και η σημασία – 

συνεισφορά της μεντορικής σχέσης  

Η αναγκαιότητα για παροχή αποτελεσματικότερου έργου από την πλευρά των 

σχολικών ηγετών έχει φέρει εδώ και κάποια χρόνια στο προσκήνιο την έννοια της 

επαγγελματικής ανάπτυξης. Έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον σχετικά με το πώς θα 

μπορούσε να ασκηθεί ουσιαστικότερη διοίκηση από την πλευρά τους για την 

επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας και της κοινωνικοποίησης των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. 

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ένας εκ των βασικών σκοπών του 

σχολείου είναι η παροχή εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την επίτευξη καλύτερων 

επιδόσεων -όχι μόνο μαθησιακών- από την πλευρά των μαθητών. Θεωρήθηκε 

σημαντικό, επομένως, να εξεταστεί από διάφορους ερευνητές, όχι μόνο η πιθανή 

ύπαρξης αλληλεπίδρασης μεταξύ της σχολικής ηγεσίας και της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των διευθυντών σχολείων, αλλά παράλληλα και η σχέση των δύο αυτών 

παραμέτρων με τα μαθησιακά επιτεύγματα. 

 

5.1 Σχολική ηγεσία και επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών ηγετών  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη η άποψη ότι η προετοιμασία για τη 

σχολική ηγεσία μπορεί να είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την καλύτερη 

σχολική αποτελεσματικότητα. Διάφορες μελέτες μέχρι τώρα έχουν στραφεί προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Τα αποτελέσματά που έχουν προκύψει δικαιολογούν σε 

μεγάλο βαθμό τη σύνδεση των δύο αυτών παραμέτρων. Δηλαδή, υπάρχουν πλέον τα 

ευρήματα εκείνα που μπορούν να τεκμηριώσουν την άποψη ότι τα καλά σχεδιασμένα 

προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης για τους σχολικούς ηγέτες αποτελούν μία 

ιδιαίτερα σημαντική πηγή και αφετηρία για την επίτευξη ανώτερου επιπέδου 

μαθησιακών αποτελεσμάτων και γενικότερα ποιοτικότερου σχολείου. 

 

5.1.1 Η έννοια της σχολικής ηγεσίας και η σχέση της με τα προγράμματα 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

Η επαγγελματική ανάπτυξη αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη σχολική 

ηγεσία. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο 

συνδέονται οι δύο παραπάνω έννοιες αρχικά μεταξύ τους και στη συνέχεια με την 

καλύτερη επίδοση των μαθητών. Επίσης, κρίνεται αρκετά ενδιαφέρον να  
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παρουσιαστεί ο σκοπός των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και ο τρόπος 

αξιολόγησής τους, αφού προηγουμένως αποσαφηνιστούν εννοιολογικά κάποιες άλλες 

πολύ σημαντικές έννοιες. 

 

55..11..11..11  ΑΑπποοσσααφφηηννίίσσεειιςς  όόρρωωνν  κκααιι  ηη  σσηημμαασσίίαα  ττηηςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  

Με τον όρο επαγγελματική εκπαίδευση εννοούμε «την παροχή εφοδίων (με 

διδασκαλία και εξάσκηση) για την άσκηση ενός επαγγέλματος», ενώ με τον όρο 

μετεκπαίδευση «τη συμπληρωματική εκπαίδευση που γίνεται, αφού τελειώσει κάποια 

άλλη γενική εκπαίδευση» (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001: 156). Αντίθετα, «η κατάρτιση 

και η ανάπτυξη ασχολούνται με συστηματικές προσεγγίσεις για τη βελτίωση των 

ικανοτήτων και της απόδοσης του υπαλλήλου. Κατάρτιση είναι η κάθε διαδικασία που 

έχει σκοπό την υπόθαλψη και την αύξηση της εκμάθησης μεταξύ των υπαλλήλων. 

Απευθύνεται ιδιαίτερα στην απόκτηση εργασιακών ικανοτήτων. Ανάπτυξη είναι μία 

μορφή προσωπικής βελτίωσης, η οποία συνήθως αποτελείται από την αύξηση των 

γνώσεων και των προσόντων μίας περίπλοκης, χωρίς δομή, φύσης» (Dubrin, 2004: 

287-288). Επιπρόσθετα, «η ανάπτυξη μπορεί να ερμηνευτεί ως η συσχέτιση με τις 

μελλοντικές απαιτήσεις, όπως είναι η προετοιμασία για προαγωγή» (Wilson, 2005: 

138). 

Συχνά χρησιμοποιείται και ο όρος ανάπτυξη ηγετικών στελεχών, ο οποίος 

αναφέρεται «στα μέσα με τα οποία ένα στέλεχος καλλιεργεί τις ικανότητες εκείνες με 

τις οποίες θα επιτευχθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα σε έναν τομέα», δηλαδή σημαίνει «εκμάθηση του τρόπου διοίκησης» 

(Μπιτσάνη, 2006: 201). Ένα παράδειγμα προγράμματος ανάπτυξης είναι αυτό που 

βοηθάει τους διευθυντές να γίνουν καλύτεροι ηγέτες (Dubrin, 2004). 

Πιο συγκεκριμένα, ως επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να οριστεί «η 

συστηματική απόκτηση, διατήρηση και διεύρυνση της γνώσης και των δεξιοτήτων, 

καθώς και η ανάπτυξη των προσωπικών αρετών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την 

εκτέλεση των επαγγελματικών, των διαχειριστικών και των τεχνικών καθηκόντων, 

στο πλαίσιο της εργασιακής και επαγγελματικής ζωής» (Παπασταμάτης, 2010: 21). 

Αποτελεί προσωπικό θέμα που εξαρτάται από την ικανότητα μάθησης του ατόμου, τα 

κίνητρά του, καθώς και την προσωπικότητά του (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). 

Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τη Little, «επαγγελματική 

ανάπτυξη είναι το σημείο εκείνο όπου υπάρχει υψηλή τάση ανάμεσα στις θεσμικές 

προσταγές και τα ατομικά προνόμια, ανάμεσα στις συνθήκες που είναι απαραίτητες 
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για να επιχειρηθεί συστημική αλλαγή και τις συνθήκες που δεσμεύουν τους 

εκπαιδευτικούς ατομικά στη δουλειά τους» (Scribner, 1999: 238). Η ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών σε κάθε σχολική μονάδα επηρεάζεται ισχυρά από το διευθυντή, ο 

οποίος, εκτός των άλλων, πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα που 

να καλύπτει όλες τις όψεις της ζωής και της λειτουργίας του σχολείου (Ιορδανίδης, 

2005). 

Επειδή οι διαφορές όλων των παραπάνω όρων είναι πολύ λεπτές και αφού 

στην ουσία τους όλοι σημαίνουν απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας, μπορούμε να 

τους θεωρήσουμε και συνώνυμους, όταν αναφερόμαστε στα οποιαδήποτε μέσα με τα 

οποία βελτιώνονται και επαυξάνονται οι γνώσεις των εργαζομένων. Οι ικανότητες 

των ηγετικών στελεχών που πρέπει να καλλιεργηθούν είναι: η συγκέντρωση της 

προσοχής στις κατάλληλες λεπτομέρειες, η αντίληψη και η ανάλυση των 

προβλημάτων μέσα στο περιβάλλον, δηλαδή η σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων, η 

ενθάρρυνση των εργαζομένων, ώστε να δείχνουν ζήλο στη δουλειά τους, η 

δυνατότητα συνεργασίας, η εκτίμηση του παρόντος και του μέλλοντος, η σωστή 

κατανομή του χρόνου κ.λπ. (Μπιτσάνη, 2006; Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001). 

Η εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική για έναν οργανισμό, αφού παρουσιάζει κάποια πολύ συγκεκριμένα  

βασικά θετικά αποτελέσματα, όπως είναι: η ποσοτική και ποιοτική αύξηση της 

παραγωγικότητας, ο πιο ικανοποιητικός τρόπος εργασίας αλλά και συμπεριφοράς του 

εργατικού δυναμικού, η σταθερότητα, η ευκαμψία και η εξελιξιμότητα του 

οργανισμού, καθώς επίσης και η μείωση της εποπτείας (Μπιτσάνη, 2006). Ωστόσο, η 

επιτυχημένη επαγγελματική ανάπτυξη απαιτεί τόσο δομές σχεδιασμένες με 

οξυδέρκεια, περιλαμβάνοντας ξεκάθαρη αποστολή και σκοπό, συνοχή του 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών, καθοδηγητικές στρατηγικές, σύνδεση με τις 

πρωτοβουλίες της κάθε περιοχής – πολιτείας και πιστοποίηση, χρήση των νέων 

τεχνολογιών, διάρκεια και χρόνο δομών, όσο και σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία, 

όπως είναι η σύνδεση με την οργανωσιακή ιστορία, τις αξίες, την αποστολή και την 

κοινότητα της περιοχής, καθώς και η κουλτούρα και τα σύμβολα του προγράμματος 

(Peterson, 2002).  

Διαπιστώσαμε ότι οι ηγέτες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην 

εκπαίδευση. Αποτελούν δυναμικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση και 

θεσμοθέτηση των απαιτούμενων αλλαγών. Ασκούν την επιρροή τους  με το δικό τους 

στυλ, για να συνταιριάξουν μία κατάσταση με μία δεδομένη αλλαγή. Μέρα με τη 
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μέρα οι πιέσεις για αλλαγή γίνονται όλο και πιο έντονες, με αποτέλεσμα οι 

εκπαιδευτικοί ηγέτες και τα ακαδημαϊκά μέλη των ανώτερων σχολών να βιώνουν 

αυτές τις πιέσεις (Glasman, Cibulka & Ashby, 2002). Η προετοιμασία είναι τόσο 

σημαντική όσο και η εξασφάλιση ότι οι ηγέτες είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για τις 

απαιτήσεις της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας στις μέρες μας. Οι ηγέτες 

χρειάζονται όχι μόνο γνώση των διαστάσεων της αποτελεσματικότητας στην ηγεσία 

εξαιτίας των απαιτήσεων συγκεκριμένων δεξιοτήτων, αλλά και υποστήριξη, όταν 

αυτοί αναλαμβάνουν διευθυντικούς ρόλους (Giossi, 2011).  

Γενικότερα στην Ελλάδα, ωστόσο, από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, η 

επαγγελματική κατάρτιση επιδιώκεται να μετατραπεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 

του ανθρωπίνου δυναμικού σε σχέση με τα προβλήματα που απορρέουν από τις 

επιλεγμένες πολιτικές αναδιάρθρωσης. Από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της αρχικής 

και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας δεν προκύπτει ότι 

αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης του ανθρωπίνου δυναμικού, 

αλλά αντίθετα, περισσότερο στοχεύει προς την ικανοποίηση βραχυπρόθεσμων 

αναγκών και την αντιμετώπιση τρεχόντων προβλημάτων (Δημουλάς και συν., 2003).  

 

55..11..11..22  ΟΟ  σσκκοοππόόςς  ττωωνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ηη  ααξξιιοολλόόγγηησσήή  

ττοουυςς  

Ο σκοπός των προγραμμάτων ηγετικής προετοιμασίας είναι διπλός: πρώτον, 

να αναπτύξουν τα διευθυντικά στελέχη τις ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες ως 

μελλοντικοί ηγέτες και δεύτερον, να αναπτύξουν τις φιλοδοξίες και τις ικανότητές 

τους για να επιδιώξουν ανέλιξη και να γίνουν εκπαιδευτικοί ηγέτες. Τα τελευταία 

είκοσι χρόνια έχουν γίνει σημαντικές έρευνες, τόσο για να επικεντρωθούν τα 

αποτελέσματα των ηγετικών πρακτικών στη σχολική αποτελεσματικότητα και 

απόδοση, όσο και για να αναγνωριστούν οι πιο αποτελεσματικές από αυτές, οι οποίες 

έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένα όμοια συμπεράσματα. Δηλαδή, ότι οι διευθυντικές 

πρακτικές ηγεσίας συνεισφέρουν σημαντικά στη σχολική αποτελεσματικότητα και 

απόδοση, αλλά πρωταρχικά και έμμεσα μέσω εκπαιδευτικών και οργανωσιακών 

συνθηκών. Επίσης, τα υποδειγματικά προγράμματα προετοιμασίας εμφανίζουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι (Orr, 2011): 

 Μία καλά προσδιορισμένη θεωρία ηγεσίας για τη σχολική βελτίωση που 

ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά του προγράμματος σε ένα σύνολο κοινών αξιών, 

πεποιθήσεων και γνώσης. 
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 Ένα συνειρμικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που απευθύνεται στην 

αποτελεσματική καθοδηγητική ηγεσία, στην οργανωσιακή ανάπτυξη και στη 

διοίκηση αλλαγής και που ευθυγραμμίζεται με εθνικά και επαγγελματικά 

πρότυπα. 

 Ενεργές στρατηγικές μάθησης που ενσωματώνουν τη θεωρία και την πράξη και 

προκαλούν το συλλογισμό. 

 Περιορισμούς προτύπων ποιότητας που παρέχουν έντονες αναπτυξιακές 

ευκαιρίες για να εφαρμοστούν οι ηγετικές γνώσεις και δεξιότητες υπό την 

καθοδήγηση ενός ειδικού επαγγελματία – μέντορα. 

 Κοινωνική και επαγγελματική υποστήριξη που περιλαμβάνει την οργάνωση των 

μαθητών σε ομάδες, οι οποίοι παρακολουθούν κοινά μαθήματα μαζί σε μία 

προκαθορισμένη σειρά, μία διαμορφωμένη μεντορική σχέση και συμβουλευτική 

από ειδικούς διευθυντές. 

 Τη χρήση αξιολόγησης βασισμένης σε πρότυπα για τους υποψηφίους, καθώς και 

την ανατροφοδότηση του προγράμματος και τη συνεχή βελτίωση που είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες με το όραμα και τους αντικειμενικούς στόχους του 

προγράμματος. 

 Αναγνωρισμένη πανεπιστημιακή σχολή. 

Ιδιαίτερη προσοχή, ωστόσο, έχει δοθεί στην αξιολόγηση των προγραμμάτων 

επαγγελματικής ανάπτυξης των σχολικών ηγετών. Σημαντική είναι η έρευνα των 

Glasman, Cibulka & Ashby (2002) για το πλαίσιο βασικής ενίσχυσης για τη σχολική 

ανάπτυξη. Παρουσιάζεται η σχέση της δημιουργίας περιβάλλοντος μάθησης, του 

καθορισμού αναλυτικού προγράμματος και αξιολόγησης, της επαγγελματικής 

ανάπτυξης, των εσωτερικών δικτύων συνεργασίας και τέλος των εξωτερικών δικτύων 

που παρέχουν υποστήριξη και νομιμότητα για να υπάρξει σχολική ανάπτυξη. 

Βασίστηκε στο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς ηγέτες και την πανεπιστημιακή 

σχολή που τους προετοιμάζει να είναι ενήμεροι για την αυξανόμενη ανάγκη να 

αντιμετωπισθεί η αυτοαξιολόγηση των προγραμμάτων προετοιμασιών ηγεσίας ως μία 

κεντρική νέα αφετηρία στις προσπάθειες να βελτιωθούν τα σχολεία. Μια 

αποτελεσματική αυτοαξιολόγηση θα οδηγήσει σε καλύτερα προγράμματα 

προετοιμασίας και με άλλους όρους, σε καλύτερη επόμενη πρακτική. Η 

αυτοαξιολόγηση βασισμένη σε πρότυπα θεωρείται ως το βασικό εργαλείο χρήσης για 

τη βελτίωση των προγραμμάτων. 
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Σε μία άλλη πιο πρόσφατη έρευνα, αυτή του Orr (2011), έγινε προσπάθεια να 

περιγραφεί η φύση της προετοιμασίας μεταξύ ενός δείγματος δεκαεπτά 

προγραμμάτων προετοιμασιών ηγεσίας και να ερευνηθεί η σχέση των 

χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων τους, των εμπειριών του προγράμματος, της 

ηγετικής μάθησης και των αρχικών αποτελεσμάτων σταδιοδρομίας. Η μελέτη 

καθοδηγήθηκε από μία προγενέστερη έρευνα για καινοτόμα προγράμματα. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι τα προγράμματα είχαν πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα, ποίκιλλαν κάπως στον όγκο της εστίασης, στην πρόκληση, στη συνοχή, 

στη χρήση ενεργών εκπαιδευτικών πρακτικών βασισμένων στο σπουδαστή, καθώς 

και στο μήκος και στην ποιότητα των περιορισμών. Αυτά συνδέθηκαν θετικά με την 

εκμάθηση των πτυχιούχων σε πέντε τομείς της ηγεσίας, με την ικανοποίησή τους από 

το πρόγραμμα, αλλά και με τις πεποιθήσεις τους για τη σχολική διεύθυνση. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την προγενέστερη έρευνα ότι το πώς προετοιμάζονται 

οι επίδοξοι σχολικοί ηγέτες, επηρεάζει το τι μαθαίνουν και τις προθέσεις 

σταδιοδρομίας τους. Τα αποτελέσματα επικυρώνουν τόσο τα μέτρα ερευνών στη 

διάκριση μεταξύ των προγραμμάτων όσο και τον προσδιορισμό των περιοχών για τη 

βελτίωση. 

 

5.1.2 Η επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών ηγετών διεθνώς 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών διευθυντών δεν ακολούθησε την 

ίδια πορεία ούτε ήταν αμιγώς ίδια σε όλες τις χώρες του κόσμου. Υπήρξε έντονη 

διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων χωρών, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για την 

κάθε μία από τις χώρες αυτές. Αξίζει, συνεπώς, να εξετάσουμε την εξέλιξη της 

επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως αυτή διαδραματίστηκε στα μεγαλύτερα και πιο 

πρωτοπόρα κράτη του κόσμου. 

 

55..11..22..11  ΗΗ  ιιδδέέαα  ττηηςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  γγιιαα  ττοουυςς  σσχχοολλιικκοούύςς  ηηγγέέττεεςς        

Η αναγνώριση της ανάγκης συγκεκριμένης προετοιμασίας τόσο για τους 

υποψήφιους όσο και τους ασκούμενους σχολικούς ηγέτες, ώστε να επιτευχθούν τα 

θετικά αποτελέσματα που αναγνωρίστηκαν στην έρευνα για τη σχολική 

αποτελεσματικότητα, άργησε να φανεί. Η κατάρτιση σε πολλές χώρες δεν αποτελεί 

απαίτηση για το διορισμό κάποιου ως διευθυντή και συνεχίζει να ισχύει ο άγραφος 

νόμος ότι «οι καλοί εκπαιδευτικοί μπορούν να γίνουν αποτελεσματικοί μάνατζερ 

χωρίς κάποια συγκεκριμένη κατάρτιση». Το πρόβλημα αυτό είναι φαινόμενο όχι 



126 

 

μόνο των αναπτυγμένων αλλά και των αναπτυσσόμενων χωρών. Δηλαδή, πολλές 

αναπτυγμένες χώρες, ανάμεσά τους και η Αγγλία, δεν απαιτούν συγκεκριμένη 

προετοιμασία πριν το διορισμό των νέων διευθυντών και η κατάρτιση για άλλους 

ηγετικούς ρόλους είναι συνήθως ανεπαρκής ή ασυντόνιστη. Η επίσημη κατάρτιση για 

τη σχολική ηγεσία είναι σχετικά σπάνια εκτός Αμερικής. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι 

στην εκπαίδευση είναι υποχρεωτικοί σε πολλές πολιτείες των Η.Π.Α. και 

τριανταπέντε από αυτές έχουν υιοθετήσει ή προσαρμοστεί στα πρότυπα της 

Πιστοποίησης Διαπολιτειακής Κοινοπραξίας για Σχολικούς Ηγέτες (I.S.L.L.C.) (Bush 

& Jackson, 2002).  

Παρατηρούμε ότι στις μέρες μας η προετοιμασία και η κατάρτιση των 

διευθυντών σχολείων διαφέρει αρκετά στις διάφορες χώρες του κόσμου (Hansford & 

Ehrich, 2006). Για παράδειγμα, είναι απαίτηση για τους διευθυντές στις Η.Π.Α. και 

στη Σιγκαπούρη να ολοκληρώσουν πιστοποιημένα προγράμματα πανεπιστημιακών 

σπουδών, πριν αυτοί να έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν το ρόλο του διευθυντή 

σχολείου. Ωστόσο, ενώ στις Η.Π.Α. οι υποψήφιοι διευθυντές σχολείων απαιτείται να 

ολοκληρώσουν επιτυχώς ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην εκπαιδευτική διοίκηση, 

οι αντίστοιχοί τους στη Σιγκαπούρη απαιτείται να πάρουν το Δίπλωμα στην 

Εκπαιδευτική Διοίκηση, δηλαδή ένα μονοετές πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ώστε 

αυτοί να είναι ικανοί να γίνουν διευθυντές (Yan & Ehrich, 2009). 

 

55..11..22..22  ΔΔιιεεθθννήή  ππρρόόττυυππαα  γγιιαα  ττοουυςς  σσχχοολλιικκοούύςς  ηηγγέέττεεςς    

Γενικότερα, μία σημαντική διεθνής τάση είναι η σχεδίαση και η εφαρμογή 

προτύπων, πλαισίων, ή βεβαιώσεων επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης που 

δηλώνουν σαφώς το ρόλο, τις προσδοκίες, τις συμπεριφορές, τις δεξιότητες και τις 

εργασιακές πρακτικές οι οποίες απαιτούνται από τους σχολικούς διευθυντές. Για 

παράδειγμα το πρόγραμμα National Professional Qualification for Headship 

(N.P.Q.H.) στην Αγγλία υποστηρίζεται από κάποια συγκεκριμένα εθνικά πρότυπα για 

διευθυντές σχολείων, δηλαδή τα National Standards for Headteachers. Τα πρότυπα 

αυτά καθορίζουν την επαγγελματική γνώση και τις προσωπικές ικανότητες που είναι 

απαραίτητες για να ασκηθεί ο ρόλος της σχολικής διεύθυνσης του 20
ού

 αιώνα. Στην 

Αυστραλία κάθε πολιτεία και περιοχή έχει εφεύρει τα δικά της πρότυπα για τους 

σχολικούς διευθυντές. Για παράδειγμα, το Leadership Matters, το οποίο αποτελεί το 

πρότυπο που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Εκπαίδευσης και Τεχνών, καθορίζει 

τους ρόλους κλειδιά και τις ικανότητες που αναμένονται από τους σχολικούς 
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διευθυντές. Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, οι σχολικοί διευθυντές οφείλουν να 

παρέχουν «ένα ποιοτικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα που δίνει ευκαιρίες σε όλους 

τους μαθητές να επιτύχουν μαθησιακά αποτελέσματα και να αξιοποιήσουν τις 

δυνατότητές τους». Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, οι σχολικοί διευθυντές απαιτείται 

να επιδείξουν ικανότητες σε πέντε συγκεκριμένους τομείς, δηλαδή προσωπικές, 

σχέσεων, πνευματικές, οργανωσιακές και εκπαιδευτικές. Κοινά με τα παραπάνω 

πρότυπα είναι και αυτά του Χονγκ Κονγκ, των Η.Π.Α. και της Νέας Ζηλανδίας ως 

προς τη διπλή τους λειτουργία της κατεύθυνσης και καθοδήγησης ηγετικής 

ανάπτυξης για ηγέτες από τη μία πλευρά και της δράσης ως μηχανισμού ελέγχου και 

ευθύνης για την εικόνα των διευθυντών από την άλλη. Στην Κίνα, παρόμοια πρότυπα, 

τα οποία τέθηκαν από το Υπουργείο Εκπαίδευσης το 1991, καθορίζουν τις απαιτήσεις 

που αναμένονται από τους σχολικούς ηγέτες και περιλαμβάνουν τα εξής βασικά 

καθήκοντα από την πλευρά των εκπαιδευτικών: την εφαρμογή εθνικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής, την ανάπτυξη δημοκρατικών στρατηγικών διοίκησης, για να υπάρξει 

αποτελεσματική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ενεργοποιώντας τη 

δημιουργικότητα και τη δράση τους, τα καθήκοντα που σχετίζονται με την αρμονική 

συνεργασία με τους γονείς και τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας, καθώς επίσης και 

κάποια καθήκοντα σχολικής διοίκησης, όπως είναι η καθοδήγηση, η ηγεσία στην 

ηθική εκπαίδευση, η φυσική αγωγή, η αισθητική αγωγή, η εργασιακή αγωγή, η 

ηγεσία στη διαχείριση αποθεμάτων και τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη 

συνεργασία με το Κοινωνικό Κόμμα και τους διάφορους οργανισμούς (Yan & 

Ehrich, 2009: 53). 

Παρά τις προσπάθειες για θεσμοθέτηση κοινών προτύπων για την 

επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών διευθυντών, εντούτοις η κάθε χώρα 

ακολούθησε διαφορετικό δρόμο ως προς τη διαμόρφωση των προγραμμάτων της. 

Ενδεικτικά, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την κατάσταση στις μεγαλύτερες από 

αυτές, παρουσιάζοντας ξεχωριστά το πλαίσιο που ισχύει στην κάθε μία. 

 

5.1.3 Αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη για την ηγετική προετοιμασία 

Έχουν γίνει διάφορες έρευνες για τη σωστή ηγετική προετοιμασία που οδηγεί 

στην επαγγελματική ανάπτυξη. Οι έρευνες αυτές έδωσαν σημαντική ώθηση προς την 

κατεύθυνση της δημιουργίας αποτελεσματικών προγραμμάτων επαγγελματικής 

ανάπτυξης για τους διευθυντές σχολείων. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος να 
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προσδιοριστούν κάποια κοινά χαρακτηριστικά για τη δημιουργία μοντέλων 

αποτελεσματικών προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης.   

 

55..11..33..11  ΤΤαα  ββαασσιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  γγιιαα  ττοο  σσχχεεδδιιαασσμμόό  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκώώνν  

ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ττοο  μμοοννττέέλλοο  οολλιισσττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  

Η Εθνική Επιτροπή για την Τελειότητα στην Εκπαιδευτική Διοίκηση 

(N.C.E.E.A.), που υποστηρίχτηκε από το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο της 

Εκπαιδευτικής Διοίκησης (U.C.E.A.), διένειμε την έκθεση και τις συστάσεις της το 

1987 που στρέφουν την προσοχή στις ανάγκες και τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών 

ηγετών και ειδικότερα, στα προγράμματα προετοιμασιών για αυτές τις κρίσιμες 

θέσεις στις Η.Π.Α. Το N.C.E.E.A. επέκρινε τα προγράμματα προετοιμασίας για 

διάφορες ανεπάρκειες, συμπεριλαμβανομένων των εξής: ελλείψεις καθορισμού καλής 

εκπαιδευτικής ηγεσίας, προγραμμάτων στρατολόγησης ηγετών στα σχολεία, 

συνεργασίας μεταξύ σχολικών περιοχών και πανεπιστημίων, μειονοτήτων και 

γυναικών στον τομέα, συστηματική επαγγελματική ανάπτυξη για τους σχολικούς 

διευθυντές, ποιοτικών υποψηφίων για τα προγράμματα προετοιμασίας, 

προγραμμάτων προετοιμασίας σχετικών με την εργασιακές απαιτήσεις των σχολικών 

διευθυντών, ακολουθίας, σύγχρονου περιεχομένου, και κλινικής εμπειρίας στα 

προγράμματα προετοιμασίας, συστημάτων διασφάλισης για την προώθηση της 

τελειότητας και εθνικής αίσθησης συνεργασίας στην προετοιμασία των σχολικών 

ηγετών. Διάφορα καινοτόμα προγράμματα μέσω των πανεπιστημίων ξεκίνησαν τότε, 

από τα οποία προέκυψαν κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά για το σχεδιασμό 

αποτελεσματικών προγραμμάτων προετοιμασίας διευθυντών. Η ανάλυση των 

βασικών σημείων αυτών των καινοτόμων προγραμμάτων προετοιμασίας για 

διευθυντές επιπέδου σχολείου και στελεχών περιοχής προτείνει μερικά κοινά 

χαρακτηριστικά και μερικές λεωφόρους ή ευκαιρίες για περαιτέρω ενίσχυση. Κοινό 

για όλα αυτά τα προγράμματα είναι το σαφές όραμα που οδηγεί τις προγραμματικές 

αποφάσεις και παρέχει τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη της προγραμματικής συνοχής, 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Jackson & Kelley 2002):  
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Σχήμα 9: Βασικά χαρακτηριστικά για το σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων 

προετοιμασίας διευθυντών (Jackson & Kelley 2002: 207) 

 
 

Το σχήμα αυτό παρουσιάζει ένα πρότυπο που περιγράφει τα βασικά στοιχεία 

για το σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων προετοιμασίας διευθυντών που 

προκύπτουν από την εμπειρία των προγραμμάτων που περιγράφονται παραπάνω. Στο 

σχήμα η σχολή, οι σπουδαστές, και η βάση γνώσεων δένουν το τρίγωνο. Η σχολή 

περιλαμβάνει τα ακαδημαϊκά μέλη σχολής και τους εν ενεργεία διευθυντές που 

παρουσιάζονται στρατηγικά σαν να καθορίζονται από τις ανάγκες μάθησης των 

σπουδαστών, ενώ οι μαθητές επιλέγονται με βάση την εκπλήρωση της ηγετικής 

προοπτικής. Το τρίγωνο σχολή, σπουδαστής και γνώσεις συνδέονται με τις δομές του 

προγράμματος, τις καθοδηγητικές στρατηγικές, και τις διαδικασίες που βοηθούν στην 

προαγωγή της συνοχής του προγράμματος. Τα μέλη ικανότητας συνδέονται με τη 

βάση γνώσεων μέσω της διαδικασίας ανάπτυξης ενός οράματος και αναθεώρησής του 

για το περιεχόμενο και το σχέδιο του προγράμματος. Όλα αυτά τα προγράμματα 

χαρακτηρίστηκαν από τη σημαντική συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολής και 

μεταξύ των πανεπιστημίων και των εν ενεργεία διευθυντών στην περιοχή (Jackson & 

Kelley 2002). 

Σημαντική προσπάθεια ήταν αυτή του Cardno (2005) για να προταθεί ένα 

πρότυπο για ολιστική επαγγελματική ανάπτυξη ως μία εναλλακτική λύση στις 

πρακτικές που είναι αποσπασματικές και στα προγράμματα σπουδών που φαίνεται να 

αγνοούν την κρίσιμη διάσταση της διοικητικής ανάπτυξης. Προτείνει ότι ένα 

πρόγραμμα σπουδών τεσσάρων σημαντικών διαστάσεων, όπως είναι η ανάπτυξη της 

διαχείρισης, του αναλυτικού προγράμματος, του σχολείου και η προσωπική μπορεί 

να υιοθετηθεί ως βάση για τη σχεδίαση και την αξιολόγηση ενός σχολικού 

προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι ηγέτες τόσο σε επίπεδο συστήματος 
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όσο και επίπεδο σχολείου θα πρέπει να ενδιαφερθούν για τη διορατικότητα που 

παρέχεται και που προκαλείται, ώστε να σκεφτούν διαφορετικά την τρέχουσα 

πρακτική και τις επιπτώσεις στη στρατηγική διαχείριση, όταν η ενεργός διαχείριση 

της επαγγελματικής ανάπτυξης γίνεται μια προτεραιότητα (σχήμα 10). 

 

Σχήμα 10: Ένα ολιστικό μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης (Cardno, 2005: 296) 

   

 

55..11..33..22  ΕΕυυρρήήμμαατταα  εερρεευυννώώνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  δδιιεευυθθυυννττέέςς  --  σσπποουυδδαασσττέέςς  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  

εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  

Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της ηγεσίας θα συνεχίσει να απαιτεί 

μεγαλύτερη εξατομίκευση και υποστήριξη ενός ευρύτερου πλαισίου. Υπάρχουν 

διάφορα καλά, εκτεταμένα και καινοτόμα προγράμματα που στοχεύουν στις ανάγκες 

μάθησης των σχολικών ηγετών. Εντούτοις, προτείνεται ότι δεν είναι μη λογικό ή μη 

ρεαλιστικό να αναμείνει κάποιος ένα ακόμη πιο ποικιλόμορφο και διαφοροποιημένο 

πλαίσιο προγραμμάτων και σειράς μαθημάτων κατάρτισης που να φροντίζουν για τις 

ανάγκες των αρχαρίων μαθητών της ηγεσίας (Zhang & Brundrett, 2010). 

Σε μία έρευνα σε επιμορφούμενους νέους διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αυστραλία (Hewitson, 1995) επιδιώχθηκε να 

καταγραφούν οι πτυχές του ρόλου που οι ερωτώμενοι διευθυντές θεώρησαν 

σημαντικές και να καθοριστεί πόσο καλά προετοιμασμένοι αισθάνθηκαν ότι ήταν σε 

κάθε πτυχή. Στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι τα χρόνια διδασκαλίας καθ’ αυτά δε 

συνεισφέρουν ιδιαίτερα στην προετοιμασία διευθυντών σχολείων, ενώ περίπου οι 

μισοί δήλωσαν ότι τα πανεπιστημιακά μαθήματα, τα επιμορφωτικά προγράμματα και 
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η ενδοϋπηρεσιακή δραστηριότητα είχε βοηθήσει από ελάχιστα έως καθόλου στο ρόλο 

τους ως διευθυντές. Τέλος, στη συντριπτική τους πλειοψηφία δήλωσαν ότι η 

προηγούμενη εμπειρία τους ως υποδιευθυντές τους βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό 

να ασκήσουν τα διευθυντικά τους καθήκοντα. Συνεπώς, θα πρέπει στα δημοτικά 

σχολεία να διορίζονται διευθυντές άνθρωποι με περισσότερη εμπειρία είτε ως 

υποδιευθυντές είτε ως ενεργοί διευθυντές, αφού πολλοί από αυτούς, κυρίως στα 

μικρά και απομακρυσμένα σχολεία, εκτός από εκπαιδευτικοί είναι ταυτόχρονα και 

διευθυντές. 

Σημαντική ήταν η μελέτη σε ένα μεγάλο αστικό πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνια, η οποία επιχείρησε να ερευνήσει αν μπορεί να αναμορφωθεί η 

προετοιμασία των διευθυντών σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι υποψήφιοι ανέπτυξαν βαθύτερη αναγνώριση του ρόλου του ηγέτη στην 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης και των σχέσεων, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και την 

ικανότητα δόμησης ηγεσίας μέσα στα σχολεία. Αντιλήφθηκαν τα δεδομένα ως ισχυρά 

στοιχεία για να υποκινηθεί η επείγουσα ανάγκη για αλλαγή και έχτισαν μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη ως ηγέτες και πράκτορες αλλαγής. Τέλος, οι υποψήφιοι παρουσίασαν 

αυξημένη κατανόηση και δυνατότητα να θεσπίσουν τις συγκεκριμένες πρακτικές 

ηγεσίας που στόχευαν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων μάθησης για τους μαθητές 

στα σχολεία τους (Perez et al., 2011). 

 

55..11..33..33  ΕΕυυρρήήμμαατταα  εερρεευυννώώνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  δδιιεευυθθυυννττέέςς  ––  ααπποοφφοοίίττοουυςς  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  

εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς 

Η έρευνα της Thody (1998) επικεντρώθηκε στην επαγγελματική ανάπτυξη 

των διευθυντών στην Αγγλία και στην Ουαλία, όπου παρατηρήθηκε ότι η ανάπτυξη 

των διευθυντών έχει εστιαστεί στην κατάρτιση με βάση ένα εθνικοποιημένο, 

βασισμένο σε πρότυπα και σε ικανότητες απόδοσης προσοντολόγιο για τους 

επίδοξους διευθυντές. 

Μία άλλη έρευνα, αυτή των Thody et al. (2007), επιδιώκει να επικεντρωθεί 

στην επιλογή και στην κατάρτιση των διευθυντών σχολείων σε τέσσερις χώρες, στην 

Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Σουηδία και στην Αγγλία. Τα εθνικά εκπαιδευτικά 

συστήματα και η επιλογή και κατάρτιση των διευθυντών αναλύθηκαν και 

συγκρίθηκαν, χρησιμοποιώντας έγγραφα, ομάδες εστίασης, συνεντεύξεις των 

διευθυντών, καθώς και ένα διεθνές σεμινάριο. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι τα 

συγκεντρωτικά συστήματα της Ελλάδας και της Κύπρου εμφάνιζαν λιγότερη 
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διευθυντική προετοιμασία και περισσότερη κυβερνητική συμμετοχή στην επιλογή 

διευθυντών σε σχέση με τα λιγότερο συγκεντρωτικά συστήματα της Σουηδίας και της 

Αγγλίας. 

Ο σκοπός της έρευνας του Lingam (2011) ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις 

των σχολικών ηγετών στα Νησιά του Σολομώντα για την αξία του προγράμματος 

κατάρτισης και ανάπτυξης που ολοκλήρωσαν. Για να συλλεχθούν τα δεδομένα της 

έρευνας πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες, οι οποίοι 

παρακολούθησαν το πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης. Η ανάλυσή τους έδειξε 

ότι, πριν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι σχολικοί ηγέτες αντιμετώπιζαν πολλές 

προκλήσεις σχετικά με την καθοδήγηση των σχολείων τους, επειδή κατείχαν 

περιορισμένη γνώση και δεξιότητες για την ηγεσία. Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση 

των δεδομένων έδειξε ότι το πρόγραμμα ηγετικής κατάρτισης και ανάπτυξης έχει 

συνεισφέρει θετικά στην ικανοποίηση του πλήθους των απαιτήσεων της εργασίας που 

αναμενόταν από αυτούς. 

Σημαντική, επίσης, ήταν μία έρευνα των Orr & Orphanos (2011) που 

προσπάθησε να καθορίσει την επιρροή της υποδειγματικής προετοιμασίας ηγεσίας σε 

αυτά που οι σχολικοί διευθυντές μαθαίνουν για την ηγεσία και στη χρήση 

αποτελεσματικών πρακτικών ηγεσίας από αυτούς. Η συμμετοχή σε κάποιο 

υποδειγματικό πρόγραμμα προετοιμασίας ηγεσίας συνδέθηκε σημαντικά με τη 

μάθηση για την αποτελεσματική ηγεσία και τη συμμετοχή σε αυτές τις πρακτικές, 

ιδιαίτερα όπου το ισχυρότερο πρόγραμμα προετοιμασίας και οι περιορισμοί 

ποιότητας συνυπήρξαν. Η συχνή χρήση των αποτελεσματικών πρακτικών ηγεσίας 

συνδέθηκε θετικά με το κλίμα προόδου της σχολικής βελτίωσης και της σχολικής 

αποτελεσματικότητας. Συνολικά, η υποδειγματική προετοιμασία ηγεσίας είχε μία 

θετική μεσολαβητική επιρροή στις παραλλαγές, στο κλίμα προόδου της σχολικής 

βελτίωσης και της σχολικής αποτελεσματικότητας. Η σχέση αυτή ήταν ακόμα 

ισχυρότερη κατά την εστίαση στα ποιοτικά μεγέθη του προγράμματος προετοιμασίας 

και των περιορισμών ποιότητας. Οι επενδύσεις στο πρόγραμμα προετοιμασίας και 

στους περιορισμούς ποιότητας συμβάλουν θετικά στη γνώση για την ηγεσία των 

πτυχιούχων, καθώς και των πρακτικών ηγεσίας και της προόδου σχολικής βελτίωσής 

τους. Αυτά τα αποτελέσματα παράγουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις για τους 

φορείς χάραξης πολιτικής, τα πανεπιστήμια, και άλλους παροχείς της προετοιμασίας 

για ηγεσία. 
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Σε μία άλλη μελέτη, αυτή των Nicolaidou & Georgiou (2009), σε διευθυντές 

δημοτικών σχολείων στην Κύπρο, οι ερωτώμενοι διευθυντές τόνισαν ότι υπάρχουν 

συγκεκριμένα εμπόδια στην ανάπτυξη του ρόλου τους, όπως είναι: το σύστημα 

διορισμού και μεταφοράς που δεν επιτρέπει στο στρατηγικό προγραμματισμό να 

ακμάσει, το σύστημα στρατολόγησης που δεν τους επιτρέπει να επιλέξουν το 

διδακτικό προσωπικό ή ακόμα να απομακρύνουν οποιοδήποτε ανεπαρκές προσωπικό, 

το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καθόλου εθνικά πρότυπα και στρατηγικές σχολικής 

αυτοαξιολόγησης, το γεγονός ότι κανένας χρόνος χωρίς επαφή δεν διατίθεται για τις 

σχολικές δραστηριότητες ανάπτυξης προσωπικού, το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστιες 

πιέσεις από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τέλος το γεγονός ότι οι διευθυντές 

εκτελούν επίσης τα καθήκοντα του διοικητικού προσωπικού σαν να μην υπάρχει 

κανένας γραμματέας στα σχολεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας οι 

διευθυντές να μην είναι σε θέση να κατευθύνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση ως 

ηγέτες καθοδήγησης, ούτε να ενδυναμώσουν ή να μετατρέψουν άλλους σε ηγέτες 

μάθησης. Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι στην Κύπρο 

αναγνωρίζεται η ανάγκη για κατάλληλη και επαρκή προετοιμασία των διευθυντών. 

Μόνο ένας μικρός αριθμός διευθυντών έχει λάβει την κατάλληλη προετοιμασία στην 

εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία στα πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού, 

και αυτό με τα δικά τους έξοδα. Η ανάγκη για αλλαγή στο σύστημα προετοιμασίας 

είναι επείγουσα. 

Ολοκληρώνοντας, οφείλουμε να τονίσουμε ότι, όπως όλοι οι ηγέτες, έτσι και 

οι διευθυντές θα πρέπει να απολαμβάνουν ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου θα 

μπορούν να διερευνήσουν ιδέες και να έχουν αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους, 

οι οποίοι καταλαβαίνουν τους κόσμους τους και τα ζητήματα που αυτοί 

αντιμετωπίζουν τακτικά. Εάν οι διευθυντές πρόκειται να αναπτύξουν τις δεξιότητές 

τους ως ηγέτες και διευθυντές, θα πρέπει να είναι σε θέση να το κάνουν με το ρυθμό 

τους και μέσω της εμπειρίας τους. Οι σύμβουλοι – μέντορες μπορούν να 

διευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης, βοηθώντας τους διευθυντές να αξιολογούν 

τα προβλήματα και τα ζητήματα που θα αντιμετωπιστούν. Κατά συνέπεια, 

σημαντικός είναι ο ρόλος της μεντορικής σχέσης για τους διευθυντές, ιδιαίτερα στα 

αρχικά στάδια της σταδιοδρομίας τους. Οι νεοδιοριζόμενοι διευθυντές είναι απέραντα 

διαφορετικοί από άλλο νεοδιορισμένο προσωπικό. Είναι συνήθως έμπειροι και 

εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί που εκπληρώνουν τώρα ρόλους, οι οποίοι τους 

διαχωρίζουν από τους προηγούμενους συναδέλφους στις τάξεις (Kirkham, 1995). 
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5.2 Η μεντορική σχέση (mentoring) των σχολικών ηγετών και σύνδεσή της 

με την επαγγελματική τους ανάπτυξη 

Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ της μεντορικής σχέσης, 

γνωστής βασικά ως mentoring και της επαγγελματικής ανάπτυξης των σχολικών 

ηγετών. Θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια να αναπτύξουμε και να αναλύσουμε 

διεξοδικά τη συγκεκριμένη σχέση, παρουσιάζοντας τα οφέλη που απορρέουν και που 

συνεισφέρουν ουσιαστικά στην άσκηση ποιοτικότερης και αποτελεσματικότερης 

διοίκησης προς όφελος όλων των μαθητών. Οι διάφορες έρευνες που έχουν γίνει προς 

την κατεύθυνση αυτή στηρίζουν την προσπάθεια, ώστε να καταστεί η μεντορική 

σχέση ως το βασικό εργαλείο για την ενίσχυση του ρόλου των σχολικών ηγετών, 

μέσω της ύπαρξης κάποιου μέντορα, ο οποίος θα αναλάβει το δύσκολο και σημαντικό 

έργο της επιμελούς καθοδήγησής τους. 

 

5.2.1 Η μεντορική σχέση γενικά 

 Η μεντορική σχέση γενικά είναι πολύ σημαντική για τη διοίκηση όλων των 

επιχειρήσεων και των οργανισμών. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει τραβήξει το έντονο 

ενδιαφέρον των ερευνητών από διάφορες χώρες του κόσμου σε ό,τι αφορά στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών γενικά, αλλά και των σχολικών 

ηγετών ειδικότερα. Τα ευρήματα των ερευνών αυτών ρίχνουν άπλετο φως στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο, καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη για 

ευρύτερη και συστηματικότερη εφαρμογή της μεντορικής σχέσης, τόσο στα επίδοξα 

διευθυντά στελέχη όσο και στα εν ενεργεία. 

Η μεντορική σχέση, γνωστή διεθνώς με τον αγγλικό όρο mentoring, αποτελεί 

μία σημαντικό μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως 

είναι η Αυστραλία, η Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Η.Π.Α. Η θεμελιώδης 

της υπόθεση είναι ότι ένας έμπειρος συνάδελφος μπορεί να διευκολύνει την 

επαγγελματική ανάπτυξη ενός νέου διευθυντή σχολείου για παράδειγμα. Η αντίληψη 

της μεντορικής σχέσης είναι ίδια σε αυτές τις διαφορετικές κοινωνίες και 

ενσωματώνει τις δύο έννοιες της υποστήριξης και της επαγγελματικής ανάπτυξης 

(Hansford & Ehrich, 2006). Αποτελεί μία δυναμικά ισχυρή στρατηγική ανάπτυξης 

που μπορεί να προσφέρει οφέλη στο μέντορα, στον προστατευόμενο και στον 

οργανισμό (Gilbreath, Rose & Dietrich, 2008).  
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5.2.2 Μεντορική σχέση και επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών ηγετών 

Μετά τη γενικότερη εξέταση της μεντορικής σχέσης, θα ήταν χρήσιμο να 

επικεντρωθούμε στην προσφορά της σε ό,τι αφορά το χώρο της διοίκησης της 

εκπαίδευσης. Όπως δείχνουν οι διάφορες έρευνες που θα αναλύσουμε παρακάτω, η 

σημασία της μεντορικής σχέσης είναι πολύ μεγάλη για την επαγγελματική ανάπτυξη 

των σχολικών ηγετών. Αποτελεί κλειδί για την επίτευξη της καλύτερης διοικητικής 

άσκησης των καθηκόντων τους, δεδομένο που σε κάθε περίπτωση θα αναβαθμίσει 

τόσο την ποιότητα όσο και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

για όλους τους συμμετέχοντες. 

 

55..22..22..11  ΟΟφφέέλληη  κκααιι  ππρροοββλλήήμμαατταα  ττηηςς  μμεεννττοορριικκήήςς  σσχχέέσσηηςς  γγιιαα  ννέέοουυςς  δδιιεευυθθυυννττέέςς  σσχχοολλεείίωωνν  

Υπάρχουν δυνατά και αδύνατα σημεία της μεντορικής σχέσης σε ό,τι αφορά 

κυρίως στους νέους διευθυντές σχολείων. Κάποια από τα σημαντικά θετικά στοιχεία 

είναι τα παρακάτω (Southworth, 1995):  

 Η μεντορική σχέση ενισχύει τη στοχαστική – αντανακλαστική ηγεσία στα 

σχολεία. Οι νέοι διευθυντές και οι μέντορές τους είναι σε θέση να εξετάσουν 

ζητήματα, τα οποία έχουν κάποιο ενδιαφέρον για αυτούς.  

 Η μεντορική σχέση γνωστοποιεί ότι, ακόμη και αυτοί που διορίζονται σε 

ανώτερες θέσεις, χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη. Ενώ κάποια από αυτήν την 

υποστήριξη χρειάζεται ακριβώς για να βοηθήσει τον νεοεισερχόμενο να επιτύχει 

τη μετάβαση στην ηγεσία, είναι επίσης σημαντικό θέμα ότι και οι νέοι διευθυντές, 

αλλά και οι έμπειροι συνεργάτες τους, ωφελούνται από τη διαδικασία. 

 Η ιδέα ότι η μεντορική σχέση υποστηρίζει τη δια βίου μάθηση εναλλακτικά, 

σημαίνει ότι η διαδικασία της μεντορικής σχέσης έχει να παίξει κάποιο ρόλο στην 

ανάπτυξη των σχολείων ως οργανισμών μάθησης. 

Επίσης, κάποια άλλα γενικότερα οφέλη της μεντορικής σχέσης για τους νέους 

διευθυντές είναι τα εξής (Bolam et al., 1995): 

 Βοήθεια στα προβλήματα. 

 Συλλογιστική σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι διευθυντής. 

 Μείωση της απομόνωσης της διεύθυνσης. 

 Απόκτηση διαφορετικής προοπτικής. 

 Βελτίωση της αυτοπεποίθησης. 
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Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και δύο πάρα πολύ βασικά εμπόδια 

που αφορούν τη μεντορική σχέση σχετικά με τη σχολική διεύθυνση (Southworth, 

1995): 

 Υπάρχει λίγη επίσημη προετοιμασία για τη σχολική διεύθυνση. Η σχολική 

διεύθυνση είναι κάτι το οποίο το μαθαίνει κάποιος που παρακολουθεί άλλους 

διευθυντές, με τους οποίους δουλεύει και συνεργάζεται είτε ως εκπαιδευτικός είτε 

ως υποδιευθυντής. 

 Η μεντορική σχέση πιθανώς να σχετίζεται περισσότερο με τη διατήρηση του 

υπάρχοντος ρόλου, παρά με την αλλαγή της φύσης της σχολικής ηγεσίας.  

Τέλος, ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με τη 

μεντορική σχέση στη σχολική διοίκηση είναι η δεδομένη δυσκολία στο να βρεθεί 

επαρκής χρόνος για αυτήν (Bolam et al., 1995). 

 

55..22..22..22  ΜΜεεννττοορριικκήή  σσχχέέσσηη  κκααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  ννέέωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  

Ο σκοπός της πολύ σημαντικής έρευνας των Bolam et al. (1995) ήταν να 

παρουσιαστούν και να συζητηθούν τα επιλεγμένα συμπεράσματα από ένα αξιολογικό 

ερευνητικό πρόγραμμα που διερεύνησε την αντιληπτή αποτελεσματικότητα ενός 

εθνικού πειραματικού σχεδίου για τη μεντορική σχέση σε νέους διευθυντές σχολείων 

στην Αγγλία και στην Ουαλία. Το σημαντικότερο ευρύ συμπέρασμα που προέκυψε 

από το πειραματικό σχέδιο ήταν ότι, σύμφωνα με την άποψη της συντριπτικής 

πλειοψηφίας εκείνων που συμμετείχαν σε αυτήν, το πρόγραμμα μεντορικής σχέσης 

ήταν πολύ επιτυχές και σημαντικό και αναλόγως, πρότειναν ότι θα πρέπει να 

καθιερωθεί σε μονιμότερη βάση. 

Μία άλλη έρευνα, αυτή των Bush & Coleman (1995), αφορά στην εμπειρία 

μεντόρων και νέων διευθυντών και περιλαμβάνει εργασία με διευθυντές στην Αγγλία. 

Καταδεικνύει ότι η μεντορική σχέση μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την 

επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών. Η ευκαιρία να ληφθεί υποστήριξη και 

καθοδήγηση από έναν πιο πεπειραμένο συνάδελφο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση 

της αβεβαιότητας που βιώνεται κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της σχολικής 

διοίκησης. Τα συμπεράσματά δείχνουν ότι η αποτελεσματική μεντορική σχέση 

μειώνει την επαγγελματική απομόνωση, παρέχει υποστήριξη και ανατροφοδότηση 

στην απόδοση και δίνει εμπιστοσύνη στους νέους διευθυντές κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου αλλαγής και αβεβαιότητας. 
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Σημαντική, τέλος, ήταν η έρευνα των Browne-Ferrigno & Muth (2004) για τις 

πολλαπλές ομάδες επίδοξων και ασκούμενων – εν ενεργεία διευθυντών που 

συμμετέχουν στην επαγγελματική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, τονίζεται ότι η 

προετοιμασία νέων διευθυντών σχολείων σημαίνει κοινωνικοποίηση του ρόλου, 

δηλαδή τη μετάβαση από αυτόν του εκπαιδευτικού σε εκείνον του διευθυντή, 

δεδομένο που απαιτεί μακροχρόνια επένδυση σε χρόνο, ενέργεια και προσοχή. Οι 

μελλοντικοί διευθυντές θα πρέπει προσεκτικά να καθορίζονται, να στρατολογούνται, 

να επιλέγονται, να εκπαιδεύονται και στη συνέχεια να καθοδηγούνται προς τη σωστή 

τοποθέτηση τους ως νέοι σχολικοί ηγέτες. Η συνεργατική συνύπαρξη μεταξύ των 

πανεπιστημίων και της περιφέρειας και μεταξύ ειδικών της εκπαίδευσης μέσα στις 

σχολικές περιοχές υποστηρίζει την αναγκαία κοινωνικοποίηση του ρόλου μέσω της 

κλινικής πρακτικής και της μεντορικής σχέσης, η οποία σε τελική ανάλυση θα 

παράσχει την ποιότητα εκείνη της ηγεσίας που είναι απαραίτητη στα σχολεία. Όταν η 

μεντορική σχέση εμπλέκει αποτελεσματικά τους βετεράνους, τους αρχάριους και 

τους επίδοξους διευθυντές σε αμοιβαία επαγγελματική ανάπτυξη, η κοινότητα – 

κοινωνία της πρακτικής και εξάσκησης συνεχώς βελτιώνεται, επεκτείνεται και 

εμβαθύνει την ηγετική ικανότητα – υποδομή στα σχολεία και στις περιφέρειες. 

 

5.3 Επιλογικά 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί η επαγγελματική 

ανάπτυξη των σχολικών ηγετών και να τονιστεί η πολύ μεγάλη σημασία – 

συνεισφορά της μεντορικής σχέσης σε αυτή. Αρχικά έγινε διεξοδική αναφορά στη 

σχολική ηγεσία, καθώς και στην επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών ηγετών. Πιο 

συγκεκριμένα, εξετάστηκε η έννοια της σχολικής ηγεσίας και η σχέση της με τα 

προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, τόσο στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

σχολικών ηγετών – διευθυντικών στελεχών μέσω προγραμμάτων στις μεγάλες χώρες 

διεθνώς, όσο και στα πιο σημαντικά ευρήματα αποτελεσματικής επαγγελματικής 

ανάπτυξης για την ηγετική προετοιμασία των στελεχών αυτών, όπως αυτά 

προκύπτουν από διάφορες διεθνείς έρευνες. Στη συνέχεια, αναλύθηκε η μεντορική 

σχέση (mentoring) που αφορά τους σχολικούς ηγέτες και επίσης επιχειρήθηκε η 

σύνδεσή της με την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ειδικότερα, παρουσιάστηκε τόσο 

η μεντορική σχέση γενικά, όσο και σε σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη των 

σχολικών ηγετών. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για να 

απαντηθούν τα ερωτήματα της συγκεκριμένης έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν: 

τα ερευνητικά ερωτήματα που απαντώνται από την έρευνα, η περιγραφή της μεθόδου 

καθώς και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, η περιγραφή του δείγματος – 

συμμετεχόντων στην έρευνα, η εξήγηση της προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε για 

τη συλλογή των δεδομένων, η ανάλυση των δεδομένων και τέλος, οι διαβεβαιώσεις 

που αφορούν στην προστασία των υποκειμένων της έρευνας. 

 

6.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα αποτέλεσαν το σημείο αναφοράς στην 

παρούσα έρευνα: 

 Τα διευθυντικά στελέχη αντιλαμβάνονται για τους εαυτούς τους ότι έχουν 

αρκετά υψηλό επίπεδο επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης σε ό,τι αφορά κοινές – 

συνηθισμένες διοικητικές ευθύνες. 

 Υπάρχει διαφορά στις αντιλήψεις μεταξύ των αρχάριων και των έμπειρων 

διευθυντικών στελεχών σχετικά με την επάρκεια – ικανότητες απόδοσης σε ό,τι 

αφορά κοινές – συνηθισμένες διοικητικές ευθύνες. 

 Υπάρχει διαφορά στις αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών για την επάρκεια – 

ικανότητες απόδοσης σε ό,τι αφορά την ΕΜΠΕΙΡΙΑ τους και κοινά προσωπικά 

χαρακτηριστικά τους (το φύλο, η θέση και οι τίτλοι στη διοίκηση επιχειρήσεων) ή 

χαρακτηριστικά σχετικά με τη γενικότερη κατάσταση (η οργανικότητα του 

σχολείου και η πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής που βρίσκεται το σχολείο). 

 Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών για την 

επάρκεια – ικανότητες απόδοσής τους και στην επίδραση των τεσσάρων 

διαστάσεων της προσωπικότητάς τους. 

 Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών για την 

επάρκεια – ικανότητες απόδοσής τους και στο επίπεδο άγχους τους. 
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 Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών για την 

επάρκεια – ικανότητες απόδοσής τους σε ό,τι αφορά την παράμετρο της «ανάγκης 

για αποδοχή» αλλά όχι με αυτήν της «τελειοθηρίας». 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της προτεινόμενης έρευνας είναι θετικά 

σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις στις αντιληπτές ικανότητες απόδοσης των διευθυντικών 

στελεχών, τότε τα προπαρασκευαστικά προγράμματα ή τα προγράμματα 

καθοδήγησης και ανάπτυξης στελεχών (staff development) θα πρέπει να στραφούν 

προς την κατεύθυνση εκείνη, ώστε οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των  σχολείων 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να καταστούν αποτελεσματικότεροι στην άσκηση του 

έργου τους.  

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της προτεινόμενης έρευνας 

είναι θετικά σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις στις αντιληπτές ικανότητες απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών σε σχέση με τις παραπάνω χαρακτηρολογικές παραμέτρους, 

τότε τα προπαρασκευαστικά προγράμματα ή τα προγράμματα καθοδήγησης και 

ανάπτυξης στελεχών θα πρέπει να στραφούν προς την κατεύθυνση εκείνη, έτσι ώστε 

τα στελέχη αυτά να συμμετέχουν σε παράλληλες δράσεις που θα λαμβάνουν σοβαρά 

υπόψη τις σημαντικές αυτές χαρακτηρολογικές παραμέτρους. 

 

6.2 Μέθοδος και εργαλεία 

Η έρευνα σχεδιάστηκε για να απευθυνθούν τα παραπάνω ερευνητικά 

ερωτήματα μέσω παρακίνησης προσωπικά σε όλους τους διευθυντές και τους 

υποδιευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης. Η έρευνα 

στόχευε να ανιχνεύσει τις αντιλήψεις των σχολικών διευθυντικών στελεχών για τις 

ικανότητες απόδοσής τους σε ό,τι αφορά τις κοινές – συνηθισμένες διοικητικές 

ευθύνες, αλλά και να εξετάσει την πιθανή συσχέτιση των αντιλήψεων αυτών με 

κάποιες συγκεκριμένες χαρακτηρολογικές παραμέτρους. Στους διευθυντές δόθηκαν 

για συμπλήρωση μαζί, δηλαδή σε μία φάση, τα εξής τέσσερα ερωτηματολόγια 

(παράρτημα Α): 

1. Για τη μέτρηση των «ικανοτήτων απόδοσης» των διευθυντικών στελεχών 

χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Έρευνας των Αντιλήψεων για τις 

Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών Στελεχών (Principals’ Perception of 

Competence Survey) του αμερικανού Kelly Glodt μεταφρασμένο στην 
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ελληνική γλώσσα και προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα από 

τον ίδιο τον ερευνητή (Παράρτημα Α΄, ερωτηματολόγιο 1). 

2. Για τη μέτρηση των «τεσσάρων διαστάσεων της προσωπικότητας» 

(Νευρωτισμός, Ψυχωτισμός, Εξωστρέφεια και Ψεύδος) των διευθυντικών 

στελεχών σχολικών μονάδων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 

Προσωπικότητας Ενηλίκων του Eysenck (EPQ) μεταφρασμένο στην ελληνική 

γλώσσα και προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα από τον 

Ευάγγελο Δημητρίου (Παράρτημα Α΄, ερωτηματολόγιο 2). 

3. Για τη μέτρηση του «άγχους» των σχολικών διευθυντικών στελεχών τόσο ως 

χαρακτηρολογική παράμετρο (Trait) όσο και ως τρέχουσα συναισθηματική 

κατάσταση (State) χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Αυτοεκτιμήσεως  

(STAI) μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα και προσαρμοσμένο στην 

ελληνική πραγματικότητα από τους Άρη Λιάκο και C. Spielberger 

(Παράρτημα Α΄, ερωτηματολόγιο 3). 

4. Για τη μέτρηση των στάσεων των διευθυντικών στελεχών απέναντι στην 

«Τελειοθηρία» και στην «Ανάγκη για Αποδοχή» χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο Δυσλειτουργικών Στάσεων (DAS) μεταφρασμένο στην 

ελληνική γλώσσα και προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα από 

τον Γρηγόριο Σίμο (Παράρτημα Α΄, ερωτηματολόγιο 4). 

Τα τρία τελευταία ερωτηματολόγια, δηλαδή το EPQ, το STAI και το DAS, 

είχαν ήδη δοκιμαστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα σε ελληνικό πληθυσμό, οπότε δεν 

διενεργήθηκε περαιτέρω διαδικασία ελέγχου της αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς 

τους. Η Κλίμακα Άγχους (STAI) του Spielberger έχει μεταφραστεί στην ελληνική 

γλώσσα και σταθμίστηκε στα ελληνικά δεδομένα με ικανοποιητική αξιοπιστία (test-

retest reliability) και εσωτερική συνοχή (item remainder correlations) από τους Λιάκο 

και συν. (Σινανίδου, 2010; Λιάκος & Γιαννίτση, 1984; Παπακώστας, 1977; 

Spielberger, Corsuch & Lushene, 1970). Το ερωτηματολόγιο EPQ έχει κριθεί 

αξιόπιστο για την εκτίμηση ομάδων ασθενών του ελληνικού πληθυσμού 

(Κουτσοπούλου – Σοφικίτη και συν., 2009). 

Για το πρώτο ερωτηματολόγιο, όμως, δηλαδή αυτό των Αντιλήψεων για τις 

Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών Στελεχών του Kelly Glodt, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε στο Κάνσας της Αμερικής το 2006 για την εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής (Παράρτημα Α΄, ερωτηματολόγιο 0), ακολουθήθηκε διαδικασία ελέγχου-

επανελέγχου (test-retest) σε δείγμα διευθυντικών στελεχών σχολείων της χώρας μας, 
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αφού προηγουμένως ο ίδιος ο Kelly Glodt με επιστολή είχε δώσει την έγκρισή του 

για να χρησιμοποιηθεί αυτό από τον ερευνητή (Παράρτημα Σ΄). 

 

6.2.1 Μεθοδολογία ανάλυσης των δεδομένων 

Η στατιστική επεξεργασία όλων των δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του SPSS (έκδοση 19). Αρχικά, στη φάση της 

πιλοτικής έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος-επανέλεγχος (test-retest reliability), 

επιχειρώντας να διαπιστωθεί η αξιοπιστία του πρώτου εργαλείου (Principals’ 

Perception of Competence Survey) ως προς: α) τη σταθερότητα των απαντήσεων των 

ατόμων μέσα στο χρόνο και β) την εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου. Σε ό,τι 

αφορά τη σταθερότητα των απαντήσεων, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης 

του Spearman (rs) μεταξύ των αντίστοιχων ερωτήσεων κάθε μίας δοκιμής (test-

retest), όπως επίσης και μεταξύ των αντίστοιχων δεικτών συνολικής επάρκειας. 

Συμπληρωματικά, διενεργήθηκε ο στατιστικός έλεγχος Wilcoxon για τη σύγκριση 

των μέσων τιμών των δεικτών συνολικής επάρκειας μεταξύ των δύο δοκιμών (test-

retest). Τέλος, η αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας του ερωτηματολογίου 

πραγματοποιήθηκε για κάθε μία δοκιμή χωριστά.  

 Στη συνέχεια, στην κυρίως έρευνα και σε ό,τι αφορά την Παραγοντική 

Ανάλυση για το πρώτο εργαλείο (Principals’ Perception of Competence Survey) που 

διενεργήθηκε για τη δημιουργία υποκλιμάκων, εξετάστηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ 

των ερωτήσεων, η καταλληλότητα του δείγματος ως προς την εφαρμογή της 

Παραγοντικής Ανάλυσης, μέσω του ελέγχου σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s 

test of sphericity) και η επάρκεια της δειγματοληψίας με βάση το μέτρο των Kaiser – 

Meyer – Olkin (KMO Measure of Sampling Adequacy). Διενεργήθηκε μία 

Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση εφαρμόζοντας τη μέθοδο της Ανάλυσης Κυρίων 

Συνιστωσών (Principal Component Analysis), με σκοπό τον προσδιορισμό 

παραγόντων, για τους οποίους στη συνέχεια διερευνήθηκαν πιθανές σχέσεις με τα 

στοιχεία των άλλων ερωτηματολογίων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε περιστροφή 

παραγόντων με την μέθοδο Varimax, με σκοπό την επίτευξη μίας απλούστερης και 

περισσότερο κατανοητής παραγοντικής λύσης. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας ακολουθήθηκαν 

συγκεκριμένες μέθοδοι. Τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα η 

στατιστική σύγκριση πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή του μη παραμετρικού 

ελέγχου Mann-Whitney, διότι οι έλεγχοι κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov και 
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Shapiro-Wilks έδειξαν ότι οι πληθυσμοί από τους οποίους προέκυψαν τα αντίστοιχα 

δείγματα δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι ακολουθούν την κανονική κατανομή. Στο 

τρίτο ερευνητικό ερώτημα η στατιστική σύγκριση πραγματοποιήθηκε με την 

εφαρμογή της Ανάλυσης Διακύμανσης με 2 Παράγοντες (two-way ANOVA), ενώ της 

ανάλυσης αυτής προηγήθηκε έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων μεταξύ των 

αντίστοιχων ομάδων (Levene’s test). Στα υπόλοιπα τρία ερευνητικά ερωτήματα, με 

βάση τις συσχετίσεις και τις συγκρίσεις που έλαβαν χώρα, χρησιμοποιήθηκαν: ο 

συντελεστής γραμμικής συσχέτισης του Pearson, οι εφαρμογές του μη παραμετρικού 

ελέγχου Mann-Whitney και Kruskal-Wallis, καθώς και η Ανάλυση Διακύμανσης με 2 

Παράγοντες (two-way ANOVA).  

  

6.2.2 Η διαδικασία ελέγχου-επανελέγχου (test-retest) του ερωτηματολογίου των 

Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών Στελεχών του Kelly 

Glodt 

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο πριν την κύρια έρευνα να δοκιμάζεται η 

λειτουργικότητα ενός ερωτηματολογίου σε μία μικρής κλίμακας προ-έρευνα, η οποία 

συνήθως αποκαλείται «πιλοτική» ή απλώς «πιλότος» (Στάμελος & Δακοπούλου, 

2007). Ένα εργαλείο μέτρησης χρησιμοποιείται σε ένα δείγμα (έλεγχος, test) που έχει 

επιλεγεί και σε ένα διάστημα χρόνου που μεσολαβεί ξαναδίνεται στο ίδιο ακριβώς 

δείγμα (επανέλεγχος, retest) και κάτω από τις ίδιες συνθήκες (Ουζούνη & Νακάκης, 

2011), έτσι ώστε να εξακριβωθεί εάν το εργαλείο διαθέτει σταθερότητα αναφορικά με 

τις μετρήσεις. Δηλαδή, χρησιμοποιείται η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων ή 

αλλιώς ο έλεγχος-επανέλεγχος (test-retest reliability).  

Στη συγκεκριμένη έρευνα, ακολουθήθηκε διαδικασία ελέγχου αξιοπιστίας 

test-retest η οποία κράτησε από τις 24 Φεβρουαρίου έως τις 11 Απριλίου του 2011, 

αφού προηγουμένως είχε δώσει την έγκρισή του ο ίδιος ο Kelly Glodt. Στη συνέχεια, 

αρχικά εργάστηκαν ξεχωριστά για την προς τα εμπρός μετάφραση (forward 

translation) από τα Αγγλικά στα Ελληνικά τόσο ο ίδιος ο ερευνητής όσο και ένας 

καθηγητής πανεπιστημίου. Έπειτα, ακολουθήθηκε η μέθοδος της «αναφοράς 

συμφιλίωσης» (reconciliation report), που είναι η διαδικασία εναρμόνισης των δύο 

μεταφράσεων. Δηλαδή, έγινε επαλήθευση της μετάφρασης του ερωτηματολογίου από 

ένα τρίτο δίγλωσσο άτομο, με μητρική γλώσσα την Ελληνική, καθηγητή 

πανεπιστημίου και ειδικό στο συγκεκριμένο αντικείμενο, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 

διαδικασία συμφωνίας και να προκύψει η τελική συμφωνηθείσα εκδοχή. Η τελευταία 
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μεταφράστηκε ξανά στην Αγγλική γλώσσα (backward translation) από ένα δίγλωσσο 

άτομο το οποίο είχε σαν μητρική γλώσσα την Αγγλική και δεν γνώριζε την αυθεντική 

εκδοχή του ερωτηματολογίου. Ακολούθησε σύγκριση με την αυθεντική έκδοση για 

σχόλια και παρατηρήσεις, που τελικά λήφθηκαν υπόψη και ενσωματώθηκαν στην 

τελική έκδοση του ερωτηματολογίου. 

Αμέσως μετά, η ελληνική έκδοση δόθηκε προς συμπλήρωση σε άλλον έναν 

καθηγητή πανεπιστημίου του ίδιου αντικειμένου εξειδίκευσης, καθώς και σε έναν 

προϊστάμενο γραφείου εκπαίδευσης, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με σκοπό να διαπιστωθεί η σαφήνεια και ο βαθμός 

κατανόησης του ερωτηματολογίου. Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες λειτούργησαν ως 

Experts, έχοντας ως στόχο την αποκάλυψη γλωσσικών προβλημάτων, ακατάλληλων 

ερωτήσεων, εναλλακτικών επιλογών μετάφρασης και την εκτίμηση του επίπεδου 

κατανόησης των ερωτήσεων. Ειδικότερα, ζητήθηκε από αυτούς να απαντήσουν αν 

ήταν εύκολο να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο χωρίς βοήθεια και αν το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων τούς φάνηκε σχετικό µε τη γνώση και τη γενική τους 

εντύπωση για τη σαφήνεια των ερωτήσεων. Οι απαντήσεις αφορούσαν κάθε µία 

ερώτηση του ερωτηματολογίου ξεχωριστά και τους ζητήθηκε να προτείνουν 

εναλλακτικές προτάσεις διατύπωσης, όπου αυτοί έκριναν ότι έπρεπε να γίνει κάτι 

τέτοιο. 

Τελικά, αφού έγιναν όλες εκείνες οι απαραίτητες διορθώσεις με βάση τις 

παρατηρήσεις που επισημάνθηκαν από τους δύο ειδικούς, μοιράστηκαν συνολικά 46 

ερωτηματολόγια, εκ των οποίων, τα 29 σε διευθυντές και τα 17 σε υποδιευθυντές, σε 

τρεις διαφορετικούς νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή αυτούς της 

Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Πιερίας. Η διανομή, η συμπλήρωση και η 

συλλογή του πρώτου και του δεύτερου ερωτηματολογίου από το ίδιο πρόσωπο -και 

υπό τις ίδιες συνθήκες- κράτησε συνολικά από 16 μέχρι 24 μέρες.  

Επισημαίνεται ότι δε θα πρέπει να είναι μεγάλη η χρονική απόσταση από τη 

μία μέτρηση στην άλλη (test-retest). Διαφορετικά, δεν μπορεί να εκτιμηθεί η 

σταθερότητα του εργαλείου μέτρησης, καθώς και των απαντήσεων (Litwin, 1995). 

Για τη διαδικασία επαναληψιµότητας (test-retest reliability), η εκ νέου συμπλήρωση 

έγινε περίπου 3 με 4 εβδομάδες μετά την αρχική, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 

συμμετέχοντες δε θα απομνημόνευαν τις απαντήσεις από την πρώτη φορά και ότι θα 

αποκομίζαμε μία πιο ρεαλιστική εκτίμηση της μεταβλητότητας (Deyo, Diehr & 

Patrick, 1991). 
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66..22..22..11  ΤΤοο  δδεείίγγμμαα 

Μετά το τέλος της διαδικασίας συγκεντρώθηκε ένα δείγμα 30 διευθυντικών 

στελεχών και από τους τρεις νομούς που προαναφέρθηκαν. Τα συγκεκριμένα άτομα 

είχαν συμπληρώσει πλήρως τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο ερωτηματολόγιο. Ο 

συνολικός αριθμός των ατόμων του δείγματος θεωρήθηκε επαρκής για την εξαγωγή 

ικανοποιητικών συμπερασμάτων σχετικά με την πιλοτική έρευνα. Τα δημογραφικά 

στοιχεία του παραπάνω δείγματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί λίγο 

παρακάτω.  

Ειδικότερα, το δείγμα περιλάμβανε 20 διευθυντές (67%) και 10 υποδιευθυντές 

(33%). Σε ό,τι αφορά τα χρόνια που βρίσκονταν τα διευθυντικά στελέχη στη 

διοικητική τους θέση, 11 άτομα (37%) είχαν λιγότερο από ένα έτος σε αυτήν, 18 

(60%) είχαν από 1 έως 3 χρόνια, ενώ μόνο 1 άτομο (7%) είχε από 4 έως 10 χρόνια. 

Αναφορικά με την ηλικία των ατόμων του δείγματος, 7 (23%) είχαν ηλικία από 26 

έως 35 έτη, 22 (74%) από 36 έως 45 και 1 (3%) από 46 έως 55. Επιπρόσθετα, 21 

(70%) ήταν άνδρες, ενώ 9 (30%) ήταν γυναίκες.  

Σε ό,τι αφορά τα χρόνια διδακτικής (όχι διοικητικής) εμπειρίας, 6 άτομα 

(20%) είχαν διδακτική εμπειρία από 5 έως 10 έτη, 20 (67%) από 11 έως 20 και 4 

(13%) από 21 έως 30. Αναφορικά με τους τίτλους σπουδών, εκτός του βασικού 

πτυχίου που κατείχαν τα διευθυντικά στελέχη, 2 από αυτά (7%) κατείχαν δεύτερο 

πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., 8 (27%) ολοκλήρωσαν διετή μετεκπαίδευση, 7 (23%) διέθεταν 

μεταπτυχιακό δίπλωμα, 3 (10%) διδακτορικό τίτλο, ενώ στην πλειοψηφία τους, 

δηλαδή συνολικά 10 άτομα, δεν κατείχαν κανένα πρόσθετο πτυχίο πέραν από το 

βασικό τους. Ωστόσο, αν επικεντρωθούμε στους τίτλους σπουδών που κατείχαν τα 

διευθυντικά στελέχη στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Οργανισμών, 11 άτομα (36%) 

διέθεταν σεμιναριακή επιμόρφωση – εξειδίκευση, 3 (10%) δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή 

Τ.Ε.Ι., 2 (7%) μεταπτυχιακό δίπλωμα, κανένας (0%) διδακτορικό τίτλο, ενώ 14 (47%) 

δεν κατείχαν κανένα απολύτως τίτλο στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά την οργανικότητα του σχολείου που 

εργάζονταν τα διευθυντικά στελέχη του δείγματος, 24 άτομα (80%) ασκούσαν 

διοίκηση σε 12/θέσια σχολεία, 2 (7%) σε 11/θέσια, 1 (3%) σε 10/θέσιο και 3 (10%) 

σε 9/θέσια. Αναφορικά με τη δύναμη του σχολείου που διεύθυναν τα διευθυντικά 

στελέχη, 2 (7%) εργάζονταν σε σχολεία με δύναμη μικρότερη των 100 μαθητών, 9 
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(30%) με δύναμη από 101 έως 250 μαθητές, ενώ στην πλειοψηφία τους, δηλαδή 19 

(63%), ασκούσαν διοίκηση σε σχολεία με δύναμη από 251 έως 500 μαθητές.  

Τέλος, σε ό,τι αφορά το νομό που βρίσκονται τα σχολεία στα οποία ασκούσαν 

διοίκηση τα στελέχη του δείγματος, αυτά στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δηλαδή 

συνολικά 24 (80%) εργάζονταν στο νομό Θεσσαλονίκης, 3 (10%) στο νομό 

Χαλκιδικής και 3 (10%) στο νομό Πιερίας. Αντίθετα, αναφορικά με την πληθυσμιακή 

σύνθεση των περιοχών όπου βρίσκονταν τα σχολεία της έρευνάς μας, 13 (43%) από 

αυτά ήταν σε αγροτική περιοχή, 13 (43%) σε ημιαστική, ενώ τα υπόλοιπα 4 (14%) σε 

αστική. 

 

Πίνακας 2: Το προφίλ των διευθυντικών στελεχών του δείγματος 

Θέση Αριθμός Ποσοστό 

Διευθυντής/τρια 20 66,7 

Υποδιευθυντής/τρια 10 33,3 

ΣΣύύννοολλοο  3300  110000,,00  

Χρόνια σε διευθυντική θέση Αριθμός Ποσοστό 

Λιγότερα από 1 11 36,7 

1-3 18 60,0 

4-10 1 3,3 

ΣΣύύννοολλοο  3300  110000,,00  

Ηλικία Αριθμός Ποσοστό 

26-35 7 23,3 

36-45 22 73,3 

46-55 1 3,3 

ΣΣύύννοολλοο  3300  110000,,00  

Φύλο Αριθμός Ποσοστό 

Άντρας 21 70,0 

Γυναίκα 9 30,0 

ΣΣύύννοολλοο 3300  110000,,00  

Χρόνια διδακτικής υπηρεσίας Αριθμός Ποσοστό 

5-10 6 20,0 

11-20 20 66,7 

21-30 4 13,3 

ΣΣύύννοολλοο  3300  110000,,00  
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Τίτλοι σπουδών εκτός του βασικού πτυχίου Αριθμός Ποσοστό 

Κανένας 10 33,3 

Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 2 6,7 

Μετεκπαίδευση 8 26,7 

Μεταπτυχιακό 7 23,3 

Διδακτορικό 3 10,0 

ΣΣύύννοολλοο  3300  110000,,00  

Τίτλοι σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων Αριθμός Ποσοστό 

Κανένας 14 46,7 

Σεμιναρική επιμόρφωση-εξειδίκευση 11 36,7 

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 3 10,0 

Μεταπτυχιακό 2 6,7 

Διδακτορικό 0 0,0 

ΣΣύύννοολλοο  3300  110000,,00  

Δύναμη του σχολείου σε αριθμό μαθητών Αριθμός Ποσοστό 

Λιγότεροι από 100 μαθητές 2 6,7 

Από 101 έως 250 μαθητές 9 30,0 

Από 251 έως 500 μαθητές 19 63,3 

ΣΣύύννοολλοο  3300  110000,,00  

Πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής του σχολείου Αριθμός Ποσοστό 

Αγροτική 13 43,3 

Ημιαστική 13 43,3 

Αστική 4 13,4 

ΣΣύύννοολλοο  3300  110000,,00  

Οργανικότητα του σχολείου Αριθμός Ποσοστό 

9/θέσιο 3 10,0 

10/θέσιο 1 3,3 

11/θέσιο 2 6,7 

12/θέσιο 24 80,0 

ΣΣύύννοολλοο  3300  110000,,00  

Νομός Αριθμός Ποσοστό 

Θεσσαλονίκης 24 80,0 

Πιερίας 3 10,0 

Χαλκιδικής 3 10,0 

ΣΣύύννοολλοο  3300  110000,,00  



147 

 

 

66..22..22..22  ΣΣττααττιισσττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  ττωωνν  δδεεδδοομμέέννωωνν 

Σε ό,τι αφορά την κλίμακα του ερωτηματολογίου, παρατηρούμε δύο πολύ 

σημαντικά στοιχεία: πρώτον, ότι όλες οι ερωτήσεις έχουν την ίδια φορά και δεύτερον, 

ότι η αναφορά στην τιμή 5=«δίχως εμπειρία» είναι ελλείπουσα και ανεξάρτητη από 

τις άλλες τέσσερις. Κατά συνέπεια, η τιμή αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί κατώτερη 

κατά μία θέση από την αντίστοιχη 4=«μη επαρκής». Τέλος, αναφορικά με τη 

διαδικασία του test-retest, έγινε μετάφραση με δύο επαναληπτικές δοκιμές.  

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου αυτού ελήφθησαν 

υπόψη και οι 41 ερωτήσεις – θέματα. Επίσης, δημιουργήθηκε ένας συνολικός δείκτης 

επάρκειας, ο οποίος εκφράζει την αντίληψη που έχει ένα άτομο σε σχέση με την 

επάρκειά του συνολικά στις 41 ερωτήσεις, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο δεν περιλαμβάνει υποκλίμακες. Ο δείκτης αυτός  ορίστηκε να είναι 

ο μέσος όρος των τιμών που καταχώρησε το άτομο σε κάθε μία από τις 41 ερωτήσεις. 

Επιλέχθηκε ο μέσος όρος για τον προσδιορισμό του παραπάνω δείκτη για λόγους 

συγκρισιμότητας, διότι υπήρχαν άτομα τα οποία καταχώρησαν την τιμή 5=«δίχως 

εμπειρία» σε μία ή περισσότερες ερωτήσεις, τιμή η οποία θεωρείται ως ελλείπουσα. 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αξιολόγηση της 

αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου ως προς α) τη σταθερότητα των απαντήσεων των 

ατόμων μέσα στο χρόνο και β) την εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου.  

Σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα των απαντήσεων, υπολογίστηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης του Spearman (rs) μεταξύ των αντίστοιχων ερωτήσεων κάθε μίας δοκιμής 

(test–retest), όπως επίσης και μεταξύ των αντίστοιχων δεικτών συνολικής επάρκειας. 

Συμπληρωματικά, διενεργήθηκε ο στατιστικός έλεγχος Wilcoxon για τη σύγκριση 

των μέσων τιμών των δεικτών συνολικής επάρκειας μεταξύ των δύο δοκιμών (test–

retest).  

Η αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας του ερωτηματολογίου 

πραγματοποιήθηκε για κάθε μία δοκιμή χωριστά. Η διαδικασία αυτή περιελάμβανε α) 

τον υπολογισμό του συντελεστή Cronbach alpha και β) για κάθε μία ερώτηση την 

εξέταση της συσχέτισής της με το συνολικό δείκτη επάρκειας και της επίδρασης που 

θα είχε στην τιμή Cronbach alpha η ενδεχόμενη διαγραφή της (Cronbach, 1951; 

Cortina, 1993). Τέλος, όλοι οι έλεγχοι υποθέσεων διενεργήθηκαν σε επίπεδο 

σημαντικότητας p=0,05. 
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66..22..22..33  ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττηηςς  σσττααττιισσττιικκήήςς  ααννάάλλυυσσηηςς  

Στον πίνακα 1, παράρτημα Β παρουσιάζονται η τιμή του συντελεστή 

συσχέτισης του Spearman για κάθε μία ερώτηση, όπως επίσης και η αντίστοιχη 

σημαντικότητα του ελέγχου. Παρατηρείται ότι, εκτός από τις ερωτήσεις 2, 12, 34 και 

35, οι υπόλοιπες 37 συνολικά παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές θετικές 

συσχετίσεις (p<0,05) μεταξύ των δύο δοκιμών, με το συντελεστή συσχέτισης του 

Spearman να παίρνει τιμές που κυμαίνονται από 0,392 έως 0,837 . Σε ό,τι αφορά τις 

ερωτήσεις 2 (rs=0,337 , p=0,069), 12 (rs=0,311 , p=0,094) και 34 (rs=0,366 , p=0,051), 

παρατηρείται ότι ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman λαμβάνει τιμές 

μεγαλύτερες από 0,3 και οι συσχετίσεις αυτές αξιολογούνται ως στατιστικά 

σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 0,10 . Τέλος, η ερώτηση 35 (rs=0,301 , 

p=0,107) παρουσιάζει συντελεστή συσχέτισης οριακά μεγαλύτερο από 0,3 με 

αντίστοιχη σημαντικότητα οριακά μεγαλύτερη από 0,10 (Παράρτημα Β΄, πίνακας 1). 

Συμπληρωματικά, η συσχέτιση μεταξύ των συνολικών δεικτών επάρκειας για 

την πρώτη και δεύτερη δοκιμή είναι ισχυρή (rs=0,839 , p<0,001). Ακόμη, ο συνολικός 

δείκτης επάρκειας των ατόμων αυτών δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των 

δύο δοκιμών κατά μέσο όρο (Ζ=-0,547 , p=0,585). Συγκεκριμένα, ο συνολικός δείκτης 

επάρκειας των ατόμων αυτών κατά την πρώτη δοκιμή ήταν 1,72±0,43 , ενώ κατά την 

δεύτερη δοκιμή ήταν 1,79±0,53 . 

Τα παραπάνω αποτελέσματα φανερώνουν ότι, γενικά, υπάρχει σταθερότητα 

στις απαντήσεις που παρέχουν τα άτομα μέσα στο χρόνο, με επιφύλαξη σχετικά με τις 

ερωτήσεις 2, 12, 34 και 35. 

Αναφορικά με την εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου, κατά την πρώτη 

δοκιμή ο συντελεστής Cronbach alpha έλαβε την τιμή 0,964. Η τιμή αυτή υποδεικνύει 

ότι η εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου είναι ιδιαίτερα υψηλή (Kline, 1999). 

Επιπρόσθετα, για καμία ερώτηση δεν αυξάνεται η τιμή του συντελεστή Cronbach 

alpha περισσότερο από 0,002 μονάδες, αν εξαιρεθεί κάποια ερώτηση (Παράρτημα Β΄, 

πίνακας 2).  

Από την άλλη μεριά, οι περισσότερες ερωτήσεις, δηλαδή οι 37 από τις 41, 

φαίνεται να συσχετίζονται με το συνολικό δείκτη του ερωτηματολογίου (Corrected 

Item-Total Correlation > 0,3). Εξαίρεση αποτελούν οι ερωτήσεις 3, 6, 16 και 35, οι 

οποίες παρουσιάζουν περισσότερο ασθενή συσχέτιση με το συνολικό δείκτη του 

ερωτηματολογίου (Verheul et al, 2008; Field, 2009) (Παράρτημα Β΄, πίνακας 3). 



149 

 

Αναφορικά με την εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου κατά τη δεύτερη 

δοκιμή, ο συντελεστής Cronbach alpha έλαβε την τιμή 0,977. Η τιμή αυτή 

υποδεικνύει ότι η εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου είναι ιδιαίτερα υψηλή. 

Επιπρόσθετα, για καμία ερώτηση δεν αυξάνεται η τιμή του συντελεστή Cronbach 

alpha περισσότερο από 0,001 μονάδες, αν εξαιρεθεί κάποια ερώτηση (Παράρτημα Β΄, 

πίνακας 2). Ακόμη, όλες οι ερωτήσεις φαίνεται να συσχετίζονται με τον συνολικό 

δείκτη του ερωτηματολογίου (Corrected Item-Total Correlation > 0,3) (Παράρτημα 

Β΄, Πίνακας 1). 

 

66..22..22..44  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα    

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με την αξιοπιστία του 

ερωτηματολογίου και τα παραγόμενα αποτελέσματα υποδεικνύουν τα παρακάτω 

συμπεράσματα. Αρχικά, τα αποτελέσματα της προηγούμενης ενότητας δείχνουν ότι, 

γενικά, υπάρχει σταθερότητα στις απαντήσεις που παρέχουν τα άτομα μέσα στον 

χρόνο. Συμπληρωματικά, ιδιαίτερη επιφύλαξη θα πρέπει να υπάρχει κατά την 

εφαρμογή του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ως προς τις ερωτήσεις 2, 12, 34 και 

κυρίως ως προς την ερώτηση 35, σχετικά με τη σταθερότητα των αντίστοιχων 

απαντήσεών τους μέσα στο χρόνο. Παρόλα αυτά, η στατιστική ανάλυση σε 

συνδυασμό με την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων δεν υποδεικνύει τη διαγραφή 

των συγκεκριμένων ερωτήσεων από το ερωτηματολόγιο. 

Σχετικά με την εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου, ο συντελεστής 

Cronbach alpha έλαβε ιδιαίτερα υψηλές τιμές και κατά τις δύο δοκιμές. Οι τιμές 

αυτές υποδεικνύουν ότι η εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου είναι ιδιαίτερα 

υψηλή. Κατά την πρώτη δοκιμή, μόνο οι ερωτήσεις 3, 6, 16 και 35, παρουσίασαν 

ασθενή συσχέτιση με τον συνολικό δείκτη του ερωτηματολογίου, και συνεπώς θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην χρήση του δείκτη αυτού σε μελλοντικές 

έρευνες. Από την άλλη μεριά, οι ερωτήσεις αυτές ενδέχεται να είναι σημαντικές στη 

διαμόρφωση επιμέρους παραγόντων (υποκλιμάκων) σε μελλοντικές έρευνες και ως 

εκ τούτου, δεν προτείνεται η διαγραφή τους από το ερωτηματολόγιο. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία – δεδομένα που αφορούν τόσο την εσωτερική 

συνέπεια του ερωτηματολογίου όσο και τη σταθερότητα των απαντήσεων των ατόμων 

μέσα στο χρόνο, προκύπτει ότι το εργαλείο Principals’ Perception of Competence 

Survey του Kelly Glodt στη συγκεκριμένη περίπτωση μάς παρέχει μία έγκυρη και 

αξιόπιστη επιλογή για μελλοντική πρακτική εφαρμογή, ενισχύοντας αρχικά την 
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άποψη ότι μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί διεθνώς για τη διερεύνηση και τον 

καθορισμό του αντιληπτού επιπέδου επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντών και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, δίνοντας παράλληλα και τη 

δυνατότητα σε διεθνείς ή μη ερευνητές να προβούν σε ενδιαφέρουσες συγκρίσεις και 

να οδηγηθούν σε σημαντικά συμπεράσματα.  

 

6.3 Συμμετέχοντες της έρευνας 

Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας ήταν τα 496 διευθυντικά στελέχη, δηλαδή 

οι 305 διευθυντές και οι 191 υποδιευθυντές, των συνολικά 312 εξαθέσιων και άνω 

δημοτικών σχολείων του νομού Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2011-2012. 

Ουσιαστικά δηλαδή, δεν συμπεριλήφθησαν στην έρευνα ούτε οι διευθυντές των επτά 

τετραθέσιων σχολείων του νομού, γιατί τα σχολεία αυτά θεωρήθηκαν πολύ μικρά για 

να ασκηθεί πλήρης διευθυντικός έλεγχος από την πλευρά τους, ούτε φυσικά και οι 

διευθυντές όλων των τριθέσιων, διθέσιων και μονοθέσιων σχολείων για τον ίδιο λόγο. 

Επιπλέον, διασφαλίστηκε γραπτώς στους συμμετέχοντες ότι η συμπλήρωση των 

τεσσάρων ερωτηματολογίων αφορούσε όχι μόνο το διευθυντή της σχολικής μονάδας, 

αλλά και τον υποδιευθυντή (όπου αυτός υπήρχε, δηλαδή σε 10/θέσια ή μεγαλύτερα 

σχολεία). Συνεπώς, τα ερωτηματολόγια της έρευνας δεν απευθύνονταν στους λοιπούς 

εκπαιδευτικούς ή στον υπεύθυνο του κάθε ολοήμερου σχολείου, αφού οι μεν πρώτοι 

δεν μπορούσαν να αποτελέσουν πεδίο αναφοράς της παρούσας έρευνας, εξαιτίας της 

μη άσκησης διοικητικής εξουσίας από πλευράς τους, ενώ οι δεύτεροι ασκούν 

αποκλειστικά και μόνο παιδαγωγικό έργο και όχι έργο διοίκησης του σχολείου. 

Μετά το πέρας της έρευνας, ένα σύνολο 412 διευθυντικών στελεχών (ένα 

ποσοστό 83% περίπου στο σύνολο του νομού), δηλαδή 261 διευθυντές (οι οποίοι 

αποτελούν το 52,6% του συνολικού αριθμού των διευθυντικών στελεχών του νομού 

και το 85,6% του συνόλου των διευθυντών του νομού) και 151 υποδιευθυντές (οι 

οποίοι αποτελούν το 30,4% του συνολικού αριθμού των διευθυντικών στελεχών του 

νομού και το 79,1% του συνόλου των υποδιευθυντών του νομού), ανταποκρίθηκε 

πλήρως σε αυτήν, συμπληρώνοντας και τα τέσσερα ερωτηματολόγια επαρκώς και με 

τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. Το 

συγκεκριμένο ποσοστό επιστροφής των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων της τάξης 

του 83%, το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό, δικαίωσε την επιλογή του ερευνητή να 
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μοιράσει τα τέσσερα εργαλεία της έρευνας προσωπικά ο ίδιος σε όλα τα δημοτικά 

σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης. 

Τα διευθυντικά στελέχη που είχαν μέχρι τρία χρόνια εμπειρίας θεωρήθηκαν 

ως μη έμπειρα για την παρούσα έρευνα, ενώ όσα είχαν από τρία χρόνια και πάνω 

θεωρήθηκαν ως έμπειρα. Αυτό έγινε, γιατί τα τρία χρόνια κρίθηκαν ως επαρκές 

διάστημα για έναν διευθυντή, ώστε να έρθει αντιμέτωπος με κάποιες καταστάσεις και 

με συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες. Ο ίδιος ακριβώς διαχωρισμός σε ό,τι αφορά 

στην εμπειρία είχε γίνει και στην έρευνα του Kelly Glodt στο Κάνσας στο πρωτότυπο 

ερωτηματολόγιο, οπότε εύλογα ακολουθήθηκε και στην παρούσα έρευνα, ώστε 

εύκολα να μπορούσαν να γίνουν στη συνέχεια και κάποιες συγκρίσεις μεταξύ των 

δύο ερευνών. Όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν σε έντεκα δημογραφικές ερωτήσεις που 

αφορούσαν τη θέση τους, το φύλο τους, την ηλικία τους, τα χρόνια ως διευθυντής ή 

υποδιευθυντής, τα χρόνια διδακτικής υπηρεσίας, τους τίτλους σπουδών εκτός του 

βασικού τους πτυχίου, τους τίτλους στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, τη 

δύναμη του σχολείου σε αριθμό μαθητών, την πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής 

του σχολείου, την οργανικότητα του σχολείου και τέλος το νομό που ανήκε το 

σχολείο (αν και η τελευταία αυτή ερώτηση ουσιαστικά δεν είχε κάποιο νόημα, αφού 

η έρευνα διεξήχθη τελικά μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης, μιας και ο συγκεκριμένος 

νομός κρίθηκε επαρκής για να γίνουν συσχετίσεις). 

 

6.4 Συλλογή δεδομένων 

Όλα τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσω των τεσσάρων 

ερωτηματολογίων που προαναφέρθηκαν, δηλαδή μέσω του Ερωτηματολόγιου 

Έρευνας των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών Στελεχών, 

του ερωτηματολόγιου Προσωπικότητας Ενηλίκων του Eysenck (EPQ), του 

ερωτηματολόγιου Αυτοεκτιμήσεως (STAI), και τέλος του ερωτηματολόγιου 

Δυσλειτουργικών Στάσεων (DAS). Προτιμήθηκε τα τέσσερα αυτά ερωτηματολόγια να 

μοιραστούν προσωπικά από τον ίδιο τον ερευνητή σε όλα τα σχολεία του νομού -και 

όχι ηλεκτρονικά- για να επιχειρηθεί, μέσω της προσωπικής επαφής, ο μέγιστος 

δυνατός αριθμός συλλογής ερωτηματολογίων, τα οποία θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν για την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων. 

Ο συγκεκριμένος τρόπος διανομής είναι πολύ πιο δύσκολος σε σχέση με αυτόν της 

ηλεκτρονικής αποστολής, εντούτοις μπορεί να επιφέρει καλύτερο αποτέλεσμα, αφού 
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είναι πολύ πιο άμεσος, λόγω της προσωπικής επαφής και επικοινωνίας που 

προσφέρει. Ειδικότερα, όπως τονίζουν οι Στάμελος και Δακοπούλου (2007: 52), 

«εφόσον κάποιος επιλέξει το ερωτηματολόγιο, θα πρέπει να βρει τρόπο προσωπικής 

διανομής και συγκέντρωσης, αν πραγματικά θέλει να επιτύχει ένα σημαντικό 

ποσοστό απαντήσεων». 

Ακόμη, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου, 

με σκοπό να παρακινηθούν οι ερωτώμενοι όχι μόνο να απαντήσουν και στα τέσσερα 

ερωτηματολόγια, αλλά και να επιχειρήσουν να είναι όσο πιο αντικειμενικοί και 

ειλικρινείς γινόταν, με το δεδομένο ότι το πρώτο ερωτηματολόγιο αφορούσε 

αντιλήψεις για ικανότητες απόδοσης, ενώ τα άλλα τρία συγκεκριμένα ψυχομετρικά 

τεστ. Τονίστηκε ότι στόχος της έρευνας ήταν η παραγωγή νέας γνώσης, η εξαγωγή 

συμπερασμάτων, καθώς και η διατύπωση προτάσεων για το ερευνώμενο αντικείμενο. 

Ζητήθηκε από τα διευθυντικά στελέχη να προσπαθήσουν να είναι όσο το δυνατό πιο 

ειλικρινείς και αξιόπιστοι, καθώς και να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, 

διαβεβαιώνοντάς τους εκ των προτέρων ότι δεν υπήρχαν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 

Τέλος, τους δόθηκε η δυνατότητα, αν φυσικά τους ενδιέφερε και το επιθυμούσαν, να 

λάβουν ενημέρωση από τον ερευνητή για τα αποτελέσματα της έρευνας μετά την 

ολοκλήρωσή της.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε η χρήση του ερωτηματολόγιου, γιατί το 

δείγμα ήταν αρκετά μεγάλο, αλλά όχι μη προσεγγίσιμο. Δηλαδή, τα διευθυντικά 

στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης ανέρχονταν σε 496 άτομα, δεδομένο που σε καμία 

περίπτωση δεν ευνοούσε τη χρήση συνέντευξης. Επίσης, η επιτόπια ή άλλη 

παρατήρηση δε θα μπορούσε να διεξαχθεί, αφού ο ερευνητής υπηρετούσε σε πρωινό 

κύκλο ως μόνιμος εκπαιδευτικός στο νομό Χαλκιδικής, γεγονός που σίγουρα θα 

δυσχέραινε υπερβολικά την όποια απόπειρα παρατήρησης γινόταν. Αντίθετα, η 

επιλογή της διανομής ερωτηματολογίων σε όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης, σε 

διάστημα ενός σχολικού έτους φάνηκε αρχικά ως πιο εφικτή. Σύμφωνα με την αρχική 

σκέψη που εκφράστηκε, ένα ποσοστό συλλογής απαντημένων ερωτηματολογίων της 

τάξης του 50% θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 

για το δείγμα της έρευνας, αρκετά ικανοποιητικών για να επιτευχθεί ο απαραίτητος 

αριθμός των μέγιστων δυνατών συσχετίσεων. Υπήρχε έντονη η πεποίθηση ότι η 

ιδιότητα του ερευνητή θα βοηθούσε σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση, αφού 

υπηρετούσε και αυτός ο ίδιος, όπως και όλα τα διευθυντικά στελέχη, ως συνάδελφος 

εκπαιδευτικός μόνιμα διορισμένος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.     
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6.5 Ανάλυση δεδομένων 

Τα δεδομένα της έρευνας μεταφέρθηκαν σε ένα φύλο Excel από τον ίδιο τον 

ερευνητή και στη συνέχεια δόθηκαν για ανάλυση σε έναν ειδικό στατιστικολόγο. 

Αμέσως μετά αναλύθηκαν από το στατιστικολόγο και δόθηκαν πίσω στον ερευνητή, 

για να επιχειρήσει να τα εξηγήσει και να τα σχολιάσει. Τα δημογραφικά στοιχεία 

περιλάμβαναν: τον αριθμό και το ποσοστό του δείγματος κατά θέση, φύλο, ηλικία, 

χρόνια ως διευθυντές ή υποδιευθυντές, τα χρόνια διδακτικής υπηρεσίας, τους τίτλους 

σπουδών εκτός του βασικού πτυχίου, τους τίτλους στη διοίκηση επιχειρήσεων και 

οργανισμών, τη δύναμη του σχολείου σε αριθμό μαθητών, την πληθυσμιακή σύνθεση 

της περιοχής, καθώς και την οργανικότητα του σχολείου. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα προσεγγίστηκαν με συγκεκριμένο τρόπο που ήταν 

ο εξής: 

Ερευνητικό Ερώτημα 1: Για κάθε στοιχείο, ο μέσος όρος της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης και οι τυπικές αποκλίσεις για τους διευθυντές και τους 

υποδιευθυντές υπολογίστηκε ξεχωριστά.  

Ερευνητικό Ερώτημα 2: Για κάθε στοιχείο, ο μέσος όρος της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης για τους έμπειρους και μη έμπειρους διευθυντές και 

υποδιευθυντές υπολογίστηκε με τη χρήση μίας σειράς από t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα. Οι διαφορές θεωρήθηκαν σημαντικές, όταν συνέβαιναν σε ποσοστό 

μικρότερο του 5% σε όλες αυτές τις περιπτώσεις (p<0,05). 

Ερευνητικό Ερώτημα 3: Για κάθε στοιχείο της κάθε ομάδας (έμπειροι / μη 

έμπειροι, διευθυντές / υποδιευθυντές) διενεργήθηκε μία σειρά Αναλύσεων Διασποράς 

(ANOVAs) από δημογραφικές μεταβλητές. Οι διαφορές θεωρήθηκαν σημαντικές, 

όταν συνέβαιναν σε ποσοστό μικρότερο του 5% σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 

(p<0,05). 

Ερευνητικά Ερωτήματα 4, 5 και 6: Μετά τη Διερευνητική Ανάλυση 

Παραγόντων (Exploratory Factor Analysis) που διενεργήθηκε στο ερωτηματολόγιο 

του Kelly Glodt προέκυψαν 5 παράγοντες, οι οποίοι συσχετίστηκαν με τις 9 συνολικά 

υποκλίμακες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS. Για τη συσχέτιση μεταξύ 

των παραγόντων του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των υποκλιμάκων των 

ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS διενεργήθηκε γραμμική συσχέτιση του 

Pearson. Για τη σύγκριση μεταξύ των ατόμων με τιμή μικρότερη και των ατόμων με 
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τιμή μεγαλύτερη από το μέσο όρο για κάθε έναν παράγοντα του ερωτηματολογίου 

του Kelly Glodt και των μέσων τιμών για κάθε μία υποκλίμακα των 

ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS διενεργήθηκε εφαρμογή του μη 

παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney. Οι διαφορές θεωρήθηκαν σημαντικές, όταν 

συνέβαιναν σε ποσοστό μικρότερο του 5% σε όλες αυτές τις περιπτώσεις (p<0,05). 

 

6.6 Προστασία των συμμετεχόντων 

Τα τέσσερα ερωτηματολόγια -μαζί με την αίτηση έγκρισης, το συνοπτικό 

δελτίο και το αναλυτικό σχέδιο έρευνας, καθώς και τη βεβαίωση της επιβλέπουσας 

επιτροπής- στάλθηκαν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για έγκριση στις 5 Μαΐου του 

2011, ελπίζοντας να έχει δοθεί αυτή το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο ή τον 

Οκτώβριο του ίδιου έτους, ώστε να μπορέσει αμέσως μετά να ξεκινήσει η διεξαγωγή 

της έρευνας. Τελικά, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενέκρινε τη διεξαγωγή της έρευνας 

στις 17 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς (Παράρτημα Ρ΄), οπότε η συγκεκριμένη έρευνα 

ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2011, με την επίδειξη της έγκρισής της στο κάθε 

ερωτώμενο διευθυντικό στέλεχος, παράλληλα με τη διαμονή των τεσσάρων 

ερωτηματολογίων σε αυτούς. Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε να διασφαλιστεί η 

επισημότητα της έρευνας, καθώς και η αποβολή του άγχους που πιθανώς να ένιωθαν 

τα διευθυντικά στελέχη. 

Σε ό,τι αφορά στην εισαγωγική σελίδα που συνόδευε τα ερωτηματολόγια, 

υπήρχε η διαβεβαίωση της ανωνυμίας των ερωτηθέντων και ότι σε καμία περίπτωση 

δε θα γίνονταν γνωστά τα ονόματα των συμμετεχόντων στην έρευνα. Επιπρόσθετα, 

έγινε απολύτως σαφές ότι οι απαντήσεις που θα δίνονταν στις ερωτήσεις, θα ήταν 

άκρως εμπιστευτικές. Δηλαδή, θα χρησιμοποιούνταν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς 

και για κανένα άλλο λόγο. Επίσης, τονίστηκε ότι μόνο ο ερευνητής θα μπορούσε να 

έχει πρόσβαση και να επεξεργαστεί τις απαντήσεις που θα δίνονταν. Τέλος, οι 

απαντήσεις, τις οποίες θα έδιναν οι ερωτώμενοι, θα αναλύονταν ομαδικά για την 

ανάδειξη αποτελεσμάτων και δε θα γινόταν σε καμία περίπτωση ατομική παρουσίαση 

απαντήσεων.  

 

6.7 Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) 

Όπως προαναφέρθηκε, το ερωτηματολόγιο του Kelly Glodt χωρίζεται σε δύο 

τμήματα. Το πρώτο μέρος του περιλαμβάνει 11 γενικές ερωτήσεις σχετικά με τα 
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δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, ενώ αντίστοιχα το δεύτερο περιέχει 

41 ερωτήσεις πεντάβαθμης κλίμακας Likert με τις εξής τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 

2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής, 4=μη επαρκής και 5=δίχως εμπειρία, οι 

οποίες διερευνούν τις ικανότητες απόδοσης των διευθυντικών στελεχών που 

σχετίζονται με κοινές διοικητικές ευθύνες του έργου τους.  

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του ερωτηματολογίου είναι ότι αυτό δεν 

έχει υποκλίμακες. Δηλαδή, η κάθε μία από τις 41 ερωτήσεις που απαρτίζουν το 

δεύτερο τμήμα του, αποτελεί ένα ξεχωριστό ζήτημα σχετικά με τις αντιλήψεις για τις 

ικανότητες των διευθυντικών στελεχών. Συνεπώς, αν επιχειρηθεί να συγκριθεί το 

ερωτηματολόγιο αυτό στο μέλλον με κάποια άλλα, τα οποία θα διαθέτουν 

υποκλίμακες, τότε σίγουρα θα είναι απαραίτητη η διενέργεια κάποιας παραγοντικής 

ανάλυσης (factor analysis). 

 

6.7.1 Στατιστική Ανάλυση 

Σε όλες τις αναλύσεις δε συμπεριλήφθηκαν οι συμμετέχοντες που έδωσαν την 

απάντηση 5=«δίχως εμπειρία». Συνεπώς, το δείγμα κατέληξε να περιλαμβάνει 229 

άτομα και 41 ερωτήσεις – στοιχεία. Η αναλογία των συμμετεχόντων με τις ερωτήσεις 

είναι μεταξύ του 5:1 και του 6:1, η οποία υπερβαίνει το προτεινόμενο ελάχιστο που 

προτείνουν οι Hair et al. (2009). Τα δημογραφικά στοιχεία του παραπάνω δείγματος 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 3: Τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

Θέση Συχνότητα Ποσοστό 

Διευθυντής/τρια 151 65,9 

Υποδιευθυντής/τρια 78 34,1 

Σύνολο 229 100,0 

Χρόνια ως Διευθυντής/τρια ή Υποδιευθυντής/τρια Συχνότητα Ποσοστό 

3 χρόνια ή λιγότερα 95 41,5 

4 χρόνια ή περισσότερα 134 58,5 

Σύνολο 229 100,0 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό 

36-45 33 14,4 

46-55 187 81,7 
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56-65 9 3,9 

Σύνολο 229 100,0 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό 

Άντρας 162 70,7 

Γυναίκα 67 29,3 

Σύνολο 229 100,0 

Χρόνια διδακτικής (όχι διοικητικής) εμπειρίας Συχνότητα Ποσοστό 

5-10 2 0,9 

11-20 50 21,8 

21-30 159 69,4 

30+ 18 7,9 

Σύνολο 229 100,0 

Τίτλοι σπουδών εκτός του βασικού πτυχίου Συχνότητα Ποσοστό 

Κανένας 46 20,1 

Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 23 10,0 

Μετεκπαίδευση 74 32,3 

Μεταπτυχιακό 66 28,8 

Διδακτορικό 20 8,7 

Σύνολο 229 100,0 

Τίτλοι σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  Συχνότητα Ποσοστό 

Καμία εκπαίδευση 73 31,9 

Σεμιναριακή επιμόρφωση - εξειδίκευση 133 58,1 

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση 23 10,0 

Σύνολο 229 100,0 

Δύναμη του σχολείου σε αριθμό μαθητών Συχνότητα Ποσοστό 

Λιγότεροι από 100 μαθητές 16 7,0 

Από 101 έως 250 μαθητές 123 53,7 

Από 251 έως 500 μαθητές 90 39,3 

Σύνολο 229 100,0 

Πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής του σχολείου Συχνότητα Ποσοστό 

Μη Αστική 57 24,9 

Αστική 172 75,1 
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Σύνολο 229 100,0 

Οργανικότητα του σχολείου Συχνότητα Ποσοστό 

6/θέσια έως 11/θέσια 66 28,8 

12/θέσια 163 71,2 

Σύνολο 229 100,0 

Κατά τη διάρκεια της προκαταρτικής εξέτασης εξετάστηκαν οι συσχετίσεις 

μεταξύ των ερωτήσεων, η καταλληλότητα του δείγματος ως προς την εφαρμογή της 

Παραγοντικής Ανάλυσης μέσω του ελέγχου σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s 

test of sphericity) (Bartlett, 1954) και η επάρκεια της δειγματοληψίας με βάση το 

μέτρο των Kaiser – Meyer – Olkin (KMO Measure of Sampling Adequacy) (Kaiser, 

1970).  

Διενεργήθηκε μία Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση εφαρμόζοντας τη 

μέθοδο της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis) με 

σκοπό τον προσδιορισμό παραγόντων, για τους οποίους στη συνέχεια διερευνήθηκαν 

πιθανές σχέσεις με τα στοιχεία των άλλων ερωτηματολογίων. Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκε περιστροφή παραγόντων με την μέθοδο Varimax, με σκοπό την 

επίτευξη μίας απλούστερης και περισσότερο κατανοητής παραγοντικής λύσης. 

Η Παραγοντική Ανάλυση διενεργήθηκε με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

Πρώτον, εφαρμόστηκε το κριτήριο του Kaiser, που διατηρεί παράγοντες με ιδιοτιμή 

μεγαλύτερη του 1, για τον καθορισμό του πλήθους των παραγόντων που προκύπτουν 

(Kaiser, 1960). Δεύτερον, για κάθε στοιχείο εξετάστηκε ο βαθμός συσχέτισής του – 

φόρτιση με κάθε έναν παράγοντα (factor loading). Ως ελάχιστη αποδεκτή τιμή 

ορίστηκε να είναι το 0,4 , με σκοπό να διασφαλιστεί η στατιστική και η πρακτική 

σημασία της παραγοντικής λύσης (Stevens, 2009; Floyd & Widaman, 1995). 

Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν τα cross-loadings με σκοπό να εντοπιστούν τα στοιχεία 

εκείνα που συμμετέχουν με υψηλό loading – φόρτιση σε περισσότερους από έναν 

παράγοντα. Για τα στοιχεία αυτά πάρθηκε απόφαση για το αν θα παραμείνουν ή θα 

διαγραφούν. Τρίτον, απαιτήθηκε το συνολικό ποσοστό της διακύμανσης που 

ερμηνεύεται από τους παράγοντες να είναι τουλάχιστον 60%, ώστε να διατηρηθεί η 

χρησιμότητα της αντίστοιχης παραγοντικής λύσης. Τέλος, συνδυάστηκαν τα 

προηγούμενα κριτήρια με την ερμηνευσιμότητα των παραγόντων. Μετά την 

ανεύρεση λύσης που ικανοποιούσε τα παραπάνω κριτήρια, διενεργήθηκε μία σειρά 
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από επιπλέον δοκιμές σχετικά με το πλήθος των παραγόντων, με σκοπό να βρεθεί μία 

πιο κατανοητή – ερμηνεύσιμη παραγοντική λύση. 

Η αξιοπιστία των παραγόντων που προέκυψαν διερευνάται υπολογίζοντας την 

εσωτερική συσχέτιση για κάθε έναν παράγοντα με τη χρήση των αναλύσεων. Η τιμή 

του alpha θεωρείται αποδεκτή, όταν υπερβαίνει την τιμή 0,70 (Cronbach, 1951; 

Cortina, 1993).  

 

6.7.2 Αποτελέσματα 

Οι προκαταρτικές αναλύσεις έδειξαν ότι όλες οι ερωτήσεις συσχετίζονται 

στατιστικά σημαντικά με όλες τις άλλες (p<0,001), ενώ δεν παρατηρείται κάποια 

ιδιαίτερα ισχυρή συσχέτιση (οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης είναι μικρότερες 

από 0,9). Οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης κυμαίνονται από 0,541 έως 0,781. Για 

το λόγο αυτό, δεν υπάρχει ανάγκη να αποκλειστούν κάποιες ερωτήσεις σε αυτή τη 

φάση. Ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) παρέχει ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα (X
2
=6637,021 , df=820 και p<0,001), ενώ η 

μέτρηση KMO της επάρκειας δειγματοληψίας είναι 0,943. Επιπλέον, η μέτρηση 

KMO για μεμονωμένες ερωτήσεις κυμαίνεται από 0.871 έως 0.971. Οι τιμές αυτές 

της KMO θεωρούνται εξαιρετικά θετικές για Παραγοντική Ανάλυση (Field, 2009). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι η παραγοντική ανάλυση είναι κατάλληλη 

για τα δεδομένα μας. 

Η διαδικασία της στατιστικής ανάλυσης που περιγράφηκε προηγουμένως 

οδήγησε στην επιλογή ενός μοντέλου 5 παραγόντων με αρχικές ιδιοτιμές που 

κυμαίνονται από 1,210 έως 14,390. Το συνολικό ποσοστό διακύμανσης που 

ερμηνεύεται από τους παράγοντες αυτούς είναι ίσο με 63,011% (Παράρτημα Γ΄, 

πίνακας 1). Αν και το κριτήριο του Kaiser προτείνει ένα μοντέλο 6 παραγόντων, το 

μοντέλο των 5 παραγόντων είναι ανώτερο σε ό,τι αφορά την ερμηνευσιμότητά τους 

συγκρινόμενη με κάθε άλλο πλήθος παραγόντων. Εφαρμόζοντας την περιστροφή των 

παραγόντων, το συνολικό ποσοστό της διακύμανσης κατανέμεται περισσότερο 

ομοιόμορφα στους παράγοντες αυτούς (το ποσοστό κυμαίνεται από 7,977 έως 

14,898) (Παράρτημα Γ, πίνακας 1). 

Κατά τη διάρκεια εύρεσης παραγόντων υπήρξαν 8 στοιχεία – ερωτήσεις που 

διεγράφησαν. Τα στοιχεία αυτά ήταν τα: 11, 12, 13, 18, 19, 26, 31 και 33 (πίνακας 4). 

Οι τιμές των στοιχείων που απομένουν ποικίλουν από 0,516 έως 0,811, με μέσο όρο 
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0,63 και τυπική απόκλιση 0,075. Αυτό το δεδομένο διασφαλίζει ότι τα εναπομείναντα 

στοιχεία εξηγούνται σημαντικά από το μοντέλο παραγόντων που προέκυψε. 

 

Πίνακας 4: Τα στοιχεία – ερωτήσεις που διεγράφησαν 

Οι ερωτήσεις που διεγράφησαν 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου 

Όλα τα στοιχεία συμμετέχουν ξεκάθαρα σε έναν παράγοντα, εκτός από τα 1, 9 

και 28, τα οποία συμμετέχουν σε δύο. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι τα πρώτα loadings –

φορτίσεις είναι μεγαλύτερα του 0,5 , ενώ τα δεύτερα είναι μικρότερα του 0,5 

(Costello & Osborne, 2005). Επιπρόσθετα, οι διαφορές μεταξύ των πρώτων και των 

δεύτερων loadings κυμαίνονται από 1,22 έως 1,53 (Παράρτημα Γ, πίνακας 2). Δείχνει 

τα loadings του κάθε στοιχείου για τον κάθε παράγοντα). Λαμβάνοντας υπόψη τις 

παραπάνω παρατηρήσεις, αλλά και για λόγους ερμηνευσιμότητας, αποφασίστηκε να 

παραμείνουν τα στοιχεία 1, 9 και 28. 

Με βάση το μοντέλο παραγοντικής ανάλυσης που επιλέχθηκε, οι παράγοντες 

που προέκυψαν είναι οι εξής (πίνακας 5): 

 

Πίνακας 5: Οι παράγοντες που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση  

Παράγοντας 1 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών  

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 
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20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  

Παράγοντας 2 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 

10. Εποπτεία του προσωπικού 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 

4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων σχεδίων 

μαθημάτων 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των μαθητών 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους σχολικούς νόμους 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον προσωπικού και ή μαθητή 

εναντίον μαθητή)  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας  

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης 
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ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΟΜΙΛΙΕΣ 

Η ανάλυση αξιοπιστίας έδειξε ότι όλοι οι παράγοντες ήταν αξιόπιστοι 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ΄ (πίνακας 3), 

αφού η μέτρηση Cronbach’s Alpha ήταν πάνω από 0,70 για όλους τους παράγοντες. 

Επιπλέον, η τιμή του Cronbach’s alpha δεν αυξανόταν, όταν διαγράφαμε οποιοδήποτε 

στοιχείο από κάποιο παράγοντα, και αυτό ίσχυε για όλους τους παράγοντες. Τέλος, οι 

συσχετίσεις μεταξύ του κάθε στοιχείου και του συνολικού σκορ του κάθε παράγοντα 

ποικίλουν από 0,569 έως 0,824, δηλαδή πολύ πάνω από το 0,3 . Τα παραπάνω 

αποτελέσματα δείχνουν καλή αξιοπιστία της κλίμακας.  
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την περιγραφή των αποτελεσμάτων καθώς 

και τις αναλύσεις των δεδομένων της συγκεκριμένης ποσοτικής έρευνας. Τα 

δεδομένα που αναλύονται στη συνέχεια συλλέχθηκαν από τα τέσσερα διαφορετικά 

ερωτηματολόγια στα οποία απάντησαν τα διευθυντικά στελέχη, δηλαδή οι διευθυντές 

και οι υποδιευθυντές, των εξαθέσιων και άνω δημοτικών σχολείων του νομού 

Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: την 

περιγραφή του δείγματος και των ερευνητικών εργαλείων της έρευνας, την εξέταση 

των δημογραφικών δεδομένων των συμμετεχόντων, καθώς επίσης και την ανάλυση 

των δεδομένων των τεσσάρων ερωτηματολογίων, ώστε να μπορέσουν να απαντηθούν 

τα έξι ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. 

 

7.1 Περιγραφή του δείγματος της έρευνας 

Τα 4 ερωτηματολόγια μοιράστηκαν προσωπικά σε όλους τους διευθυντές και 

τους υποδιευθυντές του νομού Θεσσαλονίκης από τις 22 Νοεμβρίου 2011 έως και τις 

20 Ιουνίου 2012. Η συγκεκριμένη έρευνα, δηλαδή, είχε διάρκεια ακριβώς επτά μήνες, 

διάστημα κατά το οποίο ο ερευνητής χρειάστηκε να επισκεφτεί ο ίδιος και τα 312 

εξαθέσια και άνω δημοτικά σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης. Συνολικά, στο δείγμα 

της έρευνας περιλαμβάνονταν τα 496 εν ενεργεία διευθυντικά στελέχη του νομού, 

δηλαδή οι 305 διευθυντές και οι 191 υποδιευθυντές, για το σχολικό έτος 2011-2012. 

Μετά το πέρας της έρευνας, ένα σύνολο 412 διευθυντικών στελεχών (ένα ποσοστό 

83% περίπου στο σύνολο του νομού), δηλαδή 261 διευθυντές (οι οποίοι αποτελούν το 

52,6% του συνολικού αριθμού των διευθυντικών στελεχών του νομού και το 85,6% 

του συνόλου των διευθυντών του νομού) και 151 υποδιευθυντές (οι οποίοι αποτελούν 

το 30,4% του συνολικού αριθμού των διευθυντικών στελεχών του νομού και το 

79,1% του συνόλου των υποδιευθυντών του νομού), ανταποκρίθηκε πλήρως σ' αυτήν, 

συμπληρώνοντας και τα τέσσερα ερωτηματολόγια επαρκώς και με τέτοιον τρόπο, 

ώστε να μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν. 

Δυστυχώς, υπήρξαν 16 διευθυντικά στελέχη, τα οποία, είτε δε συμπλήρωσαν 

κάποιο ή κάποια από τα τέσσερα ερωτηματολόγια είτε άφησαν κάποιο ή κάποια από 
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αυτά ημιτελή πάνω από το ένα τέταρτο. Οι απαντήσεις των παραπάνω στελεχών, 

όπως είναι εύλογο, δε συμπεριλήφθησαν στην έρευνα, αλλά ούτε και αναλύθηκαν. 

Τέλος, υπήρξαν και 68 διευθυντικά στελέχη τα οποία αρνήθηκαν κατηγορηματικά να 

συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη έρευνα.  

 

7.2 Περιγραφή των εργαλείων της έρευνας 

Σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία του κάθε ερωτηματολογίου, σε ό,τι αφορά 

το πρώτο, δηλαδή αυτό της Έρευνας των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης 

των Διευθυντικών Στελεχών, περιλαμβάνονται στην αρχή 11 γενικές ερωτήσεις που 

αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, ενώ στη συνέχεια 

υπήρχαν άλλες 41 ερωτήσεις – θέματα – στοιχεία (από τη 12.1 – έως τη 12.41 

πεντάβαθμης κλίμακας Likert), βάσει των οποίων το κάθε διευθυντικό στέλεχος 

(διευθυντής/τρια ή υποδιευθυντής/τρια) αξιολογεί τις ικανότητες απόδοσής του σε 

σχέση με συνήθεις διοικητικές αρμοδιότητες που αναλαμβάνει σε ένα σχολείο καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τα στοιχεία αυτού του ερωτηματολογίου 

περιλαμβάνουν τις εξής τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά 

επαρκής, 4=μη επαρκής και 5=δίχως εμπειρία. Συνεπώς, όσο μικρότερη είναι η τιμή 

που επιλέγεται από τον ερωτώμενο/η τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα απόδοσης 

που θεωρεί ότι έχει στο αντίστοιχο θέμα. Η μέση αξιολόγηση για κάθε ένα από τα 

διευθυντικά στελέχη υπολογίστηκε με βάση τις αξιολογήσεις που παρείχε μέσω των 

41 ερωτήσεων. Δηλαδή, ο μέσος όρος υπολογίστηκε για τις ερωτήσεις τις οποίες 

απάντησε, με μέγιστο δυνατό αριθμό απαντήσεων τις 41. 

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο, δηλαδή αυτό της Προσωπικότητας Ενηλίκων του 

Eysenck (EPQ), περιλαμβάνει 84 ερωτήσεις τύπου «άσπρου – μαύρου», δηλαδή 

υπάρχουν για τους ερωτώμενους οι επιλογές – τιμές μόνο του «Ναι» και του «Όχι». 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Κουτσοπούλου – Σοφικίτη και συν. (2009), από 

τις 84 ερωτήσεις που το απαρτίζουν, οι 24 αποσκοπούν στον έλεγχο των διαταραχών 

νευρωτισμού, 22 στο έλεγχο διαταραχών ψυχωτισμού, 19 για τον έλεγχο της 

εξωστρέφειας, 16 για τον έλεγχο πρόθεσης ψεύδους, ενώ οι υπόλοιπες έχουν 

συμπεριληφθεί για αντιπερισπασμό.  

Το τρίτο ερωτηματολόγιο είναι αυτό της Αυτοεκτιμήσεως (STAI) που αποτελεί 

την τροποποιημένη ελληνική κλίμακα άγχους του Spielberger (SRAI-Gr) από τους 

Λιάκο και Γιαννίτση (Λάγγαρη και συν., 2012). Η Κλίμακα Άγχους Spielberger – 
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STAI - X-1, X-2 διερευνά το άγχος ενός ατόμου και αποτελείται από δύο τύπους, τον 

τύπο Χ-1, με 20 ερωτήσεις, ο οποίος μετρά το περιστασιακό άγχος (State Anxiety), 

δηλαδή το άγχος του εξεταζoμένου τη στιγμή που εξετάζεται, και τον τύπο Χ-2 με 20 

επίσης ερωτήσεις, ο οποίος μετράει το χαρακτηριολογικό άγχος (Trait Anxiety), 

δηλαδή το πώς ο εξεταζόμενος αισθάνεται «συνήθως ή γενικά». Και στους δύο 

τύπους κάθε δήλωση βαθμολογείται σε μια κλίμακα τεσσάρων σημείων και στον μεν 

τύπο Χ-1τα σημεία αυτά είναι «καθόλου», «κάπως», «μέτρια», «πάρα πολύ», στον δε 

τύπο Χ-2 είναι «σχεδόν ποτέ», «μερικές φορές», «συχνά» και «σχεδόν πάντοτε». Όσο 

πιο χαμηλή είναι η τιμή στην κλίμακα άγχους, τόσο περισσότερο είναι το άτομο 

απαλλαγμένο από άγχος (Λιάκος & Γιαννίτση, 1984; Παπακώστας, 1977; 

Spielberger, Corsuch & Lushene, 1970). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, μολονότι 

μετράει το άγχος, μεταφράζεται ως «Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης», με σκοπό να 

παραπλανηθεί ο ερωτώμενος από τον τίτλο και να απαντήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια 

στις ερωτήσεις (Στάμου, 2008).  

Τέλος, σε ό,τι αφορά το τέταρτο ερωτηματολόγιο, δηλαδή αυτό των 

Δυσλειτουργικών Στάσεων (DAS), περιλαμβάνει 40 ερωτήσεις επτάβαθμης κλίμακας 

Likert με τις παρακάτω τιμές: 1= διαφωνώ τελείως, 2=διαφωνώ πάρα πολύ, 

3=διαφωνώ κάπως, 4=ουδέτερη 5=συμφωνώ κάπως, 6=συμφωνώ πάρα πολύ και 

7=συμφωνώ τελείως. Αποτελεί εργαλείο μέτρησης των πεποιθήσεων που πιστεύεται 

ότι προδιαθέτουν τα άτομα με κατάθλιψη (Roberts & Kassel, 1996). Στοχεύει να 

μετρήσει πρότυπα απροσάρμοστων σκέψεων των καταθλιπτικών ατόμων (Dilekmen 

et al., 2011).  

 

7.3 Εξέταση των δημογραφικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

Το πρώτο ερωτηματολόγιο ξεκινάει με μία εξέταση των δημογραφικών 

στοιχείων που αφορούν τους συμμετέχοντες της έρευνας. Το τμήμα αυτό υπάρχει για 

να δώσει πληροφορίες για στοιχεία τα οποία αφορούν: τη θέση τους, το φύλο τους, 

την ηλικία τους, τα χρόνια θητείας τους ως διευθυντές ή υποδιευθυντές, τα χρόνια 

διδακτικής τους υπηρεσίας, τους τίτλους σπουδών εκτός του βασικού τους πτυχίου, 

τους τίτλους τους στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και τη δύναμη 

του σχολείου σε αριθμό μαθητών, την πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής και την 

οργανικότητα των σχολείων τους στα οποία τα διευθυντικά αυτά στελέχη ασκούν 

διοικητικά καθήκοντα. Η τελευταία ερώτηση που αφορούσε το νομό που ανήκει το 
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καθένα από τα σχολεία, δε συμπεριλήφθηκε τελικά στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, αφού η έρευνα διεξήχθη αποκλειστικά και μόνο στο νομό 

Θεσσαλονίκης. 

Ο πίνακας 6 που ακολουθεί παραθέτει δεδομένα συχνοτήτων που αφορούν 

όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα, δηλαδή όλα τα διευθυντικά στελέχη του 

νομού Θεσσαλονίκης (Ν=412), ενώ αμέσως μετά οι πίνακες 7 και 8 εμφανίζουν τα 

αντίστοιχα δεδομένα που αφορούν ξεχωριστά τους διευθυντές (Ν=261) και τους 

υποδιευθυντές (Ν=151) του συγκεκριμένου νομού. 

 

Πίνακας 6: Τα ποσοστά που αφορούν τις απαντήσεις όλων των διευθυντικών στελεχών 

του νομού Θεσσαλονίκης 

ΔΔηημμοογγρρααφφιικκήή  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΣΣυυχχννόόττηητταα  
ΠΠοοσσοοσσττόό  ττοουυ  

ΔΔεείίγγμμααττοοςς  %%  

Θέση  

Διευθυντής 261 63,3 

Υποδιευθυντής 151 36,7 

Σύνολο 412 100.0 

Χρόνια ως Διευθυντής /τρια ή Υποδιευθυντής /τρια  

Λιγότερα από 1 107 26,0 

1-3 75 18,2 

4-10 176 42,7 

11-20 42 10,2 

21-30 11 2,7 

30+ 1 0,2 

Σύνολο 412 100,0 

Ηλικία 

Κάτω από 25 0 0,0 

26-35 0 0,0 

36-45 51 12,4 

46-55 346 84,0 

56-65 15 3,6 

65+ 0 0,0 
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Σύνολο 412 100,0 

Φύλο 

Άντρας 274 66,5 

Γυναίκα 138 33,5 

Σύνολο 412 100,0 

Χρόνια διδακτικής υπηρεσίας – εμπειρίας 

5-10 6 1,5 

11-20 81 19,7 

21-30 289 70,1 

30+ 36 8,7 

Σύνολο 412 100,0 

Τίτλοι σπουδών εκτός του βασικού πτυχίου 

Κανένας 88 21,4 

Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 40 9,7 

Μετεκπαίδευση 143 34,7 

Μεταπτυχιακό 114 27,7 

Διδακτορικό 27 6,6 

Σύνολο 412 100,0 

Τίτλοι σπουδών στη διοίκηση Επιχειρήσεων – Οργανισμών 

Κανένας 158 38,3 

Σεμιναριακή επιμόρφωση – εξειδίκευση 216 52,4 

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 21 5,1 

Μεταπτυχιακό 16 3,9 

Διδακτορικό 1 0,2 

Σύνολο 412 100,0 

Η δύναμη του σχολείου σε αριθμό μαθητών 

Λιγότεροι από 100 μαθητές 26 6,3 

Από 101 έως 250 μαθητές 221 53,6 

Από 251 έως 500 μαθητές 165 40,0 

Από 501 έως 1000 μαθητές 0 0,0 

Από 1001 έως 2000 μαθητές 0 0,0 

Πάνω από 2001 μαθητές 0 0,0 
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Σύνολο 412 100,0 

Η πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής του σχολείου 

Αγροτική 23 5,6 

Ημιαστική 77 18,7 

Αστική 312 75,7 

Σύνολο 412 100,0 

Η οργανικότητα του σχολείου 

6/θέσιο 61 14,8 

7/θέσιο 12 2,9 

8/θέσιο 10 2,4 

9/θέσιο 7 1,7 

10/θέσιο 30 7,3 

11/θέσιο 9 2,2 

12/θέσιο 283 68,7 

Σύνολο 412 100,0 

Σημείωση: σε κάποια δεδομένα που αφορούν τον πίνακα 6, το ποσοστό μπορεί να μην 

είναι ακριβώς 100% εξαιτίας των στρογγυλοποιήσεων 

Παρατηρούμε ότι το 63,3% του δείγματος, δηλαδή συνολικά 261 άτομα, είναι 

διευθυντές, ενώ 151 άτομα, δηλαδή το 36,7%, είναι υποδιευθυντές. Ανάλογα περίπου 

είναι και τα ποσοστά που αφορούν το φύλο του δείγματος με 274 άντρες και 138 

γυναίκες και ποσοστά αντίστοιχα 66,5% έναντι 33,5%. Ακόμη, η πλειοψηφία των 

διευθυντικών στελεχών, δηλαδή συνολικά 176 άτομα (42,7%), έχει από 4 έως 10 

χρόνια θητείας στη θέση του διευθυντή ή του υποδιευθυντή, ενώ 107 (26,0%) είναι τα 

στελέχη τα οποία είναι εντελώς νέα στη θέση τους με λιγότερο από ένα έτος θητείας.  

Επιπρόσθετα, η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος, δηλαδή 346 άτομα 

(84,0%), έχουν ηλικία από 46 έως 55 έτη. Αξιοσημείωτο είναι ότι κανείς από τους 

συμμετέχοντες δεν είναι διευθυντικό στέλεχος σε ηλικία κάτω των 35 ετών -αφού 

συνήθως στην ηλικία αυτή οι εκπαιδευτικοί γενικά δεν έχουν συμπληρώσει τα 8 

χρόνια υπηρεσίας που απαιτούνται με βάση τα ισχύοντα κριτήρια για να έχουν το 

δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για διευθυντές ή υποδιευθυντές- αλλά ούτε και σε 

αυτήν άνω των 65, αφού στην ηλικία αυτή έχουν πλέον όλοι συνταξιοδοτηθεί. 

 Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων, δηλαδή συνολικά 289 

διευθυντικά στελέχη (70,1%), έχουν από 21 έως 30 χρόνια διδακτικής υπηρεσίας – 

εμπειρίας. Σημαντικό είναι το ποσοστό των 81 διευθυντικών στελεχών (19,7%) που 
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έχουν διδακτική υπηρεσία – εμπειρία από 11 έως 20 χρόνια, ενώ ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι μόνο 1,5%, δηλαδή 6 διευθυντικά στελέχη, έχουν από 5 

έως 10 χρόνια διδακτικής υπηρεσίας, πράγμα που σημαίνει ότι τα στελέχη αυτά 

μάλλον ανέλαβαν τις διευθυντικές θέσεις που κατέχουν σχεδόν αμέσως αφότου 

συμπλήρωσαν τα υποχρεωτικά 8 έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας. 

Επιπλέον, αναφορικά με τους πρόσθετους τίτλους σπουδών εκτός του 

βασικού πτυχίου, μόνο 88 συνολικά διευθυντικά στελέχη (21,4%) δεν κατέχουν 

κάποιον επιπλέον τίτλο σπουδών. Αντίθετα, όλα τα υπόλοιπα στελέχη (78,6%) 

κατέχουν τουλάχιστον κάποιον επιπλέον τίτλο εκτός από το βασικό τους πτυχίο. Πιο 

συγκεκριμένα, 143 (34,7%) είναι τα άτομα τα οποία κατέχουν ανώτερο τίτλο διετούς 

μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, δηλαδή Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, 114 

άτομα (27,7%) είναι κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακού διπλώματος, ενώ μόνο 27 

άτομα (6,6%) κατέχουν κάποιο διδακτορικό τίτλο. Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλα 40 

άτομα (9,7%) που κατέχουν δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.    

Από την άλλη πλευρά, αν επιχειρήσουμε να επικεντρωθούμε στους τίτλους 

σπουδών που οι συμμετέχοντες κατέχουν στη διοίκηση επιχειρήσεων – οργανισμών, 

θα διαπιστώσουμε ότι αυτοί στην πλειοψηφία τους (52,4%), δηλαδή συνολικά 216 

άτομα, έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα σεμιναριακής επιμόρφωσης – 

εξειδίκευσης, 21 άτομα (5,1%) κατέχουν σχετικό δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ενώ 

16 (3,9%) κατέχουν σχετικό μεταπτυχιακό δίπλωμα. Δυστυχώς, υπάρχει μόνο 1 

άτομο (0,2%) το οποίο κατέχει σχετικό διδακτορικό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων 

– οργανισμών, ενώ αρκετοί, δηλαδή 158 (38,3%), δεν κατέχουν κανένα τίτλο ή 

επιμόρφωση – εξειδίκευση στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο. 

Σχετικά με την πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής, όπου ανήκουν τα σχολεία 

στα οποία εργάζονται τα διευθυντικά στελέχη του δείγματος, η πλειοψηφία των 

ατόμων αυτών, δηλαδή οι 312 (75,7%) ασκεί διοικητικά καθήκοντα σε σχολεία 

αστικής περιοχής, οι 77 (18,7%) σε σχολεία ημιαστικής, ενώ μόνο οι 23 (5,6%) σε 

σχολεία αγροτικής. Αναφορικά με την οργανικότητα των σχολείων, στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία τα διευθυντικά στελέχη της έρευνάς μας, τα 283 σε αριθμό (68,7%), 

ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε 12/θέσια σχολεία, τα 61 (14,8%) σε 6/θέσια, ενώ 

όλα τα υπόλοιπα 78 σε σχολεία από 7/θέσια έως και 11/θέσια, με ποσοστά όμως πολύ 

κάτω του 10% για το καθένα.  

Τέλος, σε ό,τι αφορά το επιμέρους χαρακτηριστικό των σχολείων που 

σχετίζεται με τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν σε αυτά, πάνω από τα μισά 
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διευθυντικά στελέχη, δηλαδή 221 άτομα (53,6%) εργάζονται σε σχολεία τα οποία 

έχουν δύναμη από 101 έως 250 μαθητές, 165 (40,0%) σε σχολεία που έχουν δύναμη 

από 251 έως 500 μαθητές, 26 (6,3%) σε σχολεία που έχουν δύναμη μικρότερη των 

100 μαθητών, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου διευθυντικά στελέχη που να ασκούν 

διευθυντικά καθήκοντα σε σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης με πάνω από 501 

μαθητές, αφού λογικά δεν υπάρχουν σχολεία με τόσο μεγάλη δύναμη μαθητών.    

 

Πίνακας 7: Τα ποσοστά που αφορούν τις απαντήσεις μόνο των διευθυντών του νομού 

Θεσσαλονίκης 

ΔΔηημμοογγρρααφφιικκήή  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΣΣυυχχννόόττηητταα  
ΠΠοοσσοοσσττόό  ττοουυ  

ΔΔεείίγγμμααττοοςς  %%  

Χρόνια ως Διευθυντής /τρια ή Υποδιευθυντής /τρια  

Λιγότερα από 1 60 23,0 

1-3 34 13,0 

4-10 128 49,0 

11-20 30 11,5 

21-30 9 3,4 

ΣΣύύννοολλοο  261 100,0 

Ηλικία 

Κάτω από 25 0 0,0 

26-35 0 0,0 

36-45 30 11,5 

46-55 219 83,9 

56-65 12 4,6 

65+ 0 0,0 

Σύνολο 261 100,0 

Φύλο 

Άντρας 171 65,5 

Γυναίκα 90 34,5 

Σύνολο 261 100,0 

Χρόνια διδακτικής υπηρεσίας – εμπειρίας 

5-10 5 1,9 
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11-20 53 20,3 

21-30 179 68,6 

30+ 24 9,2 

Σύνολο 261 100,0 

Τίτλοι σπουδών εκτός του βασικού πτυχίου 

Κανένας 22 8,4 

Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 16 6,1 

Μετεκπαίδευση 97 37,2 

Μεταπτυχιακό 100 38,3 

Διδακτορικό 26 10,0 

Σύνολο 261 100,0 

Τίτλοι σπουδών στη διοίκηση Επιχειρήσεων – Οργανισμών 

Κανένας 67 25,7 

Σεμιναριακή επιμόρφωση – εξειδίκευση 165 63,2 

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 13 5,0 

Μεταπτυχιακό 15 5,7 

Διδακτορικό 1 0,4 

Σύνολο 261 100,0 

Η δύναμη του σχολείου σε αριθμό μαθητών 

Λιγότεροι από 100 μαθητές 23 8,8 

Από 101 έως 250 μαθητές 148 56,7 

Από 251 έως 500 μαθητές 90 34,5 

Από 501 έως 1000 μαθητές 0 0,0 

Από 1001 έως 2000 μαθητές 0 0,0 

Πάνω από 2001 μαθητές 0 0,0 

Σύνολο 261 100,0 

Η πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής του σχολείου 

Αγροτική 20 7,7 

Ημιαστική 49 18,8 

Αστική 192 73,6 

Σύνολο 261 100,0 
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Η οργανικότητα του σχολείου 

6/θέσιο 61 23,4 

7/θέσιο 12 4,6 

8/θέσιο 10 3,8 

9/θέσιο 7 2,7 

10/θέσιο 16 6,1 

11/θέσιο 5 1,9 

12/θέσιο 150 57,5 

Σύνολο 261 100,0 

Σημείωση: σε κάποια δεδομένα που αφορούν τον πίνακα 7, το ποσοστό μπορεί να μην 

είναι ακριβώς 100% εξαιτίας των στρογγυλοποιήσεων 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, τα ποσοστά των διευθυντών είναι σχεδόν ίδια 

με αυτά που αφορούν το φύλο όλων των διευθυντικών στελεχών του δείγματος. Πιο 

συγκεκριμένα, υπάρχουν 171 άντρες διευθυντές (65,5%) και 90 γυναίκες 

διευθύντριες (34,5%). Ακόμη, η μεγάλη πλειοψηφία των διευθυντών, δηλαδή 128 

άτομα (49,0%), έχει από 4 έως 10 χρόνια στη θέση του διευθυντή, ενώ υπάρχουν 60 

(23,0%) από αυτούς, οι οποίοι είναι εντελώς νέοι στη θέση τους με λιγότερο από ένα 

έτος θητείας. Επιπρόσθετα, η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος, δηλαδή 219 

άτομα (83,9%), έχει ηλικία από 46 έως 55 έτη. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων, δηλαδή συνολικά 179 διευθυντές (68,6%), έχουν από 21 έως 30 χρόνια 

διδακτικής υπηρεσίας – εμπειρίας.  

Αναφορικά με τους πρόσθετους τίτλους σπουδών εκτός του βασικού πτυχίου, 

μόνο 22 συνολικά διευθυντές (8,4%) δεν κατέχουν κάποιο επιπλέον τίτλο σπουδών. 

Αντίθετα, όλοι εκ των υπολοίπων 239 διευθυντών (91,6%) κατέχουν τουλάχιστον 

έναν επιπλέον τίτλο εκτός από το βασικό τους πτυχίο. Πιο συγκεκριμένα, 97 (37,2%) 

είναι τα άτομα τα οποία κατέχουν τίτλο διετούς μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, δηλαδή 

αυτόν του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης, 100 άτομα (38,3%) είναι κάτοχοι 

κάποιου μεταπτυχιακού διπλώματος, ενώ 26 άτομα (10,0%) κατέχουν διδακτορικό 

τίτλο. Ακόμη, υπάρχουν και άλλα 16 άτομα (6,1%) τα οποία κατέχουν δεύτερο πτυχίο 

Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.    

Αν επιχειρήσουμε να επικεντρωθούμε στους τίτλους σπουδών που κατέχουν 

οι διευθυντές στη διοίκηση επιχειρήσεων – οργανισμών, στη μεγάλη πλειοψηφία 

τους, δηλαδή συνολικά 165 άτομα (63,2%), έχουν παρακολουθήσει κάποιο 

πρόγραμμα σεμιναριακής επιμόρφωσης – εξειδίκευσης, 13 άτομα (5,0%) κατέχουν 
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δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ενώ 15 (5,7%) κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα. 

Υπάρχει μόνο 1 διευθυντής (0,4%) που κατέχει διδακτορικό τίτλο στη διοίκηση 

επιχειρήσεων, ενώ 67 άτομα (25,7%) δεν κατέχουν κανένα τίτλο ή επιμόρφωση – 

εξειδίκευση στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο. 

Σχετικά με την πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής όπου ανήκουν τα σχολεία 

στα οποία εργάζονται οι διευθυντές του δείγματος, η πλειοψηφία αυτών, δηλαδή οι 

192 (73,6%), ασκεί διοικητικά καθήκοντα σε σχολεία αστικής περιοχής, οι 49 

(18,8%) σε σχολεία ημιαστικής, ενώ μόνο οι 20 (7,7%) σε σχολεία αγροτικής. 

Αναφορικά με την οργανικότητα των σχολείων, στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι 

διευθυντές, δηλαδή 150 στον αριθμό (57,5%), ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε 

12/θέσια σχολεία, οι 61 (23,4%) σε 6/θέσια, ενώ οι υπόλοιποι 50 σε σχολεία από 

7/θέσια έως και 11/θέσια, με ποσοστά όμως πολύ κάτω του 10% για το καθένα.  

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία των 

διευθυντών της έρευνάς μας, πάνω από τους μισούς, δηλαδή 148 άτομα (56,7%) 

ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε σχολεία που έχουν δύναμη από 101 έως 250 

μαθητές, 90 (34,5%) σε σχολεία που έχουν δύναμη από 251 έως 500 μαθητές, ενώ 23 

(8,8%) σε σχολεία που έχουν δύναμη μικρότερη των 100 μαθητών. 

 

Πίνακας 8: Τα ποσοστά που αφορούν τις απαντήσεις μόνο των υποδιευθυντών του 

νομού Θεσσαλονίκης 

ΔΔηημμοογγρρααφφιικκήή  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΣΣυυχχννόόττηητταα  
ΠΠοοσσοοσσττόό  ττοουυ  

ΔΔεείίγγμμααττοοςς  %%  

Χρόνια ως Διευθυντής /τρια ή Υποδιευθυντής /τρια  

Λιγότερα από 1 47 31,1 

1-3 41 27,2 

4-10 48 31,8 

11-20 12 7,9 

21-30 2 1,3 

30+ 1 0,7 

Σύνολο 151 100,0 

Ηλικία 

Κάτω από 25 0 0,0 
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26-35 0 0,0 

36-45 21 13,9 

46-55 127 84,1 

56-65 3 2,0 

65+ 0 0,0 

Σύνολο 151 100,0 

Φύλο 

Άντρας 103 68,2 

Γυναίκα 48 31,8 

Σύνολο 151 100,0 

Χρόνια διδακτικής υπηρεσίας – εμπειρίας 

5-10 1   0,7 

11-20 28 18,5 

21-30 110 72,8 

30+ 12 7,9 

Σύνολο 151 100,0 

Τίτλοι σπουδών εκτός του βασικού πτυχίου 

Κανένας 66 43,7 

Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 24 15,9 

Μετεκπαίδευση 46 30,5 

Μεταπτυχιακό 14 9,3 

Διδακτορικό 1 0,7 

Σύνολο 151 100,0 

Τίτλοι σπουδών στη διοίκηση Επιχειρήσεων – Οργανισμών 

Κανένας 91 60,3 

Σεμιναριακή επιμόρφωση – εξειδίκευση 51 33,8 

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 8 5,3 

Μεταπτυχιακό 1 0,7 

Διδακτορικό 0 0,0 

Σύνολο 151 100,0 

Η δύναμη του σχολείου σε αριθμό μαθητών 

Λιγότεροι από 100 μαθητές 3 2,0 
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Από 101 έως 250 μαθητές 73 48,3 

Από 251 έως 500 μαθητές 75 49,7 

Από 501 έως 1000 μαθητές 0 0,0 

Από 1001 έως 2000 μαθητές 0 0,0 

Πάνω από 2001 μαθητές 0 0,0 

Σύνολο 151 100,0 

Η πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής του σχολείου 

Αγροτική 3 2,0 

Ημιαστική 28 18,5 

Αστική 120 79,5 

Σύνολο 151 100,0 

Η οργανικότητα του σχολείου 

6/θέσιο 0 0,0 

7/θέσιο 0 0,0 

8/θέσιο 0 0,0 

9/θέσιο 0 0,0 

10/θέσιο 14 9,3 

11/θέσιο 4 2,6 

12/θέσιο 133 88,1 

Σύνολο 151 100,0 

Σημείωση: σε κάποια δεδομένα που αφορούν τον πίνακα 8, το ποσοστό μπορεί να μην 

είναι ακριβώς 100% εξαιτίας των στρογγυλοποιήσεων 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, τα ποσοστά των υποδιευθυντών που αφορούν 

το φύλο τους είναι περίπου ίδια με αυτά τόσο των διευθυντών όσο και όλων των 

διευθυντικών στελεχών του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 103 άντρες 

(68,2%) και 48 γυναίκες (31,8%). Ακόμη, η οριακή πλειοψηφία των υποδιευθυντών, 

δηλαδή 48 άτομα (31,8%), έχει από 4 έως 10 χρόνια στη θέση του υποδιευθυντή, ενώ 

σχεδόν ο ίδιος αριθμός, δηλαδή 47 άτομα (31,1%), είναι εντελώς νέα στη θέση τους 

με λιγότερο από ένα έτος θητείας. Επιπρόσθετα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι 

υποδιευθυντές, δηλαδή συνολικά 127 άτομα (84,1%), έχουν ηλικία από 46 έως 55 

έτη. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών, δηλαδή 110 άτομα (72,8%), έχουν από 

21 έως 30 χρόνια διδακτικής υπηρεσίας – εμπειρίας.  
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Αναφορικά με τους πρόσθετους τίτλους σπουδών, εκτός του βασικού πτυχίου, 

στην πλειοψηφία τους οι υποδιευθυντές, δηλαδή 66 άτομα (43,7%) δεν κατέχουν 

κάποιο επιπλέον τίτλο σπουδών. Αντίθετα, 46 (30,5%) είναι τα άτομα τα οποία 

κατέχουν κάποιο τίτλο διετούς μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, δηλαδή αυτόν του 

Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης, 14 άτομα (9,3%) είναι κάτοχοι κάποιου 

μεταπτυχιακού διπλώματος, ενώ μόνο 1 άτομο (0,7%) κατέχει κάποιο διδακτορικό 

τίτλο. Επίσης, υπάρχουν και άλλα 24 άτομα (15,9%) τα οποία κατέχουν δεύτερο 

πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.    

Αν επικεντρωθούμε στους τίτλους σπουδών που κατέχουν στη διοίκηση 

επιχειρήσεων – οργανισμών οι υποδιευθυντές του δείγματος, στην πλειοψηφία τους 

αυτοί (60,3%), δηλαδή συνολικά 91 άτομα, δεν κατέχουν κανένα τίτλο ή επιμόρφωση 

– εξειδίκευση στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο. Υπάρχουν 51 (33,8%) 

που έχουν παρακολουθήσει κάποιο σχετικό πρόγραμμα σεμιναριακής επιμόρφωσης – 

εξειδίκευσης, 8 άτομα (5,3%) κατέχουν σχετικό δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ενώ 

μόνο 1 άτομο (0,7%) κατέχει κάποιο σχετικό μεταπτυχιακό δίπλωμα. Δυστυχώς, δεν 

υπάρχει κανένα άτομο (0,0%) που να κατέχει κάποιο διδακτορικό τίτλο στη διοίκηση 

επιχειρήσεων. 

Σχετικά με την πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής στην οποία ανήκουν τα 

σχολεία στα οποία εργάζονται οι υποδιευθυντές του δείγματος, η πλειοψηφία αυτών, 

δηλαδή τα 120 άτομα (79,5%), ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε σχολεία αστικής 

περιοχής, τα 28 (18,5%) σε σχολεία ημιαστικής, ενώ μόνο τα 3 (2,0%) σε σχολεία 

αγροτικής. Αναφορικά με την οργανικότητα των σχολείων, στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία οι υποδιευθυντές της έρευνάς μας, δηλαδή συνολικά 133 άτομα (88,1%), 

ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε 12/θέσια σχολεία, τα 14 (9,3%) σε 10/θέσια, ενώ τα 

υπόλοιπα 4 (2,6%) σε σχολεία 11/θέσια.  

Τέλος, αναφορικά με τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία που 

οι υποδιευθυντές ασκούν διοικητικά καθήκοντα, 73 από αυτούς (48,3%) εργάζονται 

σε σχολεία τα οποία έχουν δύναμη από 101 έως 250 μαθητές, 75 (49,7%) σε σχολεία 

τα οποία έχουν δύναμη από 251 έως 500 μαθητές, ενώ μόνο 3 (2,0%) είναι αυτοί που 

ασκούν διοικητικά καθήκοντα σε σχολεία τα οποία έχουν δύναμη μικρότερη των 100 

μαθητών. 
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7.4 Σχέση ερευνητικών εργαλείων και ερευνητικών ερωτημάτων  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ερωτηματολόγιο των Αντιλήψεων για τις 

Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών Στελεχών περιλαμβάνει 41 ερωτήσεις – 

στοιχεία – θέματα με βάση τα οποία το κάθε διευθυντικό στέλεχος αξιολογεί τις 

ικανότητες απόδοσής του σε σχέση με συνήθεις διοικητικές αρμοδιότητες που 

αναλαμβάνει σε ένα σχολείο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με απώτερο 

σκοπό να απαντηθεί κάθε ένα από τα 3 παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:  

 

ΕΕρρεευυννηηττιικκόό  ΕΕρρώώττηημμαα  11::  

ΤΤαα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  ααννττιιλλααμμββάάννοοννττααιι  γγιιαα  ττοουυςς  εεααυυττοούύςς  ττοουυςς  όόττιι  έέχχοουυνν  ααρρκκεεττάά  

υυψψηηλλόό  εεππίίππεεδδοο  εεππάάρρκκεειιααςς  ––  ιικκααννοοττήήττωωνν  ααππόόδδοοσσηηςς  σσεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  κκοοιιννέέςς  ––  

σσυυννηηθθιισσμμέέννεεςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  εευυθθύύννεεςς..  

 Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα είχε ως στόχο να διερευνήσει το 

αντιληπτό επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών, δηλαδή των 

διευθυντών και των υποδιευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού 

Θεσσαλονίκης. Τα περιγραφικά στατιστικά υπολογίστηκαν για κάθε ένα από τα 41 

στοιχεία – θέματα – ερωτήσεις της αντιληπτής επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης του 

ερωτηματολογίου για όλο το δείγμα. 

 Ο πίνακας 9 παρακάτω παρουσιάζει τις κατανομές συχνοτήτων, το πλήθος 

των ερωτώμενων που απάντησαν στην έρευνα ανά στοιχείο (Ν), τους μέσους όρους 

και τις τυπικές αποκλείσεις (SDs) των 41 στοιχείων του ερωτηματολογίου για όλο το 

δείγμα (Ν=412). Σημειώνεται πως η απάντηση «Δίχως εμπειρία» υπάρχει με τα 

ποσοστά της στον πίνακα 9, παρά το γεγονός ότι για τη διενέργεια στατιστικών 

συγκρίσεων, όπως π.χ. οι μέσοι όροι, αγνοήθηκε, διότι η κατηγορία «Δίχως εμπειρία» 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μία κατηγορία χαμηλότερη από την απάντηση 

«Μη επαρκής». Δηλαδή, όλοι οι μέσοι όροι υπολογίστηκαν μόνο με τις τιμές: 

1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 9: Οι κατανομές συχνοτήτων, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 41 

στοιχείων – ερωτήσεων του ερωτηματολογίου για όλο το δείγμα 

Ερώτηση 
ΑΑππόόλλυυτταα  

εεππααρρκκήήςς  

ΣΣχχεεττιικκάά  

εεππααρρκκήήςς  

ΟΟρριιαακκάά  

εεππααρρκκήήςς  

ΜΜηη  

εεππααρρκκήήςς  

ΔΔίίχχωωςς  

εεμμππεειιρρίίαα  

Μέσος Όρος 

Τυπικη Απόκλιση 

Αριθμός 
12.1 Κατοχή 

δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής 

ηγεσίας 

96 267 34 5 10 
1,87 

0,60 

402 

12.2 Γνώση 

αποτελεσματικών 

μεθόδων 

καθοδήγησης 

(βέλτιστες πρακτικές) 

82 243 66 9 11 
2,00 

0,68 

400 

12.3 Διδασκαλία-

εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 

98 220 63 12 16 
1,97 

0,73 

393 

12.4 Βοήθεια προς 

τους εκπαιδευτικούς 

για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων 

σχεδίων μαθημάτων 

125 207 56 15 7 
1,90 

0,77 

403 

12.5 Αποτελεσματική 

καθοδήγηση της 

εξέλιξης-βελτίωσης 

του προσωπικού 

107 216 59 20 8 
1,98 

0,78 

402 

12.6 Δημιουργία 

κλίματος υψηλών 

επιδιώξεων 
126 218 51 6 7 

1,84 

0,69 

401 

12.7 Βελτίωση του 

γενικού κλίματος της 

σχολικής μονάδας 
220 170 16 3 2 

1,52 

0,61 

409 

12.8 Βελτίωση του 

ηθικού του 

προσωπικού 
207 167 26 4 5 

1,57 

0,66 

404 

12.9 Διενέργεια 

επίσημων 

αξιολογήσεων 
41 162 93 44 65 

2,41 

0,86 

340 

12.10 Εποπτεία του 

προσωπικού 166 183 46 7 6 
1,74 

0,73 

402 
12.11 Εκμάθηση 

τυπικών καθηκόντων / 

διεργασιών γραφείου 
203 161 34 5 3 

1,61 

0,70 

403 

12.12 Προετοιμασία 

και διεξαγωγή 

αποτελεσματικών 

συνεδριάσεων του 

συλλόγου 

διδασκόντων 

214 159 26 6 5 
1,57 

0,68 

405 

12.13 Θέματα 

ενώσεων-συλλόγων 

εκπαιδευτικών 

160 170 62 10 8 
1,81 

0,78 

402 
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12.14 Διευθέτηση 

ζητημάτων 

συντήρησης κτηρίων 

180 155 55 8 14 
1,73 

0,77 

398 

12.15 Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

βοηθητικού 

προσωπικού 

185 165 52 3 6 
1,69 

0,72 

405 

12.16 Διευθέτηση 

ζητημάτων 

πυροπροστασίας 

141 168 70 14 17 
1,89 

0,82 

393 

12.17 Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

προσωπικού 

γραμματειακής 

υποστήριξης 

144 168 49 8 37 
1,79 

0,75 

369 

12.18 Καθοδήγηση 

της διαδικασίας 

βελτίωσης της 

σχολικής μονάδας 

168 194 42 4 3 
1,71 

0,69 

408 

12.19 Ανάλυση των 

δεδομένων των 

μαθητών 

161 176 58 7 7 
1,78 

0,75 

402 

12.20 Καθοδήγηση 

ανάπτυξης του 

αναλυτικού 

προγράμματος 

150 177 65 5 11 
1,81 

0,75 

397 

12.21 Επίβλεψη της 

διαδικασίας 

αξιολόγησης-

πιστοποίησης 

68 158 87 30 63 
2,23 

0,87 

343 

12.22 Συμπλήρωση 

των αναφορών-

εκθέσεων προς το 

ΥΠΔΒΜΘ 

162 155 50 23 21 
1,83 

0,87 

390 

12.23 Χειρισμός 

αποκεντρωμένης 

διοίκησης της 

σχολικής μονάδας 

122 168 69 23 28 
1,98 

0,86 

382 

12.24 Δεξιότητες 

συνέντευξης / 

πρόσληψης του 

προσωπικού 

69 152 74 34 79 
2,22 

0,90 

329 

12.25 Διαχείριση 

προϋπολογισμού 

σχολικής μονάδας 

193 128 55 11 23 
1,70 

0,82 

387 

12.26 Εφαρμογή 

κτηριακής πολιτικής 

με βάση τους κανόνες 

της περιοχής 

96 151 72 30 61 
2,10 

0,90 

349 

12.27 Αποτελεσματική 

διαχείριση ατομικών 

ζητημάτων πειθαρχίας 

των μαθητών 

211 178 18 0 2 
1,53 

0,58 

407 
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12.28 Ερμηνεία και 

εφαρμογή ζητημάτων 

που σχετίζονται με 

τους σχολικούς 

νόμους 

201 161 42 4 3 
1,63 

0,71 

408 

12.29 Διαχείριση 

θεμάτων-νόμων που 

σχετίζονται με τα 

ΑΜΕΑ 

113 171 89 20 17 
2,04 

0,85 

393 

12.30 Διευθέτηση 

ζητημάτων 

δίγλωσσων μαθητών 

122 176 83 11 18 
1,96 

0,80 

392 

12.31 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων δημοσίων 

σχέσεων 

175 174 44 11 7 
1,73 

0,76 

404 

12.32 Κατοχή 

δεξιοτήτων δημοσίων 

ομιλιών 

165 178 52 12 5 
1,78 

0,78 

407 

12.33 Δημιουργία 

αποτελεσματικού 

σχολικού συμβουλίου 

140 199 49 4 16 
1,79 

0,69 

392 

12.34 Συνεργασία με 

συμβούλια ή και 

συλλόγους γονέων 

234 151 21 0 6 
1,48 

0,59 

406 

12.35 Οργάνωση και 

εποπτεία σχολικών / 

αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

187 173 37 3 11 
1,64 

0,68 

400 

12.36 Αντιμετώπιση 

'ανησυχούντων' / 

θυμωμένων γονιών 

202 190 18 0 2 
1,55 

0,58 

410 

12.37 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων λήψης 

αποφάσεων 

204 173 27 2 3 
1,57 

0,64 

406 

12.38 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

διαχείρισης χρόνου 

170 190 44 2 3 
1,70 

0,68 

406 

12.39 Απόκτηση 

δεξιοτήτων 

διαμεσολάβησης 

(προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή 

μαθητή εναντίον 

μαθητή) 

197 183 19 3 5 
1,57 

0,62 

402 

12.40 Απόκτηση 

απαραίτητων 

τεχνολογικών 

δεξιοτήτων 

148 220 38 3 3 
1,75 

0,65 

409 

12.41 Ανάπτυξη και 

προετοιμασία για 

παρουσιάσεις σε 

διοικητικά συμβούλια 

133 164 65 15 35 
1,90 

0,82 

377 

Παρατηρούμε ότι στις περισσότερες ερωτήσεις, δηλαδή στις 25 από αυτές, οι 

πλειοψηφία των διευθυντικών στελεχών του δείγματος επιλέγει την τιμή «Σχετικά 

επαρκής». Αντίθετα, για τις υπόλοιπες 16 ερωτήσεις, οι περισσότεροι ερωτώμενοι 
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επιλέγουν την απάντηση «Απόλυτα επαρκής». Δεν υπάρχει, επομένως, καμία 

ερώτηση από τις συνολικά 41 για την οποία τα διευθυντικά στελέχη της 

συγκεκριμένης έρευνας να επιλέγουν στην πλειοψηφία τους κάποια από τις τιμές 

«Οριακά επαρκής», «Μη επαρκής» ή «Δίχως εμπειρία». 

 Η Ερώτηση 34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων είναι αυτή 

που συγκεντρώνει στην επιλογή «Απόλυτα επαρκής» τις περισσότερες απαντήσεις 

των ερωτώμενων, δηλαδή την επέλεξαν 234 συνολικά διευθυντικά στελέχη, ενώ η 

Ερώτηση 1: Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας είναι εκείνη με τις 

περισσότερες απαντήσεις στην τιμή «Σχετικά επαρκής», δηλαδή απαντήθηκε από 267 

συνολικά διευθυντικά στελέχη. Στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων, 

93 είναι τα διευθυντικά στελέχη εκείνα τα οποία δίνουν το μεγαλύτερο αριθμό 

απαντήσεων στην επιλογή «Οριακά επαρκής» και 44 τα αντίστοιχα στην επιλογή 

«Μη επαρκής». Τέλος, η Ερώτηση 24: Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του 

προσωπικού είναι εκείνη η οποία συγκεντρώνει στην τιμή «Δίχως εμπειρία» τις 

περισσότερες απαντήσεις των ερωτώμενων, δηλαδή συνολικά 79 άτομα. Αρκετά 

μεγάλος, επίσης, είναι ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών που επέλεξαν τη 

συγκεκριμένη τιμή στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων (65 άτομα), 

στην Ερώτηση 21: Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης (63 άτομα) 

και στην Ερώτηση 26: Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής (61 άτομα). 

Ο πίνακας 10 στη συνέχεια παρουσιάζει τις κατανομές συχνοτήτων, το 

πλήθος των ερωτώμενων που απάντησαν στην έρευνα ανά στοιχείο (Ν), τους μέσους 

όρους και τις τυπικές αποκλείσεις (SDs) των 41 στοιχείων του ερωτηματολογίου 

μόνο για τους διευθυντές (Ν=261). Σημειώνεται πως η απάντηση «Δίχως Εμπειρία» 

υπάρχει με τα ποσοστά της στον πίνακα 10, παρά το γεγονός ότι για τη διενέργεια 

στατιστικών συγκρίσεων, όπως π.χ. οι μέσοι όροι, αγνοήθηκε, διότι η κατηγορία 

«Δίχως Εμπειρία» δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μία κατηγορία χαμηλότερη 

από την απάντηση «Μη Επαρκής». Δηλαδή, όλοι οι μέσοι όροι υπολογίστηκαν μόνο 

με τις τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη 

επαρκής. 
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Πίνακας 10: Οι κατανομές συχνοτήτων, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

41 στοιχείων – ερωτήσεων του ερωτηματολογίου για τους διευθυντές 

ΕΕρρώώττηησσηη  
ΑΑππόόλλυυτταα  

εεππααρρκκήήςς  

ΣΣχχεεττιικκάά  

εεππααρρκκήήςς  

ΟΟρριιαακκάά  

εεππααρρκκήήςς  

ΜΜηη  

εεππααρρκκήήςς  

ΔΔίίχχωωςς  

εεμμππεειιρρίίαα  

Μέσος Όρος 

Τυπικη Απόκλιση 

Αριθμός 
12.1 Κατοχή 

δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής 

ηγεσίας 

72 169 14 2 4 
1,79 

0,57 

257 

12.2 Γνώση 

αποτελεσματικών 

μεθόδων 

καθοδήγησης 

(βέλτιστες πρακτικές) 

69 146 39 4 3 
1,91 

0,69 

258 

12.3 Διδασκαλία-

εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 

72 147 35 2 4 
1,87 

0,66 

256 

12.4 Βοήθεια προς 

τους εκπαιδευτικούς 

για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων 

σχεδίων μαθημάτων 

91 131 31 5 3 
1,81 

0,72 

258 

12.5 Αποτελεσματική 

καθοδήγηση της 

εξέλιξης-βελτίωσης 

του προσωπικού 

77 139 36 6 2 
1,89 

0,72 

258 

12.6 Δημιουργία 

κλίματος υψηλών 

επιδιώξεων 
96 133 25 2 3 

1,74 

0,66 

256 

12.7 Βελτίωση του 

γενικού κλίματος της 

σχολικής μονάδας 
161 92 5 1 1 

1,41 

0,55 

259 

12.8 Βελτίωση του 

ηθικού του 

προσωπικού 
153 89 16 0 1 

1,47 

0,61 

258 

12.9 Διενέργεια 

επίσημων 

αξιολογήσεων 
33 110 54 24 36 

2,31 

0,86 

221 

12.10 Εποπτεία του 

προσωπικού 120 117 21 1 1 
1,63 

0,65 

259 
12.11 Εκμάθηση 

τυπικών καθηκόντων / 

διεργασιών γραφείου 
144 92 20 0 1 

1,52 

0,64 

256 

12.12 Προετοιμασία 

και διεξαγωγή 

αποτελεσματικών 

συνεδριάσεων του 

συλλόγου 

διδασκόντων 

146 95 16 2 1 
1,51 

0,65 

259 

12.13 Θέματα 

ενώσεων-συλλόγων 

εκπαιδευτικών 

117 103 34 4 3 
1,71 

0,75 

258 
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12.14 Διευθέτηση 

ζητημάτων 

συντήρησης κτηρίων 

128 104 24 1 4 
1,60 

0,67 

257 

12.15 Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

βοηθητικού 

προσωπικού 

130 107 19 1 3 
1,58 

0,65 

257 

12.16 Διευθέτηση 

ζητημάτων 

πυροπροστασίας 

97 107 39 9 8 
1,84 

0,81 

252 

12.17 Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

προσωπικού 

γραμματειακής 

υποστήριξης 

104 101 25 3 23 
1,69 

0,71 

233 

12.18 Καθοδήγηση 

της διαδικασίας 

βελτίωσης της 

σχολικής μονάδας 

125 118 17 0 1 
1,58 

0,61 

260 

12.19 Ανάλυση των 

δεδομένων των 

μαθητών 

106 114 32 4 3 
1,74 

0,73 

256 

12.20 Καθοδήγηση 

ανάπτυξης του 

αναλυτικού 

προγράμματος 

98 115 36 2 7 
1,77 

0,72 

251 

12.21 Επίβλεψη της 

διαδικασίας 

αξιολόγησης-

πιστοποίησης 

49 109 53 13 35 
2,13 

0,82 

224 

12.22 Συμπλήρωση 

των αναφορών-

εκθέσεων προς το 

ΥΠΔΒΜΘ 

125 98 21 8 9 
1,65 

0,77 

252 

12.23 Χειρισμός 

αποκεντρωμένης 

διοίκησης της 

σχολικής μονάδας 

95 111 34 10 10 
1,84 

0,81 

250 

12.24 Δεξιότητες 

συνέντευξης / 

πρόσληψης του 

προσωπικού 

55 98 39 18 47 
2,10 

0,89 

210 

12.25 Διαχείριση 

προϋπολογισμού 

σχολικής μονάδας 

157 73 22 2 6 
1,48 

0,69 

254 

12.26 Εφαρμογή 

κτηριακής πολιτικής 

με βάση τους κανόνες 

της περιοχής 

70 98 39 19 34 
2,03 

0,91 

226 

12.27 Αποτελεσματική 

διαχείριση ατομικών 

ζητημάτων πειθαρχίας 

των μαθητών 

136 112 10 0 1 
1,51 

0,57 

258 
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12.28 Ερμηνεία και 

εφαρμογή ζητημάτων 

που σχετίζονται με 

τους σχολικούς 

νόμους 

145 90 24 1 1 
1,54 

0,68 

260 

12.29 Διαχείριση 

θεμάτων-νόμων που 

σχετίζονται με τα 

ΑΜΕΑ 

80 115 47 12 6 
1,96 

0,83 

254 

12.30 Διευθέτηση 

ζητημάτων 

δίγλωσσων μαθητών 

85 116 49 4 6 
1,89 

0,76 

254 

12.31 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων δημοσίων 

σχέσεων 

126 111 19 3 2 
1,61 

0,68 

259 

12.32 Κατοχή 

δεξιοτήτων δημοσίων 

ομιλιών 

123 108 25 3 2 
1,64 

0,70 

259 

12.33 Δημιουργία 

αποτελεσματικού 

σχολικού συμβουλίου 

101 126 25 0 6 
1,70 

0,64 

252 

12.34 Συνεργασία με 

συμβούλια ή και 

συλλόγους γονέων 

171 80 9 0 1 
1,38 

0,55 

260 

12.35 Οργάνωση και 

εποπτεία σχολικών / 

αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

129 107 19 2 4 
1,59 

0,66 

257 

12.36 Αντιμετώπιση 

'ανησυχούντων' / 

θυμωμένων γονιών 

138 111 11 0 1 
1,51 

0,58 

260 

12.37 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων λήψης 

αποφάσεων 

146 104 9 1 1 
1,48 

0,59 

260 

12.38 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

διαχείρισης χρόνου 

116 113 27 1 1 
1,66 

0,68 

257 

12.39 Απόκτηση 

δεξιοτήτων 

διαμεσολάβησης 

(προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή 

μαθητή εναντίον 

μαθητή) 

138 104 13 1 3 
1,52 

0,61 

256 

12.40 Απόκτηση 

απαραίτητων 

τεχνολογικών 

δεξιοτήτων 

98 145 16 0 2 
1,68 

0,58 

259 

12.41 Ανάπτυξη και 

προετοιμασία για 

παρουσιάσεις σε 

διοικητικά συμβούλια 

101 101 34 7 18 
1,78 

0,79 

243 

Παρατηρούμε και πάλι ότι στις περισσότερες ερωτήσεις, δηλαδή σε 22 από 

αυτές, οι πλειοψηφία των διευθυντών επιλέγει την τιμή «Σχετικά επαρκής». Αντίθετα, 

σε 18 ερωτήσεις, οι περισσότεροι διευθυντές επιλέγουν την απάντηση «Απόλυτα 
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επαρκής», ενώ υπάρχει και μία ερώτηση στην οποία εμφανίζεται ο ίδιος αριθμός 

απαντήσεων μεταξύ των τιμών «Απόλυτα επαρκής» και «Σχετικά επαρκής». Δεν 

υπάρχει, επομένως, καμία ερώτηση από τις συνολικά 41 για την οποία οι διευθυντές 

της συγκεκριμένης έρευνας να επιλέγουν στην πλειοψηφία τους κάποια από τις τιμές 

«Οριακά επαρκής», «Μη επαρκής» ή «Δίχως εμπειρία». 

Ο πίνακας 11 που ακολουθεί παρουσιάζει τις κατανομές συχνοτήτων, το 

πλήθος των ερωτώμενων που απάντησαν στην έρευνα ανά στοιχείο (Ν), τους μέσους 

όρους και τις τυπικές αποκλείσεις (SDs) των 41 στοιχείων του ερωτηματολογίου 

μόνο για τους υποδιευθυντές (Ν=151). Σημειώνεται και πάλι πως η απάντηση «Δίχως 

Εμπειρία» υπάρχει με τα ποσοστά της στον πίνακα 11, παρά το γεγονός ότι για την 

διενέργεια στατιστικών συγκρίσεων, όπως π.χ. οι μέσοι όροι, αγνοήθηκε, διότι η 

κατηγορία «Δίχως εμπειρία» δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μία κατηγορία 

χαμηλότερη από την απάντηση «Μη επαρκής». Δηλαδή, όλοι οι μέσοι όροι 

υπολογίστηκαν μόνο με τις τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά 

επαρκής και 4=μη επαρκής. 

 

Πίνακας 11: Οι κατανομές συχνοτήτων, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

41 στοιχείων – ερωτήσεων του ερωτηματολογίου για τους υποδιευθυντές 

Ερώτηση 
ΑΑππόόλλυυτταα  

εεππααρρκκήήςς  

ΣΣχχεεττιικκάά  

εεππααρρκκήήςς  

ΟΟρριιαακκάά  

εεππααρρκκήήςς  

ΜΜηη  

εεππααρρκκήήςς  

ΔΔίίχχωωςς  

εεμμππεειιρρίίαα  

Μέσος Όρος 

Τυπικη Απόκλιση 

Αριθμός 
12.1 Κατοχή 

δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής 

ηγεσίας 

24 98 20 3 6 
2,01 

0,62 

145 

12.2 Γνώση 

αποτελεσματικών 

μεθόδων 

καθοδήγησης 

(βέλτιστες πρακτικές) 

13 97 27 5 8 
2,17 

0,63 

142 

12.3 Διδασκαλία-

εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 

26 73 28 10 12 
2,16 

0,82 

137 

12.4 Βοήθεια προς 

τους εκπαιδευτικούς 

για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων 

σχεδίων μαθημάτων 

34 76 25 10 4 
2,08 

0,83 

145 

12.5 Αποτελεσματική 

καθοδήγηση της 

εξέλιξης-βελτίωσης 

του προσωπικού 

30 77 23 14 6 
2,15 

0,86 

144 
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12.6 Δημιουργία 

κλίματος υψηλών 

επιδιώξεων 
30 85 26 4 4 

2,03 

0,71 

145 

12.7 Βελτίωση του 

γενικού κλίματος της 

σχολικής μονάδας 
59 78 11 2 1 

1,71 

0,66 

150 

12.8 Βελτίωση του 

ηθικού του 

προσωπικού 
54 78 10 4 4 

1,75 

0,70 

146 

12.9 Διενέργεια 

επίσημων 

αξιολογήσεων 
8 52 39 20 29 

2,60 

0,85 

119 

12.10 Εποπτεία του 

προσωπικού 46 66 25 6 5 
1,94 

0,82 

143 
12.11 Εκμάθηση 

τυπικών καθηκόντων / 

διεργασιών γραφείου 
59 69 14 5 2 

1,76 

0,76 

147 

12.12 Προετοιμασία 

και διεξαγωγή 

αποτελεσματικών 

συνεδριάσεων του 

συλλόγου 

διδασκόντων 

68 64 10 4 4 
1,66 

0,73 

146 

12.13 Θέματα 

ενώσεων-συλλόγων 

εκπαιδευτικών 

43 67 28 6 5 
1,98 

0,81 

144 

12.14 Διευθέτηση 

ζητημάτων 

συντήρησης κτηρίων 

52 51 31 7 10 
1,95 

0,89 

141 

12.15 Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

βοηθητικού 

προσωπικού 

55 58 33 2 3 
1,88 

0,80 

148 

12.16 Διευθέτηση 

ζητημάτων 

πυροπροστασίας 

44 61 31 5 9 
1,98 

0,82 

141 

12.17 Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

προσωπικού 

γραμματειακής 

υποστήριξης 

40 67 24 5 14 
1,96 

0,79 

136 

12.18 Καθοδήγηση 

της διαδικασίας 

βελτίωσης της 

σχολικής μονάδας 

43 76 25 4 2 
1,93 

0,75 

148 

12.19 Ανάλυση των 

δεδομένων των 

μαθητών 

55 62 26 3 4 
1,84 

0,79 

146 

12.20 Καθοδήγηση 

ανάπτυξης του 

αναλυτικού 

προγράμματος 

52 62 29 3 4 
1,88 

0,79 

146 

12.21 Επίβλεψη της 

διαδικασίας 

αξιολόγησης-

πιστοποίησης 

19 49 34 17 28 
2,41 

0,92 

119 
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12.22 Συμπλήρωση 

των αναφορών-

εκθέσεων προς το 

ΥΠΔΒΜΘ 

37 57 29 15 12 
2,16 

0,95 

138 

12.23 Χειρισμός 

αποκεντρωμένης 

διοίκησης της 

σχολικής μονάδας 

27 57 35 13 18 
2,26 

0,90 

132 

12.24 Δεξιότητες 

συνέντευξης / 

πρόσληψης του 

προσωπικού 

14 54 35 16 32 
2,45 

0,87 

119 

12.25 Διαχείριση 

προϋπολογισμού 

σχολικής μονάδας 

36 55 33 9 17 
2,11 

0,88 

133 

12.26 Εφαρμογή 

κτηριακής πολιτικής 

με βάση τους κανόνες 

της περιοχής 

26 53 33 11 27 
2,24 

0,89 

123 

12.27 Αποτελεσματική 

διαχείριση ατομικών 

ζητημάτων πειθαρχίας 

των μαθητών 

75 66 8 0 1 
1,55 

0,60 

149 

12.28 Ερμηνεία και 

εφαρμογή ζητημάτων 

που σχετίζονται με 

τους σχολικούς 

νόμους 

56 71 18 3 2 
1,78 

0,73 

148 

12.29 Διαχείριση 

θεμάτων-νόμων που 

σχετίζονται με τα 

ΑΜΕΑ 

33 56 42 8 11 
2,18 

0,86 

139 

12.30 Διευθέτηση 

ζητημάτων 

δίγλωσσων μαθητών 

37 60 34 7 12 
2,08 

0,85 

138 

12.31 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων δημοσίων 

σχέσεων 

49 63 25 8 5 
1,94 

0,86 

145 

12.32 Κατοχή 

δεξιοτήτων δημοσίων 

ομιλιών 

42 70 27 9 3 
2,02 

0,84 

148 

12.33 Δημιουργία 

αποτελεσματικού 

σχολικού συμβουλίου 

39 73 24 4 10 
1,95 

0,75 

140 

12.34 Συνεργασία με 

συμβούλια ή και 

συλλόγους γονέων 

63 71 12 0 5 
1,65 

0,63 

146 

12.35 Οργάνωση και 

εποπτεία σχολικών / 

αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

58 66 18 1 7 
1,73 

0,70 

143 

12.36 Αντιμετώπιση 

'ανησυχούντων' / 

θυμωμένων γονιών 

64 79 7 0 1 
1,62 

0,58 

150 

12.37 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων λήψης 

αποφάσεων 

58 69 18 1 2 
1,74 

0,70 

146 
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12.38 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

διαχείρισης χρόνου 

54 77 17 1 2 
1,77 

0,67 

149 

12.39 Απόκτηση 

δεξιοτήτων 

διαμεσολάβησης 

(προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή 

μαθητή εναντίον 

μαθητή) 

59 79 6 2 2 
1,66 

0,62 

146 

12.40 Απόκτηση 

απαραίτητων 

τεχνολογικών 

δεξιοτήτων 

50 75 22 3 1 
1,85 

0,74 

150 

12.41 Ανάπτυξη και 

προετοιμασία για 

παρουσιάσεις σε 

διοικητικά συμβούλια 

32 63 31 8 17 
2,11 

0,84 

134 

Σημείωση: Όλοι οι μέσοι όροι θα πρέπει να ερμηνευτούν με βάση την κλίμακα 1=απόλυτα επαρκής, 

2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής.  

Παρατηρούμε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων, δηλαδή στις 

38 από αυτές, οι υποδιευθυντές επιλέγουν την τιμή «Σχετικά επαρκής». Αντίθετα, 

μόνο στις υπόλοιπες 3 ερωτήσεις οι περισσότεροι από αυτούς επιλέγουν την 

απάντηση «Απόλυτα επαρκής». Δεν υπάρχει για μία ακόμη φορά, επομένως, καμία 

ερώτηση από τις συνολικά 41 για την οποία οι υποδιευθυντές της συγκεκριμένης 

έρευνας να επιλέγουν στην πλειοψηφία τους κάποια από τις τιμές «Οριακά επαρκής», 

«Μη επαρκής» ή «Δίχως εμπειρία». 

Ο πίνακας 12 παρακάτω περιλαμβάνει κάθε ένα από τα 41 στοιχεία – 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των 

Διευθυντικών Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, 

βασισμένη στο μέσο όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης που 

αφορά σε όλο το δείγμα (Ν=412). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτών που 

απάντησαν στην έρευνα (Ν) ποικίλει ανά στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι 

προέκυψαν με βάση τις εξής τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 

3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 12: Ταξινόμηση των στοιχείων από το καλύτερο προς το χειρότερο βασισμένη 

στο μέσο όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για όλα τα 

διευθυντικά στελέχη 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 406 1,48 0,595 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 409 1,52 0,611 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  407 1,53 0,582 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 410 1,55 0,580 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 404 1,57 0,659 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 405 1,57 0,681 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 406 1,57 0,639 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 402 1,57 0,621 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  403 1,61 0,695 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 408 1,63 0,706 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 400 1,64 0,679 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 405 1,69 0,720 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 387 1,70 0,816 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 406 1,70 0,676 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  408 1,71 0,687 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 398 1,73 0,773 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 404 1,73 0,761 

10. Εποπτεία του προσωπικού 402 1,74 0,727 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 409 1,75 0,648 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 402 1,78 0,753 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 407 1,78 0,778 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 369 1,79 0,752 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  392 1,79 0,692 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 402 1,81 0,785 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 397 1,81 0,747 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 390 1,83 0,868 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 401 1,84 0,691 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 402 1,87 0,598 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 393 1,89 0,818 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 403 1,90 0,768 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 377 1,90 0,822 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 392 1,96 0,797 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 393 1,97 0,730 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 402 1,98 0,783 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   382 1,98 0,862 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 400 2,00 0,679 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 393 2,04 0,847 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 349 2,10 0,904 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 329 2,22 0,895 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 343 2,23 0,867 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 340 2,41 0,863 
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Παρατηρούμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για όλα τα διευθυντικά στελέχη εμφανίζεται 

στην Ερώτηση 34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων με μέσο όρο 

1,48. Αμέσως μετά ακολουθούν η Ερώτηση 7: Βελτίωση του γενικού κλίματος της 

σχολικής μονάδας, η Ερώτηση 27: Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 

πειθαρχίας των μαθητών και η Ερώτηση 36: Αντιμετώπιση ‘ανησυχούντων’ / 

θυμωμένων γονιών με μέσους όρους 1,52 , 1,53 και 1,55 αντίστοιχα, ενώ στη 

συνέχεια ακολουθούν με τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,57 , τέσσερις ερωτήσεις. Αυτές 

είναι η Ερώτηση 8: Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού, η Ερώτηση 12: 

Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του συλλόγου 

διδασκόντων, η Ερώτηση 37: Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων και η Ερώτηση 

39: Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον προσωπικού και ή 

μαθητή εναντίον μαθητή). 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για όλα τα διευθυντικά στελέχη εμφανίζεται στην 

Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,41 , ενώ μετά 

ακολουθούν η Ερώτηση 21: Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης και 

η Ερώτηση 24: Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού με μέσους όρους 

2,23 και 2,22 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 13 στη συνέχεια περιλαμβάνει κάθε ένα από τα 41 στοιχεία – 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των 

Διευθυντικών Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, 

βασισμένη στο μέσο όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης που 

αφορά μόνο στους διευθυντές (Ν=261). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτών 

που απάντησαν στην έρευνα (Ν) ποικίλει ανά στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι 

προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά 

επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 13: Ταξινόμηση των στοιχείων από το καλύτερο προς το χειρότερο βασισμένη 

στο μέσο όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους διευθυντές 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 260 1,38 0,553 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 259 1,41 0,551 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 258 1,47 0,612 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 254 1,48 0,687 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 260 1,48 0,586 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 259 1,51 0,649 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  258 1,51 0,573 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 260 1,51 0,579 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  256 1,52 0,638 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 256 1,52 0,613 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 260 1,54 0,677 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 257 1,58 0,646 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  260 1,58 0,612 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 257 1,59 0,662 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 257 1,60 0,672 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 259 1,61 0,675 

10. Εποπτεία του προσωπικού 259 1,63 0,649 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 259 1,64 0,702 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 252 1,65 0,766 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 257 1,66 0,678 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 259 1,68 0,584 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 233 1,69 0,714 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  252 1,70 0,641 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 258 1,71 0,752 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 256 1,74 0,661 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 256 1,74 0,733 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 251 1,77 0,717 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 243 1,78 0,791 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 257 1,79 0,568 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 258 1,81 0,718 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 252 1,84 0,812 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   250 1,84 0,807 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 256 1,87 0,659 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 258 1,89 0,721 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 254 1,89 0,762 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 258 1,91 0,689 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 254 1,96 0,831 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 226 2,03 0,906 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 210 2,10 0,886 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 224 2,13 0,820 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 221 2,31 0,857 
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Παρατηρούμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης μόνο για τους διευθυντές εμφανίζεται και πάλι 

στην Ερώτηση 34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων με καλύτερο 

μέσο όρο αυτή τη φορά, δηλαδή 1,38. Αμέσως μετά ακολουθούν η Ερώτηση 7: 

Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας και η Ερώτηση 8: Βελτίωση του 

ηθικού του προσωπικού με μέσους όρους 1,41 και 1,47 αντίστοιχα, ενώ στη συνέχεια 

ακολουθούν με τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,48 , δύο ερωτήσεις. Αυτές είναι η 

Ερώτηση 25: Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας και η Ερώτηση 37: 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων.  

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης μόνο για τους διευθυντές εμφανίζεται ξανά στην 

Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,31 αυτή τη φορά, ενώ 

ακολουθούν και πάλι η Ερώτηση 21: Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-

πιστοποίησης και η Ερώτηση 24: Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 

με μέσους όρους 2,13 και 2,10 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 14 που ακολουθεί περιλαμβάνει κάθε ένα από τα 41 στοιχεία – 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των 

Διευθυντικών Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, 

βασισμένη στο μέσο όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης που 

αφορά μόνο στους υποδιευθυντές (Ν=151). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτών 

που απάντησαν στην έρευνα (Ν) ποικίλει ανά στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι 

προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά 

επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 14: Ταξινόμηση των στοιχείων από το καλύτερο προς το χειρότερο βασισμένη 

στο μέσο όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους 

υποδιευθυντές 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 
μαθητών  149 1,55 0,598 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 150 1,62 0,575 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 146 1,65 0,628 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 146 1,66 0,728 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 146 1,66 0,625 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 150 1,71 0,661 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 143 1,73 0,702 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 146 1,74 0,695 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 146 1,75 0,700 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  147 1,76 0,762 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 149 1,77 0,672 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 148 1,78 0,733 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 146 1,84 0,785 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 150 1,85 0,736 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 148 1,88 0,799 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 146 1,88 0,792 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  148 1,93 0,753 

10. Εποπτεία του προσωπικού 143 1,94 0,815 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 145 1,94 0,856 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 141 1,95 0,889 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  140 1,95 0,752 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 136 1,96 0,788 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 144 1,98 0,815 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 141 1,98 0,823 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 145 2,01 0,623 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 148 2,02 0,845 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 145 2,03 0,707 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 145 2,08 0,826 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 138 2,08 0,846 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 133 2,11 0,885 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 134 2,11 0,838 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 144 2,15 0,861 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 137 2,16 0,816 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 138 2,16 0,946 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 142 2,17 0,630 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 139 2,18 0,862 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 123 2,24 0,888 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   132 2,26 0,896 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 119 2,41 0,924 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 119 2,45 0,870 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 119 2,60 0,847 
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Παρατηρούμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης μόνο για τους υποδιευθυντές εμφανίζεται στην 

Ερώτηση 27: Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών με μέσο όρο 1,55. Αμέσως μετά ακολουθούν η Ερώτηση 36: Αντιμετώπιση 

‘ανησυχούντων’ / θυμωμένων γονιών και η Ερώτηση 34: Συνεργασία με συμβούλια ή 

και συλλόγους γονέων με μέσους όρους 1,62 και 1,65 αντίστοιχα, ενώ στη συνέχεια 

ακολουθούν με τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,66 , δύο ερωτήσεις. Αυτές είναι η 

Ερώτηση 12: Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων και η Ερώτηση 39: Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης 

(προσωπικό εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή).  

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης μόνο για τους υποδιευθυντές εμφανίζεται για μία 

ακόμη φορά στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,60 , 

ενώ ακολουθούν ξανά η Ερώτηση 24: Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του 

προσωπικού και η Ερώτηση 21: Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 

με μέσους όρους 2,45 και 2,41 αντίστοιχα. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος, 

οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η σύγκριση μεταξύ των διευθυντών και των 

υποδιευθυντών σε σχέση με τις αντιλήψεις που έχουν για τις ικανότητες τους 

πραγματοποιήθηκε για κάθε μία ερώτηση χωριστά. Θυμίζουμε ότι όσο μικρότερη 

είναι η τιμή που επιλέγει ο ερωτώμενος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα 

απόδοσης που θεωρεί ότι έχει στο αντίστοιχο θέμα. Η στατιστική σύγκριση 

πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή του μη παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney, 

διότι οι έλεγχοι κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilks έδειξαν ότι 

οι πληθυσμοί από τους οποίους προέκυψαν τα αντίστοιχα δείγματα δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ότι ακολουθούν την κανονική κατανομή. Το επίπεδο σημαντικότητας έχει 

τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). Σύμφωνα με το έλεγχο Mann-Whitney προέκυψαν τα 

γενικά συμπεράσματα που παρατίθενται στη συνέχεια: 

1. Η πρώτη γενική παρατήρηση είναι ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις αξιολογήσεις μεταξύ διευθυντών και υποδιευθυντών σε 7 από τις 

41 ερωτήσεις, και συγκεκριμένα στις ερωτήσεις 12, 16, 19, 20, 27, 36 και 38 

(p>0,05) (Παράρτημα Δ΄, πίνακας 1). 

2. Η δεύτερη γενική παρατήρηση είναι ότι, κατά μέσο όρο, σε όλες τις ερωτήσεις 

στις οποίες διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05), όλοι οι 
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διευθυντές αξιολόγησαν θετικότερα την επάρκειά τους συγκριτικά με τους 

υποδιευθυντές (Παράρτημα Δ΄, πίνακας 2). 

Πιο συγκεκριμένα, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης που 

αφορούσαν τους διευθυντές είναι καλύτεροι από εκείνους που αφορούσαν τους 

υποδιευθυντές και στις 41 ερωτήσεις – στοιχεία (Παράρτημα Δ΄, πίνακας 2). 

Συγκεντρωτικά, ο μέσος όρος της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των διευθυντών 

είναι καλύτερος από τον αντίστοιχο των υποδιευθυντών (Μ.Ο.=1,71 έναντι 

Μ.Ο.=1,96), διαφορά η οποία κρίνεται ως στατιστικά σημαντική (Ζ=-5,035 , 

p=0,000). Σε όλες τις ερωτήσεις οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης 

των διευθυντών είναι καλύτεροι σε σχέση με εκείνους των υποδιευθυντών με μία 

διαφορά που ποικίλει από 0,04 (Ερώτηση 27: Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών 

ζητημάτων πειθαρχίας των μαθητών, με Μ.Ο.=1,51 για τους διευθυντές έναντι 

Μ.Ο.=1,55 για τους υποδιευθυντές) έως 0,63 (Ερώτηση 25: Διαχείριση 

προϋπολογισμού σχολικής μονάδας, με Μ.Ο.=1,48 για τους διευθυντές έναντι 

Μ.Ο.=2,11 για τους υποδιευθυντές). 

Επίσης, στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν σε 34 από τα 41 

στοιχεία – ερωτήσεις με βάση τη θέση των διευθυντικών στελεχών της έρευνας. Στις 

7 ερωτήσεις που δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, οι διαφορές αυτές 

κυμαίνονταν από 0,04 (Ερώτηση 27: Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 

πειθαρχίας των μαθητών) έως 0,15 (Ερώτηση 12: Προετοιμασία και διεξαγωγή 

αποτελεσματικών συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων).  

 

ΕΕρρεευυννηηττιικκόό  ΕΕρρώώττηημμαα  22::  

ΥΥππάάρρχχεειι  δδιιααφφοορράά  σσττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ααρρχχάάρριιωωνν  κκααιι  ττωωνν  έέμμππεειιρρωωνν  δδιιεευυθθυυννττιικκώώνν  

σσττεελλεεχχώώνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  εεππάάρρκκεειιαα  ––  ιικκααννόόττηηττεεςς  ααππόόδδοοσσηηςς  σσεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  κκοοιιννέέςς  ––  

σσυυννηηθθιισσμμέέννεεςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  εευυθθύύννεεςς..    

Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα είχε ως στόχο να καθορίσει αν υπάρχει 

σημαντική διαφορά στο αντιληπτό επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης συνολικά των 

αρχάριων ή μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών σε σχέση με αυτό των έμπειρων του 

νομού Θεσσαλονίκης σε ότι αφορά τα 41 στοιχεία – θέματα – ερωτήσεις που 

περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης 

των Διευθυντικών Στελεχών. Η σύγκριση μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων 

διευθυντικών στελεχών συνολικά σε σχέση με τις αντιλήψεις που έχουν για τις 

ικανότητες απόδοσής τους πραγματοποιήθηκε για κάθε μία ερώτηση χωριστά. Για 
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την κάθε μία από αυτές, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα 

έμπειρα και τα μη έμπειρα διευθυντικά στελέχη συγκρίθηκαν ξεχωριστά με τη χρήση 

μίας σειράς από t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Οι συγκρινόμενες μέσες τιμές 

παρουσιάζονται στον πίνακα με τα ομαδικά στατιστικά στο Παράρτημα Ε΄. 

Ο πίνακας 15 παρακάτω περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη (Ν=182). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα ποικίλει ανά 

στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα 

επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 15: Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης 

για τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη (μέχρι 3 χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 
μαθητών  179 1,58 0,588 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 178 1,61 0,622 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 181 1,64 0,587 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 181 1,69 0,671 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 179 1,71 0.699 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 178 1,72 0,646 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 176 1,73 0,697 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 177 1,75 0,664 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 173 1,76 0,679 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  178 1,80 0,789 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 180 1,80 0,672 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 177 1,81 0,663 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 179 1,83 0,741 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 177 1,83 0,779 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 179 1,89 0,782 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 179 1,89 0,792 

10. Εποπτεία του προσωπικού 178 1,90 0,703 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 179 1,90 0,758 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  180 1,90 0,733 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 173 1,90 0,752 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 176 1,92 0,774 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 160 1,94 0,818 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  171 1,96 0,722 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 172 1,97 0,834 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 172 1,99 0,765 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 166 1,99 0,828 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 177 2,01 0,711 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 162 2,01 0,804 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 172 2,02 0,745 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 173 2,03 0,605 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 170 2,03 0,926 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 170 2,05 0,820 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 172 2,08 0,798 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 176 2,10 0,769 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   168 2,14 0,875 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 173 2,18 0,697 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 171 2,22 0,859 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 149 2,28 0,931 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 143 2,31 0,913 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 148 2,36 0,919 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 149 2,49 0,898 
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Παρατηρούμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για όλα τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη 

εμφανίζεται στην Ερώτηση 27: Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 

πειθαρχίας των μαθητών με μέσο όρο 1,58. Αμέσως μετά ακολουθούν η Ερώτηση 34: 

Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων, η Ερώτηση 36: Αντιμετώπιση 

‘ανησυχούντων’ / θυμωμένων γονιών και η Ερώτηση 7: Βελτίωση του γενικού 

κλίματος της σχολικής μονάδας, με μέσους όρους 1,61 , 1,64 και 1,69 αντίστοιχα. Στη 

συνέχεια ακολουθούν η Ερώτηση 12: Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών 

συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων και η Ερώτηση 39: Απόκτηση δεξιοτήτων 

διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) με 

μέσους όρους 1,71 και 1,72 αντίστοιχα. 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για όλα τα μη έμπειρα διευθυντικά στελέχη 

εμφανίζεται στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,49 , 

ενώ ακολουθούν η Ερώτηση 21: Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 

και η Ερώτηση 24: Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού με μέσους 

όρους 2,36 και 2,31 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 16 παρακάτω περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη (Ν=230). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα ποικίλει ανά 

στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα 

επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 16: Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης 

για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη (περισσότερα από 3 χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 228 1,37 0,553 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 228 1,38 0,522 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 229 1,44 0,587 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 226 1,45 0,646 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  225 1,45 0,566 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 228 1,45 0,603 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 224 1,46 0,574 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  228 1,48 0,575 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 229 1,48 0,567 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 229 1,48 0,639 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 221 1,48 0,736 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 226 1,52 0,641 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 226 1,54 0,667 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 227 1,55 0,666 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  228 1,56 0,609 

10. Εποπτεία του προσωπικού 224 1,60 0,720 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 229 1,62 0,676 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 227 1,65 0,739 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  221 1,66 0,639 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 209 1,67 0,674 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 230 1,67 0,773 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 220 1,68 0,788 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 223 1,69 0,717 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 229 1,70 0,628 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 228 1,70 0,757 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 224 1,71 0,648 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 224 1,74 0,737 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 229 1,75 0,565 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 223 1,77 0,798 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 215 1,81 0,828 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 220 1,86 0,784 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   214 1,86 0,833 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 227 1,87 0,636 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 227 1,89 0,765 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 226 1,89 0,784 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 222 1,90 0,812 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 221 1,94 0,717 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 200 1,97 0,862 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 195 2,13 0,814 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 186 2,16 0,878 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 191 2,35 0,832 
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Διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για όλα τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη 

εμφανίζεται στην Ερώτηση 34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων με 

μέσο όρο 1,37. Αμέσως μετά ακολουθούν η Ερώτηση 7: Βελτίωση του γενικού 

κλίματος της σχολικής μονάδας και η Ερώτηση 37: Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 

αποφάσεων με μέσους όρους 1,38 και 1,44 αντίστοιχα, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν 

με τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,45 , συνολικά 3 ερωτήσεις. Αυτές είναι η Ερώτηση 

12: Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του συλλόγου 

διδασκόντων, η Ερώτηση 11: Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου 

και η Ερώτηση 8: Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού. 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για όλα τα διευθυντικά στελέχη εμφανίζεται και 

πάλι στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,35 , ενώ 

ακολουθούν για μία ακόμη φορά η Ερώτηση 24: Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης 

του προσωπικού και η Ερώτηση 21: Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-

πιστοποίησης με μέσους όρους 2,16 και 2,13 αντίστοιχα. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος, 

οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η σύγκριση μεταξύ των έμπειρων και μη έμπειρων 

διευθυντικών στελεχών σε σχέση με τις αντιλήψεις που έχουν για τις ικανότητες τους 

πραγματοποιήθηκε για κάθε μία ερώτηση χωριστά. Θυμίζουμε ότι όσο μικρότερη 

είναι η τιμή που επιλέγει ο ερωτώμενος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα 

απόδοσης που θεωρεί ότι έχει στο αντίστοιχο θέμα. Η στατιστική σύγκριση 

πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή του μη παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney, 

διότι οι έλεγχοι κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilks έδειξαν ότι 

οι πληθυσμοί από τους οποίους προέκυψαν τα αντίστοιχα δείγματα δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ότι ακολουθούν την κανονική κατανομή. Το επίπεδο σημαντικότητας έχει 

τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). Σύμφωνα με τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψαν τα 

γενικά συμπεράσματα που παρατίθενται στη συνέχεια: 

1. Η πρώτη γενική παρατήρηση είναι ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις αξιολογήσεις μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντικών 

στελεχών σε 6 από τις 41 ερωτήσεις, και συγκεκριμένα στις ερωτήσεις 3, 4, 9, 

24, 27 και 40 (p>0,05) (Παράρτημα Ε΄, Πίνακας 1). 

2. Η δεύτερη γενική παρατήρηση είναι ότι κατά μέσο όρο, σε όλες τις ερωτήσεις 

στις οποίες διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05), τα έμπειρα 
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διευθυντικά στελέχη αξιολόγησαν θετικότερα την επάρκειά τους συγκριτικά 

με τα μη έμπειρα διευθυντικά στελέχη (Παράρτημα Ε΄, Πίνακας 2). 

Ειδικότερα, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη είναι καλύτεροι από εκείνους των αρχάριων και στις 41 

ερωτήσεις. Επομένως, όπως είναι εύλογο και ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης των έμπειρων διευθυντικών στελεχών είναι καλύτερος από 

εκείνον των μη έμπειρων – αρχαρίων (Μ.O.=1,69 έναντι Μ.O.=1,94), διαφορά η 

οποία κρίνεται ως στατιστικά σημαντική (Z=-5,313 , p=0,000).  

Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους στοιχεία, ο μέσος όρος της αντιληπτής ικανότητας 

απόδοσης των έμπειρων διευθυντικών στελεχών ήταν καλύτερος σε σχέση με αυτόν 

των μη έμπειρων με μία διαφορά που ποικίλει από 0,03 (Ερώτηση 4: Βοήθεια προς 

τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων με 

Μ.Ο.=1,89 για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη, έναντι Μ.Ο.=1,92 για τα μη έμπειρα 

διευθυντικά στελέχη) έως 0,51 (Ερώτηση 25: Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής 

μονάδας με Μ.Ο.=1,48 για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη έναντι Μ.Ο.=1,99 για τα 

μη έμπειρα διευθυντικά στελέχη) (Παράρτημα Ε΄, πίνακας 3). 

 

ΕΕρρεευυννηηττιικκόό  ΕΕρρώώττηημμαα  33::  

ΥΥππάάρρχχεειι  δδιιααφφοορράά  σσττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  γγιιαα  ττηηνν  εεππάάρρκκεειιαα  ––

ιικκααννόόττηηττεεςς  ααππόόδδοοσσηηςς  σσεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  ττηηνν  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ττοουυςς  κκααιι  κκοοιιννάά  ππρροοσσωωππιικκάά  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυςς  ((ηη  ΘΘΕΕΣΣΗΗ,,  ττοο  ΦΦΥΥΛΛΟΟ  κκααιι  οοιι  ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ))  ήή  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  γγεεννιικκόόττεερρηη  κκααττάάσστταασσηη  ((ηη  

ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  κκααιι  ηη  ΠΠΛΛΗΗΘΘΥΥΣΣΜΜΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΒΒΡΡΙΙΣΣΚΚΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ))..   

Για να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα 3, διενεργήθηκαν μία σειρά από 

Αναλύσεις Διακυμάνσεων κατά δύο παράγοντες (two-way ANOVA). Κάθε ένα από 

τα 41 στοιχεία – θέματα – ερωτήσεις αναλύθηκε σε σχέση με την εμπειρία και με 

κάθε ένα από τα παρακάτω προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το φύλο, η θέση 

και οι τίτλοι στη διοίκηση επιχειρήσεων, καθώς και με κάποια χαρακτηριστικά 

κατάστασης, όπως είναι η οργανικότητα του σχολείου και πληθυσμιακή σύνθεση της 

περιοχής.  

Για την ανάλυση των δεδομένων, το συνολικό μέγεθος δείγματος για κάθε 

στοιχείο καθορίστηκε από το επίπεδο εμπειρίας. Το Levene’s Test of Equality of 

Error Variances υπολογίστηκε για να ελεγχθεί η προϋπόθεση της ομοιογένειας των 
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διακυμάνσεων. Τα στατιστικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται στην αναφορά, αλλά 

δεν πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Διακύμανσης για εκείνα τα στοιχεία για τα οποία 

δεν ίσχυε η παραπάνω προϋπόθεση. Δημιουργήθηκαν ξεχωριστοί πίνακες με όλα τα 

στοιχεία ανάλυσης για κάθε ένα από τα ατομικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την 

εμπειρία. 

  

Εμπειρία – θέση 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα είχε ως στόχο να καθορίσει αν υπάρχει 

σημαντική διαφορά στο αντιληπτό επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης συνολικά των 

αρχάριων – μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών σε σχέση με αυτό των έμπειρων, 

αλλά και ξεχωριστά μεταξύ των αρχάριων και των έμπειρων διευθυντών, καθώς 

επίσης και μεταξύ των αντίστοιχων αρχάριων και έμπειρων υποδιευθυντών του νομού 

Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά τα 41 στοιχεία – ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο 

ερωτηματολόγιο των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών. Η σύγκριση μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντών, καθώς και 

μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων υποδιευθυντών σε σχέση με τις αντιλήψεις που 

έχουν για τις ικανότητες απόδοσής τους πραγματοποιήθηκε για κάθε μία ερώτηση 

χωριστά. Για την κάθε μία, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης 

μεταξύ των έμπειρων και των μη έμπειρων διευθυντών, καθώς και των έμπειρων και 

των μη έμπειρων υποδιευθυντών, συγκρίθηκαν ξεχωριστά με τη χρήση μίας σειράς 

από t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Οι συγκρινόμενες μέσες τιμές παρουσιάζονται 

στον πίνακα με τα ομαδικά στατιστικά στο Παράρτημα ΣΤ΄. 

Ο πίνακας 17 στη συνέχεια περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους αρχάριους 

διευθυντές (Ν=94). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα ποικίλει ανά 

στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα 

επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 

 

 

 

 



202 

 

Πίνακας 17: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τους αρχάριους διευθυντές (μέχρι 3 χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 94 1,51 0,582 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 94 1,56 0,614 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  93 1,60 0,592 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 93 1,62 0,641 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 94 1,64 0,602 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 94 1,67 0,662 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 93 1,68 0,574 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 94 1,69 0,623 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 94 1,72 0,709 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  94 1,72 0,629 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 93 1,73 0,662 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  92 1,73 0,728 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 93 1,73 0,739 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 90 1,73 0,747 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 91 1,74 0,828 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 94 1,76 0,683 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 94 1,77 0,739 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 93 1,78 0,705 

10. Εποπτεία του προσωπικού 94 1,79 0,620 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 92 1,79 0,734 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 90 1,80 0,706 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 93 1,81 0,680 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 93 1,83 0,746 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  90 1,84 0,652 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 84 1,85 0,752 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 94 1,85 0,671 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 86 1,86 0,769 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 92 1,87 0,667 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 91 1,88 0,680 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 91 1,93 0,742 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 91 1,95 0,603 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   89 1,96 0,838 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 92 1,98 0,726 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 91 2,01 0,863 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 94 2,03 0,710 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 92 2,14 0,750 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 91 2,16 0,834 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 74 2,16 0,922 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 79 2,18 0,944 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 79 2,20 0,883 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 79 2,39 0,939 
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Παρατηρούμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους αρχάριους – μη έμπειρους διευθυντές 

εμφανίζεται στην Ερώτηση 34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων με 

μέσο όρο 1,51. Αμέσως μετά ακολουθούν η Ερώτηση 7: Βελτίωση του γενικού 

κλίματος της σχολικής μονάδας με μέσο όρο 1,56 , η Ερώτηση 27: Αποτελεσματική 

διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των μαθητών με μέσο όρο 1,60 , η 

Ερώτηση 8: Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού με μέσο όρο 1,62 και η Ερώτηση 

36: Αντιμετώπιση ‘ανησυχούντων’ / θυμωμένων γονιών με μέσο όρο 1,64.  

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους αρχάριους διευθυντές εμφανίζεται στην 

Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,39 , ενώ ακολουθούν 

με τα αμέσως χειρότερα ποσοστά οι Ερωτήσεις 21: Επίβλεψη της διαδικασίας 

αξιολόγησης-πιστοποίησης και 26: Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους 

κανόνες της περιοχής με μέσους όρους 2,20 και 2,18 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 18 που ακολουθεί περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους αρχάριους 

υποδιευθυντές (Ν=88). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα ποικίλει ανά 

στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα 

επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 18: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τους αρχάριους υποδιευθυντές (μέχρι 3 χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 
μαθητών  86 1,56 0,586 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 87 1,63 0,573 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 84 1,71 0,651 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 85 1,71 0,633 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 80 1,71 0,679 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 86 1,73 0,640 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 85 1,75 0,738 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 83 1,81 0,706 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 87 1,82 0,708 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 83 1,84 0,740 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  86 1,88 0,846 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 85 1,89 0,740 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 87 1,93 0,744 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 84 1,94 0,812 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 86 1,97 0,818 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 83 2,01 0,789 

10. Εποπτεία του προσωπικού 84 2,04 0,768 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 76 2,05 0,878 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 81 2,05 0,789 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 85 2,06 0,807 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 85 2,07 0,842 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 83 2,07 0,823 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  86 2,09 0,792 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  81 2,09 0,778 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 79 2,09 0,771 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 82 2,12 0,596 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 80 2,17 0,897 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 82 2,17 0,829 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 83 2,18 0,718 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 76 2,18 0,812 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 80 2,19 0,797 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 80 2,20 0,863 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 81 2,22 0,632 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 80 2,29 0,889 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 76 2,30 0,817 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   79 2,34 0,875 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 79 2,37 0,922 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 70 2,40 0,907 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 69 2,46 0,884 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 69 2,54 0,933 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 70 2,60 0,841 
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Διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους αρχάριους υποδιευθυντές εμφανίζεται 

στην Ερώτηση 27: Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών με μέσο όρο 1,56. Αμέσως μετά ακολουθεί η Ερώτηση 36: Αντιμετώπιση 

'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών με μέσο όρο 1,63. Στη συνέχεια ακολουθούν με 

τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,71 , συνολικά τρεις ερωτήσεις. Αυτές είναι η Ερώτηση 

34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων, η Ερώτηση 39: Απόκτηση 

δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον 

μαθητή) και η Ερώτηση 35: Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών 

δραστηριοτήτων. 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους αρχάριους υποδιευθυντές εμφανίζεται πάλι 

στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,60 , ενώ αμέσως 

μετά ακολουθούν η Ερώτηση 21: Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-

πιστοποίησης και η Ερώτηση 24: Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 

με μέσους όρους 2,54 και 2,46 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 19 στη συνέχεια περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους έμπειρους 

διευθυντές (Ν=167). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα ποικίλει ανά 

στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα 

επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 19: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τους έμπειρους διευθυντές (περισσότερα από 3 χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 166 1,30 0,522 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 165 1,32 0,491 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 164 1,35 0,613 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 166 1,36 0,530 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 165 1,38 0,579 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  164 1,40 0,550 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 163 1,40 0,550 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 165 1,42 0,626 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 166 1,42 0,605 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 166 1,44 0,555 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  165 1,46 0,558 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 164 1,46 0,621 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 163 1,47 0,602 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 165 1,50 0,611 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  166 1,51 0,590 

10. Εποπτεία του προσωπικού 165 1,53 0,649 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 166 1,54 0,648 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 166 1,54 0,629 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 167 1,59 0,730 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 149 1,60 0,677 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 161 1,60 0,727 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 165 1,60 0,697 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  162 1,62 0,622 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 162 1,67 0,648 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 163 1,69 0,723 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 166 1,69 0,591 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 166 1,70 0,531 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 157 1,74 0,802 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 161 1,75 0,725 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 161 1,75 0,769 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   161 1,77 0,785 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 166 1,79 0,621 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 164 1,80 0,717 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 165 1,82 0,726 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 162 1,84 0,780 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 163 1,85 0,811 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 164 1,87 0,657 

26. 
Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 147 1,95 0,878 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 136 2,06 0,867 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 145 2,10 0,785 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 142 2,27 0,807 
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Παρατηρούμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους έμπειρους διευθυντές εμφανίζεται στην 

Ερώτηση 34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων με μέσο όρο 1,30. 

Αμέσως μετά ακολουθούν η Ερώτηση 7: Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής 

μονάδας με μέσο όρο 1,32 , η Ερώτηση 25: Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής 

μονάδας μέσο όρο 1,35 , η Ερώτηση 37: Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 

μέσο όρο 1,36 και η Ερώτηση 8: Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού με μέσο όρο 

1,38. 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους έμπειρους διευθυντές εμφανίζεται και πάλι 

στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,27 , ενώ 

ακολουθούν με τα χειρότερα ποσοστά για μία ακόμη φορά οι Ερωτήσεις 21: 

Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης και 24: Δεξιότητες συνέντευξης / 

πρόσληψης του προσωπικού με μέσους όρους 2,10 και 2,06 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 20 που ακολουθεί περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους έμπειρους 

υποδιευθυντές (Ν=63). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα ποικίλει ανά 

στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα 

επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 20: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τους έμπειρους υποδιευθυντές (περισσότερα από 3 χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 
συλλόγου διδασκόντων 61 1,52 0,698 

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 
μαθητών  63 1,54 0,618 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 62 1,56 0,590 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 63 1,56 0,562 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  61 1,59 0,588 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 63 1,60 0,583 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 61 1,61 0,613 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 63 1,63 0,630 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 63 1,63 0,703 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 63 1,63 0,725 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 63 1,65 0,676 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 61 1,66 0,793 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 60 1,67 0,705 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  62 1,71 0,637 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 63 1,71 0,771 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 63 1,75 0,718 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 63 1,76 0,734 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  59 1,76 0,678 

10. Εποπτεία του προσωπικού 59 1,80 0,867 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 63 1,81 0,715 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 62 1,82 0,641 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 60 1,83 0,642 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 62 1,84 0,872 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 57 1,86 0,915 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 63 1,87 0,635 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 59 1,88 0,911 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 63 1,89 0,845 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 58 1,91 0,801 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 61 1,95 0,921 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 63 1,95 0,851 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 58 2,02 0,868 

26. 
Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 53 2,02 0,820 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 59 2,03 0,809 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 62 2,08 0,836 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 61 2,10 0,625 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 62 2,11 0,907 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 57 2,12 0,847 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   53 2,13 0,921 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 50 2,24 0,894 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 50 2,42 0,859 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 49 2,59 0,864 
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Διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους έμπειρους υποδιευθυντές εμφανίζεται 

στην Ερώτηση 12: Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων με μέσο όρο 1,52. Αμέσως μετά ακολουθεί η Ερώτηση 27: 

Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των μαθητών με μέσο όρο 

1,54 , ενώ στη συνέχεια ακολουθούν άλλες δύο ερωτήσεις με τον ίδιο μέσο όρο, 

δηλαδή 1,56. Αυτές είναι οι Ερωτήσεις 34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους 

γονέων και 7: Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας, ενώ μετά από 

αυτές ακολουθεί η Ερώτηση 11: Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών 

γραφείου με μέσο όρο 1,59. 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους έμπειρους υποδιευθυντές εμφανίζεται και 

πάλι στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,59 , ενώ με 

τα αμέσως χειρότερα ποσοστά ακολουθούν ξανά οι Ερωτήσεις 24: Δεξιότητες 

συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού και 21: Επίβλεψη της διαδικασίας 

αξιολόγησης-πιστοποίησης με μέσους όρους 2,42 και 2,24 αντίστοιχα. 

Γενικά, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα 

διευθυντικά στελέχη είναι καλύτεροι από εκείνους των αρχάριων και στις 41 

ερωτήσεις. Επομένως, εύλογα διαπιστώνουμε ότι ο συνολικός μέσος όρος της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των έμπειρων διευθυντικών στελεχών είναι 

καλύτερος από τον αντίστοιχο των μη έμπειρων (Μ.Ο.=1,69 έναντι Μ.Ο.=1,94), 

διαφορά η οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, κρίνεται ως στατιστικά σημαντική. Η 

συγκεκριμένη διαφορά στο μέσο όρο της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης είναι 

ανάλογη, επίσης, στις επιμέρους συγκρίσεις, τόσο μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων 

διευθυντών (Μ.Ο.=1,64 έναντι Μ.Ο.=1,83) όσο και μεταξύ έμπειρων και μη 

έμπειρων υποδιευθυντών (Μ.Ο.=1,84 έναντι Μ.Ο.=2,05).  

Ειδικότερα, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης μεταξύ 

έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντών εμφανίζονται ίσοι μόνο για την Ερώτηση 3: 

Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας με 

Μ.Ο.=1,87 , ενώ η Ερώτηση 4: Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων (με Μ.Ο.=1,78 έναντι Μ.Ο.=1,82) και η 

Ερώτηση 40: Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων (Μ.Ο.=1,68 έναντι 

Μ.Ο.=1,69) αποτελούν τις μοναδικές στις οποίες ο μέσος όρος της ικανότητας 

απόδοσης των μη έμπειρων διευθυντών εμφανίζεται καλύτερος, αν και αρκετά 
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οριακά, σε σχέση με τον αντίστοιχο των έμπειρων. Σε όλα τα υπόλοιπα 38 στοιχεία – 

ερωτήσεις, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των έμπειρων 

διευθυντών είναι καλύτεροι σε σχέση με αυτούς των μη έμπειρων με μία διαφορά που 

ποικίλει από 0,05 (Ερώτηση 20: Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού 

προγράμματος με Μ.Ο.=1,75 έναντι Μ.Ο.=1,80) έως 0,37 (Ερώτηση 25: Διαχείριση 

προϋπολογισμού σχολικής μονάδας με Μ.Ο.=1,35 έναντι Μ.Ο.=1,73) (Παράρτημα 

ΣΤ΄, πίνακας 1Α). 

Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τους υποδιευθυντές της έρευνάς μας, οι 

μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των αρχάριων εμφανίζονται 

καλύτεροι από τους αντίστοιχους των έμπειρων σε συνολικά 4 ερωτήσεις μόνο, οι 

οποίες είναι οι εξής: η 4, η 31, η 35 και η 38. Πιο συγκεκριμένα, η διαφορά μεταξύ 

των μέσων όρων δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη και ποικίλει από 0,01 (Ερώτηση 4: 

Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων σχεδίων 

μαθημάτων με Μ.Ο.=2,07 έναντι Μ.Ο.=2,08 , αλλά και Ερώτηση 31: Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων με Μ.Ο.=1,94 έναντι Μ.Ο.=1,95) έως 0,08 (Ερώτηση 

38: Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου με Μ.Ο.=1,73 έναντι Μ.Ο.=1,81). Σε 

όλα τα υπόλοιπα 37 στοιχεία – ερωτήσεις, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας 

απόδοσης των έμπειρων υποδιευθυντών είναι καλύτεροι σε σχέση με αυτούς των μη 

έμπειρων με μία διαφορά που ποικίλει από 0,01 (Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων 

αξιολογήσεων με Μ.Ο.=2,59 έναντι Μ.Ο.=2,60) έως 0,51 (Ερώτηση 14: Διευθέτηση 

ζητημάτων συντήρησης κτηρίων με Μ.Ο.=1,66 έναντι Μ.Ο.=2,17) (Παράρτημα ΣΤ΄, 

πίνακας 1Β).  

Η σύγκριση μεταξύ των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα σε σχέση με 

τις αντιλήψεις που έχουν για τις ικανότητες απόδοσής τους πραγματοποιήθηκε για 

κάθε μία ερώτηση χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες «ΘΕΣΗ» και 

«ΕΜΠΕΙΡΙΑ», όπως επίσης και την ενδεχόμενη αλληλεπίδραση των δύο αυτών 

παραγόντων. Θυμίζουμε και πάλι ότι όσο μικρότερη είναι η τιμή που επιλέγει ο 

ερωτώμενος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα απόδοσης που θεωρεί ότι έχει στο 

αντίστοιχο θέμα. Η στατιστική σύγκριση πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή της 

Ανάλυσης Διακύμανσης με 2 Παράγοντες (two-way ANOVA). Της ανάλυσης αυτής 

προηγήθηκε έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων μεταξύ των αντίστοιχων 

ομάδων (Levene’s test). Οι ερωτήσεις κατά τις οποίες παραβιάζεται η προϋπόθεση 

της ισότητας των διακυμάνσεων εξαιρέθηκαν από τα αποτελέσματα. Το επίπεδο 
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σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). Σύμφωνα με την παραγοντική 

ανάλυση προέκυψαν τα συμπεράσματα που παρατίθενται στη συνέχεια: 

1. Οι ερωτήσεις που εξαιρέθηκαν από την ανάλυση είναι οι εξής: 7, 10, 11, 14, 21, 

25, 34 και 37 (διότι p<0,05 , οπότε δεν πληρείται η προϋπόθεση των ίων 

διακυμάνσεων, η οποία πληρείται μόνο όταν: p>0,05) (Παράρτημα ΣΤ΄, πίνακας 

2). 

2. Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές είναι 

οι εξής: 27 και 36 (Παράρτημα ΣΤ΄, πίνακας 3).  

3. Οι ερωτήσεις που βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο ως προς τον 

παράγοντα «ΘΕΣΗ» είναι οι εξής: 3, 4, 5, 9, 24, 31, 32, 40 και 41 (Παράρτημα 

ΣΤ΄, πίνακας 3).  

4. Οι ερωτήσεις που βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο ως προς τον 

παράγοντα «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» είναι οι εξής: 12, 16, 19, 20, 26, 29, 30 και 39 

(Παράρτημα ΣΤ΄, πίνακας 3).  

5. Οι ερωτήσεις που βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά και ως προς τους δύο 

παράγοντες (μεμονωμένα) «ΘΕΣΗ» / «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» είναι οι εξής: 1, 2, 6, 8, 13, 

15, 17, 18, 22, 23, 28 και 33 (Παράρτημα ΣΤ΄, πίνακας 3). 

6. Στην ερώτηση 35 βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τον 

παράγοντα «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» και στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των δύο 

παραγόντων (Παράρτημα ΣΤ΄, πίνακας 3). 

7. Στην ερώτηση 38 βρέθηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των δύο 

παραγόντων (Παράρτημα ΣΤ΄, πίνακας 3). 

 

Εμπειρία – φύλο 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα είχε ως στόχο να καθορίσει αν υπάρχει 

σημαντική διαφορά στο αντιληπτό επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης συνολικά των 

αρχάριων – μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών σε σχέση με αυτό των έμπειρων, 

αλλά και ξεχωριστά μεταξύ αρχάριων και έμπειρων ανδρών, καθώς επίσης και 

μεταξύ των αντίστοιχων αρχάριων και έμπειρων γυναικών του νομού Θεσσαλονίκης 

σε ότι αφορά στα 41 στοιχεία – ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο 

των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών Στελεχών. Η 

σύγκριση μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών συνολικά, 

μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων αντρών, καθώς και μεταξύ έμπειρων και μη 

έμπειρων γυναικών σε σχέση με τις αντιλήψεις που έχουν για τις ικανότητες 
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απόδοσής τους πραγματοποιήθηκε για κάθε μία ερώτηση χωριστά. Για την κάθε μία, 

οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα και τα μη έμπειρα 

διευθυντικά στελέχη, για τους έμπειρους και τους μη έμπειρους άντρες, καθώς και για 

τις έμπειρες και τις μη έμπειρες γυναίκες συγκρίθηκαν ξεχωριστά με τη χρήση μίας 

σειράς από t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Οι συγκρινόμενες μέσες τιμές 

παρουσιάζονται στον πίνακα με τα ομαδικά στατιστικά στο Παράρτημα Ζ΄. 

Ο πίνακας 21 στη συνέχεια περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους αρχάριους άντρες 

(Ν=99). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα ποικίλει ανά στοιχείο – 

ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 

2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 21: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τους αρχάριους άντρες (μέχρι 3 χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 
μαθητών  97 1,54 0,560 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 98 1,56 0,593 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 98 1,60 0,670 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  97 1,60 0,717 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 99 1,61 0,667 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 98 1,62 0,566 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 97 1,64 0,616 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 97 1,64 0,632 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 96 1,69 0,744 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 96 1,71 0,664 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 96 1,73 0,672 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 95 1,75 0,618 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 98 1,77 0,729 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 97 1,78 0,780 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 97 1,80 0,772 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 99 1,80 0,756 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 98 1,81 0,741 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 91 1,81 0,729 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  99 1,83 0,715 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 97 1,84 0,746 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 96 1,85 0,754 

10. Εποπτεία του προσωπικού 97 1,86 0,736 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 96 1,86 0,720 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 96 1,86 0,749 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 88 1,86 0,819 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 94 1,88 0,914 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  93 1,91 0,702 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 97 1,92 0,514 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 96 1,94 0,792 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 93 1,99 0,699 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 90 1,99 0,855 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 96 2,00 0,754 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   94 2,02 0,829 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 96 2,10 0,788 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 94 2,11 0,809 

26. 
Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 83 2,19 0,890 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 
πρακτικές) 97 2,20 0,671 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 76 2,20 0,845 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 94 2,26 0,854 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 84 2,36 0,914 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 83 2,40 0,855 
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Παρατηρούμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους αρχάριους – μη έμπειρους άντρες 

εμφανίζεται στην Ερώτηση 27: Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 

πειθαρχίας των μαθητών με μέσο όρο 1,54. Αμέσως μετά ακολουθεί η Ερώτηση 34: 

Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων με μέσο όρο 1,56 , ενώ στη 

συνέχεια ακολουθούν με τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,60 , συνολικά 2 ερωτήσεις. 

Αυτές είναι και Ερώτηση 7: Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας και 

η Ερώτηση 11: Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου, ενώ μετά 

ακολουθεί η Ερώτηση 12: Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών 

συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων με μέσο όρο 1,61.  

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους αρχάριους άντρες εμφανίζεται στην 

Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,40 , ενώ ακολουθούν 

με τα χειρότερα ποσοστά οι Ερωτήσεις 21: Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-

πιστοποίησης και 29: Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ με 

μέσους όρους 2,36 και 2,26 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 22 που ακολουθεί περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τις αρχάριες γυναίκες 

(Ν=83). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα ποικίλει ανά στοιχείο – 

ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 

2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 22: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τις αρχάριες γυναίκες (μέχρι 3 χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 
μαθητών  82 1,63 0,619 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 83 1,65 0,614 
34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 80 1,66 0,655 
7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 83 1,78 0,663 
8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 80 1,78 0,636 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 81 1,79 0,666 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 81 1,81 0,673 
35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 77 1,81 0,689 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 80 1,84 0,719 
38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 82 1,88 0,710 
31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 80 1,89 0,779 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 81 1,90 0,752 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 80 1,90 0,756 
20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 77 1,96 0,751 
10. Εποπτεία του προσωπικού 81 1,96 0,660 
40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 83 1,99 0,672 
18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  81 1,99 0,750 
19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 82 2,00 0,786 
32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 80 2,00 0,827 
15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 81 2,01 0,766 
33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  78 2,01 0,747 
6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 81 2,01 0,661 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 72 2,04 0,813 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 
συμβούλια 72 2,04 0,740 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  81 2,05 0,805 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 79 2,05 0,799 
30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 78 2,05 0,788 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 80 2,09 0,750 
13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 76 2,14 0,795 
14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 75 2,15 0,911 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 76 2,16 0,731 
1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 76 2,17 0,681 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 77 2,18 0,869 
25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 75 2,21 0,890 
22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 76 2,21 0,914 
16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 74 2,28 0,852 
23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   74 2,28 0,914 
21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 64 2,36 0,932 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 66 2,39 0,975 
24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 67 2,43 0,925 
9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 66 2,61 0,943 
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Διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τις αρχάριες – μη έμπειρες γυναίκες 

εμφανίζεται στην Ερώτηση 27: Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 

πειθαρχίας των μαθητών με μέσο όρο 1,63. Αμέσως μετά ακολουθούν οι Ερωτήσεις 

36: Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών και 34: Συνεργασία με 

συμβούλια ή και συλλόγους γονέων με μέσους όρους 1,65 και 1,66 αντίστοιχα. Στη 

συνέχεια ακολουθούν με τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,78 , συνολικά 2 ερωτήσεις. 

Αυτές είναι η Ερώτηση 7: Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας και η 

Ερώτηση 8: Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού. 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τις αρχάριες γυναίκες εμφανίζεται πάλι στην 

Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,61 , ενώ αμέσως μετά 

ακολουθούν η Ερώτηση 24: Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού και 

Ερώτηση 26: Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής η με 

μέσους όρους 2,43 και 2,39 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 23 στη συνέχεια περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους έμπειρους άντρες 

(Ν=175). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα ποικίλει ανά στοιχείο – 

ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 

2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 23: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τους έμπειρους άντρες (περισσότερα από 3 χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 173 1,35 0,513 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 173 1,38 0,522 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  171 1,42 0,518 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 174 1,42 0,550 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 172 1,43 0,631 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 171 1,44 0,595 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 174 1,44 0,584 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 173 1,45 0,604 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  173 1,46 0,555 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 169 1,47 0,716 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 174 1,47 0,545 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 171 1,47 0,587 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 171 1,48 0,636 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  173 1,53 0,596 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 172 1,55 0,669 

10. Εποπτεία του προσωπικού 170 1,63 0,720 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 167 1,63 0,748 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  167 1,64 0,623 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 174 1,64 0,655 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 156 1,65 0,669 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 173 1,65 0,713 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 175 1,67 0,782 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 170 1,68 0,710 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 172 1,69 0,634 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 174 1,70 0,740 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 174 1,71 0,645 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 170 1,72 0,777 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 174 1,73 0,550 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 173 1,75 0,735 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 167 1,79 0,820 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   162 1,85 0,846 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 167 1,85 0,758 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 172 1,87 0,621 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 174 1,87 0,795 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 172 1,91 0,764 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 170 1,91 0,813 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 168 1,95 0,699 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 153 1,99 0,851 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 149 2,13 0,816 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 141 2,21 0,883 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 149 2,40 0,788 
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Παρατηρούμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους έμπειρους άντρες εμφανίζεται στην 

Ερώτηση 34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων με μέσο όρο 1,35. 

Αμέσως μετά ακολουθεί η Ερώτηση 7: Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής 

μονάδας με μέσο όρο 1,38 , ενώ στη συνέχεια ακολουθούν με τον ίδιο μέσο όρο, 

δηλαδή 1,42 , συνολικά 2 ερωτήσεις. Αυτές είναι η Ερώτηση 11: Εκμάθηση τυπικών 

καθηκόντων / διεργασιών γραφείου και η Ερώτηση 37: Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 

αποφάσεων, ενώ μετά ακολουθεί η Ερώτηση 12: Προετοιμασία και διεξαγωγή 

αποτελεσματικών συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων με μέσο όρο 1,43.  

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους έμπειρους άντρες εμφανίζεται στην 

Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,40 , ενώ ακολουθούν 

και πάλι με τα αμέσως χειρότερα ποσοστά οι Ερωτήσεις 24: Δεξιότητες συνέντευξης / 

πρόσληψης του προσωπικού και 21: Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-

πιστοποίησης με μέσους όρους 2,21 και 2,13 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 24 που ακολουθεί περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τις έμπειρες γυναίκες 

(Ν=55). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα ποικίλει ανά στοιχείο – 

ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 

2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 24: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τις έμπειρες γυναίκες (περισσότερα από 3 χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 55 1,38 0,527 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 53 1,40 0,531 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 55 1,45 0,662 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 55 1,45 0,603 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 55 1,51 0,690 

10. Εποπτεία του προσωπικού 54 1,52 0,693 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 52 1,52 0,804 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 54 1,52 0,720 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 55 1,53 0,663 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  54 1,54 0,693 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  55 1,55 0,663 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 55 1,55 0,633 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 55 1,55 0,741 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 55 1,58 0,786 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 55 1,65 0,751 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  55 1,67 0,640 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 54 1,67 0,824 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 55 1,69 0,573 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 54 1,70 0,690 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 53 1,70 0,696 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  54 1,70 0,816 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 53 1,72 0,744 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 55 1,73 0,732 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 51 1,73 0,750 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 55 1,75 0,726 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 52 1,79 0,696 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 55 1,82 0,611 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 55 1,82 0,772 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 53 1,83 0,893 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 52 1,87 0,817 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 53 1,89 0,870 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 55 1,89 0,685 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 53 1,89 0,776 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   48 1,90 0,857 

41. 
Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 
συμβούλια 52 1,90 0,799 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 47 1,91 0,905 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 53 1,92 0,851 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 52 1,94 0,752 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 45 2,00 0,853 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 46 2,15 0,816 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 42 2,17 0,961 
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Διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τις έμπειρες γυναίκες εμφανίζεται στην 

Ερώτηση 7: Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας με μέσο όρο 1,38. 

Αμέσως μετά ακολουθεί η Ερώτηση 39: Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης 

(προσωπικό εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) με μέσο όρο 1,40. 

Στη συνέχεια ακολουθούν με τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,45 , συνολικά δύο 

ερωτήσεις οι οποίες είναι η 8: Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού και η 34: 

Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων, ενώ μετά ακολουθεί η Ερώτηση 

37: Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων με μέσο όρο 1,51. 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τις έμπειρες γυναίκες εμφανίζεται στην 

Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,17 , ενώ ακολουθούν 

με τα αμέσως χειρότερα ποσοστά οι Ερωτήσεις 21: Επίβλεψη της διαδικασίας 

αξιολόγησης-πιστοποίησης και 24: Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του 

προσωπικού με μέσους όρους 2,15 και 2,00 αντίστοιχα. 

Γενικά, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τους άντρες 

είναι καλύτεροι από εκείνους των γυναικών σε 40 από τις 41 ερωτήσεις, με μόνη 

εξαίρεση την Ερώτηση 4: Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων. Επομένως, εύλογα ο συνολικός μέσος 

όρος της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των αντρών είναι καλύτερος από εκείνο 

των γυναικών (Μ.Ο.=1,75 έναντι Μ.Ο.=1,89). Η συγκεκριμένη διαφορά στο μέσο 

όρο της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης είναι ανάλογη, επίσης, στις επιμέρους 

συγκρίσεις, τόσο μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων ανδρών (Μ.Ο.=1,69 έναντι 

Μ.Ο.=1,87) όσο και μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων γυναικών (Μ.Ο.=1,70 έναντι 

Μ.Ο.=2,01).  

Ειδικότερα, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης μεταξύ 

έμπειρων και μη έμπειρων αντρών εμφανίζονται ίσοι στην Ερώτηση 9: Διενέργεια 

επίσημων αξιολογήσεων με Μ.Ο.=2,40 , τόσο για τους έμπειρους όσο και για τους μη 

έμπειρους άντρες, ενώ οι Ερωτήσεις 24: Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του 

προσωπικού και 40: Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων αποτελούν τις 

μοναδικές στις οποίες ο μέσος όρος της ικανότητας απόδοσης των αρχάριων αντρών 

εμφανίζεται καλύτερος από τον αντίστοιχο των έμπειρων (με Μ.Ο.=2,20 έναντι 

Μ.Ο.=2,21 και με Μ.Ο.=1,64 έναντι Μ.Ο.=1,71 αντίστοιχα). Σε όλα τα υπόλοιπα 

στοιχεία, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των έμπειρων αντρών 
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είναι καλύτεροι σε σχέση με αυτούς των μη έμπειρων με μία διαφορά που ποικίλει 

από 0,03 (Ερώτηση 4: Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων με Μ.Ο.=1,91 έναντι Μ.Ο.=1,94) έως 0,37 

(Ερώτηση 15: Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού με Μ.Ο.=1,44 

έναντι Μ.Ο.=1,81) (Παράρτημα Ζ΄, πίνακας 1Α). 

Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, οι μέσοι όροι της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τις έμπειρες είναι καλύτεροι από εκείνους των 

αρχαρίων και στις 41 ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η διαφορά αυτή ποικίλει από 

0,08 (Ερώτηση 4: Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων με Μ.Ο.=1,82 έναντι Μ.Ο.=1,90) έως 0,69 

(Ερώτηση 25: Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας με Μ.Ο.=1,52 έναντι 

Μ.Ο.=2,21) (Παράρτημα Ζ΄, πίνακας 1Β).  

Η σύγκριση μεταξύ των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα σε σχέση με 

τις αντιλήψεις που έχουν για τις ικανότητες απόδοσής τους πραγματοποιήθηκε για 

κάθε μία ερώτηση χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες «ΦΥΛΟ» και 

«ΕΜΠΕΙΡΙΑ», όπως επίσης και την ενδεχόμενη αλληλεπίδραση των δύο αυτών 

παραγόντων. Θυμίζουμε και πάλι ότι όσο μικρότερη είναι η τιμή που επιλέγει ο/η 

ερωτώμενος/η, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα απόδοσης που θεωρεί ότι έχει στο 

αντίστοιχο θέμα. Η στατιστική σύγκριση πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή της 

Ανάλυσης Διακύμανσης με 2 Παράγοντες (two-way ANOVA). Της ανάλυσης αυτής 

προηγήθηκε έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων μεταξύ των αντίστοιχων 

ομάδων (Levene’s test). Οι ερωτήσεις κατά τις οποίες παραβιάζεται η προϋπόθεση 

της ισότητας των διακυμάνσεων εξαιρέθηκαν από τα αποτελέσματα. Το επίπεδο 

σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). Σύμφωνα με την παραγοντική 

ανάλυση προέκυψαν τα συμπεράσματα που παρατίθενται στη συνέχεια: 

1. Οι ερωτήσεις που εξαιρέθηκαν από την ανάλυση είναι οι εξής: 1, 6, 10, 11, 14, 

21, 23, 26, 34 (διότι p<0,05 , οπότε δεν πληρείται η προϋπόθεση των ίσων 

διακυμάνσεων, η οποία πληρείται μόνο όταν: p>0,05) (Παράρτημα Ζ΄, πίνακας 

2). 

2. Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές είναι 

οι εξής: 3, 4, 27, 41 (Παράρτημα Ζ΄, πίνακας 3). 

3. Οι ερωτήσεις που βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο ως προς τον 

παράγοντα «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» είναι οι εξής: 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 29, 30, 

31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 (Παράρτημα Ζ΄, πίνακας 3). 
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4. Οι ερωτήσεις που βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση και ως προς τους δύο 

παράγοντες (μεμονωμένα) «ΦΥΛΟ» και «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» είναι οι εξής: 15, 16, 18, 

22, 28 (Παράρτημα Ζ΄, πίνακας 3). 

5. Στην ερώτηση 25 βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση και ως προς τους δύο 

παράγοντες (μεμονωμένα) «ΦΥΛΟ» και «ΕΜΠΕΙΡΙΑ», καθώς επίσης και 

στατιστική αλληλεπίδρασή τους (Παράρτημα Ζ΄, πίνακας 3). 

6. Στην ερώτηση 40 βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα 

«ΦΥΛΟ» και στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των παραγόντων «ΦΥΛΟ» 

και «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» (Παράρτημα Ζ΄, πίνακας 3). 

 

Εμπειρία – τίτλοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα είχε ως στόχο να καθορίσει αν υπάρχει 

σημαντική διαφορά στο αντιληπτό επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης συνολικά των 

αρχάριων – μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών σε σχέση με αυτό των έμπειρων. 

Κυρίως όμως να καθορίσει αν υπάρχει διαφορά ξεχωριστά μεταξύ αρχάριων και 

έμπειρων διευθυντικών στελεχών χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, μεταξύ αρχάριων και έμπειρων διευθυντικών στελεχών 

με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς επίσης και 

μεταξύ των αντίστοιχων αρχάριων και έμπειρων διευθυντικών στελεχών με 

πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά τα 41 στοιχεία – 

ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο των Αντιλήψεων για τις 

Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών Στελεχών. Η σύγκριση μεταξύ έμπειρων και 

μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών συνολικά, μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων 

διευθυντών χωρίς κανένα τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, μεταξύ αρχάριων και 

έμπειρων διευθυντικών στελεχών με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, καθώς και μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων υποδιευθυντών με 

πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων σε σχέση με τις αντιλήψεις που έχουν για τις ικανότητες 

απόδοσής τους, πραγματοποιήθηκε για κάθε μία ερώτηση χωριστά. Για την κάθε μία 

οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα και τα μη έμπειρα 

διευθυντικά στελέχη χωρίς κανένα τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, για τα έμπειρα 

και τα μη έμπειρα στελέχη με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, καθώς και για τα έμπειρα και τα μη έμπειρα στελέχη με 
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πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων, συγκρίθηκαν ξεχωριστά με τη χρήση μίας σειράς από t-test 

για ανεξάρτητα δείγματα. Οι συγκρινόμενες μέσες τιμές παρουσιάζονται στον πίνακα 

με τα ομαδικά στατιστικά στο Παράρτημα Η΄. 

Ο πίνακας 25 στη συνέχεια περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

(Ν=85). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα ποικίλει ανά στοιχείο – 

ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 

2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 25: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (μέχρι 3 χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 
μαθητών  83 1,55 0,569 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 82 1,61 0,604 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 85 1,64 0,674 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 83 1,70 0,658 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 84 1,73 0,717 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 82 1,73 0,668 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 84 1,73 0,700 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 83 1,77 0,650 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 80 1,80 0,736 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 82 1,80 0,693 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 84 1,83 0,674 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  82 1,90 0,840 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 84 1,92 0,824 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 85 1,92 0,805 

10. Εποπτεία του προσωπικού 83 1,94 0,738 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 83 1,94 0,802 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 84 1,94 0,797 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 84 1,95 0,805 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 79 1,96 0,775 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 79 1,96 0,912 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  79 1,96 0,724 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 81 2,00 0,758 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 80 2,03 0,842 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 80 2,05 0,870 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  84 2,05 0,790 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 75 2,07 0,859 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 73 2,11 0,921 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 82 2,13 0,857 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 75 2,13 0,794 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 82 2,15 0,803 

3. 
Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 
τεχνικές διδασκαλίας 77 2,16 0,779 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 78 2,18 0,639 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   76 2,22 0,903 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 80 2,26 0,823 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 79 2,29 0,976 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 67 2,31 1,018 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 78 2,40 0,709 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 81 2,41 0,863 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 63 2,49 0,914 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 68 2,51 0,970 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 65 2,60 0,997 
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Παρατηρούμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη χωρίς 

κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων εμφανίζεται 

στην Ερώτηση 27: Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών με μέσο όρο 1,55. Αμέσως μετά ακολουθούν η Ερώτηση 34: Συνεργασία με 

συμβούλια ή και συλλόγους γονέων με μέσο όρο 1,61, η Ερώτηση 36: Αντιμετώπιση 

‘ανησυχούντων’ / θυμωμένων γονιών με μέσο όρο 1,64 και η Ερώτηση 12: 

Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του συλλόγου 

διδασκόντων με μέσο όρο 1,70. Στη συνέχεια υπάρχουν τρεις ερωτήσεις με τον ίδιο 

μέσο όρο, δηλαδή 1,73 . Αυτές είναι οι Ερωτήσεις 7: Βελτίωση του γενικού κλίματος 

της σχολικής μονάδας, 8: Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού και 39: Απόκτηση 

δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον 

μαθητή). 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη χωρίς κανένα 

τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων εμφανίζεται στην 

Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,60 , ενώ έπειτα 

ακολουθούν με τα χειρότερα ποσοστά η Ερώτηση 21: Επίβλεψη της διαδικασίας 

αξιολόγησης-πιστοποίησης και η Ερώτηση: 24: Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης 

του προσωπικού με μέσους όρους 2,51 και 2,49 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 26 που ακολουθεί περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ν=75). Ο 

αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα ποικίλει ανά στοιχείο – ερώτηση. Οι 

μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 

3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 26: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (μέχρι 3 χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 74 1,57 0,621 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  74 1,58 0,619 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 74 1,59 0,595 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 75 1,61 0,634 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 74 1,66 0,708 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 72 1,69 0,725 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 72 1,69 0,573 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  74 1,70 0,754 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 71 1,70 0,619 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 72 1,72 0,676 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 72 1,72 0,676 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 65 1,74 0,691 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 70 1,74 0,736 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  74 1,77 0,673 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 73 1,77 0,791 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 74 1,77 0,713 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 73 1,79 0,645 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 75 1,80 0,717 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 69 1,80 0,867 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 74 1,81 0,805 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 73 1,84 0,667 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 73 1,86 0,751 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 74 1,88 0,596 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 74 1,89 0,563 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 74 1,89 0,713 

10. Εποπτεία του προσωπικού 73 1,89 0,678 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 67 1,90 0,819 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  70 1,91 0,697 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 70 1,94 0,832 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 72 1,96 0,759 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 73 1,97 0,645 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 71 1,97 0,676 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 75 1,99 0,726 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 70 2,04 0,751 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 70 2,06 0,814 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   70 2,06 0,883 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 71 2,06 0,843 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 62 2,18 0,933 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 60 2,23 0,890 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 62 2,31 0,879 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 64 2,42 0,832 
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Διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για αρχάρια διευθυντικά στελέχη με κάποια 

σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων εμφανίζεται στην Ερώτηση 

34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων με μέσο όρο 1,57. Αμέσως μετά 

ακολουθούν η Ερώτηση 27: Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 

πειθαρχίας των μαθητών με μέσο όρο 1,58, η Ερώτηση 36: Αντιμετώπιση 

'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών με μέσο όρο 1,59 , η Ερώτηση 7: Βελτίωση του 

γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας με μέσο όρο 1,61 και η Ερώτηση 12: 

Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του συλλόγου 

διδασκόντων με μέσο όρο 1,66. 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για αρχάρια διευθυντικά στελέχη με κάποια 

σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων εμφανίζεται πάλι στην 

Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,42 , ενώ αμέσως μετά 

ακολουθούν η Ερώτηση 26: Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής και η Ερώτηση 21: Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης με 

μέσους όρους 2,31 και 2,23 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 27 παρακάτω περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ν=22). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα 

ποικίλει ανά στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 

1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 27: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό 

ή διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (μέχρι 3 χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 21 1,62 0,590 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  22 1,68 0,568 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 22 1,73 0,703 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 22 1,73 0,703 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 22 1,77 0,612 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  22 1,77 0,685 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  22 1,77 0,612 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 22 1,77 0,612 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 22 1,77 0,685 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 22 1,77 0,528 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 22 1,82 0,733 

10. Εποπτεία του προσωπικού 22 1,82 0,664 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 22 1,82 0,664 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 22 1,82 0,664 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 22 1,82 0,664 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 21 1,86 0,478 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 21 1,86 0,573 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 22 1,86 0,640 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 21 1,90 0,625 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 21 1,90 0,700 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 22 1,91 0,811 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 22 1,91 0,868 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 22 1,91 0,750 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 21 1,95 0,498 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 21 1,95 0,669 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 21 1,95 0,740 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 20 1,95 0,759 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 22 2,00 0,690 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 20 2,00 0,725 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 21 2,05 0,805 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 22 2,05 0,722 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 19 2,05 0,780 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 22 2,09 0,610 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   22 2,09 0,750 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  22 2,09 0,811 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 20 2,10 0,788 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 20 2,10 0,788 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 18 2,11 0,758 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 22 2,14 0,990 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 20 2,20 0,768 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 20 2,35 0,745 
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Παρατηρούμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για αρχάρια διευθυντικά στελέχη με 

πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων εμφανίζεται στην Ερώτηση 31: Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

δημοσίων σχέσεων με μέσο όρο 1,62 , ενώ έπειτα ακολουθεί η Ερώτηση 27: 

Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των μαθητών με μέσο όρο 

1,68. Αμέσως μετά ακολουθούν δύο ερωτήσεις με τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,73 . 

Αυτές είναι η Ερώτηση 34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων και η 

Ερώτηση 37: Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων. 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για αρχάρια διευθυντικά στελέχη με 

πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων εμφανίζεται πάλι στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων 

αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,35 , ενώ αμέσως μετά ακολουθούν η Ερώτηση 21: 

Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης και η Ερώτηση 13: Θέματα 

ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών με μέσους όρους 2,20 και 2,14 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 28 στη συνέχεια περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

(Ν=73). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα ποικίλει ανά στοιχείο – 

ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 

2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 28: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – 

επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (πάνω από 3 χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 73 1,49 0,556 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 72 1,50 0,628 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  72 1,56 0,648 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 71 1,58 0,625 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 73 1,59 0,663 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  72 1,60 0,620 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 73 1,60 0,640 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 73 1,62 0,543 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 71 1,63 0,779 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 73 1,64 0,695 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 72 1,68 0,728 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 70 1,69 0,713 

10. Εποπτεία του προσωπικού 69 1,70 0,773 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 73 1,70 0,720 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 73 1,71 0,697 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 65 1,72 0,893 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  72 1,74 0,650 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 69 1,77 0,750 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 71 1,79 0,754 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 66 1,83 0,622 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 73 1,84 0,764 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 73 1,86 0,631 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  68 1,87 0,710 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 72 1,88 0,649 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 67 1,88 0,913 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 71 1,90 0,864 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 73 1,92 0,812 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 72 1,92 0,868 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 72 1,92 0,835 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 66 1,95 0,849 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 65 1,95 0,874 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 72 1,99 0,813 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   60 2,02 0,873 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 67 2,03 0,852 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 67 2,04 0,824 

26. 
Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 56 2,04 0,808 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 
πρακτικές) 71 2,06 0,652 

4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 72 2,08 0,868 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 54 2,30 0,816 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 53 2,32 0,915 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 56 2,52 0,894 
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Διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για έμπειρα διευθυντικά στελέχη χωρίς κανένα 

τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με 1,49 εμφανίζεται 

στην Ερώτηση 7: Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας. Αμέσως μετά 

ακολουθούν η Ερώτηση 34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων με 

μέσο όρο 1,50 , η Ερώτηση 27: Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 

πειθαρχίας των μαθητών με μέσο όρο 1,54, η Ερώτηση 39: Απόκτηση δεξιοτήτων 

διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) με 

μέσο όρο 1,58 και η Ερώτηση 8: Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού με μέσο όρο 

1,59. 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για έμπειρα διευθυντικά στελέχη χωρίς κανένα 

τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων εμφανίζεται στην 

Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,52 , ενώ ακολουθούν 

με τα αμέσως χειρότερα ποσοστά οι Ερωτήσεις 24: Δεξιότητες συνέντευξης / 

πρόσληψης του προσωπικού και 21: Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-

πιστοποίησης με μέσους όρους 2,32 και 2,30 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 29 που ακολουθεί περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ν=141). 

Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα ποικίλει ανά στοιχείο – ερώτηση. Οι 

μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 

3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 29: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (περισσότερα από 3 χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 140 1,32 0,513 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 140 1,34 0,503 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 140 1,37 0,567 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 139 1,37 0,568 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 140 1,37 0,554 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  138 1,38 0,531 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 140 1,39 0,654 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 140 1,40 0,597 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 138 1,41 0,549 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 140 1,42 0,576 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 138 1,43 0,591 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  140 1,45 0,541 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 140 1,47 0,651 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 139 1,47 0,629 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  140 1,49 0,681 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 140 1,51 0,606 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 141 1,54 0,722 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 140 1,56 0,660 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  138 1,57 0,591 

10. Εποπτεία του προσωπικού 140 1,58 0,700 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 128 1,60 0,691 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 137 1,61 0,721 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 140 1,61 0,686 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 138 1,65 0,711 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 137 1,66 0,647 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 140 1,69 0,599 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 140 1,70 0,532 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 137 1,70 0,731 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 136 1,71 0,769 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 134 1,79 0,814 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 140 1,81 0,622 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   138 1,82 0,813 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 139 1,84 0,694 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 140 1,84 0,789 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 138 1,85 0,763 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 139 1,86 0,785 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 138 1,92 0,651 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 129 1,94 0,882 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 126 2,09 0,830 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 118 2,14 0,876 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 121 2,28 0,798 
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Παρατηρούμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη με κάποια 

σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων εμφανίζεται στην Ερώτηση 

34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων με μέσο όρο 1,32 , ενώ αμέσως 

μετά ακολουθεί η Ερώτηση 7: Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 

με μέσο όρο 1,34. Στη συνέχεια υπάρχουν με τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,37 , τρεις 

ερωτήσεις. Αυτές είναι η Ερώτηση 8: Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού, η 

Ερώτηση 12: Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων και η Ερώτηση 37: Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων. 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη με κάποια 

σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων εμφανίζεται και πάλι στην 

Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,28 , ενώ μετά 

ακολουθούν με τα αμέσως χειρότερα ποσοστά οι Ερωτήσεις 24: Δεξιότητες 

συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού και 21: Επίβλεψη της διαδικασίας 

αξιολόγησης-πιστοποίησης με μέσους όρους 2,14 και 2,09 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 30 παρακάτω περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ν=16). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα 

ποικίλει ανά στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 

1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 30: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό 

ή διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (πάνω από 3 χρόνια διοικ/κή εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 16 1,25 0,447 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 16 1,25 0,447 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 15 1,27 0,458 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 16 1,31 0,479 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 16 1,31 0,479 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  15 1,33 0,488 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 15 1,33 0,488 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  16 1,38 0,500 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 16 1,38 0,619 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 16 1,38 0,500 

10. Εποπτεία του προσωπικού 15 1,40 0,632 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 16 1,44 0,629 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 16 1,44 0,629 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  16 1,44 0,512 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 16 1,44 0,512 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 16 1,44 0,629 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 15 1,47 0,516 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 15 1,47 0,640 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 15 1,47 0,640 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 16 1,50 0,516 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 16 1,50 0,516 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 16 1,50 0,816 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 16 1,50 0,632 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 15 1,53 0,516 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  15 1,53 0,516 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 16 1,56 0,629 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 15 1,60 0,632 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 16 1,62 0,500 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 16 1,62 0,719 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 16 1,62 0,619 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   16 1,63 0,806 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 16 1,69 0,479 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 16 1,69 0,793 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 15 1,73 0,594 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 16 1,75 0,856 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 16 1,75 0,577 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 14 1,86 0,535 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 16 1,87 0,719 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 15 1,93 0,594 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 15 2,00 0,926 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 14 2,29 0,825 
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Διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη με 

πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων με 1,25 εμφανίζεται σε δύο ερωτήσεις. Αυτές είναι η 

Ερώτηση 25: Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας και η Ερώτηση 34: 

Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων. Αμέσως μετά ακολουθεί η 

Ερώτηση 7: Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας με μέσο όρο 1,27 , 

ενώ στη συνέχεια υπάρχουν με τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,31 , δύο ερωτήσεις. 

Αυτές είναι η Ερώτηση 12: Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών 

συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων και η Ερώτηση 37: Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

λήψης αποφάσεων. 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη με 

πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων εμφανίζεται και πάλι στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων 

αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,29 , ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι Ερωτήσεις 26: 

Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής και 21: Επίβλεψη 

της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης με μέσους όρους 2,00 και 1,93 αντίστοιχα. 

Γενικά, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των διευθυντικών 

στελεχών με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι 

καλύτεροι από εκείνους τόσο των διευθυντικών στελεχών με πανεπιστημιακό πτυχίο 

Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, όσο 

και αυτών χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων σε 26 από τις 41 ερωτήσεις. Αντίθετα, μόνο σε 14 ερωτήσεις οι μέσοι 

όροι των διευθυντικών στελεχών με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι καλύτεροι από 

τους αντίστοιχους των διευθυντικών στελεχών και των άλλων δύο κατηγοριών. 

Τέλος, υπάρχει και μία ερώτηση στην οποία ο μέσος όρος της αντιληπτής ικανότητας 

απόδοσης των διευθυντικών στελεχών με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και αυτός των 

διευθυντικών στελεχών με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση είναι ίσοι. Αξιοσημείωτο 

είναι ακόμη το γεγονός ότι οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση 
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Επιχειρήσεων σε καμία από τις 41 ερωτήσεις δεν είναι οι χειρότεροι σε σύγκριση με 

τις άλλες δύο κατηγορίες διευθυντικών στελεχών.   

Εύλογα, κατά συνέπεια, ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής ικανότητας 

απόδοσης των διευθυντικών στελεχών με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι καλύτερος από τους αντίστοιχους των διευθυντικών 

στελεχών, τόσο με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων όσο και αυτών χωρίς κανένα τίτλο – 

εκπαίδευση – επιμόρφωση στο παραπάνω αντικείμενο (Μ.Ο.=1,72 έναντι Μ.Ο.=1,75 

και Μ.Ο.=1,92 αντίστοιχα). Η συγκεκριμένη διαφορά στο μέσο όρο της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης είναι ανάλογη, επίσης, στις επιμέρους συγκρίσεις μεταξύ 

έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών με κάποια σεμιναριακή 

επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Ο.=1,64 έναντι Μ.Ο.=1,86), μεταξύ 

έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση 

– επιμόρφωση στο παραπάνω αντικείμενο (Μ.Ο.=1,82 έναντι Μ.Ο.=2,00) και μεταξύ 

έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / 

Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο (Μ.Ο.=1,52 έναντι Μ.Ο.=1,92).  

Ειδικότερα, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι καλύτεροι από τους αντίστοιχους για τα αρχάρια – μη 

έμπειρα σε 38 από τις 41 ερωτήσεις, με μία διαφορά που ποικίλει από 0,02 (Ερώτηση 

32: Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών με Μ.Ο.=1,92 έναντι Μ.Ο.=1,94 και 

Ερώτηση 36: Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών με Μ.Ο.=1,62 έναντι 

Μ.Ο.=1,64) έως 0,41 (Ερώτηση 22: Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το 

ΥΠΔΒΜΘ με Μ.Ο.=1,88 έναντι Μ.Ο.=2,29). Στις υπόλοιπες τρεις ερωτήσεις, δηλαδή 

στην 4, στην 27 και στην 38, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των 

αρχάριων διευθυντικών στελεχών χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι καλύτεροι από τους αντίστοιχους των έμπειρων με 

μία διαφορά που ποικίλει από 0,01 για την Ερώτηση 27: Αποτελεσματική διαχείριση 

ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των μαθητών (με Μ.Ο.=1,55 έναντι Μ.Ο.=1,56) έως 

0,04 για την Ερώτηση 38: Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου (με Μ.Ο.=1,80 

έναντι Μ.Ο.=1,84) (Παράρτημα Η΄, πίνακας 1Α). 

Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τα διευθυντικά στελέχη με κάποια 

σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι μέσοι όροι της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα είναι καλύτεροι από τους αντίστοιχους για τα 
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αρχάρια για τις 39 από τις 41 ερωτήσεις με μία διαφορά που ποικίλει από 0,04 

(Ερώτηση 20: Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος με Μ.Ο.=1,70 

έναντι Μ.Ο.=1,74) έως 0,55 (Ερώτηση 25: Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής 

μονάδας με Μ.Ο.=1,39 έναντι Μ.Ο.=1,94). Αντίθετα, οι Ερωτήσεις 3: Διδασκαλία-

εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας με Μ.Ο.=1,89 

έναντι Μ.Ο.=1,92 και 4: Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων με Μ.Ο.=1,80 έναντι Μ.Ο.=1,84 , είναι οι 

μοναδικές στις οποίες οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των 

αρχάριων διευθυντικών στελεχών με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων είναι καλύτεροι από τους αντίστοιχους των έμπειρων (Παράρτημα Η΄, 

πίνακας 1Β).  

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα διευθυντικά στελέχη με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. 

/ Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι μέσοι 

όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα είναι καλύτεροι από τους 

αντίστοιχους για τα αρχάρια για τις 40 από τις 41 ερωτήσεις με μία διαφορά που 

ποικίλει από 0,02 (Ερώτηση 40: Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων με 

Μ.Ο.=1,75 έναντι Μ.Ο.=1,77) έως 0,65 (Ερώτηση 25: Διαχείριση προϋπολογισμού 

σχολικής μονάδας με Μ.Ο.=1,25 έναντι Μ.Ο.=1,90). Αντίθετα, η Ερώτηση 5: 

Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού είναι η μοναδική 

στην οποία εμφανίζεται ο ίδιος μέσος όρος τόσο για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη 

όσο και για τα αρχάρια (Μ.Ο.=1,86) (Παράρτημα Η΄, πίνακας 1Γ). 

Η σύγκριση μεταξύ των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα σε σχέση με 

τις αντιλήψεις που έχουν για τις ικανότητες απόδοσής τους πραγματοποιήθηκε για 

κάθε μία ερώτηση χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες «ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «ΕΜΠΕΙΡΙΑ», όπως επίσης και την ενδεχόμενη 

αλληλεπίδραση των δύο αυτών παραγόντων. Θυμίζουμε και πάλι ότι όσο μικρότερη 

είναι η τιμή που επιλέγει ο/η ερωτώμενος/η, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα 

απόδοσης που θεωρεί ότι έχει στο αντίστοιχο θέμα. Η στατιστική σύγκριση 

πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή της Ανάλυσης Διακύμανσης με 2 Παράγοντες 

(two-way ANOVA). Της ανάλυσης αυτής προηγήθηκε έλεγχος για την ισότητα των 

διακυμάνσεων μεταξύ των αντίστοιχων ομάδων (Levene’s test). Οι ερωτήσεις κατά 

τις οποίες παραβιάζεται η προϋπόθεση της ισότητας των διακυμάνσεων εξαιρέθηκαν 

από τα αποτελέσματα. Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). 
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Σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν τα συμπεράσματα που 

παρατίθενται στη συνέχεια: 

1. Οι ερωτήσεις που εξαιρέθηκαν από την ανάλυση είναι οι εξής: 2, 5, 7, 9, 11, 12, 

13, 17, 21, 22, 25, 26 και 34 (διότι p<0,05 , οπότε δεν πληρείται η προϋπόθεση 

των ίσων διακυμάνσεων, η οποία πληρείται μόνο όταν: p>0,05 (Παράρτημα Η΄, 

πίνακας 2). 

2. Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές είναι 

οι εξής: 3, 19, 27 και 40 (Παράρτημα Η΄, πίνακας 3). 

3. Στις ερωτήσεις που βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο ως προς τον 

παράγοντα «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» είναι οι εξής: 8, 10, 14, 15, 16, 23, 30, 33, 35, 36, 37, 

38 και 39 (Παράρτημα Η΄, πίνακας 3). 

4. Στις ερωτήσεις που βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο ως προς τον 

παράγοντα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» είναι οι εξής: 4, 20, 24 και 31 (Παράρτημα 

Η΄, πίνακας 3). 

5. Στις ερωτήσεις που βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση και ως προς τους 

δύο παράγοντες (μεμονωμένα) «Διοίκηση Επιχειρήσεων», «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» είναι οι 

εξής: 1, 6, 18, 28, 29, 32 και 41 (Παράρτημα Η΄, πίνακας 3). 

 

Εμπειρία – οργανικότητα  

Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα είχε ως στόχο να καθορίσει αν υπάρχει 

σημαντική διαφορά στο αντιληπτό επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης συνολικά των 

αρχάριων – μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών σε σχέση με αυτό των έμπειρων, 

αλλά και ξεχωριστά μεταξύ αρχάριων και έμπειρων διευθυντικών στελεχών 6/θέσιων 

έως 11/θέσιων σχολείων, καθώς επίσης και μεταξύ των αντίστοιχων αρχάριων και 

έμπειρων διευθυντικών στελεχών 12/θέσιων μόνο σχολείων του νομού 

Θεσσαλονίκης, σε ό,τι αφορά στα 41 στοιχεία – ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο 

ερωτηματολόγιο των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών. Η σύγκριση μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών 

συνολικά, μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών 6/θέσιων έως 

11/θέσιων σχολείων, καθώς και μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντικών 

στελεχών 12/θέσιων μόνο σχολείων, σε σχέση με τις αντιλήψεις που έχουν για τις 

ικανότητες απόδοσής τους, πραγματοποιήθηκε για κάθε μία ερώτηση χωριστά. Για 

την κάθε μία, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα και 

τα μη έμπειρα διευθυντικά στελέχη συνολικά, για τα έμπειρα και τα μη έμπειρα 
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διευθυντικά στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων, καθώς και για τα έμπειρα και 

τα μη έμπειρα διευθυντικά στελέχη 12/θέσιων μόνο σχολείων, συγκρίθηκαν 

ξεχωριστά με τη χρήση μίας σειράς από t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Οι 

συγκρινόμενες μέσες τιμές παρουσιάζονται στον πίνακα με τα ομαδικά στατιστικά 

στο Παράρτημα Θ΄. 

Ο πίνακας 31 στη συνέχεια περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων (Ν=55). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν 

στην έρευνα ποικίλει ανά στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις 

τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη 

επαρκής. 
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Πίνακας 31: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων (μέχρι 3 χρόνια 

διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 54 1,48 0,540 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 54 1,54 0,605 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  54 1,54 0,539 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 51 1,63 0,799 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 55 1,64 0,557 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 52 1,67 0,678 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 55 1,67 0,640 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 55 1,67 0,695 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 54 1,69 0,609 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 52 1,71 0,605 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 54 1,74 0,705 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  55 1,75 0,615 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 55 1,75 0,726 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 55 1,76 0,637 

10. Εποπτεία του προσωπικού 54 1,78 0,572 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 54 1,78 0,839 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 54 1,78 0,572 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  55 1,80 0,779 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 50 1,80 0,756 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 52 1,81 0,768 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 54 1,81 0,803 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   50 1,82 0,748 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 53 1,83 0,700 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 51 1,84 0,758 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 52 1,85 0,724 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 55 1,85 0,678 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 53 1,87 0,652 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 53 1,89 0,824 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 48 1,90 0,751 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  51 1,92 0,688 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 54 1,93 0,669 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 48 1,98 0,863 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 53 2,02 0,537 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 41 2,05 0,835 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 54 2,06 0,712 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 54 2,07 0,773 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 52 2,10 0,748 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 44 2,11 0,920 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 46 2,13 0,909 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 53 2,28 0,662 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 44 2,39 1,039 
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Παρατηρούμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη των 

6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων εμφανίζεται στην Ερώτηση 34: Συνεργασία με 

συμβούλια ή και συλλόγους γονέων με μέσο όρο 1,48. Αμέσως μετά ακολουθούν με 

τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,54 , συνολικά δύο ερωτήσεις. Αυτές είναι η Ερώτηση 7: 

Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας και η Ερώτηση 27: 

Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των μαθητών, ενώ στη 

συνέχεια ακολουθούν οι Ερωτήσεις 22: Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς 

το Υ.Π.ΔΒ.Μ.Θ. και 36: Αντιμετώπιση ‘ανησυχούντων’ / θυμωμένων γονιών με μέσο 

όρο 1,63 και 1,64 αντίστοιχα.  

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη των 6/θέσιων 

έως 11/θέσιων σχολείων εμφανίζεται στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων 

αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,39 , ενώ ακολουθούν με τα χειρότερα ποσοστά οι 

Ερωτήσεις 2: Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 

και 21: Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης και με μέσους όρους 

2,28 και 2,13 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 32 που ακολουθεί περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη των 12/θέσιων μόνο σχολείων (Ν=127). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν 

στην έρευνα ποικίλει ανά στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις 

τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη 

επαρκής. 
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Πίνακας 32: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη των 12/θέσιων μόνο σχολείων (μέχρι 3 χρόνια 

διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 
μαθητών  125 1,60 0,609 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 126 1,63 0,601 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 124 1,66 0,639 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 124 1,73 0,725 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 124 1,73 0,664 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 123 1,73 0,702 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 127 1,75 0,690 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 124 1,75 0,706 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 121 1,79 0,710 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  123 1,80 0,796 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 124 1,80 0,650 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 125 1,82 0,688 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 122 1,87 0,802 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 124 1,90 0,752 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 124 1,90 0,840 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 122 1,93 0,752 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 112 1,93 0,802 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 125 1,94 0,755 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 124 1,95 0,795 

10. Εποπτεία του προσωπικού 124 1,96 0,748 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 125 1,97 0,772 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  125 1,97 0,772 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  120 1,98 0,739 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 120 1,98 0,745 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 120 2,03 0,634 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 118 2,04 0,841 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 123 2,04 0,729 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 114 2,06 0,823 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 120 2,07 0,753 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 116 2,08 0,846 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 122 2,11 0,795 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 117 2,12 0,811 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 120 2,13 0,709 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 119 2,18 0,840 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 119 2,20 0,926 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   118 2,27 0,893 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 117 2,29 0,891 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 105 2,35 0,930 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 102 2,41 0,927 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 102 2,46 0,908 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 105 2,53 0,833 
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Διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη των 

12/θέσιων μόνο σχολείων εμφανίζεται στην Ερώτηση 27: Αποτελεσματική διαχείριση 

ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των μαθητών με μέσο όρο 1,60. Αμέσως μετά 

ακολουθούν η Ερώτηση 36: Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών με 

μέσο όρο 1,63 και η Ερώτηση 34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 

με μέσο όρο 1,66 , ενώ στη συνέχεια με τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,73 , ακολουθούν 

τρεις ερωτήσεις. Αυτές είναι η Ερώτηση 12: Προετοιμασία και διεξαγωγή 

αποτελεσματικών συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων, η Ερώτηση 39: Απόκτηση 

δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον 

μαθητή) και η Ερώτηση 37: Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων. 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη των 12/θέσιων 

μόνο σχολείων εμφανίζεται πάλι στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 

με μέσο όρο 2,53 , ενώ αμέσως μετά ακολουθούν με χαμηλά ποσοστά η Ερώτηση 21: 

Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης και η Ερώτηση 24: Δεξιότητες 

συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού με μέσους όρους 2,46 και 2,41 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 33 στη συνέχεια περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων (Ν=74). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν 

στην έρευνα ποικίλει ανά στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις 

τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη 

επαρκής. 
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Πίνακας 33: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων (περισσότερα από 3 

χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 73 1,33 0,528 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 72 1,36 0,512 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 70 1,41 0,712 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 73 1,42 0,551 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  72 1,43 0,552 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 72 1,44 0,603 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 73 1,45 0,646 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 69 1,45 0,557 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 73 1,47 0,555 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  72 1,51 0,581 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 73 1,52 0,648 

10. Εποπτεία του προσωπικού 73 1,52 0,689 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 73 1,55 0,602 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 73 1,55 0,602 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  73 1,55 0,578 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 73 1,56 0,601 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 73 1,60 0,618 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 72 1,62 0,638 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 71 1,65 0,635 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 74 1,66 0,781 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 73 1,68 0,685 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 64 1,70 0,683 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 70 1,71 0,725 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 73 1,73 0,584 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 73 1,75 0,572 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  71 1,77 0,659 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 71 1,77 0,741 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 73 1,77 0,541 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 72 1,81 0,725 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 71 1,82 0,743 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   69 1,84 0,797 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 73 1,84 0,707 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 72 1,86 0,718 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 68 1,87 0,809 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 73 1,90 0,649 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 71 1,92 0,824 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 72 2,00 0,904 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 63 2,03 0,842 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 59 2,15 0,761 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 54 2,20 0,898 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 58 2,28 0,854 
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Παρατηρούμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη των 

6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων εμφανίζεται στην Ερώτηση 34: Συνεργασία με 

συμβούλια ή και συλλόγους γονέων με μέσο όρο 1,33. Αμέσως μετά ακολουθούν η 

Ερώτηση 7: Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας με μέσο όρο 1,36 , η 

Ερώτηση 25: Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας με μέσο όρο 1,41 , η 

Ερώτηση 8: Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού με μέσο όρο 1,42 και η Ερώτηση 

11: Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου με μέσο όρο 1,43.  

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη των 6/θέσιων 

έως 11/θέσιων σχολείων εμφανίζεται στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων 

αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,28 , ενώ ακολουθούν με τα αμέσως χειρότερα ποσοστά 

οι Ερωτήσεις 24: Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού και 21: 

Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης με μέσους όρους 2,20 και 2,15 

αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 34 που ακολουθεί περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη 12/θέσιων μόνο σχολείων (Ν=156). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην 

έρευνα ποικίλει ανά στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 

1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 34: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη 12/θέσιων μόνο σχολείων (περισσότερα από 3 χρόνια 

διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 156 1,39 0,528 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 155 1,39 0,564 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 156 1,43 0,602 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 153 1,45 0,648 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 155 1,46 0,627 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  153 1,46 0,573 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 156 1,46 0,636 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 156 1,46 0,549 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 155 1,46 0,584 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  156 1,47 0,573 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 153 1,50 0,660 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 153 1,51 0,689 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 151 1,51 0,747 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  155 1,57 0,624 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 155 1,59 0,690 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  150 1,60 0,624 

10. Εποπτεία του προσωπικού 151 1,64 0,733 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 152 1,64 0,704 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 154 1,64 0,765 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 156 1,64 0,709 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 145 1,65 0,672 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 150 1,66 0,818 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 156 1,67 0,772 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 152 1,68 0,741 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 156 1,69 0,649 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 156 1,73 0,806 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 156 1,74 0,578 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 153 1,75 0,654 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 152 1,75 0,824 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 147 1,79 0,838 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 149 1,83 0,766 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 150 1,85 0,763 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   145 1,87 0,852 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 154 1,92 0,792 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 154 1,93 0,658 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 154 1,93 0,809 

26. 
Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 137 1,94 0,873 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 
τεχνικές διδασκαλίας 148 1,95 0,750 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 136 2,13 0,838 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 132 2,14 0,872 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 133 2,38 0,823 
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Διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη των 

12/θέσιων μόνο σχολείων εμφανίζεται ο ίδιος, δηλαδή 1,39 , σε δύο ερωτήσεις. Αυτές 

είναι η Ερώτηση 7: Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας και η 

Ερώτηση 34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων. Αμέσως μετά 

ακολουθούν η Ερώτηση 37: Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων με μέσο όρο 

1,43 και η Ερώτηση 12: Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων 

του συλλόγου διδασκόντων με μέσο όρο 1,45 , ενώ στη συνέχεια ακολουθούν με τον 

ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,46 , πέντε ερωτήσεις. Αυτές είναι οι Ερωτήσεις 8: Βελτίωση 

του ηθικού του προσωπικού, 11: Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών 

γραφείου, 28: Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους σχολικούς 

νόμους, 36: Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών και 39: Απόκτηση 

δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον 

μαθητή). 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη των 12/θέσιων 

σχολείων εμφανίζεται και πάλι στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 

με μέσο όρο 2,38 , ενώ αμέσως μετά ακολουθούν η Ερώτηση 24: Δεξιότητες 

συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού και η Ερώτηση 21: Επίβλεψη της 

διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης με μέσους όρους 2,14 και 2,13 αντίστοιχα. 

Γενικά, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των διευθυντικών 

στελεχών των 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων είναι καλύτεροι από εκείνους των 

διευθυντικών στελεχών των 12/θέσεων μόνο σχολείων σε 33 από τις 41 ερωτήσεις. 

Επίσης, σε 2 ερωτήσεις οι μέσοι όροι είναι ίσιοι, ενώ σε 6 μόνο ερωτήσεις οι μέσοι 

όροι των διευθυντικών στελεχών των 12/θέσεων μόνο σχολείων είναι καλύτεροι από 

τους αντίστοιχους των διευθυντικών στελεχών των 6/θέσιων έως 11/θέσιων 

σχολείων. Επομένως, εύλογα ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής ικανότητας 

απόδοσης των διευθυντικών στελεχών 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων είναι 

καλύτερος από τον αντίστοιχο των διευθυντικών στελεχών 12/θέσεων σχολείων 

(Μ.Ο.=1,76 έναντι Μ.Ο.=1,82). Η συγκεκριμένη διαφορά στο μέσο όρο της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης είναι ανάλογη, επίσης, στις επιμέρους συγκρίσεις 

τόσο μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών 12/θέσεων σχολείων 

(Μ.Ο.=1,68 έναντι Μ.Ο.=1,98), όσο και μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων 
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διευθυντικών στελεχών 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων (Μ.Ο.=1,71 έναντι 

Μ.Ο.=1,84).  

Ειδικότερα, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων είναι καλύτεροι από 

τους αντίστοιχους για τα αρχάρια – μη έμπειρα σε 35 από τις 41 ερωτήσεις, με μία 

διαφορά που ποικίλει από 0,01 (Ερώτηση 4: Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη 

δημιουργία αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων με Μ.Ο.=1,84 έναντι 

Μ.Ο.=1,85 , αλλά και Ερώτηση 19: Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών με 

Μ.Ο.=1,77 έναντι Μ.Ο.=1,78) έως 0,53 [Ερώτηση 2: Γνώση αποτελεσματικών 

μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές)]. Στις υπόλοιπες 6 ερωτήσεις, δηλαδή 

στις 20, 21, 22, 23, 24 και 30, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των 

αρχάριων διευθυντικών στελεχών 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων είναι καλύτεροι 

από τους αντίστοιχους των έμπειρων με μία διαφορά που ποικίλει από 0,02 (Ερώτηση 

20: Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος με Μ.Ο.=1,84 έναντι 

Μ.Ο.=1,86 , Ερώτηση 21: Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης με 

Μ.Ο.=2,13 έναντι Μ.Ο.=2,15 , αλλά και Ερώτηση 23: Χειρισμός αποκεντρωμένης 

διοίκησης της σχολικής μονάδας με Μ.Ο.=1,82 έναντι Μ.Ο.=1,84) έως 0,15 (Ερώτηση 

24: Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού με Μ.Ο.=2,05 έναντι 

Μ.Ο.=2,20) (Παράρτημα Θ΄, πίνακας 1Α). 

Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τα 12/θέσια σχολεία, οι μέσοι όροι της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη είναι καλύτεροι 

από τους αντίστοιχους για τα αρχάρια και για τις 41 ερωτήσεις με μία διαφορά που 

ποικίλει από 0,03 (Ερώτηση 3: Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας με Μ.Ο.=1,95 έναντι Μ.Ο.=1,98 και Ερώτηση 

4: Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων σχεδίων 

μαθημάτων με Μ.Ο.=1,92 έναντι Μ.Ο.=1,95) έως 0,57 (Ερώτηση 25: Διαχείριση 

προϋπολογισμού σχολικής μονάδας με Μ.Ο.=1,51 έναντι Μ.Ο.=2,08) (Παράρτημα Θ΄, 

πίνακας 1Β).  

Η σύγκριση μεταξύ των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα σε σχέση με 

τις αντιλήψεις που έχουν για τις ικανότητες απόδοσής τους πραγματοποιήθηκε για 

κάθε μία ερώτηση χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες 

«ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ» και «ΕΜΠΕΙΡΙΑ», όπως επίσης και την ενδεχόμενη 

αλληλεπίδραση των δύο αυτών παραγόντων. Θυμίζουμε και πάλι ότι όσο μικρότερη 

είναι η τιμή που επιλέγει ο/η ερωτώμενος/η, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα 
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απόδοσης που θεωρεί ότι έχει στο αντίστοιχο θέμα. Η στατιστική σύγκριση 

πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή της Ανάλυσης Διακύμανσης με 2 Παράγοντες 

(two-way ANOVA).  Της ανάλυσης αυτής προηγήθηκε έλεγχος για την ισότητα των 

διακυμάνσεων μεταξύ των αντίστοιχων ομάδων (Levene’s test). Οι ερωτήσεις κατά 

τις οποίες παραβιάζεται η προϋπόθεση της ισότητας των διακυμάνσεων εξαιρέθηκαν 

από τα αποτελέσματα. Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). 

Σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν τα συμπεράσματα που 

παρατίθενται στη συνέχεια: 

1. Οι ερωτήσεις που εξαιρέθηκαν από την ανάλυση είναι οι εξής: 1, 10, 11, 22, 29, 

31, 34, 37 (διότι p<0,05 , οπότε δεν πληρείται η προϋπόθεση των ίσων 

διακυμάνσεων, η οποία πληρείται μόνο όταν: p>0,05) (Παράρτημα Θ΄, πίνακας 

2). 

2. Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές είναι 

οι εξής: 3, 4, 9, 19, 20, 21, 24, 27, 40, 41 (Παράρτημα Θ΄, πίνακας 3). 

3. Οι ερωτήσεις που βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο ως προς τον 

παράγοντα «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» είναι οι εξής: 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 

32, 33, 35, 36, 38, 39 (Παράρτημα Θ΄, πίνακας 3). 

4. Στην ερώτηση 2 βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα 

«ΕΜΠΕΙΡΙΑ» και στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των παραγόντων 

«ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ» και «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» (Παράρτημα Θ΄, πίνακας 3). 

5. Στην ερώτηση 23 βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση και ως προς τους δύο 

παράγοντες (μεμονωμένα) «ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ», «ΕΜΠΕΙΡΙΑ», όπως επίσης και 

στατιστική αλληλεπίδρασή τους (Παράρτημα Θ΄, πίνακας 3). 

6. Στην ερώτηση 25 βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση και ως προς τους δύο 

παράγοντες (μεμονωμένα) «ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ», «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» (Παράρτημα Θ΄, 

πίνακας 3). 

7. Στην ερώτηση 30 βρέθηκε μόνο στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των 

παραγόντων «ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ» και «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» (Παράρτημα Θ΄, πίνακας 

3). 

 

Εμπειρία – περιοχή  

Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα είχε ως στόχο να καθορίσει αν υπάρχει 

σημαντική διαφορά στο αντιληπτό επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης συνολικά των 

αρχάριων – μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών σε σχέση με αυτό των έμπειρων, 
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αλλά και ξεχωριστά μεταξύ αρχάριων και έμπειρων διευθυντικών στελεχών σχολείων 

μη αστικής περιοχής, καθώς επίσης και μεταξύ των αντίστοιχων αρχάριων και 

έμπειρων διευθυντικών στελεχών σχολείων αστικής περιοχής του νομού 

Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά τα 41 στοιχεία – ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο 

ερωτηματολόγιο των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών. Η σύγκριση μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών 

συνολικά, μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών σχολείων μη 

αστικής περιοχής, καθώς και μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντικών 

στελεχών σχολείων αστικής περιοχής σε σχέση με τις αντιλήψεις που έχουν για τις 

ικανότητες απόδοσής τους πραγματοποιήθηκε για κάθε μία ερώτηση χωριστά. Για 

την κάθε μία, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα και 

τα μη έμπειρα διευθυντικά στελέχη συνολικά, για τα έμπειρα και τα μη έμπειρα 

διευθυντικά στελέχη σχολείων μη αστικής περιοχής, καθώς και για τα έμπειρα και τα 

μη έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων αστικής περιοχής, συγκρίθηκαν ξεχωριστά 

με τη χρήση μίας σειράς από t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Οι συγκρινόμενες μέσες 

τιμές παρουσιάζονται στον πίνακα με τα ομαδικά στατιστικά στο Παράρτημα Ι΄. 

Ο πίνακας 35 στη συνέχεια περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη σχολείων μη αστικής περιοχής (Ν=48). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν 

στην έρευνα ποικίλει ανά στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις 

τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη 

επαρκής. 
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Πίνακας 35: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων μη αστικής περιοχής (μέχρι 3 χρόνια 

διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 48 1,54 0,544 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  47 1,55 0,583 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 48 1,58 0,613 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 48 1,67 0,663 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 47 1,68 0,556 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 48 1,69 0,776 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 48 1,69 0,776 
38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 47 1,70 0,657 
32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 48 1,73 0,765 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 47 1,74 0,736 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 48 1,75 0,729 

10. Εποπτεία του προσωπικού 47 1,77 0,698 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 47 1,79 0,750 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 44 1,82 0,756 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  48 1,83 0,930 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 48 1,83 0,781 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 48 1,83 0,834 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 48 1,88 0,733 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  46 1,89 0,674 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 48 1,90 0,805 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 44 1,91 0,910 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 46 1,91 0,725 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 48 1,92 0,794 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 44 1,93 0,587 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 44 1,93 0,818 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 47 1,98 0,872 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  48 2,00 0,744 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 47 2,00 0,956 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 47 2,04 0,932 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 45 2,07 0,837 

17. 
Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 38 2,08 0,941 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 
τεχνικές διδασκαλίας 45 2,11 0,832 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 
προσωπικού 47 2,11 0,787 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 48 2,21 0,922 
23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   47 2,23 1,005 

26. 
Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 39 2,23 1,038 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 47 2,23 0,840 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 44 2,25 0,781 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 40 2,32 0,997 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 41 2,44 1,074 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 38 2,45 0,978 
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Παρατηρούμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων 

μη αστικής περιοχής εμφανίζεται στην Ερώτηση 34: Συνεργασία με συμβούλια ή και 

συλλόγους γονέων με μέσο όρο 1,54. Αμέσως μετά ακολουθεί η Ερώτηση 27: 

Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των μαθητών με μέσο όρο 

1,55 , η Ερώτηση 36: Αντιμετώπιση ‘ανησυχούντων’ / θυμωμένων γονιών με μέσο όρο 

1,58 , η Ερώτηση 12: Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων 

του συλλόγου διδασκόντων με μέσο όρο 1,67 και η  Ερώτηση 35: Οργάνωση και 

εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων με μέσο όρο 1,68. 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων μη 

αστικής περιοχής εμφανίζεται στην Ερώτηση 21: Επίβλεψη της διαδικασίας 

αξιολόγησης-πιστοποίησης με μέσο όρο 2,45 , ενώ ακολουθούν με τα αμέσως 

χειρότερα ποσοστά οι Ερωτήσεις 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων και 24: 

Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού με μέσους όρους 2,44 και 2,32 

αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 36 που ακολουθεί περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη αστικής περιοχής (Ν=134). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην έρευνα 

ποικίλει ανά στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 

1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 36: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων αστικής περιοχής (μέχρι 3 χρόνια διοικητική 

εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 
μαθητών  132 1,59 0,592 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 130 1,63 0,649 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 133 1,65 0,578 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 133 1,68 0,632 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 129 1,72 0,684 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 131 1,73 0,713 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 130 1,73 0,594 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 129 1,74 0,641 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 126 1,79 0,719 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  130 1,79 0,733 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 133 1,80 0,645 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 131 1,82 0,728 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 129 1,83 0,762 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 130 1,85 0,664 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  132 1,86 0,729 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 131 1,89 0,781 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 127 1,90 0,765 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 129 1,90 0,738 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 122 1,90 0,776 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 131 1,91 0,769 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 131 1,95 0,797 

10. Εποπτεία του προσωπικού 131 1,95 0,700 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 119 1,97 0,786 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  125 1,98 0,740 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 

τεχνικές διδασκαλίας 127 1,98 0,713 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 128 1,99 0,808 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 124 2,03 0,743 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 118 2,04 0,800 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 123 2,04 0,918 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 125 2,04 0,817 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 128 2,05 0,762 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 129 2,05 0,672 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 129 2,06 0,609 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 129 2,09 0,765 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   121 2,10 0,821 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 129 2,16 0,667 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 124 2,22 0,870 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 110 2,30 0,894 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 103 2,30 0,884 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 110 2,33 0,900 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 108 2,51 0,826 
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Διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων 

αστικής περιοχής εμφανίζεται στην Ερώτηση 27: Αποτελεσματική διαχείριση 

ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των μαθητών με μέσο όρο 1,59. Αμέσως μετά 

ακολουθούν η Ερώτηση 34: Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων με 

μέσο όρο 1,63 , η Ερώτηση 36: Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών με 

μέσο όρο 1,65 , η Ερώτηση 7: Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας με 

μέσο όρο 1,68 και η Ερώτηση 8: Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού με μέσο όρο 

1,72. 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων αστικής 

περιοχής εμφανίζεται και πάλι στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 

με μέσο όρο 2,51 , ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η Ερώτηση 21: Επίβλεψη της 

διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης με μέσο όρο 2,33. Στη συνέχεια ακολουθούν 

με τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 2,30 , δύο ερωτήσεις. Αυτές είναι η Ερώτηση 24: 

Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού και η Ερώτηση 26: Εφαρμογή 

κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής. 

Ο πίνακας 37 στη συνέχεια περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη σχολείων μη αστικής περιοχής (Ν=52). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν 

στην έρευνα ποικίλει ανά στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις 

τιμές: 1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη 

επαρκής. 
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Πίνακας 37: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων μη αστικής περιοχής (περισσότερα από 3 

χρόνια διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 51 1,39 0,532 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 51 1,39 0,532 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 50 1,40 0,670 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  51 1,41 0,536 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  51 1,45 0,541 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 51 1,45 0,541 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 50 1,46 0,613 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 51 1,47 0,504 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 51 1,49 0,703 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 50 1,50 0,544 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 51 1,55 0,610 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  51 1,57 0,539 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 51 1,57 0,608 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 50 1,58 0,609 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 50 1,58 0,609 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 49 1,65 0,663 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 51 1,69 0,583 

10. Εποπτεία του προσωπικού 50 1,70 0,707 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 50 1,72 0,671 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 52 1,73 0,819 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 51 1,73 0,666 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 51 1,73 0,603 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 46 1,74 0,648 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 51 1,76 0,764 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 51 1,78 0,503 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   47 1,85 0,780 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  50 1,85 0,650 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 51 1,86 0,749 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 51 1,86 0,895 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 52 1,88 0,784 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 51 1,88 0,621 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 51 1,90 0,539 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 50 1,92 0,829 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 51 1,92 0,688 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 50 1,92 0,829 

3. 
Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 
τεχνικές διδασκαλίας 49 1,94 0,659 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 51 2,08 0,821 
26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 

περιοχής 47 2,15 0,884 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 46 2,22 0,728 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 44 2,30 0,851 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 45 2,33 0,826 
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Παρατηρούμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων μη 

αστικής περιοχής με 1,39 εμφανίζεται σε δύο ερωτήσεις. Αυτές είναι η Ερώτηση 7: 

Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας και η Ερώτηση 34: Συνεργασία 

με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων. Αμέσως μετά ακολουθούν η Ερώτηση 25: 

Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας και η Ερώτηση 27: Αποτελεσματική 

διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των μαθητών με μέσους όρους 1,40 και 

1,41 αντίστοιχα, ενώ έπειτα ακολουθούν με τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,45 , δύο 

ερωτήσεις, οι οποίες είναι η Ερώτηση 11: Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / 

διεργασιών γραφείου και η Ερώτηση 37: Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων.  

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων μη 

αστικής περιοχής εμφανίζεται για μία ακόμη φορά στην Ερώτηση 9: Διενέργεια 

επίσημων αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,33 , ενώ ακολουθούν με τα αμέσως χειρότερα 

ποσοστά οι Ερωτήσεις 24: Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού και 

21: Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης με μέσους όρους 2,30 και 

2,22 αντίστοιχα. 

Ο πίνακας 38 που ακολουθεί περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών 

Στελεχών με ταξινόμηση από το καλύτερο προς το χειρότερο, βασισμένη στο μέσο 

όρο αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη σχολείων αστικής περιοχής (Ν=178). Ο αριθμός αυτών που απάντησαν στην 

έρευνα ποικίλει ανά στοιχείο – ερώτηση. Οι μέσοι όροι προέκυψαν με βάση τις τιμές: 

1=απόλυτα επαρκής, 2=σχετικά επαρκής, 3=οριακά επαρκής και 4=μη επαρκής. 
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Πίνακας 38: Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για 

τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων αστικής περιοχής (περισσότερα από 3 χρόνια 

διοικητική εμπειρία) 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ ηη
σσ

ηη
  

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΣΣττααττιισσττιικκάά  

Ν Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 177 1,37 0,560 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 177 1,38 0,520 
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων 175 1,44 0,630 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 178 1,44 0,600 
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 174 1,44 0,584 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 178 1,45 0,602 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  174 1,45 0,574 
28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 178 1,45 0,647 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 178 1,49 0,585 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 176 1,50 0,650 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 171 1,50 0,754 
27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών  177 1,50 0,585 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 176 1,53 0,684 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 176 1,55 0,683 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  177 1,56 0,629 

10. Εποπτεία του προσωπικού 174 1,57 0,723 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 178 1,58 0,677 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  171 1,60 0,628 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 176 1,62 0,731 
17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 163 1,64 0,682 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 178 1,65 0,761 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 177 1,65 0,708 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 173 1,68 0,731 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 171 1,68 0,822 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 173 1,70 0,764 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 178 1,70 0,636 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 173 1,72 0,668 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 173 1,73 0,786 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 178 1,74 0,583 
41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 165 1,78 0,827 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 169 1,84 0,812 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 171 1,85 0,805 
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες 

πρακτικές) 176 1,86 0,662 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   167 1,86 0,850 
5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 174 1,89 0,786 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 176 1,90 0,771 

26. 
Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 153 1,92 0,850 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές 
τεχνικές διδασκαλίας 172 1,94 0,735 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 149 2,11 0,839 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 142 2,11 0,884 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 146 2,36 0,837 
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Διαπιστώνουμε ότι ο καλύτερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων 

αστικής περιοχής εμφανίζεται στην Ερώτηση 34: Συνεργασία με συμβούλια ή και 

συλλόγους γονέων με μέσο όρο 1,37. Αμέσως μετά ακολουθεί η Ερώτηση 7: Βελτίωση 

του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας με μέσο όρο 1,38 , ενώ στη συνέχεια 

υπάρχουν με τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή 1,44 , τρεις ερωτήσεις. Αυτές είναι η 

Ερώτηση 12: Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων, η Ερώτηση 37: Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων και η 

Ερώτηση 39: Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή). 

Αντίθετα, ο χειρότερος μέσος όρος αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων 

αστικής περιοχής εμφανίζεται και πάλι στην Ερώτηση 9: Διενέργεια επίσημων 

αξιολογήσεων με μέσο όρο 2,36 , ενώ αμέσως μετά ακολουθούν με τον ίδιο μέσο όρο, 

δηλαδή 2,11 , δύο ερωτήσεις. Αυτές είναι η Ερώτηση 24: Δεξιότητες συνέντευξης / 

πρόσληψης του προσωπικού και η Ερώτηση 21: Επίβλεψη της διαδικασίας 

αξιολόγησης-πιστοποίησης. 

Γενικά, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των διευθυντικών 

στελεχών των αστικών σχολείων είναι καλύτεροι από εκείνους των διευθυντικών 

στελεχών των μη αστικών σχολείων σε 31 από τις 41 ερωτήσεις. Αντίθετα, μόνο σε 

10 μόνο ερωτήσεις οι μέσοι όροι των διευθυντικών στελεχών των μη αστικών 

σχολείων είναι καλύτεροι από τους αντίστοιχους των διευθυντικών στελεχών των 

αστικών σχολείων. Συνεπώς, εύλογα ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης των διευθυντικών στελεχών αστικών σχολείων είναι καλύτερος 

από τον αντίστοιχο των διευθυντικών στελεχών μη αστικών σχολείων (Μ.Ο.=1,79 

έναντι Μ.Ο.=1,84). Η συγκεκριμένη διαφορά στο μέσο όρο της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης είναι ανάλογη, επίσης, στις επιμέρους συγκρίσεις, τόσο μεταξύ 

έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών μη αστικών σχολείων (Μ.Ο.=1,77 

έναντι Μ.Ο.=1,91), όσο και μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντικών 

στελεχών αστικών σχολείων (Μ.Ο.=1,67 έναντι Μ.Ο.=1,95).  

Ειδικότερα, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη μη αστικών σχολείων είναι καλύτεροι από τους 

αντίστοιχους για τα αρχάρια – μη έμπειρα σε 39 από τις 41 ερωτήσεις, με μία 

διαφορά που ποικίλει από 0,01 (Ερώτηση 41: Ανάπτυξη και προετοιμασία για 
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παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια με Μ.Ο.=1,92 έναντι Μ.Ο.=1,93) έως 0,64 

(Ερώτηση 25: Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας με Μ.Ο.=1,40 έναντι 

Μ.Ο.=2,04). Στις υπόλοιπες 2 ερωτήσεις, δηλαδή στην 32 και στην 38, οι μέσοι όροι 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των αρχάριων διευθυντικών στελεχών μη 

αστικών σχολείων είναι καλύτεροι από τους αντίστοιχους των έμπειρων με μία 

διαφορά της τάξης του 0,03 για την Ερώτηση 38: Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης 

χρόνου (Μ.Ο.=1,70 έναντι Μ.Ο.=1,73) και του 0,13 για την Ερώτηση 32: Κατοχή 

δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών (Μ.Ο.=1,73 έναντι Μ.Ο.=1,86) (Παράρτημα Ι΄, 

πίνακας 1Α). 

Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τα αστικά σχολεία, οι μέσοι όροι της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη είναι καλύτεροι 

από τους αντίστοιχους για τα αρχάρια για τις 40 από τις 41 ερωτήσεις με μία διαφορά 

που ποικίλει από 0,04 (Ερώτηση 3: Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας με Μ.Ο.=1,94 έναντι Μ.Ο.=1,98) έως 0,47 

(Ερώτηση 25: Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας με Μ.Ο.=1,50 έναντι 

Μ.Ο.=1,97). Αντίθετα η Ερώτηση 4: Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη 

δημιουργία αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων είναι η μοναδική στην οποία 

εμφανίζεται ο ίδιος μέσος όρος τόσο για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη όσο και για 

τα αρχάρια (Μ.Ο.=1,90) (Παράρτημα Ι΄, πίνακας 1Β).  

Η σύγκριση μεταξύ των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα σε σχέση με 

τις αντιλήψεις που έχουν για τις ικανότητες απόδοσής τους πραγματοποιήθηκε για 

κάθε μία ερώτηση χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες «ΠΕΡΙΟΧΗ» και 

«ΕΜΠΕΙΡΙΑ», όπως επίσης και την ενδεχόμενη αλληλεπίδραση των δύο αυτών 

παραγόντων. Θυμίζουμε και πάλι ότι όσο μικρότερη είναι η τιμή που επιλέγει ο/η 

ερωτώμενος/η, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα απόδοσης που θεωρεί ότι έχει στο 

αντίστοιχο θέμα. Η στατιστική σύγκριση πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή της 

Ανάλυσης Διακύμανσης με 2 Παράγοντες (two-way ANOVA). Της ανάλυσης αυτής 

προηγήθηκε έλεγχος για την ισότητα των διακυμάνσεων μεταξύ των αντίστοιχων 

ομάδων (Levene’s test). Οι ερωτήσεις κατά τις οποίες παραβιάζεται η προϋπόθεση 

της ισότητας των διακυμάνσεων εξαιρέθηκαν από τα αποτελέσματα. Το επίπεδο 

σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). Σύμφωνα με την παραγοντική 

ανάλυση προέκυψαν τα συμπεράσματα που παρατίθενται στη συνέχεια: 
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1. Οι ερωτήσεις που εξαιρέθηκαν από την ανάλυση είναι οι εξής: 1, 2, 7, 9, 10, 11, 

20, 21, 26, 30, 34 (διότι p<0,05 , οπότε δεν πληρείται η προϋπόθεση των ίσων 

διακυμάνσεων, η οποία πληρείται μόνο όταν: p>0,05) (Παράρτημα Ι΄, πίνακας 2). 

2. Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές είναι 

οι εξής: 3, 4, 5, 19, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 41 (Παράρτημα Ι΄, πίνακας 3). 

3. Οι ερωτήσεις που βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο ως προς τον 

παράγοντα «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» είναι οι εξής: 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 

28, 29, 35, 37, 39 (Παράρτημα Ι΄, πίνακας 3). 

4. Στην ερώτηση 33 βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα 

«ΕΜΠΕΙΡΙΑ» και στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των παραγόντων 

«ΠΕΡΙΟΧΗ» και «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» (Παράρτημα Ι΄, πίνακας 3). 

5. Στην ερώτηση 32 βρέθηκε μόνο στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση των 

παραγόντων «ΠΕΡΙΟΧΗ» και «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» (Παράρτημα Ι΄, πίνακας 3). 

 

ΕΕρρεευυννηηττιικκάά  ΕΕρρωωττήήμμαατταα  44,,  55  κκααιι  66 

  ΥΥππάάρρχχεειι  σσχχέέσσηη  ααννάάμμεεσσαα  σσττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  γγιιαα  ττηηνν  

εεππάάρρκκεειιαα  ––  ιικκααννόόττηηττεεςς  ααππόόδδοοσσήήςς  ττοουυςς  κκααιι  σσττηηνν  εεππίίδδρραασσηη  ττωωνν  ττεεσσσσάάρρωωνν  

δδιιαασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  ππρροοσσωωππιικκόόττηηττάάςς  ττοουυςς..  

  ΥΥππάάρρχχεειι  σσχχέέσσηη  ααννάάμμεεσσαα  σσττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  γγιιαα  ττηηνν  

εεππάάρρκκεειιαα  ––  ιικκααννόόττηηττεεςς  ααππόόδδοοσσήήςς  ττοουυςς  κκααιι  σσττοο  εεππίίππεεδδοο  άάγγχχοουυςς  ττοουυςς..  

 ΥΥππάάρρχχεειι  σσχχέέσσηη  ααννάάμμεεσσαα  σσττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  γγιιαα  ττηηνν  

εεππάάρρκκεειιαα  ––  ιικκααννόόττηηττεεςς  ααππόόδδοοσσήήςς  ττοουυςς  σσεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  ττηηνν  ππααρράάμμεεττρροο  ττηηςς  ««ααννάάγγκκηηςς  

γγιιαα  ααπποοδδοοχχήή»»  ααλλλλάά  όόχχιι  μμεε  ααυυττήήνν  ττηηςς  ««ττεελλεειιοοθθηηρρίίααςς»».. 

Στο συγκεκριμένο τμήμα γίνεται συσχέτιση του ερωτηματολογίου του Kelly 

Glodt με τα ερωτηματολόγια EPQ, STAI και DAS. Με βάση τα παραπάνω 

ερευνητικά ερωτήματα, η συσχέτιση αυτή πραγματοποιείται για να εξεταστεί, αν το 

πόσο επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης, έχει 

σχέση με συγκεκριμένες χαρακτηρολογικές παραμέτρους. Δηλαδή, επιδιώκεται να 

καθοριστεί, αν οι ψυχολογικοί παράγοντες, όπως το άγχος, η τελειοθηρία, η ανάγκη 

για αποδοχή και οι τέσσερις διαστάσεις της προσωπικότητας (εξωστρέφεια, 

νευρωτισμός, ψυχωτισμός και ψεύδος) σχετίζονται με τον τρόπο που οι 

συγκεκριμένοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το επίπεδο επάρκειας – ικανοτήτων 

απόδοσής τους.  
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Για κάθε άτομο υπολογίστηκαν οι τιμές 5 δεικτών, οι οποίοι αντιστοιχούν 

στους 5 παράγοντες που προέκυψαν από την Ανάλυση σε Παράγοντες (Factor 

Analysis) στο Ερωτηματολόγιο Έρευνας των Αντιλήψεων για τις Ικανότητες Απόδοσης 

των Διευθυντικών Στελεχών του Kelly Glodt. Ο κάθε δείκτης προσδιορίστηκε ως ο 

μέσος όρος των απαντήσεων που δόθηκαν στις ερωτήσεις, οι οποίες απαρτίζουν τον 

αντίστοιχο παράγοντα. Διενεργήθηκαν συνολικά τρία είδη συσχετίσεων: αρχικά, 

έγινε συσχέτιση μεταξύ κάθε ενός εκ των πέντε παραγόντων του ερωτηματολογίου 

του Kelly Glodt που προέκυψαν από την Παραγοντική Ανάλυση και των εννέα 

υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων EPQ (4 παράγοντες: EPQ_PSYCHOTICISM, 

EPQ_NEUROTICISM, EPQ_EXTROVERSION και EPQ_LIE), STAI (2 

παράγοντες: STAI_STATE και STAI_TRAIT) και DAS (3 παράγοντες: 

DASTOTAL, DASAPP και DASPFT), ενώ στη συνέχεια επιχειρήθηκε συσχέτιση 

κάθε ενός από τους παράγοντες του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt που προέκυψε 

από την Ανάλυση σε Παράγοντες με κάθε έναν από τους παραπάνω παράγοντες των 

ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS με τιμή μικρότερη και μεγαλύτερη από το 

μέσο όρο του κάθε παράγοντα. Αμέσως μετά ακολούθησε συσχέτιση μεταξύ των 

ατόμων με τιμή κάτω από Μ.Ο.–Τ.Α. και των ατόμων με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. 

για κάθε έναν παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των μέσων τιμών 

για κάθε μία υποκλίμακα των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS. Εν συνεχεία 

συσχετίστηκε ο συνολικός δείκτης του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt με τις 

μεταβλητές: ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ακολούθησε συσχέτιση των 5 παραγόντων του 

ερωτηματολογίου του Kelly Glodt με τις μεταβλητές: ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ και ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 

Επίσης, υπολογίστηκαν οι μερικές συσχετίσεις των 5 παραγόντων του 

ερωτηματολογίου Principals’ Perception of Competence Survey του Kelly Glodt, 

ελέγχοντας την επίδραση της μεταβλητής ΨΕΥΔΟΣ, με τους άλλους 3 παράγοντες 

του ερωτηματολόγιου της Προσωπικότητας Ενηλίκων του Eysenck (EPQ), δηλαδή το 

Νευρωτισμό, τον Ψυχωτισμό και την Εξωστρέφεια, με τους 2 παράγοντες του 

ερωτηματολόγιου Αυτοεκτιμήσεως  (STAI), δηλαδή το «άγχος» ως χαρακτηρολογική 

παράμετρο (Trait) και ως τρέχουσα συναισθηματική κατάσταση (State), καθώς 

επίσης και με τις 3 παραμέτρους του ερωτηματολόγιου Δυσλειτουργικών Στάσεων 

(DAS), δηλαδή την «Τελειοθηρία», την «Ανάγκη για Αποδοχή», αλλά και με τη 

συνολική των δύο αυτών. Τέλος, συγκρίναμε τα δημογραφικά στοιχεία ξεχωριστά 
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των ερωτηθέντων (θέση, εμπειρία, φύλο, ηλικία, τίτλοι στη διοίκηση επιχειρήσεων, 

περιοχή και οργανικότητα) με τους 9 παράγοντες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI 

και DAS, ενώ στη συνέχεια θα γίνει συσχέτιση της ηλικίας με τους 9 παράγοντες των 

ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS. 

 

Συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και 

των υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

Μετά τη Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων (Exploratory Factor Analysis) 

που διενεργήθηκε στο ερωτηματολόγιο του Kelly Glodt, προέκυψαν 5 παράγοντες, 

οι οποίοι συσχετίστηκαν με τις 9 συνολικά υποκλίμακες των ερωτηματολογίων 

EPQ, STAI και DAS. Σε όλες τις αναλύσεις δεν συμπεριλήφθηκαν οι συμμετέχοντες 

που έδωσαν την απάντηση 5=«δίχως εμπειρία». Συνεπώς, το δείγμα κατέληξε να 

περιλαμβάνει 229 άτομα και 41 ερωτήσεις – στοιχεία. Το επίπεδο σημαντικότητας 

ορίστηκε να είναι το 5% (p=0,05). 

 

Παράγοντας 1  

Σύμφωνα με το συντελεστή γραμμικής συσχέτισης του Pearson, φαίνεται ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις συσχετίσεις μεταξύ του παράγοντα 

1 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των παραγόντων DASTOTAL, 

DASPFT και EPQ_PSYCHOTICISM των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, 

αφού p>0,05 (Παράρτημα Κ΄, πίνακας 1). Αντίθετα, ο παράγοντας 1 συσχετίζεται 

θετικά στατιστικά σημαντικά με τους δείκτες DASAPP (0,141), STAI_STATE 

(0,178), STAI_TRAIT (0,234) και EPQ_NEUROTICISM (0,152), ενώ συσχετίζεται 

αρνητικά στατιστικά σημαντικά με τους δείκτες EPQ_EXTROVERSION (-0,141) 

και EPQ_LIE (-0,140) (Παράρτημα Κ΄, πίνακας 1). Ωστόσο, οι παραπάνω 

συσχετίσεις κρίνονται ως ασθενείς.  

 Πιο συγκεκριμένα, όταν οι τιμές του παράγοντα 1 αυξάνονται, τότε οι τιμές 

των δεικτών DASAPP, STAI_STATE, STAI_TRAIT και EPQ_NEUROTICISM 

φαίνεται να αυξάνονται. Αντίθετα, όταν οι τιμές του παράγοντα 1 αυξάνονται, οι 

τιμές των δεικτών EPQ_EXTROVERSION και EPQ_LIE φαίνεται να μειώνονται. 

Δηλαδή, όσο πιο επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού 

Θεσσαλονίκης για τον εαυτό τους, τόσο φαίνεται να μειώνονται οι τιμές των 

δεικτών που αφορούν την ανάγκη για αποδοχή, το άγχος (ως χαρακτηρολογική 

παράμετρο και ως τρέχουσα κατάσταση), καθώς και το νευρωτισμό. Από την άλλη 
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πλευρά, όσο πιο επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού 

Θεσσαλονίκης για τον εαυτό τους, τόσο φαίνεται να αυξάνονται οι τιμές των 

δεικτών που αφορούν την εξωστρέφεια και το ψεύδος. 

 

Παράγοντας 2  

Σύμφωνα με το συντελεστή γραμμικής συσχέτισης του Pearson, φαίνεται ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις συσχετίσεις μεταξύ του παράγοντα 

2 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των παραγόντων DASPFT, 

EPQ_PSYCHOTICISM και EPQ_LIE των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, 

αφού p>0,05 (Παράρτημα Κ΄, πίνακας 2). Αντίθετα, ο παράγοντας 2 συσχετίζεται 

θετικά στατιστικά σημαντικά με τους δείκτες DASTOTAL (0,138), DASAPP 

(0,161), STAI_STATE (0,257), STAI_TRAIT (0,317) και EPQ_NEUROTICISM 

(0,177), ενώ συσχετίζεται αρνητικά στατιστικά σημαντικά μόνο με το δείκτη 

EPQ_EXTROVERSION (-0,195) (Παράρτημα Κ΄, πίνακας 2). Ωστόσο, οι 

παραπάνω συσχετίσεις κρίνονται ως ασθενείς.  

 Πιο συγκεκριμένα, όταν οι τιμές του παράγοντα 2 αυξάνονται, τότε οι τιμές 

των δεικτών DASTOTAL, DASAPP, STAI_STATE, STAI_TRAIT και 

EPQ_NEUROTICISM φαίνεται να αυξάνονται. Αντίθετα, όταν οι τιμές του 

Παράγοντα 2 αυξάνονται, η τιμή του δείκτη EPQ_EXTROVERSION φαίνεται να 

μειώνεται. Δηλαδή, όσο πιο επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού 

Θεσσαλονίκης για τον εαυτό τους, τόσο φαίνεται να μειώνονται οι τιμές των 

δεικτών που αφορούν την ανάγκη για αποδοχή, το άγχος (ως χαρακτηρολογική 

παράμετρο και ως τρέχουσα κατάσταση), καθώς και το νευρωτισμό. Από την άλλη 

πλευρά, όσο πιο επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού 

Θεσσαλονίκης για τον εαυτό τους, τόσο φαίνεται να αυξάνονται οι τιμές του δείκτη 

που αφορά την εξωστρέφεια. 

 

Παράγοντας 3  

Σύμφωνα με το συντελεστή γραμμικής συσχέτισης του Pearson, φαίνεται ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις συσχετίσεις μεταξύ του παράγοντα 

3 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των παραγόντων DASTOTAL, 

DASAPP, DASPFT, STAI_STATE και EPQ_PSYCHOTICISM των 

ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, αφού p>0,05 (Παράρτημα Κ΄, πίνακας 3). 

Αντίθετα, ο παράγοντας 3 συσχετίζεται θετικά στατιστικά σημαντικά με τους 



264 

 

δείκτες STAI_TRAIT (0,232) και EPQ_NEUROTICISM (0,177), ενώ συσχετίζεται 

αρνητικά στατιστικά σημαντικά μόνο με τους δείκτες EPQ_EXTROVERSION (-

0,276) και EPQ_LIE (-0,194) (Παράρτημα Κ΄, πίνακας 3). Ωστόσο, οι παραπάνω 

συσχετίσεις κρίνονται ως ασθενείς.  

 Πιο συγκεκριμένα, όταν οι τιμές του παράγοντα 3 αυξάνονται, τότε οι τιμές 

των δεικτών STAI_TRAIT και EPQ_NEUROTICISM φαίνεται να αυξάνονται. 

Αντίθετα, όταν οι τιμές του Παράγοντα 3 αυξάνονται, οι τιμές των δεικτών 

EPQ_EXTROVERSION και EPQ_LIE φαίνεται να μειώνονται. Δηλαδή, όσο πιο 

επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον εαυτό 

τους, τόσο φαίνεται να μειώνονται οι τιμές των δεικτών που αφορούν το άγχος ως 

χαρακτηρολογική παράμετρο, καθώς και το νευρωτισμό. Από την άλλη πλευρά, όσο 

πιο επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον 

εαυτό τους, τόσο φαίνεται να αυξάνονται οι τιμές των δεικτών που αφορούν την 

εξωστρέφεια και το ψεύδος. 

 

Παράγοντας 4  

Σύμφωνα με το συντελεστή γραμμικής συσχέτισης του Pearson, φαίνεται ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις συσχετίσεις μεταξύ του παράγοντα 

4 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των παραγόντων DASTOTAL, 

DASAPP, DASPFT, STAI_STATE και EPQ_PSYCHOTICISM των 

ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, αφού p>0,05 (Παράρτημα Κ΄, πίνακας 4). 

Αντίθετα, ο παράγοντας 4 συσχετίζεται θετικά στατιστικά σημαντικά με τους 

δείκτες STAI_TRAIT (0,212) και EPQ_NEUROTICISM (0,151), ενώ συσχετίζεται 

αρνητικά στατιστικά σημαντικά μόνο με τους δείκτες EPQ_EXTROVERSION (-

0,191) και EPQ_LIE (-0,159) (Παράρτημα Κ΄, πίνακας 1). Ωστόσο, οι παραπάνω 

συσχετίσεις κρίνονται ως ασθενείς.  

 Πιο συγκεκριμένα, όταν οι τιμές του παράγοντα 4 αυξάνονται, τότε οι τιμές 

των δεικτών STAI_TRAIT και EPQ_NEUROTICISM φαίνεται να αυξάνονται. 

Αντίθετα, όταν οι τιμές του παράγοντα 4 αυξάνονται, οι τιμές των δεικτών 

EPQ_EXTROVERSION και EPQ_LIE φαίνεται να μειώνονται. Δηλαδή, όσο πιο 

επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον εαυτό 

τους, τόσο φαίνεται να μειώνονται οι τιμές των δεικτών που αφορούν το άγχος ως 

χαρακτηρολογική παράμετρο, καθώς και το νευρωτισμό. Από την άλλη πλευρά, όσο 

πιο επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον 
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εαυτό τους, τόσο φαίνεται να αυξάνονται οι τιμές των δεικτών που αφορούν την 

εξωστρέφεια και το ψεύδος. 

 

Παράγοντας 5  

Σύμφωνα με το συντελεστή γραμμικής συσχέτισης του Pearson, φαίνεται ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις συσχετίσεις μεταξύ του παράγοντα 

5 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των παραγόντων DASTOTAL, 

DASAPP, DASPFT, STAI_STATE, EPQ_PSYCHOTICISM, 

EPQ_NEUROTICISM και EPQ_LIE των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, 

αφού p>0,05 (Παράρτημα Κ΄, πίνακας 5). Αντίθετα, ο παράγοντας 5 συσχετίζεται 

θετικά στατιστικά σημαντικά μόνο με το δείκτη STAI_TRAIT (0,153), ενώ 

συσχετίζεται αρνητικά στατιστικά σημαντικά μόνο με το δείκτη 

EPQ_EXTROVERSION (-0,183) (Παράρτημα Κ΄, πίνακας 5). Ωστόσο, οι 

παραπάνω συσχετίσεις κρίνονται ως ασθενείς.  

Πιο συγκεκριμένα, όταν οι τιμές του παράγοντα 5 αυξάνονται, τότε η τιμή 

του δείκτη STAI_TRAIT φαίνεται να αυξάνεται. Αντίθετα, όταν οι τιμές του 

Παράγοντα 5 αυξάνονται, η τιμή του δείκτη EPQ_EXTROVERSION φαίνεται να 

μειώνεται. Δηλαδή, όσο πιο επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού 

Θεσσαλονίκης για τον εαυτό τους, τόσο φαίνεται να μειώνεται η τιμή του δείκτη 

που αφορά το άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρο. Από την άλλη πλευρά, όσο 

πιο επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον 

εαυτό τους, τόσο φαίνεται να αυξάνεται η τιμή του δείκτη που αφορά την 

εξωστρέφεια. 

   

Συσχέτιση μεταξύ των ατόμων με τιμή μικρότερη και των ατόμων με τιμή 

μεγαλύτερη από το μέσο όρο για κάθε έναν παράγοντα του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt και των μέσων τιμών για κάθε μία υποκλίμακα των 

ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

Όπως έχει προαναφερθεί, μετά τη Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων 

(Exploratory Factor Analysis) που διενεργήθηκε στο ερωτηματολόγιο του Kelly 

Glodt, προέκυψαν 5 παράγοντες, οι οποίοι συσχετίστηκαν με τις 9 συνολικά 

υποκλίμακες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS. Επίσης, έχει ήδη τονιστεί 

ότι σε όλες τις αναλύσεις δε συμπεριλήφθηκαν οι συμμετέχοντες που έδωσαν την 
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απάντηση 5=«δίχως εμπειρία», οπότε το δείγμα κατέληξε να περιλαμβάνει 229 

άτομα και 41 ερωτήσεις – στοιχεία.  

Για τις συγκεκριμένες συγκρίσεις που διενεργήθηκαν, οι 229 συμμετέχοντες 

χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες με βάση το μέσο όρο του κάθε παράγοντα. Από τη 

μία πλευρά υπήρχαν τα 117 άτομα με τιμή μικρότερη από το μέσο όρο του κάθε 

παράγοντα και άρα με υψηλότερο αντιληπτό επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης, ενώ από 

την άλλη υπήρχαν τα 112 άτομα με τιμή μεγαλύτερη από το μέσο όρο του κάθε 

παράγοντα και άρα με χαμηλότερο αναληπτό επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης. Το 

επίπεδο σημαντικότητας και σε αυτές τις συγκρίσεις ορίστηκε να είναι το 5% 

(p=0,05). 

 

Παράγοντας 1 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μη 

παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney, φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, μεταξύ των ατόμων με δείκτη μεγαλύτερο της 

μέσης τιμής του παράγοντα 1 και των ατόμων με δείκτη μικρότερο της μέσης τιμής 

του ίδιου παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις 

υποκλίμακες DASTOTAL, DASAPP, DASPFT και EPQ_PSYCHOTICISM των 

ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, αφού p>0,05 (Παράρτημα M΄, πίνακας 1). 

Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, 

μεταξύ των ατόμων με δείκτη μεγαλύτερο της μέσης τιμής του παράγοντα 1 και των 

ατόμων με δείκτη μικρότερο της μέσης τιμής του ίδιου παράγοντα του 

ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις υποκλίμακες STAI_STATE 

(p=0,026), STAI_TRAIT (p=0,001), EPQ_NEUROTICISM (p=0,007), 

EPQ_EXTROVERSION (p=0,009) και EPQ_LIE (p=0,032) (Παράρτημα M΄, 

πίνακας 1).  

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με τιμές καλύτερες σε σχέση με τον αντίστοιχο 

μέσο όρο του παράγοντα 1 (δηλαδή 1,53 και κάτω, άρα πιο κοντά στο 1=«απόλυτα 

επαρκής») παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές στους δείκτες STAI_STATE, 

STAI_TRAIT και EPQ_NEUROTICISM από ό,τι τα άτομα του ίδιου παράγοντα με 

τιμές χειρότερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο (δηλαδή 1,53 και πάνω, άρα πιο 

κοντά στο 2=«σχετικά επαρκής») (Παράρτημα Λ΄, πίνακας 1). Αντίθετα, τα άτομα 

με τιμές καλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο του παράγοντα 1 (δηλαδή 1,53 και 

κάτω, άρα πιο κοντά στο 1=«απόλυτα επαρκής») παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές 
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στους δείκτες EPQ_EXTROVERSION και EPQ_LIE από ό,τι τα άτομα του ίδιου 

παράγοντα με τιμές χειρότερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο (δηλαδή 1,53 και πάνω, 

άρα πιο κοντά στο 2=«σχετικά επαρκής») (Παράρτημα Λ΄, πίνακας 1). Δηλαδή, όσο 

πιο επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον 

εαυτό τους, τόσο φαίνεται να μειώνονται οι τιμές των δεικτών που αφορούν το 

άγχος (ως χαρακτηρολογική παράμετρο και ως τρέχουσα κατάσταση), καθώς και το 

νευρωτισμό. Από την άλλη πλευρά, όσο πιο επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά 

στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον εαυτό τους, τόσο φαίνεται να αυξάνονται 

οι τιμές των δεικτών που αφορούν την εξωστρέφεια και το ψεύδος. 

 

Παράγοντας 2 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μη 

παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney, φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, μεταξύ των ατόμων με δείκτη μεγαλύτερο της 

μέσης τιμής του παράγοντα 2 και των ατόμων με δείκτη μικρότερο της μέσης τιμής 

του ίδιου παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις 

υποκλίμακες DASTOTAL, DASAPP, DASPFT και EPQ_PSYCHOTICISM, 

EPQ_EXTROVERSION και EPQ_LIE των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, 

αφού p>0,05 (Παράρτημα M΄, πίνακας 2). Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, μεταξύ των ατόμων με δείκτη μεγαλύτερο της 

μέσης τιμής του παράγοντα 2 και των ατόμων με δείκτη μικρότερο της μέσης τιμής 

του ίδιου παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις 

υποκλίμακες STAI_STATE (p=0,023), STAI_TRAIT (p=0,001) και  

EPQ_NEUROTICISM (p=0,015) (Παράρτημα M΄, πίνακας 2). 

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με τιμές καλύτερες σε σχέση με τον αντίστοιχο 

μέσο όρο του παράγοντα 2 (δηλαδή 1,53 και κάτω, άρα πιο κοντά στο 1=«απόλυτα 

επαρκής») παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές στους δείκτες STAI_STATE, 

STAI_TRAIT και EPQ_NEUROTICISM από ό,τι τα άτομα του ίδιου παράγοντα με 

τιμές χειρότερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο (δηλαδή 1,53 και πάνω, άρα πιο 

κοντά στο 2=«σχετικά επαρκής») (Παράρτημα Λ΄, πίνακας 2). Δηλαδή, όσο πιο 

επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον εαυτό 

τους, τόσο φαίνεται να μειώνονται οι τιμές των δεικτών που αφορούν το άγχος (ως 

χαρακτηρολογική παράμετρο και ως τρέχουσα κατάσταση), καθώς και το 

νευρωτισμό.  
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Παράγοντας 3 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μη 

παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney, φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, μεταξύ των ατόμων με δείκτη μεγαλύτερο της 

μέσης τιμής του παράγοντα 3 και των ατόμων με δείκτη μικρότερο της μέσης τιμής 

του ίδιου παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις 

υποκλίμακες DASTOTAL, DASAPP, DASPFT, STAI_STATE και 

EPQ_PSYCHOTICISM των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, αφού p>0,05 

(Παράρτημα M΄, πίνακας 3). Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά, κατά μέσο όρο, μεταξύ των ατόμων με δείκτη μεγαλύτερο της μέσης τιμής 

του παράγοντα 3 και των ατόμων με δείκτη μικρότερο της μέσης τιμής του ίδιου 

παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις υποκλίμακες 

STAI_TRAIT (p=0,001) EPQ_NEUROTICISM (p=0,020) EPQ_EXTROVERSION 

(p=0,001) και EPQ_LIE (p=0,009) (Παράρτημα M΄, πίνακας 3). 

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με τιμές καλύτερες σε σχέση με τον αντίστοιχο 

μέσο όρο του παράγοντα 3 (δηλαδή 1,53 και κάτω, άρα πιο κοντά στο 1=«απόλυτα 

επαρκής») παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές στους δείκτες STAI_TRAIT και 

EPQ_NEUROTICISM από ό,τι τα άτομα του ίδιου παράγοντα με τιμές χειρότερες 

από τον αντίστοιχο μέσο όρο (δηλαδή 1,53 και πάνω, άρα πιο κοντά στο 2=«σχετικά 

επαρκής») (Παράρτημα Λ΄, πίνακας 3). Αντίθετα, τα άτομα με τιμές καλύτερες από 

τον αντίστοιχο μέσο όρο του παράγοντα 3 (δηλαδή 1,53 και κάτω, άρα πιο κοντά 

στο 1=«απόλυτα επαρκής») παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στους δείκτες 

EPQ_EXTROVERSION και EPQ_LIE από ό,τι τα άτομα του ίδιου παράγοντα με 

τιμές χειρότερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο (δηλαδή 1,53 και πάνω, άρα πιο 

κοντά στο 2=«σχετικά επαρκής») (Παράρτημα Λ΄, πίνακας 3). Δηλαδή, όσο πιο 

επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον εαυτό 

τους, τόσο φαίνεται να μειώνονται οι τιμές των δεικτών που αφορούν το άγχος ως 

χαρακτηρολογική παράμετρο, καθώς και το νευρωτισμό. Από την άλλη πλευρά, όσο 

πιο επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον 

εαυτό τους, τόσο φαίνεται να αυξάνονται οι τιμές των δεικτών που αφορούν την 

εξωστρέφεια και το ψεύδος. 
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Παράγοντας 4 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μη 

παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney, φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, μεταξύ των ατόμων με δείκτη μεγαλύτερο της 

μέσης τιμής του παράγοντα 4 και των ατόμων με δείκτη μικρότερο της μέσης τιμής 

του ίδιου παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις 

υποκλίμακες DASTOTAL, DASAPP, DASPFT, STAI_STATE, 

EPQ_PSYCHOTICISM, EPQ_NEUROTICISM και EPQ_EXTROVERSION και 

των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, αφού p>0,05 (Παράρτημα M΄, πίνακας 

4). Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, 

μεταξύ των ατόμων με δείκτη μεγαλύτερο της μέσης τιμής του παράγοντα 4 και των 

ατόμων με δείκτη μικρότερο της μέσης τιμής του ίδιου παράγοντα του 

ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις υποκλίμακες STAI_TRAIT 

(p=0,029) και EPQ_LIE (p=0,030) (Παράρτημα M΄, πίνακας 4).  

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με τιμές καλύτερες σε σχέση με τον αντίστοιχο 

μέσο όρο του παράγοντα 4 (δηλαδή 1,53 και κάτω, άρα πιο κοντά στο 1=«απόλυτα 

επαρκής») παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές στο δείκτη STAI_TRAIT από ό,τι τα 

άτομα του ίδιου παράγοντα με τιμές χειρότερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο 

(δηλαδή 1,53 και πάνω, άρα πιο κοντά στο 2=«σχετικά επαρκής») (Παράρτημα Λ΄, 

πίνακας 4). Αντίθετα, τα άτομα με τιμές καλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο του 

παράγοντα 4 (δηλαδή 1,53 και κάτω, άρα πιο κοντά στο 1=«απόλυτα επαρκής») 

παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στο δείκτη EPQ_LIE από ό,τι τα άτομα του ίδιου 

παράγοντα με τιμές χειρότερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο (δηλαδή 1,53 και πάνω, 

άρα πιο κοντά στο 2=«σχετικά επαρκής») (Παράρτημα Λ΄, πίνακας 4). Δηλαδή, όσο 

πιο επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον 

εαυτό τους, τόσο φαίνεται να μειώνονται οι τιμές των δείκτη που αφορά το άγχος ως 

χαρακτηρολογική παράμετρο. Από την άλλη πλευρά, όσο πιο επαρκή αισθάνονται 

τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον εαυτό τους, τόσο φαίνεται 

να αυξάνονται οι τιμές του δείκτη που αφορά το ψεύδος. 

 

Παράγοντας 5 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μη 

παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney, φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά 
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σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, μεταξύ των ατόμων με δείκτη μεγαλύτερο της 

μέσης τιμής του παράγοντα 5 και των ατόμων με δείκτη μικρότερο της μέσης τιμής 

του ίδιου παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις 

υποκλίμακες DASTOTAL, DASAPP, DASPFT, STAI_STATE, 

EPQ_PSYCHOTICISM EPQ_EXTROVERSION και EPQ_LIE των 

ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, αφού p>0,05 (Παράρτημα M΄, πίνακας 5). 

Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, 

μεταξύ των ατόμων με δείκτη μεγαλύτερο της μέσης τιμής του παράγοντα 5 και των 

ατόμων με δείκτη μικρότερο της μέσης τιμής του ίδιου παράγοντα του 

ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις υποκλίμακες STAI_TRAIT 

(p=0,022) και EPQ_NEUROTICISM (p=0,017) (Παράρτημα M΄, πίνακας 5).  

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με τιμές καλύτερες σε σχέση με τον αντίστοιχο 

μέσο όρο του παράγοντα 5 (δηλαδή 1,53 και κάτω, άρα πιο κοντά στο 1=«απόλυτα 

επαρκής») παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές στους δείκτες STAI_TRAIT και 

EPQ_NEUROTICISM από ό,τι τα άτομα του ίδιου παράγοντα με τιμές χειρότερες 

από τον αντίστοιχο μέσο όρο (δηλαδή 1,53 και πάνω, άρα πιο κοντά στο 2=«σχετικά 

επαρκής») (Παράρτημα Λ΄, πίνακας 5). Δηλαδή, όσο πιο επαρκή αισθάνονται τα 

διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον εαυτό τους, τόσο φαίνεται να 

μειώνονται οι τιμές των δεικτών που αφορούν το άγχος ως χαρακτηρολογική 

παράμετρο, καθώς και το νευρωτισμό.  

Ο συνολικός δείκτης του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις 

μεταβλητές ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Στο σημείο αυτό θα συσχετίσουμε το συνολικό δείκτη του ερωτηματολογίου 

Principals’ Perception of Competence Survey του Kelly Glodt με τις μεταβλητές: 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (α=0,05). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση Mann-Whitney Test για 

τις μεταβλητές ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ και την 

ανάλυση Kruskal-Wallis Test για τη μεταβλητή ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ο συνολικός δείκτης KG παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε σχέση με τη ΘΕΣΗ (Z=-5,149 , p<0,01 , όπου ο συνολικός μέσος όρος 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των διευθυντών είναι καλύτερος από εκείνο 
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των υποδιευθυντών με Μ.O.=1,71 έναντι Μ.O.=1,97), την ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Z=-5,388 , 

p<0,01 , όπου ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των 

έμπειρων διευθυντών είναι καλύτερος από εκείνο των αρχαρίων – μη έμπειρων με 

Μ.O.=1,70 έναντι Μ.O.=1,95), το ΦΥΛΟ (Z=-2,881 , p=0,04 , όπου ο συνολικός 

μέσος όρος της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των αντρών είναι καλύτερος από 

εκείνο των γυναικών με Μ.O.=1,76 έναντι Μ.O.=1,91) (Παράρτημα Ν΄, πίνακας 1) 

και τους ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Chi-Square=17,407 , df= 2 , 

p<0,01 (Παράρτημα Ν΄, πίνακας 1), όπου ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης των διευθυντικών στελεχών με κάποια σεμιναριακή 

επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι καλύτερος, τόσο από εκείνο των 

διευθυντικών στελεχών χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων, όσο και από εκείνο των διευθυντικών στελεχών με 

πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων με Μ.O.=1,73 έναντι Μ.Ο.=1,77 και Μ.O.=1,94 αντίστοιχα)  

(Παράρτημα Ν΄, πίνακας 2).  

Αντίθετα, ο συνολικός δείκτης KG δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε σχέση με την ΠΕΡΙΟΧΗ (Z=-0,976 , p=0,471 , όπου ο συνολικός μέσος 

όρος της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των διευθυντικών στελεχών αστικής 

περιοχής είναι καλύτερος από εκείνο των διευθυντικών στελεχών μη αστικής 

περιοχής με Μ.O.=1,80 έναντι Μ.O.=1,85) και την ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ (Z=-0,976 , 

p=0,329 , όπου ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων είναι καλύτερος από 

εκείνο των διευθυντικών στελεχών 12/θέσιων μόνο σχολείων με Μ.O.=1,77 έναντι 

Μ.O.=1,83) (Παράρτημα Ν΄, πίνακας 2). Τα αντίστοιχα στατιστικά παρουσιάζονται 

στον πίνακα 3, Παράρτημα Ν΄).  

Με βάση το συνδυασμό μεταβλητών ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΘΕΣΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΦΥΛΟ, 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ και ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πραγματοποιήθηκε έρευνα λαμβάνοντας υπόψη 

ξεχωριστά τις μεταβλητές του κάθε συνδυασμού, όπως επίσης και την ενδεχόμενη 

αλληλεπίδραση των συνδυασμού των παραγόντων. Θυμίζουμε και πάλι ότι όσο 

μικρότερη είναι η τιμή που επιλέγει ο ερωτώμενος, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

ικανότητα απόδοσης που θεωρεί ότι έχει στο αντίστοιχο θέμα. Η στατιστική 

σύγκριση πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή της Ανάλυσης Διακύμανσης με 2 

Παράγοντες (two-way ANOVA). Της ανάλυσης αυτής προηγήθηκε έλεγχος για την 
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ισότητα των διακυμάνσεων μεταξύ των αντίστοιχων ομάδων (Levene’s test). Οι 

ερωτήσεις κατά τις οποίες παραβιάζεται η προϋπόθεση της ισότητας των 

διακυμάνσεων, εξαιρέθηκαν από τα αποτελέσματα. Το επίπεδο σημαντικότητας έχει 

τεθεί ίσο με 5% (p=0,05) (Παράρτημα Ν΄, πίνακας 5). Προέκυψαν τα συμπεράσματα 

που παρατίθενται στη συνέχεια: 

1. Ο συνολικός δείκτης KG παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με 

την ΕΜΠΕΙΡΙΑ και τη ΘΕΣΗ μεμονωμένα. Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και ΘΕΣΗΣ (Παράρτημα Ν΄, πίνακας 6). 

2. Ο συνολικός δείκτης KG παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με 

την ΕΜΠΕΙΡΙΑ μεμονωμένα. Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και 

ΦΥΛΟΥ (Παράρτημα Ν΄, πίνακας 6). 

3. Ο συνολικός δείκτης KG παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με 

την ΕΜΠΕΙΡΙΑ και τους ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

μεμονωμένα. Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Παράρτημα Ν΄, πίνακας 6). 

4. Ο συνολικός δείκτης KG παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με 

την ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

(Παράρτημα Ν΄, πίνακας 6). 

5. Ο συνολικός δείκτης KG παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με 

την ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (Παράρτημα Ν΄, πίνακας 6). 

Γενικότερα, παρατηρούμε ότι δε βρέθηκαν αλληλεπιδράσεις στις συγκρίσεις 

με βάση το συνδυασμό των μεταβλητών. 

Συσχέτιση των 5 παραγόντων του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt με τις 

μεταβλητές ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Στο σημείο αυτό θα συσχετίσουμε τους 5 παράγοντες του ερωτηματολογίου 

του Kelly Glodt με τις μεταβλητές: ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΠΕΡΙΟΧΗ και ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση Mann-Whitney Test για 

τη μεταβλητή ΘΕΣΗ, οι παράγοντες 1, 2, 3, 4 και 5 παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (πίνακας 39). Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% 

(p=0,05). Τα αντίστοιχα στατιστικά παρουσιάζονται στον πίνακα 40.  
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Πίνακας 39: Οι 5 παράγοντες με βάση τη μεταβλητή ΘΕΣΗ 

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 

Mann-Whitney U 4148,500 4103,500 4924,000 4181,500 4521,500 

Z -3,673 -3,770 -2,054 -3,627 -2,941 

p 0,000 0,000 0,040 0,000 0,003 

Παράγοντας 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΟΜΙΛΙΕΣ 

 

Πίνακας 40: Τα στατιστικά για τους 5 παράγοντες με βάση τη μεταβλητή ΘΕΣΗ 

Είσαστε Διευθυντής/τρια ή Υποδιευθυντής/τρια; Αριθμός Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Διευθυντής/τρια ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 151 1,8584 0,56526 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 151 1,6512 0,44942 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 151 1,4429 0,44247 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4 151 1,5894 0,52803 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 151 1,6247 0,50670 

Υποδιευθυντής/τρια ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 78 2,1891 0,66777 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 78 1,9188 0,51455 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 78 1,5817 0,49749 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4 78 1,9128 0,65472 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 78 1,9017 0,64041 

Σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση Mann-Whitney Test για τη μεταβλητή 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ, οι παράγοντες 1, 2, 3 και 4 παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές, ενώ ο παράγοντας 5 δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(πίνακας 41). Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). Τα 

αντίστοιχα στατιστικά παρουσιάζονται στον πίνακα 42.  
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Πίνακας 41: Οι 5 παράγοντες με βάση τη μεταβλητή ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 

Mann-Whitney U 5363,500 4629,500 5006,000 4246,500 5630,000 

Z -2,033 -3,525 -2,782 -4,329 -1,521 

p 0,042 0,000 0,005 0,000 0,128 

Παράγοντας 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΟΜΙΛΙΕΣ 

 

Πίνακας 42: Τα στατιστικά για τους 5 παράγοντες με βάση τη μεταβλητή ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Πόσα χρόνια έχετε ως Διευθυντής/τρια ή 

Υποδιευθυντής/τρια; 
Αριθμός Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

3 χρόνια ή λιγότερα ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 95 2,0697 0,64224 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 95 1,8725 0,50788 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 95 1,5961 0,47632 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4 95 1,8968 0,59919 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 95 1,7930 0,59187 

4 χρόνια ή περισσότερα ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 134 1,9011 0,59783 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 134 1,6501 0,45364 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 134 1,4151 0,44442 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4 134 1,5597 0,54938 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 134 1,6667 0,54993 

Σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση Mann-Whitney Test για τη μεταβλητή 

ΦΥΛΟ, ο παράγοντας 4 παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές, ενώ οι 

παράγοντες 1, 2, 3 και 5 δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (πίνακας 

43). Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). Τα αντίστοιχα 

στατιστικά παρουσιάζονται στον πίνακα 44.  
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Πίνακας 43: Οι 5 παράγοντες με βάση τη μεταβλητή ΦΥΛΟ 

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 

Mann-Whitney U 5029,000 4726,000 5154,000 4014,500 4566,500 

Z -,875 -1,542 -0,605 -3,126 -1,928 

p 0,382 0,123 0,545 0,002 0,054 

Παράγοντας 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΟΜΙΛΙΕΣ 

 

Πίνακας 44: Τα στατιστικά για τους 5 παράγοντες με βάση τη μεταβλητή ΦΥΛΟ 

Ποιό είναι το φύλο σας; Αριθμός Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Άντρας ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 162 1,9483 0,60658 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 162 1,7099 0,47694 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 162 1,4745 0,44542 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4 162 1,6148 0,54990 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 162 1,6687 0,53258 

Γυναίκα ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 67 2,0261 0,65552 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 67 1,8209 0,50989 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 67 1,5280 0,51254 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4 67 1,9045 0,64607 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 67 1,8408 0,63923 

Σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση Mann-Whitney Test για τη μεταβλητή 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, οι παράγοντες 1, 2, 3, 4 και 5 δεν παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (πίνακας 45). Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% 

(p=0,05). Τα αντίστοιχα στατιστικά παρουσιάζονται στον πίνακα 46.  
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Πίνακας 45: Οι 5 παράγοντες με βάση τη μεταβλητή ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 

Mann-Whitney U 4628,000 5104,000 5095,000 5140,000 5371,500 

Z -1,658 -0,608 -0,633 -0,531 -0,017 

p 0,097 0,543 0,527 0,595 0,987 

Παράγοντας 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΟΜΙΛΙΕΣ 

 

Πίνακας 46: Τα στατιστικά για τους 5 παράγοντες με βάση τη μεταβλητή 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 

Ποιά είναι η οργανικότητα του σχολείου που 

διευθύνετε; 
Αριθμός Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

6/θέσιο έως 11/θέσιο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 66 1,8693 0,58975 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 66 1,6953 0,42042 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 66 1,4602 0,43807 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4 66 1,6636 0,54818 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 66 1,7020 0,48615 

12/θέσιο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 163 2,0123 0,63010 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 163 1,7614 0,51323 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 163 1,5023 0,47699 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4 163 1,7141 0,61140 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 163 1,7260 0,60169 

Σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση Mann-Whitney Test για τη μεταβλητή 

ΠΕΡΙΟΧΗ, οι παράγοντες 1, 2, 3, 4 και 5 δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (πίνακας 47). Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). Τα 

αντίστοιχα στατιστικά παρουσιάζονται στον πίνακα 48.  
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Πίνακας 47: Οι 5 παράγοντες με βάση τη μεταβλητή ΠΕΡΙΟΧΗ 

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 

Mann-Whitney U 4415,000 4349,000 4258,500 4584,500 4596,000 

Z -1,126 -1,280 -1,501 -0,739 -0,721 

p 0,260 0,201 0,133 0,460 0,471 

Παράγοντας 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΟΜΙΛΙΕΣ 

 

Πίνακας 48: Τα στατιστικά για τους 5 παράγοντες με βάση τη μεταβλητή ΠΕΡΙΟΧΗ 

Ποιά είναι η οργανικότητα του σχολείου που 

διευθύνετε; 
Αριθμός Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Μη Αστική ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 57 2,0417 0,61298 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 57 1,8168 0,51025 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 57 1,5439 0,41153 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4 57 1,7263 0,51635 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 57 1,7602 0,54465 

Αστική ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 172 1,9477 0,62345 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 172 1,7177 0,47981 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 172 1,4724 0,48191 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4 172 1,6907 0,61760 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 172 1,7054 0,57885 

Σύμφωνα με την παραγοντική ανάλυση Kruskal-Wallis Test για τη μεταβλητή 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, οι παράγοντες 1, 2, 3 και 4 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές, ενώ ο παράγοντας 5 δεν παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (πίνακας 49). Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί 

ίσο με 5% (p=0,05). Τα αντίστοιχα στατιστικά παρουσιάζονται στον πίνακα 50.  
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Πίνακας 49: Οι 5 παράγοντες με βάση τη μεταβλητή ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 

Mann-Whitney U 7,502 7,297 6,206 6,944 3,498 

Z 2 2 2 2 2 

p 0,023 0,026 0,045 0,031 0,174 

Παράγοντας 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΟΜΙΛΙΕΣ 

 

Πίνακας 50: Τα στατιστικά για τους 5 παράγοντες με βάση τη μεταβλητή ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Τί τίτλους σπουδών κατέχετε στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων - Οργανισμών; 
Αριθμός Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Καμία εκπαίδευση ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 73 2,1404 0,70678 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 73 1,8737 0,52877 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 73 1,5651 0,47007 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4 73 1,8438 0,63705 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 73 1,8447 0,61132 

Σεμιναριακή εκπαίδευση ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 133 1,8759 0,57581 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 133 1,6658 0,45802 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 133 1,4305 0,44711 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4 133 1,6075 0,55998 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 133 1,6541 0,53718 

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 23 1,9837 0,46968 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 23 1,7681 0,45185 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 23 1,5978 0,52081 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4 23 1,7739 0,55695 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 23 1,6957 0,57659 
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Μερικές συσχετίσεις των 5 παραγόντων του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt 

ως προς τη μεταβλητή ΨΕΥΔΟΣ 

Στο σημείο αυτό θα υπολογίσουμε τις μερικές συσχετίσεις των 5 παραγόντων 

του ερωτηματολογίου Principals’ Perception of Competence Survey του Kelly Glodt, 

ελέγχοντας την επίδραση της μεταβλητής ΨΕΥΔΟΣ, με τους 3 παράγοντες του 

ερωτηματολόγιου της Προσωπικότητας Ενηλίκων του Eysenck (EPQ), δηλαδή το 

Νευρωτισμό, τον Ψυχωτισμό και την Εξωστρέφεια, με τους 2 παράγοντες του 

ερωτηματολόγιου Αυτοεκτιμήσεως  (STAI), δηλαδή το «άγχος» ως χαρακτηρολογική 

παράμετρο (Trait) και ως τρέχουσα συναισθηματική κατάσταση (State), καθώς 

επίσης και με τους 3 παραμέτρους του ερωτηματολόγιου Δυσλειτουργικών Στάσεων 

(DAS), δηλαδή την «Τελειοθηρία», την «Ανάγκη για Αποδοχή», αλλά και τη 

συνολική των δύο αυτών. Η επίδραση της μεταβλητής ΨΕΥΔΟΣ θα διατηρείται 

σταθερή κατά τον υπολογισμό των αντίστοιχων συσχετίσεων.  

Ειδικότερα, ο παράγοντας DASTOTAL παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μόνο με τον παράγοντα 2, ενώ δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τους παράγοντες 1, 3, 4 και 5 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt 

(πίνακας 51). Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). Παρόλα 

αυτά, οι συσχετίσεις είναι ιδιαίτερα ασθενείς. 

 

Πίνακας 51: Οι μερικές συσχετίσεις των 5 παραγόντων του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt με τον παράγοντα DASTOTAL 

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 

Συσχέτιση 0,078 0,131 0,089 0,047 0,082 

p 0,243 0,049 0,181 0,482 0,216 

Βαθμός ελευθερίας 226 226 226 226 226 

Παράγοντας 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΟΜΙΛΙΕΣ 
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Ο παράγοντας DASAPP παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μόνο 

με τον παράγοντα 2, ενώ δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τους 

παράγοντες 1, 3, 4 και 5 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt (πίνακας 52). Το 

επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). Παρόλα αυτά, οι συσχετίσεις 

είναι ιδιαίτερα ασθενείς. 

 

Πίνακας 52: Οι μερικές συσχετίσεις των 5 παραγόντων του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt με τον παράγοντα DASAPP 

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 

Συσχέτιση 0,123 0,148 0,104 0,045 0,101 

p 0,063 0,026 0,119 0,496 0,128 

Βαθμός ελευθερίας 226 226 226 226 226 

Παράγοντας 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΟΜΙΛΙΕΣ 

Ο παράγοντας DASPFT δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με 

κανέναν από τους πέντε παράγοντες 1, 2, 3, 4 και 5 του ερωτηματολογίου του Kelly 

Glodt (πίνακας 53). Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). 
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Πίνακας 53: Οι μερικές συσχετίσεις των 5 παραγόντων του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt με τον παράγοντα DASPFT 

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 

Συσχέτιση 0,074 0,118 0,121 0,068 0,067 

p 0,267 0,075 0,068 0,304 0,316 

Βαθμός ελευθερίας 226 226 226 226 226 

Παράγοντας 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΟΜΙΛΙΕΣ 

Ο παράγοντας STAI_STATE παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μόνο με τους παράγοντες 1 και 2, ενώ δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τους παράγοντες 3, 4, και 5 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt 

(πίνακας 54). Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (p=0,05).   

 

Πίνακας 54: Οι μερικές συσχετίσεις των 5 παραγόντων του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt με τον παράγοντα STAI_STATE 

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 

Συσχέτιση 0,168 0,250 0,085 0,087 0,097 

p 0,011 0,000 0,202 0,189 0,143 

Βαθμός ελευθερίας 226 226 226 226 226 

Παράγοντας 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΟΜΙΛΙΕΣ 
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Ο παράγοντας STAI_TRAIT παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

και με τους πέντε παράγοντες 1, 2, 3, 4 και 5 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt 

(πίνακας 55). Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). 

 

Πίνακας 55: Οι μερικές συσχετίσεις των 5 παραγόντων του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt με τον παράγοντα STAI_TRAIT 

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 

Συσχέτιση 0,214 0,304 0,203 0,189 0,148 

p 0,001 0,000 0,002 0,004 0,026 

Βαθμός ελευθερίας 226 226 226 226 226 

Παράγοντας 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΟΜΙΛΙΕΣ 

Ο παράγοντας EPQ_PSYCHOTICISM δεν παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με κανέναν από τους πέντε παράγοντες 1, 2, 3, 4 και 5 του 

ερωτηματολογίου του Kelly Glodt (πίνακας 56). Το επίπεδο σημαντικότητας έχει 

τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). 
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Πίνακας 56: Οι μερικές συσχετίσεις των 5 παραγόντων του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt με τον παράγοντα EPQ_PSYCHOTICISM 

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 

Συσχέτιση -0,100 -0,008 -0,048 0,010 -0,041 

p 0,132 0,901 0,474 0,875 0,541 

Βαθμός ελευθερίας 226 226 226 226 226 

Παράγοντας 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΟΜΙΛΙΕΣ 

Ο παράγοντας EPQ_NEUROTICISM παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μόνο σε σχέση με τον παράγοντα 2, ενώ δεν παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τους παράγοντες 1, 3, 4 και 5 του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt (πίνακας 57). Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). 

Παρόλα αυτά, οι συσχετίσεις είναι ιδιαίτερα ασθενείς. 

 

Πίνακας 57: Οι μερικές συσχετίσεις των 5 παραγόντων του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt με τον παράγοντα EPQ_NEUROTICISM 

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 

Συσχέτιση 0,116 0,151 0,126 0,108 0,100 

p 0,082 0,022 0,058 0,103 0,134 

Βαθμός ελευθερίας 226 226 226 226 226 

Παράγοντας 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΟΜΙΛΙΕΣ 



284 

 

Ο παράγοντας EPQ_EXTROVERSION παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με όλους τους πέντε παράγοντες 1, 2, 3, 4 και 5 του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt (πίνακας 58). Το επίπεδο σημαντικότητας έχει τεθεί ίσο με 5% (p=0,05). 

 

Πίνακας 58: Οι μερικές συσχετίσεις των 5 παραγόντων του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt με τον παράγοντα EPQ_EXTROVERSION 

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 Παράγοντας 4 Παράγοντας 5 

Συσχέτιση -0,146 -0,199 -0,285 -0,197 -0,184 

p 0,028 0,003 0,000 0,003 0,005 

Βαθμός ελευθερίας 226 226 226 226 226 

Παράγοντας 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΟΜΙΛΙΕΣ 

 

Συσχετίσεις του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt μεταξύ των ατόμων με τιμή 

κάτω από Μ.Ο.–Τ.Α. και των ατόμων με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. για κάθε 

έναν παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των μέσων τιμών για 

κάθε μία υποκλίμακα των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

Στο συγκεκριμένο τμήμα συσχετίσαμε τις μέσες τιμές των παραγόντων των 

ερωτηματολογίων EPQ (4 παράγοντες: EPQ_PSYCHOTICISM, 

EPQ_NEUROTICISM, EPQ_EXTROVERSION και EPQ_LIE), STAI (2 

παράγοντες: STAI_STATE και STAI_TRAIT) και DAS (3 παράγοντες: 

DASTOTAL, DASAPP και DASPFT) μεταξύ ατόμων με τιμή, για κάθε έναν 

παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt, κάτω από τη μέση τιμή μείον μία 

τυπική απόκλιση (Μ.Ο.–Τ.Α.) και ατόμων με τιμή πάνω από τη μέση τιμή συν μία 

τυπική απόκλιση (Μ.Ο.+Τ.Α.). 
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Παράγοντας 1 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μη 

παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney, φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, μεταξύ των ατόμων με τιμή κάτω από Μ.Ο.–

Τ.Α. του παράγοντα 1 και των ατόμων με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. του ίδιου 

παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις υποκλίμακες 

DASTOTAL, DASAPP, DASPFT, EPQ_PSYCHOTICISM και 

EPQ_EXTROVERSION των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, αφού p>0,05 

(Παράρτημα Ξ΄, Πίνακας 1). Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά, κατά μέσο όρο, μεταξύ των ατόμων με τιμή κάτω από Μ.Ο.–Τ.Α. του 

παράγοντα 1 και των ατόμων με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. του ίδιου παράγοντα του 

ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις υποκλίμακες STAI_STATE 

(p=0,020), STAI_TRAIT (p=0,001), EPQ_NEUROTICISM (p=0,034) και EPQ_LIE 

(p=0,043) (Παράρτημα Ξ΄, Πίνακας 1).  

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με τιμή κάτω από Μ.Ο.–Τ.Α. του παράγοντα 1 

(δηλαδή πιο κοντά στο 1=«απόλυτα επαρκής») παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές 

στους δείκτες STAI_STATE και EPQ_NEUROTICISM από ό,τι τα άτομα του ίδιου 

παράγοντα με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. (δηλαδή πιο κοντά στο 2=«σχετικά 

επαρκής») (Παράρτημα Ο΄, Πίνακας 1). Αντίθετα, τα άτομα με τιμή κάτω από 

Μ.Ο.–Τ.Α. του παράγοντα 1 (δηλαδή πιο κοντά στο 1=«απόλυτα επαρκής») 

παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στους δείκτες STAI_TRAIT και EPQ_LIE από ό,τι 

τα άτομα του ίδιου παράγοντα με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. (δηλαδή πιο κοντά στο 

2=«σχετικά επαρκής») (Παράρτημα Ο΄, Πίνακας 1). Δηλαδή, όσο πιο επαρκή 

αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον εαυτό τους, 

τόσο φαίνεται να μειώνονται οι τιμές των δεικτών που αφορούν το άγχος ως 

τρέχουσα κατάσταση και το νευρωτισμό. Από την άλλη πλευρά, όσο πιο επαρκή 

αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον εαυτό τους, 

τόσο φαίνεται να αυξάνονται οι τιμές των δεικτών που αφορούν το άγχος ως 

χαρακτηρολογική παράμετρο και το ψεύδος. 

 

Παράγοντας 2 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μη 

παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney, φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, μεταξύ των ατόμων με τιμή κάτω από Μ.Ο.–
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Τ.Α. του παράγοντα 2 και των ατόμων με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. του ίδιου 

παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις υποκλίμακες 

DASTOTAL, DASAPP, DASPFT, EPQ_PSYCHOTICISM, και EPQ_LIE των 

ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, αφού p>0,05 (Παράρτημα Ξ΄, Πίνακας 2). 

Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, 

μεταξύ των ατόμων με κάτω από Μ.Ο.–Τ.Α. του παράγοντα 2 και των ατόμων με 

τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. του ίδιου παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly 

Glodt σε σχέση με τις υποκλίμακες STAI_STATE (p=0,001), STAI_TRAIT 

(p=0,000),  EPQ_NEUROTICISM (p=0,029) και EPQ_EXTROVERSION 

(p=0,030) (Παράρτημα Ξ΄, Πίνακας 2). 

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με τιμή κάτω από Μ.Ο.–Τ.Α. του παράγοντα 2 

(δηλαδή πιο κοντά στο 1=«απόλυτα επαρκής») παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές 

στους δείκτες STAI_STATE, STAI_TRAIT, EPQ_NEUROTICISM και 

EPQ_EXTROVERSION από ό,τι τα άτομα του ίδιου παράγοντα με τιμή πάνω από 

Μ.Ο.+Τ.Α. (δηλαδή πιο κοντά στο 2=«σχετικά επαρκής») (Παράρτημα Ο΄, Πίνακας 

2). Δηλαδή, όσο πιο επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού 

Θεσσαλονίκης για τον εαυτό τους, τόσο φαίνεται να μειώνονται οι τιμές των 

δεικτών που αφορούν το άγχος (ως χαρακτηρολογική παράμετρο και ως τρέχουσα 

κατάσταση), το νευρωτισμό, καθώς και την εξωστρέφεια.  

 

Παράγοντας 3 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μη 

παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney, φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, μεταξύ των ατόμων με τιμή κάτω από Μ.Ο.–

Τ.Α. του παράγοντα 3 και των ατόμων με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. του ίδιου 

παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις υποκλίμακες 

DASTOTAL, DASAPP, DASPFT, EPQ_PSYCHOTICISM, και EPQ_LIE των 

ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, αφού p>0,05 (Παράρτημα Ξ΄, Πίνακας 3). 

Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, 

μεταξύ των ατόμων με κάτω από Μ.Ο.–Τ.Α. του παράγοντα 3 και των ατόμων με 

τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. του ίδιου παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly 

Glodt σε σχέση με τις υποκλίμακες STAI_STATE (p=0,024), STAI_TRAIT 

(p=0,000),  EPQ_NEUROTICISM (p=0,002) και EPQ_EXTROVERSION 

(p=0,003) (Παράρτημα Ξ΄, Πίνακας 3). 
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Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με τιμή κάτω από Μ.Ο.–Τ.Α. του παράγοντα 3 

(δηλαδή κοντά στο 1=«απόλυτα επαρκής») παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές στους 

δείκτες STAI_STATE, EPQ_NEUROTICISM και EPQ_EXTROVERSION από ό,τι 

τα άτομα του ίδιου παράγοντα με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. (δηλαδή πιο κοντά στο 

2=«σχετικά επαρκής») (Παράρτημα Ο΄, Πίνακας 3). Αντίθετα, τα άτομα με τιμή 

κάτω από Μ.Ο.+Τ.Α. του παράγοντα 3 (δηλαδή πιο κοντά στο 1=«απόλυτα 

επαρκής») παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στο δείκτη STAI_TRAIT από ό,τι τα 

άτομα του ίδιου παράγοντα με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. (δηλαδή πιο κοντά στο 

2=«σχετικά επαρκής») (Παράρτημα Ο΄, Πίνακας 3). Δηλαδή, όσο πιο επαρκή 

αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον εαυτό τους, 

τόσο φαίνεται να μειώνονται οι τιμές των δεικτών που αφορούν το άγχος ως 

τρέχουσα κατάσταση, το νευρωτισμό καθώς και την εξωστρέφεια. Από την άλλη 

πλευρά, όσο πιο επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού 

Θεσσαλονίκης για τον εαυτό τους, τόσο φαίνεται να αυξάνονται οι τιμές των 

δεικτών που αφορούν το άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρο. 

 

Παράγοντας 4 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μη 

παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney, φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, μεταξύ των ατόμων με τιμή κάτω από Μ.Ο.–

Τ.Α. του παράγοντα 4 και των ατόμων με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. του ίδιου 

παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις υποκλίμακες 

DASTOTAL, DASAPP, DASPFT, STAI_STATE, EPQ_PSYCHOTICISM και 

EPQ_EXTROVERSION και των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, αφού 

p>0,05 (Παράρτημα Ξ΄, Πίνακας 4). Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, μεταξύ των ατόμων με τιμή κάτω από Μ.Ο.–

Τ.Α. του παράγοντα 4 και των ατόμων με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. του ίδιου 

παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις υποκλίμακες 

STAI_TRAIT (p=0,002), EPQ_NEUROTICISM (p=0,004) και EPQ_LIE (p=0,019) 

(Παράρτημα Ξ΄, Πίνακας 4).  

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με τιμή κάτω από Μ.Ο.–Τ.Α. του παράγοντα 4 

(δηλαδή πιο κοντά στο 1=«απόλυτα επαρκής») παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές 

στους δείκτες STAI_TRAIT, EPQ_NEUROTICISM και EPQ_EXTROVERSION 

από ό,τι τα άτομα του ίδιου παράγοντα με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. (δηλαδή πιο 
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κοντά στο 2=«σχετικά επαρκής») (Παράρτημα Ο΄, Πίνακας 4). Δηλαδή, όσο πιο 

επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον εαυτό 

τους, τόσο φαίνεται να μειώνονται οι τιμές των δεικτών που αφορούν το άγχος ως 

χαρακτηρολογική παράμετρο, το νευρωτισμό, καθώς και την εξωστρέφεια. 

 

Παράγοντας 5 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μη-

παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney, φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, κατά μέσο όρο, μεταξύ των ατόμων με τιμή κάτω από Μ.Ο.–

Τ.Α. του παράγοντα 5 και των ατόμων με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. του ίδιου 

παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις υποκλίμακες 

DASTOTAL, DASAPP, DASPFT, STAI_STATE, EPQ_PSYCHOTICISM και 

EPQ_LIE των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, αφού p>0,05 (Παράρτημα 

Ξ΄, Πίνακας 5). Αντίθετα, φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, κατά 

μέσο όρο, μεταξύ των ατόμων με τιμή κάτω από Μ.Ο.–Τ.Α. του παράγοντα 5 και 

των ατόμων με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. του ίδιου παράγοντα του 

ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις υποκλίμακες STAI_TRAIT 

(p=0,014), EPQ_NEUROTICISM (p=0,019) και EPQ_EXTROVERSION (p=0,003) 

(Παράρτημα Ξ΄, Πίνακας 5).  

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με τιμή κάτω από Μ.Ο.–Τ.Α. του παράγοντα 5 

(δηλαδή κοντά στο 1=«απόλυτα επαρκής») παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές στους 

δείκτες STAI_TRAIT και EPQ_EXTROVERSION από ό,τι τα άτομα του ίδιου 

παράγοντα με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. (δηλαδή πιο κοντά στο 2=«σχετικά 

επαρκής») (Παράρτημα Ο΄, Πίνακας 5). Αντίθετα, τα άτομα με τιμή κάτω από 

Μ.Ο.–Τ.Α. του παράγοντα 5 (δηλαδή πιο κοντά στο 1=«απόλυτα επαρκής») 

παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στο δείκτη EPQ_NEUROTICISM από ό,τι τα 

άτομα του ίδιου παράγοντα με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. (δηλαδή πιο κοντά στο 

2=«σχετικά επαρκής») (Παράρτημα Ο΄, Πίνακας 5). Δηλαδή, όσο πιο επαρκή 

αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον εαυτό τους, 

τόσο φαίνεται να μειώνονται οι τιμές των δεικτών που αφορούν το άγχος ως 

χαρακτηρολογική παράμετρο και την εξωστρέφεια. Από την άλλη πλευρά, όσο πιο 

επαρκή αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης για τον εαυτό 

τους, τόσο φαίνεται να αυξάνονται οι τιμές των δεικτών που αφορούν το 

νευρωτισμό. 
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Συγκρίσεις και συσχετίσεις δημογραφικών στοιχείων των ερωτηθέντων και των 

9 παραγόντων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

Αρχικά συγκρίναμε τα δημογραφικά στοιχεία ξεχωριστά των ερωτηθέντων 

(θέση, εμπειρία, φύλο, ηλικία, τίτλοι στη διοίκηση επιχειρήσεων, περιοχή και 

οργανικότητα) με τους 9 παράγοντες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS. 

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκε Mann-Whitney Test για τη θέση, την εμπειρία, το 

φύλο, την περιοχή και την οργανικότητα, καθώς και Kruskal-Wallis Test για την 

ηλικία και τους τίτλους στη διοίκηση επιχειρήσεων. Από τα αποτελέσματα δεν 

προκύπτει καμία στατιστική διαφορά σε ό,τι αφορά κάποιους από τους παράγοντες 

των παραπάνω ερωτηματολογίων σε σχέση με τη θέση, την εμπειρία, την περιοχή την 

οργανικότητα, την ηλικία και τους τίτλους στη διοίκηση επιχειρήσεων. Αντίθετα σε 

ό,τι αφορά το φύλο, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο με τον παράγοντα 

STAI_TRAIT (p<0,088) (Παράρτημα Π΄). 

Στη συνέχεια, έγινε συσχέτιση της ηλικίας με τους 9 παράγοντες των 

ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS. Δε βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση του συγκεκριμένου δημογραφικού στοιχείου και των παραγόντων αυτών. 

Ο συντελεστή συσχέτισης του Pearson κυμάνθηκε από 0,31 έως 0,125 (Παράρτημα 

Π΄, πίνακας 7).  
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ––  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ––  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  

ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝ  

 

Το τμήμα αυτό ανακεφαλαιώνει τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας που 

αφορούν τόσο τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων όσο και κάθε ένα από τα 

έξι ερευνητικά ερωτήματα που κλήθηκε να απαντήσει η παρούσα έρευνα, γίνεται 

συζήτηση γι' αυτά, ενώ τέλος γίνονται κάποιες προτάσεις τόσο για την επιμόρφωση 

των διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και 

για μελλοντικούς ερευνητές. 

 

8.1 Συμπεράσματα 

Πριν ξεκινήσουμε, όμως, είναι χρήσιμο να τονίσουμε ότι στην Ελλάδα δεν 

έχουν γίνει στο παρελθόν παρόμοιες έρευνες που να σχετίζονται με τις αντιλήψεις για 

την επάρκεια – ικανότητες απόδοσης των διευθυντικών στελεχών, δηλαδή 

διευθυντών και υποδιευθυντών, σχολικών μονάδων. Επίσης, ελάχιστες είναι οι 

ανάλογες έρευνες που έχουν γίνει παγκοσμίως για τους διευθυντές και μηδαμινές για 

τους υποδιευθυντές. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τους διευθυντές, η παρούσα έρευνα 

μπορεί να συγκριθεί κυρίως με αυτή του Kelly Glodt στις Η.Π.Α. το 2006, η οποία 

αφορούσε, ωστόσο, μόνο διευθυντές και μάλιστα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τους υποδιευθυντές, δεν μπορεί να υπάρξει αντίστοιχη 

σύγκριση για τις ικανότητες απόδοσής τους, παρά μόνο παράθεση δημογραφικών 

κυρίως στοιχείων για υποδιευθυντές από έρευνες στην Ελλάδα που αφορούσαν άλλα 

αντικείμενα μελέτης. 

Σε ό,τι αφορά τους διευθυντές και τις διευθύντριες της έρευνάς μας, το 

ποσοστό για τους άντρες είναι 65,5%, ενώ το αντίστοιχο για τις γυναίκες είναι 34,5%. 

Τα συγκεκριμένα ποσοστά είναι σχεδόν όμοια με αυτά στην έρευνα του Kelly Glodt 

στο Κάνσας των Η.Π.Α. το 2006. Πιο συγκεκριμένα, σε εκείνη την έρευνα τα 

αντίστοιχα ποσοστά ήταν 63% για τους άντρες διευθυντές και 37% για τις γυναίκες 

διευθύντριες. 

Γενικά, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποτελούν τη μειοψηφία των διευθυντών 

και υποδιευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

(Φρόση, Κουϊμτζή & Παπαδήμου, 2001: 67). Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία του 
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ΥΠ.Ε.Π.Θ.
2
 που αφορούν το σχολικό έτος 2006-2007, στα οποία φαίνεται πως στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 21% της εκπαιδευτικής 

ηγεσίας και οι άντρες το 79% (Μπακάλμπαση, 2012). Παρά το γεγονός ότι τα 

δημοτικά σχολεία της χώρας μας έχουν θηλυκοποιηθεί, επειδή το διδακτικό 

προσωπικό αποτελείται κυρίως από γυναίκες, εντούτοις, οι άντρες κατέχουν την 

πλειονότητα των διευθυντικών θέσεων στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά τµήµατα 

(Παλμύρη, 2006). 

Στη Νέα Ζηλανδία, οι γυναίκες υποαντιπροσωπεύονται σε υψηλές θέσεις στα 

δημόσια σχολεία. Το 2005, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το 43,5% των 

διευθυντών ήταν γυναίκες, ενώ οι γυναίκες αποτελούσαν  πάνω από το 80% του 

εκπαιδευτικού δυναμικού της Πρωτοβάθμιας. Τα ευρήματα μίας έρευνας στη Νιγηρία 

κατέδειξαν πως το 76.5%  των διευθυντών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και το 

68,7 % των υποδιευθυντών είναι γυναίκες. Οι γυναίκες στην Νότια Κορέα 

κατέχουν το 14% των θέσεων στη σχολική ηγεσία και το 13% των διευθυντικών 

θέσεων στην Κίνα (Μπακάλμπαση, 2012).  

Συνεπώς, η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στην 

εκπαίδευση αποτελεί ένα διεθνές φαινόμενο παγκόσμιας κλίμακας. Δικαιολογείται, 

επομένως, η άποψη που υπάρχει ότι οι διευθυντικές θέσεις σχολικών μονάδων τόσο 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα όσο και γενικότερα στην εκπαίδευση 

παγκοσμίως είναι ανδροκρατούμενες. 

Αναφορικά με κάποια άλλα δημογραφικά στοιχεία της έρευνάς μας, η μεγάλη 

πλειοψηφία των διευθυντών, δηλαδή το 49,0%, έχει από 4 έως 10 χρόνια στη θέση 

του διευθυντή, αρκετά κοντά στο 41,2% των διευθυντών στο Κάνσας. Υπάρχει ένα 

ποσοστό 36,0% από αυτούς, οι οποίοι είναι νέοι στη θέση τους με λιγότερο από τρία 

έτη θητείας, σε σύγκριση με το 21,7% των νέων διευθυντών στο Κάνσας. 

Επιπρόσθετα, η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματός μας, δηλαδή το 83,9%, έχει 

ηλικία από 46 έως 55 έτη, πολύ μακριά από το 41,2% του Κάνσας. Επίσης, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων διευθυντών, δηλαδή το 68,6%, έχουν από 21 

έως 30 χρόνια διδακτικής υπηρεσίας – εμπειρίας, σε αντίθεση με το αντίστοιχο 16,6% 

των διευθυντών του Κάνσας.  

                                                 
2
 Από το 1955 έως το 2009 το αρμόδιο υπουργείο για θέματα παιδείας ονομαζόταν Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Από τις 7 Οκτωβρίου του 2009 έως τις 21 Ιουνίου του 

2012 είχε το όνομα Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υ.Π.ΔΒ.Μ.Θ). 

Σήμερα πλέον ονομάζεται Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
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Τέλος, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία των 

διευθυντών της έρευνάς μας, πάνω από τους μισούς, δηλαδή 56,7%, ασκούν 

διοικητικά καθήκοντα σε σχολεία που έχουν δύναμη από 101 έως 250 μαθητές, σε 

αντίθεση με το 30,9% των διευθυντών που ασκούν τα διοικητικά καθήκοντα σε 

σχολεία αντίστοιχης δύναμης στο Κάνσας. 

Σε ό,τι αφορά τους υποδιευθυντές της συγκεκριμένης έρευνας, όπως 

προαναφέρθηκε, δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις με παρόμοιες έρευνες, τόσο στη 

χώρα μας όσο και διεθνώς, για τον απλό λόγο ότι δεν έχουν γίνει τέτοιες έρευνες. 

Ουσιαστικά, μπορούν να γίνουν μόνο κάποιες συγκρίσεις για το φύλο τους. Στην 

έρευνά μας υπάρχουν άντρες υποδιευθυντές σε ποσοστό 68,2% και γυναίκες 

υποδιευθύντριες σε ποσοστό 31,8%. Τα ποσοστά αυτά είναι σχεδόν ανάλογα με 

εκείνα που παρουσιάσαμε για τους διευθυντές και παράλληλα συμφωνούν, όχι μόνο 

με την έρευνα που έγινε το 1998 σε υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων αστικών και 

ημιαστικών περιοχών της Ελλάδας, αλλά και με την αντίστοιχη που έλαβε χώρα το 

2005 σε υποδιευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 13 νομούς της 

Ελλάδας. Σύμφωνα με αυτές, οι γυναίκες αποτελούν τη μειοψηφία των 

υποδιευθυντών, αφού οι θέσεις τόσο των υποδιευθυντών γενικά όσο και της 

διοικητικής ιεραρχίας γενικότερα, ανήκουν σχεδόν αποκλειστικά σε άνδρες 

εκπαιδευτικούς (Καραγιάννη, 2011: 18-19). 

 

ΕΕρρεευυννηηττιικκόό  εερρώώττηημμαα  11::  ΤΤαα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  ααννττιιλλααμμββάάννοοννττααιι  γγιιαα  ττοουυςς  εεααυυττοούύςς  

ττοουυςς  όόττιι  έέχχοουυνν  ααρρκκεεττάά  υυψψηηλλόό  εεππίίππεεδδοο  εεππάάρρκκεειιααςς  ––  ιικκααννοοττήήττωωνν  ααππόόδδοοσσηηςς  σσεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  

κκοοιιννέέςς  ––  σσυυννηηθθιισσμμέέννεεςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  εευυθθύύννεεςς.. 

Η συγκεκριμένη ερώτηση σχεδιάστηκε για να καθοριστεί το αντιληπτό 

επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης συνολικά. Τα περιγραφικά στατιστικά υπολογίστηκαν για κάθε ένα από 

τα 41 στοιχεία – θέματα – ερωτήσεις της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης του 

ερωτηματολογίου για όλο το δείγμα. 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για όλο το δείγμα. Τα 

δεδομένα αποκάλυψαν ότι μόνο 5 από τους 41 μέσους όρους για τις ικανότητες 

απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για όλο το δείγμα κάτω από 2,0 . Αυτό 

σημαίνει ότι τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται 

ιδιαίτερα επαρκείς σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα πέντε αυτά 

στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 59 που ακολουθεί. Το γεγονός ότι στον πίνακα 
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υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με τα Α.Μ.Ε.Α., την εκπαιδευτική πολιτική, το 

προσωπικό και την αξιολόγηση, δυσχεραίνει σε σημαντικό βαθμό το έργο τους, αφού 

οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν έχουν υποστεί καμία πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

πάνω στα ζητήματα αυτά.  

 

Πίνακας 59: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για 

όλο το δείγμα 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,04 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,10 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,22 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,23 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,41 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τους διευθυντές. Τα 

δεδομένα αποκάλυψαν ότι μόνο 4 από τους 41 μέσους όρους για τις ικανότητες 

απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τους διευθυντές κάτω από 2,0 . Αυτό 

σημαίνει ότι οι διευθυντές του νομού Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται ιδιαίτερα 

επαρκείς σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα τέσσερα αυτά 

στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 60 που ακολουθεί. Υπάρχουν σε αυτόν ζητήματα 

για τα οποία οι διευθυντές δεν έχουν υποστεί καμία πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

 

Πίνακας 60: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 μόνο 

για τους διευθυντές 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,03 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,10 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,13 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,31 

Αν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τις συγκεκριμένες ικανότητες απόδοσης 

στις οποίες εμφάνισαν οι διευθυντές του δείγματός μας τα χειρότερα ποσοστά με τις 

αντίστοιχες από την έρευνα του Kelly Glodt στο Κάνσας των Η.Π.Α. το 2006, θα 

διαπιστώσουμε ότι σε εκείνη την έρευνα στους χαμηλότερους μέσους όρους 

βρίσκονταν οι Ερωτήσεις 30: Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών, 13: Θέματα 

ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών, 13: Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού 

συμβουλίου, 29: Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα Α.Μ.Ε.Α. και 4: 

Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων σχεδίων 

μαθημάτων. Δηλαδή, στις Η.Π.Α. οι διευθυντές δήλωσαν χαμηλά επίπεδα αντιληπτής 
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ικανότητας απόδοσης σε εντελώς διαφορετικά ζητήματα απ’ ό,τι οι διευθυντές του 

νομού Θεσσαλονίκης στη χώρα μας. 

Γενικότερα, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι διευθυντές πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της έρευνάς μας παρουσίασαν αρκετά υψηλό μέσο όρο σε ό,τι αφορά τις 

απόψεις τους για την αντιληπτή ικανότητα απόδοσής τους. Ανάλογα ήταν, επίσης, τα 

αποτελέσματα μίας παρόμοιας έρευνας των Νεοφυτίδη και συν. στην Κύπρο το 2006, 

στην οποία οι διευθυντές δηµοτικής εκπαίδευσης εμφανίστηκαν να έχουν υψηλές 

πεποιθήσεις διοικητικής επάρκειας. 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τους υποδιευθυντές. Τα 

δεδομένα αποκάλυψαν ότι συνολικά 17 από τους 41 μέσους όρους για τις ικανότητες 

απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τους υποδιευθυντές κάτω από 2,0 . Αυτό 

σημαίνει ότι οι υποδιευθυντές του νομού Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται ιδιαίτερα 

επαρκείς σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα τέσσερα αυτά 

στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 61 που ακολουθεί. Υπάρχουν και πάλι ζητήματα, 

πολύ περισσότερα σε σχέση με εκείνα των διευθυντών, για τα οποία οι υποδιευθυντές 

δεν έχουν υποστεί στο παρελθόν κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 61: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 μόνο 

για τους υποδιευθυντές 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 2,01 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 2,02 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 2,03 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 2,08 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 2,08 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 2,11 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια 2,11 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού 2,15 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές 

διδασκαλίας 2,16 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 2,16 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 2,17 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,18 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,24 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   2,26 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,41 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,45 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,60 

Διαπιστώσαμε ότι οι διευθυντές θεώρησαν το επίπεδο ικανοτήτων απόδοσής 

τους υψηλότερο από αυτό των υποδιευθυντών, δίνοντας πολύ λιγότερους μέσους 

όρους κάτω από 2,0 . Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι όλα τα 
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διευθυντικά στελέχη χρειάζονται περισσότερες γνώσεις και ικανότητες απόδοσης στη 

διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων, στην επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-

πιστοποίησης, στις δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού και στην 

εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής.  

Σημαντικές διαφορές προέκυψαν μεταξύ διευθυντών και υποδιευθυντών, 

οπότε είναι σημαντικό να σημειώσουμε εκείνες τις περιοχές που εμφανίστηκαν 

προβληματικές μόνο για τους υποδιευθυντές. Η κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής 

ηγεσίας, η κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών, η δημιουργία κλίματος υψηλών 

επιδιώξεων, η βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων, η διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων 

μαθητών, η διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας, η ανάπτυξη και 

προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια, η αποτελεσματική 

καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού, η διδασκαλία-εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας, η συμπλήρωση των 

αναφορών-εκθέσεων προς το Υ.Π.ΔΒ.Μ.Θ., η γνώση αποτελεσματικών μεθόδων 

καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές), η διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με 

τα Α.Μ.Ε.Α. και ο χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας 

αποτελούν διοικητικές ευθύνες, οι οποίες μάλλον απαιτούν από τη θέση του 

υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσει 

υψηλότερο επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης. Οπωσδήποτε, οι υποδιευθυντές θα είχαν 

πολλά να ωφεληθούν από μία πρόσθετη προετοιμασία πάνω στα παραπάνω 

ζητήματα. 

Είναι σαφές ότι ο πίνακας με τη φθίνουσα σειρά των διαχειριστικών ευθυνών 

για τις οποίες τα διευθυντικά στελέχη, δηλαδή οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές, 

αισθάνονται επαρκείς και προετοιμασμένοι, αλλά και εκείνα τα καθήκοντα που 

απαιτούν προετοιμασία και καθοδήγηση, μπορεί να δείξει την κατεύθυνση για την 

παροχή προγραμμάτων κατάρτισης. 

 

ΕΕρρεευυννηηττιικκόό  εερρώώττηημμαα  22::  ΥΥππάάρρχχεειι  δδιιααφφοορράά  σσττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ααρρχχάάρριιωωνν  κκααιι  

ττωωνν  έέμμππεειιρρωωνν  δδιιεευυθθυυννττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  εεππάάρρκκεειιαα  ––  ιικκααννόόττηηττεεςς  ααππόόδδοοσσηηςς  

σσεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  κκοοιιννέέςς  ––  σσυυννηηθθιισσμμέέννεεςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  εευυθθύύννεεςς.. 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης ερώτησης ήταν να καθοριστεί αν υπήρχε 

σημαντική διαφορά μεταξύ του αντιληπτού επιπέδου ικανοτήτων απόδοσης των 

αρχαρίων και των έμπειρων διευθυντικών στελεχών, σε σχέση με τα στοιχεία – 
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ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Για την κάθε μία από αυτές, οι μέσοι όροι της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης για τα έμπειρα και τα αρχάρια – μη έμπειρα 

διευθυντικά στελέχη συγκρίθηκαν ξεχωριστά με τη χρήση μίας σειράς από t-test για 

ανεξάρτητα δείγματα. 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι συνολικά 15 από τους 41 μέσους όρους για τις 

ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη κάτω από 2,0 . Αυτό σημαίνει ότι τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη του νομού 

Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκή σε σχέση με τις συγκεκριμένες 

διοικητικές ευθύνες. Τα δεκαπέντε αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 62 που 

ακολουθεί. Και στο συγκεκριμένο πίνακα υπάρχουν ζητήματα, για τα οποία η 

συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί ποτέ κάποια πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 62: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 μόνο 

για τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 2,01 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια 2,01 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές 

διδασκαλίας 2,02 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 2,03 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 2,03 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 2,05 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 2,08 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού 2,10 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   2,14 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 2,18 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,22 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,28 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,31 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,36 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,49 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι μόνο 3 από τους 41 μέσους όρους για τις 

ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη κάτω από 2,0 . Αυτό σημαίνει ότι τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη του νομού 

Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκή σε σχέση με τις συγκεκριμένες 

διοικητικές ευθύνες. Τα τρία αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 63 που 

ακολουθεί. Υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση ζητήματα, για τα οποία η 
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συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί ποτέ κάποια πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 63: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 μόνο 

για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,13 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,16 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,35 

Διαπιστώσαμε ότι οι διευθυντές θεώρησαν το επίπεδο ικανοτήτων απόδοσής 

τους υψηλότερο από αυτό των υποδιευθυντών, δίνοντας πολύ λιγότερους μέσους 

όρους κάτω από 2,0 . Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι όλα τα 

διευθυντικά στελέχη χρειάζονται περισσότερες γνώσεις και ικανότητες απόδοσης στη 

διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων, στην επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-

πιστοποίησης και στις δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού. 

Σημαντικές διαφορές προέκυψαν μεταξύ αρχάριων και έμπειρων 

διευθυντικών στελεχών, οπότε είναι σημαντικό να σημειώσουμε εκείνες τις περιοχές 

που εμφανίστηκαν προβληματικές μόνο για τους υποδιευθυντές. Η κατοχή δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής ηγεσίας, η δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων, η διευθέτηση 

ζητημάτων πυροπροστασίας, η διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών, η 

εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής, η ανάπτυξη και 

προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια, η αποτελεσματική 

καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού, η διδασκαλία-εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας, η συμπλήρωση των 

αναφορών-εκθέσεων προς το Υ.Π.ΔΒ.Μ.Θ., η γνώση αποτελεσματικών μεθόδων 

καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές), η διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με 

τα Α.Μ.Ε.Α. και ο χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας 

αποτελούν διοικητικές ευθύνες, οι οποίες μάλλον απαιτούν από τη θέση του αρχάριου 

διευθυντικού στελέχους της σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να 

επιδείξει υψηλότερο επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης. Σίγουρα τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη θα είχαν πολλά να ωφεληθούν από μία πρόσθετη προετοιμασία και 

κατάρτιση πάνω στα παραπάνω ζητήματα. 

Τα δεδομένα που προέκυψαν για το ερευνητικό ερώτημα 2 παρείχαν στοιχεία 

που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προτάσεις για προγράμματα προετοιμασίας. Η 

σύγκριση μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών προσδιόρισε 
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περιοχές στις οποίες τα διευθυντικά στελέχη πιθανώς να κέρδισαν σε ικανότητες 

απόδοσης μέσω εμπειρίας και εκπαίδευσης – κατάρτισης μετά την ανάληψη 

υπηρεσίας τους. 

 

ΕΕρρεευυννηηττιικκόό  εερρώώττηημμαα  33::  ΥΥππάάρρχχεειι  δδιιααφφοορράά  σσττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  

γγιιαα  ττηηνν  εεππάάρρκκεειιαα  ––ιικκααννόόττηηττεεςς  ααππόόδδοοσσηηςς  σσεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  ττηηνν  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ττοουυςς  κκααιι  κκοοιιννάά  

ππρροοσσωωππιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυςς  ((ηη  ΘΘΕΕΣΣΗΗ,,  ττοο  ΦΦΥΥΛΛΟΟ  κκααιι  οοιι  ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ))  ήή  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  γγεεννιικκόόττεερρηη  κκααττάάσστταασσηη  ((ηη  

ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  κκααιι  ηη  ΠΠΛΛΗΗΘΘΥΥΣΣΜΜΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΒΒΡΡΙΙΣΣΚΚΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ)).. 

Για να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα 3, διενεργήθηκαν μία σειρά από 

Αναλύσεις Διακυμάνσεων κατά δύο παράγοντες (two-way ANOVA). Κάθε ένα από 

τα 41 στοιχεία – θέματα – ερωτήσεις αναλύθηκε σε σχέση με την εμπειρία, με κάθε 

ένα από τα παρακάτω προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το φύλο, η θέση και οι 

τίτλοι στη διοίκηση επιχειρήσεων, καθώς και με κάποια χαρακτηριστικά κατάστασης, 

όπως είναι η οργανικότητα του σχολείου και πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής. Τα 

επόμενα τμήματα παρουσιάζουν πίνακες και συζητήσεις που περιλαμβάνουν είτε 

προσωπικά χαρακτηριστικά είτε αυτά της κατάστασης που αφορούν το ερευνητικό 

ερώτημα 3. 

 

Εμπειρία - θέση 

Για την κάθε μία από τις ερωτήσεις, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας 

απόδοσης μεταξύ των έμπειρων και των μη έμπειρων διευθυντών, καθώς και των 

έμπειρων και των μη έμπειρων υποδιευθυντών, συγκρίθηκαν ξεχωριστά με τη χρήση 

μίας σειράς από t-test για ανεξάρτητα δείγματα.  

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τους αρχάριους 

διευθυντές. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι μόνο 8 από τους 41 μέσους όρους για τις 

ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τους αρχάριους διευθυντές 

κάτω από 2,0 . Αυτό σημαίνει ότι οι αρχάριοι διευθυντές του νομού Θεσσαλονίκης 

δεν αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκείς σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές 

ευθύνες. Τα οκτώ αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 64 που ακολουθεί. Και σε 

αυτόν τον πίνακα υπάρχουν πάλι ζητήματα, για τα οποία η συγκεκριμένη κατηγορία 

στελεχών δεν έχει υποστεί στο παρελθόν κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  
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Πίνακας 64: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 μόνο 

για τους αρχάριους διευθυντές  

Ερώτηση Μέσος Όρος 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 2,01 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού 2,03 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 2,14 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,16 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,16 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,18 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,20 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,39 

Αν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τις συγκεκριμένες ικανότητες απόδοσης, 

στις οποίες εμφάνισαν οι αρχάριοι διευθυντές του δείγματός μας τα χειρότερα 

ποσοστά, με τις αντίστοιχες από την έρευνα του Kelly Glodt στο Κάνσας των Η.Π.Α. 

το 2006, θα διαπιστώσουμε ότι σε εκείνη την έρευνα στους χαμηλότερους μέσους 

όρους βρίσκονταν οι Ερωτήσεις 30: Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών, 13: 

Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών, 28: Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων 

που σχετίζονται με τους σχολικούς νόμους, 13: Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού 

συμβουλίου, 16: Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας, 25: Διαχείριση 

προϋπολογισμού σχολικής μονάδας, 38: Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου και 

20: Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος. Δηλαδή, οι αρχάριοι στις 

Η.Π.Α. διευθυντές δήλωσαν χαμηλά επίπεδα αντιληπτής ικανότητας απόδοσης σε 

εντελώς διαφορετικά ζητήματα απ’ ό,τι οι διευθυντές του νομού Θεσσαλονίκης στη 

χώρα μας 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τους αρχάριους 

υποδιευθυντές. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι πάνω από τους μισούς μέσους όρους για 

τις ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης, δηλαδή συνολικά 26 από τους 41, 

έπεσαν για τους αρχάριους υποδιευθυντές κάτω από 2,0 . Αυτό σημαίνει ότι οι 

αρχάριοι υποδιευθυντές του νομού Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκείς 

σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα είκοσι έξι αυτά στοιχεία 

παρατίθενται στον πίνακα 65 που ακολουθεί. Για μία ακόμη φορά υπάρχουν 

ζητήματα, για τα οποία η συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί ποτέ 

κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  
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Πίνακας 65: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 μόνο 

για τους αρχάριους υποδιευθυντές 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 2,01 

10. Εποπτεία του προσωπικού 2,04 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης 2,05 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 2,05 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 2,06 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 2,07 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων 

σχεδίων μαθημάτων 2,07 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  2,09 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  2,09 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 2,09 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 2,12 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 2,17 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού 2,17 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 2,18 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια 2,18 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές 

διδασκαλίας 2,19 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 2,20 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 2,22 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,29 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 2,30 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   2,34 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 2,37 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,40 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,46 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,54 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,60 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τους έμπειρους 

διευθυντές. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι 3 από τους 41 μέσους όρους για τις 

ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τους έμπειρους διευθυντές 

κάτω από 2,0 . Αυτό σημαίνει ότι οι έμπειροι διευθυντές του νομού Θεσσαλονίκης 

δεν αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκείς σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές 

ευθύνες. Τα τρία αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 66 που ακολουθεί. 

Υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση ζητήματα, για τα οποία η συγκεκριμένη 

κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί ποτέ κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  
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Πίνακας 66: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 μόνο 

για τους έμπειρους διευθυντές 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,06 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,10 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,27 

Αν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τις συγκεκριμένες ικανότητες απόδοσης, 

στις οποίες εμφάνισαν οι έμπειροι διευθυντές του δείγματός μας τα χειρότερα 

ποσοστά, με τις αντίστοιχες από την έρευνα του Kelly Glodt στο Κάνσας των Η.Π.Α. 

το 2006, θα διαπιστώσουμε ότι σε εκείνη την έρευνα στους χαμηλότερους μέσους 

όρους βρίσκονταν οι Ερωτήσεις 30: Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών, 13: 

Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών, 13: Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού 

συμβουλίου και 28: Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους. Δηλαδή, οι έμπειροι διευθυντές στις Η.Π.Α. δήλωσαν χαμηλά 

επίπεδα αντιληπτής ικανότητας απόδοσης σε εντελώς διαφορετικά ζητήματα απ’ ό,τι 

οι διευθυντές του νομού Θεσσαλονίκης στη χώρα μας 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τους έμπειρους 

υποδιευθυντές. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι μόνο 11 από τους 41 μέσους όρους για 

τις ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τους έμπειρους 

υποδιευθυντές κάτω από 2,0 . Αυτό σημαίνει ότι οι έμπειροι υποδιευθυντές του νομού 

Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκείς σε σχέση με τις συγκεκριμένες 

διοικητικές ευθύνες. Τα έντεκα αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 67 που 

ακολουθεί. Υπάρχουν ξανά ζητήματα, για τα οποία η συγκεκριμένη κατηγορία 

στελεχών δεν έχει υποστεί στο παρελθόν κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 67: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 μόνο 

για τους έμπειρους υποδιευθυντές 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια 2,02 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,02 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,03 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 2,08 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 2,10 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού 2,11 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές 

διδασκαλίας 2,12 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   2,13 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,24 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,42 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,59 
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Ολοκληρώνοντας τους επιμέρους πίνακες που αφορούν τη συσχέτιση της 

εμπειρίας με τη θέση, είναι χρήσιμο να παραθέσουμε ένα συνοπτικό συγκριτικό 

πίνακα, στον οποίο να αναγράφονται ανά ερώτηση οι καλύτεροι και οι χειρότεροι 

μέσοι όροι, ώστε να γίνουν πιο κατανοητά τα αποτελέσματα. 
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Πίνακας 68: Τα καλύτερα και τα χειρότερα ποσοστά σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση 

Εμπειρίας – Θέσης 

Ερώτηση Καλύτερα Χειρότερα 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 
Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 

Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας 

Έμπειροι Διευθυντές 

Αρχάριοι Διευθυντές 

Αρχάριοι Υποδ/ντές 

4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 

Αρχάριοι Διευθυντές Έμπειροι Υποδ/ντές 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης 
του προσωπικού 

Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

10. Εποπτεία του προσωπικού Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων 

Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 

Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  

Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών Έμπειροι Υποδ/ντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος Έμπειροι Υποδ/ντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το 
ΥΠΔΒΜΘ 

Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   

Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες 
της περιοχής 

Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  

Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Διευθυντές 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 

Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα 
ΑΜΕΑ 

Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων Έμπειροι Διευθυντές Έμπειροι Υποδ/ντές 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 

Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Διευθυντές 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Διευθυντές 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Διευθυντές 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 

Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Διευθυντές 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων Αρχάριοι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε 
διοικητικά συμβούλια 

Έμπειροι Διευθυντές Αρχάριοι Υποδ/ντές 
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Παρατηρούμε πως, σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση εμπειρίας – θέσης, στη 

συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων, δηλαδή στις 30 από τις 41, οι έμπειροι 

διευθυντές εμφανίζουν τα καλύτερα ποσοστά και οι αρχάριοι υποδιευθυντές τα 

χειρότερα. Σε όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις παρουσιάζονται εντελώς διαφορετικά 

αποτελέσματα, με μερική ή πλήρη διαφοροποίηση. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 5 

ερωτήσεις στις οποίες οι έμπειροι διευθυντές εμφανίζουν τα καλύτερα ποσοστά και οι 

αρχάριοι διευθυντές τα χειρότερα. Επίσης, υπάρχουν 2 ερωτήσεις στις οποίες οι 

έμπειροι υποδιευθυντές εμφανίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα και οι αρχάριοι 

υποδιευθυντές τα χειρότερα, 1 ερώτηση στην οποία οι έμπειροι διευθυντές 

εμφανίζουν τα καλύτερα ποσοστά και οι έμπειροι υποδιευθυντές τα χειρότερα, καθώς 

και 1 ερώτηση στην οποία ισοβαθμούν με τα καλύτερα ποσοστά οι αρχάριοι 

διευθυντές με τους έμπειρους διευθυντές. Τέλος, υπάρχουν 2 ερωτήσεις οι οποίες 

αποτελούν τις μοναδικές στις οποίες κάποιες κατηγορίες αρχαρίων, οι αρχάριοι 

διευθυντές στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις. 

Με βάση τα αποτελέσματα της συσχέτιση εμπειρίας – θέσης, γίνεται 

αντιληπτό ότι τη μεγαλύτερη ανάγκη για επιμόρφωση φαίνεται να την έχουν οι 

αρχάριοι υποδιευθυντές, ενώ αντίθετα τη μικρότερη οι έμπειροι διευθυντές. Οι 

σχεδιαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων θα έπρεπε να λάβουν πολύ σοβαρά αυτό 

το δεδομένο για τη δημιουργία προγραμμάτων είτε προετοιμασίας είτε καθοδήγησης. 

 

Εμπειρία – φύλο 

Για την κάθε μία από τις ερωτήσεις, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας 

απόδοσης για τα έμπειρα και τα μη έμπειρα διευθυντικά στελέχη, για τους έμπειρους 

και τους μη έμπειρους άντρες, καθώς και για τις έμπειρες και τις μη έμπειρες 

γυναίκες, συγκρίθηκαν ξεχωριστά με τη χρήση μίας σειράς από t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα. 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τους αρχάριους άντρες. 

Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι 9 από τους 41 μέσους όρους για τις ικανότητες 

απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τους αρχάριους άντρες κάτω από 2,0 . 

Αυτό σημαίνει ότι οι αρχάριοι άντρες του νομού Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται 

ιδιαίτερα επαρκείς σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα εννέα αυτά 

στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 69 που ακολουθεί. Υπάρχουν και πάλι ζητήματα, 

για τα οποία η συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί στο παρελθόν 

κάποιου είδους πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  
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Πίνακας 69: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για 

τους αρχάριους άντρες 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   2,02 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού 2,10 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 2,11 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,19 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 2,20 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,20 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,26 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,36 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,40 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τις αρχάριες γυναίκες. 

Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι 22 από τους 41 μέσους όρους για τις ικανότητες 

απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τις αρχάριες γυναίκες κάτω από 2,0 . Αυτό 

σημαίνει ότι οι αρχάριες γυναίκες του νομού Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται 

ιδιαίτερα επαρκείς σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα τέσσερα 

αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 70 που ακολουθεί. Υπάρχουν ξανά 

ζητήματα, για τα οποία η συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί στο 

παρελθόν κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 70: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για 

τις αρχάριες γυναίκες 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 2,01 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  2,01 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 2,01 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης 2,04 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια 2,04 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  2,05 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές 

διδασκαλίας 2,05 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 2,05 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού 2,09 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 2,14 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 2,15 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 2,16 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 2,17 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,18 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 2,21 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 2,21 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 2,28 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   2,28 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,36 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,39 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,43 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,61 
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Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τους έμπειρους άντρες. 

Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι 3 από τους 41 μέσους όρους για τις ικανότητες 

απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τους έμπειρους άντρες κάτω από 2,0 . 

Αυτό σημαίνει ότι οι έμπειροι άντρες του νομού Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται 

ιδιαίτερα επαρκείς σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα τρία αυτά 

στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 71 που ακολουθεί. Υπάρχουν και για τη 

συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών, ζητήματα για τα οποία δεν έχει υποστεί στο 

παρελθόν καμία πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 71: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για 

τους έμπειρους άντρες 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,13 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,21 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,40 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τις έμπειρες γυναίκες. 

Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι μόνο 2 από τους 41 μέσους όρους για τις ικανότητες 

απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τις έμπειρες γυναίκες κάτω από 2,0 . Αυτό 

σημαίνει ότι οι έμπειρες γυναίκες του νομού Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται 

ιδιαίτερα επαρκείς σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα δύο αυτά 

στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 72 που ακολουθεί. Υπάρχουν ξανά ζητήματα, για 

τα οποία η συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί στο παρελθόν κάποια 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 72: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για 

τις έμπειρες γυναίκες 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,15 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,17 

Ολοκληρώνοντας τους επιμέρους πίνακες που αφορούν τη συσχέτιση της 

εμπειρίας με το φύλο, είναι χρήσιμο να παραθέσουμε ένα συνοπτικό συγκριτικό 

πίνακα, στον οποίο να αναγράφονται ανά ερώτηση οι καλύτεροι και οι χειρότεροι 

μέσοι όροι, ώστε να γίνουν πιο κατανοητά τα αποτελέσματα. 
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Πίνακας 73: Τα καλύτερα και τα χειρότερα ποσοστά σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση 

Εμπειρίας – Φύλου 

Ερώτηση Καλύτερα Χειρότερα 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 

Έμπειροι Άντρες Αρχάριοι Άντρες 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας 

Έμπειρες Γυναίκες  Αρχάριες Γυναίκες 

4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 

Έμπειρες Γυναίκες Αρχάριοι Άντρες 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης 
του προσωπικού 

Έμπειροι Άντρες Αρχάριοι Άντρες 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας Έμπειροι Άντρες 
Έμπειρες Γυναίκες 

Αρχάριες Γυναίκες 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού Έμπειροι Άντρες 
Έμπειρες Γυναίκες 

Αρχάριες Γυναίκες 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων Έμπειρες Γυναίκες Αρχάριες Γυναίκες 

10. Εποπτεία του προσωπικού Έμπειρες Γυναίκες Αρχάριες Γυναίκες 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων 

Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών Έμπειρες Γυναίκες Αρχάριες Γυναίκες 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 

Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  

Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος Έμπειρες Γυναίκες Αρχάριες Γυναίκες 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης Έμπειροι Άντρες Αρχάριοι Άντρες 
Αρχάριες Γυναίκες 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το 
ΥΠΔΒΜΘ 

Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   

Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού Έμπειρες Γυναίκες Αρχάριες Γυναίκες 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες 
της περιοχής 

Έμπειρες Γυναίκες Αρχάριες Γυναίκες 

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  

Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 

Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 
Έμπειρες Γυναίκες Αρχάριοι Άντρες 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών Έμπειροι Άντρες Αρχάριοι Άντρες 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών Έμπειροι Άντρες 
Έμπειρες Γυναίκες 

Αρχάριες Γυναίκες 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 

Έμπειρες Γυναίκες Αρχάριες Γυναίκες 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου Έμπειρες Γυναίκες Αρχάριες Γυναίκες 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 

Έμπειρες Γυναίκες Αρχάριες Γυναίκες 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων Αρχάριοι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε 
διοικητικά συμβούλια 

Έμπειροι Άντρες Αρχάριες Γυναίκες 
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Παρατηρούμε πως, σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση εμπειρίας – φύλου, στην 

πλειοψηφία των ερωτήσεων, δηλαδή στις 21 από τις 41, οι έμπειροι άντρες 

εμφανίζουν τα καλύτερα ποσοστά και οι αρχάριες γυναίκες τα χειρότερα. Επίσης, 

υπάρχουν 11 ερωτήσεις στις οποίες οι έμπειρες γυναίκες εμφανίζουν τα καλύτερα 

αποτελέσματα και οι αρχάριες τα χειρότερα. Σε όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις 

παρουσιάζονται εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα, με μερική ή πλήρη 

διαφοροποίηση. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 3 ερωτήσεις στις οποίες οι έμπειροι 

άντρες εμφανίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα και οι αρχάριοι άντρες τα χειρότερα, 2 

ερωτήσεις στις οποίες οι έμπειρες γυναίκες εμφανίζουν τα καλύτερα ποσοστά και οι 

αρχάριοι άντρες τα χειρότερα, 3 ερωτήσεις στις οποίες ισοβαθμούν με τα καλύτερα 

ποσοστά οι έμπειροι άντρες με τις έμπειρες γυναίκες, καθώς και 1 ερώτηση στην 

οποία ισοβαθμούν με τα χειρότερα ποσοστά οι αρχάριοι άντρες με τις αρχάριες 

γυναίκες. Τέλος, υπάρχει και 1 ερώτηση στην οποία κάποια κατηγορία αρχαρίων, οι 

άντρες στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμφανίζει τις καλύτερες επιδόσεις. 

Με βάση τα αποτελέσματα της συσχέτισης εμπειρίας – φύλου, γίνεται 

αντιληπτό ότι τη μεγαλύτερη ανάγκη για επιμόρφωση φαίνεται να την έχουν οι 

αρχάριες γυναίκες, ενώ αντίθετα τη μικρότερη οι έμπειροι άντρες. Οι σχεδιαστές 

επιμορφωτικών προγραμμάτων θα έπρεπε να λάβουν πολύ σοβαρά αυτό το δεδομένο 

για τη δημιουργία προγραμμάτων είτε προετοιμασίας είτε καθοδήγησης. 

 

Εμπειρία – τίτλοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Για την κάθε μία από τις ερωτήσεις, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας 

απόδοσης για τα έμπειρα και τα μη έμπειρα διευθυντικά στελέχη, για τους έμπειρους 

και τους μη έμπειρους άντρες, καθώς και για τις έμπειρες και τις μη έμπειρες 

γυναίκες συγκρίθηκαν ξεχωριστά με τη χρήση μίας σειράς από t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα. 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι συνολικά 19 από τους 41 μέσους όρους για τις 

ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

κάτω από 2,0 . Αυτό σημαίνει ότι τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη της συγκεκριμένης 

κατηγορίας του νομού Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκή σε σχέση με 

τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα δεκαεννέα αυτά στοιχεία παρατίθενται 
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στον πίνακα 74 που ακολουθεί. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, για τα οποία η 

συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί στο παρελθόν κάποια 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 74: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για τα 

αρχάρια διευθυντικά στελέχη χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 2,03 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 2,05 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας  2,05 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 2,07 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης 2,11 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 2,13 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια 2,13 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 2,15 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές 

διδασκαλίας 2,16 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 2,18 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   2,22 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού 2,26 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 2,29 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,31 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 2,40 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,41 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,49 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,51 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,60 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τα δεδομένα 

αποκάλυψαν ότι 8 από τους 41 μέσους όρους για τις ικανότητες απόδοσης 

διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη με κάποια 

σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων κάτω από 2,0 . Αυτό σημαίνει 

ότι τα διευθυντικά στελέχη της συγκεκριμένης κατηγορίας του νομού Θεσσαλονίκης 

δεν αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκή σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές 

ευθύνες. Τα οκτώ αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 75 που ακολουθεί. 

Υπάρχουν πάλι ζητήματα, για τα οποία η συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει 

υποστεί στο παρελθόν κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 
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Πίνακας 75: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για τα 

αρχάρια διευθυντικά στελέχη με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 2,04 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 2,06 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   2,06 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,06 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,18 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,23 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,31 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,42 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι μόνο 12 από τους 41 

μέσους όρους για τις ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τα 

αρχάρια διευθυντικά στελέχη με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων κάτω από 2,0 . Αυτό 

σημαίνει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία διευθυντικών στελεχών του νομού 

Θεσσαλονίκης δεν αισθάνεται ιδιαίτερα επαρκής σε σχέση με τις συγκεκριμένες 

διοικητικές ευθύνες. Τα δώδεκα αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 76 που 

ακολουθεί. Υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση ζητήματα, για τα οποία η 

συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί στο παρελθόν κάποια 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 76: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για τα 

αρχάρια διευθυντικά στελέχη με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 2,05 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 2,05 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,05 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 2,09 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   2,09 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  2,09 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 2,10 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,10 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,11 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 2,14 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,20 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,35 
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Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη σχολείων χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι μόνο 9 από τους 41 μέσους όρους για 

τις ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη σχολείων χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων κάτω από 2,0 . Αυτό σημαίνει ότι τα διευθυντικά στελέχη της 

συγκεκριμένης κατηγορίας του νομού Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται ιδιαίτερα 

επαρκείς σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα εννέα αυτά στοιχεία 

παρατίθενται στον πίνακα 77 που ακολουθεί. Υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση 

ζητήματα, για τα οποία η συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί στο 

παρελθόν κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 77: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   2,02 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,03 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές 

διδασκαλίας 2,04 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,04 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 2,06 
4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 2,08 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,30 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,32 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,52 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τα δεδομένα 

αποκάλυψαν ότι μόνο 3 από τους 41 μέσους όρους για τις ικανότητες απόδοσης 

διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη με κάποια 

σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων κάτω από 2,0 . Αυτό σημαίνει 

ότι τα διευθυντικά στελέχη της συγκεκριμένης κατηγορίας του νομού Θεσσαλονίκης 

δεν αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκή σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές 

ευθύνες. Τα τρία αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 78 που ακολουθεί. 

Υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση ζητήματα, για τα οποία η συγκεκριμένη 

κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί ποτέ στο παρελθόν κάποια πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση. 
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Πίνακας 78: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,09 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,14 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,28 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι μόνο 1 από τους 41 

μέσους όρους για τις ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων κάτω από 2,0 . Αυτό 

σημαίνει ότι τα διευθυντικά στελέχη της συγκεκριμένης κατηγορίας του νομού 

Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκή σε σχέση με τις συγκεκριμένες 

διοικητικές ευθύνες. Τα τέσσερα αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 79 που 

ακολουθεί. Υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση ζητήματα, για τα οποία η 

συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί ποτέ στο παρελθόν κάποια 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 79: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,29 

Ολοκληρώνοντας τους επιμέρους πίνακες που αφορούν τη συσχέτιση της 

εμπειρίας και των τίτλων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, είναι χρήσιμο να παραθέσουμε 

ένα συνοπτικό συγκριτικό πίνακα, στον οποίο να αναγράφονται ανά ερώτηση οι 

καλύτεροι και οι χειρότεροι μέσοι όροι, ώστε να γίνουν πιο κατανοητά τα 

αποτελέσματα. 
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Πίνακας 80: Τα καλύτερα και τα χειρότερα ποσοστά σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση 

Εμπειρίας – τίτλων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ερώτηση Καλύτερα Χειρότερα 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 

Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας 

Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 

Έμπειρα με Τίτλο Έμπειρα χωρ. Τίτλο 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης 
του προσωπικού 

Έμπειρα με Επιμορ. Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας Έμπειρα με Τίτλο Έμπειρα χωρ. Τίτλο 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού Έμπειρα με Επιμορ. Αρχάρια με Τίτλο 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων Έμπειρα με Επιμορ. Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

10. Εποπτεία του προσωπικού Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων 

Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια με Τίτλο 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών Έμπειρα με Επιμορ. Αρχάρια με Τίτλο 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων Έμπειρα με Επιμορ. Αρχάρια με Τίτλο 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού Έμπειρα με Επιμορ. Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια με Τίτλο 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 

Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  

Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος Έμπειρα με Επιμορ. Αρχάρια με Τίτλο 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το 
ΥΠΔΒΜΘ 

Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   

Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες 
της περιοχής 

Έμπειρα με Επιμορ. Αρχάρια με Επιμορ. 
Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  

Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια με Τίτλο 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 

Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα 
ΑΜΕΑ 

Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια με Τίτλο 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια με Τίτλο 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια με Τίτλο 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 

Έμπειρα με Επιμορ. 
Έμπειρα με Τίτλο 

Αρχάρια με Τίτλο 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών Έμπειρα με Επιμορ. Αρχάρια με Τίτλο 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια με Τίτλο 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 

Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια με Τίτλο 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων Έμπειρα με Επιμορ. Αρχάρια χωρίς Τίτλο 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε 
διοικητικά συμβούλια 

Έμπειρα με Τίτλο Αρχάρια χωρίς Τίτλο 
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Παρατηρούμε πως, σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση εμπειρία – τίτλοι στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, στην πλειοψηφία των ερωτήσεων, δηλαδή στις 20 από τις 41, τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων εμφανίζουν τα 

καλύτερα ποσοστά και τα αρχάρια χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων τα χειρότερα. Επίσης, υπάρχουν 8 ερωτήσεις στις οποίες 

τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη με τίτλο εμφανίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα και 

τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη με τίτλο τα χειρότερα. Σε όλες τις υπόλοιπες 

ερωτήσεις παρουσιάζονται εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα, με μερική ή πλήρη 

διαφοροποίηση. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 5 ερωτήσεις στις οποίες τα έμπειρα 

διευθυντικά στελέχη με επιμόρφωση εμφανίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα και τα 

αρχάρια με τίτλο τα χειρότερα, 4 ερωτήσεις στις οποίες τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη με επιμόρφωση εμφανίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα και τα αρχάρια 

χωρίς τίτλο τα χειρότερα, 1 ερώτηση στην οποία ισοβαθμούν με τα καλύτερα 

ποσοστά τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη με επιμόρφωση και αυτά με τίτλο, καθώς 

και 1 ερώτηση στην οποία ισοβαθμούν με τα χειρότερα ποσοστά τα αρχάρια 

διευθυντικά στελέχη με επιμόρφωση και αυτά χωρίς τίτλο. Τέλος, υπάρχουν 2 

ερωτήσεις που αποτελούν τις μοναδικές στις οποίες κάποια κατηγορία έμπειρων, τα 

έμπειρα στελέχη χωρίς τίτλο στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμφανίζει τις χειρότερες 

επιδόσεις. 

Με βάση τα αποτελέσματα της συσχέτισης εμπειρία – τίτλοι στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, γίνεται αντιληπτό ότι τη μεγαλύτερη ανάγκη για επιμόρφωση φαίνεται 

να την έχουν τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη χωρίς τίτλο, ενώ αντίθετα τη μικρότερη 

τα έμπειρα με τίτλο. Οι σχεδιαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων θα έπρεπε να 

λάβουν πολύ σοβαρά αυτό το δεδομένο για τη δημιουργία προγραμμάτων είτε 

προετοιμασίας είτε καθοδήγησης. 

 

Εμπειρία – οργανικότητα 

Για την κάθε μία από τις ερωτήσεις, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας 

απόδοσης για τα έμπειρα και τα μη έμπειρα διευθυντικά στελέχη, για τους έμπειρους 

και τους μη έμπειρους άντρες, καθώς και για τις έμπειρες και τις μη έμπειρες 

γυναίκες συγκρίθηκαν ξεχωριστά με τη χρήση μίας σειράς από t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα. 
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Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι 9 από τους 

41 μέσους όρους για τις ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τα 

αρχάρια διευθυντικά στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων κάτω από 2,0 . Αυτό 

σημαίνει ότι τα διευθυντικά στελέχη αυτής της κατηγορίας του νομού Θεσσαλονίκης 

δεν αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκή σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές 

ευθύνες. Τα εννέα αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 81 που ακολουθεί. Στον 

πίνακα υπάρχουν ζητήματα, για τα οποία τα συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη δεν 

έχουν υποστεί καμία πανεπιστημιακή εκπαίδευση για τα ζητήματα αυτά.  

 

Πίνακας 81: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για τα 

αρχάρια διευθυντικά στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 2,02 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,05 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού 2,06 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,07 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές 

διδασκαλίας 2,10 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,11 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,13 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 2,28 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,39 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα αρχάρια 

διευθυντικά στελέχη των 12/θέσιων μόνο σχολείων. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι 17 

από τους 41 μέσους όρους για τις ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν 

για τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη των 12/θέσιων μόνο σχολείων κάτω από 2,0 . 

Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης 

δεν αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκή σε σχέση με αυτές τις διοικητικές ευθύνες. Τα 

δεκαεπτά αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 82 που ακολουθεί. Υπάρχουν και 

σε αυτή την περίπτωση ζητήματα, για τα οποία η συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών 

δεν έχει υποστεί ποτέ στο παρελθόν κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  
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Πίνακας 82: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για τα 

αρχάρια διευθυντικά στελέχη των 12/θέσιων μόνο σχολείων 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 2,03 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 2,04 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 2,04 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια 2,06 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 2,07 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 2,08 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού 2,11 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 2,12 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 2,13 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 2,18 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 2,20 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   2,27 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,29 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,35 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,41 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,46 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,53 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι 4 από τους 

41 μέσους όρους για τις ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων κάτω από 2,0 . Αυτό 

σημαίνει ότι τα διευθυντικά αυτά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται 

ιδιαίτερα επαρκή σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα τέσσερα 

αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 83 που ακολουθεί. Υπάρχουν και πάλι 

ζητήματα, για τα οποία η συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί ποτέ 

στο παρελθόν κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

 

Πίνακας 83: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,03 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,15 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,20 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,28 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη 12/θέσιων μόνο σχολείων. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι μόνο 3 από τους 41 

μέσους όρους για τις ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη 12/θέσιων μόνο σχολείων κάτω από 2,0 . Αυτό σημαίνει 

ότι τα συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται 

ιδιαίτερα επαρκή σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα τρία αυτά 
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στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 84 που ακολουθεί. Υπάρχουν ξανά ζητήματα, για 

τα οποία η συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί ποτέ στο παρελθόν 

κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 84: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη 12/θέσιων μόνο σχολείων 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,13 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,14 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,38 

Ολοκληρώνοντας τους επιμέρους πίνακες που αφορούν τη συσχέτιση της 

εμπειρίας με την οργανικότητα, είναι χρήσιμο να παραθέσουμε ένα συνοπτικό 

συγκριτικό πίνακα, στον οποίο να αναγράφονται ανά ερώτηση οι καλύτεροι και οι 

χειρότεροι μέσοι όροι, ώστε να γίνουν πιο κατανοητά τα αποτελέσματα. 
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Πίνακας 85: Τα καλύτερα και τα χειρότερα ποσοστά σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση 

Εμπειρίας – Οργανικότητας 

Ερώτηση Καλύτερα Χειρότερα 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 12/θ 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 

Έμπειρα 6-11/θ Αρχάρια 6/θ-11/θ 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας 

Έμπειρα 6/θ-11/θ  Αρχάρια 6/θ-11/θ 

4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 

Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης 
του προσωπικού 

Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

10. Εποπτεία του προσωπικού Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 6/θ-11/θ 
Αρχάρια 12/θ 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων 

Έμπειρα 6/θ-11/θ 
Έμπειρα 12/θ 

Αρχάρια 12/θ 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 12/θ 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 12/θ 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 12/θ 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 

Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 6/θ-11/θ 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  

Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 12/θ 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 12/θ 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης Αρχάρια 6/θ-11/θ 
Έμπειρα 12/θ 

Αρχάρια 12/θ 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το 
ΥΠΔΒΜΘ 

Αρχάρια 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   

Αρχάρια 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού Αρχάρια 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες 
της περιοχής 

Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 12/θ 

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  

Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 12/θ 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 

Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 12/θ 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα 
ΑΜΕΑ 

Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 12/θ 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 12/θ 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 12/θ 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 12/θ 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 

Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 6/θ-11/θ 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 6/θ-11/θ 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 6/θ-11/θ 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 

Έμπειρα 6/θ-11/θ Αρχάρια 12/θ 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 12/θ 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε 
διοικητικά συμβούλια 

Έμπειρα 12/θ Αρχάρια 12/θ 
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Παρατηρούμε πως, σε ότι αφορά τη συσχέτιση εμπειρίας – οργανικότητας, σε 

πολλές ερωτήσεις, δηλαδή σε 15 από τις 41, τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη 

12/θέσιων μόνο σχολείων εμφανίζουν τα καλύτερα ποσοστά και τα αρχάρια 

διευθυντικά στελέχη 12/θέσιων μόνο σχολείων τα χειρότερα, ενώ σε άλλες 14 από τις 

41 ερωτήσεις, τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων 

εμφανίζουν τα καλύτερα ποσοστά και αρχάρια διευθυντικά στελέχη 12/θέσιων μόνο 

σχολείων τα χειρότερα. Σε όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις παρουσιάζονται εντελώς 

διαφορετικά αποτελέσματα, με μερική ή πλήρη διαφοροποίηση. Πιο συγκεκριμένα, 

υπάρχουν 3 ερωτήσεις στις οποίες τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη 12/θέσιων μόνο 

σχολείων εμφανίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα και τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων τα χειρότερα, καθώς και 3 ερωτήσεις στις 

οποίες τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων εμφανίζουν 

τα καλύτερα ποσοστά και τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων 

σχολείων τα χειρότερα. Επίσης, υπάρχει 1 ερώτηση στην οποία ισοβαθμούν με τα 

καλύτερα ποσοστά τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων 

σχολείων με αυτά των 12/θέσιων μόνο σχολείων, 1 ερώτηση στην οποία ισοβαθμούν 

με τα χειρότερα ποσοστά τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων 

σχολείων με τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη 12/θέσιων μόνο σχολείων, καθώς και 1 

ερώτηση στην οποία ισοβαθμούν με τα καλύτερα ποσοστά τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων με τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη 

12/θέσιων μόνο σχολείων. Τέλος, υπάρχουν και 3 ερωτήσεις οι οποίες αποτελούν τις 

μοναδικές που κάποια κατηγορία αρχαρίων, τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη 

6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμφανίζει τις 

καλύτερες επιδόσεις. 

Διαπιστώνουμε ότι συνολικά τα διευθυντικά στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων 

σχολείων της συγκεκριμένης έρευνας εμφανίζουν ελαφρώς καλύτερο μέσο όρο 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης σε σχέση με τα αντίστοιχα των 12/θέσιων μόνο 

σχολείων. Φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών δημιουργεί αυξημένο φόρτο 

εργασίας και απαιτεί ανάληψη περισσότερων και μεγαλύτερων ευθυνών, δεδομένα τα 

οποία ωθούν τα διευθυντικά στελέχη των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα να αισθάνονται λιγότερο επαρκείς για τους εαυτούς τους. Διαφορετικά ήταν, 

ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας των Νεοφυτίδη και συν. μόνο σε διευθυντές 

δηµοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο το 2006, στην οποία οι διευθυντές που 

εργάζονταν σε σχολεία µε µεγάλο αριθµό µαθητών είχαν στατιστικά υψηλότερες 
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πεποιθήσεις επάρκειας από τους διευθυντές που εργάζονταν σε μικρότερα σχολεία, 

αφού μάλλον τα μεγάλα σχολεία παρέχουν πιο σύνθετες οργανωτικές προκλήσεις και 

επιπλέον έχουν πιο αυστηρές απαιτήσεις από τους διευθυντές. Γι’ αυτό το λόγο οι 

διευθυντές που δουλεύουν σε τέτοια σχολεία, πιθανόν να νιώθουν πιο επαρκείς, απ’ 

ό,τι πραγματικά είναι, επειδή ακριβώς έχουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας και 

περισσότερες ευθύνες.  

Με βάση τα αποτελέσματα της συσχέτιση εμπειρίας – οργανικότητας, γίνεται 

αντιληπτό ότι τη μεγαλύτερη ανάγκη για επιμόρφωση φαίνεται να την έχουν αρχάρια 

διευθυντικά στελέχη 12/θέσιων μόνο σχολείων, ενώ αντίθετα τη μικρότερη τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη, τόσο των 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων όσο και 

των 12/θέσιων μόνο σχολείων. Οι σχεδιαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων θα 

έπρεπε να λάβουν πολύ σοβαρά αυτό το δεδομένο για τη δημιουργία προγραμμάτων 

είτε προετοιμασίας είτε καθοδήγησης. 

 

Εμπειρία – περιοχή 

Για την κάθε μία από τις ερωτήσεις, οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας 

απόδοσης για τα έμπειρα και τα μη έμπειρα διευθυντικά στελέχη, για τους έμπειρους 

και τους μη έμπειρους άντρες, καθώς και για τις έμπειρες και τις μη έμπειρες 

γυναίκες συγκρίθηκαν ξεχωριστά με τη χρήση μίας σειράς από t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα. 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη σχολείων μη αστικής περιοχής. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι 13 από τους 41 

μέσους όρους για τις ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τα 

αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων μη αστικής περιοχής κάτω από 2,0 . Αυτό 

σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης δεν 

αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκή σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα 

δεκατρία αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 86 που ακολουθεί. Υπάρχουν για 

μία ακόμη φορά ζητήματα, για τα οποία η συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει 

υποστεί ποτέ στο παρελθόν κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  
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Πίνακας 86: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για τα 

αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων μη αστικής περιοχής 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 2,04 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 2,07 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης 2,08 
3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές 

διδασκαλίας 2,11 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού 2,11 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 2,21 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   2,23 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,23 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,23 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 2,25 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,32 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,44 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,45 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη σχολείων αστικής περιοχής. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι 15 από τους 41 

μέσους όρους για τις ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τα 

αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων αστικής περιοχής κάτω από 2,0 . Αυτό 

σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης δεν 

αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκή σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα 

δεκαπέντε αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 87 που ακολουθεί. Υπάρχουν και 

πάλι ζητήματα, για τα οποία η συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί 

ποτέ στο παρελθόν κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 87: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για τα 

αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων αστικής περιοχής 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 2,03 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια 2,04 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 2,04 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 2,04 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 2,05 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 2,05 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 2,06 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού 2,09 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας   2,10 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 2,16 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,22 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,30 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,30 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,33 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,51 
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Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη σχολείων μη αστικής περιοχής. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι μόνο 5 από τους 

41 μέσους όρους για τις ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων μη αστικής περιοχής κάτω από 2,0 . Αυτό 

σημαίνει ότι τα διευθυντικά αυτά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης δεν αισθάνονται 

ιδιαίτερα επαρκή σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα πέντε αυτά 

στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 88 που ακολουθεί. Υπάρχουν ξανά ζητήματα, για 

τα οποία η συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί ποτέ στο παρελθόν 

κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 88: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων μη αστικής περιοχής 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2,08 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής 2,15 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,22 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,30 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,33 

Οι αντιληπτοί μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη σχολείων αστικής περιοχής. Τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι μόνο 3 από τους 41 

μέσους όρους για τις ικανότητες απόδοσης διοικητικής ευθύνης έπεσαν για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων αστικής περιοχής κάτω από 2,0 . Αυτό 

σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης δεν 

αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκή σε σχέση με τις συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες. Τα 

τρία αυτά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 89 που ακολουθεί. Και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν ζητήματα, για τα οποία η συγκεκριμένη 

κατηγορία στελεχών δεν έχει υποστεί ποτέ στο παρελθόν κάποια πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση.  

 

Πίνακας 89: Οι μέσοι όροι των ικανοτήτων απόδοσης που έπεσαν κάτω από 2,0 για τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων αστικής περιοχής 

Ερώτηση Μέσος Όρος 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,11 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2,11 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,36 

Ολοκληρώνοντας τους επιμέρους πίνακες που αφορούν τη συσχέτιση της 

εμπειρίας με την περιοχή, είναι χρήσιμο να παραθέσουμε ένα συνοπτικό συγκριτικό 
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πίνακα, στον οποίο να αναγράφονται ανά ερώτηση οι καλύτεροι και οι χειρότεροι 

μέσοι όροι, ώστε να γίνουν πιο κατανοητά τα αποτελέσματα. 
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Πίνακας 90: Τα καλύτερα και τα χειρότερα ποσοστά σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση 

Εμπειρίας – Περιοχής 

Ερώτηση Καλύτερα Χειρότερα 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας Έμπειρα Αστικής Αρχάρια Αστικής 

2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 

Έμπειρα Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας 

Έμπειρα Αστικής 
Έμπειρα μη Αστικής 

Αρχάρια μη Αστικής 

4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 

Έμπειρα μη Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης 
του προσωπικού 

Έμπειρα μη Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων Έμπειρα μη Αστικής Αρχάρια Αστικής 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας Έμπειρα Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού Έμπειρα Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων Έμπειρα μη Αστικής Αρχάρια Αστικής 

10. Εποπτεία του προσωπικού Έμπειρα Αστικής Αρχάρια Αστικής 

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου  Έμπειρα Αστικής 
Έμπειρα μη Αστικής 

Αρχάρια μη Αστικής 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων 

Έμπειρα Αστικής Αρχάρια Αστικής 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών Έμπειρα Αστικής Αρχάρια Αστικής 

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων Έμπειρα Αστικής Αρχάρια Αστικής 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού Έμπειρα Αστικής Αρχάρια Αστικής 

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας Έμπειρα Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 

Έμπειρα Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  

Έμπειρα Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών Έμπειρα Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος Έμπειρα Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης Έμπειρα Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το 
ΥΠΔΒΜΘ 

Έμπειρα μη Αστικής Αρχάρια Αστικής 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   

Έμπειρα μη Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού Έμπειρα Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας Έμπειρα μη Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες 
της περιοχής 

Έμπειρα Αστικής Αρχάρια Αστικής 

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  

Έμπειρα μη Αστικής Αρχάρια Αστικής 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 

Έμπειρα Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα 
ΑΜΕΑ 

Έμπειρα Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών Έμπειρα Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων Έμπειρα Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 
Αρχάρια Αστικής 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών Έμπειρα Αστικής Αρχάρια Αστικής 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου  Έμπειρα Αστικής Αρχάρια Αστικής 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων Έμπειρα Αστικής Αρχάρια Αστικής 

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 

Έμπειρα Αστικής 
Έμπειρα μη Αστικής 

Αρχάρια Αστικής 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών Έμπειρα μη Αστικής Αρχάρια Αστικής 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων Έμπειρα Αστικής Αρχάρια μη Αστικής 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου Έμπειρα Αστικής Αρχάρια Αστικής 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 

Έμπειρα Αστικής Αρχάρια Αστικής 

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων Έμπειρα Αστικής Αρχάρια Αστικής 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε 
διοικητικά συμβούλια 

Έμπειρα Αστικής Αρχάρια Αστικής 
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Παρατηρούμε πως, σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση εμπειρίας – περιοχής, σε 

αρκετές ερωτήσεις, δηλαδή σε 14 από τις 41, τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη 

σχολείων αστικής περιοχής εμφανίζουν τα καλύτερα ποσοστά και τα αρχάρια 

διευθυντικά στελέχη σχολείων αστικής περιοχής τα χειρότερα, ενώ σε άλλες 14 από 

τις 41 ερωτήσεις τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων αστικής περιοχής 

εμφανίζουν τα καλύτερα ποσοστά και τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων μη 

αστικής περιοχής τα χειρότερα. Σε όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις παρουσιάζονται 

εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα, με μερική ή πλήρη διαφοροποίηση. Πιο 

συγκεκριμένα, υπάρχουν 5 ερωτήσεις στις οποίες τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη 

σχολείων μη αστικής περιοχής εμφανίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα και τα 

αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων αστικής περιοχής τα χειρότερα, καθώς και 4 

ερωτήσεις στις οποίες τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων μη αστικής περιοχής 

εμφανίζουν τα καλύτερα ποσοστά και τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων μη 

αστικής περιοχής τα χειρότερα. Επίσης, υπάρχουν 3 ερωτήσεις στις οποίες 

ισοβαθμούν με τα καλύτερα ποσοστά τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων 

αστικής περιοχής με τα έμπειρα των σχολείων μη αστικής περιοχής, καθώς και 1 

ερώτηση στην οποία ισοβαθμούν με τα χειρότερα ποσοστά τα αρχάρια διευθυντικά 

στελέχη σχολείων αστικής περιοχής με τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων μη 

αστικής περιοχής. Τέλος, δεν υπάρχει καμία ερώτηση στην οποία κάποια κατηγορία 

αρχαρίων να εμφανίζει τις καλύτερες επιδόσεις. 

Με βάση τα αποτελέσματα της συσχέτισης εμπειρίας – περιοχής, γίνεται 

αντιληπτό ότι μεγαλύτερη ανάγκη για επιμόρφωση φαίνεται να έχουν τα αρχάρια 

διευθυντικά στελέχη σχολείων, τόσο αστικής περιοχής όσο και μη αστικής περιοχής, 

ενώ αντίθετα τη μικρότερη τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων αστικής 

περιοχής. Οι σχεδιαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων θα έπρεπε να λάβουν πολύ 

σοβαρά αυτό το δεδομένο για τη δημιουργία προγραμμάτων είτε προετοιμασίας είτε 

καθοδήγησης. 

 

ΕΕρρεευυννηηττιικκάά  ΕΕρρωωττήήμμαατταα  44,,  55  κκααιι  66 

  ΥΥππάάρρχχεειι  σσχχέέσσηη  ααννάάμμεεσσαα  σσττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  γγιιαα  ττηηνν  

εεππάάρρκκεειιαα  ––  ιικκααννόόττηηττεεςς  ααππόόδδοοσσήήςς  ττοουυςς  κκααιι  σσττηηνν  εεππίίδδρραασσηη  ττωωνν  ττεεσσσσάάρρωωνν  

δδιιαασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  ππρροοσσωωππιικκόόττηηττάάςς  ττοουυςς..  
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  ΥΥππάάρρχχεειι  σσχχέέσσηη  ααννάάμμεεσσαα  σσττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  γγιιαα  ττηηνν  

εεππάάρρκκεειιαα  ––  ιικκααννόόττηηττεεςς  ααππόόδδοοσσήήςς  ττοουυςς  κκααιι  σσττοο  εεππίίππεεδδοο  άάγγχχοουυςς  ττοουυςς..  

 ΥΥππάάρρχχεειι  σσχχέέσσηη  ααννάάμμεεσσαα  σσττιιςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  γγιιαα  ττηηνν  

εεππάάρρκκεειιαα  ––  ιικκααννόόττηηττεεςς  ααππόόδδοοσσήήςς  ττοουυςς  σσεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  ττηηνν  ππααρράάμμεεττρροο  ττηηςς  ««ααννάάγγκκηηςς  

γγιιαα  ααπποοδδοοχχήή»»  ααλλλλάά  όόχχιι  μμεε  ααυυττήήνν  ττηηςς  ««ττεελλεειιοοθθηηρρίίααςς»».. 

Στο συγκεκριμένο τμήμα έγινε συσχέτιση του ερωτηματολογίου του Kelly 

Glodt με τα ερωτηματολόγια EPQ, STAI και DAS. Με βάση τα παραπάνω 

ερευνητικά ερωτήματα, η συσχέτιση αυτή έγινε για να εξεταστεί, αν το πόσο επαρκή 

αισθάνονται τα διευθυντικά στελέχη του νομού Θεσσαλονίκης, σχετίζεται με 

συγκεκριμένες χαρακτηρολογικές παραμέτρους. Δηλαδή, επιδιώχθηκε να καθοριστεί, 

αν ψυχολογικοί παράγοντες, όπως το άγχος, η τελειοθηρία, η ανάγκη για αποδοχή και 

οι τέσσερις διαστάσεις της προσωπικότητας (εξωστρέφεια, νευρωτισμός, ψυχωτισμός 

και ψεύδος) σχετίζονται με τον τρόπο που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται το επίπεδο επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσής τους.  

Διενεργήθηκαν τα εξής είδη συσχετίσεων: αρχικά, έγινε συσχέτιση μεταξύ 

κάθε ενός εκ των πέντε παραγόντων του Ερωτηματολόγιου Έρευνας των Αντιλήψεων 

για τις Ικανότητες Απόδοσης των Διευθυντικών Στελεχών του Kelly Glodt που 

προέκυψαν από την Ανάλυση σε Παράγοντες και των εννέα υποκλιμάκων των 

ερωτηματολογίων EPQ (PSYCHOTICISM, NEUROTICISM, EXTROVERSION και 

LIE), STAI (STATE και TRAIT) και DAS (DASTOTAL, DASAPP και DASPFT). 

Στη συνέχεια επιχειρήθηκε συσχέτιση κάθε ενός από τους παράγοντες του 

ερωτηματολογίου του Kelly Glodt που προέκυψε από την Παραγοντική Ανάλυση με 

κάθε έναν από τους παράγοντες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS με τιμή 

μικρότερη και μεγαλύτερη από το μέσο όρο του κάθε παράγοντα. Αμέσως μετά 

ακολούθησε συσχέτιση μεταξύ των ατόμων με τιμή κάτω από Μ.Ο.–Τ.Α. και των 

ατόμων με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. για κάθε έναν παράγοντα του 

ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των μέσων τιμών για κάθε μία υποκλίμακα 

των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS. Εν συνεχεία συσχετίστηκε ο συνολικός 

δείκτης του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt με τις μεταβλητές: ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 

ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ακολούθως, συσχετίστηκαν οι 5 παράγοντες του 

ερωτηματολογίου του Kelly Glodt με τις μεταβλητές: ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ και ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 
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Επίσης, υπολογίστηκαν οι μερικές συσχετίσεις των 5 παραγόντων του 

ερωτηματολογίου Principals’ Perception of Competence Survey του Kelly Glodt, 

ελέγχοντας την επίδραση της μεταβλητής ΨΕΥΔΟΣ, με τις άλλους 3 παράγοντες του 

ερωτηματολόγιου της Προσωπικότητας Ενηλίκων του Eysenck (EPQ), δηλαδή το 

Νευρωτισμό, τον Ψυχωτισμό και την Εξωστρέφεια, με τους 2 παράγοντες του 

ερωτηματολόγιου Αυτοεκτιμήσεως  (STAI), δηλαδή το «άγχος» ως χαρακτηρολογική 

παράμετρο (Trait) και ως τρέχουσα συναισθηματική κατάσταση (State), καθώς 

επίσης και με τις 3 παραμέτρους του ερωτηματολόγιου Δυσλειτουργικών Στάσεων 

(DAS), δηλαδή την «Τελειοθηρία», την «Ανάγκη για Αποδοχή», αλλά και τη 

συνολική των δύο αυτών. Τέλος, συγκρίναμε τα δημογραφικά στοιχεία ξεχωριστά 

των ερωτηθέντων (θέση, εμπειρία, φύλο, ηλικία, τίτλοι στη διοίκηση επιχειρήσεων, 

περιοχή και οργανικότητα) με τους 9 παράγοντες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI 

και DAS, ενώ στη συνέχεια έγινε συσχέτιση της ηλικίας με τους 9 παράγοντες των 

ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS. 

 

Συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και 

των υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

Μετά τη Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων (Exploratory Factor Analysis) 

που διενεργήθηκε στο ερωτηματολόγιο του Kelly Glodt, προέκυψαν 5 παράγοντες, 

οι οποίοι συσχετίστηκαν με τις 9 συνολικά υποκλίμακες των ερωτηματολογίων 

EPQ, STAI και DAS. Ωστόσο, οι συσχετίσεις κρίνονται ως ασθενείς. Προέκυψαν τα 

εξής: 

 

Παράγοντας 1  

Όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα που 

σχετίζονται με τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, 

καθώς και με την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας, τόσο 

φαίνεται να μειώνεται από πλευράς τους η ανάγκη για αποδοχή, το άγχος, όχι μόνο 

ως χαρακτηρολογική παράμετρος αλλά και ως τρέχουσα κατάσταση, καθώς επίσης 

και ο νευρωτισμός.  

Βασικά, το άγχος αποτελεί εγγενή παράγοντα της προσωπικότητας και 

χαρακτηρίζει τα άτομα που διακατέχονται από χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης 

(Κυριάκου, Νικοδήμου & Πουκή, 2010). Με βάση αυτό το δεδομένο θα μπορούσε 
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να θεωρηθεί πολύ πιθανό ότι η μείωση του άγχους έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται 

ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών 

του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα του παράγοντα που σχετίζονται 

με τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και με 

την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας. Σε σχετική έρευνα των 

Γεωργογιάννη, Σπανού & Μπομπαρίδου (2009), αποδείχτηκε ότι οι διευθυντές, 

εξαιτίας του διπλού τους ρόλου, δηλαδή του διοικητικού και του επιστημονικού, 

βιώνουν μεγάλο άγχος σε ζητήματα που σχετίζονται με τις αλλαγές πολιτικής, τις 

απαιτήσεις της γραφειοκρατίας, καθώς και τις απαιτήσεις για συνεχή βελτίωση. 

Επίσης, οι Ostell & Oakland (1995) διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικές αλλαγές 

αναφέρονταν πιο συχνά ως η κυριότερη δυσκολία στο ρόλο των διευθυντών. 

Υποθέτουμε συνεπώς με βάση τα παραπάνω, ότι όσο τα διευθυντικά στελέχη 

αποβάλλουν το άγχος, όχι μόνο ως μόνιμη παράμετρο που πιθανόν να τους 

διακατέχει, αλλά και ως τρέχουσα συναισθηματική αστάθεια που ίσως να νιώθουν, 

τόσο αισθάνονται αρχικά μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και στη συνέχεια πιο σίγουροι 

για τον εαυτό τους στα ζητήματα αυτά.  

Παράλληλα, η ανάγκη για αποδοχή αποτελεί την πρώτη συναισθηματική 

ανάγκη όλων των ανθρώπων (McGraw, 2001). Οι ηγέτες οφείλουν να καθορίσουν 

τους σκοπούς και τους αντικειμενικούς στόχους του οργανισμού ή της επιχείρησης. 

Η ανάγκη για αποδοχή είναι ο λόγος που ο νέος μάνατζερ πρέπει πάντα να κινείται 

αργά, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες επειγόντων περιστατικών (Stern & Deimler, 

2006). Επομένως, τόσο ο προγραμματισμός όσο και η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, καθήκοντα δηλαδή που απαιτούν σωστά σχεδιασμένες 

κινήσεις, συνδέονται στενά με τη συγκεκριμένη παράμετρο. Φαίνεται, δηλαδή, ότι 

τα διευθυντικά στελέχη, αφού νιώσουν πιο αποδεκτοί, βιώνουν όλο και περισσότερο 

το αίσθημα του ανήκειν στη σχολική κοινότητα και αισθάνονται ότι εδραιώνουν τη 

θέση τους εντός του σχολείου. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Eysenck, ο νευρωτισμός χαρακτηρίζεται από 

υψηλές αρνητικές επιδράσεις, μία από τις οποίες είναι το άγχος (Γριμπαβιώτη & 

Ζήντρος, 2009). Τα νευρωτικά άτομα παρουσιάζουν υψηλές τιμές σε 

χαρακτηριστικά, όπως είναι: η ανασφάλεια, η ανεπάρκεια, η κατωτερότητα και το 

άγχος (Βασιλείου, 2000). Δηλαδή, ο νευρωτικός άνθρωπος έχει τάση προς το άγχος, 

χαμηλό βαθμό αυτοεκτίμησης και είναι συναισθηματικός (Αλεξόπουλος, 2004). 

Εύλογα, επομένως, η μείωση του άγχους οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές νευρωτισμού, 
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οι οποίες με τη σειρά τους προσφέρουν χαμηλότερο επίπεδο ανεπάρκειας, άρα και 

υψηλότερο επίπεδο αυτοεκτίμησης και αντιληπτής επάρκειας – ικανοτήτων 

απόδοσης σχετικά με τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου, καθώς και με την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας. 

Φαίνεται, δηλαδή, ότι τα διευθυντικά στελέχη, αφού αποβάλλουν το άγχος τους, 

νιώθουν σταδιακά πιο σταθεροί συναισθηματικά και με υψηλότερο βαθμό 

αυτοεκτίμησης, άρα εύλογα αισθάνονται ότι εδραιώνουν το ρόλο τους εντός του 

σχολείου. 

Από την άλλη πλευρά, όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – 

ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της έρευνας σε ό,τι αφορά τα 

παραπάνω ζητήματα, τόσο φαίνεται να αυξάνεται από πλευράς τους η τάση για 

εξωστρέφεια και ψεύδος. 

 Κύρια χαρακτηριστικά των εσωστρεφών ατόμων είναι η έλλειψη 

αυτοπεποίθησης, οι ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες, αλλά και το άγχος (Βασιλείου, 

2000). Αντίθετα, οι εξωστρεφείς άνθρωποι διακρίνονται από αυτοεκτίμηση, 

αμύνονται απέναντι στην αλλαγή και είναι ανοικτοί σε νέες καταστάσεις (Κόκκος & 

Λιοναράκης, 1998). Δηλαδή, η εξωστρέφεια αφορά στο στοιχείο εκείνο της 

προσωπικότητας που κάνει ένα άτομο ανοικτό, κοινωνικό, αισιόδοξο και με τάση για 

αλλαγές (Αλεξόπουλος, 2004). Επίσης, οι διευθυντικές θέσεις αποτελούν τομείς που 

ευνοούν την εξωστρέφεια (Γριμπαβιώτη & Ζήντρος, 2009; Bradberry, 2007). 

Επομένως, εύλογα η αύξηση της εξωστρέφειας αυξάνει τον αντιληπτό βαθμό 

επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών, αφού συνδέεται 

στενά με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση. Κάτι τέτοιο φαίνεται 

αρκετά λογικό, αφού, όσο πιο σίγουροι αισθάνονται για τον εαυτό τους, τόσο πιο 

ανοικτοί, κοινωνικοί, αισιόδοξοι, παρορμητικοί και με τάση για αλλαγές γίνονται. 

Παράλληλα, επιδιώκουν την ευχαρίστηση από πράγματα του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. 

Τέλος, η τάση για ψεύδος υποδηλώνει κάποια μορφή κοινωνικής αφέλειας ή 

συμμόρφωσης (Φερενίδου, 2006), ωθώντας το κάθε άτομο να δίνει συμβατικές 

απαντήσεις. Εύλογα συνεπώς, τα διευθυντικά στελέχη, στην προσπάθειά τους να 

εντυπωσιάσουν τους άλλους σε ό,τι αφορά ζητήματα του παράγοντα αυτού που 

σχετίζονται με τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, 

καθώς και με την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας, είναι πολύ 

πιθανό αυτοί να απαντούν χαλαρά ή συμβατικά, με αποτέλεσμα να αυξάνει το 
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αντιληπτό επίπεδο επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσής τους. Ουσιαστικά δηλαδή, 

είναι πιο λογικό τα διευθυντικά στελέχη να δηλώνουν επαρκείς επειδή ψεύδονται και 

όχι να ψεύδονται επειδή νιώθουν επαρκείς, με το δεδομένο ότι η διευθέτηση των 

παραπάνω ζητημάτων τους αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο που σε βάθος χρόνου να 

μπορεί να επιτευχθεί. 

 

Παράγοντας 2  

Όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα που 

σχετίζονται με την καθοδήγηση – εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και 

με τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική μονάδα, τόσο φαίνεται να 

μειώνεται από πλευράς τους η ανάγκη για αποδοχή, το άγχος, όχι μόνο ως 

χαρακτηρολογική παράμετρος αλλά και ως τρέχουσα κατάσταση, καθώς επίσης και 

ο νευρωτισμός.  

 Με βάση το δεδομένο ότι το άγχος αποτελεί εγγενή παράγοντα της 

προσωπικότητας και χαρακτηρίζει τα άτομα που διακατέχονται από χαμηλό επίπεδο 

αυτοεκτίμησης, θα μπορούσε να θεωρηθεί πολύ πιθανό ότι η μείωσή του έχει ως 

αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης 

των διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα 

αυτού του παράγοντα που σχετίζονται με την καθοδήγηση – εποπτεία του 

ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και με τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική 

μονάδα. Σε σχετική έρευνα των Γεωργογιάννη, Μπομπαρίδου & Κυπριανού (2009), 

αποδείχτηκε ότι οι διευθυντές βιώνουν μεγάλο άγχος σε ζητήματα που σχετίζονται 

την ανεπαρκή επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

να επιφορτίζονται με επιπρόσθετο άγχος, αφού το έργο της καθοδήγησης των 

υφισταμένων τους καθίσταται ακόμη πιο δύσκολο. Υποθέτουμε συνεπώς, ότι όσο 

αποβάλλουν το άγχος τους, όχι μόνο ως μόνιμη παράμετρο που πιθανόν να τους 

διακατέχει, αλλά και ως τρέχουσα συναισθηματική αστάθεια που ίσως να νιώθουν, 

τόσο αισθάνονται αρχικά μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και στη συνέχεια πιο σίγουροι 

για τον εαυτό τους στα παραπάνω ζητήματα.  

Παράλληλα, διαπιστώσαμε ότι η ανάγκη για αποδοχή αποτελεί την πρώτη 

συναισθηματική ανάγκη όλων των ανθρώπων. Αποτελεί κλειδί για τους ηγέτες, 

ώστε αυτοί να αλλάξουν τις σχέσεις του οργανισμού εσωτερικά ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για να διευκολυνθούν τόσο η αποδοχή όσο και η επίτευξη των νέων 
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αντικειμενικών στόχων (Stern & Deimler, 2006). Επομένως, τόσο η καθοδήγηση – 

εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και η δημιουργία θετικού κλίματος στη 

σχολική μονάδα απαιτούν σωστά σχεδιασμένες κινήσεις και συνδέονται στενά με τη 

συγκεκριμένη παράμετρο. Φαίνεται, δηλαδή, ότι τα διευθυντικά στελέχη νιώθουν 

ότι το σχολείο που διευθύνουν αποτελεί ένα ασφαλές και σίγουρο περιβάλλον, μέσα 

στο οποίο οι ίδιοι βιώνουν την αποδοχή από τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής 

κοινότητας και αισθάνονται ότι οι ενέργειες και οι προσπάθειές τους κρίνονται 

θετικά από τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό. 

Διαπιστώσαμε παραπάνω ότι ο νευρωτισμός χαρακτηρίζεται από υψηλές 

αρνητικές επιδράσεις, μία από τις οποίες είναι το άγχος, με τα νευρωτικά άτομα να 

παρουσιάζουν υψηλές τιμές σ' αυτό. Δηλαδή, ο νευρωτικός άνθρωπος έχει τάση 

προς το άγχος και χαμηλό βαθμό αυτοεκτίμησης. Εύλογα, επομένως, η μείωση του 

άγχους τους οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές νευρωτισμού, οι οποίες με τη σειρά τους 

προσφέρουν χαμηλότερο επίπεδο ανεπάρκειας, άρα και υψηλότερο επίπεδο 

αυτοεκτίμησης και αντιληπτής επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης σχετικά με την 

καθοδήγηση – εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και με τη δημιουργία 

θετικού κλίματος στη σχολική μονάδα. Φαίνεται, δηλαδή, ότι τα διευθυντικά 

στελέχη, αφού αποβάλλουν σταδιακά το άγχος τους, νιώθουν επίσης σταδιακά πιο 

σταθεροί συναισθηματικά και με υψηλότερο βαθμό αυτοεκτίμησης και εύλογα 

αισθάνονται ότι εδραιώνουν τον καθοδηγητικό ρόλο τους εντός του σχολείου. 

Από την άλλη πλευρά, όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – 

ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της έρευνας σε ό,τι αφορά τα 

παραπάνω ζητήματα, τόσο φαίνεται να αυξάνεται από πλευράς τους η τάση για 

εξωστρέφεια. 

 Διαπιστώσαμε ότι το άγχος αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των εσωστρεφών 

ατόμων. Αντίθετα, οι εξωστρεφείς άνθρωποι διακρίνονται από αυτοεκτίμηση. 

Δηλαδή, η εξωστρέφεια αφορά στο στοιχείο εκείνο της προσωπικότητας που κάνει 

ένα άτομο κοινωνικό, ενώ τονίστηκε επίσης ότι οι διευθυντικές θέσεις αποτελούν 

τομείς που ευνοούν την εξωστρέφεια. Επομένως, εύλογα η αύξηση της εξωστρέφειας 

αυξάνει τον αντιληπτό βαθμό επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών 

στελεχών, αφού συνδέεται στενά με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και την 

αυτοεκτίμηση. Κάτι τέτοιο φαίνεται αρκετά λογικό, αφού, όσο πιο σίγουροι 

αισθάνονται για τον εαυτό τους, τόσο πιο ανοικτοί και κοινωνικοί γίνονται. 
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Εμφανίζουν κοινωνικότητα και ομιλητικότητα, ενώ παράλληλα επιδεικνύουν υψηλή 

θετική επίδραση με απώτερο σκοπό τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος. 

 

Παράγοντας 3  

Όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα που 

σχετίζονται με την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και με τη διαχείριση 

προβλημάτων της σχολικής μονάδας, τόσο φαίνεται να μειώνεται από πλευράς τους 

το άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρος, καθώς επίσης και ο νευρωτισμός.  

 Με βάση το δεδομένο ότι το άγχος αποτελεί εγγενή παράγοντα της 

προσωπικότητας και χαρακτηρίζει τα άτομα που διακατέχονται από χαμηλό επίπεδο 

αυτοεκτίμησης, θα μπορούσε να θεωρηθεί πολύ πιθανό ότι η μείωσή του έχει ως 

αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης 

των διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα του 

παράγοντα που σχετίζονται με την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και 

με τη διαχείριση προβλημάτων της σχολικής μονάδας. Οι Τσάκκιρος και Πασιαρδής 

(2002) επισημαίνουν ότι η οργάνωση του σχολείου αποτελεί παράγοντα που 

προκαλεί άγχος στους σχολικούς διευθυντές. Σε σχετική έρευνα των Γεωργογιάννη, 

Γιάννακα & Λαζαρίδου (2009) αποδείχτηκε ότι οι διευθυντές βιώνουν μεγάλο άγχος 

σε ζητήματα που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων. Επίσης, σε άλλη σχετική 

έρευνα των Γεωργογιάννη, Μπομπαρίδου & Κυπριανού (2009), αποδείχτηκε ότι οι 

διευθυντές βιώνουν μεγάλο άγχος σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διευθέτηση 

συγκρούσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού εντός της σχολικής μονάδας. 

Υποθέτουμε συνεπώς, ότι όσο τα διευθυντικά στελέχη αποβάλλουν το άγχος τους 

ως μόνιμη παράμετρο που πιθανόν να τους διακατέχει, τόσο αισθάνονται αρχικά 

μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και στη συνέχεια πιο σίγουροι για τον εαυτό τους στα 

παραπάνω ζητήματα. Το γεγονός ότι δε διακατέχονται από άγχος ως τρέχουσα 

συναισθηματική κατάσταση, ίσως και να οφείλεται στο γεγονός ότι η διαχείριση 

προβλημάτων είναι ένα ζήτημα με το οποίο έρχονται αυτοί αντιμέτωποι κατά τη 

θητεία τους ως εκπαιδευτικοί, πριν αναλάβουν κάποια διευθυντική θέση. Αυτός 

ίσως να είναι και ο λόγος που απουσιάζει από αυτόν τον παράγοντα και η ανάγκη 

για αποδοχή, αν αναλογιστούμε την πιθανή ασφάλεια και σιγουριά που τους παρέχει 

η πρότερη ιδιότητα του μάχιμου εκπαιδευτικού. 
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Διαπιστώσαμε παραπάνω ότι ο νευρωτισμός χαρακτηρίζεται από υψηλές 

αρνητικές επιδράσεις, μία από τις οποίες είναι το άγχος, ενώ τα νευρωτικά άτομα 

παρουσιάζουν υψηλές τιμές στο άγχος. Δηλαδή, ο νευρωτικός άνθρωπος έχει τάση 

προς το άγχος και χαμηλό βαθμό αυτοεκτίμησης. Εύλογα επομένως, η μείωση του 

άγχους οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές νευρωτισμού, οι οποίες με τη σειρά τους 

προσφέρουν χαμηλότερο επίπεδο ανεπάρκειας, άρα υψηλότερο επίπεδο 

αυτοεκτίμησης και αντιληπτής επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης σχετικά με την 

οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και με τη διαχείριση προβλημάτων της 

σχολικής μονάδας. Φαίνεται, δηλαδή, ότι τα διευθυντικά στελέχη, αφού αποβάλλουν 

το άγχος, νιώθουν σταδιακά πιο σταθεροί συναισθηματικά και με υψηλότερο βαθμό 

αυτοεκτίμησης και εύλογα αισθάνονται ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά τα ζητήματα πειθαρχίας είτε των εκπαιδευτικών είτε των μαθητών 

και συνεργάζονται εποικοδομητικά με συμβούλια ή συλλόγους γονέων και 

κηδεμόνων. 

Από την άλλη πλευρά, όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – 

ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της έρευνας σε ό,τι αφορά τα 

παραπάνω ζητήματα, τόσο φαίνεται να αυξάνεται από πλευράς τους η τάση για 

εξωστρέφεια και ψεύδος. 

 Διαπιστώσαμε ότι το άγχος αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των εσωστρεφών 

ατόμων. Αντίθετα, οι εξωστρεφείς άνθρωποι διακρίνονται από αυτοεκτίμηση. 

Δηλαδή, η εξωστρέφεια αφορά στο στοιχείο εκείνο της προσωπικότητας που κάνει 

ένα άτομο κοινωνικό. Οι διευθυντικές θέσεις αποτελούν τομείς που ευνοούν την 

εξωστρέφεια. Επομένως, εύλογα η αύξηση της εξωστρέφειας αυξάνει τον αντιληπτό 

βαθμό επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών, αφού 

συνδέεται στενά με την μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση. Κάτι 

τέτοιο φαίνεται αρκετά λογικό, αφού, όσο πιο σίγουροι αισθάνονται για τον εαυτό 

τους, τόσο πιο ανοικτοί και κοινωνικοί γίνονται. Εμφανίζουν κοινωνικότητα, μέσω 

της οποίας έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν καλύτερα τα προβλήματα της 

σχολικής μονάδας. 

Τέλος, παρατηρήσαμε ότι η τάση για ψεύδος υποδηλώνει κάποια μορφή 

κοινωνικής αφέλειας ή συμμόρφωσης, ωθώντας το κάθε άτομο να δίνει συμβατικές 

απαντήσεις. Εύλογα συνεπώς, τα διευθυντικά στελέχη, στην προσπάθειά τους να 

εντυπωσιάσουν τους άλλους σε ό,τι αφορά ζητήματα του παράγοντα αυτού που 

σχετίζονται με την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και με τη διαχείριση 
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προβλημάτων της σχολικής μονάδας, είναι πολύ πιθανό να απαντούν χαλαρά ή 

συμβατικά, με αποτέλεσμα να αυξάνει το αντιληπτό επίπεδο επάρκειας – 

ικανοτήτων απόδοσής τους. Η θητεία τους ως εκπαιδευτικοί στο χώρο της 

εκπαίδευσης τους δίνει το έναυσμα να πιστεύουν ότι μπορούν να παίρνουν τις 

σωστές αποφάσεις, καθώς επίσης και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς ζητήματα 

συγκρούσεων που συνεχώς προκύπτουν. 

 

Παράγοντας 4  

Όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα που 

σχετίζονται με τη διευθέτηση ζητημάτων βοηθητικού προσωπικού και γραμματείας, 

καθώς και υλικών πόρων της σχολικής μονάδας, τόσο φαίνεται να μειώνεται από 

πλευράς τους το άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρος, καθώς επίσης και ο 

νευρωτισμός.  

 Με βάση το δεδομένο ότι το άγχος αποτελεί εγγενή παράγοντα της 

προσωπικότητας και χαρακτηρίζει τα άτομα που διακατέχονται από χαμηλό επίπεδο 

αυτοεκτίμησης, θα μπορούσε να θεωρηθεί πολύ πιθανό ότι η μείωσή του έχει ως 

αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης 

των διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα του 

παράγοντα που σχετίζονται με τη διευθέτηση ζητημάτων βοηθητικού προσωπικού 

και γραμματείας, καθώς και υλικών πόρων της σχολικής μονάδας. Η έρευνα του 

Cockburn (1996) σε διευθυντές κατέληξε ότι η έλλειψη γραμματειακού προσωπικού 

αποτελεί πηγή άγχους τους. Παράλληλα, στην έρευνα του Nhondu (1999) στη 

Ζιμπάμπουε, η έλλειψη εκπαιδευτικών υλικών και οι ανεπαρκείς πόροι αποτέλεσαν 

παράγοντες άγχους. Σε σχετική έρευνα των Γεωργογιάννη, Μπομπαρίδου & 

Κυπριανού (2009), αποδείχτηκε ότι οι διευθυντές βιώνουν μεγάλο άγχος εξαιτίας 

της γραμματειακής δουλειάς. Επίσης, σε άλλη σχετική έρευνα των Γεωργογιάννη, 

Γιάννακα & Λαζαρίδου (2009), αποδείχτηκε ότι οι διευθυντές βιώνουν μεγάλο 

βαθμό άγχους, εξαιτίας της έλλειψης γραμματειακού προσωπικού εντός της 

σχολικής μονάδας. Υποθέτουμε συνεπώς, ότι όσο τα διευθυντικά στελέχη 

αποβάλλουν το άγχος τους ως μόνιμη παράμετρο που πιθανόν να τους διακατέχει, 

τόσο αισθάνονται αρχικά μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και στη συνέχεια πιο σίγουροι 

για τον εαυτό τους στα παραπάνω ζητήματα. Το γεγονός ότι δε διακατέχονται από 

άγχος ως τρέχουσα συναισθηματική κατάσταση ίσως και να οφείλεται στο γεγονός 
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ότι η έλλειψη προσωπικού και η διαχείριση πόρων είναι ζητήματα τα οποία μπορούν 

να τα φέρουν σε πέρας οι ίδιοι, επιφορτιζόμενοι προσωπικά περισσότερες ευθύνες. 

Αυτός ίσως να είναι και ο λόγος που απουσιάζει από αυτόν τον παράγοντα και η 

ανάγκη για αποδοχή, αν αναλογιστούμε την πιθανή σιγουριά που τους γεμίζει η 

εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους. 

Διαπιστώσαμε παραπάνω ότι ο νευρωτισμός σχετίζεται με το άγχος, ενώ τα 

νευρωτικά άτομα παρουσιάζουν υψηλές τιμές στο άγχος. Δηλαδή, ο νευρωτικός 

άνθρωπος έχει τάση προς το άγχος και χαμηλό βαθμό αυτοεκτίμησης. Εύλογα 

επομένως, η μείωση του άγχους οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές νευρωτισμού, οι 

οποίες με τη σειρά τους προσφέρουν χαμηλότερο επίπεδο ανεπάρκειας, άρα και 

υψηλότερο επίπεδο αυτοεκτίμησης και αντιληπτής επάρκειας – ικανοτήτων 

απόδοσης σχετικά με τη διευθέτηση ζητημάτων βοηθητικού προσωπικού και 

γραμματείας, καθώς και υλικών πόρων της σχολικής μονάδας. Φαίνεται, δηλαδή, ότι 

τα διευθυντικά στελέχη, αφού αποβάλλουν το άγχος τους, νιώθουν σταδιακά πιο 

σταθεροί συναισθηματικά και με υψηλότερο βαθμό αυτοεκτίμησης και εύλογα 

αισθάνονται αρκετά σίγουροι για τον εαυτό τους, όταν καλούνται να διαχειριστούν 

ή να διευθετήσουν θέματα που σχετίζονται με υλικούς και άυλους πόρους, καθώς 

και θέματα γραμματειακής φύσης. 

Από την άλλη πλευρά, όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – 

ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της έρευνας σε ό,τι αφορά τα 

παραπάνω ζητήματα, τόσο φαίνεται να αυξάνεται από πλευράς τους η τάση για 

εξωστρέφεια και ψεύδος. 

 Διαπιστώσαμε ότι το άγχος αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των εσωστρεφών 

ατόμων. Αντίθετα, οι εξωστρεφείς άνθρωποι διακρίνονται από αυτοεκτίμηση. 

Δηλαδή, η εξωστρέφεια αφορά στο στοιχείο εκείνο της προσωπικότητας που κάνει 

ένα άτομο κοινωνικό. Οι διευθυντικές θέσεις αποτελούν τομείς που ευνοούν την 

εξωστρέφεια. Επομένως, εύλογα η αύξηση της εξωστρέφειας αυξάνει τον αντιληπτό 

βαθμό επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών, αφού 

συνδέεται στενά με την μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση. Κάτι 

τέτοιο φαίνεται αρκετά λογικό, αφού, όσο πιο σίγουροι αισθάνονται για τον εαυτό 

τους, τόσο πιο ανοικτοί και κοινωνικοί γίνονται. Εμφανίζουν έντονες τάσεις 

κοινωνικότητας που μπορεί να συνοδεύονται και από ομιλητικότητα. 

Τέλος, η τάση για ψεύδος υποδηλώνει κάποια μορφή συμμόρφωσης, 

ωθώντας το κάθε άτομο να δίνει συμβατικές απαντήσεις. Εύλογα συνεπώς, τα 
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διευθυντικά στελέχη, στην προσπάθειά τους να εντυπωσιάσουν τους άλλους σε ό,τι 

αφορά ζητήματα του παράγοντα αυτού που σχετίζονται με τη διευθέτηση 

ζητημάτων βοηθητικού προσωπικού και γραμματείας, καθώς και υλικών πόρων της 

σχολικής μονάδας, είναι πολύ πιθανό αυτοί να απαντούν χαλαρά ή συμβατικά, με 

αποτέλεσμα να αυξάνει το αντιληπτό επίπεδο επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσής 

τους. Η δυνατότητα να εργαστούν μόνοι τους για την επίλυση των παραπάνω 

ζητημάτων, τούς δίνει τη σιγουριά να ελπίζουν ότι μπορούν τελικά να τα 

καταφέρουν. 

 

Παράγοντας 5  

Όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα που 

σχετίζονται με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε παρουσιάσεις και δημόσιες 

ομιλίες, τόσο φαίνεται να μειώνεται από πλευράς τους η ανάγκη για αποδοχή, το 

άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρος, καθώς επίσης και ο νευρωτισμός.  

 Με βάση το δεδομένο ότι το άγχος αποτελεί εγγενή παράγοντα της 

προσωπικότητας και χαρακτηρίζει τα άτομα που διακατέχονται από χαμηλό επίπεδο 

αυτοεκτίμησης, θα μπορούσε να θεωρηθεί πολύ πιθανό ότι η μείωσή του έχει ως 

αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης 

των διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα του 

παράγοντα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με τις 

παρουσιάσεις και με τις δημόσιες ομιλίες. Σε σχετική έρευνα των Γεωργογιάννη, 

Μπομπαρίδου & Κυπριανού (2009), αποδείχτηκε ότι οι διευθυντές βιώνουν μεγάλο 

άγχος εξαιτίας της ανάγκης προσαρμογής τους στις νέες τεχνολογίες. Υποθέτουμε 

συνεπώς, ότι όσο τα διευθυντικά στελέχη αποβάλλουν το άγχος τους ως μόνιμη 

παράμετρο που πιθανόν να τους διακατέχει, τόσο αισθάνονται αρχικά μεγαλύτερη 

αυτοεκτίμηση και στη συνέχεια πιο σίγουροι για τον εαυτό τους στα παραπάνω 

ζητήματα. Το γεγονός ότι δε διακατέχονται από άγχος ως τρέχουσα συναισθηματική 

κατάσταση, ίσως και να οφείλεται στο γεγονός ότι η αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών, οι παρουσιάσεις και οι δημόσιες ομιλίες αποτελούν ζητήματα που 

αγχώνουν γενικά τους διευθυντές, αλλά όχι τόσο που να τα βλέπουν ως υπαρκτά 

προβλήματα μπροστά τους, αφού το ελληνικό σχολείο ούτε κρίνεται για ζητήματα 

δημόσιας προβολής και μάρκετινγκ, ούτε απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλη εργασία μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή από τους διευθυντές. Αυτός ίσως να είναι και ο λόγος που 
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απουσιάζει από αυτόν τον παράγοντα και η ανάγκη για αποδοχή, αν αναλογιστούμε 

τη μικρή ανασφάλεια που μπορεί να τους γεμίζει η μειωμένη γνώση των 

υπολογιστών ή ακόμη και η πιθανή ανικανότητα εδραίωσης δημόσιας εικόνας, μέσω 

ομιλίας ή παρουσίασης. Τέλος, μόνο σε αυτόν τον παράγοντα απουσιάζει ο 

νευρωτισμός, ίσως γιατί η πιθανή απουσία αντιμετώπισης πρόσωπο με πρόσωπο της 

πιθανότητας τέτοιου είδους ζητημάτων, μάλλον δε διαταράσσει καθόλου τη 

συναισθηματική τους σταθερότητα, αν αναλογιστούμε μάλιστα και την ύπαρξη ενός 

τουλάχιστον εκπαιδευτικού πληροφορικής σε κάθε σχολείο.  

Από την άλλη πλευρά, όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – 

ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της έρευνας σε ό,τι αφορά τα 

παραπάνω ζητήματα, τόσο φαίνεται να αυξάνεται από πλευράς τους η τάση για 

εξωστρέφεια. 

 Διαπιστώσαμε ότι το άγχος αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των εσωστρεφών 

ατόμων. Αντίθετα, οι εξωστρεφείς άνθρωποι διακρίνονται από αυτοεκτίμηση. 

Δηλαδή, η εξωστρέφεια αφορά το στοιχείο εκείνο της προσωπικότητας που κάνει ένα 

άτομο κοινωνικό. Επομένως, εύλογα η αύξηση της εξωστρέφειας αυξάνει τον 

αντιληπτό βαθμό επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών, 

αφού συνδέεται στενά με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση. Κάτι 

τέτοιο φαίνεται αρκετά λογικό, αφού, όσο πιο σίγουροι αισθάνονται για τον εαυτό 

τους, τόσο πιο ανοικτοί, κοινωνικοί και ομιλητικοί γίνονται, δεδομένο που τους 

οπλίζει με σιγουριά για πιθανή μελλοντική δημόσια εμφάνισή τους. 
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Πίνακας 91: Συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων του ερωτηματολογίου του Kelly 

Glodt και των υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

Παράγοντας 1 2 3 4 5 

Επάρκεια 

Αύξηση - Εξωστρέφεια  

- Ψεύδος 

- Εξωστρέφεια  

 

- Εξωστρέφεια  

- Ψεύδος 

- Εξωστρέφεια 

- Ψεύδος 

- Εξωστρέφεια 

Μείωση - Ανάγκη για 

αποδοχή 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Άγχος ως 

τρέχουσα 

κατάσταση 

- Νευρωτισμός 

- Ανάγκη για 

αποδοχή 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Άγχος ως 

τρέχουσα 

κατάσταση 

- Νευρωτισμός 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Νευρωτισμός 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Νευρωτισμός 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

 

Παράγοντας 1: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Παράγοντας 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Παράγοντας 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ            

 

Συσχέτιση μεταξύ των ατόμων με τιμή μικρότερη και των ατόμων με τιμή 

μεγαλύτερη από το μέσο όρο για κάθε έναν παράγοντα του ερωτηματολογίου 

του Kelly Glodt και των μέσων τιμών για κάθε μία υποκλίμακα των 

ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

Για τις συγκεκριμένες συγκρίσεις που διενεργήθηκαν, οι συμμετέχοντες 

χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες με βάση το μέσο όρο του κάθε παράγοντα. Από τη 

μία πλευρά υπήρχαν τα άτομα με τιμή μικρότερη από το μέσο όρο του κάθε 

παράγοντα και άρα υψηλότερο αντιληπτό επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης, ενώ από 

την άλλη υπήρχαν τα άτομα με τιμή μεγαλύτερη από το μέσο όρο του κάθε 

παράγοντα και άρα χαμηλότερο αντιληπτό επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης. 

Προέκυψαν τα εξής: 

 

Παράγοντας 1 

Όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα που 
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σχετίζονται με τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, 

καθώς και με την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας, φαίνεται 

να μειώνεται από πλευράς τους το άγχος, τόσο ως χαρακτηρολογική παράμετρος 

όσο και ως τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο νευρωτισμός. 

Αντιθέτως, όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων 

απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της έρευνας σε ό,τι αφορά τα παραπάνω 

ζητήματα, τόσο φαίνεται να αυξάνεται από πλευράς τους η τάση για εξωστρέφεια 

και ψεύδος.  

 

Παράγοντας 2 

Όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα που 

σχετίζονται με καθοδήγηση – εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και με τη 

δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική μονάδα, φαίνεται να μειώνεται από 

πλευράς τους το άγχος, τόσο ως χαρακτηρολογική παράμετρος όσο και ως τρέχουσα 

κατάσταση, καθώς και ο νευρωτισμός.  

Από την άλλη πλευρά, όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – 

ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της έρευνας σε ό,τι αφορά τα 

παραπάνω ζητήματα, δεν υπάρχει καμία αυξητική τάση για οποιοδήποτε από τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που εξετάζονται.  

 

Παράγοντας 3 

Όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα που 

σχετίζονται με την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και με τη διαχείριση 

προβλημάτων της σχολικής μονάδας, φαίνεται να μειώνεται από πλευράς τους το 

άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρος, καθώς και ο νευρωτισμός.  

Αντιθέτως, όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων 

απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της έρευνας σε ό,τι αφορά τα παραπάνω 

ζητήματα, τόσο φαίνεται να αυξάνεται από πλευράς τους η τάση για εξωστρέφεια 

και ψεύδος.  
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Παράγοντας 4 

Όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα που 

σχετίζονται με τη διευθέτηση ζητημάτων βοηθητικού προσωπικού και γραμματείας, 

καθώς και υλικών πόρων της σχολικής μονάδας, φαίνεται να μειώνεται από πλευράς 

τους το άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρος.  

Από την άλλη πλευρά, όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – 

ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της έρευνας σε ό,τι αφορά τα 

παραπάνω ζητήματα, τόσο φαίνεται να αυξάνεται από πλευράς τους το ψεύδος.  

 

Παράγοντας 5 

Όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα που 

σχετίζονται με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε παρουσιάσεις και με 

δημόσιες ομιλίες, φαίνεται να μειώνεται από πλευράς τους το άγχος ως 

χαρακτηρολογική παράμετρος, καθώς και ο νευρωτισμός.  

Αντιθέτως, όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων 

απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της έρευνας σε ό,τι αφορά τα παραπάνω 

ζητήματα, δεν υπάρχει καμία αυξητική τάση για οποιοδήποτε από τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που εξετάζονται. 

 

Πίνακας 92: Συσχέτιση μεταξύ των ατόμων με τιμή μικρότερη και των ατόμων με 

τιμή μεγαλύτερη από το μέσο όρο για κάθε έναν παράγοντα του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt και των μέσων τιμών για κάθε μία υποκλίμακα των ερωτηματολογίων 

EPQ, STAI και DAS 

Παράγοντας 1 2 3 4 5 

Επάρκεια 

Αύξηση - Εξωστρέφεια  

- Ψεύδος 

 - Εξωστρέφεια  

- Ψεύδος 

- Ψεύδος  

Μείωση - Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Άγχος ως 

τρέχουσα 

κατάσταση 

- Νευρωτισμός 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Άγχος ως 

τρέχουσα 

κατάσταση 

- Νευρωτισμός 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Νευρωτισμός 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Νευρωτισμός 
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Ο συνολικός δείκτης του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt σε σχέση με τις 

μεταβλητές ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Στη συνέχεια, συσχετίσαμε το συνολικό δείκτη του ερωτηματολογίου 

Principals’ Perception of Competence Survey του Kelly Glodt με τις μεταβλητές: 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ο συνολικός δείκτης KG παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε σχέση με τις μεταβλητές για τα στοιχεία που αφορούν τα διευθυντικά 

στελέχη. Δηλαδή, ο συνολικός δείκτης KG παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε σχέση με τη ΘΕΣΗ, όπου ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης των διευθυντών είναι καλύτερος από εκείνον των 

υποδιευθυντών, την ΕΜΠΕΙΡΙΑ, όπου ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης των έμπειρων διευθυντών είναι καλύτερος από εκείνον των 

αρχαρίων – μη έμπειρων, το ΦΥΛΟ, όπου ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης των αντρών είναι καλύτερος από εκείνον των γυναικών και 

τέλος τους ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, όπου ο συνολικός μέσος 

όρος της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των διευθυντικών στελεχών με κάποια 

σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι καλύτερος, τόσο από 

εκείνον των διευθυντικών στελεχών χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, όσο και από εκείνον των διευθυντικών στελεχών με 

πανεπιστημιακό πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων.  

Αντίθετα, ο συνολικός δείκτης KG δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε σχέση με τις μεταβλητές που αφορούν κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του σχολείου. Δηλαδή, ο συνολικός δείκτης KG δεν παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ούτε σε σχέση με την ΠΕΡΙΟΧΗ, όπου ο συνολικός 

μέσος όρος της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των διευθυντικών στελεχών 

αστικής περιοχής είναι καλύτερος από εκείνον των διευθυντικών στελεχών μη 

αστικής περιοχής, ούτε και με την ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, όπου ο συνολικός μέσος όρος 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των διευθυντικών στελεχών 6/θέσιων έως 

11/θέσιων σχολείων είναι καλύτερος από εκείνον των διευθυντικών στελεχών 

12/θέσιων μόνο σχολείων.  
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Παρατηρούμε, επομένως, ότι εύλογα ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης των διευθυντών είναι υψηλότερος από εκείνον των 

υποδιευθυντών, αφού οι πρώτοι και περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στα σχολεία 

έχουν και πολλοί από αυτούς υπηρέτησαν με θητεία στην υποδιεύθυνση της σχολικής 

μονάδας. Επίσης, κρίνεται πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι υποδιευθυντές είναι πιο 

καταρτισμένοι από τους υποδιευθυντές συναδέλφους τους, αφού κατέχουν αναλογικά 

είτε υψηλότερο βαθμό σεμιναριακής επιμόρφωσης είτε περισσότερους τίτλους 

σχετικούς με τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Το δεδομένο αυτό εξηγεί το 

ότι, γενικότερα, τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη εμφανίζουν καλύτερο μέσο όρο σε 

σχέση με τα αντίστοιχα αρχάρια – μη έμπειρα διευθυντικά στελέχη. 

Σε ό,τι αφορά το φύλο των διευθυντικών στελεχών της έρευνας, δεν αποτελεί 

έκπληξη το γεγονός ότι οι άντρες διευθυντές και υποδιευθυντές εμφάνισαν 

υψηλότερο συνολικό μέσο όρο αντιληπτής ικανότητας απόδοσης σε σχέση με τις 

γυναίκες διευθύντριες και υποδιευθύντριες, αφού οι άντρες νιώθουν γενικά σαν 

χαρακτήρες λιγότερες ανασφάλειες, αλλά και μεγαλύτερο βαθμό σιγουριάς, 

συγκρινόμενοι με τις γυναίκες. Οι γυναίκες στην πλειονότητά τους είναι πιο 

συντηρητικές από τους άνδρες (Ντουνιάς, 2002). 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη ξεχωριστά τις 

μεταβλητές του κάθε συνδυασμού, όπως επίσης και την ενδεχόμενη αλληλεπίδραση 

του συνδυασμού των παραγόντων, δηλαδή ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΘΕΣΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΦΥΛΟ, 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ και ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΤΙΤΛΟΙ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση 

μεταξύ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και ΘΕΣΗΣ, ΦΥΛΟΥ, ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ή ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ωστόσο, ο συνολικός δείκτης 

KG παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

μεμονωμένα σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς και μεμονωμένα με τη ΘΕΣΗ. Κάτι 

τέτοιο είναι αρκετά εύλογο, αφού η εμπειρία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σε ό,τι 

αφορά την αντιληπτή επάρκεια – ικανότητες απόδοσης των διευθυντικών στελεχών 

γενικά, με πιο έντονη απόχρωση, όμως όταν συσχετίζεται με τη θέση. 

 

Συσχέτιση των 5 παραγόντων του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt με τις 

μεταβλητές ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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Συσχετίσαμε τους 5 παράγοντες του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt 

ξεχωριστά με τις μεταβλητές: ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΠΕΡΙΟΧΗ και ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.  

 

Πίνακας 93: Μεταβλητές και παράγοντες KG που παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές  

 ΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΦΥΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΤΛΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1,2,3,4,5 1,2,3,4 4 - - 1,2,3,4 

Παρατηρούμε ότι εκτός των μεταβλητών ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ και ΠΕΡΙΟΧΗ, 

στις οποίες δεν παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές με κάποιον ή 

κάποιους εκ των 5 παραγόντων του ερωτηματολογίου του Klelly Glodt, υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές με παράγοντα ή παράγοντες του συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου σε ό,τι αφορά τις μεταβλητές ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ και 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Δηλαδή, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά με όλες τις παραπάνω μεταβλητές και τον παράγοντα 4. Πιο συγκεκριμένα, 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της μεταβλητής ΦΥΛΟ και του 

συγκεκριμένου παράγοντα, των μεταβλητών ΕΜΠΕΙΡΙΑ και ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με τους παράγοντες 1,2,3 και 4, καθώς επίσης και της 

μεταβλητής ΘΕΣΗ με τους παράγοντες 1,2,3,4 και 5.  

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη ΘΕΣΗ, λόγω του δεδομένου ότι οι 

διευθυντές/τριες εμφάνισαν υψηλότερο αντιληπτό επίπεδο επάρκειας – ικανοτήτων 

απόδοσης και για τις 41 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σε σχέση με τους 

υποδιευθυντές/τριες, εύλογα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά και για τους 5 

παράγοντες. Η ίδια εξήγηση μπορεί να δοθεί σε ό,τι αφορά την ΕΜΠΕΙΡΙΑ και τους 

ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, μόνο όμως για τους παράγοντες 1,2,3 

και 4, στους οποίους τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη σε σχέση με τα αρχάρια – μη 

έμπειρα και τα διευθυντικά στελέχη με σεμιναριακή επιμόρφωση σε σχέση με αυτά 

που κατέχουν τίτλους στη διοίκηση επιχειρήσεων ή με αυτά χωρίς καμία επιμόρφωση 

αντίστοιχα εμφάνισαν υψηλότερο αντιληπτό επίπεδο επάρκειας – ικανοτήτων 

απόδοσης. Τέλος, σε ό,τι αφορά το ΦΥΛΟ, οι άντρες εμφάνισαν πολύ υψηλότερο 

αντιληπτό επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης μόνο για τον παράγοντα 4, ίσως γιατί τα 

ζητήματα που σχετίζονται με τη διευθέτηση ζητημάτων βοηθητικού προσωπικού και 

γραμματείας, καθώς και υλικών πόρων της σχολικής μονάδας, φαίνεται να 
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δημιουργούν μεγαλύτερη ανασφάλεια στο γυναικείο διευθυντικό πληθυσμό απ’ ό,τι 

στον αντρικό. 

 

Μερικές συσχετίσεις των 5 παραγόντων του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt 

ως προς τη μεταβλητή ΨΕΥΔΟΣ  

Υπολογίσαμε τις μερικές συσχετίσεις των 5 παραγόντων του 

ερωτηματολογίου Principals’ Perception of Competence Survey του Kelly Glodt, 

ελέγχοντας την επίδραση της μεταβλητής ΨΕΥΔΟΣ, με τους παράγοντες του 

ερωτηματολόγιου της Προσωπικότητας Ενηλίκων του Eysenck (EPQ), με τους 

παράγοντες του ερωτηματολόγιου Αυτοεκτιμήσεως  (STAI), καθώς επίσης και με τις 

παραμέτρους του ερωτηματολόγιου Δυσλειτουργικών Στάσεων (DAS). Η επίδραση 

της μεταβλητής ΨΕΥΔΟΣ διατηρήθηκε σταθερή κατά τον υπολογισμό των 

αντίστοιχων συσχετίσεων. Παρόλα αυτά, οι συσχετίσεις ήταν ιδιαίτερα ασθενείς. 

 

Πίνακας 94: Μεταβλητές και παράγοντες KG που παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τη μεταβλητή ΨΕΥΔΟΣ 

 DASTO

TAL 

DASAPP DASPFT STAI_S

TATE 

STAI_TR

AIT 

EPQ_PSY

CHOTICI

SM 

EPQ_NE

UROTI

CISM 

EPQ_EXT

ROVERSI

ON 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2 2 - 1,2 1,2,3,4,5 - 2 1,2,3,4,5 

Παρατηρούμε ότι εκτός των μεταβλητών DASPFT και 

EPQ_PSYCHOTICISM, στις οποίες δεν παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές με κάποιο ή κάποιους εκ των 5 παραγόντων του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές με παράγοντα ή παράγοντες 

του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου σε ό,τι αφορά τις μεταβλητές DASTOTAL, 

DASAPP, STAI_STATE, STAI_TRAIT, EPQ_NEUROTICISM και 

EPQ_EXTROVERSION. Δηλαδή, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά σχετικά 

με όλες τις παραπάνω μεταβλητές και τον παράγοντα 2, της μεταβλητής 

STAI_STATE με τους παράγοντες 1 και 2, καθώς και των μεταβλητών STAI_TRAIT 

και EPQ_EXTROVERSION με τους παράγοντες 1,2,3,4 και 5.  

Ειδικότερα, ελέγχοντας την επίδραση της σταθερής μεταβλητής ΨΕΥΔΟΣ, 

παρατηρούμε ότι όσο πιο επαρκείς αισθάνονται για τα ζητήματα που σχετίζονται με 

την καθοδήγηση – εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και με τη δημιουργία 

θετικού κλίματος στη σχολική μονάδα, τόσο μειώνονται οι τιμές που αφορούν τις 
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μεταβλητές DASTOTAL, DASAPP, STAI_STATE, STAI_TRAIT, 

EPQ_NEUROTICISM και EPQ_EXTROVERSION. Επίσης, αποδεικνύεται ότι όσο 

πιο επαρκείς αισθάνονται για τα ζητήματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό 

και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και με την άσκηση 

εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας, τόσο μειώνονται οι τιμές σε ό,τι 

αφορά τη μεταβλητή STAI_STATE. Τέλος, παρατηρούμε ότι όσο πιο επαρκείς 

αισθάνονται και για τους 5 παράγοντες του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt, τόσο 

μειώνονται οι τιμές που αφορούν τη μεταβλητή STAI_TRAIT, αλλά αντιθέτως 

αυξάνονται αυτές που αφορούν τις μεταβλητές EPQ_EXTROVERSION.  

 

Συσχετίσεις του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt των ατόμων με τιμή κάτω 

από Μ.Ο.–Τ.Α. και των ατόμων με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. για κάθε έναν 

παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των μέσων τιμών για κάθε 

μία υποκλίμακα των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS  

Στη συνέχεια έγινε συσχέτιση μεταξύ των ατόμων με τιμή κάτω από Μ.Ο.–

Τ.Α. και των ατόμων με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. για κάθε έναν παράγοντα του 

ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των μέσων τιμών για κάθε μία υποκλίμακα 

των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS. Δηλαδή, συγκρίθηκαν οι μέσες τιμές 

των παραγόντων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS μεταξύ ατόμων, με τιμή 

για κάθε έναν παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt, κάτω από τη μέση 

τιμή μείον μία τυπική απόκλιση (Μ.Ο.–Τ.Α.) και ατόμων με τιμή πάνω από τη μέση 

τιμή συν μία τυπική απόκλιση (Μ.Ο.+Τ.Α.). 

 

Παράγοντας 1 

Όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα που 

σχετίζονται με τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, 

καθώς και με την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας, φαίνεται 

να μειώνεται από πλευράς τους το άγχος ως τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο 

νευρωτισμός.  

Από την άλλη πλευρά, όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – 

ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της έρευνας σε ό,τι αφορά τα 

παραπάνω ζητήματα, τόσο φαίνεται να αυξάνεται από πλευράς τους το άγχος ως 

χαρακτηρολογική παράμετρος και το ψεύδος.  
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Παράγοντας 2 

Όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα που 

σχετίζονται με την καθοδήγηση – εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και 

με τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική μονάδα, φαίνεται να μειώνεται από 

πλευράς τους το άγχος (τόσο ως χαρακτηρολογική παράμετρος, όσο και ως 

τρέχουσα κατάσταση), ο νευρωτισμός, καθώς και η εξωστρέφεια.  

Από την άλλη πλευρά, όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – 

ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της έρευνας σε ό,τι αφορά τα 

παραπάνω ζητήματα, δεν υπάρχει καμία αυξητική τάση για οποιοδήποτε από τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που εξετάζονται. 

 

Παράγοντας 3 

Όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα που 

σχετίζονται με την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και με τη διαχείριση 

προβλημάτων της σχολικής μονάδας, τόσο φαίνεται να μειώνεται από πλευράς τους 

το άγχος ως τρέχουσα κατάσταση, ο νευρωτισμός, καθώς και η εξωστρέφεια.  

Αντιθέτως, όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων 

απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της έρευνας σε ό,τι αφορά τα παραπάνω 

ζητήματα, τόσο φαίνεται να αυξάνεται από πλευράς τους το άγχος ως 

χαρακτηρολογική παράμετρος.  

 

Παράγοντας 4 

Όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα που 

σχετίζονται με τη διευθέτηση ζητημάτων βοηθητικού προσωπικού και γραμματείας, 

καθώς και υλικών πόρων της σχολικής μονάδας, τόσο φαίνεται να μειώνεται από 

πλευράς τους το άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρος, ο νευρωτισμός, καθώς και 

η εξωστρέφεια.  

Από την άλλη πλευρά, όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – 

ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της έρευνας σε ό,τι αφορά τα 
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παραπάνω ζητήματαν δεν υπάρχει καμία αυξητική τάση για οποιοδήποτε από τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που εξετάζονται. 

 

Παράγοντας 5 

Όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά ζητήματα που 

σχετίζονται με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε παρουσιάσεις και με 

δημόσιες ομιλίες, τόσο φαίνεται να μειώνεται από πλευράς τους το άγχος ως 

χαρακτηρολογική παράμετρος, καθώς και η εξωστρέφεια.  

Αντιθέτως, όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων 

απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της έρευνας σε ό,τι αφορά τα παραπάνω 

ζητήματα, τόσο φαίνεται να αυξάνεται από πλευράς τους ο νευρωτισμός.  

 

Πίνακας 95: Συσχετίσεις του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt των ατόμων με τιμή 

κάτω από Μ.Ο.–Τ.Α. και των ατόμων με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. για κάθε έναν 

παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των μέσων τιμών για κάθε μία 

υποκλίμακα των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

Παράγοντας 1 2 3 4 5 

Επάρκεια 

Αύξηση - Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος  

- Ψεύδος 

 - Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

  

Μείωση - Άγχος ως 

τρέχουσα 

κατάσταση 

- Νευρωτισμός 

- Εξωστρέφεια  

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Άγχος ως 

τρέχουσα 

κατάσταση 

- Νευρωτισμός 

- Εξωστρέφεια  

- Άγχος ως 

τρέχουσα 

κατάσταση 

- Νευρωτισμός 

- Εξωστρέφεια  

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Νευρωτισμός 

- Εξωστρέφεια  

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος  

 

Συγκρίσεις και συσχετίσεις δημογραφικών στοιχείων των ερωτηθέντων και των 

9 παραγόντων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS  

Αρχικά συγκρίναμε τα δημογραφικά στοιχεία ξεχωριστά των ερωτηθέντων 

(θέση, εμπειρία, φύλο, ηλικία, τίτλοι στη διοίκηση επιχειρήσεων, περιοχή και 

οργανικότητα) με τους 9 παράγοντες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS. 
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Από τα αποτελέσματα δεν προκύπτει καμία στατιστική διαφορά σε ό,τι αφορά τους 

παραγόντες των παραπάνω ερωτηματολογίων σε σχέση με τη θέση, την εμπειρία, την 

περιοχή, την οργανικότητα, την ηλικία και τους τίτλους στη διοίκηση επιχειρήσεων. 

Αντίθετα σε ό,τι αφορά το φύλο, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο με τον 

παράγοντα STAI_TRAIT, ίσως επειδή οι γυναίκες γενικά βιώνουν υψηλότερο 

επίπεδο άγχους από τους άντρες. 

Στη συνέχεια, έγινε συσχέτιση της ηλικίας με τους 9 παράγοντες των 

ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS. Δε βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση του συγκεκριμένου δημογραφικού στοιχείου και των παραγόντων αυτών.  

 

8.2 Τελικά Συμπεράσματα 

ΕΕρρεευυννηηττιικκάά  εερρωωττήήμμαατταα  11,,  22  κκααιι  33:: Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

έρευνας έδειξαν ότι οι μέσοι όροι της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης που 

αφορούσαν τους διευθυντές είναι καλύτεροι από εκείνους που αφορούσαν τους 

υποδιευθυντές και στις 41 ερωτήσεις, με αποτέλεσμα ο συνολικός μέσος όρος της 

αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των διευθυντών να είναι καλύτερος από τον 

αντίστοιχο των υποδιευθυντών. Επιπρόσθετα, οι μέσοι όροι της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης των έμπειρων διευθυντικών στελεχών είναι καλύτεροι από 

εκείνους των αρχάριων και στις 41 ερωτήσεις, με αποτέλεσμα ο συνολικός μέσος 

όρος της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των έμπειρων διευθυντικών στελεχών να 

είναι καλύτερος από τον αντίστοιχο των μη έμπειρων – αρχαρίων. 

Ειδικότερα, οι έμπειροι διευθυντές αισθάνονται πολύ περισσότερο επαρκείς 

από τους έμπειρους υποδιευθυντές, ενώ οι έμπειροι άντρες αισθάνονται περισσότερο 

επαρκείς από τις έμπειρες γυναίκες, σε αντίθεση με την έρευνα του Kelly Glodt στις 

Η.Π.Α. το 2006, στην οποία οι έμπειρες γυναίκες αισθάνονταν πιο υψηλό βαθμό 

επάρκειας από τους έμπειρους άντρες. Επιπλέον, τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη με 

πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και αυτά με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων αισθάνονται πολύ περισσότερο επαρκή από τα έμπειρα 

διευθυντικά στελέχη χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων. Επίσης, τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη 12/θέσιων μόνο σχολείων και 

τα αρχάρια 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων αισθάνονται εξίσου επαρκή, ενώ τα 

αρχάρια διευθυντικά στελέχη 12/θέσιων μόνο σχολείων αισθάνονται πολύ λιγότερο 
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επαρκή σε σχέση με τα αρχάρια 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων, σε αντίθεση με τα 

αποτελέσματα της έρευνας του Agaoglou (2005) στην Τουρκία, στην οποία το 

αντιληπτό επίπεδο των ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντών δε διέφερε σε σχέση με 

το μέγεθος του σχολείου. Τέλος, τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη σχολείων αστικής 

περιοχής αισθάνονται πολύ περισσότερο επαρκή από τα έμπειρα σχολείων μη 

αστικής περιοχής, ενώ τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων αστικής περιοχής 

αισθάνονται εξίσου επαρκή σε σχέση με τα αρχάρια σχολείων μη αστικής περιοχής. 

Σε ένα γενικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά τους διευθυντές, παρατηρούμε ότι 

συγκεντρωτικά ο μέσος όρος της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των διευθυντών 

είναι αρκετά υψηλός (Μ.Ο.=1,71), σε αντίθεση με δύο παρόμοιες έρευνες που έγιναν 

το 2010 στη Μαλαισία, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν ότι, στην πρώτη, εκτός 

από τις διαπροσωπικές σχέσεις για τις οποίες οι διευθυντές θεώρησαν ότι έχουν 

υψηλό επίπεδο επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης, το επίπεδο της πλειοψηφίας των 

διευθυντών στους υπόλοιπους τομείς των ικανοτήτων απόδοσης που μελετήθηκαν 

ήταν μέτριο (Shirley, 2010), ενώ στη δεύτερη ότι το γενικό επίπεδο ικανοτήτων 

απόδοσης των διευθυντών ήταν μέτριο (Rosarizah, Amin Razak & Abdul, 2010). 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας είναι ανάλογα με αυτά του Agaoglou 

(2005) στην Τουρκία, στα οποία οι διευθυντές δήλωσαν σχεδόν απόλυτα επαρκείς σε 

ό,τι αφορά τις διοικητικές ικανότητες απόδοσής τους. 

Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το γεγονός ότι στην έρευνά μας επιβεβαιώνεται 

πως υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που οι άντρες και οι γυναίκες αντιλαμβάνονται 

τις ικανότητες απόδοσής τους. Ένα τέτοιο δεδομένο δικαιολογεί την άποψη ότι οι 

γυναίκες και οι άντρες ηγέτες αντιλαμβάνονται τον κόσμο διαφορετικά ως 

αποτέλεσμα διαφορετικών εμπειριών (Houseman et al., 2002). Επίσης, χαμηλό είναι 

το ποσοστό (11%) των διευθυντών, οι οποίοι κατέχουν είτε πανεπιστημιακό πτυχίο, 

είτε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων – οργανισμών. 

Ωστόσο, αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό (63%) των διευθυντών, οι οποίοι έχουν 

παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα σεμιναριακής επιμόρφωσης – εξειδίκευσης. Το 

συγκεκριμένο ποσοστό έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα του Σαΐτη το 2005, στην 

οποία περίπου το 90% των διευθυντών δεν είχαν ούτε τη στοιχειώδη κατάρτιση σε 

θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης, καθώς και με την έρευνα του Παπαθωμά το 2006, 

στην οποία, σε ποσοστό 41%, οι διευθυντές δεν είχαν συμμετάσχει σε καμία 

επιμορφωτική δραστηριότητα που να αφορά θέματα διοίκησης της σχολικής μονάδας. 
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Η σημασία των προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης των σχολικών 

διευθυντών και υποδιευθυντών είναι εξαιρετικά σημαντική. Σε αυτό συνηγορούν τα 

συμπεράσματα της έρευνας του Lingam (2011) που έδειξαν ότι, πριν από την 

κατάρτιση σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι σχολικοί ηγέτες αντιμετώπιζαν 

πολλές προκλήσεις σχετικά με την καθοδήγηση των σχολείων τους, επειδή κατείχαν 

περιορισμένη γνώση και δεξιότητες για την ηγεσία, ενώ το πρόγραμμα ηγετικής 

κατάρτισης και ανάπτυξης που παρακολούθησαν έχει συνεισφέρει θετικά στην 

ικανοποίηση του πλήθους των απαιτήσεων της εργασίας που αναμενόταν από αυτούς.  

Γενικότερα, η ανάγκη για προετοιμασία των σχολικών ηγετών είναι πλέον 

δεδομένη διεθνώς. Ωστόσο, όπως διαπιστώσαμε, η κατάρτιση σε πολλές χώρες δεν 

αποτελεί απαίτηση για το διορισμό κάποιου ως διευθυντή ή υποδιευθυντή. Δηλαδή, 

πολλές αναπτυγμένες χώρες δεν απαιτούν συγκεκριμένη προετοιμασία πριν το 

διορισμό των νέων διευθυντών και η κατάρτιση για ηγετικούς ρόλους είναι συνήθως 

ανεπαρκής ή ασυντόνιστη. Η επίσημη κατάρτιση για τη σχολική ηγεσία είναι σχετικά 

σπάνια εκτός Αμερικής, όπου οι μεταπτυχιακοί τίτλοι στην εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτικοί σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ (Bush & Jackson, 2002). Ωστόσο, από 

την έρευνα των Browne-Ferrigno & Muth (2004) προέκυψε ότι η προετοιμασία νέων 

διευθυντών των σχολείων σημαίνει επέκταση του ρόλου, δηλαδή τη μετάβαση από 

αυτόν του εκπαιδευτικού σε εκείνον του διευθυντή, δεδομένο που απαιτεί 

μακροχρόνια επένδυση σε χρόνο, ενέργεια και προσοχή. Συνεπώς, οι μελλοντικοί 

διευθυντές θα πρέπει προσεκτικά να καθορίζονται, να στρατολογούνται, να 

επιλέγονται, να εκπαιδεύονται και στη συνέχεια να κατευθύνονται προς τη σωστή 

τοποθέτησή τους ως νέοι σχολικοί ηγέτες. 

Στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό σύστημα δεν απαιτεί συγκεκριμένη 

προετοιμασία για το διορισμό κάποιου ως διευθυντή ή υποδιευθυντή σχολείου. 

Ειδικότερα, τα συμπεράσματα της έρευνας των Thody et al. (2007) έδειξαν ότι τα 

συγκεντρωτικά συστήματα της Ελλάδας και της Κύπρου εμφάνιζαν λιγότερη 

διευθυντική προετοιμασία και περισσότερη κυβερνητική επέμβαση στην επιλογή 

διευθυντών, σε σχέση με τα λιγότερο συγκεντρωτικά συστήματα της Σουηδίας και 

της Αγγλίας. Πιο συγκεκριμένα, παραδοσιακά στη χώρα μας το συγκεντρωτικό 

σύστημα που κυριαρχεί, δεν επιτρέπει στα σχολεία να διαμορφώσουν τη δική τους 

στρατηγική. Τα μακροχρόνια στρατηγικά σχέδια αποφασίζονται στα ανώτερα 

επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας του Υπουργείου, με αποτέλεσμα τα σχολεία μας να 

εκτελούν μόνο διαχειριστικές αρμοδιότητες και λειτουργίες (Αθανασούλα-Ρέππα και 
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συν., Α΄, 1999). Δυστυχώς, υπάρχει έντονη η επέμβαση από την πλευρά του 

Υπουργείου στην κάλυψη των διευθυντικών θέσεων, στηρίζοντας ουσιαστικά την 

τάση να διορίζονται διευθυντές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ανάλογα με το 

πολιτικό κόμμα που κυβερνάει, χωρίς φυσικά κάποια προετοιμασία για την ανάληψη 

της θέσης. Παρομοίως, στη μελέτη των Nicolaidou & Georgiou (2009) στην Κύπρο, 

οι ερωτώμενοι διευθυντές τόνισαν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια στην 

ανάπτυξη του ρόλου τους, όπως είναι: το σύστημα διορισμού και μεταφοράς που δεν 

επιτρέπει στο στρατηγικό προγραμματισμό να ακμάσει, το σύστημα στρατολόγησης 

που δεν τους επιτρέπει να επιλέξουν το διδακτικό προσωπικό ή ακόμα να 

απομακρύνουν οποιοδήποτε ανεπαρκές προσωπικό, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 

καθόλου εθνικά πρότυπα και στρατηγικές σχολικής αυτοαξιολόγησης, το γεγονός ότι 

κανένας χρόνος χωρίς προσωπική επαφή δε διατίθεται για τις σχολικές 

δραστηριότητες ανάπτυξης προσωπικού, το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστιες πιέσεις 

από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τέλος το γεγονός ότι οι διευθυντές 

εκτελούν επίσης τα καθήκοντα του διοικητικού προσωπικού, σαν να μην υπάρχει 

κανένας γραμματέας στα σχολεία.  

 

ΕΕρρεευυννηηττιικκάά  εεωωττήήμμαατταα  44,,  55  κκααιι  66::  Διενεργήθηκαν συνολικά τρία είδη 

συσχετίσεων, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον 

πίνακα 6. Αρχικά, έγινε συσχέτιση μεταξύ κάθε ενός εκ των πέντε παραγόντων του 

ερωτηματολογίου του Kelly Glodt που προέκυψαν από την Ανάλυση σε Παράγοντες 

και των εννέα υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, στη 

συνέχεια επιχειρήθηκε συσχέτιση κάθε ενός από τους παράγοντες του 

ερωτηματολογίου του Kelly Glodt που προέκυψε από την Ανάλυση σε Παράγοντες 

με κάθε έναν από τους παράγοντες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS με 

τιμή μικρότερη και μεγαλύτερη από το μέσο όρο του κάθε παράγοντα, ενώ τέλος 

έγινε απόπειρα για συσχετίσεις του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt των ατόμων με 

τιμή κάτω από Μ.Ο.–Τ.Α. και των ατόμων με τιμή πάνω από Μ.Ο.+Τ.Α. για κάθε 

έναν παράγοντα του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των μέσων τιμών για κάθε 

μία υποκλίμακα των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS.  

Διαπιστώσαμε ότι και στα τρία είδη συσχετίσεων που διενεργήθηκαν δε 

βρέθηκαν καθόλου στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ κάποιων εκ των πέντε 

παραγόντων του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των υπο-κλιμάκων 

PSYCHOTICISM του ερωτηματολογίου EPQ, καθώς και των DASTOTAL και 
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DASPFT που αφορούν το ερωτηματολόγιο DAS. Δηλαδή, τόσο ο ψυχωτισμός όσο 

και η τελειοθηρία και κατά συνέπεια ο συνολικός μέσος όρος DAS δεν έχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές με κάποιον από τους 5 παράγοντες του 

ερωτηματολογίου του Kelly Glodt. Κάτι τέτοιο κρίνεται αρκετά λογικό, αφού, όπως 

διαπιστώσαμε και στο θεωρητικό μέρος, ένα άτομο με τάσεις τελειοθηρίας είναι 

υπερβολικά αφοσιωμένο στην εργασία και στην παραγωγικότητα. Έχει έντονη 

ενασχόληση με τις λεπτομέρειες, τους κανόνες, τις λίστες, την τάξη, την οργάνωση ή 

τα προγράμματα, σε βαθμό που το κύριο σημείο της δραστηριότητας χάνεται. 

Εμφανίζει τελειοθηρία που παρεμποδίζει την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Δηλαδή, το 

άτομο είναι ουσιαστικά ανίκανο να ολοκληρώσει μία προγραμματισμένη δουλειά, 

επειδή δεν πληρούνται οι δικές του υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις. Γενικότερα, 

εμφανίζει ακαμψία και ισχυρογνωμοσύνη (Κοτανίδης, 2010), χαρακτηριστικά τα 

οποία, μαζί με τα προηγούμενα, αποτελούν καθοριστικές παραμέτρους για την 

άσκηση διοίκησης, η οποία θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους ανθρώπους με 

τελειοθηρία να διεκδικήσουν διευθυντικές θέσεις, αφού, ακόμη και αν τις 

καταλάβουν, είναι απίθανο να στεριώσουν σε αυτές. Δυστυχώς, όπως φάνηκε και από 

τη θεωρία, η τελειοθηρία αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επιφέρουν χάσιμο 

χρόνου για τους σχολικούς ηγέτες. 

Παρόμοια είναι τα πράγματα και για τα άτομα με ανεπτυγμένη τη διάσταση 

του ψυχωτισμού. Από το θεωρητικό μέρος διαπιστώσαμε ότι έχουν την τάση να είναι 

μοναχικά, απαθή, αδιάφορα για τους άλλους και αντίθετα στα κοινωνικά ήθη (Pervin 

& John, 1999). Ακόμη, τα άτομα με υψηλές τιμές ψυχωτισμού είναι ψυχρά, 

απρόσωπα, εχθρικά και επιθετικά, και γενικότερα χαρακτηρίζονται από έλλειψη 

ανθρωπισμού και συναισθημάτων (Φερενίδου, 2006). Οι ψυχωτικοί άνθρωποι είναι 

αντικοινωνικοί, αναίσθητοι προς τους άλλους και χαρακτηρίζονται από πνευματική 

δυσκαμψία (Αλεξόπουλος, 2004). Ουσιαστικά, σύμφωνα με τον Eysenck, τα άτομα 

με υψηλές τιμές ψυχωτισμού θεωρούνται εγωκεντρικά. Συνήθως, δε συμπαθούν τους 

συνανθρώπους τους και δε δημιουργούν εύκολα φιλίες. Επίσης, δεν εμπιστεύονται 

τους άλλους, είναι ασυνήθη άτομα, δε συγκινούνται και δε βοηθούν όταν παραστεί 

ανάγκη. Δε διαθέτουν διαίσθηση, είναι παράξενα άτομα και έχουν παρανοειδείς ιδέες 

και ασταθείς κοινωνικές αξίες. Όταν δε οι τιμές είναι πολύ υψηλές, τότε παρατηρείται 

μία ομοιότητα ή επικάλυψη με άλλους ψυχιατρικά διαγνωστικούς όρους, όπως είναι η 

σχιζοειδής ή ψυχοπαθητική προσωπικότητα (Βασιλείου, 2000: 178-179). Είναι 
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σημαντικό, επομένως, ότι μάλλον φαίνεται να μην υπάρχουν στην έρευνά μας άτομα 

τα οποία, ενώ έχουν καταλάβει διευθυντικές θέσεις στα δημοτικά σχολεία της χώρας 

μας, να διαθέτουν ψυχωτικά χαρακτηριστικά. 

Αντίθετα, παρατηρήσαμε ότι και στα τρία είδη συσχετίσεων βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ κάποιου ή κάποιων εκ των πέντε 

παραγόντων του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των υποκλιμάκων 

NEUROTICISM, EXTROVERSION και LIE του ερωτηματολογίου EPQ, των 

STATE και TRAIT του ερωτηματολογίου STAI, καθώς και της DASPFT που αφορά 

το ερωτηματολόγιο DAS. Δηλαδή, ο νευρωτισμός, το ψεύδος, η εξωστρέφεια, το 

άγχος ως χαρακτηρολογική και ως τρέχουσα κατάσταση, καθώς και η ανάγκη για 

αποδοχή έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές με κάποιον ή κάποιους από τους 5 

παράγοντες του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt.  

Αρχικά, σε ό,τι αφορά την πρώτη συσχέτιση, διαπιστώσαμε ότι όσο 

μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών 

στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης, τόσο αυξάνεται η εξωστρέφεια και στους 5 

παράγοντες του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt στην πρώτη συσχέτιση. Παρόμοια 

ήταν η κατάσταση και στη δεύτερη συσχέτιση, όπου σε 2 από τους 5 παράγοντες 

παρατηρήσαμε αύξηση της εξωστρέφειας σε αναλογία με την αύξηση της επάρκειας. 

Με δεδομένο που από το θεωρητικό μέρος έγινε σαφές ότι ο εξωστρεφής είναι 

κοινωνικός, ότι του αρέσουν οι επαφές με κόσμο, και ότι η διδασκαλία, οι διοικητικές 

θέσεις, οι διευθυντικές θέσεις αποτελούν τομείς που ευνοούν την εξωστρέφεια, 

εύλογα ισχύει αυτό για τους διευθυντές της έρευνάς μας. 

Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι όσο μεγαλώνει ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – 

ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης, τόσο 

μειώνεται ο νευρωτισμός στους 4 από τους 5 παράγοντες, όχι μόνο της πρώτης αλλά 

και της δεύτερης συσχέτισης. Σε όλες αυτές τις 8 περιπτώσεις ο νευρωτισμός 

συνδέεται σε 4 παράγοντες τόσο με το άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρο όσο 

και ως τρέχουσα κατάσταση, σε 3 με το άγχος μόνο ως χαρακτηρολογική παράμετρο, 

καθώς και σε μία με το άγχος μόνο ως τρέχουσα κατάσταση. Αυτό δικαιολογείται 

από όσα παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό μέρος, αφού τα άτομα με υψηλές τιμές 

νευρωτισμού είναι αγχώδη και στεναχωριούνται εύκολα. Ειδικότερα, παρουσιάζουν 

υψηλές τιμές σε χαρακτηριστικά, όπως είναι η ανασφάλεια, η ανεπάρκεια, η 

κατωτερότητα, το άγχος. Τα άτομα με υψηλό νευρωτισμό τείνουν να είναι 

συναισθηματικά ευμετάβλητα και συχνά παραπονιούνται για ανησυχία και άγχος. 
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Επίσης, ο νευρωτικός άνθρωπος, δηλαδή ο συναισθηματικά ασταθής, έχει τάση προς 

το άγχος και την κατάθλιψη. 

Εκ διαμέτρου αντίθετα είναι τα πράγματα που αφορούν την τρίτη συσχέτιση. 

Με εξαίρεση το νευρωτισμό, ο οποίος μειώνεται όσο αυξάνεται ο αντιληπτός βαθμός 

επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών του νομού 

Θεσσαλονίκης στους 4 από τους 5 παράγοντες και συνδέεται είτε με το άγχος ως 

χαρακτηρολογική παράμετρο και ως τρέχουσα κατάσταση, είτε με το άγχος μόνο ως 

χαρακτηρολογική παράμετρο είτε με το άγχος μόνο ως τρέχουσα κατάσταση, στα 

υπόλοιπα δεδομένα τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει 

ο αντιληπτός βαθμός επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών 

του νομού Θεσσαλονίκης, τόσο μειώνεται η εξωστρέφεια στους 4 από τους 5 

παράγοντες, ενώ αντίθετα αυξάνεται μόνο σε έναν παράγοντα, το ψεύδος. 

 

Πίνακας 96: Συγκεντρωτικά στοιχεία των τριών διαφορετικών συσχετίσεων που 

διενεργήθηκαν 

Παράγοντας 1 2 3 4 5 

Επάρκεια 

Αύξηση - Εξωστρέφεια  

- Ψεύδος 

- Εξωστρέφεια  

 

- Εξωστρέφεια  

- Ψεύδος 

- Εξωστρέφεια 

- Ψεύδος 

- Εξωστρέφεια 

Μείωση - Ανάγκη για 

αποδοχή 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Άγχος ως 

τρέχουσα 

κατάσταση 

- Νευρωτισμός 

- Ανάγκη για 

αποδοχή 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Άγχος ως 

τρέχουσα 

κατάσταση 

- Νευρωτισμός 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Νευρωτισμός 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Νευρωτισμός 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

 

Παράγοντας 1 2 3 4 5 

Επάρκεια      

Αύξηση - Εξωστρέφεια  

- Ψεύδος 

 - Εξωστρέφεια  

- Ψεύδος 

- Ψεύδος  

Μείωση - Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Άγχος ως 

τρέχουσα 

κατάσταση 

- Νευρωτισμός 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Άγχος ως 

τρέχουσα 

κατάσταση 

- Νευρωτισμός 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Νευρωτισμός 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Νευρωτισμός 

Παράγοντας 1 2 3 4 5 
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Επάρκεια      

Αύξηση - Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος  

- Ψεύδος 

 - Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

  

Μείωση - Άγχος ως 

τρέχουσα 

κατάσταση 

- Νευρωτισμός 

- Εξωστρέφεια  

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Άγχος ως 

τρέχουσα 

κατάσταση 

- Νευρωτισμός 

- Εξωστρέφεια  

- Άγχος ως 

τρέχουσα 

κατάσταση 

- Νευρωτισμός 

- Εξωστρέφεια  

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος 

- Νευρωτισμός 

- Εξωστρέφεια  

- Άγχος ως 

χαρακτηρολογική 

παράμετρος  

Επίσης, συσχετίσαμε το συνολικό δείκτη του ερωτηματολογίου Principals’ 

Perception of Competence Survey του Kelly Glodt με τις μεταβλητές: ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 

ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ο συνολικός δείκτης KG δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε σχέση με την ΠΕΡΙΟΧΗ, όπου ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης των διευθυντικών στελεχών αστικής περιοχής είναι κατά 

ελάχιστο καλύτερος από εκείνον των διευθυντικών στελεχών μη αστικής περιοχής, 

αλλά και με την ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, όπου ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης των διευθυντικών στελεχών 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων 

είναι κατά πολύ λίγο καλύτερος από εκείνον των διευθυντικών στελεχών 12/θέσιων 

μόνο σχολείων. 

Αντίθετα, ο συνολικός δείκτης KG παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε σχέση με τη ΘΕΣΗ, όπου ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης των διευθυντών είναι καλύτερος από εκείνον των 

υποδιευθυντών, με την ΕΜΠΕΙΡΙΑ, όπου ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης των έμπειρων διευθυντών είναι καλύτερος από εκείνον των 

αρχαρίων – μη έμπειρων, με το ΦΥΛΟ, όπου ο συνολικός μέσος όρος της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσης των αντρών είναι καλύτερος από εκείνον των γυναικών και με 

τους ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, όπου ο συνολικός μέσος όρος 

της αντιληπτής ικανότητας απόδοσης των διευθυντικών στελεχών με κάποια 

σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι καλύτερος τόσο από 

εκείνον των διευθυντικών στελεχών χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, όσο και από εκείνον των διευθυντικών στελεχών με 
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πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Ακόμη, συγκρίναμε το συνολικό δείκτη του ερωτηματολογίου Principals’ 

Perception of Competence Survey του Kelly Glodt με τις μεταβλητές: ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 

ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, λαμβάνοντας υπόψη ξεχωριστά τις μεταβλητές του κάθε 

συνδυασμού, όπως επίσης και την ενδεχόμενη αλληλεπίδραση του συνδυασμού των 

παραγόντων. Ο συνολικός δείκτης KG παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά 

σε σχέση με την ΕΜΠΕΙΡΙΑ και τη ΘΕΣΗ μεμονωμένα, ενώ δεν υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και ΘΕΣΗΣ. Παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε σχέση με την ΕΜΠΕΙΡΙΑ μεμονωμένα, ενώ δεν υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και ΦΥΛΟΥ. Παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε σχέση με την ΕΜΠΕΙΡΙΑ και τους ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ μεμονωμένα, ενώ δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ενώ δεν υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Τέλος, παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ενώ δεν υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

Επιπλέον, συσχετίσαμε τους 5 παράγοντες του ερωτηματολογίου του Kelly 

Glodt ξεχωριστά με τις μεταβλητές: ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΠΕΡΙΟΧΗ και ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Παρατηρούμε δεν 

παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές με κάποιον ή κάποιους εκ των 5 

παραγόντων του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των μεταβλητών 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ και ΠΕΡΙΟΧΗ, ενώ υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές με 

παράγοντα ή παράγοντες του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου σε ό,τι αφορά τις 

μεταβλητές ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ και ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.  

Ειδικότερα, ο παράγοντας 4 που σχετίζεται με τη διευθέτηση ζητημάτων 

βοηθητικού προσωπικού και γραμματείας, καθώς και υλικών πόρων της σχολικής 

μονάδας σε ό,τι αφορά τη ΘΕΣΗ, λόγω του δεδομένου ότι οι διευθυντές/τριες 

εμφάνισαν υψηλότερο αντιληπτό επίπεδο επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης και για 

τις 41 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σε σχέση με τους υποδιευθυντές/τριες, εύλογα 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά και για τους 5 παράγοντες. Η ίδια εξήγηση 
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μπορεί να δοθεί σε ό,τι αφορά την ΕΜΠΕΙΡΙΑ και τους ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, μόνο όμως για τους παράγοντες 1,2,3 και 4, στους οποίους τα 

έμπειρα διευθυντικά στελέχη σε σχέση με τα αρχάρια – μη έμπειρα και τα 

διευθυντικά στελέχη με σεμιναριακή επιμόρφωση σε σχέση με αυτά που κατέχουν 

τίτλους στη διοίκηση επιχειρήσεων ή με αυτά χωρίς καμία επιμόρφωση αντίστοιχα, 

εμφάνισαν υψηλότερο αντιληπτό επίπεδο επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης. Τέλος, 

σε ό,τι αφορά το ΦΥΛΟ, οι άντρες εμφάνισαν πολύ υψηλότερο αντιληπτό επίπεδο 

ικανοτήτων απόδοσης μόνο για τον παράγοντα 4, ίσως γιατί τα ζητήματα που 

σχετίζονται με τη διευθέτηση ζητημάτων βοηθητικού προσωπικού και γραμματείας, 

καθώς και υλικών πόρων της σχολικής μονάδας δημιουργούν μεγαλύτερη 

ανασφάλεια στο γυναικείο διευθυντικό πληθυσμό απ’ ό,τι στον αντρικό. 

Υπολογίσαμε ακόμη τις μερικές συσχετίσεις των 5 παραγόντων του 

ερωτηματολογίου Principals’ Perception of Competence Survey του Kelly Glodt, 

ελέγχοντας την επίδραση της μεταβλητής ΨΕΥΔΟΣ, με τους παράγοντες του 

ερωτηματολόγιου της Προσωπικότητας Ενηλίκων του Eysenck (EPQ), με τους 

παράγοντες του ερωτηματολόγιου Αυτοεκτιμήσεως  (STAI), καθώς επίσης και με τις 

παραμέτρους του ερωτηματολόγιου Δυσλειτουργικών Στάσεων (DAS). Η επίδραση 

της μεταβλητής ΨΕΥΔΟΣ διατηρήθηκε σταθερή κατά τον υπολογισμό των 

αντίστοιχων συσχετίσεων. Αν και οι συσχετίσεις ήταν ιδιαίτερα ασθενείς, 

παρατηρούμε ότι εκτός των μεταβλητών DASPFT και EPQ_PSYCHOTICISM στις 

οποίες δεν παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές με κάποιο ή κάποιους εκ 

των 5 παραγόντων του ερωτηματολογίου του Klelly Glodt, υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές με παράγοντα ή παράγοντες του συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου σε ό,τι αφορά τις μεταβλητές DASTOTAL, DASAPP, 

STAI_STATE, STAI_TRAIT, EPQ_NEUROTICISM και EPQ_EXTROVERSION.  

Ειδικότερα, όσο πιο επαρκείς αισθάνονται για τα ζητήματα που σχετίζονται με 

την καθοδήγηση – εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και με τη δημιουργία 

θετικού κλίματος στη σχολική μονάδα, τόσο μειώνονται οι τιμές που αφορούν τις 

μεταβλητές DASTOTAL, DASAPP, STAI_STATE, STAI_TRAIT, 

EPQ_NEUROTICISM και EPQ_EXTROVERSION. Επίσης, αποδεικνύεται ότι όσο 

πιο επαρκείς αισθάνονται για τα ζητήματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό 

και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και με την άσκηση 

εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας, τόσο μειώνονται οι τιμές σε ό,τι 

αφορά τη μεταβλητή STAI_STATE. Τέλος, παρατηρούμε ότι όσο πιο επαρκείς 
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αισθάνονται και για τους 5 παράγοντες του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt τόσο 

μειώνονται οι τιμές που αφορούν τη μεταβλητή STAI_TRAIT, αλλά αντιθέτως 

αυξάνονται αυτές που αφορούν τις μεταβλητές EPQ_EXTROVERSION. 

Τέλος, αρχικά συγκρίναμε τα δημογραφικά στοιχεία ξεχωριστά των 

ερωτηθέντων (θέση, εμπειρία, φύλο, ηλικία, τίτλοι στη διοίκηση επιχειρήσεων, 

περιοχή και οργανικότητα) με τους 9 παράγοντες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI 

και DAS, από τα οποία δεν προκύπτει καμία στατιστική διαφορά κάποιων εκ των 

παραγόντων των παραπάνω ερωτηματολογίων σε σχέση με τη θέση, την εμπειρία, 

την περιοχή, την οργανικότητα, την ηλικία και τους τίτλους στη διοίκηση 

επιχειρήσεων, ενώ αντίθετα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο με τον 

παράγοντα STAI_TRAIT σε ό,τι αφορά το φύλο. Στη συνέχεια, έγινε συσχέτιση της 

ηλικίας με τους 9 παράγοντες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS, όπου δε 

βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση του συγκεκριμένου δημογραφικού 

στοιχείου και των παραγόντων αυτών. 

Ολοκληρώνοντας, διαπιστώσαμε ότι επαληθεύονται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα 

ερευνητικά μας ερωτήματα, αφού υπάρχει συσχέτιση, αν και στις περισσότερες 

περιπτώσεις ασθενής, μεταξύ των αντιλήψεων των διευθυντικών στελεχών σχολικών 

μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των περισσοτέρων εκ των 

χαρακτηρολογικών παραμέτρων που ερευνήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ των αντιλήψεων των διευθυντικών στελεχών για την επάρκεια – 

ικανότητες απόδοσής τους και της επίδρασης τριών εκ των τεσσάρων διαστάσεων της 

προσωπικότητάς τους. Δηλαδή, υπάρχει συσχέτιση των ικανοτήτων απόδοσης με την 

εξωστρέφεια, το νευρωτισμό και το ψεύδος, ενώ αντίθετα δεν υπάρχει καμία 

συσχέτιση με τον ψυχωτισμό. Επίσης, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των αντιλήψεων 

των διευθυντικών στελεχών για την επάρκεια – ικανότητες απόδοσής τους και της 

παραμέτρου της «ανάγκης για αποδοχή», ενώ δεν υπάρχει συσχέτιση με την 

παράμετρο της «τελειοθηρίας». Τέλος, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των αντιλήψεων 

των διευθυντικών στελεχών για την επάρκεια – ικανότητες απόδοσής τους και του 

επιπέδου άγχους τους, τόσο ως χαρακτηρολογικής παραμέτρου όσο και ως τρέχουσας 

κατάστασης. 
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8.3 Περιορισμοί της έρευνας 

 Η έρευνα τελικά διεξήχθη μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης, αφού επιλέχθηκε να 

μοιράσει προσωπικά ο ερευνητής στα διευθυντικά στελέχη, δηλαδή στους 

διευθυντές και στους υποδιευθυντές, όλων των εξαθέσιων και άνω δημοτικών 

σχολείων, τα εργαλεία της έρευνας, με το δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος νομός 

κρίθηκε επαρκής για να γίνουν οι απαραίτητες συσχετίσεις. 

 Ο αριθμός – όγκος των ερευνητικών εργαλείων, δηλαδή 4 ερωτηματολόγια 

συνολικά, αποτέλεσε αρχικά ανασταλτικό παράγοντα για τη συμμετοχή του 

πληθυσμού – στόχου στην έρευνα. Για το λόγο αυτό τονίστηκε στην εισαγωγική 

σελίδα που δόθηκε μαζί με τα ερωτηματολόγια ότι ο ερευνητής υπηρετεί ως 

μόνιμος συνάδελφος εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να 

ενθαρρυνθούν τα διευθυντικά στελέχη να συμμετάσχουν στην έρευνα. 

 Η μεγάλη έκταση του νομού Θεσσαλονίκης καθιστά δύσκολη την πρόσβαση ενός 

ερευνητή σε όλα τα σχολεία του. Θεωρήθηκε ότι το χρονικό διάστημα ενός 

περίπου σχολικού έτους θα ήταν μάλλον αρκετό για να μπορέσει ο ερευνητής να 

επισκεφτεί και τα 312 σχολεία του νομού, χρησιμοποιώντας για τη μετακίνησή 

του μηχανή εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης και αυτοκίνητο για τις εκτός 

αυτής περιοχές. 

 Η ύπαρξη τριών ερωτηματολογίων που αφορούσαν τα τέσσερα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας και παραμέτρους, όπως η τελειοθηρία, η ανάγκη για 

αποδοχή και το άγχος, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να λειτουργήσει αποτρεπτικά 

για τους ερωτώμενους, λόγω της φύσης κάποιων εκ των ερωτήσεών τους, 

οδηγώντας τους τελικά στην επιλογή να μην απαντήσουν κάποιο ή όλα τα 

ερωτηματολόγια. 

 Η ύπαρξη ερωτηματολογίων για τις αντιλήψεις των ερωτηθέντων τόσο για τις 

ικανότητες απόδοσής τους όσο και για τις παραπάνω χαρακτηρολογικές 

παραμέτρους, πιθανώς να επηρέαζε την ειλικρίνεια των απαντήσεων, αφού 

αισθανόμενοι αυτοί ότι υπόκεινται κάποιου είδους ψυχανάλυση, θα επέλεγαν 

τελικά είτε να μην απαντήσουν καθόλου στα τρία αυτά εργαλεία είτε να 

απαντήσουν μη αντικειμενικά. 

 Οι απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώμενοι σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις για τις 

ικανότητες απόδοσης δε μετρήθηκαν με αντικειμενικό τρόπο. Συνεπώς, υπάρχει 
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σοβαρή πιθανότητα, λόγω της συσχέτισης με τη μεταβλητή ΨΕΥΔΟΣ, να έδωσαν 

οι άνθρωποι αυτοί υποκειμενικές απαντήσεις. 

 Η διεξαγωγή μίας πιλοτικής έρευνας κρύβει πάντα πολλές παγίδες τόσο για την 

ποιότητα όσο και για τα αποτελέσματα τα οποία θα δώσει στον ερευνητή και τα 

οποία θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια στην κανονική έρευνα. Η προσαρμογή 

του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt στην Ελληνική γλώσσα ήταν ένα 

ζητούμενο που απαιτούσε πολλή προσοχή από την πλευρά του ερευνητή. 

 

8.4 Προτάσεις για το μέλλον 

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι με βάση τα παραπάνω υπάρχει ζήτημα 

επιμόρφωσης – κατάρτισης των διευθυντικών στελεχών σχολείων. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση τα αποτελέσματα της έρευνας του Shirley (2010) τονίζουν τη σημασία 

και την ανάγκη για συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη – εξέλιξη των διευθυντών, 

ώστε να καταστούν αυτοί ικανοί να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις αλλαγές 

που επιφέρει η πρόοδος των Η/Υ στη γνώση, τις αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα, 

αλλά και για να επιτελέσουν το ρόλο τους αποτελεσματικά και αποδοτικά, σε 

συμφωνία φυσικά με τα συμπεράσματα της παραπάνω μελέτης των Nicolaidou & 

Georgiou (2009) στην Κύπρο που έδειξαν ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη για κατάλληλη 

και επαρκή προετοιμασία των διευθυντών, αφού μόνο ένας μικρός αριθμός 

διευθυντών έχει λάβει την κατάλληλη προετοιμασία στην εκπαιδευτική διοίκηση και 

ηγεσία στα πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού, κάνοντας ακόμη μεγαλύτερη 

την ανάγκη για αλλαγή στο σύστημα προετοιμασίας. Επίσης, σύμφωνα με τους 

(Παπαϊωάννου και συν., 2012), οι διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης θεωρούν αναγκαία την επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν τη 

διοίκηση της εκπαίδευσης. Οι θεματικές κατευθύνσεις που προτιμούν είναι η 

εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών – καινοτομιών, η ηγεσία στη σχολική μονάδα και 

η διαχείριση συγκρούσεων. Προτείνουν την παροχή επιμόρφωσης με ενδιαφέροντα 

γνωστικά αντικείμενα που θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του εργασιακού 

τους ωραρίου με τη μορφή ταχύρρυθμων σεμιναρίων από επιμορφωτές 

αναγνωρισμένου κύρους που να διαθέτουν εμπειρία στη διοίκηση σχολικής μονάδας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, ενισχύουν τη συγκεκριμένη άποψη. Για 

παράδειγμα, σε όλα τα ερευνητικά ερωτήματα, η ερώτηση που εμφάνισε τα χειρότερα 

ποσοστά και που υπήρχε σε όλες τις κατηγορίες ήταν η 9: Διενέργεια επίσημων 



361 

 

αξιολογήσεων. Η μόνη κατηγορία διευθυντικών στελεχών η οποία έδωσε τους 

χειρότερους μέσους όρους σε κάποια άλλη και όχι στη συγκεκριμένη ερώτηση, αν και 

απόλυτα οριακά, ήταν τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων μη αστικής 

περιοχής, ενώ για την κατηγορία έμπειρα διευθυντικά στελέχη με πανεπιστημιακό 

πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων η ερώτηση 9 αποτέλεσε τη μοναδική στην οποία προέκυψε ποσοστό 

μέσου όρου κάτω από 2.0. Αυτό το ζήτημα από μόνο του θα μπορούσε να αποτελέσει 

αντικείμενο μίας νέας αξιόλογης ερευνητικής μελέτης, κυρίως αν αναλογιστούμε ότι 

από τον Φεβρουάριο του 2013 στα πειραματικά σχολεία της χώρας μας ξεκίνησε η 

εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η οποία διενεργείται από κοινού τόσο 

από το διευθυντή της σχολικής μονάδας όσο και από το σχολικό σύμβουλο. Με το 

δεδομένο ότι οι ίδιοι οι διευθυντές δήλωσαν ως μη ιδιαίτερα επαρκείς σε ό,τι αφορά 

το συγκεκριμένο διοικητικό ρόλο, τότε εύκολα γίνεται αντιληπτός ο αυξημένος 

βαθμός πιθανότητας αποτυχίας που επιφυλάσσει γενικά το εγχείρημα της διαδικασίας 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, γίνεται αντιληπτή η ανάγκη για 

κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων της χώρας μας, 

τουλάχιστον για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Εύλογα, συνεπώς, στη χώρα μας συζητείται όλο και περισσότερο, εκτός της 

ανάγκης για επιμόρφωση – κατάρτιση, ο θεσμός του μέντορα. Τα συμπεράσματα μίας 

πολύ σημαντικής έρευνας των Bolam et al. (1995) από ένα αξιολογικό ερευνητικό 

πρόγραμμα που διερεύνησε την αντιληπτή αποτελεσματικότητα ενός εθνικού 

πειραματικού σχεδίου για τη μεντορική σχέση σε νέους διευθυντές σχολείων στην 

Αγγλία και στην Ουαλία, έδειξαν, σύμφωνα με την άποψη της συντριπτικής 

πλειοψηφίας εκείνων που συμμετείχαν σε αυτήν, ότι το πρόγραμμα μεντορικής 

σχέσης ήταν πολύ επιτυχές και σημαντικό και αναλόγως πρότειναν ότι θα πρέπει να 

καθιερωθεί σε μονιμότερη βάση. Ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα σε μία άλλη 

έρευνα, αυτή των Bush & Coleman (1995) που αφορά στην εμπειρία μεντόρων και 

νέων διευθυντών και περιλαμβάνει εργασία με διευθυντές στην Αγγλία. Καταδεικνύει 

ότι η μεντορική σχέση μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την επαγγελματική 

ανάπτυξη των διευθυντών. Η ευκαιρία να δοθεί υποστήριξη και καθοδήγηση από 

έναν πιο πεπειραμένο συνάδελφο, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αβεβαιότητας 

που βιώνεται κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της σχολικής διοίκησης. Τα 

συμπεράσματά δείχνουν ότι η αποτελεσματική μεντορική σχέση μειώνει την 

επαγγελματική απομόνωση, παρέχει υποστήριξη και ανατροφοδότηση στην απόδοση 
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και δίνει εμπιστοσύνη στους νέους διευθυντές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 

αλλαγής και αβεβαιότητας. 

Με βάση τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, υπάρχει η πεποίθηση 

ότι απαιτείται κατάρτιση – επιμόρφωση σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις για τις ικανότητες 

απόδοσης των διευθυντικών στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εκφράστηκαν 

από τους ίδιους. Παράλληλα, πρέπει να γίνουν και δράσεις για τα διευθυντικά αυτά 

στελέχη, με στόχο να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το άγχος ως 

χαρακτηρολογική παράμετρος και ως τρέχουσα κατάσταση, ο νευρωτισμός, η ανάγκη 

για απόδοχή και το ψεύδος, καθώς επίσης και να αυξηθεί η τάση για εξωστρέφειά 

τους, εφόσον η έρευνά αυτή απέδειξε ότι όλα τα παραπάνω συσχετίζονται σε κάποιο 

βαθμό με τις ικανότητες απόδοσης των διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά τις παράμετρους του ψυχωτισμού και της 

τελειοθηρίας, δεν προτείνουμε να πραγματοποιηθούν δράσεις ή να ληφθεί κάποια 

πρόσθετη μέριμνα, αφού η έρευνά μας δεν έξειξε να συσχετίζονται οι παράμετροι 

αυτοί με τις ικανότητες απόδοσης των διευθυντικών στελεχών των δημοτικών 

σχολείων της χώρας μας. 

Ολοκληρώνοντας, υπάρχει η πεποίθηση ότι τα όποια προβλήματα υφίστανται, 

μπορούν να ξεπεραστούν με την απόκτηση του Πιστοποιητικού Διοικητικής και 

Καθοδηγητικής Επάρκειας, τόσο από τους Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, όσο και από τους διευθυντές σχολικών μονάδων, αν όμως ληφθούν 

σοβαρά υπόψη τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας που αφορούν τις 

ικανότητες απόδοσης μεμονωμένα, αλλά και σε σχέση με κάποιους συγκεκριμένους 

χαρακτηρολογικούς παράγοντες. Η ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένης απόπειρας 

από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνδυασμό τόσο με 

την προσπάθεια αξιοποίησης των ευρημάτων της έρευνας αυτής, όσο με την στήριξη 

του θεσμού του μέντορα – συμβούλου, μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια, 

κυρίως στους νέους διευθυντές σχολικών μονάδων.  

 

8.5 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Ερευνητικό Ερώτημα 1: Η συγκεκριμένη διατριβή και τα αποτελέσματά της 

προσδοκούμε να αποτελέσουν εφαλτήριο για την πυροδότηση περαιτέρω ερευνών 

που σχετίζονται με τις ικανότητες απόδοσης των διευθυντικών στελεχών σχολικών 

μονάδων και τη συσχέτισή τους με χαρακτηρολογικές παραμέτρους.   
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Δηλαδή, οι λίστες αυτές μπορούν να αποτελέσουν πολύ χρήσιμα εργαλεία στα 

χέρια όσων εμπλέκονται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων 

προετοιμασίας και καθοδήγησης των διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και προγραμμάτων κατάρτισης σχολικών διευθυντών και 

υποδιευθυντών, παρέχοντάς τους νέα ενδιαφέροντα στοιχεία για τις επαγγελματικές 

ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Επίσης, μπορούν να βοηθήσουν να καθοριστούν οι 

περιοχές εκείνες, για τις οποίες οι προϊστάμενοι διεύθυνσης, μέσω συγκεκριμένων 

προγραμμάτων μεντορικής καθοδήγησης, θα μπορούν να απευθύνονται στους 

μελλοντικούς, αλλά και στους αρχάριους διευθυντές για την αρχική τους αξιολογική 

έκθεση στη θέση τους, ώστε να αισθάνονται οι ίδιοι πιο επαρκείς και να αυξηθεί η 

συνοχή τους.  

 Η συγκεκριμένη έρευνα καθορίζει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των 

διευθυντών και των υποδιευθυντών στο νομό Θεσσαλονίκης και δημιουργεί επιπλέον 

ερευνητικά ερωτήματα για το μέλλον. Οι μελλοντικοί ερευνητές θα μπορούσαν με 

βάση αυτά τα συμπεράσματα να διευρύνουν το πεδίο της έρευνας, επιχειρώντας να 

καθορίσουν, αν η θέση από μόνη της ευθύνεται για το χαμηλό επίπδο επάρκειας – 

ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών. 

 Ενδιαφέρουσες ερωτήσεις για μελλοντικούς ερευνητές θα ήταν οι εξής: 

1. Γιατί οι διευθυντές εμφάνισαν καλύτερο μέσο όρο σε όλες τις ερωτήσεις σε 

σχέση με τους υποδιευθυντές; 

2. Τι ρόλο θα έπρεπε να παίζουν τα προγράμματα προετοιμασίας ή κατάρτισης 

που απευθύνονται σε συγκεκριμένους διοικητικούς ρόλους και ευθύνες; 

3. Πώς θα διαφοροποιούνται τα προγράμματα αυτά για τους διευθυντές ή τους 

υποδιευθυντές;  

 

Ερευνητικό Ερώτημα 2: Η σύγκριση μεταξύ έμπειρων και αρχάριων 

διευθυντικών στελεχών ήταν πολύ σημαντική γιατί με το δεδομένο ότι τα αρχάρια – 

μη έμπειρα διευθυντικά στελέχη εμφάνισαν σε όλες τις ερωτήσεις χαμηλότερα 

ποσοστά μέσων όρων, προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Αποτελεί η εμπειρία τον μόνο τρόπο για να γίνουν κατανοητές κάποιες 

διοικητικές ευθύνες;  

2. Αποτελεί η εμπειρία τόσο σημαντικό παράγοντα που να δημιουργεί τέτοια 

απόσταση μεταξύ έμπειρων και αρχάριων στελεχών σχετικά με το πώς αυτοί 

αντιλαμβάνονται την επάρκειά τους; 
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Οι μελλοντικές έρευνες θα έπρεπε να ερευνήσουν περαιτέρω τις ευθύνες στις 

οποίες παρουσιάστηκε σημαντική διαφορά. Αυτές οι συγκεκριμένες περιοχές – τομείς 

θα πρέπει να αποτελέσουν το επίκεντρο των προγραμμάτων τόσο προετοιμασίας όσο 

και κατάρτισης.  

 

Ερευνητικό Ερώτημα 3 Θέση: Οι μελλοντικοί ερευνητές θα είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο να επιχειρήσουν να αποσαφηνίσουν, γιατί οι έμπειροι διευθυντές 

αισθάνονται πολύ περισσότερο επαρκείς από τους έμπειρους υποδιευθυντές, καθώς 

επίσης και γιατί οι αρχάριοι υποδιευθυντές αισθάνονται πολύ λιγότερο επαρκείς σε 

σχέση με τους έμπειρους υποδιευθυντές. Μήπως υπάρχει ζήτημα σχετικά με τις 

ευθύνες που αναλαμβάνουν οι υποδιευθυντές ή με τις αρμοδιότητες που αυτοί έχουν; 

Ερευνητικό Ερώτημα 3 Φύλο: Οι μελλοντικοί ερευνητές θα είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο να επιχειρήσουν να αποσαφηνίσουν, γιατί οι έμπειροι άντρες αισθάνονται 

περισσότερο επαρκείς από τις έμπειρες γυναίκες, καθώς επίσης και γιατί οι αρχάριες 

γυναίκες αισθάνονται συντριπτικά λιγότερο επαρκείς σε σχέση με τους έμπειρους 

άντρες. Μήπως τελικά προϋπάρχει μεγαλύτερος φόβος σχετικά με τις ευθύνες που 

αναλαμβάνουν οι γυναίκες, για τις οποίες αισθάνονται λιγότερο επαρκείς; 

Ερευνητικό Ερώτημα 3 Τίτλοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Οργανισμών: Οι 

μελλοντικοί ερευνητές θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να επιχειρήσουν να 

αποσαφηνίσουν, γιατί τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη με πανεπιστημιακό πτυχίο 

Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 

καθώς και αυτά με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

αισθάνονται πολύ περισσότερο επαρκείς από τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη χωρίς 

κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επίσης, θα 

ήταν σημαντικό να διερευνηθεί, γιατί τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη χωρίς κανένα 

τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αισθάνονται τόσο 

λιγότερο επαρκείς σε σχέση, όχι μόνο με τα αρχάρια με πανεπιστημιακό πτυχίο Α.Ε.Ι. 

/ Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, αλλά 

κυρίως σε σχέση με τα αρχάρια που έχουν υποστεί κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μήπως τελικά οι τίτλοι στη διοίκηση επιχειρήσεων 

είναι στενά συνδεδεμένοι με την εμπειρία; 

Ερευνητικό Ερώτημα 3 Οργανικότητα: Οι μελλοντικοί ερευνητές θα είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο να επιχειρήσουν να αποσαφηνίσουν, γιατί, ενώ τα έμπειρα 

διευθυντικά στελέχη 12/θέσιων σχολείων και τα αρχάρια 6/θέσιων έως 11/θέσιων 



365 

 

σχολείων αισθάνονται εξίσου επαρκείς, τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη 12/θέσιων 

σχολείων αισθάνονται πολύ λιγότερο επαρκείς σε σχέση με τα αρχάρια 6/θέσιων έως 

11/θέσιων σχολείων. Μήπως οι αυξημένες ευθύνες που αναλαμβάνουν τα αρχάρια 

διευθυντικά στελέχη 12/θέσιων σχολείων δημιουργούν σε αυτά υπερβολικό φόρτο, 

ούτως ώστε αυτοί να αισθάνονται λιγότερο επαρκείς; 

Ερευνητικό Ερώτημα 3 Περιοχή: Οι μελλοντικοί ερευνητές θα είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο να επιχειρήσουν να αποσαφηνίσουν, γιατί, ενώ τα έμπειρα διευθυντικά 

στελέχη σχολείων αστικής περιοχής αισθάνονται πολύ περισσότερο επαρκείς από τα 

έμπειρα σχολείων μη αστικής περιοχής, τα αρχάρια διευθυντικά στελέχη σχολείων 

αστικής περιοχής αισθάνονται εξίσου επαρκείς σε σχέση με τα αρχάρια σχολείων μη 

αστικής περιοχής. Μήπως για τα έμπειρα στελέχη, εκτός από την εμπειρία, έχουν 

ιδιαίτερη σημασία παράγοντες, όπως είναι οι τίτλοι σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων; 

 

Ερευνητικά Ερωτήματα 4, 5 και 6: Οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι ερευνητές θα 

μπορούσαν να εξετάσουν πολλά από τα στατιστικά σημαντικά στοιχεία και τα 

αξιόπιστα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας και να επιδιώξουν να συνεισφέρουν 

στην παρούσα γνώση αυτού του πεδίου στο μέλλον. Οι μελλοντικοί ερευνητές θα 

μπορούσαν, επίσης, να διαλέξουν είτε κάποια μεμονωμένα, είτε κάποιες από τις 

συγκεκριμένες διοικητικές ευθύνες που εξετάστηκαν στην έρευνά μας και να την / τις 

μελετήσουν σε βάθος με περισσότερες λεπτομέρειες, συγκρίνοντάς την / τες με τα 

ερωτηματολόγια των χαρακτηρολογικών παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν στη 

συγκεκριμένη έρευνα. Επιπλέον, θα μπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω για ποιο 

λόγο ο ψυχωτισμός και η τελειοθηρία δε βρέθηκε να συσχετίζονται καθόλου με τα 

διευθυντικά στελέχη της έρευνάς μας. 

Παράλληλα, ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο θα είναι να χρησιμοποιηθούν 

στο μέλλον και κάποια ερωτηματολόγια που σχετίζονται με άλλες χαρακτηρολογικές 

παραμέτρους και να συσχετιστούν με τις αντιλήψεις για τις ικανότητες απόδοσης των 

διευθυντικών στελεχών σχολικών μονάδων, ώστε να μπορέσουν να μας παράσχουν 

πολύτιμα στοιχεία για άλλα χαρακτηρολογικά χαρακτηριστικά. Όπως πρότεινε ο 

Καθηγητής Παυλίδης, εξαίχοντος ενδιαφέροντος και σημασίας θα είναι η διαξαγωγή 

μίας έρευνας κατά την οποία θα επιχειρηθεί να γίνει συσχέτιση των ικανοτήτων 

απόδοσης των διευθυντικών στελεχών με την παράμετρο της Διαταραχής 

Ελλειματικής Προσοχής – Υπερικινητικότητας (ΔΕΠΥ), ίσως και μέσω της χρήσης 
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του τεστ Παυλίδη, το οποίο διαγιγνώσκει αντικειμενικά τη δυσλεξία, τη διάσπαση 

προσοχής και την προσαρμοστικότητα – ανυπομονησία (Samaras & Pavlidis, 2004; 

Jost, 1997). 

 

8.6 Πρακτική εφαρμογή των ευρημάτων 

 Διαπιστώσαμε ότι από τη συγκεκριμένη έρευνα προέκυψαν κάποια πολύ 

σημαντικά ευρήματα που αφορούν τόσο τις αντιλήψεις για τις ικανότητες απόδοσης 

των διευθυντικών στελεχών των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας 

ανεξάρτητα, όσο και τις αντιλήψεις αυτές σε σχέση με κάποιες συγκεκριμένες 

χαρακτηρολογικές παραμέτρους. Οι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό προγραμμάτων 

κατάρτισης οφείλουν να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τα ευρήματα αυτά, ώστε 

να προγραμματιστούν εκείνες οι επιμορφωτικές δράσεις που θα έχουν πρακτική 

εφαρμογή προς όφελος, αρχικά της διοικητικής και καθοδηγητικής επάρκειας που 

απαιτείται από τα διευθυντικά στελέχη και στη συνέχεια της αναβάθμισης της 

ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου που πρέπει να προσφέρεται στα 

δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. 

 Ειδικότερα, θα πρέπει κατά τη διαδικασία κατάρτισης να γίνει διαχωρισμός 

μεταξύ διευθυντών και υποδιευθυντών, καθώς και μεταξύ έμπειρων και αρχάριων 

διευθυντικών στελεχών, με το δεδομένο ότι ανάμεσά τους το επίπεδο της αντιληπτής 

ικανότητας απόδοσής τους διαφέρει σημαντικά. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο αντιληπτής επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης που 

αφορά τα διευθυντικά στελέχη, τόσο αυξάνεται πλήρως η τάση για εξωστρέφεια και 

μερικώς η τάση για ψεύδος. Επομένως, τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να 

έχουν ως στόχο να μειωθεί όσο το δυνατόν η τάση των στελεχών για ψεύδος.  

 Παράλληλα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο 

αντιληπτής επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης που αφορά τα διευθυντικά στελέχη, 

τόσο μειώνεται πλήρως το άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρος και μερικώς ο 

νευρωτισμός, το άγχος ως τρέχουσα κατάσταση, καθώς και η ανάγκη για αποδοχή. 

Συνεπώς, σκόπιμο θα ήταν τα προγράμματα κατάρτισης και οι ανάλογες δράσεις να 

στοχεύουν στην αύξηση του επιπέδου αντιληπτής επάρκειας – ικανοτήτων απόδοσης 

των διευθυντικών στελεχών. 

 Επιπρόσθετα, με το δεδομένο ότι ο μέσος όρος της αντιληπτής ικανότητας 

απόδοσης για τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη με πανεπιστημιακό πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ ή 
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μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Οργανισμών είναι 

καλύτερος από κάθε άλλη κατηγορία, θα πρέπει οι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση 

κριτηρίων επιλογής των διευθυντικών στελεχών να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα 

στους παραπάνω τίτλους σπουδών, έτσι ώστε να προτάσσονται τα συγκεκριμένα 

στελέχη έναντι των υπολοίπων κατά τη διαδικασία κάλυψης θέσεων διευθυντών και 

υποδιευθυντών δημοτικών σχολείων. 

 Μολονότι η έρευνα έλαβε χώρα μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης, εντούτοις τα 

αποτελέσματα μπορούν να γενικευτούν. Αρχικά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο 

συγκεκριμένος νομός κρίνεται επαρκής για να γίνουν οι απαιτούμενες συσχετίσεις, αν 

αναλογιστούμε ότι το ποσοστό των ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν ανέρχεται 

στο 83%. Επιπλέον, οι υποψήφιοι διευθυντές ή και οι υποδιευθυντές των δημοτικών 

σχολείων δε λαμβάνουν κάποια ξεχωριστή ή ειδική εκπαίδευση πριν τη διαδικασία 

επιλογής τους ως διοικητικά στελέχη, ενώ τα μετρήσιμα κριτήρια για την επιλογή 

τους είναι τα ίδια για όλους τους νομούς της Ελλάδας, άσχετα αν οι νομοί αυτοί είναι 

ακριτικοί, νησιωτικοί, ηπειρωτικοί ή της ενδοχώρας. Επίσης, ο νομός Θεσσαλονίκης 

είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε πληθυσμό στη χώρα μας, αντιπροσωπεύοντας ένα 

ποσοστό της τάξεως του 10% περίπου όλων των διευθυντικών στελεχών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. Τέλος, στο συγκεκριμένο νομό, όπως και 

στους υπόλοιπους στην πατρίδα μας, υπάρχουν σχολεία τόσο αγροτικής όσο 

ημιαστικής και αστικής περιοχής, από 6/θέσια έως και 12/θέσια.    

 

8.7 Αντί επιλόγου 

Ως τελευταία σκέψη, οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι σχολικοί διευθυντές και 

υποδιευθυντές πρέπει να είναι ηγέτες με όραμα, σε σχολεία στα οποία οι μαθητές θα 

μπορούν να επιτύχουν όχι μόνο καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και 

ολοκλήρωση της κοινωνικής και οργανωσιακής τους ανάπτυξης. Άλλωστε, σύμφωνα 

με την Noureen (2003), για να διοικηθούν σωστά οι οργανισμοί, ο ηγέτης θα πρέπει 

να διαθέτει μία ομάδα ικανοτήτων απόδοσης απαραίτητη για την αποτελεσματική 

διοίκηση. Ο αποτελεσματικός ηγέτης αποτελεί ένα συνδυασμό γνωρισμάτων – 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και απαραίτητων ικανοτήτων απόδοσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

Ερωτηματολόγιο 0: Principals’ Perception of Competence Survey 

 
Question 1  
How many years, including this year have you served as a building principal?  

1-3  

4-10  

11-20 

20-30 

30+  

 

Question 2  

What is your age? 

 

Question 3  
 

What is your gender?  

Male  

Female  

 

Question 4  
How many total years teaching (not administrative) experience do you have?  

under 5  

5-10  

11-20  

21-30  

30+ 

 

Question 5   
What is the building configuration of your current aspnment?  

Pre K-5 Elementary  

6-8 Middle  

7-12 Jr/Sr High School  

9-12 High School 

Other:  

 

Question 6  
What is your current building enrollment?  

Under 100 students  

101-250 students  

251-500 students  

501-1000 students  

1001-2000 students  

2000+ students  

 

Question 7  
What is your district size (using KSHSAA Classification)?  

1A  

2A  

3A  

4A  

5A  

6A  
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Question 8  
Would you like to receive results from the study? If so, please enter your email address in the 

comments section.  

Yes  

No  

 

Further comments about your response 

 

Question 9  

Please consider each of the following areas and mark the response that most accurately reflects your 

level of competence 

 

1-Fully Competent   2-Somewhat Competent   3-Marginally Competent   4-Not Competent   5-

Have never experienced 

         1   2   3   4   5 

9.1 Possessing Instructional Leadership Skills 

9.2 Possessing Knowledge of Effective Instructional Methods  

      (Best Practices) 

9.3 Instructing Teachers in Effective Instructional Techniques 

9.4 Assisting Teachers in Creating More Effective Lesson Plans 

9.5 Leading Effective Staff Development  

9.6 Creating an Atmosphere of High Expectations  

9.7 Improving Overall School Climate  

9.8 Improving Staff Morale  

9.9 Conducting Formal Evaluations  

9.10 Supervising Staff 

9.11 Learning Routine office tasks/procedures  

9.12 Preparing for and Conducting Effective ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣulty Meetings  

9.13 Teacher Union Issues  

9.14 Addressing Building Maintenance Issues  

9.15 Addressing Custodial Staff Issues  

9.16 Addressing Fire Marshal Issues  

9.17 Addressing Secretarial Staff Issues  

9.18 Guiding the School Improvement Process  

9.19 Analyzing Student Data  

9.20 Leading Curriculum Development  

9.21 Overseeing the NCA/QPA Accreditation Process  

9.22 Completing Kansas State Department of Education Reports 

9.23 Handling Site-Based Management  

9.24 Staffing/Interviewing Skills  

9.25 Dealing with the Building Budget  

9.26 Implementing District/Building Policy  

9.27 Effectively Handling Individual Student Discipline Issues  

9.28 Interpreting and Enforcing School Law Issues  

9.29 Managing Special Education Laws/Issues  

9.30 Addressing ELL/Bilingual Issues  

9.31 Developing Public Relations Skills  

9.32 Possessing Public Speaking Skills  

9.33 Creating an Effective Site Council  

9.34 Working with Parent Organizations and/or Committees  

9.35 Organizing and Supervising School Activities/Athletics 

9.36 Dealing with Concerned/Angry Parents  

9.37 Developing Decision Making Skills  

9.38 Developing Time Management Skills  

9.39 Possessing Mediation Skills  

        (staff vs. staff and/or student vs. student)  

9.40 Possessing Necessary Technology Skills  

9.41 Developing and Preparing for Board Meeting Presentations 
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Ερωτηματολόγιο 1: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 

  

 

 

Ερώτηση 1: Είσαστε Διευθυντής/τρια ή Υποδιευθυντής/τρια; 

    Διευθυντής/τρια        

    Υποδιευθυντής/τρια        

Ερώτηση 2: Πόσα χρόνια έχετε ως Διευθυντής/τρια ή Υποδιευθυντής/τρια; 

    Λιγότερα από 1        

    1-3          

    4-10          

    11-20          

    21-30          

    30+          

Ερώτηση 3: Ποιά είναι η ηλικία σας; 

    Κάτω από 25        

    26-35          

    36-45          

    46-55          

    56-65          

    65+          

Ερώτηση 4: Ποιό είναι το φύλο σας; 

    Άνδρας          

    Γυναίκα          

Ερώτηση 5: Πόσα χρόνια συνολικής διδακτικής (όχι διοικητικής) 

εμπειρίας έχετε; 

    Λιγότερα από 5        

    5-10          

    11-20          

    21-30          

    30+          
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Ερώτηση 6: Τί τίτλους σπουδών κατέχετε εκτός του βασικού σας πτυχίου; 

     Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ        

     Μετεκπαίδευση        

     Μεταπτυχιακό         

     Διδακτορικό        

Ερώτηση 7: Τί τίτλους σπουδών κατέχετε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 

Οργανισμών; 

    Σεμιναρική επιμόρφωση-εξειδίκευση        

    Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ        

    Μεταπτυχιακό        

    Διδακτορικό        

Ερώτηση 8: Ποιά είναι η δύναμη του σχολείου που διευθύνετε σε αριθμό 

μαθητών; 

     Λιγότεροι από 100 μαθητές        

     Από 101 έως 250 μαθητές        

     Από 251 έως 500 μαθητές        

     Από 501 έως 1000 μαθητές        

     Από 1001 έως 2000 μαθητές        

     Πάνω από 2001 μαθητές        

Ερώτηση 9: Ποιά είναι η πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής του 

σχολείου που διευθύνετε; 

     Αγροτική  (χωριό μέχρι 2.000 κατοίκους)      

     Ημιαστική 
 (κωμόπολη μέχρι 10.000 
κατοίκους)      

     Αστική 
 (πόλη πάνω από 10.000 
κατοίκους)      

Ερώτηση 10: Ποιά είναι η οργανικότητα του σχολείου που διευθύνετε; 

                  / θέσιο         

Ερώτηση 11: Σε ποιό νομό της Ελλάδας βρίσκεται το σχολείο που 

διευθύνετε; 
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Ερώτηση 12: Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας κάθε ένα από τα παρακάτω 

πεδία και σημειώστε την απάντηση εκείνη η οποία με τη μεγαλύτερη δυνατή 
ακρίβεια αντανακλά το επίπεδο των ικανοτήτων σας στη(ν)… 

  

Α
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Μ
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π
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Δ
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ω
ς
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μ
π

ε
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                  1 = Απόλυτα επαρκής 

                  2 = Σχετικά επαρκής 

                  3 = Οριακά επαρκής 

                  4 = Μη επαρκής 

                  5 = Δίχως εμπειρία 

  

    1 2 3 4 5 

1. Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας           
2. Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές)           

3. 
Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές 
διδασκαλίας           

4. Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων           

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού           

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων           

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας           

8. Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού           

9. Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων           

10. Εποπτεία του προσωπικού           

11. Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου            
12. Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών συνεδριάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων           

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών           

14. Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων           

15. Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού           

16. Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας           

17. Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης           

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής μονάδας            

19. Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών           

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος           

21. Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης           

22. Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ           

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας             

24. Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού           

25. Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας           

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες της περιοχής           

27. Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των μαθητών            

28. 
Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους σχολικούς 
νόμους           

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ           

30. Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών           

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων           

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών           

33. Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου            

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων           

35. Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων           

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών           

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων           
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38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου           
39. Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή)           

40. Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων           

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια           
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Ερωτηματολόγιο 2: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

(Ε.P.Q.) 

Προσαρμογή στον ελληνικό πληθυσμό: Ευάγγελος Δημητρίου 

 

Ο Δ Η ΓΙ Ε Σ  
Απαντήστε σε κάθε ερώτηση βάζοντας έναν κύκλο γύρω από το ΝΑΙ ή το 

ΟΧΙ που υπάρχει μετά την ερώτηση. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες 

απαντήσεις, ούτε «πονηρές» ερωτήσεις. Εργαστείτε γρήγορα και μην πολυσκέφτεστε 

να βρείτε την ακριβή σημασία της κάθε ερώτησης. 

 
 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 

1. Έχεις άλλα ενδιαφέροντα εκτός της εργασίας σου (χόμπι); ΝΑΙ ΟΧΙ 

2. Πριν κάνεις κάτι, σταματάς να το ξανασκεφτείς; ΝΑΙ ΟΧΙ 

3. Αλλάζει συχνά το κέφι σου; ΝΑΙ ΟΧΙ 

4. Θεωρείς τον εαυτό σου ομιλητικό άτομο; ΝΑΙ ΟΧΙ 

5. Θα σε στεναχωρούσε να έχεις χρέος; ΝΑΙ ΟΧΙ 

6. Νιώθεις ποτέ κακόκεφος, χωρίς ιδιαίτερο λόγο; ΝΑΙ ΟΧΙ 

7. Σου έτυχε ποτέ από πλεονεξία να πάρεις περισσότερα από όσα ανήκαν στο μερίδιό 

σου; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

8. Θα έλεγες ότι είσαι ζωντανό άτομο; ΝΑΙ ΟΧΙ 

9. Θα σε στεναχωρούσε πολύ να δεις ένα παιδάκι ή ένα ζώο να υποφέρει; ΝΑΙ ΟΧΙ 

10. Στεναχωριέσαι συχνά για πράγματα που δε θα έπρεπε να είχες κάνει ή πει; ΝΑΙ ΟΧΙ 

11. Κρατάς πάντα την υπόσχεσή σου, άσχετα με το πόσο δύσκολο είναι να την 

εκτελέσεις; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

12. Θα σε ευχαριστούσε το πήδημα με αλεξίπτωτο; ΝΑΙ ΟΧΙ 

13. Μπορείς εύκολα να αφήσεις τον εαυτό σου και να διασκεδάσεις σε ένα εύθυμο 

πάρτι; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

14. Είσαι ευέξαπτος; ΝΑΙ ΟΧΙ 

15. Σου έτυχε ποτέ να ρίξεις το βάρος σε άλλον για δικά σου σφάλματα; ΝΑΙ ΟΧΙ 

16. Σου αρέσει να γνωρίζεις νέα πρόσωπα; ΝΑΙ ΟΧΙ 

17. Πληγώνεσαι εύκολα; ΝΑΙ ΟΧΙ 

18. Έχεις μόνο καλές και παραδεκτές συνήθειες; ΝΑΙ ΟΧΙ 

19. Έχεις την τάση να μένεις στο περιθώριο, όταν βρίσκεσαι σε κοινωνικές 

εκδηλώσεις; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

20. Θα έπαιρνες φάρμακα που μπορεί να είχαν παράξενη ή επικίνδυνη ενέργεια; ΝΑΙ ΟΧΙ 

21. Αισθάνεσαι συχνά «μπουχτισμένος»; ΝΑΙ ΟΧΙ 

22. Έχεις ποτέ πάρει κάτι που ανήκε σε άλλον (έστω και μία καρφίτσα); ΝΑΙ ΟΧΙ 

23. Σου αρέσει να βγαίνεις συχνά έξω; ΝΑΙ ΟΧΙ 

24. Σου αρέσει να πληγώνεις ανθρώπους που αγαπάς; ΝΑΙ ΟΧΙ 

25. Ενοχλείσαι συχνά από αισθήματα ενοχής; ΝΑΙ ΟΧΙ 

26. Μιλάς καμιά φορά για πράγματα για το οποία όμως δεν έχεις ιδέα; ΝΑΙ ΟΧΙ 

27. Έχεις εχθρούς που θέλουν το κακό σου; ΝΑΙ ΟΧΙ 

28. Θεωρείς τον εαυτό σου νευρικό άτομο; ΝΑΙ ΟΧΙ 

29. Έχεις πολλούς φίλους; ΝΑΙ ΟΧΙ 

30. Σου αρέσουν τα χοντρά αστεία που καμιά φορά μπορεί να πληγώσουν τους άλλους; ΝΑΙ ΟΧΙ 

31. Είσαι στενάχωρος τύπος; ΝΑΙ ΟΧΙ 

32. Όταν ήσουν παιδί, έκανες αμέσως και χωρίς γκρίνια αυτό που σου έλεγαν; ΝΑΙ ΟΧΙ 

33. Θα έλεγες ότι είσαι αμέριμνος άνθρωπος; ΝΑΙ ΟΧΙ 

34. Δίνεις μεγάλη σημασία στους καλούς τρόπους και την καθαριότητα; ΝΑΙ ΟΧΙ 

35. Ανησυχείς ότι μπορούν να σου συμβούν φοβερά πράγματα; ΝΑΙ ΟΧΙ 

36. Έχεις καταστρέψει ή χάσει ποτέ κάτι που ανήκε σε άλλον; ΝΑΙ ΟΧΙ 

37. Παίρνεις πρωτοβουλία για να κάνεις καινούργιους φίλους; ΝΑΙ ΟΧΙ 
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38. Μπορείς εύκολα να καταλάβεις πώς αισθάνονται οι άνθρωποι, όταν σου λένε τα 

βάσανά τους; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

39. Θα έλεγες ότι είσαι άτομο που το χαρακτηρίζει η υπερένταση; ΝΑΙ ΟΧΙ 

40. Μένεις τον περισσότερο χρόνο σιωπηλός, όταν βρίσκεσαι με άλλους ανθρώπους; ΝΑΙ ΟΧΙ 

41. Νομίζεις ότι ο θεσμός του γάμου είναι παλιάς μόδας και θα έπρεπε να 

εγκαταλειφθεί; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

42. Παινεύεσαι καμιά φορά; ΝΑΙ ΟΧΙ 

43. Μπορείς να δώσεις κάποια ζωή σ’ ένα ανιαρό πάρτι; ΝΑΙ ΟΧΙ 

44. Σε ενοχλούν οι άνθρωποι που οδηγούν προσεκτικά; ΝΑΙ ΟΧΙ 

45. Ανησυχείς για την υγεία σου; ΝΑΙ ΟΧΙ 

46. Έχεις ποτέ πει κάτι κακό ή άσχημο για κάποιον άλλον; ΝΑΙ ΟΧΙ 

47. Σου αρέσει να λες αστεία και ανέκδοτα στους φίλους σου; ΝΑΙ ΟΧΙ 

48. Νομίζεις ότι τα περισσότερα πράγματα έχουν την ίδια γεύση για σένα; ΝΑΙ ΟΧΙ 

49. Σου αρέσει να ανακατεύεσαι με τους ανθρώπους; ΝΑΙ ΟΧΙ 

50. Σε στεναχωρεί, όταν ξέρεις ότι υπάρχουν λάθη στη δουλειά σου; ΝΑΙ ΟΧΙ 

51. Υποφέρεις από αϋπνία; ΝΑΙ ΟΧΙ 

52. Πλένεσαι πάντα πριν φας; ΝΑΙ ΟΧΙ 

53. Έχεις πάντα σχεδόν μία έτοιμη απάντηση, όταν σε ρωτούν κάτι; ΝΑΙ ΟΧΙ 

54. Έχεις συχνά αισθανθεί άτονος και κουρασμένος, χωρίς να υπάρχει λόγος; ΝΑΙ ΟΧΙ 

55. Έχεις ποτέ κλέψει σε παιχνίδι; ΝΑΙ ΟΧΙ 

56. Σου αρέσουν οι καταστάσεις, όπου πρέπει να ενεργείς γρήγορα; ΝΑΙ ΟΧΙ 

57. Είναι (ή ήταν) η μητέρα σου μία καλή γυναίκα; ΝΑΙ ΟΧΙ 

58. Βρίσκεις ότι συχνά η ζωή είναι χωρίς ενδιαφέρον; ΝΑΙ ΟΧΙ 

59. Σου έτυχε ποτέ να εκμεταλλευτείς κάποιον; ΝΑΙ ΟΧΙ 

60. Αναλαμβάνεις ποτέ περισσότερες δραστηριότητες από όσες σου επιτρέπει ο 

χρόνος; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

61. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να σε αποφύγουν; ΝΑΙ ΟΧΙ 

62. Ανησυχείς πολύ για την εμφάνισή σου; ΝΑΙ ΟΧΙ 

63. Ευχήθηκες ποτέ να ήσουν νεκρός; ΝΑΙ ΟΧΙ 

64. Θα απέφευγες να πληρώσεις τους φόρους, αν ήξερες ότι δε θα σε έβρισκαν ποτέ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

65. Μπορείς να ζωντανέψεις ένα πάρτι; ΝΑΙ ΟΧΙ 

66. Φροντίζεις να μην είσαι αγενής με τους ανθρώπους; ΝΑΙ ΟΧΙ 

67. Βρίσκεις ότι μένεις για πολλή ώρα στεναχωρημένος μετά από μία δυσάρεστη 

εμπειρία; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

68. Σου έτυχε ποτέ να επιμείνεις να γίνει το δικό σου; ΝΑΙ ΟΧΙ 

69. Υποφέρεις από τα νεύρα σου; ΝΑΙ ΟΧΙ 

70. Χαλάνε εύκολα οι φιλίες σου χωρίς δικό σου φταίξιμο; ΝΑΙ ΟΧΙ 

71. Αισθάνεσαι συχνά μοναξιά; ΝΑΙ ΟΧΙ 

72. Κάνεις πάντα αυτό που διδάσκεις στους άλλους; ΝΑΙ ΟΧΙ 

73. Σε ευχαριστεί καμιά φορά να πειράζεις τα ζώα; ΝΑΙ ΟΧΙ 

74. Πληγώνεσαι εύκολα όταν οι άνθρωποι βρίσκουν λάθη σε σένα ή στη δουλειά σου; ΝΑΙ ΟΧΙ 

75. Έχεις αργήσει ποτέ στη δουλειά σου ή σε ένα ραντεβού; ΝΑΙ ΟΧΙ 

76. Σου αρέσει να βρίσκεσαι σε περιβάλλον με ζωηρή κίνηση και ενθουσιασμό; ΝΑΙ ΟΧΙ 

77. Θα σου άρεσε να σε φοβούνται οι άλλοι άνθρωποι; ΝΑΙ ΟΧΙ 

78. Είσαι άλλοτε γεμάτος ενεργητικότητα και άλλοτε νωθρός; ΝΑΙ ΟΧΙ 

79. Αναβάλλεις καμιά φορά για αύριο αυτό που θα έπρεπε να κάνεις σήμερα; ΝΑΙ ΟΧΙ 

80. Σε θεωρούν οι άλλοι άνθρωποι πολύ ζωντανό άτομο; ΝΑΙ ΟΧΙ 

81. Σου λένε οι άνθρωποι πολλά ψέματα; ΝΑΙ ΟΧΙ 

82. Είσαι πολύ ευαίσθητος για ορισμένα πράγματα; ΝΑΙ ΟΧΙ 

83. Είσαι πάντα πρόθυμος να το ομολογήσεις, όταν έχεις κάνει ένα λάθος; ΝΑΙ ΟΧΙ 

84. Θα αισθανόσουν μεγάλη λύπη για ένα ζώο που πιάστηκε σε μία παγίδα; ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Ερωτηματολόγιο 3: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ (STAI) 

  

ΥΥππόό  ΑΑ..  ΛΛιιάάκκοουυ  κκααιι  CC..  DD..  SSppiieellbbeerrggeerr  

 

 

Οδηγίες: Πιο κάτω υπάρχουν φράσεις που οι άνθρωποι συνηθίζουν να 

χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τον εαυτό τους. Διαβάστε κάθε φράση και μετά 

βάλτε σε κύκλο τον αντίστοιχο αριθμό στα δεξιά της φράσεως για να δείξετε πως 

αισθάνεστε τώρα, δηλαδή α υ τ ή  τ η  σ τ ι γ μ ή. Δεν υπάρχουν σωστές ή 

λανθασμένες απαντήσεις. Μη ξοδεύετε πολύ ώρα για κάθε φράση, αλλά δώστε την 

απάντηση που φαίνεται να ταιριάζει πιο καλά σε αυτό που αισθάνεστε τ ώ ρ α.   

  

 

     1 = Καθόλου 

     2 = Κάπως 

     3 = Μέτρια 

     4 = Πάρα πολύ Κ
α
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υ
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1. Αισθάνομαι ήρεμος /-η 1 2 3 4 

2. Αισθάνομαι ασφαλής 1 2 3 4 

3. Νιώθω μία εσωτερική ένταση 1 2 3 4 

4. Έχω αγωνία 1 2 3 4 

5. Αισθάνομαι άνετα 1 2 3 4 

6. Αισθάνομαι αναστατωμένος /-η 1 2 3 4 

7. Ανησυχώ αυτή τη στιγμή για ενδεχόμενες ατυχίες 1 2 3 4 

8. Αισθάνομαι αναπαυμένος /-η 1 2 3 4 

9. Αισθάνομαι άγχος 1 2 3 4 

10. Αισθάνομαι βολικά 1 2 3 4 

11. Αισθάνομαι αυτοπεποίθηση 1 2 3 4 

12. Αισθάνομαι νευρικότητα 1 2 3 4 

13. Αισθάνομαι ήσυχος /-η 1 2 3 4 

14. Βρίσκομαι σε διέγερση 1 2 3 4 

15. Είμαι χαλαρωμένος /-η 1 2 3 4 

16. Αισθάνομαι ικανοποιημένος /-η 1 2 3 4 

17. Ανησυχώ 1 2 3 4 

18. Αισθάνομαι έξαψη και ταραχή 1 2 3 4 

19. Αισθάνομαι υπερένταση 1 2 3 4 

20. Αισθάνομαι ευχάριστα 1 2 3 4 
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Οδηγίες: Πιο κάτω υπάρχει ένας αριθμός φράσεων που οι άνθρωποι συνηθίζουν να 

χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τον εαυτό τους. Διαβάστε κάθε φράση και μετά 

βάλτε σε κύκλο τον αντίστοιχο αριθμό στα δεξιά της φράσεως για να δείξετε πως 

αισθάνεστε σ υ ν ή θ ω ς. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Μη 

ξοδεύετε πολύ ώρα για κάθε μία φράση, αλλά δώστε την απάντηση που φαίνεται να 

περιγράφει πώς αισθάνεστε γ ε ν  ι κ ά. 

 

 

     1 = Σχεδόν ποτέ 

     2 = Μερικές φορές 

     3 = Συχνά 

     4 = Σχεδόν πάντοτε 

Σ
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ό
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π
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ερ

ικ
ές

 

φ
ο
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21. Αισθάνομαι ευχάριστα 1 2 3 4 

22. Κουράζομαι εύκολα 1 2 3 4 

23. Βρίσκομαι σε συνεχή αγωνία 1 2 3 4 

24. 
Εύχομαι να μπορούσα να είμαι τόσο ευτυχισμένος /-η 

όσο οι άλλοι φαίνονται να είναι 
1 2 3 4 

25. 
Μένω πίσω στις δουλειές μου, γιατί δεν μπορώ να 

αποφασίσω αρκετά γρήγορα 
1 2 3 4 

26. Αισθάνομαι αναπαυμένος /-η 1 2 3 4 

27. 
Είμαι ήρεμος /-η, ψύχραιμος /-η και συγκεντρωμένος /-

η  
1 2 3 4 

28. 
Αισθάνομαι ότι οι δυσκολίες συσσωρεύονται, ώστε να 

μην μπορώ να τις ξεπεράσω 
1 2 3 4 

29. 
Ανησυχώ πάρα πολύ για κάτι που στην πραγματικότητα 

δεν έχει σημασία 
1 2 3 4 

30. Βρίσκομαι σε συνεχή υπερένταση 1 2 3 4 

31. Έχω την τάση να βλέπω τα πράγματα δύσκολα 1 2 3 4 

32. Μου λείπει η αυτοπεποίθηση 1 2 3 4 

33. Αισθάνομαι ασφαλής 1 2 3 4 

34. 
Προσπαθώ να αποφεύγω την αντιμετώπιση μιας 

κρίσεως ή δυσκολίας 
1 2 3 4 

35. Βρίσκομαι σε υπερδιέγερση 1 2 3 4 

36. Είμαι ικανοποιημένος /-η 1 2 3 4 

37. 
Κάποια ασήμαντη σκέψη μου περνά από το μυαλό και 

μ’ ενοχλεί 
1 2 3 4 

38. 
Παίρνω τις απογοητεύσεις τόσο πολύ στα σοβαρά, ώστε 

δεν μπορώ να τις διώξω από τη σκέψη μου 
1 2 3 4 

39. Είμαι ένας σταθερός χαρακτήρας 1 2 3 4 

40. 

Έρχομαι σε μία κατάσταση εντάσεως ή αναστατώσεως, 

όταν σκέφτομαι τις τρέχουσες ασχολίες και τα 

ενδιαφέροντά μου 

1 2 3 4 
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Ερωτηματολόγιο 4: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 

(D.A.S.) 

 

ΠΠρροοσσααρρμμοογγήή  σσττοονν  εελλλληηννιικκόό  ππλληηθθυυσσμμόό::  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ΣΣίίμμοοςς  

 

Το ερωτηματολόγιο αυτό παραθέτει μία σειρά στάσεων, απόψεων ή πεποιθήσεων 

που έχουν μερικές φορές οι άνθρωποι. Διάβασε ΚΑΘΕ δήλωση προσεκτικά και αποφάσισε 

το πόσο συμφωνείς ή διαφωνείς με τη δήλωση. 

Για κάθε μία από τις πεποιθήσεις, σημείωσε την απάντησή σου με έναν αριθμό από 

τους παρακάτω (7 έως 1) που ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΠΩΣ 

ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ. Βεβαιώσου πως έχεις επιλέξει μόνο έναν αριθμό για κάθε δήλωση. Επειδή 

ακριβώς οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση 

σε αυτές τις δηλώσεις.  

Για να αποφασίσεις κατά πόσο μία συγκεκριμένη στάση είναι τυπική του τρόπου που 

βλέπεις τα πράγματα, απλά σκέψου το πώς μπορεί να είσαι ΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ. 

 

             7 = ΣΥΜΦΩΝΩ ΤΕΛΕΙΩΣ 3 = ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΠΩΣ 

             6 = ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 2 = ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

             5 = ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΠΩΣ 1 = ΔΙΑΦΩΝΩ ΤΕΛΕΙΩΣ 

             4 = ΟΥΔΕΤΕΡΗ  

 

1. Είναι δύσκολο να είναι κάποιος ευτυχισμένος, εκτός κι αν είναι όμορφος, έξυπνος, 

πλούσιος και δημιουργικός 
 

2. Η ευτυχία είναι ένα θέμα που έχει να κάνει περισσότερο με τη στάση μου απέναντι 

στον εαυτό μου, παρά με τον τρόπο που οι άλλοι νιώθουν για μένα 
 

3. Οι άνθρωποι πιθανόν να με εκτιμούν λιγότερο, αν κάνω κάποιο λάθος  
4. Αν δεν τα καταφέρνω καλά συνεχώς, οι άνθρωποι δε θα με εκτιμούν  
5. Το να ριψοκινδυνεύει κάποιος ακόμη και λίγο είναι ανοησία, επειδή η απώλεια 

μπορεί να είναι μία καταστροφή  
 

6. Είναι δυνατόν να κερδίσουμε την εκτίμηση του άλλου, χωρίς να είμαστε ειδικά 

χαρισματικοί σε κάτι 
 

7. Δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένος /-η εκτός και αν οι περισσότεροι άνθρωποι που 

γνωρίζω με θαυμάζουν 
 

8. Αν κάποιος ζητήσει βοήθεια, είναι σημάδι αδυναμίας  
9. Αν δε τα καταφέρνω τόσο καλά όσο και οι άλλοι, σημαίνει ότι είμαι ένα αδύναμο 

άτομο 
 

10. Αν αποτύχω στη δουλειά μου, τότε είμαι αποτυχημένος /-η και ως άτομο  
11. Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλά, δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις καθόλου  
12. Δεν πειράζει να κάνω λάθη, επειδή μπορώ να μάθω από αυτά  
13. Εάν κάποιος διαφωνεί μαζί μου, πιθανόν να δείχνει ότι δε με συμπαθεί  
14. Αν αποτύχω εν μέρει, είναι το ίδιο κακό όσο και να είμαι τελείως αποτυχημένος /-

η 
 

15. Αν οι άλλοι άνθρωποι ξέρουν το πώς πραγματικά είσαι, θα σε εκτιμούν λιγότερο  
16. Είμαι ένα τίποτα, αν ο άνθρωπος που αγαπώ δε με αγαπάει  
17. Μπορεί κάποιος να πάρει ευχαρίστηση από μία δραστηριότητα, ανεξάρτητα από 

το τελικό αποτέλεσμα 
 

18. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν μία πιθανότητα να πετύχουν προτού κάνουν 

οτιδήποτε 
 

19. Η αξία μου ως άτομο εξαρτάται σημαντικά από το τι σκέφτονται οι άλλοι για 

μένα 
 

20. Αν δεν απαιτήσω τις υψηλότερες προσδοκίες από τον εαυτό μου, είναι πιθανόν να 

καταλήξω ένας δεύτερης κατηγορίας άνθρωπος 
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             7 = ΣΥΜΦΩΝΩ ΤΕΛΕΙΩΣ 3 = ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΠΩΣ 

             6 = ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 2 = ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

             5 = ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΠΩΣ 1 = ΔΙΑΦΩΝΩ ΤΕΛΕΙΩΣ 

             4 = ΟΥΔΕΤΕΡΗ  

 

21. Για να είμαι ένας άξιος άνθρωπος, θα πρέπει να είμαι ο /η καλύτερος /-η 

τουλάχιστον σε κάτι 

 

22. Οι άνθρωποι που έχουν καλές ιδέες είναι καλύτεροι από αυτούς που δεν έχουν  

23. Θα έπρεπε να αναστατώνομαι, εάν κάνω κάποιο λάθος  

24. Η γνώμη μου για τον εαυτό μου είναι περισσότερο σημαντική από ότι η γνώμη 

των άλλων για μένα 

 

25. Για να είμαι ένα καλό, ηθικό και άξιο άτομο, θα πρέπει να βοηθώ όποιον το 

χρειάζεται 

 

26. Αν ρωτήσω για κάτι, θα με κάνει να φανώ ανόητος /-η  

27. Είναι τρομερό να σε αποπαίρνουν άνθρωποι σημαντικοί για σένα  

28. Εάν δεν έχεις άλλους ανθρώπους για να σε στηρίζουν, θα είσαι αξιοθρήνητος  

29. Μπορώ να καταφέρνω σημαντικούς στόχους, χωρίς να φέρνω τον εαυτό μου στα 

άκρα 

 

30. Είναι δυνατόν κάποιον να τον μαλώνουν και να μην αναστατώνεται  

31. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ τους άλλους, επειδή θα μπορούσαν να είναι σκληροί 

μαζί μου 

 

32. Αν οι άλλοι σε αντιπαθούν, δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος /-η  

33. Είναι καλύτερα να παραιτείσαι από τα ενδιαφέροντά σου με σκοπό να 

ευχαριστήσεις τους άλλους 

 

34. Η ευτυχία μου εξαρτάται περισσότερο από τους άλλους παρά από μένα  

35. Δε χρειάζομαι την αποδοχή των άλλων ανθρώπων για να είμαι ευτυχισμένος /-η  

36. Αν κάποιος αποφεύγει τα προβλήματα, τότε και τα προβλήματα τείνουν να 

φύγουν 

 

37. Μπορώ να είμαι ευτυχισμένος /-η ακόμη και αν μου διαφεύγουν πολλά από τα 

καλά πράγματα σε αυτή τη ζωή 

 

38. Το τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα είναι πολύ σημαντικό  

39. Το να είναι κάποιος μόνος του οδηγεί στη δυστυχία  

40. Μπορώ να βρίσκω την ευτυχία ακόμη και αν κάποιος άλλος δε με αγαπάει  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Πίνακας 1: Η τιμή του συντελεστή συσχέτισης του Spearman για κάθε μία ερώτηση και 

η αντίστοιχη σημαντικότητα του ελέγχου  

Ερώτηση Συντελεστής Συσχέτισης του Spearman Σημαντικότητα ελέγχου 

1 0,527 0,003 

2 0,337 0,069 

3 0,837 0,000 

4 0,681 0,000 

5 0,484 0,008 

6 0,543 0,002 

7 0,607 0,000 

8 0,411 0,024 

9 0,521 0,006 

10 0,608 0,000 

11 0,626 0,000 

12 0,311 0,094 

13 0,550 0,002 

14 0,516 0,004 

15 0,691 0,000 

16 0,584 0,001 

17 0,715 0,000 

18 0,647 0,000 

19 0,638 0,000 

20 0,731 0,000 

21 0,628 0,001 

22 0,627 0,000 

23 0,782 0,000 

24 0,781 0,000 

25 0,392 0,035 

26 0,780 0,000 

27 0,606 0,000 

28 0,764 0,000 

29 0,715 0,000 

30 0,758 0,000 

31 0,634 0,000 

32 0,418 0,024 

33 0,798 0,000 

34 0,366 0,051 

35 0,301 0,107 

36 0,665 0,000 

37 0,712 0,000 

38 0,481 0,008 

39 0,436 0,016 

40 0,654 0,000 

41 0,522 0,006 
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Πίνακας 2: Ανάλυση αξιοπιστίας του ελέγχου – επανελέγχου (test – retest) 

 1
η
 ΔΟΚΙΜΗ 2

η
 ΔΟΚΙΜΗ 

Ερώτηση 
Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1 0,717 0,963 0,647 0,976 

2 0,438 0,964 0,589 0,977 

3 0,240 0,965 0,558 0,977 

4 0,601 0,963 0,654 0,976 

5 0,453 0,964 0,771 0,976 

6 0,294 0,965 0,501 0,977 

7 0,567 0,964 0,646 0,977 

8 0,483 0,964 0,796 0,976 

9 0,477 0,964 0,599 0,977 

10 0,571 0,964 0,643 0,976 

11 0,701 0,963 0,656 0,976 

12 0,673 0,963 0,769 0,976 

13 0,663 0,963 0,638 0,976 

14 0,465 0,964 0,725 0,976 

15 0,742 0,963 0,762 0,976 

16 0,206 0,966 0,588 0,977 

17 0,882 0,962 0,755 0,976 

18 0,773 0,963 0,819 0,976 

19 0,747 0,963 0,738 0,976 

20 0,732 0,963 0,771 0,976 

21 0,577 0,964 0,538 0,977 

22 0,720 0,963 0,849 0,976 

23 0,756 0,963 0,863 0,976 

24 0,724 0,963 0,786 0,976 

25 0,803 0,962 0,598 0,977 

26 0,679 0,963 0,703 0,976 

27 0,511 0,964 0,777 0,976 

28 0,860 0,962 0,838 0,976 

29 0,576 0,964 0,645 0,976 

30 0,745 0,963 0,770 0,976 

31 0,751 0,963 0,728 0,976 

32 0,790 0,963 0,705 0,976 

33 0,751 0,963 0,910 0,976 

34 0,467 0,964 0,791 0,976 

35 0,275 0,965 0,549 0,977 

36 0,598 0,963 0,778 0,976 

37 0,608 0,963 0,818 0,976 

38 0,806 0,962 0,778 0,976 

39 0,812 0,963 0,676 0,976 

40 0,485 0,964 0,614 0,977 

41 0,772 0,962 0,767 0,976 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Πίνακας 1: Το συνολικό ποσοστό διακύμανσης που ερμηνεύεται από τους παράγοντες 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 14,390 43,607 43,607 14,390 43,607 43,607 4,916 14,898 14,898 

2 2,066 6,259 49,866 2,066 6,259 49,866 4,818 14,601 29,499 

3 1,745 5,287 55,154 1,745 5,287 55,154 4,732 14,341 43,840 

4 1,382 4,189 59,343 1,382 4,189 59,343 3,694 11,194 55,034 

5 1,210 3,668 63,011 1,210 3,668 63,011 2,632 7,977 63,011 

6 1,034 3,134 66,145             
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Πίνακας 2: Οι φορτίσεις (loadings) των στοιχείων για τον κάθε παράγοντα 

 
Παράγοντας 

1 2 3 4 5 

12.21 Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 0,702 0,291 0,142 0,152 0,298 

12.24 Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 0,668 0,181 0,154 0,132 0,311 

12.22 Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 0,646 0,201 0,158 0,324 0,250 

12.23 Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής μονάδας 0,637 0,222 0,227 0,244 0,231 

12.29 Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 0,630 0,068 0,382 0,185 -0,119 

12.30 Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 0,597 0,290 0,311 0,137 -0,037 

12.9 Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 0,592 0,470 0,047 0,173 0,126 

12.20 Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 0,570 0,165 0,375 0,010 0,235 

12.5 Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του προσωπικού 0,290 0,722 0,197 0,110 0,194 

12.8 Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 0,058 0,696 0,381 0,129 -0,082 

12.7 Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 0,169 0,691 0,373 0,109 -0,097 

12.6 Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 0,204 0,663 0,272 0,067 0,140 

12.2 Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 0,176 0,597 0,125 0,220 0,336 

12.10 Εποπτεία του προσωπικού 0,397 0,582 0,191 0,266 -0,034 

12.1 Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 0,124 0,581 0,145 0,153 0,428 

12.4 Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 

0,370 0,540 0,132 0,053 0,382 

12.3 Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε αποτελεσματικές τεχνικές 

διδασκαλίας 

0,367 0,480 0,097 0,157 0,343 

12.37 Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 0,186 0,275 0,734 0,232 0,255 

12.36 Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων γονιών 0,190 0,288 0,733 0,175 0,178 

12.27 Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών 

0,224 0,276 0,686 0,065 0,073 

12.38 Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 0,119 0,280 0,663 0,178 0,215 

12.35 Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών δραστηριοτήτων 0,246 0,045 0,582 0,327 0,141 

12.34 Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 0,239 0,210 0,560 0,379 0,252 

12.28 Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με τους σχολικούς 

νόμους 

0,446 0,189 0,559 0,287 0,129 

12.39 Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό εναντίον 

προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 

0,246 0,378 0,557 0,201 0,238 

12.14 Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 0,108 0,167 0,159 0,853 0,086 

12.15 Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 0,110 0,170 0,343 0,807 0,023 

12.16 Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 0,175 0,080 0,191 0,773 0,196 

12.25 Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 0,388 0,165 0,140 0,589 0,148 

12.17 Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης 0,331 0,211 0,188 0,515 0,298 

12.40 Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 0,135 0,062 0,275 0,182 0,721 

12.41 Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια 0,338 0,156 0,325 0,225 0,629 

12.32 Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 0,363 0,311 0,229 0,159 0,484 
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Πίνακας 3: Ανάλυση αξιοπιστίας - η μέτρηση Cronbach Alpha 

FACTORS 
Number of 

Items 

Cronbach’s 

Alpha 

Item – Total 

Correlation 

1 8 0,892 0,580 – 0,779 

2 9 0,894 0,613 – 0,763 

3 8 0,910 0,603 – 0,824 

4 5 0,865 0,598 – 0,765 

5 3 0,770 0,569 – 0,691 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

Πίνακας 1: Στατιστικοί έλεγχοι στις αξιολογήσεις μεταξύ διευθυντών και 

υποδιευθυντών 

Ερώτηση 
Mann-

Whitney U 
Wilcoxon W Z P 

12.1 Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 15336,000 48489,000 -3,540 0,000 

12.2 Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων 

καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 

14802,000 48213,000 -3,639 0,000 

12.3 Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας 

14342,500 47238,500 -3,317 0,001 

12.4 Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη 

δημιουργία αποτελεσματικότερων σχεδίων 

μαθημάτων 

15476,500 48887,500 -3,154 0,002 

12.5 Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-

βελτίωσης του προσωπικού 

15764,500 49175,500 -2,775 0,006 

12.6 Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 14568,500 47464,500 -3,986 0,000 

12.7 Βελτίωση του γενικού κλίματος της 

σχολικής μονάδας 

14627,000 48297,000 -4,738 0,000 

12.8 Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 14600,000 48011,000 -4,213 0,000 

12.9 Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 10781,000 35312,000 -2,942 0,003 

12.10 Εποπτεία του προσωπικού 14757,500 48427,500 -3,693 0,000 

12.11 Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / 

διεργασιών γραφείου 

15550,000 48446,000 -3,228 0,001 

12.12 Προετοιμασία και διεξαγωγή 

αποτελεσματικών συνεδριάσεων του συλλόγου 

διδασκόντων 

16944,000 50614,000 -1,950 0,051 

12.13 Θέματα ενώσεων-συλλόγων 

εκπαιδευτικών 

15175,000 48586,000 -3,288 0,001 

12.14 Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης 

κτηρίων 

14369,500 47522,500 -3,714 0,000 

12.15 Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού 

προσωπικού 

15170,500 48323,500 -3,712 0,000 

12.16 Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 16051,500 47929,500 -1,702 0,089 

12.17 Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού 

γραμματειακής υποστήριξης 

12879,000 40140,000 -3,265 0,001 

12.18 Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης 

της σχολικής μονάδας 

14481,000 48411,000 -4,585 0,000 

12.19 Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 17457,000 50353,000 -1,193 0,233 
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12.20 Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού 

προγράμματος 

17008,000 48634,000 -1,291 0,197 

12.21 Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-

πιστοποίησης 

11148,500 36348,500 -2,662 0,008 

12.22 Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων 

προς το ΥΠΔΒΜΘ 

12054,000 43932,000 -5,393 0,000 

12.23 Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της 

σχολικής μονάδας 

12149,000 43524,000 -4,529 0,000 

12.24 Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του 

προσωπικού 

9735,500 31890,500 -3,549 0,000 

12.25 Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής 

μονάδας 

10083,500 42468,500 -7,120 0,000 

12.26 Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση 

τους κανόνες της περιοχής 

12012,000 37663,000 -2,223 0,026 

12.27 Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών 

ζητημάτων πειθαρχίας των μαθητών 

18646,000 52057,000 -,571 0,568 

12.28 Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που 

σχετίζονται με τους σχολικούς νόμους 

15705,500 49635,500 -3,413 0,001 

12.29 Διαχείριση θεμάτων-νόμων που 

σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 

15125,000 47510,000 -2,500 0,012 

12.30 Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων 

μαθητών 

15468,500 47853,500 -2,059 0,039 

12.31 Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 14811,000 48481,000 -3,850 0,000 

12.32 Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 14467,000 48137,000 -4,471 0,000 

12.33 Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού 

συμβουλίου 

14582,500 46460,500 -3,138 0,002 

12.34 Συνεργασία με συμβούλια ή και 

συλλόγους γονέων 

14526,500 48456,500 -4,511 0,000 

12.35 Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / 

αθλητικών δραστηριοτήτων 

16290,000 49443,000 -2,083 0,037 

12.36 Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / 

θυμωμένων γονιών 

17516,000 51446,000 -1,943 0,052 

12.37 Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 15223,500 49153,500 -3,712 0,000 

12.38 Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 17499,500 50652,500 -1,593 0,111 

12.39 Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης 

(προσωπικό εναντίον προσωπικού και ή 

μαθητή εναντίον μαθητή) 

16293,000 49189,000 -2,408 0,016 

12.40 Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών 

δεξιοτήτων 

17313,500 50983,500 -2,054 0,040 

12.41 Ανάπτυξη και προετοιμασία για 

παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια 

12696,500 42342,500 -3,798 0,000 
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Πίνακας 2: Οι κατανομές συχνοτήτων, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 41 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου για τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές 

Ερώτηση Θέση N 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

Σφάλμα του 

Μέσου 

12.1 Κατοχή δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής ηγεσίας 

Διευθυντής/τρια 257 1,79 0,568 0,035 

Υποδιευθυντής/τρια 145 2,01 0,623 0,052 

12.2 Γνώση αποτελεσματικών 

μεθόδων καθοδήγησης 

(βέλτιστες πρακτικές) 

Διευθυντής/τρια 258 1,91 0,689 0,043 

Υποδιευθυντής/τρια 142 2,17 0,630 0,053 

12.3 Διδασκαλία-εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές τεχνικές 

διδασκαλίας 

Διευθυντής/τρια 256 1,87 0,659 0,041 

Υποδιευθυντής/τρια 137 2,16 0,816 0,070 

12.4 Βοήθεια προς τους 

εκπαιδευτικούς για τη 

δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων 

μαθημάτων 

Διευθυντής/τρια 258 1,81 0,718 0,045 

Υποδιευθυντής/τρια 145 2,08 0,826 0,069 

12.5 Αποτελεσματική 

καθοδήγηση της εξέλιξης-

βελτίωσης του προσωπικού 

Διευθυντής/τρια 258 1,89 0,721 0,045 

Υποδιευθυντής/τρια 144 2,15 0,861 0,072 

12.6 Δημιουργία κλίματος 

υψηλών επιδιώξεων 

Διευθυντής/τρια 256 1,74 0,661 0,041 

Υποδιευθυντής/τρια 145 2,03 0,707 0,059 

12.7 Βελτίωση του γενικού 

κλίματος της σχολικής 

μονάδας 

Διευθυντής/τρια 259 1,41 0,551 0,034 

Υποδιευθυντής/τρια 150 1,71 0,661 0,054 

12.8 Βελτίωση του ηθικού του 

προσωπικού 

Διευθυντής/τρια 258 1,47 0,612 0,038 

Υποδιευθυντής/τρια 146 1,75 0,700 0,058 

12.9 Διενέργεια επίσημων 

αξιολογήσεων 

Διευθυντής/τρια 221 2,31 0,857 0,058 

Υποδιευθυντής/τρια 119 2,60 0,847 0,078 

12.10 Εποπτεία του 

προσωπικού 

Διευθυντής/τρια 259 1,63 0,649 0,040 

Υποδιευθυντής/τρια 143 1,94 0,815 0,068 

12.11 Εκμάθηση τυπικών 

καθηκόντων / διεργασιών 

γραφείου 

Διευθυντής/τρια 256 1,52 0,638 0,040 

Υποδιευθυντής/τρια 147 1,76 0,762 0,063 

12.12 Προετοιμασία και 

διεξαγωγή αποτελεσματικών 

συνεδριάσεων του συλλόγου 

διδασκόντων 

Διευθυντής/τρια 259 1,51 0,649 0,040 

Υποδιευθυντής/τρια 146 1,66 0,728 0,060 

12.13 Θέματα ενώσεων-

συλλόγων εκπαιδευτικών 

Διευθυντής/τρια 258 1,71 0,752 0,047 

Υποδιευθυντής/τρια 144 1,98 0,815 0,068 
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12.14 Διευθέτηση ζητημάτων 

συντήρησης κτηρίων 

Διευθυντής/τρια 257 1,60 0,672 0,042 

Υποδιευθυντής/τρια 141 1,95 0,889 0,075 

12.15 Διευθέτηση ζητημάτων 

του βοηθητικού προσωπικού 

Διευθυντής/τρια 257 1,58 0,646 0,040 

Υποδιευθυντής/τρια 148 1,88 0,799 0,066 

12.16 Διευθέτηση ζητημάτων 

πυροπροστασίας 

Διευθυντής/τρια 252 1,84 0,812 0,051 

Υποδιευθυντής/τρια 141 1,98 0,823 0,069 

12.17 Διευθέτηση ζητημάτων 

του προσωπικού 

γραμματειακής υποστήριξης 

Διευθυντής/τρια 233 1,69 0,714 0,047 

Υποδιευθυντής/τρια 136 1,96 0,788 0,068 

12.18 Καθοδήγηση της 

διαδικασίας βελτίωσης της 

σχολικής μονάδας 

Διευθυντής/τρια 260 1,58 0,612 0,038 

Υποδιευθυντής/τρια 148 1,93 0,753 0,062 

12.19 Ανάλυση των 

δεδομένων των μαθητών 

Διευθυντής/τρια 256 1,74 0,733 0,046 

Υποδιευθυντής/τρια 146 1,84 0,785 0,065 

12.20 Καθοδήγηση ανάπτυξης 

του αναλυτικού προγράμματος 

Διευθυντής/τρια 251 1,77 0,717 0,045 

Υποδιευθυντής/τρια 146 1,88 0,792 0,066 

12.21 Επίβλεψη της 

διαδικασίας αξιολόγησης-

πιστοποίησης 

Διευθυντής/τρια 224 2,13 0,820 0,055 

Υποδιευθυντής/τρια 119 2,41 0,924 0,085 

12.22 Συμπλήρωση των 

αναφορών-εκθέσεων προς το 

ΥΠΔΒΜΘ 

Διευθυντής/τρια 252 1,65 0,766 0,048 

Υποδιευθυντής/τρια 138 2,16 0,946 0,080 

12.23 Χειρισμός 

αποκεντρωμένης διοίκησης 

της σχολικής μονάδας 

Διευθυντής/τρια 250 1,84 0,807 0,051 

Υποδιευθυντής/τρια 132 2,26 0,896 0,078 

12.24 Δεξιότητες συνέντευξης / 

πρόσληψης του προσωπικού 

Διευθυντής/τρια 210 2,10 0,886 0,061 

Υποδιευθυντής/τρια 119 2,45 0,870 0,080 

12.25 Διαχείριση 

προϋπολογισμού σχολικής 

μονάδας 

Διευθυντής/τρια 254 1,48 0,687 0,043 

Υποδιευθυντής/τρια 133 2,11 0,885 0,077 

12.26 Εφαρμογή κτηριακής 

πολιτικής με βάση τους 

κανόνες της περιοχής 

Διευθυντής/τρια 226 2,03 0,906 0,060 

Υποδιευθυντής/τρια 123 2,24 0,888 0,080 

12.27 Αποτελεσματική 

διαχείρηση ατομικών 

ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών 

Διευθυντής/τρια 258 1,51 0,573 0,036 

Υποδιευθυντής/τρια 149 1,55 0,598 0,049 

12.28 Ερμηνεία και εφαρμογή 

ζητημάτων που σχετίζονται με 

τους σχολικούς νόμους 

Διευθυντής/τρια 260 1,54 0,677 0,042 

Υποδιευθυντής/τρια 148 1,78 0,733 0,060 

12.29 Διαχείριση θεμάτων-

νόμων που σχετίζονται με τα 

ΑΜΕΑ 

Διευθυντής/τρια 254 1,96 0,831 0,052 

Υποδιευθυντής/τρια 139 2,18 0,862 0,073 
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12.30 Διευθέτηση ζητημάτων 

δίγλωσσων μαθητών 

Διευθυντής/τρια 254 1,89 0,762 0,048 

Υποδιευθυντής/τρια 138 2,08 0,846 0,072 

12.31 Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

δημοσίων σχέσεων 

Διευθυντής/τρια 259 1,61 0,675 0,042 

Υποδιευθυντής/τρια 145 1,94 0,856 0,071 

12.32 Κατοχή δεξιοτήτων 

δημοσίων ομιλιών 

Διευθυντής/τρια 259 1,64 0,702 0,044 

Υποδιευθυντής/τρια 148 2,02 0,845 0,069 

12.33 Δημιουργία 

αποτελεσματικού σχολικού 

συμβουλίου 

Διευθυντής/τρια 252 1,70 0,641 0,040 

Υποδιευθυντής/τρια 140 1,95 0,752 0,064 

12.34 Συνεργασία με 

συμβούλια ή και συλλόγους 

γονέων 

Διευθυντής/τρια 260 1,38 0,553 0,034 

Υποδιευθυντής/τρια 146 1,65 0,628 0,052 

12.35 Οργάνωση και εποπτεία 

σχολικών / αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

Διευθυντής/τρια 257 1,59 0,662 0,041 

Υποδιευθυντής/τρια 143 1,73 0,702 0,059 

12.36 Αντιμετώπιση 

'ανησυχούντων' / θυμωμένων 

γονιών 

Διευθυντής/τρια 260 1,51 0,579 0,036 

Υποδιευθυντής/τρια 150 1,62 0,575 0,047 

12.37 Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

λήψης αποφάσεων 

Διευθυντής/τρια 260 1,48 0,586 0,036 

Υποδιευθυντής/τρια 146 1,74 0,695 0,058 

12.38 Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

διαχείρισης χρόνου 

Διευθυντής/τρια 257 1,66 0,678 0,042 

Υποδιευθυντής/τρια 149 1,77 0,672 0,055 

12.39 Απόκτηση δεξιοτήτων 

διαμεσολάβησης (προσωπικό 

εναντίον προσωπικού και ή 

μαθητή εναντίον μαθητή) 

Διευθυντής/τρια 256 1,52 0,613 0,038 

Υποδιευθυντής/τρια 146 1,66 0,625 0,052 

12.40 Απόκτηση απαραίτητων 

τεχνολογικών δεξιοτήτων 

Διευθυντής/τρια 259 1,68 0,584 0,036 

Υποδιευθυντής/τρια 150 1,85 0,736 0,060 

12.41 Ανάπτυξη και 

προετοιμασία για 

παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 

Διευθυντής/τρια 243 1,78 0,791 0,051 

Υποδιευθυντής/τρια 134 2,11 0,838 0,072 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

Πίνακας 1: Στατιστικοί έλεγχοι στις αξιολογήσεις μεταξύ έμπειρων και μη έμπειρων 

διευθυντικών στελεχών 

Ερώτηση 
Mann-Whitney 

U 
Wilcoxon W Z P 

12.1 Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 15424,500 41759,500 -4,566 0,000 

12.2 Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης 

(βέλτιστες πρακτικές) 

15126,500 41004,500 -4,507 0,000 

12.3 Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας 

17927,500 42458,500 -1,076 0,282 

12.4 Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη 

δημιουργία αποτελεσματικότερων σχεδίων 

μαθημάτων 

19627,000 45505,000 -,330 0,741 

12.5 Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-

βελτίωσης του προσωπικού 

16956,500 42607,500 -2,796 0,005 

12.6 Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 15644,000 40844,000 -4,039 0,000 

12.7 Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής 

μονάδας 

15645,000 41751,000 -4,780 0,000 

12.8 Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 15690,500 41796,500 -4,216 0,000 

12.9 Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 13048,000 31384,000 -1,411 0,158 

12.10 Εποπτεία του προσωπικού 15089,500 40289,500 -4,587 0,000 

12.11 Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών 

γραφείου 

15237,500 40662,500 -4,587 0,000 

12.12 Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών 

συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων 

15916,000 41567,000 -4,141 0,000 

12.13 Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 15067,000 41632,000 -4,415 0,000 

12.14 Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 13840,000 39491,000 -5,352 0,000 

12.15 Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού 

προσωπικού 

14630,500 40281,500 -5,235 0,000 

12.16 Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 15330,000 40306,000 -3,483 0,000 

12.17 Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού 

γραμματειακής υποστήριξης 

13719,000 35664,000 -3,217 0,001 

12.18 Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της 

σχολικής μονάδας 

15446,000 41552,000 -4,733 0,000 

12.19 Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 17135,000 42111,000 -2,647 0,008 

12.20 Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού 

προγράμματος 

17108,500 42308,500 -2,166 0,030 

12.21 Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-

πιστοποίησης 

12532,500 31642,500 -2,227 0,026 

12.22 Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς 

το ΥΠΔΒΜΘ 

14682,500 38992,500 -3,917 0,000 
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12.23 Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της 

σχολικής μονάδας 

14805,500 37810,500 -3,162 0,002 

12.24 Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του 

προσωπικού 

11989,500 29380,500 -1,632 0,103 

12.25 Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 11763,500 36294,500 -6,604 0,000 

12.26 Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους 

κανόνες της περιοχής 

12028,000 32128,000 -3,268 0,001 

12.27 Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών 

ζητημάτων πειθαρχίας των μαθητών 

18588,500 44694,500 -1,750 0,080 

12.28 Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που 

σχετίζονται με τους σχολικούς νόμους 

15093,000 41428,000 -5,054 0,000 

12.29 Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με 

τα ΑΜΕΑ 

14910,000 39663,000 -3,882 0,000 

12.30 Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 15950,000 40260,000 -2,861 0,004 

12.31 Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 17470,000 43348,000 -2,458 0,014 

12.32 Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 17584,500 43690,500 -2,602 0,009 

12.33 Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού 

συμβουλίου 

14717,000 39248,000 -4,144 0,000 

12.34 Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους 

γονέων 

16194,500 42300,500 -4,014 0,000 

12.35 Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

16120,000 41998,000 -3,397 0,001 

12.36 Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / θυμωμένων 

γονιών 

17928,500 44263,500 -2,656 0,008 

12.37 Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 15205,500 41540,500 -4,840 0,000 

12.38 Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 16987,500 43322,500 -3,083 0,002 

12.39 Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης 

(προσωπικό εναντίον προσωπικού και ή μαθητή 

εναντίον μαθητή) 

15554,000 40754,000 -4,266 0,000 

12.40 Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών 

δεξιοτήτων 

19141,000 45476,000 -1,387 0,165 

12.41 Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις 

σε διοικητικά συμβούλια 

14829,500 38049,500 -2,649 0,008 
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Πίνακας 2: Οι κατανομές συχνοτήτων, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 41 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου για τα έμπειρα και τα μη έμπειρα διευθυντικά στελέχη 

Ερώτηση Εμπειρία N 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Τυπικό 

σφάλμα του 

μέσου 

12.1 Κατοχή δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής ηγεσίας 

3 χρόνια ή λιγότερα 173 2,03 0,605 0,046 

4 χρόνια ή περισσότερα 229 1,75 0,565 0,037 

12.2 Γνώση αποτελεσματικών 

μεθόδων καθοδήγησης 

(βέλτιστες πρακτικές) 

3 χρόνια ή λιγότερα 173 2,18 0,697 0,053 

4 χρόνια ή περισσότερα 227 1,87 0,636 0,042 

12.3 Διδασκαλία-εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές τεχνικές 

διδασκαλίας 

3 χρόνια ή λιγότερα 172 2,02 0,745 0,057 

4 χρόνια ή περισσότερα 221 1,94 0,717 0,048 

12.4 Βοήθεια προς τους 

εκπαιδευτικούς για τη 

δημιουργία 

αποτελεσματικότερων 

σχεδίων μαθημάτων 

3 χρόνια ή λιγότερα 176 1,92 0,774 0,058 

4 χρόνια ή περισσότερα 227 1,89 0,765 0,051 

12.5 Αποτελεσματική 

καθοδήγηση της εξέλιξης-

βελτίωσης του προσωπικού 

3 χρόνια ή λιγότερα 176 2,10 0,769 0,058 

4 χρόνια ή περισσότερα 226 1,89 0,784 0,052 

12.6 Δημιουργία κλίματος 

υψηλών επιδιώξεων 

3 χρόνια ή λιγότερα 177 2,01 0,711 0,053 

4 χρόνια ή περισσότερα 224 1,71 0,648 0,043 

12.7 Βελτίωση του γενικού 

κλίματος της σχολικής 

μονάδας 

3 χρόνια ή λιγότερα 181 1,69 0,671 0,050 

4 χρόνια ή περισσότερα 228 1,38 0,522 0,035 

12.8 Βελτίωση του ηθικού του 

προσωπικού 

3 χρόνια ή λιγότερα 176 1,73 0,697 0,053 

4 χρόνια ή περισσότερα 228 1,45 0,603 0,040 

12.9 Διενέργεια επίσημων 

αξιολογήσεων 

3 χρόνια ή λιγότερα 149 2,49 0,898 0,074 

4 χρόνια ή περισσότερα 191 2,35 0,832 0,060 

12.10 Εποπτεία του 

προσωπικού 

3 χρόνια ή λιγότερα 178 1,90 0,703 0,053 

4 χρόνια ή περισσότερα 224 1,60 0,720 0,048 

12.11 Εκμάθηση τυπικών 

καθηκόντων / διεργασιών 

γραφείου 

3 χρόνια ή λιγότερα 178 1,80 0,789 0,059 

4 χρόνια ή περισσότερα 225 1,45 0,566 0,038 

12.12 Προετοιμασία και 

διεξαγωγή αποτελεσματικών 

συνεδριάσεων του συλλόγου 

διδασκόντων 

3 χρόνια ή λιγότερα 179 1,71 0,699 0,052 

4 χρόνια ή περισσότερα 226 1,45 0,646 0,043 

12.13 Θέματα ενώσεων-

συλλόγων εκπαιδευτικών 

3 χρόνια ή λιγότερα 172 1,99 0,765 0,058 

4 χρόνια ή περισσότερα 230 1,67 0,773 0,051 
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12.14 Διευθέτηση ζητημάτων 

συντήρησης κτηρίων 

3 χρόνια ή λιγότερα 172 1,97 0,834 0,064 

4 χρόνια ή περισσότερα 226 1,54 0,667 0,044 

12.15 Διευθέτηση ζητημάτων 

του βοηθητικού προσωπικού 

3 χρόνια ή λιγότερα 179 1,90 0,758 0,057 

4 χρόνια ή περισσότερα 226 1,52 0,641 0,043 

12.16 Διευθέτηση ζητημάτων 

πυροπροστασίας 

3 χρόνια ή λιγότερα 170 2,05 0,820 0,063 

4 χρόνια ή περισσότερα 223 1,77 0,798 0,053 

12.17 Διευθέτηση ζητημάτων 

του προσωπικού 

γραμματειακής υποστήριξης 

3 χρόνια ή λιγότερα 160 1,94 0,818 0,065 

4 χρόνια ή περισσότερα 209 1,67 0,674 0,047 

12.18 Καθοδήγηση της 

διαδικασίας βελτίωσης της 

σχολικής μονάδας 

3 χρόνια ή λιγότερα 180 1,90 0,733 0,055 

4 χρόνια ή περισσότερα 228 1,56 0,609 0,040 

12.19 Ανάλυση των 

δεδομένων των μαθητών 

3 χρόνια ή λιγότερα 179 1,89 0,782 0,058 

4 χρόνια ή περισσότερα 223 1,69 0,717 0,048 

12.20 Καθοδήγηση ανάπτυξης 

του αναλυτικού 

προγράμματος 

3 χρόνια ή λιγότερα 173 1,90 0,752 0,057 

4 χρόνια ή περισσότερα 224 1,74 0,737 0,049 

12.21 Επίβλεψη της 

διαδικασίας αξιολόγησης-

πιστοποίησης 

3 χρόνια ή λιγότερα 148 2,36 0,919 0,076 

4 χρόνια ή περισσότερα 195 2,13 0,814 0,058 

12.22 Συμπλήρωση των 

αναφορών-εκθέσεων προς το 

ΥΠΔΒΜΘ 

3 χρόνια ή λιγότερα 170 2,03 0,926 0,071 

4 χρόνια ή περισσότερα 220 1,68 0,788 0,053 

12.23 Χειρισμός 

αποκεντρωμένης διοίκησης 

της σχολικής μονάδας 

3 χρόνια ή λιγότερα 168 2,14 0,875 0,068 

4 χρόνια ή περισσότερα 214 1,86 0,833 0,057 

12.24 Δεξιότητες συνέντευξης 

/ πρόσληψης του 

προσωπικού 

3 χρόνια ή λιγότερα 143 2,31 0,913 0,076 

4 χρόνια ή περισσότερα 186 2,16 0,878 0,064 

12.25 Διαχείριση 

προϋπολογισμού σχολικής 

μονάδας 

3 χρόνια ή λιγότερα 166 1,99 0,828 0,064 

4 χρόνια ή περισσότερα 221 1,48 0,736 0,050 

12.26 Εφαρμογή κτηριακής 

πολιτικής με βάση τους 

κανόνες της περιοχής 

3 χρόνια ή λιγότερα 149 2,28 0,931 0,076 

4 χρόνια ή περισσότερα 200 1,97 0,862 0,061 

12.27 Αποτελεσματική 

διαχείριση ατομικών 

ζητημάτων πειθαρχίας των 

μαθητών 

3 χρόνια ή λιγότερα 179 1,58 0,588 0,044 

4 χρόνια ή περισσότερα 228 1,48 0,575 0,038 

12.28 Ερμηνεία και εφαρμογή 

ζητημάτων που σχετίζονται με 

τους σχολικούς νόμους 

3 χρόνια ή λιγότερα 179 1,83 0,741 0,055 

4 χρόνια ή περισσότερα 229 1,48 0,639 0,042 
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12.29 Διαχείριση θεμάτων-

νόμων που σχετίζονται με τα 

ΑΜΕΑ 

3 χρόνια ή λιγότερα 171 2,22 0,859 0,066 

4 χρόνια ή περισσότερα 222 1,90 0,812 0,055 

12.30 Διευθέτηση ζητημάτων 

δίγλωσσων μαθητών 

3 χρόνια ή λιγότερα 172 2,08 0,798 0,061 

4 χρόνια ή περισσότερα 220 1,86 0,784 0,053 

12.31 Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

δημοσίων σχέσεων 

3 χρόνια ή λιγότερα 177 1,83 0,779 0,059 

4 χρόνια ή περισσότερα 227 1,65 0,739 0,049 

12.32 Κατοχή δεξιοτήτων 

δημοσίων ομιλιών 

3 χρόνια ή λιγότερα 179 1,89 0,792 0,059 

4 χρόνια ή περισσότερα 228 1,70 0,757 0,050 

12.33 Δημιουργία 

αποτελεσματικού σχολικού 

συμβουλίου 

3 χρόνια ή λιγότερα 171 1,96 0,722 0,055 

4 χρόνια ή περισσότερα 221 1,66 0,639 0,043 

12.34 Συνεργασία με 

συμβούλια ή και συλλόγους 

γονέων 

3 χρόνια ή λιγότερα 178 1,61 0,622 0,047 

4 χρόνια ή περισσότερα 228 1,37 0,553 0,037 

12.35 Οργάνωση και εποπτεία 

σχολικών / αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

3 χρόνια ή λιγότερα 173 1,76 0,679 0,052 

4 χρόνια ή περισσότερα 227 1,55 0,666 0,044 

12.36 Αντιμετώπιση 

'ανησυχούντων' / θυμωμένων 

γονιών 

3 χρόνια ή λιγότερα 181 1,64 0,587 0,044 

4 χρόνια ή περισσότερα 229 1,48 0,567 0,037 

12.37 Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

λήψης αποφάσεων 

3 χρόνια ή λιγότερα 177 1,75 0,664 0,050 

4 χρόνια ή περισσότερα 229 1,44 0,587 0,039 

12.38 Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

διαχείρισης χρόνου 

3 χρόνια ή λιγότερα 177 1,81 0,663 0,050 

4 χρόνια ή περισσότερα 229 1,62 0,676 0,045 

12.39 Απόκτηση δεξιοτήτων 

διαμεσολάβησης (προσωπικό 

εναντίον προσωπικού και ή 

μαθητή εναντίον μαθητή) 

3 χρόνια ή λιγότερα 178 1,72 0,646 0,048 

4 χρόνια ή περισσότερα 224 1,46 0,574 0,038 

12.40 Απόκτηση απαραίτητων 

τεχνολογικών δεξιοτήτων 

3 χρόνια ή λιγότερα 180 1,80 0,672 0,050 

4 χρόνια ή περισσότερα 229 1,70 0,628 0,041 

12.41 Ανάπτυξη και 

προετοιμασία για 

παρουσιάσεις σε διοικητικά 

συμβούλια 

3 χρόνια ή λιγότερα 162 2,01 0,804 0,063 

4 χρόνια ή περισσότερα 215 1,81 0,828 0,056 
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Πίνακας 3: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τα αρχάρια και τα έμπειρα 

διευθυντικά στελέχη 

 

ΕΕ
ρρ

ώώ
ττ
ηη

σσ
ηη

    

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΑΑρρχχάάρριιαα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη    

(λιγότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας) 

ΈΈμμππεειιρραα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη 

(περισσότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας) 

Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

1. Κατοχή δεξιοτήτων 
καθοδηγητικής ηγεσίας 173 2,03 0,605 229 1,75 0,565 

2. Γνώση αποτελεσματικών 
μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 173 2,18 0,697 227 1,87 0,636 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές 
διδασκαλίας 172 2,02 0,745 221 1,94 0,717 

4. Βοήθεια προς τους 
εκπαιδευτικούς για τη 
δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων 
μαθημάτων 176 1,92 0,774 227 1,89 0,765 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση 
της εξέλιξης-βελτίωσης του 
προσωπικού 176 2,10 0,769 226 1,89 0,784 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών 
επιδιώξεων 177 2,01 0,711 224 1,71 0,648 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος 
της σχολικής μονάδας 181 1,69 0,671 228 1,38 0,522 

8. Βελτίωση του ηθικού του 
προσωπικού 176 1,73 0,697 228 1,45 0,603 

9. Διενέργεια επίσημων 
αξιολογήσεων 149 2,49 0,898 191 2,35 0,832 

10. Εποπτεία του προσωπικού 178 1,90 0,703 224 1,60 0,720 
11. Εκμάθηση τυπικών 

καθηκόντων / διεργασιών 
γραφείου  178 1,80 0,789 225 1,45 0,566 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή 
αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου 
διδασκόντων 179 1,71 0.699 226 1,45 0,646 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων 
εκπαιδευτικών 172 1,99 0,765 230 1,67 0,773 

14. Διευθέτηση ζητημάτων 
συντήρησης κτηρίων 172 1,97 0,834 226 1,54 0,667 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του 
βοηθητικού προσωπικού 179 1,90 0,758 226 1,52 0,641 

16. Διευθέτηση ζητημάτων 
πυροπροστασίας 170 2,05 0,820 223 1,77 0,798 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του 
προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 160 1,94 0,818 209 1,67 0,674 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας 
βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  180 1,90 0,733 228 1,56 0,609 

19. Ανάλυση των δεδομένων των 
μαθητών 179 1,89 0,782 223 1,69 0,717 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του 
αναλυτικού προγράμματος 173 1,90 0,752 224 1,74 0,737 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας 
αξιολόγησης-πιστοποίησης 148 2,36 0,919 195 2,13 0,814 
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22. Συμπλήρωση των αναφορών-
εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 170 2,03 0,926 220 1,68 0,788 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης 
διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   168 2,14 0,875 214 1,86 0,833 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / 
πρόσληψης του προσωπικού 143 2,31 0,913 186 2,16 0,878 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού 
σχολικής μονάδας 166 1,99 0,828 221 1,48 0,736 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής 
με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 149 2,28 0,931 200 1,97 0,862 

27. Αποτελεσματική διαχείριση 
ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  179 1,58 0,588 228 1,48 0,575 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή 
ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 179 1,83 0,741 229 1,48 0,639 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων 
που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 171 2,22 0,859 222 1,90 0,812 

30. Διευθέτηση ζητημάτων 
δίγλωσσων μαθητών 172 2,08 0,798 220 1,86 0,784 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
δημοσίων σχέσεων 177 1,83 0,779 227 1,65 0,739 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων 
ομιλιών 179 1,89 0,792 228 1,70 0,757 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού 
σχολικού συμβουλίου  171 1,96 0,722 221 1,66 0,639 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και 
συλλόγους γονέων 178 1,61 0,622 228 1,37 0,553 

35. Οργάνωση και εποπτεία 
σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 173 1,76 0,679 227 1,55 0,666 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / 
θυμωμένων γονιών 181 1,64 0,587 229 1,48 0,567 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 
αποφάσεων 177 1,75 0,664 229 1,44 0,587 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαχείρισης χρόνου 177 1,81 0,663 229 1,62 0,676 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων 
διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή 
μαθητή εναντίον μαθητή) 178 1,72 0,646 224 1,46 0,574 

40. Απόκτηση απαραίτητων 
τεχνολογικών δεξιοτήτων 180 1,80 0,672 229 1,70 0,628 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για 
παρουσιάσεις σε διοικητικά 
συμβούλια 162 2,01 0,804 215 1,81 0,828 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ  1,94   1,69  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
 

Πίνακας 1Α: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για αρχάριους και τους 

έμπειρους διευθυντές 

 

ΕΕ
ρρ

ώώ
ττ
ηη

σσ
ηη

    

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΑΑρρχχάάρριιοοςς//αα  δδιιεευυθθυυννττήήςς//ττρριιαα    

(λιγότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας) 

ΈΈμμππεειιρροοςς//ηη  δδιιεευυθθυυννττήήςς//ττρριιαα  

(περισσότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας)  

Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

1. Κατοχή δεξιοτήτων 
καθοδηγητικής ηγεσίας 91 1,95 0,603 166 1,70 0,531 

2. Γνώση αποτελεσματικών 
μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 92 2,14 0,750 166 1,79 0,621 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές 
διδασκαλίας 92 1,87 0,667 164 1,87 0,657 

4. Βοήθεια προς τους 
εκπαιδευτικούς για τη 
δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων 
μαθημάτων 93 1,78 0,705 165 1,82 0,726 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση 
της εξέλιξης-βελτίωσης του 
προσωπικού 94 2,03 0,710 164 1,80 0,717 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών 
επιδιώξεων 94 1,85 0,671 162 1,67 0,648 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος 
της σχολικής μονάδας 94 1,56 0,614 165 1,32 0,491 

8. Βελτίωση του ηθικού του 
προσωπικού 93 1,62 0,641 165 1,38 0,579 

9. Διενέργεια επίσημων 
αξιολογήσεων 79 2,39 0,939 142 2,27 0,807 

10. Εποπτεία του προσωπικού 94 1,79 0,620 165 1,53 0,649 
11. Εκμάθηση τυπικών 

καθηκόντων / διεργασιών 
γραφείου  92 1,73 0,728 164 1,40 0,550 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή 
αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου 
διδασκόντων 94 1,67 0,662 165 1,42 0,626 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων 
εκπαιδευτικών 91 1,93 0,742 167 1,59 0,730 

14. Διευθέτηση ζητημάτων 
συντήρησης κτηρίων 92 1,79 0,734 165 1,50 0,611 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του 
βοηθητικού προσωπικού 94 1,76 0,683 163 1,47 0,602 

16. Διευθέτηση ζητημάτων 
πυροπροστασίας 91 2,01 0,863 161 1,75 0,769 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του 
προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 84 1,85 0,752 149 1,60 0,677 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας 
βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  94 1,72 0,629 166 1,51 0,590 

19. Ανάλυση των δεδομένων των 
μαθητών 93 1,83 0,746 163 1,69 0,723 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του 
αναλυτικού προγράμματος 90 1,80 0,706 161 1,75 0,725 
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21. Επίβλεψη της διαδικασίας 
αξιολόγησης-πιστοποίησης 79 2,20 0,883 145 2,10 0,785 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-
εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 91 1,74 0,828 161 1,60 0,727 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης 
διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   89 1,96 0,838 161 1,77 0,785 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / 
πρόσληψης του προσωπικού 74 2,16 0,922 136 2,06 0,867 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού 
σχολικής μονάδας 90 1,73 0,747 164 1,35 0,613 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής 
με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 79 2,18 0,944 147 1,95 0,878 

27. Αποτελεσματική διαχείριση 
ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  93 1,60 0,592 165 1,46 0,558 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή 
ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 94 1,77 0,739 166 1,42 0,605 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων 
που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 91 2,16 0,834 163 1,85 0,811 

30. Διευθέτηση ζητημάτων 
δίγλωσσων μαθητών 92 1,98 0,726 162 1,84 0,780 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
δημοσίων σχέσεων 93 1,73 0,739 166 1,54 0,629 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων 
ομιλιών 94 1,72 0,709 165 1,60 0,697 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού 
σχολικού συμβουλίου  90 1,84 0,652 162 1,62 0,622 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και 
συλλόγους γονέων 94 1,51 0,582 166 1,30 0,522 

35. Οργάνωση και εποπτεία 
σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 93 1,81 0,680 164 1,46 0,621 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / 
θυμωμένων γονιών 94 1,64 0,602 166 1,44 0,555 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 
αποφάσεων 94 1,69 0,623 166 1,36 0,530 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαχείρισης χρόνου 91 1,88 0,680 166 1,54 0,648 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων 
διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή 
μαθητή εναντίον μαθητή) 93 1,73 0,662 163 1,40 0,550 

40. Απόκτηση απαραίτητων 
τεχνολογικών δεξιοτήτων 93 1,68 0,574 166 1,69 0,591 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για 
παρουσιάσεις σε διοικητικά 
συμβούλια 86 1,86 0,769 157 1,74 0,802 

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ  1,83   1,64  
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Πίνακας 1Β: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για αρχάριους και τους 

έμπειρους υποδιευθυντές 

 

ΕΕ
ρρ

ώώ
ττ
ηη

σσ
ηη

    

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΑΑρρχχάάρριιοοςς//αα  υυπποοδδιιεευυθθυυννττήήςς//ττρριιαα    

(λιγότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας) 

ΈΈμμππεειιρροοςς//ηη  υυπποοδδιιεευυθθυυννττήήςς//ττρριιαα  

(περισσότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας)  

Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

1. Κατοχή δεξιοτήτων 
καθοδηγητικής ηγεσίας 82 2,12 0,596 63 1,87 0,635 

2. Γνώση αποτελεσματικών 
μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 81 2,22 0,632 61 2,10 0,625 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές 
διδασκαλίας 80 2,19 0,797 57 2,12 0,847 

4. Βοήθεια προς τους 
εκπαιδευτικούς για τη 
δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων 
μαθημάτων 83 2,07 0,823 62 2,08 0,836 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση 
της εξέλιξης-βελτίωσης του 
προσωπικού 82 2,17 0,829 62 2,11 0,907 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών 
επιδιώξεων 83 2,18 0,718 62 1,82 0,641 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος 
της σχολικής μονάδας 87 1,82 0,708 63 1,56 0,562 

8. Βελτίωση του ηθικού του 
προσωπικού 83 1,84 0,740 63 1,63 0,630 

9. Διενέργεια επίσημων 
αξιολογήσεων 70 2,60 0,841 49 2,59 0,864 

10. Εποπτεία του προσωπικού 84 2,04 0,768 59 1,80 0,867 
11. Εκμάθηση τυπικών 

καθηκόντων / διεργασιών 
γραφείου  86 1,88 0,846 61 1,59 0,588 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή 
αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου 
διδασκόντων 85 1,75 0,738 61 1,52 0,698 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων 
εκπαιδευτικών 81 2,05 0,789 63 1,89 0,845 

14. Διευθέτηση ζητημάτων 
συντήρησης κτηρίων 80 2,17 0,897 61 1,66 0,793 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του 
βοηθητικού προσωπικού 85 2,06 0,807 63 1,63 0,725 

16. Διευθέτηση ζητημάτων 
πυροπροστασίας 79 2,09 0,771 62 1,84 0,872 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του 
προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 76 2,05 0,878 60 1,83 0,642 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας 
βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  86 2,09 0,792 62 1,71 0,637 

19. Ανάλυση των δεδομένων των 
μαθητών 86 1,97 0,818 60 1,67 0,705 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του 
αναλυτικού προγράμματος 83 2,01 0,789 63 1,71 0,771 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας 
αξιολόγησης-πιστοποίησης 69 2,54 0,933 50 2,24 0,894 
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22. Συμπλήρωση των αναφορών-
εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 79 2,37 0,922 59 1,88 0,911 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης 
διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   79 2,34 0,875 53 2,13 0,921 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / 
πρόσληψης του προσωπικού 69 2,46 0,884 50 2,42 0,859 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού 
σχολικής μονάδας 76 2,30 0,817 57 1,86 0,915 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής 
με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 70 2,40 0,907 53 2,02 0,820 

27. Αποτελεσματική διαχείριση 
ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  86 1,56 0,586 63 1,54 0,618 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή 
ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 85 1,89 0,740 63 1,63 0,703 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων 
που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 80 2,29 0,889 59 2,03 0,809 

30. Διευθέτηση ζητημάτων 
δίγλωσσων μαθητών 80 2,20 0,863 58 1,91 0,801 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
δημοσίων σχέσεων 84 1,94 0,812 61 1,95 0,921 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων 
ομιλιών 85 2,07 0,842 63 1,95 0,851 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού 
σχολικού συμβουλίου  81 2,09 0,778 59 1,76 0,678 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και 
συλλόγους γονέων 84 1,71 0,651 62 1,56 0,590 

35. Οργάνωση και εποπτεία 
σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 80 1,71 0,679 63 1,76 0,734 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / 
θυμωμένων γονιών 87 1,63 0,573 63 1,60 0,583 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 
αποφάσεων 83 1,81 0,706 63 1,65 0,676 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαχείρισης χρόνου 86 1,73 0,640 63 1,81 0,715 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων 
διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή 
μαθητή εναντίον μαθητή) 85 1,71 0,633 61 1,61 0,613 

40. Απόκτηση απαραίτητων 
τεχνολογικών δεξιοτήτων 87 1,93 0,744 63 1,75 0,718 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για 
παρουσιάσεις σε διοικητικά 
συμβούλια 76 2,18 0,812 58 2,02 0,868 

ΣΥΝΟΛΑ  2,05   1,84  
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Πίνακας 2: Levene's Test of Equality of Error Variances 

 

Ερώτηση F 
Βαθμός 

Ελευθερίας 
1 

Βαθμός 
Ελευθερίας 

2 
P 

12.1 Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 1,917 3 398 0,126 

12.2 Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων 

καθοδήγησης (βέλτιστες πρακτικές) 2,185 3 396 0,089 

12.3 Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας 2,099 3 389 0,100 

12.4 Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη 

δημιουργία αποτελεσματικότερων σχεδίων 

μαθημάτων 0,113 3 399 0,952 

12.5 Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-

βελτίωσης του προσωπικού 2,530 3 398 0,057 

12.6 Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 1,056 3 397 0,368 

12.7 Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής 

μονάδας 4,362 3 405 0,005 

12.8 Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 0,965 3 400 0,409 

12.9 Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 1,753 3 336 0,156 

12.10 Εποπτεία του προσωπικού 3,292 3 398 0,021 

12.11 Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / 

διεργασιών γραφείου 5,420 3 399 0,001 

12.12 Προετοιμασία και διεξαγωγή 

αποτελεσματικών συνεδριάσεων του συλλόγου 

διδασκόντων 0,491 3 401 0,689 

12.13 Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 0,938 3 398 0,422 

12.14 Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης 

κτηρίων 4,697 3 394 0,003 

12.15 Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού 

προσωπικού 1,636 3 401 0,181 

12.16 Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 0,712 3 389 0,545 

12.17 Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού 

γραμματειακής υποστήριξης 1,510 3 365 0,212 

12.18 Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης 

της σχολικής μονάδας 0,219 3 404 0,883 

12.19 Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 0,407 3 398 0,748 

12.20 Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού 

προγράμματος 0,732 3 393 0,533 

12.21 Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-

πιστοποίησης 3,268 3 339 0,022 

12.22 Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων 

προς το ΥΠΔΒΜΘ 2,204 3 386 0,087 
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12.23 Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της 

σχολικής μονάδας 1,420 3 378 0,237 

12.24 Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του 

προσωπικού 1,359 3 325 0,255 

12.25 Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής 

μονάδας 6,152 3 383 0,000 

12.26 Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση 

τους κανόνες της περιοχής 2,436 3 345 0,065 

12.27 Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών 

ζητημάτων πειθαρχίας των μαθητών 0,633 3 403 0,594 

12.28 Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που 

σχετίζονται με τους σχολικούς νόμους 2,480 3 404 0,061 

12.29 Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται 

με τα ΑΜΕΑ 1,715 3 389 0,163 

12.30 Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων 

μαθητών 1,842 3 388 0,139 

12.31 Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 1,146 3 400 0,330 

12.32 Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 0,036 3 403 0,991 

12.33 Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού 

συμβουλίου 0,501 3 388 0,682 

12.34 Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους 

γονέων 5,862 3 402 0,001 

12.35 Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / 

αθλητικών δραστηριοτήτων 0,980 3 396 0,402 

12.36 Αντιμετώπιση «ανησυχούντων» / 

θυμωμένων γονιών 0,283 3 406 0,838 

12.37 Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 2,889 3 402 0,035 

12.38 Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 0,601 3 402 0,614 

12.39 Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης 

(προσωπικό εναντίον προσωπικού και ή μαθητή 

εναντίον μαθητή) 0,556 3 398 0,645 

12.40 Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών 

δεξιοτήτων 0,771 3 405 0,511 

12.41 Ανάπτυξη και προετοιμασία για 

παρουσιάσεις σε διοικητικά συμβούλια 0,187 3 373 0,905 
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Πίνακας 3: Tests of Between-Subjects Effects 

 

Question Source 

Type III 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Square 
F P 

12.1 Κατοχή 

δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής 

ηγεσίας 

Corrected Model 10,248
a
 3 3,416 10,220 0,000 

Intercept 1296,406 1 1296,406 3878,711 0,000 

ΘΕΣΗ 2,642 1 2,642 7,904 0,005 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,308 1 5,308 15,881 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,002 1 0,002 0,005 0,944 

Error 133,026 398 0,334   

Total 1550,000 402    

Corrected Total 143,274 401    

12.2 Γνώση 

αποτελεσματικώ

ν μεθόδων 

καθοδήγησης 

(βέλτιστες 

πρακτικές) 

Corrected Model 13,797
a
 3 4,599 10,701 0,000 

Intercept 1491,904 1 1491,904 3471,310 0,000 

ΘΕΣΗ 3,335 1 3,335 7,760 0,006 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,965 1 4,965 11,553 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,142 1 1,142 2,657 0,104 

Error 170,193 396 0,430   

Total 1792,000 400    

Corrected Total 183,990 399    

12.3 Διδασκαλία-

εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές 

τεχνικές 

διδασκαλίας 

Corrected Model 7,619
a
 3 2,540 4,913 0,002 

Intercept 1379,079 1 1379,079 2667,987 0,000 

ΘΕΣΗ 6,882 1 6,882 13,314 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,083 1 0,083 0,160 0,690 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,096 1 0,096 0,185 0,667 

Error 201,074 389 0,517   

Total 1737,000 393    

Corrected Total 208,692 392    

12.4 Βοήθεια 

προς τους 

εκπαιδευτικούς 

για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότ

ερων σχεδίων 

μαθημάτων 

Corrected Model 6,818
a
 3 2,273 3,936 0,009 

Intercept 1337,093 1 1337,093 2315,464 0,000 

ΘΕΣΗ 6,719 1 6,719 11,635 0,001 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,038 1 0,038 0,067 0,797 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,014 1 0,014 0,024 0,877 

Error 230,407 399 0,577   

Total 1697,000 403    

Corrected Total 237,226 402    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.5 

Αποτελεσματική 

καθοδήγηση της 

εξέλιξης-

βελτίωσης του 

προσωπικού 

Corrected Model 9,361
a
 3 3,120 5,252 0,001 

Intercept 1463,412 1 1463,412 2462,950 0,000 

ΘΕΣΗ 4,431 1 4,431 7,458 0,007 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,801 1 1,801 3,031 0,082 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,635 1 0,635 1,069 0,302 

Error 236,480 398 0,594   

Total 1822,000 402    

Corrected Total 245,841 401    

12.6 Δημιουργία 

κλίματος υψηλών 

επιδιώξεων 

Corrected Model 14,189
a
 3 4,730 10,614 0,000 

Intercept 1259,411 1 1259,411 2826,171 0,000 

ΘΕΣΗ 5,109 1 5,109 11,464 0,001 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,395 1 6,395 14,350 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,720 1 0,720 1,615 0,205 

Error 176,913 397 0,446   

Total 1553,000 401    

Corrected Total 191,102 400    

12.7 Βελτίωση 

του γενικού 

κλίματος της 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 14,805
a
 3 4,935 14,552 0,000 

Intercept 886,629 1 886,629 2614,527 0,000 

ΘΕΣΗ 5,508 1 5,508 16,242 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,884 1 5,884 17,352 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,003 1 0,003 0,009 0,923 

Error 137,342 405 0,339   

Total 1092,000 409    

Corrected Total 152,147 408    

12.8 Βελτίωση 

του ηθικού του 

προσωπικού 

Corrected Model 12,578
a
 3 4,193 10,330 0,000 

Intercept 939,750 1 939,750 2315,504 0,000 

ΘΕΣΗ 4,997 1 4,997 12,314 0,001 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,533 1 4,533 11,168 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,025 1 0,025 0,061 0,804 

Error 162,340 400 0,406   

Total 1173,000 404    

Corrected Total 174,918 403    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.9 Διενέργεια 

επίσημων 

αξιολογήσεων 

Corrected Model 7,050
a
 3 2,350 3,219 0,023 

Intercept 1784,356 1 1784,356 2444,092 0,000 

ΘΕΣΗ 5,200 1 5,200 7,122 0,008 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,325 1 0,325 0,445 0,505 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,250 1 0,250 0,343 0,559 

Error 245,303 336 0,730   

Total 2230,000 340    

Corrected Total 252,353 339    

12.10 Εποπτεία 

του προσωπικού 

Corrected Model 14,786
a
 3 4,929 9,944 0,000 

Intercept 1123,177 1 1123,177 2266,128 0,000 

ΘΕΣΗ 5,749 1 5,749 11,600 0,001 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,336 1 5,336 10,765 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,005 1 0,005 ,010 0,922 

Error 197,264 398 0,496   

Total 1424,000 402    

Corrected Total 212,050 401    

12.11 Εκμάθηση 

τυπικών 

καθηκόντων / 

διεργασιών 

γραφείου 

Corrected Model 15,232
a
 3 5,077 11,316 0,000 

Intercept 967,804 1 967,804 2156,855 0,000 

ΘΕΣΗ 2,712 1 2,712 6,043 0,014 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8,696 1 8,696 19,380 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,033 1 0,033 0,073 0,787 

Error 179,036 399 0,449   

Total 1233,000 403    

Corrected Total 194,268 402    

12.12 

Προετοιμασία και 

διεξαγωγή 

αποτελεσματικώ

ν συνεδριάσεων 

του συλλόγου 

διδασκόντων 

Corrected Model 7,412
a
 3 2,471 5,501 0,001 

Intercept 905,147 1 905,147 2015,296 0,000 

ΘΕΣΗ 0,747 1 0,747 1,664 0,198 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,016 1 5,016 11,167 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,007 1 0,007 0,015 0,901 

Error 180,105 401 0,449   

Total 1180,000 405    

Corrected Total 187,516 404    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.13 Θέματα 

ενώσεων-

συλλόγων 

εκπαιδευτικών 

Corrected Model 14,746
a
 3 4,915 8,428 0,000 

Intercept 1231,070 1 1231,070 2110,830 0,000 

ΘΕΣΗ 3,854 1 3,854 6,609 0,011 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,704 1 5,704 9,780 0,002 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,772 1 0,772 1,323 0,251 

Error 232,120 398 0,583   

Total 1558,000 402    

Corrected Total 246,866 401    

12.14 

Διευθέτηση 

ζητημάτων 

συντήρησης 

κτηρίων 

Corrected Model 25,503
a
 3 8,501 15,826 0,000 

Intercept 1106,663 1 1106,663 2060,171 0,000 

ΘΕΣΗ 6,370 1 6,370 11,859 0,001 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 14,523 1 14,523 27,036 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,083 1 1,083 2,016 0,156 

Error 211,645 394 0,537   

Total 1423,000 398    

Corrected Total 237,148 397    

12.15 

Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

βοηθητικού 

προσωπικού 

Corrected Model 19,868
a
 3 6,623 14,029 0,000 

Intercept 1078,709 1 1078,709 2284,977 0,000 

ΘΕΣΗ 4,890 1 4,890 10,359 0,001 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 11,250 1 11,250 23,830 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,448 1 0,448 0,948 0,331 

Error 189,307 401 0,472   

Total 1361,000 405    

Corrected Total 209,175 404    

12.16 

Διευθέτηση 

ζητημάτων 

πυροπροστασίας 

Corrected Model 7,980
a
 3 2,660 4,069 0,007 

Intercept 1283,795 1 1283,795 1963,692 0,000 

ΘΕΣΗ 0,636 1 0,636 0,972 0,325 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,780 1 5,780 8,840 0,003 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,005 1 0,005 0,008 0,928 

Error 254,315 389 0,654   

Total 1667,000 393    

Corrected Total 262,295 392    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.17 

Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

προσωπικού 

γραμματειακής 

υποστήριξης 

Corrected Model 11,137
a
 3 3,712 6,880 0,000 

Intercept 1108,719 1 1108,719 2054,750 0,000 

ΘΕΣΗ 4,059 1 4,059 7,522 0,006 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,506 1 4,506 8,352 0,004 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,017 1 0,017 0,031 0,860 

Error 196,950 365 0,540   

Total 1385,000 369    

Corrected Total 208,087 368    

12.18 

Καθοδήγηση της 

διαδικασίας 

βελτίωσης της 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 19,540
a
 3 6,513 15,269 0,000 

Intercept 1113,273 1 1113,273 2609,852 0,000 

ΘΕΣΗ 7,399 1 7,399 17,345 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8,124 1 8,124 19,046 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,620 1 0,620 1,454 0,229 

Error 172,332 404 0,427   

Total 1386,000 408    

Corrected Total 191,873 407    

12.19 Ανάλυση 

των δεδομένων 

των μαθητών 

Corrected Model 5,157
a
 3 1,719 3,080 0,027 

Intercept 1132,421 1 1132,421 2028,929 0,000 

ΘΕΣΗ 0,271 1 0,271 0,485 0,487 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,153 1 4,153 7,440 0,007 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,593 1 0,593 1,063 0,303 

Error 222,139 398 0,558   

Total 1499,000 402    

Corrected Total 227,296 401    

12.20 

Καθοδήγηση 

ανάπτυξης του 

αναλυτικού 

προγράμματος 

Corrected Model 4,524
a
 3 1,508 2,740 0,043 

Intercept 1170,724 1 1170,724 2127,041 0,000 

ΘΕΣΗ 0,675 1 0,675 1,227 0,269 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,649 1 2,649 4,813 0,029 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,374 1 1,374 2,496 0,115 

Error 216,307 393 0,550   

Total 1523,000 397    

Corrected Total 220,831 396    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.21 Επίβλεψη 

της διαδικασίας 

αξιολόγησης-

πιστοποίησης 

Corrected Model 9,117
a
 3 3,039 4,160 0,007 

Intercept 1523,869 1 1523,869 2085,661 0,000 

ΘΕΣΗ 4,212 1 4,212 5,765 0,017 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,993 1 2,993 4,097 0,044 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,670 1 0,670 0,917 0,339 

Error 247,687 339 0,731   

Total 1963,000 343    

Corrected Total 256,805 342    

12.22 

Συμπλήρωση 

των αναφορών-

εκθέσεων προς 

το ΥΠΔΒΜΘ 

Corrected Model 32,078
a
 3 10,693 15,828 0,000 

Intercept 1229,833 1 1229,833 1820,555 0,000 

ΘΕΣΗ 17,680 1 17,680 26,172 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8,199 1 8,199 12,138 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,646 1 2,646 3,918 0,048 

Error 260,753 386 0,676   

Total 1600,000 390    

Corrected Total 292,831 389    

12.23 Χειρισμός 

αποκεντρωμένης 

διοίκησης της 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 18,707
a
 3 6,236 8,923 0,000 

Intercept 1372,689 1 1372,689 1964,215 0,000 

ΘΕΣΗ 11,443 1 11,443 16,374 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,179 1 3,179 4,549 0,034 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,013 1 0,013 0,018 0,893 

Error 264,165 378 0,699   

Total 1783,000 382    

Corrected Total 282,872 381    

12.24 Δεξιότητες 

συνέντευξης / 

πρόσληψης του 

προσωπικού 

Corrected Model 9,880
a
 3 3,293 4,232 0,006 

Intercept 1497,430 1 1497,430 1924,163 0,000 

ΘΕΣΗ 7,935 1 7,935 10,196 0,002 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,391 1 0,391 0,502 0,479 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,064 1 0,064 0,082 0,774 

Error 252,923 325 0,778   

Total 1887,000 329    

Corrected Total 262,802 328    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.25 Διαχείριση 

προϋπολογισμού 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 49,524
a
 3 16,508 30,440 0,000 

Intercept 1095,035 1 1095,035 2019,195 0,000 

ΘΕΣΗ 24,408 1 24,408 45,007 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 14,336 1 14,336 26,435 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,068 1 0,068 0,126 0,723 

Error 207,706 383 0,542   

Total 1376,000 387    

Corrected Total 257,230 386    

12.26 Εφαρμογή 

κτηριακής 

πολιτικής με 

βάση τους 

κανόνες της 

περιοχής 

Corrected Model 10,320
a
 3 3,440 4,332 0,005 

Intercept 1388,897 1 1388,897 1749,006 0,000 

ΘΕΣΗ 1,590 1 1,590 2,003 0,158 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,979 1 6,979 8,788 0,003 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,464 1 0,464 0,585 0,445 

Error 273,967 345 0,794   

Total 1828,000 349    

Corrected Total 284,287 348    

12.27 

Αποτελεσματική 

διαχείριση 

ατομικών 

ζητημάτων 

πειθαρχίας των 

μαθητών 

Corrected Model 1,346
a
 3 0,449 1,328 0,265 

Intercept 856,446 1 856,446 2535,360 0,000 

ΘΕΣΗ 0,028 1 0,028 0,082 0,775 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,578 1 0,578 1,710 0,192 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,342 1 0,342 1,012 0,315 

Error 136,134 403 0,338   

Total 1085,000 407    

Corrected Total 137,479 406    

12.28 Ερμηνεία 

και εφαρμογή 

ζητημάτων που 

σχετίζονται με 

τους σχολικούς 

νόμους 

Corrected Model 15,295
a
 3 5,098 10,966 0,000 

Intercept 1016,542 1 1016,542 2186,571 0,000 

ΘΕΣΗ 2,725 1 2,725 5,861 0,016 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8,386 1 8,386 18,037 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,187 1 0,187 0,403 0,526 

Error 187,821 404 0,465   

Total 1287,000 408    

Corrected Total 203,115 407    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.29 Διαχείριση 

θεμάτων-νόμων 

που σχετίζονται 

με τα ΑΜΕΑ 

Corrected Model 12,035
a
 3 4,012 5,795 0,001 

Intercept 1493,110 1 1493,110 2156,669 0,000 

ΘΕΣΗ 1,982 1 1,982 2,862 0,091 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,871 1 6,871 9,924 0,002 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,073 1 0,073 0,106 0,745 

Error 269,313 389 0,692   

Total 1918,000 393    

Corrected Total 281,349 392    

12.30 

Διευθέτηση 

ζητημάτων 

δίγλωσσων 

μαθητών 

Corrected Model 7,110
a
 3 2,370 3,813 0,010 

Intercept 1344,689 1 1344,689 2163,523 0,000 

ΘΕΣΗ 1,873 1 1,873 3,014 0,083 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,860 1 3,860 6,211 0,013 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,465 1 0,465 0,748 0,388 

Error 241,153 388 0,622   

Total 1749,000 392    

Corrected Total 248,263 391    

12.31 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

δημοσίων 

σχέσεων 

Corrected Model 12,552
a
 3 4,184 7,572 0,000 

Intercept 1138,817 1 1138,817 2060,842 0,000 

ΘΕΣΗ 8,472 1 8,472 15,330 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,708 1 0,708 1,282 0,258 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,882 1 0,882 1,596 0,207 

Error 221,039 400 0,553   

Total 1443,000 404    

Corrected Total 233,592 403    

12.32 Κατοχή 

δεξιοτήτων 

δημοσίων ομιλιών 

Corrected Model 14,696
a
 3 4,899 8,552 0,000 

Intercept 1217,260 1 1217,260 2125,071 0,000 

ΘΕΣΗ 11,038 1 11,038 19,270 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,317 1 1,317 2,299 0,130 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,001 1 0,001 0,001 0,974 

Error 230,842 403 0,573   

Total 1537,000 407    

Corrected Total 245,538 406    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.33 

Δημιουργία 

αποτελεσματικού 

σχολικού 

συμβουλίου 

Corrected Model 12,259
a
 3 4.086 9.051 0.000 

Intercept 1147,490 1 1147.490 2541.725 0.000 

ΘΕΣΗ 3,222 1 3.222 7.137 0.008 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,515 1 6.515 14.431 0.000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,200 1 0.200 0.443 0.506 

Error 175,167 388 0.451   

Total 1441,000 392    

Corrected Total 187,426 391    

12.34 

Συνεργασία με 

συμβούλια ή και 

συλλόγους 

γονέων 

Corrected Model 10,440
a
 3 3.480 10.533 0.000 

Intercept 829,958 1 829.958 2512.109 0.000 

ΘΕΣΗ 4,879 1 4.879 14.766 0.000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,887 1 2.887 8.738 0.003 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,080 1 0.080 0.241 0.624 

Error 132,814 402 0.330   

Total 1027,000 406    

Corrected Total 143,254 405    

12.35 Οργάνωση 

και εποπτεία 

σχολικών / 

αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

Corrected Model 9,047
a
 3 3.016 6.820 0.000 

Intercept 1005,792 1 1005.792 2274.499 0.000 

ΘΕΣΗ 0,925 1 0.925 2.092 0.149 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,907 1 1.907 4.311 0.039 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,406 1 3.406 7.701 0.006 

Error 175,113 396 0.442   

Total 1260,000 400    

Corrected Total 184,160 399    

12.36 

Αντιμετώπιση 

«ανησυχούντων» 

/ θυμωμένων 

γονιών 

Corrected Model 3,515
a
 3 1.172 3.553 0.015 

Intercept 905,281 1 905.281 2744.731 0.000 

ΘΕΣΗ 0,562 1 0.562 1.704 0.193 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,176 1 1.176 3.565 0.060 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,653 1 0.653 1.979 0.160 

Error 133,909 406 0.330   

Total 1124,000 410    

Corrected Total 137,424 409    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.37 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

λήψης 

αποφάσεων 

Corrected Model 13,684
a
 3 4,561 12,095 0,000 

Intercept 950,856 1 950,856 2521,405 0,000 

ΘΕΣΗ 3,681 1 3,681 9,760 0,002 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,308 1 5,308 14,076 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,676 1 0,676 1,793 0,181 

Error 151,600 402 0,377   

Total 1171,000 406    

Corrected Total 165,283 405    

12.38 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

διαχείρισης 

χρόνου 

Corrected Model 7,902
a
 3 2,634 5,967 0,001 

Intercept 1089,287 1 1089,287 2467,863 0,000 

ΘΕΣΗ 0,328 1 0,328 0,743 0,389 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,518 1 1,518 3,440 0,064 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,849 1 3,849 8,720 0,003 

Error 177,438 402 0,441   

Total 1358,000 406    

Corrected Total 185,340 405    

12.39 Απόκτηση 

δεξιοτήτων 

διαμεσολάβησης 

(προσωπικό 

εναντίον 

προσωπικού και 

ή μαθητή 

εναντίον μαθητή) 

Corrected Model 8,844
a
 3 2,948 8,061 0,000 

Intercept 921,383 1 921,383 2519,244 0,000 

ΘΕΣΗ 0,739 1 0,739 2,021 0,156 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,138 1 4,138 11,314 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,206 1 1,206 3,298 0,070 

Error 145,564 398 0,366   

Total 1148,000 402    

Corrected Total 154,408 401    

12.40 Απόκτηση 

απαραίτητων 

τεχνολογικών 

δεξιοτήτων 

Corrected Model 3,999
a
 3 1,333 3,222 0,023 

Intercept 1123,117 1 1123,117 2714,688 0,000 

ΘΕΣΗ 2,218 1 2,218 5,361 0,021 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,699 1 0,699 1,690 0,194 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,855 1 0,855 2,068 0,151 

Error 167,556 405 0,414   

Total 1418,000 409    

Corrected Total 171,555 408    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.41 Ανάπτυξη 

και προετοιμασία 

για παρουσιάσεις 

σε διοικητικά 

συμβούλια 

Corrected Model 11,147
a
 3 3,716 5,703 0,001 

Intercept 1257,361 1 1257,361 1929,846 0,000 

ΘΕΣΗ 7,492 1 7,492 11,498 0,001 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,721 1 1,721 2,641 0,105 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,043 1 0,043 0,065 0,799 

Error 243,022 373 0,652   

Total 1614,000 377    

Corrected Total 254,170 376    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 

Πίνακας 1Α: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τα αρχάριους και τα 

έμπειρους άντρες 

 

ΕΕ
ρρ

ώώ
ττ
ηη

σσ
ηη

    

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

  

  

ΑΑρρχχάάρριιοοιι  άάννττρρεεςς    

((λλιιγγόόττεερραα  ααππόό  33  χχρρόόννιιαα  

εεμμππεειιρρίίααςς)) 

ΈΈμμππεειιρροοιι  άάννττρρεεςς  

((ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  33  χχρρόόννιιαα  

εεμμππεειιρρίίααςς))  

Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

1. Κατοχή δεξιοτήτων 
καθοδηγητικής ηγεσίας 97 1,92 0,514 174 1,73 0,550 

2. Γνώση αποτελεσματικών 
μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 97 2,20 0,671 172 1,87 0,621 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές 
διδασκαλίας 93 1,99 0,699 168 1,95 0,699 

4. Βοήθεια προς τους 
εκπαιδευτικούς για τη 
δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων 
μαθημάτων 96 1,94 0,792 172 1,91 0,764 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση 
της εξέλιξης-βελτίωσης του 
προσωπικού 96 2,10 0,788 174 1,87 0,795 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών 
επιδιώξεων 96 2,00 0,754 172 1,69 0,634 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος 
της σχολικής μονάδας 98 1,60 0,670 173 1,38 0,522 

8. Βελτίωση του ηθικού του 
προσωπικού 96 1,69 0,744 173 1,45 0,604 

9. Διενέργεια επίσημων 
αξιολογήσεων 83 2,40 0,855 149 2,40 0,788 

10. Εποπτεία του προσωπικού 97 1,86 0,736 170 1,63 0,720 
11. Εκμάθηση τυπικών 

καθηκόντων / διεργασιών 
γραφείου  97 1,60 0,717 171 1,42 0,518 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή 
αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου 
διδασκόντων 99 1,61 0,667 172 1,43 0,631 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων 
εκπαιδευτικών 96 1,86 0,720 175 1,67 0,782 

14. Διευθέτηση ζητημάτων 
συντήρησης κτηρίων 97 1,84 0,746 171 1,48 0,636 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του 
βοηθητικού προσωπικού 98 1,81 0,741 171 1,44 0,595 

16. Διευθέτηση ζητημάτων 
πυροπροστασίας 96 1,86 0,749 170 1,72 0,777 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του 
προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 88 1,86 0,819 156 1,65 0,669 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας 
βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  99 1,83 0,715 173 1,53 0,596 

19. Ανάλυση των δεδομένων των 
μαθητών 97 1,80 0,772 170 1,68 0,710 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του 
αναλυτικού προγράμματος 96 1,85 0,754 173 1,75 0,735 
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21. Επίβλεψη της διαδικασίας 
αξιολόγησης-πιστοποίησης 84 2,36 0,914 149 2,13 0,816 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-
εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 94 1,88 0,914 167 1,63 0,748 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης 
διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   94 2,02 0,829 162 1,85 0,846 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / 
πρόσληψης του προσωπικού 76 2,20 0,845 141 2,21 0,883 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού 
σχολικής μονάδας 91 1,81 0,729 169 1,47 0,716 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής 
με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 83 2,19 0,890 153 1,99 0,851 

27. Αποτελεσματική διαχείριση 
ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  97 1,54 0,560 173 1,46 0,555 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή 
ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 98 1,77 0,729 174 1,44 0,584 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων 
που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 94 2,26 0,854 170 1,91 0,813 

30. Διευθέτηση ζητημάτων 
δίγλωσσων μαθητών 94 2,11 0,809 167 1,85 0,758 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
δημοσίων σχέσεων 97 1,78 0,780 173 1,65 0,713 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων 
ομιλιών 99 1,80 0,756 174 1,70 0,740 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού 
σχολικού συμβουλίου  93 1,91 0,702 167 1,64 0,623 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και 
συλλόγους γονέων 98 1,56 0,593 173 1,35 0,513 

35. Οργάνωση και εποπτεία 
σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 96 1,73 0,672 172 1,55 0,669 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / 
θυμωμένων γονιών 98 1,62 0,566 174 1,47 0,545 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 
αποφάσεων 96 1,71 0,664 174 1,42 0,550 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαχείρισης χρόνου 95 1,75 0,618 174 1,64 0,655 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων 
διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή 
μαθητή εναντίον μαθητή) 97 1,64 0,616 171 1,47 0,587 

40. Απόκτηση απαραίτητων 
τεχνολογικών δεξιοτήτων 97 1,64 0,632 174 1,71 0,645 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για 
παρουσιάσεις σε διοικητικά 
συμβούλια 90 1,99 0,855 167 1,79 0,820 

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ  1,87   1,69  
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Πίνακας 1Β: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τις αρχάριες και τις έμπειρες 

γυναίκες 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ
ηη

σσ
ηη

    

 

ΜΜεεττααββλληηττέέςς 
 

 

ΑΑρρχχάάρριιεεςς  γγυυννααίίκκεεςς    

((λλιιγγόόττεερραα  ααππόό  33  χχρρόόννιιαα  

εεμμππεειιρρίίααςς)) 

ΈΈμμππεειιρρεεςς  γγυυννααίίκκεεςς  

((ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  33  χχρρόόννιιαα  

εεμμππεειιρρίίααςς))  

Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

1. Κατοχή δεξιοτήτων 
καθοδηγητικής ηγεσίας 76 2,17 0,681 55 1,82 0,611 

2. Γνώση αποτελεσματικών 
μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 76 2,16 0,731 55 1,89 0,685 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές 
διδασκαλίας 79 2,05 0,799 53 1,89 0,776 

4. Βοήθεια προς τους 
εκπαιδευτικούς για τη 
δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων 
μαθημάτων 80 1,90 0,756 55 1,82 0,772 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση 
της εξέλιξης-βελτίωσης του 
προσωπικού 80 2,09 0,750 52 1,94 0,752 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών 
επιδιώξεων 81 2,01 0,661 52 1,79 0,696 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος 
της σχολικής μονάδας 83 1,78 0,663 55 1,38 0,527 

8. Βελτίωση του ηθικού του 
προσωπικού 80 1,78 0,636 55 1,45 0,603 

9. Διενέργεια επίσημων 
αξιολογήσεων 66 2,61 0,943 42 2,17 0,961 

10. Εποπτεία του προσωπικού 81 1,96 0,660 54 1,52 0,720 
11. Εκμάθηση τυπικών 

καθηκόντων / διεργασιών 
γραφείου  81 2,05 0,805 54 1,54 0,693 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή 
αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου 
διδασκόντων 80 1,84 0,719 54 1,52 0,693 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων 
εκπαιδευτικών 76 2,14 0,795 55 1,65 0,751 

14. Διευθέτηση ζητημάτων 
συντήρησης κτηρίων 75 2,15 0,911 55 1,73 0,732 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του 
βοηθητικού προσωπικού 81 2,01 0,766 55 1,75 0,726 

16. Διευθέτηση ζητημάτων 
πυροπροστασίας 74 2,28 0,852 53 1,92 0,851 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του 
προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 72 2,04 0,813 53 1,70 0,696 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας 
βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  81 1,99 0,750 55 1,67 0,640 

19. Ανάλυση των δεδομένων των 
μαθητών 82 2,00 0,786 53 1,72 0,744 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του 
αναλυτικού προγράμματος 77 1,96 0,751 51 1,73 0,750 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας 
αξιολόγησης-πιστοποίησης 64 2,36 0,932 46 2,15 0,816 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-
εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 76 2,21 0,914 53 1,83 0,893 
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23. Χειρισμός αποκεντρωμένης 
διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   74 2,28 0,914 52 1,90 0,799 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / 
πρόσληψης του προσωπικού 67 2,43 0,925 45 2,00 0,853 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού 
σχολικής μονάδας 75 2,21 0,890 52 1,52 0,804 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής 
με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 66 2,39 0,975 47 1,91 0,905 

27. Αποτελεσματική διαχείριση 
ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  82 1,63 0,619 55 1,55 0,663 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή 
ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 81 1,90 0,752 55 1,58 0,786 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων 
που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 77 2,18 0,869 52 1,87 0,817 

30. Διευθέτηση ζητημάτων 
δίγλωσσων μαθητών 78 2,05 0,788 53 1,89 0,870 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
δημοσίων σχέσεων 80 1,89 0,779 54 1,67 0,824 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων 
ομιλιών 80 2,00 0,827 54 1,70 0,816 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού 
σχολικού συμβουλίου  78 2,01 0,747 54 1,70 0,690 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και 
συλλόγους γονέων 80 1,66 0,655 55 1,45 0,662 

35. Οργάνωση και εποπτεία 
σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 77 1,81 0,689 55 1,53 0,663 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / 
θυμωμένων γονιών 83 1,65 0,614 55 1,55 0,633 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 
αποφάσεων 81 1,79 0,666 55 1,51 0,690 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαχείρισης χρόνου 82 1,88 0,710 55 1,55 0,741 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων 
διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή 
μαθητή εναντίον μαθητή) 81 1,81 0,673 53 1,40 0,531 

40. Απόκτηση απαραίτητων 
τεχνολογικών δεξιοτήτων 83 1,99 0,672 55 1,69 0,573 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για 
παρουσιάσεις σε διοικητικά 
συμβούλια 72 2,04 0,740 48 1,90 0,857 

ΣΥΝΟΛΑ  2,01   1,70  
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Πίνακας 2: Levene's Test of Equality of Error Variances 

 

Ερώτηση F 
Βαθμός 

ελευθερίας 
1 

Βαθμός 
ελευθερίας 

2 
P 

12.1 Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 5,150 3 398 0,002 

12.2 Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης 

(βέλτιστες πρακτικές) 0,803 3 396 0,493 

12.3 Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας 1,720 3 389 0,162 

12.4 Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη 

δημιουργία αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 0,140 3 399 0,936 

12.5 Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-

βελτίωσης του προσωπικού 0,968 3 398 0,408 

12.6 Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 3,093 3 397 0,027 

12.7 Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής 

μονάδας 2,534 3 405 0,057 

12.8 Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 1,839 3 400 0,139 

12.9 Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 1,780 3 336 0,151 

12.10 Εποπτεία του προσωπικού 3,303 3 398 0,020 

12.11 Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών 

γραφείου 3,849 3 399 0,010 

12.12 Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών 

συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων 0,701 3 401 0,552 

12.13 Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 1,403 3 398 0,241 

12.14 Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 3,815 3 394 0,010 

12.15 Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού 

προσωπικού 0,785 3 401 0,503 

12.16 Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 1,334 3 389 0,263 

12.17 Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού 

γραμματειακής υποστήριξης 0,092 3 365 0,964 

12.18 Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της 

σχολικής μονάδας 0,289 3 404 0,833 

12.19 Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 1,585 3 398 0,192 

12.20 Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού 

προγράμματος 0,706 3 393 0,549 

12.21 Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-

πιστοποίησης 2,709 3 339 0,045 

12.22 Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το 

ΥΠΔΒΜΘ 1,428 3 386 0,234 

12.23 Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της 

σχολικής μονάδας 2,821 3 378 0,039 
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12.24 Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του 

προσωπικού 1,472 3 325 0,222 

12.25 Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 2,579 3 383 0,053 

12.26 Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους 

κανόνες της περιοχής 3,099 3 345 0,027 

12.27 Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 

πειθαρχίας των μαθητών 1,116 3 403 0,342 

12.28 Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που 

σχετίζονται με τους σχολικούς νόμους 2,296 3 404 0,077 

12.29 Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα 

ΑΜΕΑ 1,822 3 389 0,143 

12.30 Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 0,394 3 388 0,758 

12.31 Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 0,614 3 400 0,606 

12.32 Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 0,182 3 403 0,909 

12.33 Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού 

συμβουλίου 1,143 3 388 0,331 

12.34 Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους 

γονέων 5,885 3 402 0,001 

12.35 Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών 

δραστηριοτήτων 0,541 3 396 0,655 

12.36 Αντιμετώπιση «ανησυχούντων» / θυμωμένων 

γονιών 1,242 3 406 0,294 

12.37 Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 1,256 3 402 0,289 

12.38 Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 1,377 3 402 0,249 

12.39 Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης 

(προσωπικό εναντίον προσωπικού και ή μαθητή 

εναντίον μαθητή) 0,378 3 398 0,769 

12.40 Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 2,549 3 405 0,055 

12.41 Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε 

διοικητικά συμβούλια 1,652 3 373 0,177 
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Πίνακας 3: Tests of Between-Subjects Effects 

 

Question Source 

Type III 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Square 
F P 

12.1 Κατοχή 

δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής 

ηγεσίας 

Corrected Model 10,671
a
 3 3,557 10,676 0,000 

Intercept 1230,446 1 1230,446 3693,111 0,000 

ΘΕΣΗ 2,465 1 2,465 7,399 0,007 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,164 1 6,164 18,501 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,576 1 0,576 1,729 0,189 

Error 132,603 398 0,333   

Total 1550,000 402    

Corrected Total 143,274 401    

12.2 Γνώση 

αποτελεσματικώ

ν μεθόδων 

καθοδήγησης 

(βέλτιστες 

πρακτικές) 

Corrected Model 9,337
a
 3 3,112 7,056 0,000 

Intercept 1386,085 1 1386,085 3142,734 0,000 

ΘΕΣΗ 0,004 1 0,004 0,009 0,927 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7,499 1 7,499 17,002 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,083 1 0,083 0,187 0,665 

Error 174,653 396 0,441   

Total 1792,000 400    

Corrected Total 183,990 399    

12.3 Διδασκαλία-

εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές 

τεχνικές 

διδασκαλίας 

Corrected Model 0,966
a
 3 0,322 0,603 0,614 

Intercept 1287,122 1 1287,122 2410,336 0,000 

ΘΕΣΗ 0,000 1 0,000 0,001 0,979 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,835 1 0,835 1,564 0,212 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,334 1 0,334 0,626 0,429 

Error 207,727 389 0,534   

Total 1737,000 393    

Corrected Total 208,692 392    

12.4 Βοήθεια 

προς τους 

εκπαιδευτικούς 

για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότ

ερων σχεδίων 

μαθημάτων 

Corrected Model 0,527
a
 3 0,176 0,296 0,828 

Intercept 1221,036 1 1221,036 2058,285 0,000 

ΘΕΣΗ 0,372 1 0,372 0,627 0,429 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,242 1 0,242 0,408 0,523 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,070 1 0,070 0,117 0,732 

Error 236,699 399 0,593   

Total 1697,000 403    

Corrected Total 237,226 402    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.5 

Αποτελεσματική 

καθοδήγηση της 

εξέλιξης-

βελτίωσης του 

προσωπικού 

Corrected Model 4,450
a
 3 1,483 2,445 0,064 

Intercept 1338,788 1 1338,788 2207,362 0,000 

ΘΕΣΗ 0,057 1 0,057 0,093 0,760 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,949 1 2,949 4,862 0,028 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,152 1 0,152 0,251 0,617 

Error 241,391 398 0,607   

Total 1822,000 402    

Corrected Total 245,841 401    

12.6 Δημιουργία 

κλίματος υψηλών 

επιδιώξεων 

Corrected Model 8,773
a
 3 2,924 6,367 0,000 

Intercept 1174,305 1 1174,305 2556,906 0,000 

ΘΕΣΗ 0,248 1 0,248 0,541 0,463 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,921 1 5,921 12,892 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,148 1 0,148 0,323 0,570 

Error 182,329 397 0,459   

Total 1553,000 401    

Corrected Total 191,102 400    

12.7 Βελτίωση 

του γενικού 

κλίματος της 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 10,768
a
 3 3,589 10,282 0,000 

Intercept 818,012 1 818,012 2343,318 0,000 

ΘΕΣΗ 0,712 1 0,712 2,040 0,154 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8,368 1 8,368 23,970 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,707 1 0,707 2,026 0,155 

Error 141,379 405 0,349   

Total 1092,000 409    

Corrected Total 152,147 408    

12.8 Βελτίωση 

του ηθικού του 

προσωπικού 

Corrected Model 7,875
a
 3 2,625 6,285 0,000 

Intercept 865,003 1 865,003 2071,320 0,000 

ΘΕΣΗ 0,177 1 0,177 0,425 0,515 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,620 1 6,620 15,853 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,150 1 0,150 0,359 0,549 

Error 167,044 400 0,418   

Total 1173,000 404    

Corrected Total 174,918 403    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.9 Διενέργεια 

επίσημων 

αξιολογήσεων 

Corrected Model 5,044
a
 3 1,681 2,284 0,079 

Intercept 1587,688 1 1587,688 2157,068 0,000 

ΘΕΣΗ 0,013 1 0,013 0,018 0,894 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,268 1 3,268 4,440 0,036 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,423 1 3,423 4,650 0,032 

Error 247,309 336 0,736   

Total 2230,000 340    

Corrected Total 252,353 339    

12.10 Εποπτεία 

του προσωπικού 

Corrected Model 10,047
a
 3 3,349 6,598 0,000 

Intercept 1031,392 1 1031,392 2032,121 0,000 

ΘΕΣΗ 0,000 1 0,000 0,001 0,981 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 9,560 1 9,560 18,835 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,012 1 1,012 1,993 0,159 

Error 202,003 398 0,508   

Total 1424,000 402    

Corrected Total 212,050 401    

12.11 Εκμάθηση 

τυπικών 

καθηκόντων / 

διεργασιών 

γραφείου 

Corrected Model 22,036
a
 3 7,345 17,016 0,000 

Intercept 927,906 1 927,906 2149,623 0,000 

ΘΕΣΗ 6,847 1 6,847 15,863 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10,103 1 10,103 23,404 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,393 1 2,393 5,544 0,019 

Error 172,232 399 0,432   

Total 1233,000 403    

Corrected Total 194,268 402    

12.12 

Προετοιμασία και 

διεξαγωγή 

αποτελεσματικώ

ν συνεδριάσεων 

του συλλόγου 

διδασκόντων 

Corrected Model 9,348
a
 3 3,116 7,013 0,000 

Intercept 870,629 1 870,629 1959,510 0,000 

ΘΕΣΗ 2,178 1 2,178 4,902 0,027 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,217 1 5,217 11,741 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,437 1 0,437 0,983 0,322 

Error 178,168 401 0,444   

Total 1180,000 405    

Corrected Total 187,516 404    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.13 Θέματα 

ενώσεων-

συλλόγων 

εκπαιδευτικών 

Corrected Model 13,348
a
 3 4,449 7,583 0,000 

Intercept 1134,352 1 1134,352 1933,350 0,000 

ΘΕΣΗ 1,429 1 1,429 2,435 0,119 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 9,755 1 9,755 16,626 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,895 1 1,895 3,229 0,073 

Error 233,518 398 0,587   

Total 1558,000 402    

Corrected Total 246,866 401    

12.14 

Διευθέτηση 

ζητημάτων 

συντήρησης 

κτηρίων 

Corrected Model 24,813
a
 3 8,271 15,348 0,000 

Intercept 1083,958 1 1083,958 2011,348 0,000 

ΘΕΣΗ 6,563 1 6,563 12,178 0,001 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 12,596 1 12,596 23,373 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,086 1 0,086 0,159 0,690 

Error 212,335 394 0,539   

Total 1423,000 398    

Corrected Total 237,148 397    

12.15 

Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

βοηθητικού 

προσωπικού 

Corrected Model 20,213
a
 3 6,738 14,298 0,000 

Intercept 1054,481 1 1054,481 2237,727 0,000 

ΘΕΣΗ 5,524 1 5,524 11,722 0,001 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8,482 1 8,482 18,000 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,193 1 0,193 0,409 0,523 

Error 188,963 401 0,471   

Total 1361,000 405    

Corrected Total 209,175 404    

12.16 

Διευθέτηση 

ζητημάτων 

πυροπροστασίας 

Corrected Model 16,311
a
 3 5,437 8,598 0,000 

Intercept 1248,637 1 1248,637 1974,599 0,000 

ΘΕΣΗ 7,901 1 7,901 12,495 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,142 1 5,142 8,131 0,005 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,978 1 0,978 1,547 0,214 

Error 245,984 389 0,632   

Total 1667,000 393    

Corrected Total 262,295 392    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.17 

Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

προσωπικού 

γραμματειακής 

υποστήριξης 

Corrected Model 8,371
a
 3 2,790 5,099 0,002 

Intercept 1042,294 1 1042,294 1904,890 0,000 

ΘΕΣΗ 0,978 1 0,978 1,787 0,182 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,059 1 6,059 11,074 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,354 1 0,354 0,647 0,422 

Error 199,716 365 0,547   

Total 1385,000 369    

Corrected Total 208,087 368    

12.18 

Καθοδήγηση της 

διαδικασίας 

βελτίωσης της 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 13,562
a
 3 4,521 10,243 0,000 

Intercept 1060,265 1 1060,265 2402,253 0,000 

ΘΕΣΗ 2,019 1 2,019 4,574 0,033 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8,208 1 8,208 18,597 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,003 1 0,003 0,008 0,930 

Error 178,311 404 0,441   

Total 1386,000 408    

Corrected Total 191,873 407    

12.19 Ανάλυση 

των δεδομένων 

των μαθητών 

Corrected Model 6,057
a
 3 2,019 3,632 0,013 

Intercept 1096,296 1 1096,296 1972,192 0,000 

ΘΕΣΗ 1,183 1 1,183 2,127 0,145 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,569 1 3,569 6,420 0,012 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,511 1 0,511 0,919 0,338 

Error 221,239 398 0,556   

Total 1499,000 402    

Corrected Total 227,296 401    

12.20 

Καθοδήγηση 

ανάπτυξης του 

αναλυτικού 

προγράμματος 

Corrected Model 3,024
a
 3 1,008 1,819 0,143 

Intercept 1088,113 1 1088,113 1963,331 0,000 

ΘΕΣΗ 0,154 1 0,154 0,278 0,598 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,426 1 2,426 4,377 0,037 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,331 1 0,331 0,597 0,440 

Error 217,808 393 0,554   

Total 1523,000 397    

Corrected Total 220,831 396    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.21 Επίβλεψη 

της διαδικασίας 

αξιολόγησης-

πιστοποίησης 

Corrected Model 4,273
a
 3 1,424 1,912 0,127 

Intercept 1445,719 1 1445,719 1940,738 0,000 

ΘΕΣΗ 0,013 1 0,013 0,017 0,895 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,409 1 3,409 4,576 0,033 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,009 1 0,009 0,012 0,913 

Error 252,532 339 0,745   

Total 1963,000 343    

Corrected Total 256,805 342    

12.22 

Συμπλήρωση 

των αναφορών-

εκθέσεων προς 

το ΥΠΔΒΜΘ 

Corrected Model 18,033
a
 3 6,011 8,443 0,000 

Intercept 1172,390 1 1172,390 1646,819 0,000 

ΘΕΣΗ 5,752 1 5,752 8,079 0,005 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8,277 1 8,277 11,626 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,327 1 0,327 0,459 0,498 

Error 274,798 386 0,712   

Total 1600,000 390    

Corrected Total 292,831 389    

12.23 Χειρισμός 

αποκεντρωμένης 

διοίκησης της 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 10,213
a
 3 3,404 4,719 0,003 

Intercept 1309,168 1 1309,168 1814,959 0,000 

ΘΕΣΗ 2,075 1 2,075 2,877 0,091 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,228 1 6,228 8,634 0,004 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,843 1 0,843 1,168 0,280 

Error 272,659 378 0,721   

Total 1783,000 382    

Corrected Total 282,872 381    

12.24 Δεξιότητες 

συνέντευξης / 

πρόσληψης του 

προσωπικού 

Corrected Model 5,280
a
 3 1,760 2,221 0,086 

Intercept 1360,207 1 1360,207 1716,615 0,000 

ΘΕΣΗ 0,015 1 0,015 0,020 0,889 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,140 1 3,140 3,963 0,047 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,390 1 3,390 4,279 0,039 

Error 257,523 325 0,792   

Total 1887,000 329    

Corrected Total 262,802 328    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.25 Διαχείριση 

προϋπολογισμού 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 31,767
a
 3 10,589 17,988 0,000 

Intercept 994,235 1 994,235 1688,936 0,000 

ΘΕΣΗ 4,128 1 4,128 7,013 0,008 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 21,857 1 21,857 37,129 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,453 1 2,453 4,167 0,042 

Error 225,463 383 0,589   

Total 1376,000 387    

Corrected Total 257,230 386    

12.26 Εφαρμογή 

κτηριακής 

πολιτικής με 

βάση τους 

κανόνες της 

περιοχής 

Corrected Model 9,980
a
 3 3,327 4,184 0,006 

Intercept 1309,802 1 1309,802 1647,360 0,000 

ΘΕΣΗ 0,303 1 0,303 0,381 0,537 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8,527 1 8,527 10,724 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,357 1 1,357 1,706 0,192 

Error 274,307 345 0,795   

Total 1828,000 349    

Corrected Total 284,287 348    

12.27 

Αποτελεσματική 

διαχείριση 

ατομικών 

ζητημάτων 

πειθαρχίας των 

μαθητών 

Corrected Model 1,689
a
 3 0,563 1,671 0,173 

Intercept 821,431 1 821,431 2437,852 0,000 

ΘΕΣΗ 0,706 1 0,706 2,095 0,149 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,567 1 0,567 1,683 0,195 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,005 1 0,005 0,014 0,904 

Error 135,790 403 0,337   

Total 1085,000 407    

Corrected Total 137,479 406    

12.28 Ερμηνεία 

και εφαρμογή 

ζητημάτων που 

σχετίζονται με 

τους σχολικούς 

νόμους 

Corrected Model 13,996
a
 3 4,665 9,966 0,000 

Intercept 963,193 1 963,193 2057,594 0,000 

ΘΕΣΗ 1,630 1 1,630 3,481 0,063 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8,873 1 8,873 18,955 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,000 1 0,000 0,001 0,982 

Error 189,119 404 0,468   

Total 1287,000 408    

Corrected Total 203,115 407    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.29 Διαχείριση 

θεμάτων-νόμων 

που σχετίζονται 

με τα ΑΜΕΑ 

Corrected Model 10,288
a
 3 3,429 4,921 0,002 

Intercept 1384,421 1 1384,421 1986,784 0,000 

ΘΕΣΗ 0,295 1 0,295 0,423 0,516 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8,937 1 8,937 12,826 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,015 1 0,015 0,022 0,883 

Error 271,061 389 0,697   

Total 1918,000 393    

Corrected Total 281,349 392    

12.30 

Διευθέτηση 

ζητημάτων 

δίγλωσσων 

μαθητών 

Corrected Model 4,953
a
 3 1,651 2,633 0,050 

Intercept 1290,024 1 1290,024 2057,173 0,000 

ΘΕΣΗ ,007 1 0,007 0,011 0,915 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,661 1 3,661 5,838 0,016 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,174 1 0,174 0,277 0,599 

Error 243,309 388 0,627   

Total 1749,000 392    

Corrected Total 248,263 391    

12.31 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

δημοσίων 

σχέσεων 

Corrected Model 3,659
a
 3 1,220 2,122 0,097 

Intercept 1035,728 1 1035,728 1801,795 0,000 

ΘΕΣΗ 0,323 1 0,323 0,561 0,454 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,705 1 2,705 4,705 0,031 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,152 1 0,152 0,265 0,607 

Error 229,932 400 0,575   

Total 1443,000 404    

Corrected Total 233,592 403    

12.32 Κατοχή 

δεξιοτήτων 

δημοσίων 

ομιλιών 

Corrected Model 5,463
a
 3 1,821 3,057 0,028 

Intercept 1105,222 1 1105,222 1855,270 0,000 

ΘΕΣΗ 0,944 1 0,944 1,584 0,209 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,395 1 3,395 5,699 0,017 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,801 1 0,801 1,344 0,247 

Error 240,075 403 0,596   

Total 1537,000 407    

Corrected Total 245,538 406    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.33 

Δημιουργία 

αποτελεσματικού 

σχολικού 

συμβουλίου 

Corrected Model 9,425
a
 3 3,142 6,848 0,000 

Intercept 1099,645 1 1099,645 2396,961 0,000 

ΘΕΣΗ 0,545 1 0,545 1,187 0,277 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7,054 1 7,054 15,376 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,027 1 0,027 ,058 0,809 

Error 178,001 388 0,459   

Total 1441,000 392    

Corrected Total 187,426 391    

12.34 

Συνεργασία με 

συμβούλια ή και 

συλλόγους 

γονέων 

Corrected Model 6,406
a
 3 2,135 6,273 0,000 

Intercept 777,901 1 777,901 2285,147 0,000 

ΘΕΣΗ 0,936 1 0,936 2,750 0,098 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,823 1 3,823 11,229 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,001 1 0,001 ,003 0,959 

Error 136,847 402 0,340   

Total 1027,000 406    

Corrected Total 143,254 405    

12.35 Οργάνωση 

και εποπτεία 

σχολικών / 

αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

Corrected Model 4,886
a
 3 1,629 3,597 0,014 

Intercept 922,890 1 922,890 2038,575 0,000 

ΘΕΣΗ 0,055 1 0,055 0,121 0,728 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,363 1 4,363 9,638 0,002 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,216 1 0,216 0,476 0,491 

Error 179,274 396 0,453   

Total 1260,000 400    

Corrected Total 184,160 399    

12.36 

Αντιμετώπιση 

«ανησυχούντων» 

/ θυμωμένων 

γονιών 

Corrected Model 2,597
a
 3 0,866 2,607 0,051 

Intercept 855,087 1 855,087 2574,883 0,000 

ΘΕΣΗ 0,253 1 0,253 0,762 0,383 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,487 1 1,487 4,479 0,035 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,058 1 0,058 0,175 0,676 

Error 134,828 406 0,332   

Total 1124,000 410    

Corrected Total 137,424 409    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.37 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

λήψης 

αποφάσεων 

Corrected Model 9,899
a
 3 3,300 8,537 0,000 

Intercept 884,693 1 884,693 2288,817 0,000 

ΘΕΣΗ 0,629 1 0,629 1,627 0,203 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,954 1 6,954 17,991 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,001 1 0,001 0,003 0,954 

Error 155,384 402 0,387   

Total 1171,000 406    

Corrected Total 165,283 405    

12.38 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

διαχείρισης 

χρόνου 

Corrected Model 4,797
a
 3 1,599 3,560 0,014 

Intercept 993,771 1 993,771 2212,742 0,000 

ΘΕΣΗ 0,031 1 0,031 0,070 0,792 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,188 1 4,188 9,326 0,002 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,067 1 1,067 2,377 0,124 

Error 180,543 402 0,449   

Total 1358,000 406    

Corrected Total 185,340 405    

12.39 Απόκτηση 

δεξιοτήτων 

διαμεσολάβησης 

(προσωπικό 

εναντίον 

προσωπικού και 

ή μαθητή 

εναντίον μαθητή) 

Corrected Model 8,504
a
 3 2,835 7,732 0,000 

Intercept 844,227 1 844,227 2302,896 0,000 

ΘΕΣΗ 0,203 1 0,203 0,555 0,457 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7,202 1 7,202 19,645 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,352 1 1,352 3,689 0,055 

Error 145,904 398 0,367   

Total 1148,000 402    

Corrected Total 154,408 401    

12.40 Απόκτηση 

απαραίτητων 

τεχνολογικών 

δεξιοτήτων 

Corrected Model 6,399
a
 3 2,133 5,230 0,001 

Intercept 1066,181 1 1066,181 2614,513 0,000 

ΘΕΣΗ 2,393 1 2,393 5,867 0,016 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,136 1 1,136 2,786 0,096 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,875 1 2,875 7,049 0,008 

Error 165,156 405 0,408   

Total 1418,000 409    

Corrected Total 171,555 408    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.41 Ανάπτυξη 

και προετοιμασία 

για παρουσιάσεις 

σε διοικητικά 

συμβούλια 

Corrected Model 4,162
a
 3 1,387 2,070 0,104 

Intercept 1149,123 1 1149,123 1714,439 0,000 

ΘΕΣΗ 0,483 1 0,483 0,720 0,397 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,288 1 2,288 3,413 0,065 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,053 1 0,053 0,080 0,778 

Error 250,008 373 0,670   

Total 1614,000 377    

Corrected Total 254,170 376    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

 

Πίνακας 1Α: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τα αρχάρια και τα έμπειρα 

στελέχη χωρίς κανένα τίτλο – εκπαίδευση – επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 

ΕΕ
ρρ

ώώ
ττ
ηη

σσ
ηη

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

ΑΑρρχχάάρριιαα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  

χχωωρρίίςς  κκααννέένναα  ττίίττλλοο  ––  

εεκκππααίίδδεευυσσηη  ––  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττηη  

ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν    

(λιγότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας) 

ΈΈμμππεειιρραα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  

χχωωρρίίςς  κκααννέένναα  ττίίττλλοο  ––  

εεκκππααίίδδεευυσσηη  ––  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττηη  

ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

(περισσότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας)  

Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
1. Κατοχή δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής ηγεσίας 78 2,18 0,639 73 1,86 0,631 
2. Γνώση αποτελεσματικών 

μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 78 2,40 0,709 71 2,06 0,652 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές 
διδασκαλίας 77 2,16 0,779 67 2,04 0,824 

4. Βοήθεια προς τους 
εκπαιδευτικούς για τη 
δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων 
μαθημάτων 80 2,05 0,870 72 2,08 0,868 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση 
της εξέλιξης-βελτίωσης του 
προσωπικού 80 2,26 0,823 72 1,99 0,813 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών 
επιδιώξεων 82 2,15 0,803 72 1,88 0,649 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος 
της σχολικής μονάδας 84 1,73 0,717 73 1,49 0,556 

8. Βελτίωση του ηθικού του 
προσωπικού 82 1,73 0,668 73 1,59 0,663 

9. Διενέργεια επίσημων 
αξιολογήσεων 65 2,60 0,997 56 2,52 0,894 

10. Εποπτεία του προσωπικού 83 1,94 0,738 69 1,70 0,773 
11. Εκμάθηση τυπικών 

καθηκόντων / διεργασιών 
γραφείου  82 1,90 0,840 72 1,60 0,620 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή 
αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου 
διδασκόντων 83 1,70 0,658 71 1,63 0,779 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων 
εκπαιδευτικών 79 1,96 0,775 73 1,92 0,812 

14. Διευθέτηση ζητημάτων 
συντήρησης κτηρίων 79 1,96 0,912 70 1,69 0,713 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του 
βοηθητικού προσωπικού 84 1,95 0,805 72 1,68 0,728 

16. Διευθέτηση ζητημάτων 
πυροπροστασίας 80 2,03 0,842 72 1,92 0,868 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του 
προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 73 2,11 0,921 66 1,83 0,622 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας 
βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  84 2,05 0,790 72 1,74 0,650 

19. Ανάλυση των δεδομένων των 
μαθητών 84 1,92 0,824 69 1,77 0,750 
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20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του 
αναλυτικού προγράμματος 81 2,00 0,758 71 1,79 0,754 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας 
αξιολόγησης-πιστοποίησης 68 2,51 0,970 54 2,30 0,816 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-
εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 79 2,29 0,976 67 1,88 0,913 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης 
διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   76 2,22 0,903 60 2,02 0,873 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / 
πρόσληψης του προσωπικού 63 2,49 0,914 53 2,32 0,915 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού 
σχολικής μονάδας 75 2,07 0,859 65 1,72 0,893 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής 
με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 67 2,31 1,018 56 2,04 0,808 

27. Αποτελεσματική διαχείριση 
ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  83 1,55 0,569 72 1,56 0,648 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή 
ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 85 1,92 0,805 73 1,64 0,695 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων 
που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 81 2,41 0,863 67 2,03 0,852 

30. Διευθέτηση ζητημάτων 
δίγλωσσων μαθητών 82 2,13 0,857 66 1,95 0,849 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
δημοσίων σχέσεων 83 1,94 0,802 71 1,90 0,864 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων 
ομιλιών 84 1,94 0,797 72 1,92 0,835 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού 
σχολικού συμβουλίου  79 1,96 0,724 68 1,87 0,710 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και 
συλλόγους γονέων 82 1,61 0,604 72 1,50 0,628 

35. Οργάνωση και εποπτεία 
σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 80 1,80 0,736 73 1,70 0,720 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / 
θυμωμένων γονιών 85 1,64 0,674 73 1,62 0,543 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 
αποφάσεων 83 1,77 0,650 73 1,60 0,640 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαχείρισης χρόνου 82 1,80 0,693 73 1,84 0,764 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων 
διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή 
μαθητή εναντίον μαθητή) 84 1,73 0,700 71 1,58 0,625 

40. Απόκτηση απαραίτητων 
τεχνολογικών δεξιοτήτων 84 1,83 0,674 73 1,71 0,697 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για 
παρουσιάσεις σε διοικητικά 
συμβούλια 75 2,13 0,794 65 1,95 0,874 

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ  2,00   1,82  
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Πίνακας 1Β: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τα αρχάρια και τα έμπειρα 

διευθυντικά στελέχη με κάποια σεμιναριακή επιμόρφωση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ
ηη

σσ
ηη

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

ΑΑρρχχάάρριιαα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  

μμεε  κκάάπποοιιαα  σσεεμμιιννααρριιαακκήή  

εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  

ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν    

(λιγότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας)   

ΈΈμμππεειιρραα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  

μμεε  κκάάπποοιιαα  σσεεμμιιννααρριιαακκήή  

εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  

ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν    

(περισσότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας)  

Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
1. Κατοχή δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής ηγεσίας 74 1,89 0,563 140 1,70 0,532 
2. Γνώση αποτελεσματικών 

μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 73 1,97 0,645 140 1,81 0,622 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές 
διδασκαλίας 74 1,89 0,713 138 1,92 0,651 

4. Βοήθεια προς τους 
εκπαιδευτικούς για τη 
δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων 
μαθημάτων 75 1,80 0,717 139 1,84 0,694 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση 
της εξέλιξης-βελτίωσης του 
προσωπικού 75 1,99 0,726 140 1,84 0,789 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών 
επιδιώξεων 74 1,88 0,596 137 1,66 0,647 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος 
της σχολικής μονάδας 75 1,61 0,634 140 1,34 0,503 

8. Βελτίωση του ηθικού του 
προσωπικού 72 1,69 0,725 140 1,37 0,567 

9. Διενέργεια επίσημων 
αξιολογήσεων 64 2,42 0,832 121 2,28 0,798 

10. Εποπτεία του προσωπικού 73 1,89 0,678 140 1,58 0,700 
11. Εκμάθηση τυπικών 

καθηκόντων / διεργασιών 
γραφείου  74 1,70 0,754 138 1,38 0,531 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή 
αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου 
διδασκόντων 74 1,66 0,708 139 1,37 0,568 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων 
εκπαιδευτικών 71 1,97 0,676 141 1,54 0,722 

14. Διευθέτηση ζητημάτων 
συντήρησης κτηρίων 72 1,96 0,759 140 1,47 0,651 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του 
βοηθητικού προσωπικού 73 1,84 0,667 138 1,43 0,591 

16. Διευθέτηση ζητημάτων 
πυροπροστασίας 70 2,06 0,814 136 1,71 0,769 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του 
προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 65 1,74 0,691 128 1,60 0,691 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας 
βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  74 1,77 0,673 140 1,49 0,681 

19. Ανάλυση των δεδομένων των 
μαθητών 73 1,86 0,751 138 1,65 0,711 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του 
αναλυτικού προγράμματος 70 1,74 0,736 137 1,70 0,731 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας 
αξιολόγησης-πιστοποίησης 60 2,23 0,890 126 2,09 0,830 
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22. Συμπλήρωση των αναφορών-
εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 69 1,80 0,867 137 1,61 0,721 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης 
διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   70 2,06 0,883 138 1,82 0,813 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / 
πρόσληψης του προσωπικού 62 2,18 0,933 118 2,14 0,876 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού 
σχολικής μονάδας 70 1,94 0,832 140 1,39 0,654 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής 
με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 62 2,31 0,879 129 1,94 0,882 

27. Αποτελεσματική διαχείριση 
ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  74 1,58 0,619 140 1,45 0,541 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή 
ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 72 1,72 0,676 140 1,40 0,597 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων 
που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 71 2,06 0,843 139 1,86 0,785 

30. Διευθέτηση ζητημάτων 
δίγλωσσων μαθητών 70 2,04 0,751 138 1,85 0,763 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
δημοσίων σχέσεων 73 1,77 0,791 140 1,56 0,660 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων 
ομιλιών 74 1,81 0,805 140 1,61 0,686 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού 
σχολικού συμβουλίου  70 1,91 0,697 138 1,57 0,591 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και 
συλλόγους γονέων 74 1,57 0,621 140 1,32 0,513 

35. Οργάνωση και εποπτεία 
σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 71 1,70 0,619 139 1,47 0,629 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / 
θυμωμένων γονιών 74 1,59 0,595 140 1,42 0,576 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 
αποφάσεων 72 1,72 0,676 140 1,37 0,554 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαχείρισης χρόνου 73 1,79 0,645 140 1,51 0,606 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων 
διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή 
μαθητή εναντίον μαθητή) 72 1,69 0,573 138 1,41 0,549 

40. Απόκτηση απαραίτητων 
τεχνολογικών δεξιοτήτων 74 1,77 0,713 140 1,69 0,599 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για 
παρουσιάσεις σε διοικητικά 
συμβούλια 67 1,90 0,819 134 1,79 0,814 

ΣΥΝΟΛΑ  1,86   1,64  
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Πίνακας 1Γ: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τα αρχάρια και τα έμπειρα 

διευθυντικά στελέχη με πανεπιστημιακό Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 

τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 

ΕΕ
ρρ

ώώ
ττ
ηη

σσ
ηη

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

ΑΑρρχχάάρριιαα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  

μμεε  ππααννεεππιισσττηημμιιαακκόό  ΑΑΕΕΙΙ  //  ΤΤΕΕΙΙ  ήή  

μμεεττααππττυυχχιιαακκόό  ήή  δδιιδδαακκττοορριικκόό  

ττίίττλλοο  σσττηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  

ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν    

(λιγότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας)   

ΈΈμμππεειιρραα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  

μμεε  ππααννεεππιισσττηημμιιαακκόό  ΑΑΕΕΙΙ  //  ΤΤΕΕΙΙ  ήή  

μμεεττααππττυυχχιιαακκόό  ήή  δδιιδδαακκττοορριικκόό  

ττίίττλλοο  σσττηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  

ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν    

(περισσότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας)  

Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
1. Κατοχή δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής ηγεσίας 21 1,95 0,498 16 1,69 0,479 
2. Γνώση αποτελεσματικών 

μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 22 2,09 0,610 16 1,62 0,500 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές 
διδασκαλίας 21 1,95 0,669 16 1,62 0,719 

4. Βοήθεια προς τους 
εκπαιδευτικούς για τη 
δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων 
μαθημάτων 21 1,86 0,478 16 1,44 0,629 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση 
της εξέλιξης-βελτίωσης του 
προσωπικού 21 1,86 0,573 14 1,86 0,535 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών 
επιδιώξεων 21 1,90 0,625 15 1,47 0,516 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος 
της σχολικής μονάδας 22 1,77 0,612 15 1,27 0,458 

8. Βελτίωση του ηθικού του 
προσωπικού 22 1,82 0,733 15 1,53 0,516 

9. Διενέργεια επίσημων 
αξιολογήσεων 20 2,35 0,745 14 2,29 0,825 

10. Εποπτεία του προσωπικού 22 1,82 0,664 15 1,40 0,632 
11. Εκμάθηση τυπικών 

καθηκόντων / διεργασιών 
γραφείου  22 1,77 0,685 15 1,33 0,488 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή 
αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου 
διδασκόντων 22 1,91 0,811 16 1,31 0,479 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων 
εκπαιδευτικών 22 2,14 0,990 16 1,69 0,793 

14. Διευθέτηση ζητημάτων 
συντήρησης κτηρίων 21 2,05 0,805 16 1,50 0,516 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του 
βοηθητικού προσωπικού 22 1,91 0,868 16 1,50 0,516 

16. Διευθέτηση ζητημάτων 
πυροπροστασίας 20 2,10 0,788 15 1,60 0,632 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του 
προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 22 2,00 0,690 15 1,47 0,640 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας 
βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  22 1,77 0,612 16 1,38 0,500 

19. Ανάλυση των δεδομένων των 
μαθητών 22 1,91 0,750 16 1,62 0,619 
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20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του 
αναλυτικού προγράμματος 22 2,05 0,722 16 1,87 0,719 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας 
αξιολόγησης-πιστοποίησης 20 2,20 0,768 15 1,93 0,594 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-
εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 22 1,82 0,664 16 1,44 0,629 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης 
διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   22 2,09 0,750 16 1,63 0,806 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / 
πρόσληψης του προσωπικού 18 2,11 0,758 15 1,73 0,594 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού 
σχολικής μονάδας 21 1,90 0,700 16 1,25 0,447 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής 
με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 20 2,10 0,788 15 2,00 0,926 

27. Αποτελεσματική διαχείριση 
ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  22 1,68 0,568 16 1,44 0,512 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή 
ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 22 1,82 0,664 16 1,38 0,619 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων 
που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 19 2,05 0,780 16 1,75 0,856 

30. Διευθέτηση ζητημάτων 
δίγλωσσων μαθητών 20 2,00 0,725 16 1,56 0,629 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
δημοσίων σχέσεων 21 1,62 0,590 16 1,38 0,500 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων 
ομιλιών 21 1,95 0,740 16 1,50 0,816 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού 
σχολικού συμβουλίου  22 2,09 0,811 15 1,53 0,516 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και 
συλλόγους γονέων 22 1,73 0,703 16 1,25 0,447 

35. Οργάνωση και εποπτεία 
σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 22 1,82 0,664 15 1,47 0,640 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / 
θυμωμένων γονιών 22 1,77 0,612 16 1,44 0,512 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 
αποφάσεων 22 1,73 0,703 16 1,31 0,479 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαχείρισης χρόνου 22 1,86 0,640 16 1,50 0,632 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων 
διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή 
μαθητή εναντίον μαθητή) 22 1,77 0,685 15 1,33 0,488 

40. Απόκτηση απαραίτητων 
τεχνολογικών δεξιοτήτων 22 1,77 0,528 16 1,75 0,577 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για 
παρουσιάσεις σε διοικητικά 
συμβούλια 20 1,95 0,759 16 1,44 0,629 

ΣΥΝΟΛΑ  1,92   1,52  

 

 

 

 

 

 

 

 



455 

 

Πίνακας 2: Levene's Test of Equality of Error Variances 

 

Ερώτηση F 
Βαθμός 

ελευθερίας 1 
Βαθμός 

ελευθερίας 2 P 

12.1 Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 1,334 5 396 0,249 

12.2 Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης 

(βέλτιστες πρακτικές) 2,472 5 394 0,032 

12.3 Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας 1,332 5 387 0,250 

12.4 Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 1,332 5 387 0,250 

12.5 Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 2,491 5 396 0,031 

12.6 Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 1,994 5 395 0,079 

12.7 Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 3,363 5 403 0,005 

12.8 Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 1,378 5 398 0,231 

12.9 Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2,510 5 334 0,030 

12.10 Εποπτεία του προσωπικού 1,759 5 396 0,120 

12.11 Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου 3,827 5 397 0,002 

12.12 Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών 

συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων 2,549 5 399 0,027 

12.13 Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 2,717 5 396 0,020 

12.14 Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 1,449 5 392 0,206 

12.15 Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 1,992 5 399 0,079 

12.16 Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 0,330 5 387 0,895 

12.17 Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 2,598 5 363 0,025 

12.18 Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής 

μονάδας 0,328 5 402 0,896 

12.19 Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 0,701 5 396 0,623 

12.20 Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 1,203 5 391 0,307 

12.21 Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2,948 5 337 0,013 

12.22 Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το 

ΥΠΔΒΜΘ 3,025 5 384 0,011 

12.23 Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής 

μονάδας 0,298 5 376 0,914 

12.24 Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 1,239 5 323 0,291 

12.25 Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 2,774 5 381 0,018 

12.26 Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες 

της περιοχής 2,959 5 343 0,012 

12.27 Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 

πειθαρχίας των μαθητών 1,752 5 401 0,122 
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12.28 Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με 

τους σχολικούς νόμους 1,308 5 402 0,259 

12.29 Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα 

ΑΜΕΑ 0,875 5 387 0,498 

12.30 Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 0,910 5 386 0,475 

12.31 Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 0,727 5 398 0,604 

12.32 Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 0,640 5 401 0,669 

12.33 Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου 0,520 5 386 0,761 

12.34 Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 4,967 5 400 0,000 

12.35 Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών 

δραστηριοτήτων 0,751 5 394 0,586 

12.36 Αντιμετώπιση «ανησυχούντων» / θυμωμένων γονιών 0,369 5 404 0,870 

12.37 Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 1,489 5 400 0,192 

12.38 Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 0,586 5 400 0,711 

12.39 Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό 

εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 1,057 5 396 0,384 

12.40 Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 1,172 5 403 0,322 

12.41 Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε 

διοικητικά συμβούλια 0,419 5 371 0,836 
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Πίνακας 3: Tests of Between-Subjects Effects 

 

Question Source 

Type III 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Square 
F P 

12.1 Κατοχή 

δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής 

ηγεσίας 

Corrected Model 12,231
a
 5 2,446 7,392 0,000 

Intercept 808,097 1 808,097 2442,008 0,000 

ΘΕΣΗ 4,487 2 2,244 6,780 0,001 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,801 1 3,801 11,487 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,332 2 0,166 0,501 0,606 

Error 131,042 396 0,331   

Total 1550,000 402    

Corrected Total 143,274 401    

12.2 Γνώση 

αποτελεσματικώ

ν μεθόδων 

καθοδήγησης 

(βέλτιστες 

πρακτικές) 

Corrected Model 20,230
a
 5 4,046 9,734 0,000 

Intercept 917,071 1 917,071 2206,430 0,000 

ΘΕΣΗ 10,586 2 5,293 12,735 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,074 1 6,074 14,613 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,064 2 0,532 1,281 0,279 

Error 163,760 394 0,416   

Total 1792,000 400    

Corrected Total 183,990 399    

12.3 Διδασκαλία-

εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές 

τεχνικές 

διδασκαλίας 

Corrected Model 5,736
a
 5 1,147 2,187 0,055 

Intercept 845,968 1 845,968 1613,104 0,000 

ΘΕΣΗ 4,414 2 2,207 4,209 0,016 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,059 1 1,059 2,019 0,156 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,119 2 0,560 1,067 0,345 

Error 202,956 387 0,524   

Total 1737,000 393    

Corrected Total 208,692 392    

12.4 Βοήθεια 

προς τους 

εκπαιδευτικούς 

για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότ

ερων σχεδίων 

μαθημάτων 

Corrected Model 8,899
a
 5 1,780 3,095 0,009 

Intercept 780,322 1 780,322 1356,774 0,000 

ΘΕΣΗ 7,749 2 3,874 6,737 0,001 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,756 1 0,756 1,315 0,252 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,723 2 0,862 1,498 0,225 

Error 228,327 397 0,575   

Total 1697,000 403    

Corrected Total 237,226 402    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.5 

Αποτελεσματική 

καθοδήγηση της 

εξέλιξης-

βελτίωσης του 

προσωπικού 

Corrected Model 9,552
a
 5 1,910 3,202 0,008 

Intercept 838,159 1 838,159 1404,683 0,000 

ΘΕΣΗ 4,429 2 2,215 3,712 0,025 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,064 1 1,064 1,784 0,182 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,687 2 0,343 0,575 0,563 

Error 236,289 396 0,597   

Total 1822,000 402    

Corrected Total 245,841 401    

12.6 Δημιουργία 

κλίματος υψηλών 

επιδιώξεων 

Corrected Model 14,659
a
 5 2,932 6,563 0,000 

Intercept 740,918 1 740,918 1658,680 0,000 

ΘΕΣΗ 6,182 2 3,091 6,920 0,001 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,376 1 5,376 12,035 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,354 2 0,177 0,396 0,673 

Error 176,443 395 0,447   

Total 1553,000 401    

Corrected Total 191,102 400    

12.7 Βελτίωση 

του γενικού 

κλίματος της 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 11,393
a
 5 2,279 6,524 0,000 

Intercept 535,922 1 535,922 1534,425 0,000 

ΘΕΣΗ 1,593 2 0,796 2,280 0,104 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,534 1 6,534 18,708 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,542 2 0,271 0,776 0,461 

Error 140,754 403 0,349   

Total 1092,000 409    

Corrected Total 152,147 408    

12.8 Βελτίωση 

του ηθικού του 

προσωπικού 

Corrected Model 10,180
a
 5 2,036 4,919 0,000 

Intercept 596,248 1 596,248 1440,507 0,000 

ΘΕΣΗ 1,622 2 0,811 1,959 0,142 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,542 1 3,542 8,557 0,004 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,708 2 0,354 0,855 0,426 

Error 164,738 398 0,414   

Total 1173,000 404    

Corrected Total 174,918 403    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.9 Διενέργεια 

επίσημων 

αξιολογήσεων 

Corrected Model 5,308
a
 5 1,062 1,435 0,211 

Intercept 1170,412 1 1170,412 1582,375 0,000 

ΘΕΣΗ 3,442 2 1,721 2,327 0,099 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,462 1 0,462 0,625 0,430 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,080 2 0,040 0,054 0,947 

Error 247,045 334 0,740   

Total 2230,000 340    

Corrected Total 252,353 339    

12.10 Εποπτεία 

του προσωπικού 

Corrected Model 10,611
a
 5 2,122 4,172 0,001 

Intercept 668,045 1 668,045 1313,278 0,000 

ΘΕΣΗ 1,433 2 0,716 1,408 0,246 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,949 1 5,949 11,695 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,247 2 0,123 0,242 0,785 

Error 201,439 396 0,509   

Total 1424,000 402    

Corrected Total 212,050 401    

12.11 Εκμάθηση 

τυπικών 

καθηκόντων / 

διεργασιών 

γραφείου 

Corrected Model 16,428
a
 5 3,286 7,334 0,000 

Intercept 590,974 1 590,974 1319,254 0,000 

ΘΕΣΗ 3,856 2 1,928 4,304 0,014 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7,112 1 7,112 15,876 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,134 2 0,067 0,149 0,861 

Error 177,840 397 0,448   

Total 1233,000 403    

Corrected Total 194,268 402    

12.12 

Προετοιμασία και 

διεξαγωγή 

αποτελεσματικώ

ν συνεδριάσεων 

του συλλόγου 

διδασκόντων 

Corrected Model 11,211
a
 5 2,242 5,074 0,000 

Intercept 594,184 1 594,184 1344,711 0,000 

ΘΕΣΗ 1,899 2 0,950 2,149 0,118 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,826 1 5,826 13,185 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,449 2 1,225 2,772 0,064 

Error 176,305 399 0,442   

Total 1180,000 405    

Corrected Total 187,516 404    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.13 Θέματα 

ενώσεων-

συλλόγων 

εκπαιδευτικών 

Corrected Model 17,465
a
 5 3,493 6,030 0,000 

Intercept 808,845 1 808,845 1396,260 0,000 

ΘΕΣΗ 3,049 2 1,525 2,632 0,073 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,514 1 5,514 9,518 0,002 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,476 2 1,738 3,000 0,051 

Error 229,400 396 0,579   

Total 1558,000 402    

Corrected Total 246,866 401    

12.14 

Διευθέτηση 

ζητημάτων 

συντήρησης 

κτηρίων 

Corrected Model 20,463
a
 5 4,093 7,404 0,000 

Intercept 714,086 1 714,086 1291,837 0,000 

ΘΕΣΗ 0,994 2 0,497 0,900 0,408 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10,869 1 10,869 19,662 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,116 2 0,558 1,010 0,365 

Error 216,685 392 0,553   

Total 1423,000 398    

Corrected Total 237,148 397    

12.15 

Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

βοηθητικού 

προσωπικού 

Corrected Model 17,954
a
 5 3,591 7,493 0,000 

Intercept 687,465 1 687,465 1434,458 0,000 

ΘΕΣΗ 2,817 2 1,408 2,939 0,054 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7,565 1 7,565 15,784 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,393 2 0,196 0,410 0,664 

Error 191,221 399 0,479   

Total 1361,000 405    

Corrected Total 209,175 404    

12.16 

Διευθέτηση 

ζητημάτων 

πυροπροστασίας 

Corrected Model 9,858
a
 5 1,972 3,022 0,011 

Intercept 790,767 1 790,767 1212,287 0,000 

ΘΕΣΗ 0,780 2 0,390 0,598 0,550 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,506 1 5,506 8,441 0,004 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,690 2 0,845 1,296 0,275 

Error 252,438 387 0,652   

Total 1667,000 393    

Corrected Total 262,295 392    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.17 

Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

προσωπικού 

γραμματειακής 

υποστήριξης 

Corrected Model 14,830
a
 5 2,966 5,571 0,000 

Intercept 703,876 1 703,876 1322,110 0,000 

ΘΕΣΗ 7,145 2 3,573 6,711 0,001 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,457 1 5,457 10,250 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,267 2 0,634 1,190 0,305 

Error 193,257 363 0,532   

Total 1385,000 369    

Corrected Total 208,087 368    

12.18 

Καθοδήγηση της 

διαδικασίας 

βελτίωσης της 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 18,376
a
 5 3,675 8,516 0,000 

Intercept 673,099 1 673,099 1559,602 0,000 

ΘΕΣΗ 6,843 2 3,421 7,927 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,305 1 6,305 14,608 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,118 2 0,059 0,136 0,873 

Error 173,497 402 0,432   

Total 1386,000 408    

Corrected Total 191,873 407    

12.19 Ανάλυση 

των δεδομένων 

των μαθητών 

Corrected Model 5,087
a
 5 1,017 1,813 0,109 

Intercept 741,933 1 741,933 1322,203 0,000 

ΘΕΣΗ 0,634 2 0,317 0,565 0,569 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,666 1 2,666 4,752 0,030 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,167 2 0,083 0,149 0,862 

Error 222,209 396 0,561   

Total 1499,000 402    

Corrected Total 227,296 401    

12.20 

Καθοδήγηση 

ανάπτυξης του 

αναλυτικού 

προγράμματος 

Corrected Model 6,194
a
 5 1,239 2,257 0,048 

Intercept 797,491 1 797,491 1452,774 0,000 

ΘΕΣΗ 3,345 2 1,672 3,046 0,049 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,152 1 1,152 2,098 0,148 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,619 2 0,309 0,563 0,570 

Error 214,637 391 0,549   

Total 1523,000 397    

Corrected Total 220,831 396    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.21 Επίβλεψη 

της διαδικασίας 

αξιολόγησης-

πιστοποίησης 

Corrected Model 9,654
a
 5 1,931 2,633 0,024 

Intercept 1008,397 1 1008,397 1374,989 0,000 

ΘΕΣΗ 5,357 2 2,678 3,652 0,027 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,283 1 2,283 3,112 0,079 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,152 2 0,076 0,104 0,901 

Error 247,151 337 0,733   

Total 1963,000 343    

Corrected Total 256,805 342    

12.22 

Συμπλήρωση 

των αναφορών-

εκθέσεων προς 

το ΥΠΔΒΜΘ 

Corrected Model 26,397
a
 5 5,279 7,609 0,000 

Intercept 745,545 1 745,545 1074,524 0,000 

ΘΕΣΗ 13,941 2 6,971 10,046 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,135 1 6,135 8,843 0,003 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,045 2 0,523 0,753 0,472 

Error 266,434 384 0,694   

Total 1600,000 390    

Corrected Total 292,831 389    

12.23 Χειρισμός 

αποκεντρωμένης 

διοίκησης της 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 10,880
a
 5 2,176 3,008 0,011 

Intercept 878,796 1 878,796 1214,844 0,000 

ΘΕΣΗ 3,398 2 1,699 2,348 0,097 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,212 1 5,212 7,205 0,008 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,500 2 0,250 0,346 0,708 

Error 271,991 376 0,723   

Total 1783,000 382    

Corrected Total 282,872 381    

12.24 Δεξιότητες 

συνέντευξης / 

πρόσληψης του 

προσωπικού 

Corrected Model 9,919
a
 5 1,984 2,534 0,029 

Intercept 926,535 1 926,535 1183,435 0,000 

ΘΕΣΗ 7,552 2 3,776 4,823 0,009 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,923 1 1,923 2,456 0,118 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,866 2 0,433 0,553 0,576 

Error 252,883 323 0,783   

Total 1887,000 329    

Corrected Total 262,802 328    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.25 Διαχείριση 

προϋπολογισμού 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 31,574
a
 5 6,315 10,662 0,000 

Intercept 659,424 1 659,424 1113,379 0,000 

ΘΕΣΗ 5,260 2 2,630 4,440 0,012 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 14,959 1 14,959 25,257 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,154 2 0,577 0,974 0,378 

Error 225,656 381 0,592   

Total 1376,000 387    

Corrected Total 257,230 386    

12.26 Εφαρμογή 

κτηριακής 

πολιτικής με 

βάση τους 

κανόνες της 

περιοχής 

Corrected Model 9,459
a
 5 1,892 2,361 0,040 

Intercept 929,596 1 929,596 1160,187 0,000 

ΘΕΣΗ 0,466 2 0,233 0,291 0,748 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,212 1 3,212 4,009 0,046 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,552 2 0,276 0,344 0,709 

Error 274,828 343 0,801   

Total 1828,000 349    

Corrected Total 284,287 348    

12.27 

Αποτελεσματική 

διαχείριση 

ατομικών 

ζητημάτων 

πειθαρχίας των 

μαθητών 

Corrected Model 1,822
a
 5 0,364 1,077 0,373 

Intercept 554,849 1 554,849 1640,118 0,000 

ΘΕΣΗ 0,157 2 0,078 0,232 0,793 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,905 1 0,905 2,676 0,103 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,624 2 0,312 0,922 0,399 

Error 135,658 401 0,338   

Total 1085,000 407    

Corrected Total 137,479 406    

12.28 Ερμηνεία και 

εφαρμογή 

ζητημάτων που 

σχετίζονται με τους 

σχολικούς νόμους 

Corrected Model 16,885
a
 5 3,377 7,290 0,000 

Intercept 631,616 1 631,616 1363,417 0,000 

ΘΕΣΗ 4,286 2 2,143 4,626 0,010 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,992 1 6,992 15,094 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,221 2 0,111 0,239 0,788 

Error 186,230 402 0,463   

Total 1287,000 408    

Corrected Total 203,115 407    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.29 Διαχείριση 

θεμάτων-νόμων 

που σχετίζονται 

με τα ΑΜΕΑ 

Corrected Model 17,008
a
 5 3,402 4,980 0,000 

Intercept 902,237 1 902,237 1320,896 0,000 

ΘΕΣΗ 6,582 2 3,291 4,818 0,009 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,736 1 4,736 6,933 0,009 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,653 2 0,326 0,478 0,621 

Error 264,340 387 0,683   

Total 1918,000 393    

Corrected Total 281,349 392    

12.30 

Διευθέτηση 

ζητημάτων 

δίγλωσσων 

μαθητών 

Corrected Model 7,261
a
 5 1,452 2,326 0,042 

Intercept 825,480 1 825,480 1322,131 0,000 

ΘΕΣΗ 2,188 2 1,094 1,752 0,175 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,087 1 4,087 6,546 0,011 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,504 2 0,252 0,403 0,668 

Error 241,001 386 0,624   

Total 1749,000 392    

Corrected Total 248,263 391    

12.31 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

δημοσίων 

σχέσεων 

Corrected Model 12,297
a
 5 2,459 4,423 0,001 

Intercept 657,031 1 657,031 1181,672 0,000 

ΘΕΣΗ 8,260 2 4,130 7,428 0,001 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,543 1 1,543 2,776 0,096 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,727 2 0,363 0,654 0,521 

Error 221,295 398 0,556   

Total 1443,000 404    

Corrected Total 233,592 403    

12.32 Κατοχή 

δεξιοτήτων 

δημοσίων 

ομιλιών 

Corrected Model 9,639
a
 5 1,928 3,277 0,007 

Intercept 735,003 1 735,003 1249,417 0,000 

ΘΕΣΗ 4,365 2 2,183 3,710 0,025 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,952 1 2,952 5,018 0,026 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,585 2 0,793 1,347 0,261 

Error 235,899 401 0,588   

Total 1537,000 407    

Corrected Total 245,538 406    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.33 

Δημιουργία 

αποτελεσματικού 

σχολικού 

συμβουλίου 

Corrected Model 13,781
a
 5 2,756 6,127 0,000 

Intercept 742,402 1 742,402 1650,303 0,000 

ΘΕΣΗ 2,508 2 1,254 2,788 0,063 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,223 1 6,223 13,834 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,155 2 1,077 2,395 0,093 

Error 173,645 386 0,450   

Total 1441,000 392    

Corrected Total 187,426 391    

12.34 

Συνεργασία με 

συμβούλια ή και 

συλλόγους 

γονέων 

Corrected Model 7,680
a
 5 1,536 4,532 0,000 

Intercept 520,825 1 520,825 1536,656 0,000 

ΘΕΣΗ 1,043 2 0,522 1,539 0,216 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,487 1 4,487 13,240 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,109 2 0,554 1,636 0,196 

Error 135,574 400 0,339   

Total 1027,000 406    

Corrected Total 143,254 405    

12.35 Οργάνωση 

και εποπτεία 

σχολικών / 

αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

Corrected Model 7,533
a
 5 1,507 3,361 0,006 

Intercept 621,884 1 621,884 1387,235 0,000 

ΘΕΣΗ 2,163 2 1,081 2,412 0,091 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,917 1 2,917 6,507 0,011 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,605 2 0,303 ,675 0,510 

Error 176,627 394 0,448   

Total 1260,000 400    

Corrected Total 184,160 399    

12.36 

Αντιμετώπιση 

«ανησυχούντων» 

/ θυμωμένων 

γονιών 

Corrected Model 4,695
a
 5 0,939 2,858 0,015 

Intercept 583,045 1 583,045 1774,668 0,000 

ΘΕΣΗ 1,270 2 0,635 1,934 0,146 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,804 1 1,804 5,492 0,020 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,964 2 0,482 1,467 0,232 

Error 132,729 404 0,329   

Total 1124,000 410    

Corrected Total 137,424 409    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.37 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

λήψης 

αποφάσεων 

Corrected Model 12,222
a
 5 2,444 6,388 0,000 

Intercept 584,153 1 584,153 1526,584 0,000 

ΘΕΣΗ 1,949 2 0,974 2,546 0,080 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,637 1 5,637 14,731 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,890 2 0,445 1,163 0,314 

Error 153,061 400 0,383   

Total 1171,000 406    

Corrected Total 165,283 405    

12.38 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

διαχείρισης 

χρόνου 

Corrected Model 8,954
a
 5 1,791 4,061 0,001 

Intercept 687,548 1 687,548 1559,193 0,000 

ΘΕΣΗ 2,427 2 1,213 2,751 0,065 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,430 1 2,430 5,511 0,019 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,482 2 1,241 2,814 0,061 

Error 176,386 400 0,441   

Total 1358,000 406    

Corrected Total 185,340 405    

12.39 Απόκτηση 

δεξιοτήτων 

διαμεσολάβησης 

(προσωπικό 

εναντίον 

προσωπικού και 

ή μαθητή 

εναντίον μαθητή) 

Corrected Model 8,632
a
 5 1,726 4,689 0,000 

Intercept 567,923 1 567,923 1542,756 0,000 

ΘΕΣΗ 0,937 2 0,468 1,273 0,281 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,827 1 4,827 13,113 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,784 2 0,392 1,064 0,346 

Error 145,776 396 0,368   

Total 1148,000 402    

Corrected Total 154,408 401    

12.40 Απόκτηση 

απαραίτητων 

τεχνολογικών 

δεξιοτήτων 

Corrected Model 1,178
a
 5 0,236 0,557 0,733 

Intercept 719,212 1 719,212 1701,187 0,000 

ΘΕΣΗ 0,152 2 0,076 0,179 0,836 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,317 1 0,317 0,750 0,387 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,087 2 0,044 0,103 0,902 

Error 170,377 403 0,423   

Total 1418,000 409    

Corrected Total 171,555 408    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.41 Ανάπτυξη 

και προετοιμασία 

για παρουσιάσεις 

σε διοικητικά 

συμβούλια 

Corrected Model 9.336
a
 5 1.867 2.829 0.016 

Intercept 761.423 1 761.423 1153.796 0.000 

ΘΕΣΗ 4.941 2 2.470 3.743 0.025 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3.877 1 3.877 5.875 0.016 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1.235 2 0.618 0.936 0.393 

Error 244.834 371 0.660   

Total 1614.000 377    

Corrected Total 254.170 376    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ 

 

Πίνακας 1Α: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τα αρχάρια και τα έμπειρα 

στελέχη 6/θέσιων έως 11/θέσιων σχολείων 

ΕΕ
ρρ

ώώ
ττ
ηη

σσ
ηη

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

ΑΑρρχχάάρριιαα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  

66//θθέέσσιιωωνν  έέωωςς  1111//θθέέσσιιωωνν  

σσχχοολλεείίωωνν    

(λιγότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας) 

ΈΈμμππεειιρραα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  

66//θθέέσσιιωωνν  έέωωςς  1111//θθέέσσιιωωνν  

σσχχοολλεείίωωνν  

(περισσότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας)  

Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
1. Κατοχή δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής ηγεσίας 53 2,02 0,537 73 1,77 0,541 
2. Γνώση αποτελεσματικών 

μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 53 2,28 0,662 73 1,75 0,572 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές 
διδασκαλίας 52 2,10 0,748 73 1,90 0,649 

4. Βοήθεια προς τους 
εκπαιδευτικούς για τη 
δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων 
μαθημάτων 52 1,85 0,724 73 1,84 0,707 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση 
της εξέλιξης-βελτίωσης του 
προσωπικού 54 2,06 0,712 72 1,81 0,725 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών 
επιδιώξεων 54 1,93 0,669 71 1,65 0,635 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος 
της σχολικής μονάδας 54 1,54 0,605 72 1,36 0,512 

8. Βελτίωση του ηθικού του 
προσωπικού 52 1,67 0,678 73 1,42 0,551 

9. Διενέργεια επίσημων 
αξιολογήσεων 44 2,39 1,039 58 2,28 0,854 

10. Εποπτεία του προσωπικού 54 1,78 0,572 73 1,52 0,689 
11. Εκμάθηση τυπικών 

καθηκόντων / διεργασιών 
γραφείου  55 1,80 0,779 72 1,43 0,552 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή 
αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου 
διδασκόντων 55 1,67 0,640 73 1,45 0,646 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων 
εκπαιδευτικών 52 1,81 0,768 74 1,66 0,781 

14. Διευθέτηση ζητημάτων 
συντήρησης κτηρίων 54 1,81 0,803 73 1,60 0,618 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του 
βοηθητικού προσωπικού 54 1,74 0,705 73 1,55 0,602 

16. Διευθέτηση ζητημάτων 
πυροπροστασίας 53 1,89 0,824 71 1,82 0,743 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του 
προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 48 1,98 0,863 64 1,70 0,683 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας 
βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  55 1,75 0,615 73 1,55 0,578 

19. Ανάλυση των δεδομένων των 
μαθητών 54 1,78 0,839 71 1,77 0,741 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του 
αναλυτικού προγράμματος 51 1,84 0,758 72 1,86 0,718 
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21. Επίβλεψη της διαδικασίας 
αξιολόγησης-πιστοποίησης 46 2,13 0,909 59 2,15 0,761 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-
εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 51 1,63 0,799 70 1,71 0,725 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης 
διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   50 1,82 0,748 69 1,84 0,797 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / 
πρόσληψης του προσωπικού 41 2,05 0,835 54 2,20 0,898 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού 
σχολικής μονάδας 50 1,80 0,756 70 1,41 0,712 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής 
με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 44 2,11 0,920 63 2,03 0,842 

27. Αποτελεσματική διαχείριση 
ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  54 1,54 0,539 72 1,51 0,581 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή 
ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 55 1,67 0,695 73 1,52 0,648 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων 
που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 54 2,07 0,773 72 2,00 0,904 

30. Διευθέτηση ζητημάτων 
δίγλωσσων μαθητών 53 1,87 0,652 71 1,92 0,824 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
δημοσίων σχέσεων 55 1,75 0,726 73 1,68 0,685 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων 
ομιλιών 55 1,85 0,678 72 1,62 0,638 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού 
σχολικού συμβουλίου  51 1,92 0,688 71 1,77 0,659 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και 
συλλόγους γονέων 54 1,48 0,540 73 1,33 0,528 

35. Οργάνωση και εποπτεία 
σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 52 1,71 0,605 72 1,44 0,603 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / 
θυμωμένων γονιών 55 1,64 0,557 73 1,55 0,602 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 
αποφάσεων 54 1,78 0,572 73 1,47 0,555 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαχείρισης χρόνου 53 1,83 0,700 73 1,56 0,601 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων 
διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή 
μαθητή εναντίον μαθητή) 54 1,69 0,609 69 1,45 0,557 

40. Απόκτηση απαραίτητων 
τεχνολογικών δεξιοτήτων 55 1,76 0,637 73 1,73 0,584 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για 
παρουσιάσεις σε διοικητικά 
συμβούλια 48 1,90 0,751 68 1,87 0,809 

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ  1,98   1,68  
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Πίνακας 1Β: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τα αρχάρια και τα έμπειρα 

στελέχη 12/θέσιων σχολείων 

 

ΕΕ
ρρ

ώώ
ττ
ηη

σσ
ηη

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

ΑΑρρχχάάρριιαα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  

ττωωνν  1122//θθέέσσιιωωνν  σσχχοολλεείίωωνν    

(λιγότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας)   

ΈΈμμππεειιρραα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  

ττωωνν  1122//θθέέσσιιωωνν  σσχχοολλεείίωωνν    

(λιγότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας)  

Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
1. Κατοχή δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής ηγεσίας 120 2,03 0,634 156 1,74 0,578 
2. Γνώση αποτελεσματικών 

μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 120 2,13 0,709 154 1,93 0,658 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές 
διδασκαλίας 120 1,98 0,745 148 1,95 0,750 

4. Βοήθεια προς τους 
εκπαιδευτικούς για τη 
δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων 
μαθημάτων 124 1,95 0,795 154 1,92 0,792 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση 
της εξέλιξης-βελτίωσης του 
προσωπικού 122 2,11 0,795 154 1,93 0,809 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών 
επιδιώξεων 123 2,04 0,729 153 1,75 0,654 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος 
της σχολικής μονάδας 127 1,75 0,690 156 1,39 0,528 

8. Βελτίωση του ηθικού του 
προσωπικού 124 1,75 0,706 155 1,46 0,627 

9. Διενέργεια επίσημων 
αξιολογήσεων 105 2,53 0,833 133 2,38 0,823 

10. Εποπτεία του προσωπικού 124 1,96 0,748 151 1,64 0,733 
11. Εκμάθηση τυπικών 

καθηκόντων / διεργασιών 
γραφείου  123 1,80 0,796 153 1,46 0,573 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή 
αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου 
διδασκόντων 124 1,73 0,725 153 1,45 0,648 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων 
εκπαιδευτικών 120 2,07 0,753 156 1,67 0,772 

14. Διευθέτηση ζητημάτων 
συντήρησης κτηρίων 118 2,04 0,841 153 1,51 0,689 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του 
βοηθητικού προσωπικού 125 1,97 0,772 153 1,50 0,660 

16. Διευθέτηση ζητημάτων 
πυροπροστασίας 117 2,12 0,811 152 1,75 0,824 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του 
προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 112 1,93 0,802 145 1,65 0,672 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας 
βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  125 1,97 0,772 155 1,57 0,624 

19. Ανάλυση των δεδομένων των 
μαθητών 125 1,94 0,755 152 1,64 0,704 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του 
αναλυτικού προγράμματος 122 1,93 0,752 152 1,68 0,741 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας 
αξιολόγησης-πιστοποίησης 102 2,46 0,908 136 2,13 0,838 
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22. Συμπλήρωση των αναφορών-
εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 119 2,20 0,926 150 1,66 0,818 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης 
διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   118 2,27 0,893 145 1,87 0,852 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / 
πρόσληψης του προσωπικού 102 2,41 0,927 132 2,14 0,872 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού 
σχολικής μονάδας 116 2,08 0,846 151 1,51 0,747 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής 
με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 105 2,35 0,930 137 1,94 0,873 

27. Αποτελεσματική διαχείριση 
ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  125 1,60 0,609 156 1,47 0,573 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή 
ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 124 1,90 0,752 156 1,46 0,636 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων 
που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 117 2,29 0,891 150 1,85 0,763 

30. Διευθέτηση ζητημάτων 
δίγλωσσων μαθητών 119 2,18 0,840 149 1,83 0,766 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
δημοσίων σχέσεων 122 1,87 0,802 154 1,64 0,765 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων 
ομιλιών 124 1,90 0,840 156 1,73 0,806 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού 
σχολικού συμβουλίου  120 1,98 0,739 150 1,60 0,624 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και 
συλλόγους γονέων 124 1,66 0,639 155 1,39 0,564 

35. Οργάνωση και εποπτεία 
σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 121 1,79 0,710 155 1,59 0,690 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / 
θυμωμένων γονιών 126 1,63 0,601 156 1,46 0,549 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 
αποφάσεων 123 1,73 0,702 156 1,43 0,602 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαχείρισης χρόνου 124 1,80 0,650 156 1,64 0,709 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων 
διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή 
μαθητή εναντίον μαθητή) 124 1,73 0,664 155 1,46 0,584 

40. Απόκτηση απαραίτητων 
τεχνολογικών δεξιοτήτων 125 1,82 0,688 156 1,69 0,649 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για 
παρουσιάσεις σε διοικητικά 
συμβούλια 114 2,06 0,823 147 1,79 0,838 

ΣΥΝΟΛΑ  1,84   1,71  
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Πίνακας 2: Levene's Test of Equality of Error Variances 

 

Ερώτηση F 
Βαθμός 

ελευθερίας 
1 

Βαθμός 
ελευθερίας 

2 
P 

12.1 Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 4.298 3 398 0.005 

12.2 Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης 

(βέλτιστες πρακτικές) 1.076 3 396 0.359 

12.3 Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας 0.299 3 389 0.826 

12.4 Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 0.185 3 399 0.907 

12.5 Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 0.432 3 398 0.730 

12.6 Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 1.653 3 397 0.177 

12.7 Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 2.161 3 405 0.092 

12.8 Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 0.735 3 400 0.531 

12.9 Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 2.168 3 336 0.092 

12.10 Εποπτεία του προσωπικού 3.080 3 398 0.027 

12.11 Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου 4.865 3 399 0.002 

12.12 Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών 

συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων 0.126 3 401 0.945 

12.13 Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 2.259 3 398 0.081 

12.14 Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 0.835 3 394 0.475 

12.15 Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 0.197 3 401 0.898 

12.16 Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 0.568 3 389 0.636 

12.17 Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 0.031 3 365 0.993 

12.18 Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής 

μονάδας 0.372 3 404 0.773 

12.19 Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 1.319 3 398 0.268 

12.20 Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 1.615 3 393 0.185 

12.21 Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 2.370 3 339 0.070 

12.22 Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το 

ΥΠΔΒΜΘ 2.182 3 386 0.090 

12.23 Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής 

μονάδας 1.291 3 378 0.277 

12.24 Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 2.412 3 325 0.067 

12.25 Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 0.325 3 383 0.807 

12.26 Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες 

της περιοχής 2.432 3 345 0.065 

12.27 Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 

πειθαρχίας των μαθητών 0.538 3 403 0.657 
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12.28 Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με 

τους σχολικούς νόμους 0.249 3 404 0.862 

12.29 Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 2.789 3 389 0.040 

12.30 Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 2.271 3 388 0.080 

12.31 Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 0.428 3 400 0.733 

12.32 Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 2.030 3 403 0.109 

12.33 Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου 0.984 3 388 0.400 

12.34 Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 3.584 3 402 0.014 

12.35 Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών 

δραστηριοτήτων 1.318 3 396 0.268 

12.36 Αντιμετώπιση «ανησυχούντων» / θυμωμένων γονιών 0.825 3 406 0.481 

12.37 Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 2.704 3 402 0.045 

12.38 Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 1.597 3 402 0.190 

12.39 Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό 

εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 0.106 3 398 0.956 

12.40 Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 0.507 3 405 0.678 

12.41 Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε 

διοικητικά συμβούλια 0.532 3 373 0.661 
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Πίνακας 3: Tests of Between-Subjects Effects 

 

Question Source 

Type III 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Square 
F P 

12.1 Κατοχή 

δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής 

ηγεσίας 

Corrected Model 7,641
a
 3 2,547 7,474 0,000 

Intercept 1208,994 1 1208,994 3547,672 0,000 

ΘΕΣΗ 0,002 1 0,002 0,005 0,943 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,198 1 6,198 18,186 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,031 1 0,031 0,090 0,765 

Error 135,632 398 0,341   

Total 1550,000 402    

Corrected Total 143,274 401    

12.2 Γνώση 

αποτελεσματικώ

ν μεθόδων 

καθοδήγησης 

(βέλτιστες 

πρακτικές) 

Corrected Model 11,593
a
 3 3,864 8,876 0,000 

Intercept 1383,806 1 1383,806 3178,629 0,000 

ΘΕΣΗ 0,014 1 0,014 0,031 0,859 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 11,379 1 11,379 26,137 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,226 1 2,226 5,114 0,024 

Error 172,397 396 0,435   

Total 1792,000 400    

Corrected Total 183,990 399    

12.3 Διδασκαλία-

εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές 

τεχνικές 

διδασκαλίας 

Corrected Model 1,209
a
 3 0,403 0,755 0,520 

Intercept 1311,652 1 1311,652 2459,147 0,000 

ΘΕΣΗ 0,086 1 0,086 0,161 0,688 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,033 1 1,033 1,936 0,165 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,543 1 0,543 1,017 0,314 

Error 207,484 389 0,533   

Total 1737,000 393    

Corrected Total 208,692 392    

12.4 Βοήθεια 

προς τους 

εκπαιδευτικούς 

για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότ

ερων σχεδίων 

μαθημάτων 

Corrected Model ,817
a
 3 0,272 0,460 0,711 

Intercept 1200,042 1 1200,042 2025,376 0,000 

ΘΕΣΗ 0,724 1 0,724 1,222 0,270 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,046 1 0,046 0,077 0,781 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,014 1 0,014 0,023 0,879 

Error 236,409 399 0,593   

Total 1697,000 403    

Corrected Total 237,226 402    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.5 

Αποτελεσματική 

καθοδήγηση της 

εξέλιξης-

βελτίωσης του 

προσωπικού 

Corrected Model 5,122
a
 3 1,707 2,823 0,039 

Intercept 1326,608 1 1326,608 2193,389 0,000 

ΘΕΣΗ 0,705 1 0,705 1,166 0,281 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,040 1 4,040 6,679 0,010 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,086 1 0,086 0,143 0,706 

Error 240,719 398 0,605   

Total 1822,000 402    

Corrected Total 245,841 401    

12.6 Δημιουργία 

κλίματος υψηλών 

επιδιώξεων 

Corrected Model 9,346
a
 3 3,115 6,804 0,000 

Intercept 1145,848 1 1145,848 2502,809 0,000 

ΘΕΣΗ 0,950 1 0,950 2,076 0,150 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,960 1 6,960 15,203 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,006 1 0,006 0,014 0,905 

Error 181,756 397 0,458   

Total 1553,000 401    

Corrected Total 191,102 400    

12.7 Βελτίωση 

του γενικού 

κλίματος της 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 11,025
a
 3 3,675 10,547 0,000 

Intercept 780,607 1 780,607 2240,239 0,000 

ΘΕΣΗ 1,243 1 1,243 3,567 0,060 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,083 1 6,083 17,457 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,702 1 0,702 2,015 0,156 

Error 141,121 405 0,348   

Total 1092,000 409    

Corrected Total 152,147 408    

12.8 Βελτίωση 

του ηθικού του 

προσωπικού 

Corrected Model 7,836
a
 3 2,612 6,253 0,000 

Intercept 839,795 1 839,795 2010,488 0,000 

ΘΕΣΗ 0,287 1 0,287 0,688 0,407 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,008 1 6,008 14,383 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,029 1 0,029 0,069 0,792 

Error 167,083 400 0,418   

Total 1173,000 404    

Corrected Total 174,918 403    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.9 Διενέργεια 

επίσημων 

αξιολογήσεων 

Corrected Model 2,758
a
 3 0,919 1,238 0,296 

Intercept 1609,464 1 1609,464 2166,630 0,000 

ΘΕΣΗ 1,137 1 1,137 1,530 0,217 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,189 1 1,189 1,601 0,207 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,027 1 0,027 0,037 0,848 

Error 249,595 336 0,743   

Total 2230,000 340    

Corrected Total 252,353 339    

12.10 Εποπτεία 

του προσωπικού 

Corrected Model 11,010
a
 3 3,670 7,266 0,000 

Intercept 1015,162 1 1015,162 2009,725 0,000 

ΘΕΣΗ 1,967 1 1,967 3,894 0,049 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7,037 1 7,037 13,932 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,077 1 0,077 0,152 0,697 

Error 201,040 398 0,505   

Total 1424,000 402    

Corrected Total 212,050 401    

12.11 Εκμάθηση 

τυπικών 

καθηκόντων / 

διεργασιών 

γραφείου 

Corrected Model 12,524
a
 3 4,175 9,165 0,000 

Intercept 902,040 1 902,040 1980,338 0,000 

ΘΕΣΗ 0,022 1 0,022 0,048 0,827 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10,994 1 10,994 24,136 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,010 1 0,010 0,023 0,880 

Error 181,744 399 0,455   

Total 1233,000 403    

Corrected Total 194,268 402    

12.12 

Προετοιμασία και 

διεξαγωγή 

αποτελεσματικώ

ν συνεδριάσεων 

του συλλόγου 

διδασκόντων 

Corrected Model 6,765
a
 3 2,255 5,003 0,002 

Intercept 854,324 1 854,324 1895,336 0,000 

ΘΕΣΗ 0,058 1 0,058 0,129 0,720 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,282 1 5,282 11,719 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,063 1 0,063 0,140 0,709 

Error 180,751 401 0,451   

Total 1180,000 405    

Corrected Total 187,516 404    

 

 

 

 

 

 



477 

 

Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.13 Θέματα 

ενώσεων-

συλλόγων 

εκπαιδευτικών 

Corrected Model 12,441
a
 3 4,147 7,041 0,000 

Intercept 1094,560 1 1094,560 1858,315 0,000 

ΘΕΣΗ 1,534 1 1,534 2,604 0,107 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,121 1 6,121 10,391 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,296 1 1,296 2,200 0,139 

Error 234,425 398 0,589   

Total 1558,000 402    

Corrected Total 246,866 401    

12.14 

Διευθέτηση 

ζητημάτων 

συντήρησης 

κτηρίων 

Corrected Model 20,497
a
 3 6,832 12,425 0,000 

Intercept 1028,574 1 1028,574 1870,557 0,000 

ΘΕΣΗ 0,384 1 0,384 0,698 0,404 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 11,741 1 11,741 21,352 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,175 1 2,175 3,955 0,047 

Error 216,651 394 0,550   

Total 1423,000 398    

Corrected Total 237,148 397    

12.15 

Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

βοηθητικού 

προσωπικού 

Corrected Model 16,602
a
 3 5,534 11,524 0,000 

Intercept 977,411 1 977,411 2035,290 0,000 

ΘΕΣΗ 0,713 1 0,713 1,485 0,224 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 9,247 1 9,247 19,256 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,582 1 1,582 3,294 0,070 

Error 192,573 401 0,480   

Total 1361,000 405    

Corrected Total 209,175 404    

12.16 

Διευθέτηση 

ζητημάτων 

πυροπροστασίας 

Corrected Model 9,530
a
 3 3,177 4,889 0,002 

Intercept 1192,961 1 1192,961 1835,941 0,000 

ΘΕΣΗ 0,573 1 ,573 0,882 0,348 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,019 1 4,019 6,184 0,013 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,869 1 1,869 2,876 0,091 

Error 252,765 389 0,650   

Total 1667,000 393    

Corrected Total 262,295 392    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.17 

Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

προσωπικού 

γραμματειακής 

υποστήριξης 

Corrected Model 7,258
a
 3 2,419 4,397 0,005 

Intercept 1007,873 1 1007,873 1831,774 0,000 

ΘΕΣΗ 0,213 1 0,213 0,386 0,535 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,920 1 5,920 10,759 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,000 1 0,000 0,001 0,980 

Error 200,829 365 0,550   

Total 1385,000 369    

Corrected Total 208,087 368    

12.18 

Καθοδήγηση της 

διαδικασίας 

βελτίωσης της 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 13,443
a
 3 4,481 10,146 0,000 

Intercept 1006,585 1 1006,585 2279,113 0,000 

ΘΕΣΗ 1,268 1 1,268 2,870 0,091 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7,712 1 7,712 17,462 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,887 1 0,887 2,009 0,157 

Error 178,429 404 0,442   

Total 1386,000 408    

Corrected Total 191,873 407    

12.19 Ανάλυση 

των δεδομένων 

των μαθητών 

Corrected Model 6,145
a
 3 2,048 3,686 0,012 

Intercept 1080,841 1 1080,841 1945,158 0,000 

ΘΕΣΗ 0,028 1 0,028 0,050 0,823 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,938 1 1,938 3,488 0,063 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,859 1 1,859 3,345 0,068 

Error 221,151 398 0,556   

Total 1499,000 402    

Corrected Total 227,296 401    

12.20 

Καθοδήγηση 

ανάπτυξης του 

αναλυτικού 

προγράμματος 

Corrected Model 4,297
a
 3 1,432 2,600 0,052 

Intercept 1108,390 1 1108,390 2011,678 0,000 

ΘΕΣΗ 0,182 1 0,182 0,331 0,565 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,040 1 1,040 1,887 0,170 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,400 1 1,400 2,541 0,112 

Error 216,534 393 0,551   

Total 1523,000 397    

Corrected Total 220,831 396    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.21 Επίβλεψη 

της διαδικασίας 

αξιολόγησης-

πιστοποίησης 

Corrected Model 7,742
a
 3 2,581 3,513 0,016 

Intercept 1408,447 1 1408,447 1917,042 0,000 

ΘΕΣΗ 1,642 1 1,642 2,235 0,136 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,762 1 1,762 2,398 0,122 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,294 1 2,294 3,122 0,078 

Error 249,063 339 0,735   

Total 1963,000 343    

Corrected Total 256,805 342    

12.22 

Συμπλήρωση 

των αναφορών-

εκθέσεων προς 

το ΥΠΔΒΜΘ 

Corrected Model 23,804
a
 3 7,935 11,385 0,000 

Intercept 1059,751 1 1059,751 1520,532 0,000 

ΘΕΣΗ 5,521 1 5,521 7,922 0,005 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,225 1 4,225 6,062 0,014 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8,068 1 8,068 11,576 0,001 

Error 269,027 386 0,697   

Total 1600,000 390    

Corrected Total 292,831 389    

12.23 Χειρισμός 

αποκεντρωμένης 

διοίκησης της 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 14,413
a
 3 4,804 6,765 0,000 

Intercept 1220,351 1 1220,351 1718,299 0,000 

ΘΕΣΗ 4,612 1 4,612 6,494 0,011 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,921 1 2,921 4,113 0,043 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,585 1 3,585 5,048 0,025 

Error 268,459 378 0,710   

Total 1783,000 382    

Corrected Total 282,872 381    

12.24 Δεξιότητες 

συνέντευξης / 

πρόσληψης του 

προσωπικού 

Corrected Model 5,889
a
 3 1,963 2,483 0,061 

Intercept 1284,670 1 1284,670 1625,133 0,000 

ΘΕΣΗ 1,450 1 1,450 1,834 0,177 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,241 1 0,241 0,305 0,581 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,072 1 3,072 3,886 0,050 

Error 256,913 325 0,791   

Total 1887,000 329    

Corrected Total 262,802 328    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.25 Διαχείριση 

προϋπολογισμού 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 28,207
a
 3 9,402 15,724 0,000 

Intercept 934,092 1 934,092 1562,105 0,000 

ΘΕΣΗ 2,813 1 2,813 4,704 0,031 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 18,351 1 18,351 30,689 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,668 1 0,668 1,118 0,291 

Error 229,023 383 0,598   

Total 1376,000 387    

Corrected Total 257,230 386    

12.26 Εφαρμογή 

κτηριακής 

πολιτικής με 

βάση τους 

κανόνες της 

περιοχής 

Corrected Model 10,423
a
 3 3,474 4,377 0,005 

Intercept 1285,071 1 1285,071 1618,873 0,000 

ΘΕΣΗ 0,398 1 0,398 0,502 0,479 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,379 1 4,379 5,517 0,019 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,952 1 1,952 2,459 0,118 

Error 273,863 345 0,794   

Total 1828,000 349    

Corrected Total 284,287 348    

12.27 

Αποτελεσματική 

διαχείριση 

ατομικών 

ζητημάτων 

πειθαρχίας των 

μαθητών 

Corrected Model 1,227
a
 3 0,409 1,210 0,306 

Intercept 799,712 1 799,712 2365,354 0,000 

ΘΕΣΗ 0,006 1 0,006 0,018 0,892 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,514 1 0,514 1,522 0,218 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,253 1 0,253 0,749 0,387 

Error 136,252 403 0,338   

Total 1085,000 407    

Corrected Total 137,479 406    

12.28 Ερμηνεία 

και εφαρμογή 

ζητημάτων που 

σχετίζονται με 

τους σχολικούς 

νόμους 

Corrected Model 14,464
a
 3 4,821 10,325 0,000 

Intercept 923,698 1 923,698 1978,116 0,000 

ΘΕΣΗ 0,532 1 0,532 1,139 0,287 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7,566 1 7,566 16,202 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,787 1 1,787 3,828 0,051 

Error 188,651 404 0,467   

Total 1287,000 408    

Corrected Total 203,115 407    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.29 Διαχείριση 

θεμάτων-νόμων 

που σχετίζονται 

με τα ΑΜΕΑ 

Corrected Model 12,752
a
 3 4,251 6,156 0,000 

Intercept 1418,187 1 1418,187 2053,915 0,000 

ΘΕΣΗ 0,102 1 0,102 0,148 0,700 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,491 1 5,491 7,952 0,005 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,770 1 2,770 4,012 0,046 

Error 268,597 389 0,690   

Total 1918,000 393    

Corrected Total 281,349 392    

12.30 

Διευθέτηση 

ζητημάτων 

δίγλωσσων 

μαθητών 

Corrected Model 8,595
a
 3 2,865 4,638 0,003 

Intercept 1263,166 1 1263,166 2044,948 0,000 

ΘΕΣΗ 1,056 1 1,056 1,709 0,192 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,831 1 1,831 2,965 0,086 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,194 1 3,194 5,171 0,024 

Error 239,668 388 0,618   

Total 1749,000 392    

Corrected Total 248,263 391    

12.31 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

δημοσίων 

σχέσεων 

Corrected Model 3,864
a
 3 1,288 2,243 0,083 

Intercept 1032,894 1 1032,894 1798,466 0,000 

ΘΕΣΗ 0,120 1 0,120 0,209 0,648 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,844 1 1,844 3,210 0,074 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,635 1 0,635 1,106 0,294 

Error 229,728 400 0,574   

Total 1443,000 404    

Corrected Total 233,592 403    

12.32 Κατοχή 

δεξιοτήτων 

δημοσίων 

ομιλιών 

Corrected Model 4,296
a
 3 1,432 2,392 0,068 

Intercept 1087,162 1 1087,162 1816,124 0,000 

ΘΕΣΗ 0,513 1 0,513 0,856 0,355 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,472 1 3,472 5,800 0,016 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,070 1 0,070 0,117 0,733 

Error 241,242 403 0,599   

Total 1537,000 407    

Corrected Total 245,538 406    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.33 

Δημιουργία 

αποτελεσματικού 

σχολικού 

συμβουλίου 

Corrected Model 10,420
a
 3 3,473 7,614 0,000 

Intercept 1085,809 1 1085,809 2380,116 0,000 

ΘΕΣΗ 0,302 1 0,302 0,661 0,417 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,594 1 5,594 12,263 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,068 1 1,068 2,342 0,127 

Error 177,006 388 0,456   

Total 1441,000 392    

Corrected Total 187,426 391    

12.34 

Συνεργασία με 

συμβούλια ή και 

συλλόγους 

γονέων 

Corrected Model 6,895
a
 3 2,298 6,776 0,000 

Intercept 736,076 1 736,076 2170,029 0,000 

ΘΕΣΗ 1,280 1 1,280 3,774 0,053 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,783 1 3,783 11,152 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,283 1 0,283 0,835 0,361 

Error 136,359 402 0,339   

Total 1027,000 406    

Corrected Total 143,254 405    

12.35 Οργάνωση 

και εποπτεία 

σχολικών / 

αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

Corrected Model 5,902
a
 3 1,967 4,371 0,005 

Intercept 892,674 1 892,674 1983,079 0,000 

ΘΕΣΗ 1,037 1 1,037 2,303 0,130 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,398 1 4,398 9,770 0,002 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,119 1 0,119 0,265 0,607 

Error 178,258 396 0,450   

Total 1260,000 400    

Corrected Total 184,160 399    

12.36 

Αντιμετώπιση 

«ανησυχούντων» 

/ θυμωμένων 

γονιών 

Corrected Model 2,723
a
 3 0,908 2,735 0,043 

Intercept 851,610 1 851,610 2566,810 0,000 

ΘΕΣΗ 0,192 1 0,192 0,579 0,447 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,556 1 1,556 4,690 0,031 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,181 1 0,181 0,544 0,461 

Error 134,702 406 0,332   

Total 1124,000 410    

Corrected Total 137,424 409    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.37 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

λήψης 

αποφάσεων 

Corrected Model 9,415
a
 3 3,138 8,094 0,000 

Intercept 877,304 1 877,304 2262,652 0,000 

ΘΕΣΗ 0,145 1 0,145 0,374 0,541 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8,069 1 8,069 20,811 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,002 1 0,002 ,005 0,942 

Error 155,868 402 0,388   

Total 1171,000 406    

Corrected Total 165,283 405    

12.38 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

διαχείρισης 

χρόνου 

Corrected Model 4,038
a
 3 1,346 2,985 0,031 

Intercept 992,019 1 992,019 2199,607 0,000 

ΘΕΣΗ 0,048 1 0,048 0,107 0,744 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,856 1 3,856 8,550 0,004 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ ,263 1 0,263 0,583 0,446 

Error 181,301 402 0,451   

Total 1358,000 406    

Corrected Total 185,340 405    

12.39 Απόκτηση 

δεξιοτήτων 

διαμεσολάβησης 

(προσωπικό 

εναντίον 

προσωπικού και 

ή μαθητή 

εναντίον μαθητή) 

Corrected Model 6,992
a
 3 2,331 6,293 0,000 

Intercept 842,110 1 842,110 2273,567 0,000 

ΘΕΣΗ 0,070 1 0,070 0,188 0,665 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,510 1 5,510 14,875 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,033 1 0,033 0,090 0,764 

Error 147,416 398 0,370   

Total 1148,000 402    

Corrected Total 154,408 401    

12.40 Απόκτηση 

απαραίτητων 

τεχνολογικών 

δεξιοτήτων 

Corrected Model 1,108
a
 3 0,369 0,878 0,453 

Intercept 1057,914 1 1057,914 2513,722 0,000 

ΘΕΣΗ 0,008 1 0,008 0,018 0,894 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,562 1 0,562 1,336 0,249 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,160 1 0,160 0,380 0,538 

Error 170,447 405 0,421   

Total 1418,000 409    

Corrected Total 171,555 408    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.41 Ανάπτυξη 

και προετοιμασία 

για παρουσιάσεις 

σε διοικητικά 

συμβούλια 

Corrected Model 4,849
a
 3 1,616 2,418 0,066 

Intercept 1134,193 1 1134,193 1696,826 0,000 

ΘΕΣΗ 0,148 1 0,148 0,222 0,638 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,766 1 1,766 2,643 0,105 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,166 1 1,166 1,744 0,187 

Error 249,321 373 0,668   

Total 1614,000 377    

Corrected Total 254,170 376    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



485 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ 

  
Πίνακας 1Α: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τα αρχάρια και τα έμπειρα 

διευθυντικά στελέχη μη αστικής περιοχής 

 

ΕΕ
ρρ

ώώ
ττ
ηη

σσ
ηη

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

ΑΑρρχχάάρριιαα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  

μμηη  αασσττιικκήήςς  ππεερριιοοχχήήςς    

(λιγότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας) 

ΈΈμμππεειιρραα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  

μμηη  αασσττιικκήήςς  ππεερριιοοχχήήςς  

(περισσότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας)  

Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
1. Κατοχή δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής ηγεσίας 44 1,93 0,587 51 1,78 0,503 
2. Γνώση αποτελεσματικών 

μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 44 2,25 0,781 51 1,90 0,539 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές 
διδασκαλίας 45 2,11 0,832 49 1,94 0,659 

4. Βοήθεια προς τους 
εκπαιδευτικούς για τη 
δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων 
μαθημάτων 47 1,98 0,872 51 1,86 0,749 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση 
της εξέλιξης-βελτίωσης του 
προσωπικού 47 2,11 0,787 52 1,88 0,784 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών 
επιδιώξεων 48 1,90 0,805 51 1,69 0,583 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος 
της σχολικής μονάδας 48 1,69 0,776 51 1,39 0,532 

8. Βελτίωση του ηθικού του 
προσωπικού 47 1,74 0,736 50 1,46 0,613 

9. Διενέργεια επίσημων 
αξιολογήσεων 41 2,44 1,074 45 2,33 0,826 

10. Εποπτεία του προσωπικού 47 1,77 0,698 50 1,70 0,707 
11. Εκμάθηση τυπικών 

καθηκόντων / διεργασιών 
γραφείου  48 1,83 0,930 51 1,45 0,541 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή 
αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου 
διδασκόντων 48 1,67 0,663 51 1,49 0,703 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων 
εκπαιδευτικών 44 1,82 0,756 52 1,73 0,819 

14. Διευθέτηση ζητημάτων 
συντήρησης κτηρίων 44 1,91 0,910 50 1,58 0,609 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του 
βοηθητικού προσωπικού 48 1,88 0,733 50 1,58 0,609 

16. Διευθέτηση ζητημάτων 
πυροπροστασίας 45 2,07 0,837 50 1,92 0,829 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του 
προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 38 2,08 0,941 46 1,74 0,648 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας 
βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  48 2,00 0,744 51 1,57 0,539 

19. Ανάλυση των δεδομένων των 
μαθητών 48 1,92 0,794 50 1,72 0,671 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του 
αναλυτικού προγράμματος 46 1,91 0,725 51 1,88 0,621 
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21. Επίβλεψη της διαδικασίας 
αξιολόγησης-πιστοποίησης 38 2,45 0,978 46 2,22 0,728 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-
εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 47 2,00 0,956 49 1,65 0,663 

23. Χειρισμός αποκεντρωμένης 
διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   47 2,23 1,005 47 1,85 0,780 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / 
πρόσληψης του προσωπικού 40 2,32 0,997 44 2,30 0,851 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού 
σχολικής μονάδας 47 2,04 0,932 50 1,40 0,670 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής 
με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 39 2,23 1,038 47 2,15 0,884 

27. Αποτελεσματική διαχείριση 
ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  47 1,55 0,583 51 1,41 0,536 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή 
ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 48 1,83 0,781 51 1,57 0,608 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων 
που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 47 2,23 0,840 51 2,08 0,821 

30. Διευθέτηση ζητημάτων 
δίγλωσσων μαθητών 48 2,21 0,922 51 1,92 0,688 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
δημοσίων σχέσεων 48 1,83 0,834 51 1,76 0,764 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων 
ομιλιών 48 1,73 0,765 51 1,86 0,895 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού 
σχολικού συμβουλίου  46 1,89 0,674 50 1,85 0,650 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και 
συλλόγους γονέων 48 1,54 0,544 51 1,39 0,532 

35. Οργάνωση και εποπτεία 
σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 47 1,68 0,556 51 1,55 0,610 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / 
θυμωμένων γονιών 48 1,58 0,613 51 1,47 0,504 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 
αποφάσεων 48 1,75 0,729 51 1,45 0,541 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαχείρισης χρόνου 47 1,70 0,657 51 1,73 0,666 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων 
διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή 
μαθητή εναντίον μαθητή) 48 1,69 0,776 50 1,50 0,544 

40. Απόκτηση απαραίτητων 
τεχνολογικών δεξιοτήτων 47 1,79 0,750 51 1,73 0,603 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για 
παρουσιάσεις σε διοικητικά 
συμβούλια 44 1,93 0,818 50 1,92 0,829 

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ  1,91   1,77  
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Πίνακας 1Β: Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τα αρχάρια και τα έμπειρα 

διευθυντικά στελέχη αστικής περιοχής 
ΕΕ

ρρ
ώώ

ττ
ηη

σσ
ηη

  

ΜΜεεττααββλληηττέέςς  

ΑΑρρχχάάρριιαα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  

αασσττιικκήήςς  ππεερριιοοχχήήςς    

(λιγότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας)   

ΈΈμμππεειιρραα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  

αασσττιικκήήςς  ππεερριιοοχχήήςς    

(περισσότερα από 3 χρόνια 

εμπειρίας)  

Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
1. Κατοχή δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής ηγεσίας 129 2,06 0,609 178 1,74 0,583 
2. Γνώση αποτελεσματικών 

μεθόδων καθοδήγησης 
(βέλτιστες πρακτικές) 129 2,16 0,667 176 1,86 0,662 

3. Διδασκαλία-εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών σε 
αποτελεσματικές τεχνικές 
διδασκαλίας 127 1,98 0,713 172 1,94 0,735 

4. Βοήθεια προς τους 
εκπαιδευτικούς για τη 
δημιουργία 
αποτελεσματικότερων σχεδίων 
μαθημάτων 129 1,90 0,738 176 1,90 0,771 

5. Αποτελεσματική καθοδήγηση 
της εξέλιξης-βελτίωσης του 
προσωπικού 129 2,09 0,765 174 1,89 0,786 

6. Δημιουργία κλίματος υψηλών 
επιδιώξεων 129 2,05 0,672 173 1,72 0,668 

7. Βελτίωση του γενικού κλίματος 
της σχολικής μονάδας 133 1,68 0,632 177 1,38 0,520 

8. Βελτίωση του ηθικού του 
προσωπικού 129 1,72 0,684 178 1,45 0,602 

9. Διενέργεια επίσημων 
αξιολογήσεων 108 2,51 0,826 146 2,36 0,837 

10. Εποπτεία του προσωπικού 131 1,95 0,700 174 1,57 0,723 
11. Εκμάθηση τυπικών 

καθηκόντων / διεργασιών 
γραφείου  130 1,79 0,733 174 1,45 0,574 

12. Προετοιμασία και διεξαγωγή 
αποτελεσματικών 
συνεδριάσεων του συλλόγου 
διδασκόντων 131 1,73 0,713 175 1,44 0,630 

13. Θέματα ενώσεων-συλλόγων 
εκπαιδευτικών 128 2,05 0,762 178 1,65 0,761 

14. Διευθέτηση ζητημάτων 
συντήρησης κτηρίων 128 1,99 0,808 176 1,53 0,684 

15. Διευθέτηση ζητημάτων του 
βοηθητικού προσωπικού 131 1,91 0,769 176 1,50 0,650 

16. Διευθέτηση ζητημάτων 
πυροπροστασίας 125 2,04 0,817 173 1,73 0,786 

17. Διευθέτηση ζητημάτων του 
προσωπικού γραμματειακής 
υποστήριξης 122 1,90 0,776 163 1,64 0,682 

18. Καθοδήγηση της διαδικασίας 
βελτίωσης της σχολικής 
μονάδας  132 1,86 0,729 177 1,56 0,629 

19. Ανάλυση των δεδομένων των 
μαθητών 131 1,89 0,781 173 1,68 0,731 

20. Καθοδήγηση ανάπτυξης του 
αναλυτικού προγράμματος 127 1,90 0,765 173 1,70 0,764 

21. Επίβλεψη της διαδικασίας 
αξιολόγησης-πιστοποίησης 110 2,33 0,900 149 2,11 0,839 

22. Συμπλήρωση των αναφορών-
εκθέσεων προς το ΥΠΔΒΜΘ 123 2,04 0,918 171 1,68 0,822 
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23. Χειρισμός αποκεντρωμένης 
διοίκησης της σχολικής 
μονάδας   121 2,10 0,821 167 1,86 0,850 

24. Δεξιότητες συνέντευξης / 
πρόσληψης του προσωπικού 103 2,30 0,884 142 2,11 0,884 

25. Διαχείριση προϋπολογισμού 
σχολικής μονάδας 119 1,97 0,786 171 1,50 0,754 

26. Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής 
με βάση τους κανόνες της 
περιοχής 110 2,30 0,894 153 1,92 0,850 

27. Αποτελεσματική διαχείριση 
ατομικών ζητημάτων 
πειθαρχίας των μαθητών  132 1,59 0,592 177 1,50 0,585 

28. Ερμηνεία και εφαρμογή 
ζητημάτων που σχετίζονται με 
τους σχολικούς νόμους 131 1,82 0,728 178 1,45 0,647 

29. Διαχείριση θεμάτων-νόμων 
που σχετίζονται με τα ΑΜΕΑ 124 2,22 0,870 171 1,85 0,805 

30. Διευθέτηση ζητημάτων 
δίγλωσσων μαθητών 124 2,03 0,743 169 1,84 0,812 

31. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
δημοσίων σχέσεων 129 1,83 0,762 176 1,62 0,731 

32. Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων 
ομιλιών 131 1,95 0,797 177 1,65 0,708 

33. Δημιουργία αποτελεσματικού 
σχολικού συμβουλίου  125 1,98 0,740 171 1,60 0,628 

34. Συνεργασία με συμβούλια ή και 
συλλόγους γονέων 130 1,63 0,649 177 1,37 0,560 

35. Οργάνωση και εποπτεία 
σχολικών / αθλητικών 
δραστηριοτήτων 126 1,79 0,719 176 1,55 0,683 

36. Αντιμετώπιση 'ανησυχούντων' / 
θυμωμένων γονιών 133 1,65 0,578 178 1,49 0,585 

37. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης 
αποφάσεων 129 1,74 0,641 178 1,44 0,600 

38. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαχείρισης χρόνου 130 1,85 0,664 178 1,58 0,677 

39. Απόκτηση δεξιοτήτων 
διαμεσολάβησης (προσωπικό 
εναντίον προσωπικού και ή 
μαθητή εναντίον μαθητή) 130 1,73 0,594 174 1,44 0,584 

40. Απόκτηση απαραίτητων 
τεχνολογικών δεξιοτήτων 133 1,80 0,645 178 1,70 0,636 

41. Ανάπτυξη και προετοιμασία για 
παρουσιάσεις σε διοικητικά 
συμβούλια 118 2,04 0,800 165 1,78 0,827 

ΣΥΝΟΛΑ  1,95   1,67  
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Πίνακας 2: Levene's Test of Equality of Error Variances 

 

Ερώτηση F 
Βαθμός 

ελευθερίας 
1 

Βαθμός 
ελευθερίας 

2 
P 

12.1 Κατοχή δεξιοτήτων καθοδηγητικής ηγεσίας 2,936 3 398 0,033 

12.2 Γνώση αποτελεσματικών μεθόδων καθοδήγησης 

(βέλτιστες πρακτικές) 2,680 3 396 0,047 

12.3 Διδασκαλία-εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας 0,720 3 389 0,541 

12.4 Βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων σχεδίων μαθημάτων 0,292 3 399 0,831 

12.5 Αποτελεσματική καθοδήγηση της εξέλιξης-βελτίωσης του 

προσωπικού 0,379 3 398 0,769 

12.6 Δημιουργία κλίματος υψηλών επιδιώξεων 2,340 3 397 0,073 

12.7 Βελτίωση του γενικού κλίματος της σχολικής μονάδας 4,177 3 405 0,006 

12.8 Βελτίωση του ηθικού του προσωπικού 0,386 3 400 0,763 

12.9 Διενέργεια επίσημων αξιολογήσεων 3,033 3 336 0,029 

12.10 Εποπτεία του προσωπικού 3,032 3 398 0,029 

12.11 Εκμάθηση τυπικών καθηκόντων / διεργασιών γραφείου 7,509 3 399 0,000 

12.12 Προετοιμασία και διεξαγωγή αποτελεσματικών 

συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων 0,357 3 401 0,784 

12.13 Θέματα ενώσεων-συλλόγων εκπαιδευτικών 1,474 3 398 0,221 

12.14 Διευθέτηση ζητημάτων συντήρησης κτηρίων 0,524 3 394 0,666 

12.15 Διευθέτηση ζητημάτων του βοηθητικού προσωπικού 0,141 3 401 0,936 

12.16 Διευθέτηση ζητημάτων πυροπροστασίας 0,293 3 389 0,831 

12.17 Διευθέτηση ζητημάτων του προσωπικού γραμματειακής 

υποστήριξης 0,894 3 365 0,444 

12.18 Καθοδήγηση της διαδικασίας βελτίωσης της σχολικής 

μονάδας 1,462 3 404 0,224 

12.19 Ανάλυση των δεδομένων των μαθητών 0,583 3 398 0,626 

12.20 Καθοδήγηση ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος 3,510 3 393 0,015 

12.21 Επίβλεψη της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης 3,105 3 339 0,027 

12.22 Συμπλήρωση των αναφορών-εκθέσεων προς το 

ΥΠΔΒΜΘ 1,008 3 386 0,389 

12.23 Χειρισμός αποκεντρωμένης διοίκησης της σχολικής 

μονάδας 1,405 3 378 0,241 

12.24 Δεξιότητες συνέντευξης / πρόσληψης του προσωπικού 1,572 3 325 0,196 

12.25 Διαχείριση προϋπολογισμού σχολικής μονάδας 0,914 3 383 0,434 

12.26 Εφαρμογή κτηριακής πολιτικής με βάση τους κανόνες 

της περιοχής 2,763 3 345 0,042 

12.27 Αποτελεσματική διαχείριση ατομικών ζητημάτων 

πειθαρχίας των μαθητών 0,685 3 403 0,561 
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12.28 Ερμηνεία και εφαρμογή ζητημάτων που σχετίζονται με 

τους σχολικούς νόμους 0,377 3 404 0,770 

12.29 Διαχείριση θεμάτων-νόμων που σχετίζονται με τα 

ΑΜΕΑ 1,404 3 389 0,241 

12.30 Διευθέτηση ζητημάτων δίγλωσσων μαθητών 3,253 3 388 0,022 

12.31 Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσίων σχέσεων 0,243 3 400 0,866 

12.32 Κατοχή δεξιοτήτων δημοσίων ομιλιών 0,466 3 403 0,706 

12.33 Δημιουργία αποτελεσματικού σχολικού συμβουλίου 1,105 3 388 0,347 

12.34 Συνεργασία με συμβούλια ή και συλλόγους γονέων 3,517 3 402 0,015 

12.35 Οργάνωση και εποπτεία σχολικών / αθλητικών 

δραστηριοτήτων 1,521 3 396 0,208 

12.36 Αντιμετώπιση «ανησυχούντων» / θυμωμένων γονιών 0,967 3 406 0,408 

12.37 Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων 0,650 3 402 0,583 

12.38 Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου 1,193 3 402 0,312 

12.39 Απόκτηση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης (προσωπικό 

εναντίον προσωπικού και ή μαθητή εναντίον μαθητή) 2,268 3 398 0,080 

12.40 Απόκτηση απαραίτητων τεχνολογικών δεξιοτήτων 0,951 3 405 0,416 

12.41 Ανάπτυξη και προετοιμασία για παρουσιάσεις σε 

διοικητικά συμβούλια 0,673 3 373 0,569 
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Πίνακας 3: Tests of Between-Subjects Effects 

 

Question Source 

Type III 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Square 
F P 

12.1 Κατοχή 

δεξιοτήτων 

καθοδηγητικής 

ηγεσίας 

Corrected Model 8,234
a
 3 2,745 8,090 0,000 

Intercept 1015,100 1 1015,100 2991,799 0,000 

ΘΕΣΗ 0,137 1 0,137 0,405 0,525 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,931 1 3,931 11,586 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,537 1 0,537 1,582 0,209 

Error 135,039 398 0,339   

Total 1550,000 402    

Corrected Total 143,274 401    

12.2 Γνώση 

αποτελεσματικώ

ν μεθόδων 

καθοδήγησης 

(βέλτιστες 

πρακτικές) 

Corrected Model 9,604
a
 3 3,201 7,269 0,000 

Intercept 1197,071 1 1197,071 2718,333 0,000 

ΘΕΣΗ 0,319 1 0,319 0,723 0,396 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7,332 1 7,332 16,649 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,058 1 0,058 0,131 0,718 

Error 174,386 396 0,440   

Total 1792,000 400    

Corrected Total 183,990 399    

12.3 Διδασκαλία-

εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών σε 

αποτελεσματικές 

τεχνικές 

διδασκαλίας 

Corrected Model 1,166
a
 3 0,389 0,729 0,535 

Intercept 1127,942 1 1127,942 2114,289 0,000 

ΘΕΣΗ 0,298 1 0,298 0,559 0,455 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,864 1 0,864 1,619 0,204 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,274 1 0,274 0,513 0,474 

Error 207,526 389 0,533   

Total 1737,000 393    

Corrected Total 208,692 392    

12.4 Βοήθεια 

προς τους 

εκπαιδευτικούς 

για τη δημιουργία 

αποτελεσματικότ

ερων σχεδίων 

μαθημάτων 

Corrected Model 0,359
a
 3 0,120 0,201 0,895 

Intercept 1074,142 1 1074,142 1809,382 0,000 

ΘΕΣΗ 0,036 1 0,036 0,061 0,804 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,254 1 0,254 0,428 0,513 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,241 1 0,241 0,406 0,524 

Error 236,867 399 0,594   

Total 1697,000 403    

Corrected Total 237,226 402    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.5 

Αποτελεσματική 

καθοδήγηση της 

εξέλιξης-

βελτίωσης του 

προσωπικού 

Corrected Model 4,256
a
 3 1,419 2,337 0,073 

Intercept 1177,598 1 1177,598 1940,039 0,000 

ΘΕΣΗ 0,001 1 0,001 0,002 0,968 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,329 1 3,329 5,484 0,020 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,007 1 0,007 0,012 0,914 

Error 241,585 398 0,607   

Total 1822,000 402    

Corrected Total 245,841 401    

12.6 Δημιουργία 

κλίματος υψηλών 

επιδιώξεων 

Corrected Model 9,240
a
 3 3,080 6,723 0,000 

Intercept 1001,225 1 1001,225 2185,642 0,000 

ΘΕΣΗ 0,648 1 0,648 1,414 0,235 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,274 1 5,274 11,513 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,243 1 0,243 0,529 0,467 

Error 181,863 397 0,458   

Total 1553,000 401    

Corrected Total 191,102 400    

12.7 Βελτίωση 

του γενικού 

κλίματος της 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 9,302
a
 3 3,101 8,791 0,000 

Intercept 703,773 1 703,773 1995,372 0,000 

ΘΕΣΗ 0,005 1 0,005 0,015 0,902 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,738 1 6,738 19,104 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,002 1 0,002 0,006 0,940 

Error 142,845 405 0,353   

Total 1092,000 409    

Corrected Total 152,147 408    

12.8 Βελτίωση 

του ηθικού του 

προσωπικού 

Corrected Model 7,564
a
 3 2,521 6,026 0,001 

Intercept 743,712 1 743,712 1777,571 0,000 

ΘΕΣΗ 0,022 1 0,022 0,051 0,821 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,661 1 5,661 13,529 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,003 1 0,003 0,008 0,931 

Error 167,355 400 0,418   

Total 1173,000 404    

Corrected Total 174,918 403    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.9 Διενέργεια 

επίσημων 

αξιολογήσεων 

Corrected Model 1,785
a
 3 0,595 0,798 0,496 

Intercept 1480,952 1 1480,952 1985,889 0,000 

ΘΕΣΗ 0,138 1 0,138 0,185 0,667 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,068 1 1,068 1,432 0,232 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,036 1 0,036 0,048 0,827 

Error 250,568 336 0,746   

Total 2230,000 340    

Corrected Total 252,353 339    

12.10 Εποπτεία 

του προσωπικού 

Corrected Model 10,870
a
 3 3,623 7,168 0,000 

Intercept 895,181 1 895,181 1770,966 0,000 

ΘΕΣΗ 0,073 1 0,073 0,143 0,705 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,630 1 3,630 7,182 0,008 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,798 1 1,798 3,558 0,060 

Error 201,179 398 0,505   

Total 1424,000 402    

Corrected Total 212,050 401    

12.11 Εκμάθηση 

τυπικών 

καθηκόντων / 

διεργασιών 

γραφείου 

Corrected Model 12,547
a
 3 4,182 9,183 0,000 

Intercept 790,160 1 790,160 1734,934 0,000 

ΘΕΣΗ 0,035 1 0,035 0,078 0,780 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 9,793 1 9,793 21,502 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,027 1 0,027 0,060 0,807 

Error 181,721 399 0,455   

Total 1233,000 403    

Corrected Total 194,268 402    

12.12 

Προετοιμασία και 

διεξαγωγή 

αποτελεσματικώ

ν συνεδριάσεων 

του συλλόγου 

διδασκόντων 

Corrected Model 6,877
a
 3 2,292 5,089 0,002 

Intercept 743,058 1 743,058 1649,515 0,000 

ΘΕΣΗ 0,001 1 0,001 0,003 0,957 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,962 1 3,962 8,796 0,003 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,220 1 0,220 0,488 0,485 

Error 180,639 401 0,450   

Total 1180,000 405    

Corrected Total 187,516 404    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.13 Θέματα 

ενώσεων-

συλλόγων 

εκπαιδευτικών 

Corrected Model 11,966
a
 3 3,989 6,758 0,000 

Intercept 948,327 1 948,327 1606,790 0,000 

ΘΕΣΗ 0,404 1 0,404 0,685 0,408 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,205 1 4,205 7,125 0,008 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,710 1 1,710 2,898 0,089 

Error 234,899 398 0,590   

Total 1558,000 402    

Corrected Total 246,866 401    

12.14 

Διευθέτηση 

ζητημάτων 

συντήρησης 

κτηρίων 

Corrected Model 18,482
a
 3 6,161 11,100 0,000 

Intercept 873,965 1 873,965 1574,737 0,000 

ΘΕΣΗ 0,018 1 0,018 0,032 0,859 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 11,182 1 11,182 20,147 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,323 1 0,323 0,581 0,446 

Error 218,667 394 0,555   

Total 1423,000 398    

Corrected Total 237,148 397    

12.15 

Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

βοηθητικού 

προσωπικού 

Corrected Model 14,845
a
 3 4,948 10,211 0,000 

Intercept 869,941 1 869,941 1795,117 0,000 

ΘΕΣΗ 0,040 1 0,040 0,083 0,774 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 9,137 1 9,137 18,855 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,237 1 0,237 0,490 0,484 

Error 194,331 401 0,485   

Total 1361,000 405    

Corrected Total 209,175 404    

12.16 

Διευθέτηση 

ζητημάτων 

πυροπροστασίας 

Corrected Model 8,784
a
 3 2,928 4,493 0,004 

Intercept 1073,877 1 1073,877 1647,809 0,000 

ΘΕΣΗ 0,851 1 0,851 1,306 0,254 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,751 1 3,751 5,756 0,017 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,486 1 0,486 0,746 0,388 

Error 253,511 389 0,652   

Total 1667,000 393    

Corrected Total 262,295 392    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.17 

Διευθέτηση 

ζητημάτων του 

προσωπικού 

γραμματειακής 

υποστήριξης 

Corrected Model 8,272
a
 3 2,757 5,037 0,002 

Intercept 869,207 1 869,207 1587,776 0,000 

ΘΕΣΗ 1,188 1 1,188 2,171 0,142 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,718 1 5,718 10,446 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,109 1 0,109 0,199 0,656 

Error 199,814 365 0,547   

Total 1385,000 369    

Corrected Total 208,087 368    

12.18 

Καθοδήγηση της 

διαδικασίας 

βελτίωσης της 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 12,190
a
 3 4,063 9,136 0,000 

Intercept 910,850 1 910,850 2047,966 0,000 

ΘΕΣΗ 0,395 1 0,395 0,889 0,346 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10,085 1 10,085 22,676 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,301 1 0,301 0,676 0,411 

Error 179,682 404 0,445   

Total 1386,000 408    

Corrected Total 191,873 407    

12.19 Ανάλυση 

των δεδομένων 

των μαθητών 

Corrected Model 4,394
a
 3 1,465 2,615 0,051 

Intercept 955,216 1 955,216 1705,576 0,000 

ΘΕΣΗ 0,103 1 0,103 0,185 0,668 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,037 1 3,037 5,422 0,020 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,003 1 0,003 0,005 0,943 

Error 222,902 398 0,560   

Total 1499,000 402    

Corrected Total 227,296 401    

12.20 

Καθοδήγηση 

ανάπτυξης του 

αναλυτικού 

προγράμματος 

Corrected Model 3,846
a
 3 1,282 2,322 0,075 

Intercept 993,583 1 993,583 1799,559 0,000 

ΘΕΣΗ 0,715 1 0,715 1,295 0,256 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,953 1 0,953 1,725 0,190 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,510 1 0,510 0,924 0,337 

Error 216,986 393 0,552   

Total 1523,000 397    

Corrected Total 220,831 396    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.21 Επίβλεψη 

της διαδικασίας 

αξιολόγησης-

πιστοποίησης 

Corrected Model 5,084
a
 3 1,695 2,282 0,079 

Intercept 1296,632 1 1296,632 1746,213 0,000 

ΘΕΣΗ 0,829 1 0,829 1,117 0,291 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,169 1 3,169 4,268 0,040 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,002 1 0,002 0,002 0,963 

Error 251,721 339 0,743   

Total 1963,000 343    

Corrected Total 256,805 342    

12.22 

Συμπλήρωση 

των αναφορών-

εκθέσεων προς 

το ΥΠΔΒΜΘ 

Corrected Model 11,985
a
 3 3,995 5,491 0,001 

Intercept 977,920 1 977,920 1344,070 0,000 

ΘΕΣΗ 0,093 1 0,093 0,127 0,721 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8,888 1 8,888 12,216 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,002 1 0,002 0,002 0,962 

Error 280,846 386 0,728   

Total 1600,000 390    

Corrected Total 292,831 389    

12.23 Χειρισμός 

αποκεντρωμένης 

διοίκησης της 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 7,846
a
 3 2,615 3,595 0,014 

Intercept 1139,799 1 1139,799 1566,562 0,000 

ΘΕΣΗ 0,269 1 0,269 0,370 0,543 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,764 1 6,764 9,297 0,002 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,376 1 0,376 0,516 0,473 

Error 275,025 378 0,728   

Total 1783,000 382    

Corrected Total 282,872 381    

12.24 Δεξιότητες 

συνέντευξης / 

πρόσληψης του 

προσωπικού 

Corrected Model 3,001
a
 3 1,000 1,251 0,291 

Intercept 1265,775 1 1265,775 1583,430 0,000 

ΘΕΣΗ 0,663 1 0,663 0,830 0,363 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,736 1 0,736 0,921 0,338 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,391 1 0,391 0,489 0,485 

Error 259,801 325 0,799   

Total 1887,000 329    

Corrected Total 262,802 328    

 

 

 

 

 

 



497 

 

Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.25 Διαχείριση 

προϋπολογισμού 

σχολικής 

μονάδας 

Corrected Model 25,642
a
 3 8,547 14,136 0,000 

Intercept 862,451 1 862,451 1426,322 0,000 

ΘΕΣΗ 0,022 1 0,022 0,037 0,848 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 22,366 1 22,366 36,989 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,525 1 0,525 0,868 0,352 

Error 231,588 383 0,605   

Total 1376,000 387    

Corrected Total 257,230 386    

12.26 Εφαρμογή 

κτηριακής 

πολιτικής με 

βάση τους 

κανόνες της 

περιοχής 

Corrected Model 10,411
a
 3 3,470 4,371 0,005 

Intercept 1181,072 1 1181,072 1487,790 0,000 

ΘΕΣΗ 0,434 1 0,434 0,546 0,460 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,484 1 3,484 4,389 0,037 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,469 1 1,469 1,851 0,175 

Error 273,876 345 0,794   

Total 1828,000 349    

Corrected Total 284,287 348    

12.27 

Αποτελεσματική 

διαχείριση 

ατομικών 

ζητημάτων 

πειθαρχίας των 

μαθητών 

Corrected Model 1,351
a
 3 0,450 1,334 0,263 

Intercept 678,392 1 678,392 2008,350 0,000 

ΘΕΣΗ 0,306 1 0,306 0,907 0,341 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,973 1 0,973 2,882 0,090 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,053 1 0,053 0,156 0,693 

Error 136,128 403 0,338   

Total 1085,000 407    

Corrected Total 137,479 406    

12.28 Ερμηνεία 

και εφαρμογή 

ζητημάτων που 

σχετίζονται με 

τους σχολικούς 

νόμους 

Corrected Model 12,932
a
 3 4,311 9,157 0,000 

Intercept 830,031 1 830,031 1763,208 0,000 

ΘΕΣΗ 0,306 1 0,306 0,649 0,421 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7,621 1 7,621 16,190 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,227 1 0,227 0,481 0,488 

Error 190,183 404 0,471   

Total 1287,000 408    

Corrected Total 203,115 407    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.29 Διαχείριση 

θεμάτων-νόμων 

που σχετίζονται 

με τα ΑΜΕΑ 

Corrected Model 12,069
a
 3 4,023 5,812 0,001 

Intercept 1280,980 1 1280,980 1850,497 0,000 

ΘΕΣΗ 1,111 1 1,111 1,605 0,206 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,038 1 5,038 7,277 0,007 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,837 1 0,837 1,209 0,272 

Error 269,280 389 0,692   

Total 1918,000 393    

Corrected Total 281,349 392    

12.30 

Διευθέτηση 

ζητημάτων 

δίγλωσσων 

μαθητών 

Corrected Model 6,102
a
 3 2,034 3,259 0,022 

Intercept 1176,681 1 1176,681 1885,331 0,000 

ΘΕΣΗ 1,217 1 1,217 1,951 0,163 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,212 1 4,212 6,749 0,010 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,165 1 0,165 0,264 0,607 

Error 242,160 388 0,624   

Total 1749,000 392    

Corrected Total 248,263 391    

12.31 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

δημοσίων 

σχέσεων 

Corrected Model 4,006
a
 3 1,335 2,327 0,074 

Intercept 921,720 1 921,720 1605,885 0,000 

ΘΕΣΗ 0,414 1 0,414 0,721 0,396 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,442 1 1,442 2,513 0,114 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,372 1 0,372 0,648 0,421 

Error 229,586 400 0,574   

Total 1443,000 404    

Corrected Total 233,592 403    

12.32 Κατοχή 

δεξιοτήτων 

δημοσίων 

ομιλιών 

Corrected Model 7,111
a
 3 2,370 4,007 0,008 

Intercept 961,761 1 961,761 1625,614 0,000 

ΘΕΣΗ 0,000 1 0,000 0,001 0,980 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,496 1 0,496 0,839 0,360 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,448 1 3,448 5,829 0,016 

Error 238,427 403 0,592   

Total 1537,000 407    

Corrected Total 245,538 406    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.33 

Δημιουργία 

αποτελεσματικού 

σχολικού 

συμβουλίου 

Corrected Model 11,322
a
 3 3,774 8,315 0,000 

Intercept 963,316 1 963,316 2122,424 0,000 

ΘΕΣΗ 0,378 1 0,378 0,833 0,362 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,372 1 3,372 7,430 0,007 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,963 1 1,963 4,326 0,038 

Error 176,104 388 0,454   

Total 1441,000 392    

Corrected Total 187,426 391    

12.34 

Συνεργασία με 

συμβούλια ή και 

συλλόγους 

γονέων 

Corrected Model 5,773
a
 3 1,924 5,627 0,001 

Intercept 654,229 1 654,229 1913,001 0,000 

ΘΕΣΗ 0,077 1 0,077 0,224 0,636 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,172 1 3,172 9,276 0,002 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,242 1 0,242 0,707 0,401 

Error 137,480 402 0,342   

Total 1027,000 406    

Corrected Total 143,254 405    

12.35 Οργάνωση 

και εποπτεία 

σχολικών / 

αθλητικών 

δραστηριοτήτων 

Corrected Model 5,048
a
 3 1,683 3,721 0,012 

Intercept 791,729 1 791,729 1750,445 0,000 

ΘΕΣΗ 0,219 1 0,219 0,484 0,487 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2,650 1 2,650 5,858 0,016 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,248 1 0,248 0,549 0,459 

Error 179,112 396 0,452   

Total 1260,000 400    

Corrected Total 184,160 399    

12.36 

Αντιμετώπιση 

«ανησυχούντων» 

/ θυμωμένων 

γονιών 

Corrected Model 2,484
a
 3 0,828 2,491 0,060 

Intercept 716,724 1 716,724 2156,434 0,000 

ΘΕΣΗ 0,148 1 0,148 0,445 0,505 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,444 1 1,444 4,344 0,038 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,052 1 0,052 0,156 0,694 

Error 134,940 406 0,332   

Total 1124,000 410    

Corrected Total 137,424 409    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.37 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

λήψης 

αποφάσεων 

Corrected Model 9,277
a
 3 3,092 7,969 0,000 

Intercept 757,230 1 757,230 1951,252 0,000 

ΘΕΣΗ 0,006 1 0,006 0,017 0,898 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6,802 1 6,802 17,528 0,000 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,001 1 0,001 0,002 0,962 

Error 156,006 402 0,388   

Total 1171,000 406    

Corrected Total 165,283 405    

12.38 Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

διαχείρισης 

χρόνου 

Corrected Model 5,194
a
 3 1,731 3,864 0,010 

Intercept 867,847 1 867,847 1936,624 0,000 

ΘΕΣΗ 0,000 1 0,000 0,000 0,986 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,050 1 1,050 2,343 0,127 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,501 1 1,501 3,350 0,068 

Error 180,146 402 0,448   

Total 1358,000 406    

Corrected Total 185,340 405    

12.39 Απόκτηση 

δεξιοτήτων 

διαμεσολάβησης 

(προσωπικό 

εναντίον 

προσωπικού και 

ή μαθητή 

εναντίον μαθητή) 

Corrected Model 7,093
a
 3 2,364 6,388 0,000 

Intercept 745,489 1 745,489 2014,087 0,000 

ΘΕΣΗ 0,004 1 0,004 0,010 0,920 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,170 1 4,170 11,267 0,001 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,187 1 0,187 0,505 0,478 

Error 147,315 398 0,370   

Total 1148,000 402    

Corrected Total 154,408 401    

12.40 Απόκτηση 

απαραίτητων 

τεχνολογικών 

δεξιοτήτων 

Corrected Model 0,991
a
 3 0,330 0,784 0,503 

Intercept 910,648 1 910,648 2162,305 0,000 

ΘΕΣΗ 0,002 1 0,002 0,006 0,939 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,533 1 0,533 1,265 0,261 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,039 1 0,039 0,094 0,760 

Error 170,564 405 0,421   

Total 1418,000 409    

Corrected Total 171,555 408    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F P. 

12.41 Ανάπτυξη 

και προετοιμασία 

για παρουσιάσεις 

σε διοικητικά 

συμβούλια 

Corrected Model 4,761
a
 3 1,587 2,373 0,070 

Intercept 1028,966 1 1028,966 1538,855 0,000 

ΘΕΣΗ 0,013 1 0,013 0,020 0,888 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,296 1 1,296 1,938 0,165 

ΘΕΣΗ * ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1,080 1 1,080 1,616 0,204 

Error 249,409 373 0,669   

Total 1614,000 377    

Corrected Total 254,170 376    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ΄ 

 

Πίνακας 1: Συσχετίσεις του Παράγοντα 1 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και 

των υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 

DASTOTAL Pearson Correlation 0,087 

P 0,189 

DASAPP Pearson Correlation 0,141
*
 

P 0,033 

DASPFT Pearson Correlation 0,079 

P 0,231 

STAI_STATE Pearson Correlation 0,178
**

 

P 0,007 

STAI_TRAIT Pearson Correlation 0,234
**

 

P 0,000 

N 229 

EPQ_PSYCHOTICISM Pearson Correlation -0,046 

P 0,493 

EPQ_NEUROTICISM Pearson Correlation 0,152
*
 

P 0,021 

EPQ_EXTROVERSION Pearson Correlation -0,141
*
 

P 0,032 

EPQ_LIE Pearson Correlation -0,140
*
 

P 0,035 

Ν=229 
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 Πίνακας 2: Συσχετίσεις του Παράγοντα 2 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και 

των υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS  

 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 

DASTOTAL Pearson Correlation 0,138
*
 

P 0,037 

DASAPP Pearson Correlation 0,161
*
 

P 0,015 

DASPFT Pearson Correlation 0,122 

P 0,065 

STAI_STATE Pearson Correlation 0,257
**

 

P 0,000 

STAI_TRAIT Pearson Correlation 0,317
**

 

P 0,000 

EPQ_PSYCHOTICISM Pearson Correlation 0,030 

P 0,649 

EPQ_NEUROTICISM Pearson Correlation 0,177
**

 

P 0,007 

EPQ_EXTROVERSION Pearson Correlation -0,195
**

 

P 0,003 

EPQ_LIE Pearson Correlation -0,111 

P 0,092 

Ν=229 
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 Πίνακας 3: Συσχετίσεις του Παράγοντα 3 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και 

των υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS  

 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 

DASTOTAL Pearson Correlation 0.101 

P 0.126 

DASAPP Pearson Correlation 0.129 

P 0.052 

DASPFT Pearson Correlation 0.128 

P 0.054 

STAI_STATE Pearson Correlation 0.100 

P 0.130 

STAI_TRAIT Pearson Correlation 0.232
**

 

P 0.000 

EPQ_PSYCHOTICISM Pearson Correlation 0.022 

P 0.741 

EPQ_NEUROTICISM Pearson Correlation 0.177
**

 

P 0.007 

EPQ_EXTROVERSION Pearson Correlation -0.276
**

 

P 0.000 

EPQ_LIE Pearson Correlation -0.194
**

 

P 0.003 

Ν=229 
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 Πίνακας 4: Συσχετίσεις του Παράγοντα 4 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και 

των υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS  

 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  4 

DASTOTAL Pearson Correlation 0,058 

P 0,383 

DASAPP Pearson Correlation 0,067 

P 0,310 

DASPFT Pearson Correlation 0,075 

P 0,260 

STAI_STATE Pearson Correlation 0,100 

P 0,131 

STAI_TRAIT Pearson Correlation 0,212
**

 

P 0,001 

EPQ_PSYCHOTICISM Pearson Correlation 0,064 

P 0,335 

EPQ_NEUROTICISM Pearson Correlation 0,151
*
 

P 0,022 

EPQ_EXTROVERSION Pearson Correlation -0,191
**

 

P 0,004 

EPQ_LIE Pearson Correlation -0,159
*
 

P 0,016 

Ν=229 
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 Πίνακας 5: Συσχετίσεις του Παράγοντα 5 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και 

των υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 

DASTOTAL Pearson Correlation 0,085 

P 0,198 

DASAPP Pearson Correlation 0,106 

P 0,109 

DASPFT Pearson Correlation 0,069 

P 0,302 

STAI_STATE Pearson Correlation 0,101 

P 0,128 

STAI_TRAIT Pearson Correlation 0,153
*
 

P 0,020 

EPQ_PSYCHOTICISM Pearson Correlation -0,023 

P 0,727 

EPQ_NEUROTICISM Pearson Correlation 0,108 

P 0,103 

EPQ_EXTROVERSION Pearson Correlation -0,183
**

 

P 0,005 

EPQ_LIE Pearson Correlation -0,044 

P 0,508 

Ν=229 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ΄ 
 

Πίνακας 1: Συσχετίσεις των ατόμων με τιμές καλύτερες σε σχέση με τον αντίστοιχο 

μέσο όρο του Παράγοντα 1 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των 

υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

DASTOTAL 1   (κάτω από 1,53) 117 113,6956 24,62381 2,27647 

2   (πάνω από 1,53) 112 116,4721 22,50063 2,12611 

DASAPP 1   (κάτω από 1,53) 117 34,4444 8,83122 0,81645 

2   (πάνω από 1,53) 112 36,3500 8,81046 0,83251 

DASPFT 1   (κάτω από 1,53) 117 38,1355 12,78756 1,18221 

2   (πάνω από 1,53) 112 40,0179 11,04565 1,04372 

STAI_STATE 1   (κάτω από 1,53) 117 31,7488 9,44604 0,87329 

2   (πάνω από 1,53) 112 34,5208 9,87264 0,93288 

STAI_TRAIT 1   (κάτω από 1,53) 117 32,4824 7,21163 0,66672 

2   (πάνω από 1,53) 112 35,6236 7,34688 0,69421 

EPQ_PSYCHOTICISM 1   (κάτω από 1,53) 117 2,3077 1,96285 0,18147 

2   (πάνω από 1,53) 112 2,2054 1,85578 0,17536 

EPQ_NEUROTICISM 1   (κάτω από 1,53) 117 6,8547 4,40663 0,40739 

2   (πάνω από 1,53) 112 8,3304 4,42228 0,41787 

EPQ_EXTROVERSION 1   (κάτω από 1,53) 117 16,0855 3,04159 0,28119 

2   (πάνω από 1,53) 112 14,9911 3,43405 0,32449 

EPQ_LIE 1   (κάτω από 1,53) 117 12,9487 3,65033 0,33747 

2   (πάνω από 1,53) 112 12,0625 3,35922 0,31742 
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Πίνακας 2: Συσχετίσεις των ατόμων με τιμές καλύτερες σε σχέση με τον αντίστοιχο 

μέσο όρο του Παράγοντα 2 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των 

υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS  

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

DASTOTAL 1   (κάτω από 1,53) 115 113,0386 24,70716 2,30395 

2   (πάνω από 1,53) 114 117,0862 22,34961 2,09323 

DASAPP 1   (κάτω από 1,53) 115 34,2783 8,84025 0,82436 

2   (πάνω από 1,53) 114 36,4842 8,76602 0,82101 

DASPFT 1   (κάτω από 1,53) 115 38,2391 12,80168 1,19376 

2   (πάνω από 1,53) 114 39,8803 11,08179 1,03790 

STAI_STATE 1   (κάτω από 1,53) 115 31,7227 9,46309 0,88244 

2   (πάνω από 1,53) 114 34,4985 9,84812 0,92236 

STAI_TRAIT 1   (κάτω από 1,53) 115 32,3283 6,66991 0,62197 

2   (πάνω από 1,53) 114 35,7240 7,78992 0,72959 

EPQ_PSYCHOTICISM 1   (κάτω από 1,53) 115 2,1652 2,03449 0,18972 

2   (πάνω από 1,53) 114 2,3509 1,77486 0,16623 

EPQ_NEUROTICISM 1   (κάτω από 1,53) 115 6,8087 4,02818 0,37563 

2   (πάνω από 1,53) 114 8,3509 4,76154 0,44596 

EPQ_EXTROVERSION 1   (κάτω από 1,53) 115 15,9913 2,92147 0,27243 

2   (πάνω από 1,53) 114 15,1053 3,56077 0,33350 

EPQ_LIE 1   (κάτω από 1,53) 115 12,7652 3,46747 0,32334 

2   (πάνω από 1,53) 114 12,2632 3,59216 0,33644 
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Πίνακας 3: Συσχετίσεις των ατόμων με τιμές καλύτερες σε σχέση με τον αντίστοιχο 

μέσο όρο του Παράγοντα 3 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των 

υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

DASTOTAL 1   (κάτω από 1,53) 124 113,8741 25,22990 2,26571 

2   (πάνω από 1,53) 105 116,4464 21,55069 2,10313 

DASAPP 1   (κάτω από 1,53) 124 34,8306 9,46858 0,85030 

2   (πάνω από 1,53) 105 36,0210 8,06402 0,78697 

DASPFT 1   (κάτω από 1,53) 124 38,1359 12,58124 1,12983 

2   (πάνω από 1,53) 105 40,1429 11,18704 1,09174 

STAI_STATE 1   (κάτω από 1,53) 124 32,5681 10,48200 0,94131 

2   (πάνω από 1,53) 105 33,7381 8,77992 0,85683 

STAI_TRAIT 1   (κάτω από 1,53) 124 32,6375 7,51485 0,67485 

2   (πάνω από 1,53) 105 35,6500 7,02110 0,68519 

EPQ_PSYCHOTICISM 1   (κάτω από 1,53) 124 2,2339 1,87456 0,16834 

2   (πάνω από 1,53) 105 2,2857 1,95485 0,19077 

EPQ_NEUROTICISM 1   (κάτω από 1,53) 124 7,0323 4,58157 0,41144 

2   (πάνω από 1,53) 105 8,2190 4,25843 0,41558 

EPQ_EXTROVERSION 1   (κάτω από 1,53) 124 16,2661 2,78237 0,24986 

2   (πάνω από 1,53) 105 14,7048 3,61600 0,35289 

EPQ_LIE 1   (κάτω από 1,53) 124 13,1210 3,33640 0,29962 

2   (πάνω από 1,53) 105 11,8000 3,63583 0,35482 
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Πίνακας 4: Συσχετίσεις των ατόμων με τιμές καλύτερες σε σχέση με τον αντίστοιχο 

μέσο όρο του Παράγοντα 4 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των 

υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

DASTOTAL 1   (κάτω από 1,53) 120 114,1780 23,39681 2,13583 

2   (πάνω από 1,53) 109 116,0175 23,88969 2,28822 

DASAPP 1   (κάτω από 1,53) 120 35,1500 8,70009 0,79421 

2   (πάνω από 1,53) 109 35,6257 9,05269 0,86709 

DASPFT 1   (κάτω από 1,53) 120 38,5179 11,88702 1,08513 

2   (πάνω από 1,53) 109 39,6488 12,10527 1,15947 

STAI_STATE 1   (κάτω από 1,53) 120 32,6329 9,74755 0,88983 

2   (πάνω από 1,53) 109 33,6239 9,74031 0,93295 

STAI_TRAIT 1   (κάτω από 1,53) 120 32,9768 7,01800 0,64065 

2   (πάνω από 1,53) 109 35,1658 7,73051 0,74045 

EPQ_PSYCHOTICISM 1   (κάτω από 1,53) 120 2,0833 1,71294 0,15637 

2   (πάνω από 1,53) 109 2,4495 2,09270 0,20044 

EPQ_NEUROTICISM 1   (κάτω από 1,53) 120 7,3250 4,70323 0,42934 

2   (πάνω από 1,53) 109 7,8532 4,19397 0,40171 

EPQ_EXTROVERSION 1   (κάτω από 1,53) 120 15,8750 3,04466 0,27794 

2   (πάνω από 1,53) 109 15,1927 3,49729 0,33498 

EPQ_LIE 1   (κάτω από 1,53) 120 13,0167 3,34810 0,30564 

2   (πάνω από 1,53) 109 11,9633 3,65890 0,35046 
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Πίνακας 5: Συσχετίσεις των ατόμων με τιμές καλύτερες σε σχέση με τον αντίστοιχο 

μέσο όρο του Παράγοντα 5 του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt και των 

υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

DASTOTAL 1   (κάτω από 1,53) 124 112,9789 24,06007 2,16066 

2   (πάνω από 1,53) 105 117,5036 22,91403 2,23618 

DASAPP 1   (κάτω από 1,53) 124 34,5081 9,07287 0,81477 

2   (πάνω από 1,53) 105 36,4019 8,51584 0,83106 

DASPFT 1   (κάτω από 1,53) 124 37,9021 12,30489 1,10501 

2   (πάνω από 1,53) 105 40,4190 11,49009 1,12132 

STAI_STATE 1   (κάτω από 1,53) 124 32,8356 9,90533 0,88953 

2   (πάνω από 1,53) 105 33,4222 9,56827 0,93377 

STAI_TRAIT 1   (κάτω από 1,53) 124 33,0383 7,17227 0,64409 

2   (πάνω από 1,53) 105 35,1766 7,59659 0,74135 

EPQ_PSYCHOTICISM 1   (κάτω από 1,53) 124 2,2581 1,89080 0,16980 

2   (πάνω από 1,53) 105 2,2571 1,93663 0,18900 

EPQ_NEUROTICISM 1   (κάτω από 1,53) 124 7,0161 4,56388 0,40985 

2   (πάνω από 1,53) 105 8,2381 4,27543 0,41724 

EPQ_EXTROVERSION 1   (κάτω από 1,53) 124 15,8629 3,18108 0,28567 

2   (πάνω από 1,53) 105 15,1810 3,36778 0,32866 

EPQ_LIE 1   (κάτω από 1,53) 124 12,6613 3,51972 0,31608 

2   (πάνω από 1,53) 105 12,3429 3,55406 0,34684 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ΄ 
 

 

Πίνακας 1: Συσχέτιση μεταξύ των ατόμων με τιμή μικρότερη και των ατόμων με τιμή μεγαλύτερη από το μέσο όρο για τον Παράγοντα 1 του ερωτηματολογίου 

του Kelly Glodt και των μέσων τιμών για κάθε μία υποκλίμακα των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS  

 DASTOTAL DASAPP DASPFT STAI_STATE STAI_TRAIT 
EPQ_PSYCHOT

ICISM 

EPQ_NEUROT

ICISM 

EPQ_EXTROVE

RSION 
EPQ_LIE 

Mann-Whitney U 6013,500 5701,000 5913,000 5437,000 4878,500 6439,500 5208,500 5260,500 5480,500 

Wilcoxon W 12916,500 12604,000 12816,000 12340,000 11781,500 12767,500 12111,500 11588,500 11808,500 

Z -1,075 -1,699 -1,276 -2,227 -3,343 -0,229 -2,688 -2,601 -2,147 

P 0,283 0,089 0,202 0,026 0,001 0,819 0,007 0,009 0,032 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Συσχέτιση μεταξύ των ατόμων με τιμή μικρότερη και των ατόμων με τιμή μεγαλύτερη από το μέσο όρο για τον Παράγοντα 2 του ερωτηματολογίου 

του Kelly Glodt και των μέσων τιμών για κάθε μία υποκλίμακα των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

 DASTOTAL DASAPP DASPFT STAI_STATE STAI_TRAIT 
EPQ_PSYCHOT

ICISM 

EPQ_NEUROTI

CISM 

EPQ_EXTROVE

RSION 
EPQ_LIE 

Mann-Whitney U 5878,500 5726,000 6056,000 5413,000 4872,000 5904,000 5338,500 5701,500 6133,000 

Wilcoxon W 12548,500 12396,000 12726,000 12083,000 11542,000 12574,000 12008,500 12256,500 12688,000 

Z -1,350 -1,655 -,996 -2,280 -3,361 -1,324 -2,433 -1,718 -,845 

P ,177 ,098 ,319 ,023 ,001 ,185 ,015 ,086 ,398 
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Πίνακας 3: Συσχέτιση μεταξύ των ατόμων με τιμή μικρότερη και των ατόμων με τιμή μεγαλύτερη από το μέσο όρο για τον Παράγοντα 2 του ερωτηματολογίου 

του Kelly Glodt και των μέσων τιμών για κάθε μία υποκλίμακα των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

 DASTOTAL DASAPP DASPFT STAI_STATE STAI_TRAIT 
EPQ_PSYCHOT

ICISM 

EPQ_NEUROT

ICISM 

EPQ_EXTROVE

RSION 
EPQ_LIE 

Mann-Whitney U 6047,500 6064,000 5876,000 5753,500 4796,000 6460,500 5349,000 4825,000 5219,000 

Wilcoxon W 13797,500 13814,000 13626,000 13503,500 12546,000 14210,500 13099,000 10390,000 10784,000 

Z -0,926 -0,893 -1,270 -1,516 -3,435 -0,101 -2,330 -3,404 -2,595 

P 0,354 0,372 0,204 0,130 0,001 0,920 0,020 0,001 0,009 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Συσχέτιση μεταξύ των ατόμων με τιμή μικρότερη και των ατόμων με τιμή μεγαλύτερη από το μέσο όρο για τον Παράγοντα 4 του ερωτηματολογίου 

του Kelly Glodt και των μέσων τιμών για κάθε μία υποκλίμακα των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

 DASTOTAL DASAPP DASPFT STAI_STATE STAI_TRAIT 
EPQ_PSYCHOT

ICISM 

EPQ_NEUROT

ICISM 

EPQ_EXTROVE

RSION 
EPQ_LIE 

Mann-Whitney U 6326,000 6477,000 6276,000 6106,000 5450,500 5951,000 5902,500 5780,000 5455,500 

Wilcoxon W 13586,000 13737,000 13536,000 13366,000 12710,500 13211,000 13162,500 11775,000 11450,500 

Z -0,427 -0,126 -0,527 -0,867 -2,178 -1,199 -1,277 -1,532 -2,175 

P 0,669 0,900 0,598 0,386 0,029 0,230 0,202 0,126 0,030 
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Πίνακας 5: Συσχέτιση μεταξύ των ατόμων με τιμή μικρότερη και των ατόμων με τιμή μεγαλύτερη από το μέσο όρο για τον Παράγοντα 5 του ερωτηματολογίου 

του Kelly Glodt και των μέσων τιμών για κάθε μία υποκλίμακα των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS 

 DASTOTAL DASAPP DASPFT STAI_STATE STAI_TRAIT 
EPQ_PSYCHOT

ICISM 

EPQ_NEUROT

ICISM 

EPQ_EXTROVE

RSION 
EPQ_LIE 

Mann-Whitney U 5857,500 5826,500 5791,000 6236,500 5365,500 6474,000 5317,000 5665,500 6141,500 

Wilcoxon W 13607,500 13576,500 13541,000 13986,500 13115,500 12039,000 13067,000 11230,500 11706,500 

Z -1,306 -1,369 -1,440 -0,548 -2,293 -0,073 -2,395 -1,706 -0,741 

P 0,191 0,171 0,150 0,584 0,022 0,941 0,017 0,088 0,459 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν΄ 
 

 

Πίνακας 1: Ο συνολικός δείκτης Kelly Glodt με βάση τις μεταβλητές ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 

ΘΕΣΗ, ΦΥΛΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Ερώτηση 
Mann-

Whitney U 
Wilcoxon W Z P 

Είσαστε Διευθυντής/τρια ή 

Υποδιευθυντής/τρια; 

 

13709,000 47900,000 -5,149 0,000 

Πόσα χρόνια έχετε ως Διευθυντής/τρια ή 

Υποδιευθυντής/τρια; 

 

14463,500 41028,500 -5,388 0,000 

Ποιό είναι το φύλο σας; 

 
15619,500 53294,500 -2,881 0,004 

Ποιά είναι η οργανικότητα του σχολείου 

που διευθύνετε; 

 

17159,000 25544,000 -0,976 0,329 

Ποιά είναι η πληθυσμιακή σύνθεση της 

περιοχής του σχολείου που διευθύνετε; 
14853,000 63681,000 -0,721 0,471 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Ο συνολικός δείκτης Kelly Glodt με βάση τις μεταβλητές ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Ερώτηση Χ
2
 

Βαθμός 

ελευθερίας 
P 

Τί τίτλους σπουδών κατέχετε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

- Οργανισμών; 
17,407 2 0,000 
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Πίνακας 3: Τα αντίστοιχα στατιστικά του συνολικού δείκτη Kelly Glodt 

 

Είσαστε Διευθυντής/τρια ή Υποδιευθυντής/τρια; N 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Διευθυντής/τρια 261 1,7144 0,46173 

Υποδιευθυντής/τρια 151 1,9792 0,51441 

Πόσα χρόνια έχετε ως Διευθυντής/τρια ή Υποδιευθυντής/τρια; N 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

3 χρόνια ή λιγότερα 182 1,9526 0,49343 

4 χρόνια ή περισσότερα 230 1,6997 0,47312 

Ποιό είναι το φύλο σας; N 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Άντρας 274 1,7631 0,47817 

Γυναίκα 138 1,9075 0,52316 

Τί τίτλους σπουδών κατέχετε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 

Οργανισμών; N 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Καμία εκπαίδευση 158 1,9367 0,49884 

Σεμιναριακή εκπαίδευση 216 1,7278 0,48408 

Ακαδημαική εκπαίδευση 38 1,7657 0,47394 

Ποιά είναι η πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής του σχολείου 

που διευθύνετε; 
N 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μη Αστική 100 1,8500 0,51520 

Αστική 312 1,7991 0,49224 

Ποιά είναι η οργανικότητα του σχολείου που διευθύνετε; N 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

6/θέσιο – 11/θέσιο 129 1,7733 0,48128 

12/θέσιο 283 1,8288 0,50497 
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Πίνακας 4: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλείσεις 

 

Πόσα χρόνια έχετε ως 

Διευθυντής/τρια ή 

Υποδιευθυντής/τρια; 

Είσαστε Διευθυντής/τρια ή 

Υποδιευθυντής/τρια; 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
N 

3 χρόνια ή λιγότερα Διευθυντής/τρια 1,8407 0,46041 94 

Υποδιευθυντής/τρια 2,0722 0,50193 88 

Total 1,9526 0,49343 182 

4 χρόνια ή περισσότερα Διευθυντής/τρια 1,6433 0,44838 167 

Υποδιευθυντής/τρια 1,8492 0,50716 63 

Total 1,6997 0,47312 230 

Total Διευθυντής/τρια 1,7144 0,46173 261 

Υποδιευθυντής/τρια 1,9792 0,51441 151 

Total 1,8114 0,49776 412 

Πόσα χρόνια έχετε ως 

Διευθυντής/τρια ή 

Υποδιευθυντής/τρια; 

Ποιό είναι το φύλο σας; 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
N 

3 χρόνια ή λιγότερα Άντρας 1,8842 0,48075 99 

Γυναίκα 2,0343 0,49882 83 

Total 1,9526 0,49343 182 

4 χρόνια ή περισσότερα Άντρας 1,6945 0,46421 175 

Γυναίκα 1,7161 0,50450 55 

Total 1,6997 0,47312 230 

Total Άντρας 1,7631 0,47817 274 

Γυναίκα 1,9075 0,52316 138 

Total 1,8114 0,49776 412 

Πόσα χρόνια έχετε ως 

Διευθυντής/τρια ή 

Υποδιευθυντής/τρια; 

Τί τίτλους σπουδών κατέχετε 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 

Οργανισμών; 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
N 

3 χρόνια ή λιγότερα Καμία εκπαίδευση 2,0213 0,47549 85 

Σεμιναριακή εκπαίδευση 1,8820 0,51155 75 

Ακαδημαική εκπαίδευση 1,9283 0,48432 22 

Total 1,9526 0,49343 182 

Πόσα χρόνια έχετε ως 

Διευθυντής/τρια ή 

Υποδιευθυντής/τρια; 

Ποιά είναι η πληθυσμιακή 

σύνθεση της περιοχής του 

σχολείου που διευθύνετε; 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
N 

3 χρόνια ή λιγότερα Μη Αστική 1,9280 0,49663 48 

Αστική 1,9615 0,49385 134 

Total 1,9526 0,49343 182 

4 χρόνια ή περισσότερα Μη Αστική 1,7780 0,52626 52 

Αστική 1,6768 0,45549 178 

Total 1,6997 0,47312 230 
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Total Μη Αστική 1,8500 0,51520 100 

Αστική 1,7991 0,49224 312 

Total 1,8114 0,49776 412 

Πόσα χρόνια έχετε ως 

Διευθυντής/τρια ή 

Υποδιευθυντής/τρια; 

Ποιά είναι η οργανικότητα 

του σχολείου που διευθύνετε; 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
N 

3 χρόνια ή λιγότερα 6/θέσιο – 11/θέσιο 1,8505 0,42316 55 

12/θέσιο 1,9969 0,51623 127 

Total 1,9526 0,49343 182 

4 χρόνια ή περισσότερα 6/θέσιο – 11/θέσιο 1,7159 0,51562 74 

12/θέσιο 1,6920 0,45311 156 

Total 1,6997 0,47312 230 

Total 6/θέσιο – 11/θέσιο 1,7733 0,48128 129 

12/θέσιο 1,8288 0,50497 283 

Total 1,8114 0,49776 412 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Levene's Test of Equality of Error Variances 

Ερώτηση F 
Βαθμός 

ελευθερίας 
1 

Βαθμός 
ελευθερίας 

2 
P 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ + ΘΕΣΗ + ΕΜΠΕΙΡΙΑ * ΘΕΣΗ 0,873 3 408 0,455 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ + ΦΥΛΟ + ΕΜΠΕΙΡΙΑ * ΦΥΛΟ 0,572 3 408 0,634 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ + ΔΙΟΙΚ_ΕΠΙΧ + ΕΜΠΕΙΡΙΑ * ΔΙΟΙΚ_ΕΠΙΧ 0,963 5 406 0,440 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ + ΠΕΡΙΟΧΗ + ΕΜΠΕΙΡΙΑ * ΠΕΡΙΟΧΗ 0,277 3 408 0,842 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ + ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ + ΕΜΠΕΙΡΙΑ * 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 1,073 3 408 0,360 
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Πίνακας 6: Tests of Between-Subjects Effects 

 

Question Source 

Type III 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Square 
F P 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ + ΘΕΣΗ 

+ ΕΜΠΕΙΡΙΑ * 

ΘΕΣΗ 

 

Corrected Model 10,878a 3 3,626 16,266 0,000 

Intercept 1250,247 1 1250,247 5608,440 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,030 1 4,030 18,079 0,000 

ΘΕΣΗ 4,363 1 4,363 19,572 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ * ΘΕΣΗ 0,015 1 0,015 0,067 0,795 

Error 90,952 408 0,223   

Total 1453,708 412    

Corrected Total 101,830 411    

ΕΜΠΕΙΡΙΑ + 

ΦΥΛΟ + 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ * ΦΥΛΟ 

Corrected Model 7,538a 3 2,513 10,872 0,000 

Intercept 1166,576 1 1166,576 5047,716 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5,602 1 5,602 24,238 0,000 

ΦΥΛΟ 0,640 1 0,640 2,768 0,097 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ * ΦΥΛΟ 0,359 1 0,359 1,552 0,214 

Error 94,293 408 0,231   

Total 1453,708 412    

Corrected Total 101,830 411    

ΕΜΠΕΙΡΙΑ + 

ΔΙΟΙΚ_ΕΠΙΧ + 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ * 

ΔΙΟΙΚ_ΕΠΙΧ 

 

Corrected Model 9,499a 5 1,900 8,354 0,000 

Intercept 766,293 1 766,293 3369,549 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,218 1 4,218 18,545 0,000 

ΔΙΟΙΚ_ΕΠΙΧ 2,751 2 1,376 6,049 0,003 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ * 

ΔΙΟΙΚ_ΕΠΙΧ 

0,315 2 0,158 0,693 0,501 

Error 92,331 406 0,227   

Total 1453,708 412    

Corrected Total 101,830 411    

ΕΜΠΕΙΡΙΑ + 

ΠΕΡΙΟΧΗ + 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ * 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Corrected Model 6,953a 3 2,318 9,967 0,000 

Intercept 1014,924 1 1014,924 4364,475 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3,555 1 3,555 15,288 0,000 

ΠΕΡΙΟΧΗ 0,086 1 0,086 0,371 0,543 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ * 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

0,341 1 0,341 1,468 0,226 

Error 94,877 408 0,233   

Total 1453,708 412    

Corrected Total 101,830 411    
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Ερώτηση Source 
Type III Sum 

of Squares 
df Mean Square F P. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ + 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ + 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ * 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Corrected Model 7,352a 3 2,451 10,583 0,000 

Intercept 1144,829 1 1144,829 4943,896 0,000 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 4,201 1 4,201 18,142 0,000 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 0,326 1 0,326 1,408 0,236 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ * 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 

0,630 1 0,630 2,722 0,100 

Error 94,478 408 0,232   

Total 1453,708 412    

Corrected Total 101,830 411    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ξ΄ 

 

Πίνακας 1: Συσχέτιση των μέσων τιμών των παραγόντων των ερωτηματολογίων EPQ, 

STAI και DAS μεταξύ ατόμων με τιμή για τον Παράγοντα 1 του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt κάτω από τη μέση τιμή μείον μία τυπική απόκλιση (Μ.Ο.–Τ.Α.) και ατόμων 

με τιμή πάνω από τη μέση τιμή συν μία τυπική απόκλιση (Μ.Ο.+Τ.Α.) 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 

DASTOTAL 659,500 1439,500 -1,348 0,178 

DASAPP 651,500 1431,500 -1,426 0,154 

DASPFT 646,500 1426,500 -1,474 0,141 

STAI_STATE 557,500 1337,500 -2,332 0,020 

STAI_TRAIT 461,500 1241,500 -3,257 0,001 

EPQ_PSYCHOTICISM 745,500 1606,500 -0,533 0,594 

EPQ_NEUROTICISM 580,000 1360,000 -2,120 0,034 

EPQ_EXTROVERSION 657,000 1518,000 -1,388 0,165 

EPQ_LIE 590,000 1451,000 -2,028 0,043 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Συσχέτιση των μέσων τιμών των παραγόντων των ερωτηματολογίων EPQ, 

STAI και DAS μεταξύ ατόμων με τιμή για τον Παράγοντα 2 του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt κάτω από τη μέση τιμή μείον μία τυπική απόκλιση (Μ.Ο.–Τ.Α.) και ατόμων 

με τιμή πάνω από τη μέση τιμή συν μία τυπική απόκλιση (Μ.Ο.+Τ.Α.) 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 

DASTOTAL 521,500 1649,500 -1,496 0,135 

DASAPP 508,000 1636,000 -1,645 0,100 

DASPFT 539,000 1667,000 -1,304 0,192 

STAI_STATE 355,000 1483,000 -3,325 0,001 

STAI_TRAIT 193,000 1321,000 -5,100 0,000 

EPQ_PSYCHOTICISM 588,000 1716,000 -0,782 0,434 

EPQ_NEUROTICISM 459,500 1587,500 -2,182 0,029 

EPQ_EXTROVERSION 462,000 868,000 -2,168 0,030 

EPQ_LIE 572,000 978,000 -0,948 0,343 
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Πίνακας 3: Συσχέτιση των μέσων τιμών των παραγόντων των ερωτηματολογίων EPQ, 

STAI και DAS μεταξύ ατόμων με τιμή για τον Παράγοντα 3 του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt κάτω από τη μέση τιμή μείον μία τυπική απόκλιση (Μ.Ο.–Τ.Α.) και ατόμων 

με τιμή πάνω από τη μέση τιμή συν μία τυπική απόκλιση (Μ.Ο.+Τ.Α.) 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 

DASTOTAL 1208,500 2804,500 -1,522 0,128 

DASAPP 1153,000 2749,000 -1,865 0,062 

DASPFT 1194,500 2790,500 -1,609 0,108 

STAI_STATE 1089,500 2685,500 -2,256 0,024 

STAI_TRAIT 797,000 2393,000 -4,057 0,000 

EPQ_PSYCHOTICISM 1340,000 2936,000 -0,729 0,466 

EPQ_NEUROTICISM 942,500 2538,500 -3,166 0,002 

EPQ_EXTROVERSION 977,000 2355,000 -2,969 0,003 

EPQ_LIE 1130,500 2508,500 -2,012 0,044 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Συσχέτιση των μέσων τιμών των παραγόντων των ερωτηματολογίων EPQ, 

STAI και DAS μεταξύ ατόμων με τιμή για τον Παράγοντα 4 του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt κάτω από τη μέση τιμή μείον μία τυπική απόκλιση (Μ.Ο.–Τ.Α.) και ατόμων 

με τιμή πάνω από τη μέση τιμή συν μία τυπική απόκλιση (Μ.Ο.+Τ.Α.) 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 

DASTOTAL 808,500 2033,500 -1,049 0,294 

DASAPP 783,000 2008,000 -1,268 0,205 

DASPFT 831,500 2056,500 -0,852 0,394 

STAI_STATE 780,500 2005,500 -1,290 0,197 

STAI_TRAIT 577,000 1802,000 -3,033 0,002 

EPQ_PSYCHOTICISM 840,000 2065,000 -0,798 0,425 

EPQ_NEUROTICISM 596,500 1821,500 -2,872 0,004 

EPQ_EXTROVERSION 724,500 1465,500 -1,783 0,075 

EPQ_LIE 659,500 1400,500 -2,338 0,019 
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Πίνακας 5: Συσχέτιση των μέσων τιμών των παραγόντων των ερωτηματολογίων EPQ, 

STAI και DAS μεταξύ ατόμων με τιμή για τον Παράγοντα 5 του ερωτηματολογίου του 

Kelly Glodt κάτω από τη μέση τιμή μείον μία τυπική απόκλιση (Μ.Ο.–Τ.Α.) και ατόμων 

με τιμή πάνω από τη μέση τιμή συν μία τυπική απόκλιση (Μ.Ο.+Τ.Α.) 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 

DASTOTAL 840,000 2218,000 -1,749 0,080 

DASAPP 820,500 2198,500 -1,901 0,057 

DASPFT 896,000 2274,000 -1,316 0,188 

STAI_STATE 846,500 2224,500 -1,701 0,089 

STAI_TRAIT 749,500 2127,500 -2,452 0,014 

EPQ_PSYCHOTICISM 1044,500 1905,500 -0,170 0,865 

EPQ_NEUROTICISM 764,000 2142,000 -2,344 0,019 

EPQ_EXTROVERSION 685,500 1546,500 -2,980 0,003 

EPQ_LIE 968,000 1829,000 -0,762 0,446 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο΄  
 

 

Πίνακας 1: Περιγραφικά στατιστικά για τη συσχέτιση των μέσων τιμών των παραγόντων 

των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS μεταξύ ατόμων με τιμή για τον Παράγοντα 1 

του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt κάτω από τη μέση τιμή μείον μία τυπική απόκλιση 

(Μ.Ο.–Τ.Α.) και ατόμων με τιμή πάνω από τη μέση τιμή συν μία τυπική απόκλιση 

(Μ.Ο.+Τ.Α.)  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 N Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Μ.Ο.–Τ.Α. DASTOTAL 

39 

108,7751 27,20771 

DASAPP 33,2821 9,80051 

DASPFT 35,1026 13,03193 

STAI_STATE 30,8946 9,50527 

STAI_TRAIT 32,3866 7,40026 

EPQ_PSYCHOTICISM 2,4615 1,75988 

EPQ_NEUROTICISM 6,5128 4,58758 

EPQ_EXTROVERSION 16,0000 2,64575 

EPQ_LIE 13,7436 3,30644 

Μ.Ο.+Τ.Α. DASTOTAL 

41 

116,0019 21,33479 

DASAPP 36,5854 8,71486 

DASPFT 38,9268 11,27473 

STAI_STATE 35,8862 10,08536 

STAI_TRAIT 37,3114 7,06531 

EPQ_PSYCHOTICISM 2,1707 1,68675 

EPQ_NEUROTICISM 8,4878 4,37105 

EPQ_EXTROVERSION 14,8049 3,73644 

EPQ_LIE 12,2927 3,34846 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚAI ΑΣΚΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
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Πίνακας 2: Περιγραφικά στατιστικά για τη συσχέτιση των μέσων τιμών των παραγόντων 

των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS μεταξύ ατόμων με τιμή για τον Παράγοντα 2 

του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt κάτω από τη μέση τιμή μείον μία τυπική απόκλιση 

(Μ.Ο.–Τ.Α.) και ατόμων με τιμή πάνω από τη μέση τιμή συν μία τυπική απόκλιση 

(Μ.Ο.+Τ.Α.) 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 N Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Μ.Ο.–Τ.Α. DASTOTAL 

47 

108,3241 25,44702 

DASAPP 33,0638 8,05526 

DASPFT 35,4894 13,74120 

STAI_STATE 28,5745 7,87388 

STAI_TRAIT 29,9823 5,99520 

EPQ_PSYCHOTICISM 2,3404 2,26770 

EPQ_NEUROTICISM 6,4468 3,78675 

EPQ_EXTROVERSION 16,2766 2,66786 

EPQ_LIE 13,0851 3,44415 

Μ.Ο.+Τ.Α. DASTOTAL 

28 

116,2026 25,09003 

DASAPP 36,7286 9,24982 

DASPFT 39,5255 12,55832 

STAI_STATE 36,7976 11,32728 

STAI_TRAIT 38,4231 6,07061 

EPQ_PSYCHOTICISM 2,5000 1,93410 

EPQ_NEUROTICISM 8,9643 4,69422 

EPQ_EXTROVERSION 13,7857 4,60561 

EPQ_LIE 12,0714 4,07275 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ 

ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
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Πίνακας 3: Περιγραφικά στατιστικά για τη συσχέτιση των μέσων τιμών των παραγόντων 

των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS μεταξύ ατόμων με τιμή για τον Παράγοντα 3 

του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt κάτω από τη μέση τιμή μείον μία τυπική απόκλιση 

(Μ.Ο.–Τ.Α.) και ατόμων με τιμή πάνω από τη μέση τιμή συν μία τυπική απόκλιση 

(Μ.Ο.+Τ.Α.) 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3 N Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Μ.Ο.–Τ.Α. DASTOTAL 

56 

113,3970 22,16391 

DASAPP 34,1429 8,33487 

DASPFT 37,4643 12,14004 

STAI_STATE 30,2659 9,04523 

STAI_TRAIT 31,0489 6,73182 

EPQ_PSYCHOTICISM 2,1071 1,82586 

EPQ_NEUROTICISM 6,4643 4,25960 

EPQ_EXTROVERSION 16,3214 2,60145 

EPQ_LIE 13,7321 3,40850 

Μ.Ο.+Τ.Α. DASTOTAL 

52 

118,9477 23,74912 

DASAPP 37,0346 8,53410 

DASPFT 41,2940 12,63140 

STAI_STATE 33,9423 9,27661 

STAI_TRAIT 36,2263 6,70761 

EPQ_PSYCHOTICISM 2,3462 1,92898 

EPQ_NEUROTICISM 9,0769 4,38735 

EPQ_EXTROVERSION 13,9615 4,06786 

EPQ_LIE 12,3462 3,45778 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
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Πίνακας 4: Περιγραφικά στατιστικά για τη συσχέτιση των μέσων τιμών των παραγόντων 

των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS μεταξύ ατόμων με τιμή για τον Παράγοντα 4 

του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt κάτω από τη μέση τιμή μείον μία τυπική απόκλιση 

(Μ.Ο.–Τ.Α.) και ατόμων με τιμή πάνω από τη μέση τιμή συν μία τυπική απόκλιση 

(Μ.Ο.+Τ.Α.) 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4 N Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Μ.Ο.–Τ.Α. DASTOTAL 

49 

110,0858 26,32199 

DASAPP 33,7143 9,35192 

DASPFT 36,6020 13,13828 

STAI_STATE 30,3537 9,50289 

STAI_TRAIT 31,0722 6,47704 

EPQ_PSYCHOTICISM 2,0612 1,21464 

EPQ_NEUROTICISM 5,7959 4,02067 

EPQ_EXTROVERSION 15,8163 3,11364 

EPQ_LIE 13,5714 3,20806 

Μ.Ο.+Τ.Α. DASTOTAL 

38 

116,1599 28,73267 

DASAPP 36,7105 10,29801 

DASPFT 39,5263 13,69896 

STAI_STATE 33,1667 11,04665 

STAI_TRAIT 35,8907 8,14556 

EPQ_PSYCHOTICISM 2,5789 2,17643 

EPQ_NEUROTICISM 8,4737 4,29164 

EPQ_EXTROVERSION 14,1579 4,11672 

EPQ_LIE 11,7632 3,28333 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
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Πίνακας 5: Περιγραφικά στατιστικά για τη συσχέτιση των μέσων τιμών των παραγόντων 

των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS μεταξύ ατόμων με τιμή για τον Παράγοντα 5 

του ερωτηματολογίου του Kelly Glodt κάτω από τη μέση τιμή μείον μία τυπική απόκλιση 

(Μ.Ο.–Τ.Α.) και ατόμων με τιμή πάνω από τη μέση τιμή συν μία τυπική απόκλιση 

(Μ.Ο.+Τ.Α.) 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5 N Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Μ.Ο.–Τ.Α. DASTOTAL 

52 

108,1346 24,80277 

DASAPP 32,0000 8,49452 

DASPFT 36,9423 13,44183 

STAI_STATE 31,1229 10,57368 

STAI_TRAIT 32,6015 7,94501 

EPQ_PSYCHOTICISM 2,3462 1,93912 

EPQ_NEUROTICISM 6,9231 4,42739 

EPQ_EXTROVERSION 16,5192 2,68978 

EPQ_LIE 13,0962 3,44286 

Μ.Ο.+Τ.Α. DASTOTAL 

41 

117,3921 22,13847 

DASAPP 36,1220 9,43980 

DASPFT 40,1220 11,04128 

STAI_STATE 34,3008 10,48062 

STAI_TRAIT 36,5835 8,00608 

EPQ_PSYCHOTICISM 2,0976 1,33800 

EPQ_NEUROTICISM 8,8293 3,94273 

EPQ_EXTROVERSION 14,4146 4,01233 

EPQ_LIE 12,6585 3,32122 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 5: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π΄ 
  

Πίνακας 1: Στατιστικοί έλεγχοι στις αξιολογήσεις μεταξύ του δημογραφικού παράγοντα 

Ηλικία των ερωτηθέντων και των 9 παραγόντων των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και 

DAS 

 Ηλικία 

DASTOTAL Pearson Correlation 0,057 

P 0,388 

DASAPP Pearson Correlation 0,086 

P 0,196 

DASPFT Pearson Correlation 0,042 

P 0,530 

STAI_STATE Pearson Correlation 0,057 

P 0,387 

STAI_TRAIT Pearson Correlation 0,032 

P 0,632 

EPQ_PSYCHOTICISM Pearson Correlation 0,040 

P 0,550 

EPQ_NEUROTICISM Pearson Correlation 0,049 

P 0,459 

EPQ_EXTROVERSION Pearson Correlation -0,125 

P 0,060 

EPQ_LIE Pearson Correlation 0,031 

P 0,641 

Ν=229
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Πίνακας 2: Σύγκριση του δημογραφικού παράγοντα Θέση των ερωτηθέντων με τους 9 

παράγοντες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS  

 
 N Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

DASTOTAL Διευθυντής/τρια 151 114,2383 24,74862 

Υποδιευθυντής/τρια 78 116,6318 21,26022 

DASAPP Διευθυντής/τρια 151 35,1470 9,08997 

Υποδιευθυντής/τρια 78 35,8205 8,41573 

DASPFT Διευθυντής/τρια 151 39,1362 12,41560 

Υποδιευθυντής/τρια 78 38,9011 11,15943 

STAI_STATE Διευθυντής/τρια 151 33,2447 9,91186 

Υποδιευθυντής/τρια 78 32,8333 9,44136 

STAI_TRAIT Διευθυντής/τρια 151 34,1573 7,34478 

Υποδιευθυντής/τρια 78 33,7505 7,63496 

EPQ_PSYCHOTICISM Διευθυντής/τρια 151 2,2252 1,96697 

Υποδιευθυντής/τρια 78 2,3205 1,79822 

EPQ_NEUROTICISM Διευθυντής/τρια 151 7,6821 4,45626 

Υποδιευθυντής/τρια 78 7,3718 4,50716 

EPQ_EXTROVERSION Διευθυντής/τρια 151 15,5762 3,20507 

Υποδιευθυντής/τρια 78 15,5000 3,43681 

EPQ_LIE Διευθυντής/τρια 151 12,3974 3,64432 

Υποδιευθυντής/τρια 78 12,7436 3,31246 

 
 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Mann-Whitney Test για τη μεταβλητή Θέση 

 

 DASTO

TAL 

DASAP

P 

DASPF

T 

STAI_S

TATE 

STAI_T

RAIT 

EPQ_PS

YCHOTI

CISM 

EPQ_NE

UROTIC

ISM 

EPQ_EX

TROVER

SION 

EPQ_L

IE 

Mann-

Whitney 

U 

5481,000 5559,500 5886,000 5801,500 5713,500 5545,500 5665,500 5855,000 5579,000 

Wilcoxon 

W 

16957,000 17035,500 8967,000 8882,500 8794,500 17021,500 8746,500 17331,000 17055,000 

Z -0,859 -0,694 -0,006 -0,184 -0,370 -0,737 -0,472 -0,072 -0,655 

P 0,390 0,488 0,995 0,854 0,712 0,461 0,637 0,942 0,512 
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Πίνακας 4: Σύγκριση του δημογραφικού παράγοντα Χρόνια Υπηρεσίας στη Θέση των 

ερωτηθέντων με τους 9 παράγοντες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS  

 
 N Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

DASTOTAL 3 χρόνια ή λιγότερα 95 114,7393 24,21548 

4 χρόνια ή περισσότερα 134 115,2763 23,24048 

DASAPP 3 χρόνια ή λιγότερα 95 35,3789 9,05207 

4 χρόνια ή περισσότερα 134 35,3746 8,74389 

DASPFT 3 χρόνια ή λιγότερα 95 38,4842 12,73366 

4 χρόνια ή περισσότερα 134 39,4616 11,44425 

STAI_STATE 3 χρόνια ή λιγότερα 95 33,1374 9,90152 

4 χρόνια ή περισσότερα 134 33,0813 9,65310 

STAI_TRAIT 3 χρόνια ή λιγότερα 95 34,2889 7,62364 

4 χρόνια ή περισσότερα 134 33,8272 7,31349 

EPQ_PSYCHOTICISM 3 χρόνια ή λιγότερα 95 2,3368 2,06599 

4 χρόνια ή περισσότερα 134 2,2015 1,79297 

EPQ_NEUROTICISM 3 χρόνια ή λιγότερα 95 7,4000 4,42767 

4 χρόνια ή περισσότερα 134 7,7015 4,50569 

EPQ_EXTROVERSION 3 χρόνια ή λιγότερα 95 15,4947 3,38920 

4 χρόνια ή περισσότερα 134 15,5896 3,20998 

EPQ_LIE 3 χρόνια ή λιγότερα 95 12,4947 3,57852 

4 χρόνια ή περισσότερα 134 12,5299 3,51086 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Mann-Whitney Test για τη μεταβλητή Θέση 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 

DASTOTAL 6260,000 10820,000 -0,213 0,832 

DASAPP 6319,500 10879,500 -0,092 0,927 

DASPFT 5934,500 10494,500 -0,872 0,383 

STAI_STATE 6349,000 10909,000 -0,032 0,974 

STAI_TRAIT 6171,500 15216,500 -0,392 0,695 

EPQ_PSYCHOTICISM 6305,000 15350,000 -0,124 0,901 

EPQ_NEUROTICISM 6139,000 10699,000 -0,459 0,646 

EPQ_EXTROVERSION 6305,000 10865,000 -0,123 0,902 

EPQ_LIE 6311,000 10871,000 -0,110 0,913 
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Πίνακας 6: Σύγκριση του δημογραφικού παράγοντα Φύλο των ερωτηθέντων με τους 9 

παράγοντες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS  

 
 N Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

DASTOTAL Άντρας 162 116,4337 22,99936 

Γυναίκα 67 111,7164 24,84912 

DASAPP Άντρας 162 35,6062 8,64334 

Γυναίκα 67 34,8209 9,38556 

DASPFT Άντρας 162 39,6781 11,45425 

Γυναίκα 67 37,5522 13,12906 

STAI_STATE Άντρας 162 32,4660 9,09206 

Γυναίκα 67 34,6484 11,06064 

STAI_TRAIT Άντρας 162 33,3480 6,82604 

Γυναίκα 67 35,6406 8,56171 

EPQ_PSYCHOTICISM Άντρας 162 2,3457 2,09501 

Γυναίκα 67 2,0448 1,34201 

EPQ_NEUROTICISM Άντρας 162 7,4383 4,45396 

Γυναίκα 67 7,9104 4,51171 

EPQ_EXTROVERSION Άντρας 162 15,4136 3,28869 

Γυναίκα 67 15,8806 3,25447 

EPQ_LIE Άντρας 162 12,2284 3,81119 

Γυναίκα 67 13,2090 2,63736 

 

 

 

Πίνακας 7: Mann-Whitney Test για τη μεταβλητή Φύλο 
 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 

DASTOTAL 4698,000 6976,000 -1,599 0,110 

DASAPP 5099,000 7377,000 -0,720 0,472 

DASPFT 4754,500 7032,500 -1,475 0,140 

STAI_STATE 4926,500 18129,500 -1,098 0,272 

STAI_TRAIT 4648,500 17851,500 -1,709 0,088 

EPQ_PSYCHOTICISM 5302,500 7580,500 -0,278 0,781 

EPQ_NEUROTICISM 5096,000 18299,000 -0,728 0,467 

EPQ_EXTROVERSION 4896,000 18099,000 -1,175 0,240 

EPQ_LIE 4719,000 17922,000 -1,559 0,119 
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Πίνακας 8: Σύγκριση του δημογραφικού παράγοντα Περιοχή των ερωτηθέντων με τους 9 

παράγοντες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS  

 
 N Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

DASTOTAL Μη Αστική 57 116,6281 23,28375 

Αστική 172 114,5318 23,74634 

DASAPP Μη Αστική 57 35,8842 8,72312 

Αστική 172 35,2081 8,91486 

DASPFT Μη Αστική 57 40,0526 11,77587 

Αστική 172 38,7259 12,06053 

STAI_STATE Μη Αστική 57 34,1423 9,84198 

Αστική 172 32,7607 9,70411 

STAI_TRAIT Μη Αστική 57 34,5158 6,31909 

Αστική 172 33,8540 7,77386 

EPQ_PSYCHOTICISM Μη Αστική 57 2,0351 1,86092 

Αστική 172 2,3314 1,92264 

EPQ_NEUROTICISM Μη Αστική 57 7,1228 4,03144 

Αστική 172 7,7267 4,60241 

EPQ_EXTROVERSION Μη Αστική 57 15,6842 3,15186 

Αστική 172 15,5058 3,32718 

EPQ_LIE Μη Αστική 57 12,3158 3,78983 

Αστική 172 12,5814 3,45045 

 

 

 
 

Πίνακας 9: Mann-Whitney Test για τη μεταβλητή Περιοχή 
 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 

DASTOTAL 4493,000 19371,000 -0,944 0,345 

DASAPP 4602,500 19480,500 -0,691 0,489 

DASPFT 4580,000 19458,000 -0,743 0,457 

STAI_STATE 4468,500 19346,500 -1,001 0,317 

STAI_TRAIT 4535,500 19413,500 -0,846 0,397 

EPQ_PSYCHOTICISM 4404,000 6057,000 -1,171 0,241 

EPQ_NEUROTICISM 4620,000 6273,000 -0,652 0,514 

EPQ_EXTROVERSION 4793,000 19671,000 -0,254 0,800 

EPQ_LIE 4822,500 6475,500 -0,184 0,854 
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Πίνακας 10: Σύγκριση του δημογραφικού παράγοντα Οργανικότητα των ερωτηθέντων με 

τους 9 παράγοντες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS  

 
 N Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

DASTOTAL 6/θέσιο – 11/θέσιο 66 115,5664 24,02974 

12/θέσιο 163 114,8459 23,49354 

DASAPP 6/θέσιο – 11/θέσιο 66 35,1030 9,00764 

12/θέσιο 163 35,4871 8,81570 

DASPFT 6/θέσιο – 11/θέσιο 66 39,4946 12,16069 

12/θέσιο 163 38,8786 11,93702 

STAI_STATE 6/θέσιο – 11/θέσιο 66 33,8232 9,80548 

12/θέσιο 163 32,8136 9,72197 

STAI_TRAIT 6/θέσιο – 11/θέσιο 66 34,4732 7,02620 

12/θέσιο 163 33,8347 7,60152 

EPQ_PSYCHOTICISM 6/θέσιο – 11/θέσιο 66 2,4848 2,18556 

12/θέσιο 163 2,1656 1,78216 

EPQ_NEUROTICISM 6/θέσιο – 11/θέσιο 66 7,2424 4,18812 

12/θέσιο 163 7,7117 4,57951 

EPQ_EXTROVERSION 6/θέσιο – 11/θέσιο 66 15,2424 3,36526 

12/θέσιο 163 15,6748 3,24491 

EPQ_LIE 6/θέσιο – 11/θέσιο 66 12,8030 3,59581 

12/θέσιο 163 12,3988 3,50932 

 

  
 

Πίνακας 11: Mann-Whitney Test για τη μεταβλητή Οργανικότητα 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 

DASTOTAL 5334,500 18700,500 -0,098 0,922 

DASAPP 5190,500 7401,500 -0,415 0,678 

DASPFT 5220,000 18586,000 -0,350 0,726 

STAI_STATE 5004,000 18370,000 -0,826 0,409 

STAI_TRAIT 4941,000 18307,000 -0,966 0,334 

EPQ_PSYCHOTICISM 5048,000 18414,000 -0,743 0,457 

EPQ_NEUROTICISM 5148,500 7359,500 -0,509 0,611 

EPQ_EXTROVERSION 4898,500 7109,500 -1,068 0,286 

EPQ_LIE 5001,000 18367,000 -0,836 0,403 
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Πίνακας 12: Σύγκριση του δημογραφικού παράγοντα Τίτλοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

των ερωτηθέντων με τους 9 παράγοντες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS  

 N Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

DASTOTAL Καμία εκπαίδευση 73 112,3425 24,75391 

Σεμιναριακή εκπαίδευση 133 115,8065 22,49204 

Ακαδημαική εκπαίδευση 23 119,3043 26,15415 

Total 229 115,0535 23,59867 

DASAPP Καμία εκπαίδευση 73 35,3397 9,42088 

Σεμιναριακή εκπαίδευση 133 35,4015 8,50727 

Ακαδημαική εκπαίδευση 23 35,3478 9,35953 

Total 229 35,3764 8,85333 

DASPFT Καμία εκπαίδευση 73 36,9726 12,33105 

Σεμιναριακή εκπαίδευση 133 39,6305 11,27642 

Ακαδημαική εκπαίδευση 23 42,3478 14,09580 

Total 229 39,0561 11,97841 

STAI_STATE Καμία εκπαίδευση 73 32,9315 10,86633 

Σεμιναριακή εκπαίδευση 133 33,2018 9,21522 

Ακαδημαική εκπαίδευση 23 33,0918 9,28025 

Total 229 33,1046 9,73535 

STAI_TRAIT Καμία εκπαίδευση 73 34,0674 8,29073 

Σεμιναριακή εκπαίδευση 133 33,8268 7,01767 

Ακαδημαική εκπαίδευση 23 34,9739 7,11319 

Total 229 34,0187 7,43065 

EPQ_PSYCHOTICISM Καμία εκπαίδευση 73 2,4795 1,97983 

Σεμιναριακή εκπαίδευση 133 2,1880 1,89157 

Ακαδημαική εκπαίδευση 23 1,9565 1,77042 

Total 229 2,2576 1,90774 

EPQ_NEUROTICISM Καμία εκπαίδευση 73 7,3973 4,88404 

Σεμιναριακή εκπαίδευση 133 7,5789 4,24659 

Ακαδημαική εκπαίδευση 23 8,1304 4,47523 

Total 229 7,5764 4,46620 

EPQ_EXTROVERSION Καμία εκπαίδευση 73 15,2740 3,55223 

Σεμιναριακή εκπαίδευση 133 15,6917 3,04805 

Ακαδημαική εκπαίδευση 23 15,6087 3,73849 

Total 229 15,5502 3,27850 

EPQ_LIE Καμία εκπαίδευση 73 12,8493 3,38161 

Σεμιναριακή εκπαίδευση 133 12,3985 3,71512 

Ακαδημαική εκπαίδευση 23 12,1304 2,89677 

Total 229 12,5153 3,53131 

Ν=229 
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Πίνακας 13: Kruskal-Wallis Test για τη μεταβλητή Τίτλοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 X
2
 

Βαθμός 

Ελευθερίας 
P 

DASTOTAL 1,030 2 0,598 

DASAPP 0,134 2 0,935 

DASPFT 3,886 2 0,143 

STAI_STATE 0,402 2 0,818 

STAI_TRAIT 0,402 2 0,818 

EPQ_PSYCHOTICISM 1,915 2 0,384 

EPQ_NEUROTICISM 0,881 2 0,644 

EPQ_EXTROVERSION 0,709 2 0,701 

EPQ_LIE 0,947 2 0,623 
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Πίνακας 14: Σύγκριση του δημογραφικού παράγοντα Ηλικία των ερωτηθέντων με τους 9 

παράγοντες των ερωτηματολογίων EPQ, STAI και DAS  

 N Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

DASTOTAL 36-45 33 112,2727 24,44800 

46-55 187 115,3490 23,45798 

56-65 9 119,1111 25,18653 

Total 229 115,0535 23,59867 

DASAPP 36-45 33 33,5152 9,34118 

46-55 187 35,6481 8,75222 

56-65 9 36,5556 9,28858 

Total 229 35,3764 8,85333 

DASPFT 36-45 33 38,9091 11,90159 

46-55 187 38,8549 12,09611 

56-65 9 43,7778 9,73111 

Total 229 39,0561 11,97841 

STAI_STATE 36-45 33 32,7727 9,68172 

46-55 187 32,9382 9,64051 

56-65 9 37,7778 11,81924 

Total 229 33,1046 9,73535 

STAI_TRAIT 36-45 33 33,9697 8,40567 

46-55 187 33,9160 7,22736 

56-65 9 36,3333 8,38153 

Total 229 34,0187 7,43065 

EPQ_PSYCHOTICISM 36-45 33 1,9394 1,53987 

46-55 187 2,3316 1,96945 

56-65 9 1,8889 1,83333 

Total 229 2,2576 1,90774 

EPQ_NEUROTICISM 36-45 33 7,6061 4,63640 

46-55 187 7,4545 4,42522 

56-65 9 10,0000 4,50000 

Total 229 7,5764 4,46620 

EPQ_EXTROVERSION 36-45 33 16,5758 2,03148 

46-55 187 15,3957 3,46931 

56-65 9 15,0000 2,17945 

Total 229 15,5502 3,27850 

EPQ_LIE 36-45 33 12,4545 3,55397 

46-55 187 12,4813 3,54744 

56-65 9 13,4444 3,35824 

Total 229 12,5153 3,53131 

Ν=229 
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Πίνακας 15: Kruskal-Wallis Test για τη μεταβλητή Ηλικία 

 

 X
2
 

Βαθμός 

Ελευθερίας 
P 

DASTOTAL 0,566 2 0,754 

DASAPP 1,523 2 0,467 

DASPFT 1,938 2 0,380 

STAI_STATE 1,701 2 0,427 

STAI_TRAIT 0,923 2 0,630 

EPQ_PSYCHOTICISM 1,446 2 0,485 

EPQ_NEUROTICISM 3,087 2 0,214 

EPQ_EXTROVERSION 3,340 2 0,188 

EPQ_LIE 0,270 2 0,874 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ρ΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σ΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ΄ 
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