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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση του ρόλου της 

επικοινωνίας ανάµεσα στο διευθυντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό για τη λειτουργία 

των σχολικών µονάδων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο νοµό Θεσσαλονίκης. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καταγραφή των ηγετικών χαρακτηριστικών που 

απαιτείται να διαθέτει ο διευθυντής µιας σχολικής µονάδας, καθώς και ο ρόλος που 

αυτός µπορεί να διαδραµατίσει σε σχέση µε τη διαµόρφωση του οράµατος και του 

σχολικού κλίµατος. Επίσης, παρουσιάζονται οι µορφές της επικοινωνίας στο εσωτερικό 

της σχολικής κοινότητας και τα εµπόδια που ανακύπτουν στην πράξη. Για το λόγο αυτό 

ζητήθηκε η άποψη δέκα διευθυντών σχολικών µονάδων της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης του νοµού Θεσσαλονίκης. Τα πρωτογενή στοιχεία αντλήθηκαν µε την 

ερευνητική µέθοδο της προσωπικής ηµιδοµηµένης συνέντευξης. ∆ιαπιστώθηκε πως 

στους εκπαιδευτικούς οργανισµούς η υλοποίηση των στόχων και η µετάβαση από τη 

θεωρία στην πράξη εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, από την επιτυχή ανταλλαγή 

πληροφοριών και από την προσωπικότητα του διευθυντή, ο οποίος λειτουργεί ως 

ενορχηστρωτής της σχολικής ζωής. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: επικοινωνία, διευθυντής, όραµα, σχολικό κλίµα, δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. 

 

 

ABSTRACT 

The present thesis aims to explore the role of communication between the principal and 

the staff in school units of secondary education in the prefecture of Thessaloniki. 

Particular reference is made to the leadership traits required for the principal of a school 

unit, as well as his role with regard to establishing a particular vision and appropriate 

school climate. In addition, ways of communication within the school community along 

with the resulting complications are presented. For this reason, the views of 10 

Principals of secondary school units in the prefecture of Thessaloniki were requested. 

The primary data was obtained with the research method of personal, semistructured 

interview. It was concluded that the goal implementation in educational institutions and 
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the transition from theory to practice are largely dependent on the successful exchange 

of information,besides the personality of the Principal, who acts as the facilitator of 

school life. 

 

Key - words: communication, principal, vision, school climate, secondary education. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

«Η εκπαίδευση είναι δύναµη που γιατρεύει την ψυχή»  

Πλάτων 

 

«Εκ παιδείας άρξασθαι», θα έπρεπε να είναι πάντοτε ένα επίκαιρο και επιτακτικό αίτηµα 

κάθε κοινωνίας που οραµατίζεται την πρόοδο και την ευηµερία. Της κοινωνίας, δηλαδή, 

που σέβεται τους νέους, που σχεδιάζει το µέλλον της και επιδιώκει την εξέλιξη και 

βελτίωσή της. 

Το σχολείο διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, καθώς προσφέρει 

πολύτιµες γνώσεις στους µαθητές, διευρύνει τους ορίζοντες µέσα από την ποικιλία και 

τον πνευµατικό πλούτο των διδασκόµενων αντικειµένων, ενθαρρύνει την αυτενέργεια, 

δηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες κοινωνικοποίησης, επικουρεί την οικογένεια στη 

διαµόρφωση ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων, ενισχύει το πνεύµα της συνεργασίας, 

της ευγενούς άµιλλας, της αποδοχής της διαφορετικότητας. 

Σύµφωνα µε την Παπαναούµ (1995) «το σχολείο είναι µια σύνθετη κοινωνική 

οργάνωση, η οποία συνίσταται σε ένα πλέγµα τυπικών σχέσεων και δοµών από τη µία 

πλευρά και από την άλλη, σε άτυπες σχέσεις και επίσηµους κανόνες που προκύπτουν 

από τις αλληλεπιδράσεις των ατόµων». Οι Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή (2003) 

ορίζουν την οργάνωση ως «µία διακρινόµενη κοινωνική οντότητα, ένωση, σύνολο 

ανθρώπων, η οποία µέσω της διαίρεσης της εργασίας, δοµών, συστηµάτων και σχεδίων 

επιδιώκει την επίτευξη σε “χρονική διάρκεια” σκοπών». Ως τυπική οργάνωση, το 

σχολείο, έχει ένα επίσηµα θεσµοθετηµένο σχήµα εξουσίας και αποσκοπεί στην 

εκπλήρωση ορισµένων στόχων µέσα από ένα σύνολο κανόνων. Εντάσσεται σε ένα 

συγκεκριµένο κοινωνικο-πολιτικό σύστηµα και λειτουργεί εντός συγκεκριµένων 

νοµικών ορίων (Χατζηπαναγιώτου, 2005). 

Οι στόχοι του σηµερινού σχολείου πρέπει να διαµορφώνονται µε τη µεγαλύτερη δυνατή 

συναίνεση µέσω συλλογικής διαπραγµάτευσης. Μολονότι οι τελικές αποφάσεις 

λαµβάνονται από τον καθ’ ύλην αρµόδιο, δηλαδή το διευθυντή, η συµβολή του 
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εκπαιδευτικού προσωπικού κρίνεται σηµαντική. Εφόσον δε οι εκπαιδευτικοί 

λειτουργούν µε τις αρχές της δηµοκρατίας, µε υπευθυνότητα, µε αυτοπειθαρχία και 

επιδιώκουν τον πλουραλισµό απόψεων, την αλληλεπίδραση και την αφοσίωση στον 

κοινό στόχο, το σχολείο µπορεί να εξελιχθεί και ο ρόλος του να διευρυνθεί προς όφελος 

όλων (Sergiovanni & Moore, 1989). 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η εξέταση του ρόλου της 

επικοινωνίας στη διαµόρφωση του οράµατος και του σχολικού κλίµατος στις σχολικές 

µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και συγκεκριµένα στα Γυµνάσια και Λύκεια 

του νοµού Θεσσαλονίκης. Αποσκοπεί στην κατάδειξη της σηµασίας που έχει η σωστή 

µετάδοση των µηνυµάτων από τη διεύθυνση προς το εκπαιδευτικό προσωπικό και 

αµφίδροµα για την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων. Ιδιαίτερη αναφορά 

γίνεται στο ρόλο του διευθυντή και στις επικοινωνιακές δεξιότητες που πρέπει να 

διαθέτει, ώστε να ηγείται, να κατευθύνει, να ενδυναµώνει, να εµπνέει και να ενισχύει το 

εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου του προς όφελος του συνόλου της σχολικής 

κοινότητας. Από την άλλη, η έρευνα καταδεικνύει και τους περιορισµούς ή τα 

κωλύµατα που δυσχεραίνουν το έργο του στο πλαίσιο του συγκεντρωτικού και, υπό 

ορισµένες έννοιες, ασφυκτικά γραφειοκρατικού εκπαιδευτικού συστήµατος της 

Ελλάδας.  

Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Στα κεφάλαια 2, 3, 4, 5, 6 γίνεται επισκόπηση της 

σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο 2ο κεφάλαιο η εργασία παρουσιάζει 

βασικά στοιχεία της διοίκησης γενικά και της διοίκησης της εκπαίδευσης ειδικότερα, 

καθώς επίσης τα χαρακτηριστικά και τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών των 

σχολικών µονάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο 3ο κεφάλαιο εξετάζονται οι 

αρχές, οι προϋποθέσεις, τα εµπόδια και οι διάφορες µορφές επικοινωνίας και τέλος η 

οργανωσιακή και σχολική επικοινωνία. Στα κεφάλαια 4, 5 και 6 συνδέεται η έννοια της 

επικοινωνίας µε τη διαµόρφωση του οράµατος µέσω του διευθυντή µε σκοπό την 

ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών, µε το σχολικό κλίµα, ανοιχτό ή κλειστό, και µε την 

εκπαιδευτική νοµοθεσία, που επιβάλλει όλες τις µορφές επικοινωνίας εντός του 

σχολείου αλλά δεν προβλέπει την ανοδική επικοινωνία µε την κεντρική διοίκηση. Στο 7ο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήµατα της ποιοτικής έρευνας η οποία διενεργήθηκε µε 

τη συµµετοχή 10 διευθυντών σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του 

νοµού Θεσσαλονίκης και η οποία εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο αυτοί 
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αντιλαµβάνονται το ρόλο τους στη διοίκηση και το είδος της επικοινωνίας τους µε τους 

υφισταµένους εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγµατοποιήθηκαν 10 

συνεντεύξεις, οι οποίες στη συνέχεια αποµαγνητοφωνήθηκαν, ενώ επιλέχθηκε η 

δειγµατοληψία µέγιστης διακύµανσης (maximum variation sample), ώστε να 

παρουσιασθούν διάφορες πτυχές του θέµατος και να υπάρχει η µεγαλύτερη δυνατή 

εκπροσώπηση απόψεων. Η εργασία ολοκληρώνεται µε την παράθεση των 

συµπερασµάτων, των περιορισµών της παρούσας έρευνας και των προτάσεων για 

περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται ο ρόλος της διοίκησης εν γένει στους οργανισµούς και τις 

επιχειρήσεις και ειδικά στην εκπαίδευση. Επίσης, αναδεικνύεται ο σύνθετος και 

απαιτητικός ρόλος του διευθυντή – ηγέτη µιας σχολικής µονάδας, γεγονός που 

καθίσταται πρόδηλο και από τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευµάτων για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης. 

 

1.1. Η Έννοια της ∆ιοίκησης 

∆ιοίκηση είναι η λειτουργία που επηρεάζει τη συµπεριφορά του ανθρώπινου παράγοντα. 

Μέσω της ηγεσίας, της εµψύχωσης, της ενθάρρυνσης, της υποκίνησης, της 

καθοδήγησης, και της επικοινωνίας επιδιώκεται κάθε άτοµο ξεχωριστά αλλά και µε 

αποτελεσµατική οµαδική συνεργασία να έχει τη διάθεση και την ικανότητα να συµβάλει 

αποτελεσµατικά στην υλοποίηση των στόχων µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού 

(Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). Η αυθεντική ηγεσία είναι ένα λεπτό µείγµα 

δεξιοτήτων, επάρκειας, γνώσεων, καθώς και υπευθυνότητας για τη δηµιουργία 

κοινοτήτων µάθησης, ανοικτών σε όλους και απαλλαγµένων από καταπίεση και 

ανισότητες (Hoyle, Björk, Collier & Glass, 2005). 

Η διοίκηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση ενός οργανισµού (Currie, Lockett & 

Suhomlinova, 2009). Λόγω, ακριβώς, των πολλαπλών και σύνθετων ρόλων στους 

οποίους επιβάλλεται να ανταποκριθεί, η διοίκηση των σύγχρονων οργανισµών δεν είναι 

δυνατόν να αντιµετωπίζεται ως καθήκον και δικαίωµα ενός µόνο προσώπου. Η νέα 

µορφή διοίκησης είναι µια διαδικασία που διαµορφώνεται από την καθηµερινή 

διάδραση ανάµεσα στον προϊστάµενο και τους υφισταµένους, µέσω της αµοιβαίας 

εµπιστοσύνης και του επιµερισµού των εργασιών (Hulpia, Devos, Rosseel & Vlerick, 

2012). 

Η διεύθυνση σχετίζεται µε την ανθρώπινη πλευρά της διοίκησης, µε το πλέγµα των 

ανθρώπινων σχέσεων και των συσχετισµών που αναπτύσσονται µεταξύ των µελών 

(Χατζηπαναγιώτου, 2005), δηλαδή είναι µια κοινωνική διαδικασία που λαµβάνει υπόψη 
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τις σχέσεις µεταξύ των ατόµων του οργανισµού (Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 

2013). Με βασικό εργαλείο την επικοινωνία στοχεύει στη δηµιουργία καλού 

οργανωσιακού κλίµατος, στην επίλυση προβληµάτων που προέρχονται από τη δυναµική 

των οµάδων και, τέλος, στην παρακίνηση και στην αφοσίωση των εργαζοµένων για την 

επίτευξη του κοινού σκοπού (Χατζηπαναγιώτου, 2005).  

Ο ηγέτης είναι εκείνος που επηρεάζει ένα σύνολο ανθρώπων προς την επίτευξη ενός 

κοινού στόχου (Minckler, 2013) και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να επιδιώκει το 

συγκερασµό των αντιθέσεων των µελών της οµάδας του, τα οποία πιθανώς έχουν 

διαφορετικές αξίες, επιθυµίες και προσδοκίες, ενώ οι αλληλεπιδράσεις και οι σχέσεις 

τους εντός του οργανισµού θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να ενισχύονται 

αποσκοπώντας στην οικοδόµηση του αισθήµατος της προσωπικής αξίας και σηµασίας 

(Sergiovanni & Starratt, 2002). Η συµπεριφορά των ηγετών έχει τεράστια επίδραση 

στους συνεργάτες τους. Εποµένως, η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ή µίας κουλτούρας 

που απελευθερώνει τη δηµιουργικότητα και την ενέργεια των ατόµων, που υποστηρίζει 

τη φυσική επιθυµία για συνεισφορά και που τους ωθεί να συµµετέχουν ενεργά, αποτελεί 

πρόκληση για τους σηµερινούς ηγέτες (Slater, 2008). 

 

1.2. ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης 

Ο ηγέτης πρέπει να ενισχύει τους συνεργάτες του στην κατανόηση και στην 

αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τους, 

ενώ µερικές φορές οφείλει να επιδεικνύει προσαρµοστικότητα και ευελιξία, όταν δεν 

µπορεί να τα επιλύσει. Η δυσκολία του συγκεκριµένου εγχειρήµατος έγκειται στο 

γεγονός ότι οι ηγέτες είναι κανονικοί άνθρωποι, οι οποίοι απαιτείται να προβαίνουν σε 

ασυνήθιστες δεσµεύσεις προκειµένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Η 

διεύθυνση, πάντως, µιας σχολικής µονάδας είναι ακόµα πιο σύνθετη και κοπιώδης 

διαδικασία, καθώς δεν αρκεί η επίτευξη µακροπρόθεσµων στόχων, αλλά είναι 

πρωτίστως απαραίτητη η καθηµερινή και αδιάλειπτη εύρυθµη λειτουργία του σχολείου 

(Sergiovanni, 2001). 

Η διοίκηση της εκπαίδευσης συνεπάγεται το σχεδιασµό, τη δηµιουργία, την ενθάρρυνση 

και το συνεχή έλεγχο της εκτέλεσης των καθηκόντων και της υλοποίησης των 
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οραµάτων. Η ανατροφοδότηση, η αξιολόγηση και η καταγραφή των αποτελεσµάτων 

αποτελούν τη βάση για την επανεκτίµηση, τη µάθηση και την αλλαγή (Johansson, 

2004).  

Η διοίκηση µιας σχολικής µονάδας είναι η διαδικασία διάδρασης ανάµεσα στο 

διευθυντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό, η οποία διαµορφώνει την οργανωσιακή 

κουλτούρα και επηρεάζει συλλογικές και ατοµικές συµπεριφορές µε συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα, θετικά ή αρνητικά. Η συνεργασία µεταξύ ανθρώπων χρησιµοποιεί αλλά 

και δηµιουργεί κοινωνικό κεφάλαιο. Ωστόσο, η ποιότητα της διεύθυνσης είναι αυτή που 

διαµορφώνει, σε µεγάλο βαθµό, το επίπεδο της συνεργασίας και της εµπιστοσύνης που 

µπορεί να οικοδοµηθεί µέσα σε ένα σχολείο και καθορίζει αν αυτό το ανθρώπινο 

κεφάλαιο χρησιµοποιείται για την επίτευξη προσωπικών στόχων ή αξιοποιείται για την 

οργανωσιακή αποτελεσµατικότητα (Minckler, 2013). Η διεύθυνση, συνεπώς, επηρεάζει 

καθοριστικά την ποιότητα της σχολικής οργάνωσης και τη µόρφωση των µαθητών, 

καθώς ο καταλυτικός της ρόλος µπορεί να αξιοποιήσει τις ικανότητες των ανθρώπων 

που ήδη υπάρχουν στον οργανισµό (Leithwood, Harris & Hopkins, 2008). 

 

1.3. Τα Κριτήρια Επιλογής του ∆ιευθυντή 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) είναι υπεύθυνο για την επιλογή 

και τοποθέτηση των διευθυντών βάσει γραφειοκρατικών και τυπικών κριτηρίων και όχι 

των ουσιαστικών προσόντων και ικανοτήτων τους (Geraki, 2014). Σύµφωνα µε το 

άρθρο 39 του Ν. 3848/2010, τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών των σχολικών 

µονάδων είναι η κατοχή διδακτορικού, µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και δεύτερου 

τίτλου σπουδών Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι., η επιµόρφωση σε ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛ∆Ε, 

ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ, η πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις τεχνολογίες της πληροφορίας 

και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) επιπέδου 1 και 2, η πιστοποιηµένη γνώση έως δύο ξένων 

γλωσσών µε τίτλο επιπέδου τουλάχιστον Β2, ο χρόνος υπηρεσίας και η πείρα σε θέσεις 

διοικητικής ευθύνης. Τέλος, αξιολογείται η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση 

του υποψηφίου µε προσωπική συνέντευξη ενώπιον του ΠΥΣ∆Ε (Περιφερειακό 

Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης), µέσω της οποίας εκτιµώνται η 

προσωπικότητα, η επαγγελµατική ανάπτυξη και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως η 
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αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η 

ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβληµάτων, ιδίως διδακτικών, 

διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δηµιουργεί κατάλληλο 

παιδαγωγικό περιβάλλον και να εµπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των 

καθηκόντων τους.  

Για τη µοριοδότηση της συνέντευξης το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.∆.Ε.) συνεκτιµά τα στοιχεία που ο υποψήφιος 

αναφέρει στο βιογραφικό του σηµείωµα, τα οποία αποδεικνύονται µε παραστατικά 

(αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν µοριοδοτηθεί. Σ' αυτά περιλαµβάνονται 

άλλες σπουδές, επιµόρφωση και µετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, 

σεµιναρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή συµµετοχή στα παραπάνω µε την 

ιδιότητα του εισηγητή, του µέλους της επιστηµονικής οµάδας ή του επιµορφωτή. 

Επίσης, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση µε το εκπαιδευτικό 

έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εφαρµογή καινοτοµιών, σχετική µε 

την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εµπειρία, συµµετοχή σε συµβούλια, 

επιτροπές ή οµάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συµµετοχή σε 

όργανα διοίκησης επιστηµονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής 

συµµετοχής και επίσηµες διακρίσεις και αριστεία. 

Το Π.Υ.Σ.∆.Ε. συγκροτείται από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από 

εισήγηση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελείται από: α) Τον διευθυντή 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής µονάδας. β) 

∆ύο εκπαιδευτικούς µε τουλάχιστο βαθµό Γ΄ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που 

υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.∆.Ε. και οι οποίοι 

επιλέγονται µε τους αναπληρωτές τους µεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ηµεροµηνία 

συγκρότησης κατέχουν τη µεγαλύτερη πραγµατική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις 

διευθυντή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, προϊσταµένου γραφείου δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής µονάδας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. γ) ∆ύο 

τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που 

αναπληρώνονται από δύο αναπληρωµατικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών (Ν. 

4283/2014, άρθρο 13).  
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Το συγκεντρωτικό σύστηµα της Ελλάδας δίνει µεγαλύτερη έµφαση στην επιλογή των 

διευθυντών και όχι τόσο στην προετοιµασία και την επιµόρφωσή τους για την ανάληψη 

του νέου τους καθήκοντος (Geraki, 2014). 

 

1.4. Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου ως Ηγέτης 

Η διοίκηση ενός σχολείου σχετίζεται άµεσα µε την ποιότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας αλλά και µε την απόδοση των µαθητών σε όλες τις τάξεις του οργανισµού, 

µέσω της διαµόρφωσης του κατάλληλου σχολικού µαθησιακού κλίµατος. Η εύρυθµη 

λειτουργία του σχολείου µπορεί να επιτευχθεί µέσα από πρωτοβουλίες του διευθυντή - 

ηγέτη, όπως η συµβουλευτική και υποστηρικτική παρουσία του εντός των τάξεων, η 

προσπάθεια και παρότρυνσή του για επαγγελµατική εξέλιξη, επιµόρφωση και 

αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, η αγαστή συνεργασία µε τους 

γονείς και τους µαθητές. Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι ο διευθυντής είναι ο ακρογωνιαίος 

λίθος για τη βελτίωση ενός σχολείου (Sebastian & Allensworth, 2012). 

Ως εκ τούτου, οι διευθυντές των σχολείων αναλαµβάνουν την κύρια ευθύνη της 

διεύθυνσης, της αποτελεσµατικότητας και βελτίωσης της σχολικής µονάδας καθώς και 

της θετικής επίδρασης µέσω της διοίκησής τους στις επιδόσεις των µαθητών. Για την 

επίτευξη των ανωτέρω απαιτούνται κάποια συγκεκριµένα ηγετικά χαρακτηριστικά, 

όπως η ύπαρξη οράµατος και η ικανότητα διάδοσής του στα υπόλοιπα µέλη της 

σχολικής κοινότητας, η δηµιουργία υψηλών προσδοκιών για τους µαθητές και η 

αξιολόγηση της προόδου τους, η έµφαση στα γνωστικά αντικείµενα µε τη χρήση νέων 

διδακτικών µεθόδων, η οργάνωση και ο συντονισµός εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η 

επίβλεψη και υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και, τέλος, η διαµόρφωση 

αισθήµατος ασφάλειας, δικαιοσύνης και κλίµατος ευνοϊκού για την προαγωγή της 

µάθησης (Krüger, 2009).  

Παράλληλα, εκτός από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως την 

εργατικότητα, τη δικαιοσύνη, την ευρύτητα πνεύµατος, τη δηµοκρατικότητα, το 

αξιοσέβαστο, την αγάπη προς την εργασία του και την καλή επικοινωνία µε όλα τα µέλη 

της σχολικής κοινότητας, η επιτυχής ανταπόκριση στο ρόλο του διευθυντή προϋποθέτει 

και µία σειρά από διοικητικές και παιδαγωγικές γνώσεις. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, 
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γίνεται σαφές ότι ο διευθυντής ως ηγέτης του σχολείου διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο 

στην αποτελεσµατικότητά του και τη βελτίωση της εκπαίδευσης (Παπαναούµ, 1995). 

Σχεδόν όλοι οι επιτυχηµένοι ηγέτες µοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Κατ’ 

αρχάς, διαµορφώνουν ένα πλάνο και δίνουν συγκεκριµένες κατευθύνσεις για την 

υλοποίησή του, καθώς η υιοθέτηση ενός κοινού στόχου αποτελεί το βασικό κίνητρο για 

εργασία (Leithwood, Harris & Hopkins, 2008). Και στον τοµέα της εκπαίδευσης 

σταδιακά δίνεται όλο και µεγαλύτερη έµφαση στη σηµασία της επικοινωνίας των 

διευθυντών των εκπαιδευτικών οργανισµών, επειδή η ίδια η εκπαίδευση είναι µια πολύ 

διαπροσωπική δραστηριότητα (Geraki, 2014). Είναι επιτακτική η ανάγκη της 

καλλιέργειας διαπροσωπικών σχέσεων ανάµεσα στα µέλη του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και της υποστήριξης του έργου τους. Ο διευθυντής, πρώτος από όλους, 

πρέπει να αντιληφθεί την αξία της επικοινωνίας, της συνεργασίας, του αλτρουισµού και 

της αλληλοϋποστήριξης, ως απαραίτητων προϋποθέσεων για την πρόοδο όλων ως 

επαγγελµατιών αλλά και του σχολείου εν γένει. Μέσω των υποστηρικτικών 

διαπροσωπικών σχέσεων επιτυγχάνεται η γόνιµη ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων, 

επαγγελµατικών τεχνικών και εµπειριών, που καταλήγουν στη διαµόρφωση µιας 

«συλλογικής σοφίας», πολύ χρήσιµης για τη µόρφωση των µαθητών (Niesche & Keddie, 

2011). 

Ο σύνθετος ρόλος των διευθυντών στην εκπαίδευση απαιτεί ανθρώπους µε ενέργεια, 

όραµα και θάρρος, προσωπικότητες που µπορούν να λειτουργήσουν ως αρωγοί στο έργο 

των άλλων, απέναντι στις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες των µαθητών αλλά και της 

κοινωνίας (Hoyle, Björk, Collier & Glass, 2005). Επιπλέον, ο διευθυντής θα πρέπει να 

θέσει ως στόχο τη δηµιουργία µιας αποτελεσµατικής εκπαιδευτικής κοινότητας, µιας 

κοινότητας διανόησης και συναισθήµατος (Sergiovanni, 2000). Στο πλαίσιο αυτό, η 

επιτυχία του αποτιµάται τόσο από την υψηλή απόδοση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

και των µαθητών όσο και από την ακεραιότητα, την ηθική, την ισότητα και την 

αλληλοϋποστήριξη των µελών της σχολικής κοινότητας (Hoyle, Björk, Collier & Glass, 

2005). 

Στην πράξη, οι διευθυντές αφιερώνουν το µεγαλύτερο κοµµάτι του χρόνου τους σε 

συναντήσεις και συζητήσεις µε άλλους, όπως µε τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές, 

τους κηδεµόνες, την τοπική κοινωνία και τους εκπαιδευτικούς φορείς. Γι' αυτό το λόγο 
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η επικοινωνία έχει αναγνωριστεί ως µια απαραίτητη πτυχή του έργου τους και ως ένας 

από τους παράγοντες που κάνουν τα σχολεία να ξεχωρίζουν (Geraki, 2014). Οι αλλαγές 

που προωθεί η διοίκηση γίνονται αποδεκτές από τους εκπαιδευτικούς, όταν έχει 

προηγηθεί καλή προετοιµασία και επαρκής επικοινωνία (Hulpia & Devos, 2010). 

Καθώς, µάλιστα, οι διευθυντές αφιερώνουν περισσότερο από τα ¾ του χρόνου τους 

στην επικοινωνία, είναι φανερό ότι τα συστήµατα, οι ικανότητες και στρατηγικές 

επικοινωνίας αποτελούν σηµαντικά εφόδια για την επιτυχή άσκηση του έργου τους 

(Slater, 2008). Μεγάλη, βέβαια, σηµασία έχει το ύφος της επικοινωνίας. Οι 

εκπαιδευτικοί εκτιµούν ιδιαίτερα την ευγενική ανάθεση καθηκόντων και 

ανταποκρίνονται µε θέρµη στις απαιτήσεις της εργασίας τους, ενώ αντιδρούν αρνητικά 

στο δεσποτικό και αυταρχικό ύφος του προϊσταµένου, που συνοδεύεται από απόλυτες 

και επιτακτικές εντολές (Hulpia & Devos, 2010). 

Οι επιτυχηµένοι διευθυντές αναγνωρίζουν την αξία που έχει η κατανόηση των 

ανθρώπων και η προσπάθεια για την επαγγελµατική τους εξέλιξη και ενδυνάµωση, ώστε 

παράλληλα µε τις γνώσεις και τις ικανότητές τους να αυξηθεί και η δέσµευση, η 

πνευµατική και συναισθηµατική κινητοποίηση και το ενδιαφέρον για το έργο τους. 

Είναι ανοιχτόµυαλοι και έτοιµοι να µάθουν από τους άλλους. Επίσης, είναι ευέλικτοι 

και όχι δογµατικοί στον τρόπο σκέψης τους, επιδεικνύουν επιµονή στους βασικούς 

στόχους του έργου τους και, τέλος, είναι αισιόδοξοι (Leithwood, Harris & Hopkins, 

2008). Παράλληλα, ο υπεύθυνος διευθυντής αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναµικό που 

διαθέτει και επιδιώκει τη δηµιουργία σχέσεων µε τρόπο συµφέροντα όχι µόνο για τους 

µαθητές αλλά και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί αν οι 

τελευταίοι δεν αναγκαστούν να περιοριστούν στην αποδοχή των αποφάσεων της 

διοίκησης, αλλά ενθαρρυνθούν να συµµετάσχουν στη διαµόρφωσή τους (Stone-

Johnson, 2014). Όταν οι διευθυντές – ηγέτες εστιάζουν στην ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων των υφισταµένων τους, δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι 

δεύτεροι να νιώσουν ολοκλήρωση και ικανοποίηση για το έργο τους (Slater, 2008). 

Ο διευθυντής θα πρέπει να είναι ορατός, προσιτός και να επιδιώκει καθηµερινά άµεση 

επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ώστε κυρίως να ακούει τα 

προβλήµατά τους (Hulpia & Devos, 2010). Οι άτυπες, λεπτές συµβολικές πτυχές της 

σχολικής ζωής διαµορφώνουν το κλίµα του σχολείου και την άποψη που έχουν οι άλλοι 

για τη διεύθυνση (Sergiovanni, 2000). Παραδείγµατος χάρη, η αποµόνωση του 
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διευθυντή στο γραφείο του δηµιουργεί απόσταση και εκπέµπει αρνητικά µηνύµατα τόσο 

στους καθηγητές όσο και στους µαθητές (Hulpia & Devos, 2010). Αντίθετα, µε το 

παράδειγµά του µπορεί να εµπνεύσει την αµοιβαία εµπιστοσύνη, την αλληλεγγύη και τη 

συνεργασία (Μπουραντάς, 2005).  

Επιπλέον, βαρύνουσα σηµασία έχει και η διαχείριση της εικόνας του διευθυντή - ηγέτη, 

ο οποίος µέσω της συµπεριφοράς του θα πρέπει να κερδίσει το σεβασµό και την 

εµπιστοσύνη όλης της σχολικής κοινότητας. Είναι απαραίτητο να θεωρείται άτοµο 

αξιόπιστο, νοµοταγές, σταθερό, συνεπές και ειλικρινές. Μόνο υπό αυτές τις 

προϋποθέσεις θα µπορέσει να µοιραστεί τις αρχές, τις αξίες, τους στόχους και τις 

επιλογές του µε τους καθηγητές, τους γονείς και κηδεµόνες και µε τους µαθητές 

(Sergiovanni, 2001).  

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αποδεικνύεται πως η άσκηση διοίκησης σε επιχειρήσεις και 

οργανισµούς, εποµένως και στις σχολικές µονάδες, απαιτεί σύνθετες γνώσεις και 

ικανότητες. Η πιο σηµαντική προϋπόθεση, όµως, για την εύρυθµη λειτουργία και την 

πρόοδο µιας συλλογικής προσπάθειας είναι η καλή επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη της 

οµάδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της επικοινωνίας και γίνεται 

ιδιαίτερη αναφορά στις αρχές και τις προϋποθέσεις της, όπως επίσης και στα διάφορα 

εµπόδια που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της ανταλλαγής µηνυµάτων ανάµεσα στον 

ποµπό και το δέκτη. Τέλος, εξετάζεται η τυπική και άτυπη επικοινωνία στο εσωτερικό 

των οργανισµών και των σχολικών µονάδων.  

 

2.1. Εννοιολογικός Προσδιορισµός της Επικοινωνίας 

Η επικοινωνία ορίζεται ως η κοινωνική διάδραση µέσω ανταλλαγής µηνυµάτων (Fiske, 

1990). Είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και η µετάδοση µηνυµάτων (Katz & Kahn, 

1978) µε τη χρήση των λέξεων, των γραµµάτων, των συµβόλων ή της µη λεκτικής 

συµπεριφοράς (DuBrin, 2004). Κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας, τα άτοµα 

αντιλαµβάνονται κάποιο µήνυµα η µεταβίβαση του οποίου γίνεται µε τη χρήση 

συµβόλων (Πασιαρδής, 2004). 

Η επικοινωνία είναι το µέσο το οποίο συνδέει τους ανθρώπους ώστε να σχηµατίσουν 

οµάδες ή οργανώσεις, προκειµένου να συνεργαστούν και να επιτύχουν κοινούς στόχους 

(Μπουραντάς, 2001). Μια οµάδα ανθρώπων δύναται να συνεργάζεται αποτελεσµατικά 

όταν υπάρχει ανοιχτή έκφραση συναισθηµάτων, συµφωνιών και διαφωνιών, αµοιβαία 

εµπιστοσύνη ανάµεσα στα µέλη της και ανοιχτή επικοινωνία (Hulpia & Devos, 2010). 

Εποµένως, η επικοινωνία είναι µια κοινωνική διαδικασία µε ευρύτερη σηµασία στη 

λειτουργία κάθε οµάδας, οργάνωσης ή και της ίδιας της κοινωνίας (Katz & Kahn,1978).  

Σύµφωνα µε τη συµπεριφορική διάσταση της επικοινωνίας, επικοινωνία είναι η 

διαδικασία µε την οποία ένας ποµπός Α, που µπορεί να είναι άνθρωπος ή και οµάδα, 

µεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες, συναισθήµατα, ενέργεια, σε ένα δέκτη Β, µε 

στόχο να ενεργήσει πάνω του µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την 

εµφάνιση ιδεών, πράξεων, συναισθηµάτων, ενεργειών και εν τέλει να επηρεάσει την 

κατάσταση και τη συµπεριφορά του. Ο ρόλος της επικοινωνίας δεν περιορίζεται στην 

απλή µεταβίβαση πληροφοριών ή νοηµάτων. Φέρνει σε επαφή τους ανθρώπους και τις 
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οµάδες, καθιστά εφικτή την αλληλοκατανόηση και συνήθως οδηγεί σε αλληλεπίδραση 

(Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). 

 

2.2. Αρχές και Προϋποθέσεις Επικοινωνίας 

Οι τέσσερις θεµελιώδεις αρχές της επικοινωνίας είναι ότι η επικοινωνία είναι αντίληψη, 

είναι προσδοκία, δηµιουργεί απαιτήσεις και δεν έχει καµία σχέση µε την πληροφόρηση. 

Η τελευταία αρχή εξηγεί και το γεγονός ότι το επικοινωνιακό χάσµα στους οργανισµούς 

και ανάµεσα στις κοινωνικές οµάδες διευρύνεται σταθερά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει 

αφθονία πληροφοριών (Drucker, 1993). 

Καίριες διαστάσεις και στρατηγικές της επικοινωνίας είναι η έρευνα, ο συνεργατικός 

σχεδιασµός, η διαπραγµάτευση, η ανατροφοδότηση, ο καλόπιστος διάλογος και η 

διάθεση για συναίνεση, σύγκλιση και επίλυση των προβληµάτων. Σε κάθε περίσταση 

επικοινωνίας είναι απαραίτητο οι συνοµιλητές να είναι πρωτίστως καλοί ακροατές. Η 

ακρόαση των σκέψεων των άλλων είναι από τη µία πλευρά, ενδεχοµένως, η πιο 

δύσκολη προϋπόθεση της επικοινωνίας, καθώς απαιτεί αδιάλειπτη συγκέντρωση, 

ανάλυση της πορείας του συλλογισµού του συνοµιλητή και πειθαρχία, όµως από την 

άλλη οδηγεί σε αµοιβαία κατανόηση και επίλυση σοβαρών προβληµάτων (Slater, 2008). 

Ο συνοµιλητές οφείλουν να επιδεικνύουν προσοχή στη λεκτική συµπεριφορά τους, 

δηλαδή στον τρόπο µε τον οποίο διατυπώνουν τις σκέψεις, στην επιλογή του 

κατάλληλου λεξιλογίου, στην άρθρωση, στην προσπάθεια να είναι σαφείς και να µην 

πλατειάζουν, αλλά και στη µη λεκτική συµπεριφορά τους. Η γνωστή και ως γλώσσα του 

σώµατος χρήζει µεγάλης προσοχής, καθώς υπολογίζεται ότι η επικοινωνία κατά περίπου 

70% δεν είναι λεκτική. Εποµένως, οι εκφράσεις του προσώπου, η συµπεριφορά των 

µατιών, οι χειρονοµίες, η κίνηση του σώµατος, τα αγγίγµατα, η χροιά της φωνής, το 

προσωπικό στυλ και ο τρόπος µε τον οποίο είναι διαµορφωµένος ο επαγγελµατικός 

χώρος εκπέµπουν πολλά µηνύµατα για την προσωπικότητα, τις σκέψεις και τις 

επιδιώξεις του ατόµου (Slater, 2008). 

Επιπροσθέτως, η ειλικρίνεια και η έντιµη παροχή ή αποκάλυψη πληροφοριών, τόσο 

προσωπικών όσο και επαγγελµατικών, δηµιουργεί σχέσεις εµπιστοσύνης και 
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συνεργασίας µεταξύ των ανθρώπων, ενώ η ενσυναίσθηση, που σχετίζεται µε τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη του ατόµου, προϋποθέτει την αναγνώριση των 

συναισθηµάτων ενός άλλου ατόµου και τη δυνατότητα αντίληψης µίας κατάστασης από 

την οπτική κάποιου άλλου (Slater, 2008).  

Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται στην αποκωδικοποίηση, δηλαδή σε εκείνο το στάδιο 

της επικοινωνίας κατά το οποίο ο παραλήπτης ερµηνεύει το µήνυµα και το µεταφράζει 

σε σηµαντική πληροφορία. Τα άτοµα συνήθως ερµηνεύουν τα µηνύµατα σύµφωνα µε 

τις ψυχολογικές τους ανάγκες και κίνητρα (DuBrin, 2004). Σε συνέχεια των ανωτέρω, 

επειδή η επικοινωνία δεν είναι µόνο αποτέλεσµα της ενάργειας, του περιεχοµένου, της 

πηγής και των µέσων που χρησιµοποιούνται για την αποστολή ενός µηνύµατος, µεγάλη 

σηµασία έχει η εξακρίβωση των πληροφοριών και των µηνυµάτων που ελήφθησαν από 

το δέκτη. Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες ανατροφοδότησης µπορούν να επιβεβαιώσουν 

την επιτυχία της επικοινωνίας (Katz & Kahn,1978). 

 

2.3. Εµπόδια στην Επικοινωνία 

Τα µηνύµατα που στέλνονται από ένα άτοµο σε ένα άλλο, σπάνια λαµβάνονται 

σύµφωνα µε το στόχο λόγω διαφόρων θορύβων. Σύµφωνα µε τους Κοτζαϊβάζογλου και 

Πασχαλούδη ως θόρυβος ή παράσιτο ή εµπόδιο ορίζεται «η κάθε παραµόρφωση η οποία 

επηρεάζει την τέλεια µετάδοση του µηνύµατος από τον αποστολέα στον λήπτη» (2002, 

σελ. 24). Τα εµπόδια στην επικοινωνία, όπως η χαµηλή παρακίνηση ή το χαµηλό 

ενδιαφέρον, η χρήση ακατάλληλης γλώσσας, η αµυντική επικοινωνία, το φιλτράρισµα, η 

ανεπαρκής µη λεκτική επικοινωνία, ο υπερβολικός όγκος πληροφοριών, τα µηνύµατα 

που είναι περίπλοκα, που προκαλούν συναισθήµατα ή συγκρούονται µε τον παραλήπτη, 

δηµιουργούν προβλήµατα στην αποτελεσµατική µεταβίβαση και λήψη των 

πληροφοριών (Dubrin, 2004). Πολλά από τα προβλήµατα, ατοµικά ή κοινωνικά, είναι 

αποτέλεσµα ανεπαρκούς ή προβληµατικής επικοινωνίας, όταν δεν υπάρχει µια 

προβλέψιµη σχέση ανάµεσα στο µήνυµα που µεταδίδεται και σε αυτό που λαµβάνεται 

(Katz & Kahn, 1978).  

Τα εµπόδια στην επικοινωνία επιµερίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορά στα 

φυσιολογικά, τα οποία σχετίζονται µε τις ικανότητες των ανθρώπων στη µετάδοση και 
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λήψη µηνυµάτων, την κόπωση κλπ., η δεύτερη στα ψυχοσυγκινησιακά, όπως η διάθεση, 

οι προκαταλήψεις, τα συναισθήµατα, και η τρίτη στα περιβαλλοντολογικά, τα οποία 

πηγάζουν από τις δοµές, τις διαδικασίες, τις τεχνικές και τα µέσα που χρησιµοποιούνται 

(Μπουραντάς, 2001) 

Τα συνηθέστερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις 

στην επικοινωνία σχετίζονται µε την ασάφεια των στόχων του ποµπού ή την 

αναξιοπιστία του, την ανακρίβεια, την κακή διατύπωση και τη συντοµία του µηνύµατος, 

τη λανθασµένη επιλογή χώρου, χρόνου, τρόπου ή και µέσου. Επίσης, στο πλαίσιο 

λειτουργίας ενός οργανισµού, η επικοινωνία δυσχεραίνεται από το µεγάλο όγκο 

πληροφοριών και από ακατάλληλες ή προβληµατικές δοµές και διαδικασίες, όπως είναι 

οι χρονοβόρες συνεδριάσεις και το πλήθος των διοικητικών εγγράφων (Μπουραντάς, 

2001).  

Τέλος, εµπόδια στην επικοινωνία και µείωση της αποτελεσµατικότητάς της µπορεί να 

επιφέρει και ο δέκτης, όταν έχει την τάση να εξάγει βιαστικά συµπεράσµατα, όταν δεν 

επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή, όταν είναι επηρεασµένος από προδιαθέσεις και 

προκαταλήψεις έναντι άλλων ανθρώπων και όταν δεν έχει µάθει να δέχεται την ύπαρξη 

διαφορετικών αντιλήψεων µε διάθεση σύνθεσης και συµβιβασµού (Μπουραντάς, 2001). 

 

2.4. Η Επικοινωνία στους Οργανισµούς 

Σύµφωνα µε τους Κοτζαϊβάζογλου και Πασχαλούδη «οργανωσιακή επικοινωνία είναι η 

αποτελεσµατική µεταβίβαση µηνυµάτων, που γίνεται άµεσα ή έµµεσα, ατοµικά ή 

µαζικά, µε τη χρησιµοποίηση λεκτικών ή συµβολικών µορφών, και πραγµατοποιείται 

στο πλαίσιο ενός οργανισµού, έχοντας ως στόχο την επίτευξη των αντικειµενικών 

σκοπών του συγκεκριµένου οργανισµού» (2002, σελ. 12). 

Σε οργανωσιακό επίπεδο, η διαπροσωπική επικοινωνία αποτελεί σηµαντικό 

πλεονέκτηµα (Katz & Kahn, 1978). Τα µέλη µιας οµάδας ή µίας οργάνωσης δε µπορούν 

σε καµία περίπτωση να συνεργαστούν και να συντονιστούν χωρίς επικοινωνία 

(Μπουραντάς, 2001). Τα µέλη των οργανισµών επικοινωνούν, επειδή υπάρχει ανάγκη 

για λήψη και µετάδοση πληροφοριών µε στόχο το συντονισµό των δραστηριοτήτων και 
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την εκτέλεση του έργου τους. Τα µηνύµατα έχουν σκοπό την αλλαγή της γνώσης, της 

στάσης ή της συµπεριφοράς του δέκτη µε έναν προκαθορισµένο τρόπο. Γι’ αυτό το λόγο 

η επικοινωνία έχει οριστεί ως η διαδικασία στην οποία υπάρχει µία προβλεπόµενη 

σχέση-σύνδεση ανάµεσα στο µήνυµα που αποστέλλεται και στο µήνυµα που 

λαµβάνεται. Η επικοινωνία είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µε διάφορες µορφές, 

όπως µε λέξεις, χειρονοµίες, σύµβολα, ενώ οι ποµποί και οι δέκτες µπορεί να είναι 

άτοµα ή οµάδες (Graber, 2003). Αξίζει να σηµειωθεί πως στους υγιείς οργανισµούς οι 

άνθρωποι έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη πληροφόρηση χωρίς να καταβάλλουν 

υπερβολική προσπάθεια (Sergiovanni & Starratt, 2002). 

Η σηµασία της αποτελεσµατικής επικοινωνίας για την ανάπτυξη και την επιβίωση ενός 

οργανισµού αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα διοικητικά στελέχη αφιερώνουν πάνω 

από το 70% του χρόνου τους για επικοινωνία είτε για εισροή είτε για εκροή 

πληροφοριών. Συχνά, οι αιτίες των δυσλειτουργιών, των σφαλµάτων, των παραλείψεων, 

της ασυνεννοησίας και των εντάσεων ανάµεσα στις οµάδες εδράζονται στην 

επικοινωνία, η οποία διαµορφώνει σε µεγάλο βαθµό τις ανθρώπινες σχέσεις και 

συµπεριφορές (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2003). 

 

2.5. Τυπική και Άτυπη Επικοινωνία 

Η επικοινωνία µέσα σε έναν οργανισµό µπορεί να εξετασθεί επιµεριζόµενη σε τυπική 

και άτυπη. Η πρώτη χωρίζεται σε οριζόντια, καθοδική, ανοδική. Οι τρεις αυτές µορφές 

επικοινωνίας είναι συστηµατικές και οργανωµένες (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 

2003). 

Η οριζόντια επικοινωνία πραγµατοποιείται ανάµεσα στα µέλη της διοικητικής οµάδας 

και έχει βαρύνουσα σηµασία, καθώς σε αυτό το επίπεδο λαµβάνονται οι σηµαντικότερες 

αποφάσεις. Αν η λειτουργία της οριζόντιας επικοινωνίας είναι προβληµατική, τότε είναι 

πολύ πιθανό να είναι προβληµατική και στο επίπεδο των απλών υπαλλήλων, καθώς δεν 

εκπέµπονται σωστά τα µηνύµατα στη βάση του οργανισµού (Μπουραντάς & 

Παπαλεξανδρή, 2003). 
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Η καθοδική επικοινωνία στις επιχειρήσεις και στους οργανισµούς, δηλαδή η ροή 

πληροφοριών από τα ανώτερα στην ιεραρχία κλιµάκια προς τα κατώτερα, θεωρείται η 

παραδοσιακή µορφή επικοινωνίας (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). Οι 

πληροφορίες αυτές, που έχουν τη µορφή ανακοινώσεων, οδηγιών, διευκρινίσεων, 

παρατηρήσεων ή ακόµα και διαταγών καθορίζουν τα καθήκοντα και τον τρόπο 

εκτέλεσής τους, τις διαδικασίες και τις πολιτικές του οργανισµού (Μπουραντάς, 2001). 

Η καθοδική επικοινωνία, που µπορεί να έχει προφορική ή και γραπτή µορφή, µεταφέρει 

πληροφορίες από τον προϊστάµενο προς τους υφισταµένους, χωρίς να δίνεται η 

δυνατότητα σε αυτούς να εκφράζουν τις σκέψεις ή τις ενστάσεις τους για ζητήµατα που 

απασχολούν τους ίδιους ή τον οργανισµό (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011).  

Η καθοδική επικοινωνία αφορά συνήθως οδηγίες για την εκτέλεση συγκεκριµένου 

έργου, πληροφορίες σε σχέση µε το έργο και τη σύνδεσή του µε ευρύτερους 

οργανωσιακούς στόχους και πληροφορίες και συγκεκριµένες διαδικασίες και πρακτικές 

(Katz & Kahn, 1978). Υπεύθυνη για την καθοδική επικοινωνία είναι κυρίως η διοίκηση, 

η οποία δίνοντας έµφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και στις ικανότητες και τις 

ανάγκες του κάθε εργαζοµένου, θα δηµιουργήσει ένα θετικό επικοινωνιακό κλίµα µε 

αµοιβαία εµπιστοσύνη, που ευνοεί τη ροή των πληροφοριών και συµβάλλει ουσιαστικά 

στη σωστή αποκωδικοποίησή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε οργανισµούς 

στους οποίους ο προϊστάµενος δεν έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη των υφισταµένων, 

υπάρχει ο κίνδυνος τα µηνύµατα να αντιµετωπίζονται µε καχυποψία και 

επιφυλακτικότητα, να διαστρεβλώνονται και ακολούθως να σηµειώνεται διασπορά 

φηµών και διαδόσεων (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). Επιπροσθέτως, στην 

καθοδική επικοινωνία εντάσσεται και η ανατροφοδότηση προς τον υφιστάµενο για την 

επίδοσή του, όπως και οι ιδεολογικού χαρακτήρα πληροφορίες, που έχουν στόχο να 

εµφυσήσουν ένα αίσθηµα αποστολής και κοινού οράµατος (Katz & Kahn, 1978). 

Η καθοδική επικοινωνία, ως η πιο συχνή µορφή τυπικής επικοινωνίας, θα πρέπει να 

είναι προγραµµατισµένη. Η υπεύθυνη διοίκηση εντάσσει την επικοινωνία στη 

στρατηγική της και οργανώνει τη µετάδοση των µηνυµάτων, ώστε να επιτύχει τη 

µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα. Η οργάνωση της επικοινωνίας αποτρέπει και τον 

επικοινωνιακό υπερκορεσµό, που ενδέχεται να οδηγήσει σε ασάφειες και παρανοήσεις, 

καθώς ο σωστός σχεδιασµός στοχεύει στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα 

(Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003).  
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Η ανοδική επικοινωνία στις επιχειρήσεις και στους οργανισµούς, δηλαδή η ροή 

πληροφοριών από τα κατώτερα στην ιεραρχία κλιµάκια προς τα ανώτερα, παρέχει τη 

δυνατότητα στους υφισταµένους να εκφράσουν τις σκέψεις τους, τους 

προβληµατισµούς και τις ανάγκες τους στη διοίκηση. Αυτού του είδους η επικοινωνία 

δίνει µια πληρέστερη και πιο σφαιρική εικόνα του οργανισµού και συµβάλλει στην 

αποσαφήνιση των µηνυµάτων, στην επίλυση των προβληµάτων και εν γένει στην οµαλή 

εκτέλεση των εργασιών. Η ανοδική επικοινωνία είναι εξαιρετικά χρήσιµη και για τη 

διοίκηση, καθώς µπορεί να ελέγξει τον τρόπο είσπραξης και το επίπεδο κατανόησης από 

τους υφισταµένους των δικών της µηνυµάτων. Η επιτυχία και αυτής της µορφής 

επικοινωνίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον προϊστάµενο και από τη διάθεσή του 

να διαµορφώσει ένα ανοιχτό, συνεργατικό κλίµα στον οργανισµό του, µια πολιτική που 

θα εστιάζει στον καλόπιστο και εποικοδοµητικό διάλογο για τη διατήρηση και την 

ενίσχυση των ανθρώπινων σχέσεων και της ουσιαστικής επαφής µε το προσωπικό 

(Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). 

Εκτός από την τυπική επικοινωνία, δηλαδή εκείνη που αναγνωρίζεται και 

νοµιµοποιείται από την τυπική οργάνωση, που είναι συστηµατική και 

προγραµµατισµένη, που καθορίζεται από κανονισµούς, υπάρχει και η άτυπη. Η άτυπη 

επικοινωνία είναι η ροή των πληροφοριών µεταξύ των µελών µιας οργάνωσης εκτός των 

δοµών και διαδικασιών που αναγνωρίζονται επίσηµα και χωρίς να λαµβάνονται υπόψη 

τα επίσηµα ιεραρχικά επίπεδα και οι προβλεπόµενες σχέσεις ανάµεσα στους 

προϊσταµένους και τους υφισταµένους (Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 2002). Για 

παράδειγµα, οι φήµες, είναι µια µορφή άτυπης επικοινωνίας (Μπουραντάς, 2001). Όταν 

η τυπική επικοινωνία είναι περιορισµένη ή αναποτελεσµατική, τότε αναπτύσσεται 

περισσότερο η άτυπη και το αντίστροφο (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). Η 

έρευνα αποδεικνύει πως σε περιπτώσεις έλλειψης δοµηµένων, προγραµµατισµένων 

συναντήσεων µεταξύ του διευθυντή και του προσωπικού δηµιουργήθηκαν προβλήµατα 

στη λειτουργία. Είναι σαφές πως τόσο η άτυπη και όσο η τυπική, επίσηµη επικοινωνία 

απαιτείται για τον καλύτερο συντονισµό του έργου ενός οργανισµού (Hulpia & Devos, 

2010). Η κατανόηση του ρόλου και της αξίας τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης 

επικοινωνίας από την πλευρά της διοίκησης και ο ρεαλιστικός χειρισµός της µπορεί να 

λειτουργήσει προς όφελος της οργάνωσης (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). 
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Σε σχέση, πάντως, µε το σχολείο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει πληθώρα ενδείξεων ότι 

οι διευθυντές στρέφονται προς µια πιο ευθεία – άµεση αλληλεπίδραση και επικοινωνία 

µε τους εκπαιδευτικούς για πρακτικά, καθηµερινά θέµατα, επιβλέπουν τη διδασκαλία 

στην τάξη, συµβουλεύουν τους καθηγητές σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο, ενώ δεν 

βασίζονται όσο παλαιότερα στο στρατηγικό σχεδιασµό και στα επίσηµα οράµατα (Moos 

& Johansson, 2009). 

 

2.6. Επικοινωνία στο Σχολείο 

Tο σχολείο δρα µέσα στην κοινωνία για την επίτευξη των στόχων του. Εκφράζει έναν 

τρόπο συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις. 

Εκτός αυτού, λειτουργεί σύµφωνα µε κανόνες και αρχές που ρυθµίζουν την ατοµική ή 

οµαδική συµπεριφορά των µελών της σχολικής κοινότητας (Σαΐτης & Σαΐτη, 2011). 

Η επικοινωνία έχει ιδιαίτερη σηµασία στη λειτουργία των σχολικών ονάδων, αφού η 

φύση των εργασιών τους και η διδακτική πράξη πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο 

µέσω λεκτικής ή µη λεκτικής επικοινωνίας (Σαΐτης, 2007). Η επικοινωνία διαπερνά κάθε 

πτυχή της σχολικής ζωής. Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν χρησιµοποιώντας τον προφορικό 

λόγο, κείµενα και άλλα µέσα, όπως βίντεο και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και 

διάφορες µορφές τέχνης, όπως η µουσική και η ζωγραφική, και αντίστοιχα οι µαθητές 

αποδεικνύουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις τους µε τα ίδια µέσα. Από την άλλη, οι 

διευθυντές αφιερώνουν το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου τους στην επικοινωνία (Hoy & 

Miskel, 1996). 

Στο ιδανικό σχολείο υπάρχει ειλικρινής και αµοιβαία επικοινωνία ανάµεσα στους 

προϊσταµένους και το εκπαιδευτικό προσωπικό, γεγονός που καθιστά εφικτή την 

αποτελεσµατική εφαρµογή των αποφάσεων που λαµβάνονται άνωθεν. Επιπλέον, αυτού 

του είδους η επικοινωνία δίνει τη δυνατότητα για την έκφραση απόψεων και την παροχή 

πληροφοριών από τους άµεσα εµπλεκόµενους στην εκπαιδευτική πράξη για αποφάσεις 

και µέτρα που ενδεχοµένως δυσλειτουργούν και χρειάζονται τροποποίηση ή ακόµα και 

απόσυρση (Sergiovanni & Moore, 1989). 
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Τα στελέχη της εκπαίδευσης είναι αναγκαίο να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας, 

ώστε να εξασφαλίσουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στο έργο τους. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί µέσω της πληρέστερης ενηµέρωσης και εποµένως πιο ειλικρινούς και 

αποτελεσµατικής συνεργασίας µε τους άµεσα εµπλεκόµενους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (καθηγητές/ µαθητές/ γονείς – κηδεµόνες). Η επικοινωνία, όµως, είναι µία 

αµφίδροµη διαδικασία και ο ποµπός γίνεται και δέκτης µηνυµάτων. Εποµένως, και η 

διοίκηση, όταν κατανοεί τη χρησιµότητά της και οικοδοµεί κανάλια επικοινωνίας, 

συγκεντρώνει πληροφορίες που αποδεικνύονται χρήσιµες για τη λήψη αποφάσεων, για 

την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων και των παρανοήσεων και για την ανάπτυξη 

καλών σχέσεων και οµαδικού πνεύµατος ανάµεσα στα µέλη της σχολικής κοινότητας 

(Σαΐτης, 2007). 

Ωστόσο, ακόµα και µέσα στο ίδιο σχολείο, ο βαθµός επικοινωνίας των εκπαιδευτικών 

ποικίλλει, ανεξάρτητα από τη µορφή της διοίκησης που ασκείται. Κάποιοι αναπτύσσουν 

αµυντικές συµπεριφορές, οι οποίες ερµηνεύονται ως προστατευτικές ενέργειες για τη 

µείωση ή και αποφυγή ανεπιθύµητων απαιτήσεων ενός ατόµου ή µίας οµάδας. 

Αποφεύγουν, δηλαδή, την επικοινωνία τόσο µε το διευθυντή όσο και µε τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για θέµατα που άπτονται των εκπαιδευτικών ή διοικητικών 

– γραφειοκρατικών καθηκόντων τους, επιλέγοντας την αυτοαποµόνωση. Εκτός αυτού, 

αρκετοί εκπαιδευτικοί επιλέγουν να διαθέτουν το µεγαλύτερο µέρος του 

επαγγελµατικού τους χρόνου εργαζόµενοι µε τους µαθητές τους, καθώς αξιολογούν πως 

αυτό είναι το µοναδικό ενδιαφέρον και ουσιαστικό κοµµάτι του επαγγέλµατός τους 

(Bakkenes, De Brabander and Imants, 1999). 

Οι δυσκολίες στην επικοινωνία, όπως και σε κάθε ενέργεια στην οποία εµπλέκεται ο 

παράγων άνθρωπος, είναι δεδοµένες. Ωστόσο, είναι ευθύνη της διοίκησης η δηµιουργία 

αποτελεσµατικών διαύλων επικοινωνίας µε το διδακτικό προσωπικό. Η καλή 

επικοινωνία και η αρµονική συνεργασία ανάµεσα στα µέλη της σχολικής κοινότητας 

αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της οµαλής και αποδοτικής λειτουργίας του σχολείου 

(Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). Οι επιτυχηµένοι διευθυντές είναι αποτελεσµατικοί και επιδέξιοι 

στην επικοινωνία, ικανοί να ακούν τα εσωτερικά και εξωτερικά µέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και να µοιράζονται τις σκέψεις και τα οράµατά τους (Geraki, 2014). 

 



21 
 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η σωστή επικοινωνία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

για την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία όλων των οργανισµών και επακόλουθα 

και των σχολικών µονάδων. Η επάρκεια και η κυκλοφορία των πληροφοριών 

ελαχιστοποιούν τις παρερµηνείες και τις αλλοιώσεις στη µετάδοση των µηνυµάτων. Τα 

στελέχη της διοίκησης είναι κυρίως υπεύθυνα για την οικοδόµηση καναλιών 

επικονωνίας µε στόχο το συντονισµό των δραστηριοτήτων και την επιτυχή εκτέλεση του 

έργου του οργανισµού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ 

 

Στο 3ο κεφάλαιο αναδεικνύεται η σηµασία του οράµατος στην ηγεσία. Ο διευθυντής-

ηγέτης είναι υπεύθυνος για τον αρχικό σχεδιασµό του οράµατος, το οποίο υποδεικνύει 

τις αρχές, τις προσδοκίες και τις κατευθύνσεις ενός οργανισµού, και για την επίτευξη 

ευρείας συναίνεσης από τους υφισταµένους του µέσω της ειλικρίνειας, της 

ανιδιοτέλειας και κυρίως της επικοινωνίας. 

 

3.1. Το Όραµα στο Σχολείο 

Ως όραµα µπορεί να οριστεί µια ιδανική και ξεχωριστή εικόνα του µέλλοντος. Το όνειρο 

περιέχει ιδέες για το µέλλον, ενώ το όραµα είναι ένα όνειρο στην πράξη. Το όραµα 

πρέπει να εµπνέει το σχολείο και ολόκληρη την κοινωνία (Hoyle, English & Steffy, 

1998), να διακρίνεται από σαφήνεια, ελκυστικότητα και ρεαλισµό, να εκφράζεται µε 

ενάργεια και να επιδιώκεται η σύνδεσή του µε την καθηµερινότητα (Μπουραντάς, 

2005). Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις θα επιτευχθεί η κατανόηση και η αποδοχή του 

από τους συνεργάτες (Μπουραντάς, 2005).  

Η δηµιουργία οράµατος σαφέστατα εµπεριέχει κινδύνους, όπως άλλωστε ο 

οποιοσδήποτε πλους σε ανεξερεύνητα ύδατα, αλλά εµπλέκει, ενώνει, δεσµεύει και 

δραστηριοποιεί όλη τη σχολική κοινότητα και, πρωτίστως, διδάσκει στους µαθητές την 

αξία της υποµονής, της επιµονής, της προσαρµοστικότητας και της ευελιξίας µπροστά 

σε έναν επιθυµητό στόχο (Hoyle, English & Steffy, 1998). 

 

3.2. ∆ιευθυντής και ∆ιαµόρφωση Οράµατος 

Το µοναδικό σηµαντικό είδος ηγεσίας είναι αυτό που βασίζεται σε κάποιο όραµα 

(Hoyle, English & Steffy, 1998). Ο οραµατιστής ηγέτης αντιλαµβάνεται τα δεδοµένα µε 

ένα νέο τρόπο, πέρα από τις «κανονικές» και παραδοσιακές προσδοκίες. Είναι 

προσανατολισµένος στο µέλλον και προσπαθεί να προβλέψει τις επερχόµενες ανάγκες, 

τις προκλήσεις αλλά και τους κινδύνους. Ο οραµατιστής ηγέτης, χωρίς εγωκεντρισµό 
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και οίηση, εµπλέκει και τους συνεργάτες του, στους οποίους βασίζεται, στη διαδικασία 

πρόβλεψης των νέων δεδοµένων (Stone-Johnson, 2014). ∆ηµιουργεί αφοσίωση στην 

οµάδα, ιδέες, στόχους και κοινά οράµατα, µε αποτέλεσµα οι υφιστάµενοί του να 

απολαµβάνουν την εργασία τους, να εργάζονται περισσότερο χωρίς παράπονα, να 

εµπιστεύονται τους συναδέλφους τους και να εµφανίζουν µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα στο έργο τους (Hoyle, English & Steffy, 1998). 

Αν και το όραµα είναι η δήλωση των στόχων, των αρχών και των προσδοκιών του 

συνόλου ενός οργανισµού, η δηµιουργία και, κυρίως, η επικοινωνία του οράµατος ενός 

σχολείου, που φαίνεται πως είναι το πιο δύσκολο και σύνθετο έργο, εξαρτάται από τον 

διευθυντή και από την εµπιστοσύνη που εµπνέει ο ίδιος ως άνθρωπος και επαγγελµατίας 

στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Όταν οι υφιστάµενοι θεωρούν πως οι προϊστάµενοί τους 

είναι άτοµα κύρους, άξια εµπιστοσύνης και σεβασµού, προσπαθούν και αυτοί από την 

πλευρά τους να δηµιουργήσουν διαύλους επικοινωνίας. Αυτοί οι δίαυλοι θα 

διασφαλίσουν ακολούθως τη συνδιαµόρφωση, προβολή, προώθηση και κατανόηση του 

οράµατος του σχολείου και θα οδηγήσουν στη δέσµευση και στη συµπόρευση όλων των 

µελών της σχολικής κοινότητας προς την υλοποίησή του (Ghamrawi, 2011). 

Ο διευθυντής της σχολικής µονάδας µέσα από τις ενέργειές του θα πρέπει να αποδείξει 

πως το σχολείο είναι µια κοινωνία µε κοινό προσανατολισµό. Χρησιµοποιώντας την 

επιρροή του και διαµορφώνοντας προσδοκίες, ο διευθυντής επικουρεί το εκπαιδευτικό 

προσωπικό στην αναγνώριση των αντιλήψεων και των πρακτικών της αποτελεσµατικής 

διδασκαλίας, µε την οποία θα βελτιωθεί τόσο η απόδοση του κάθε εκπαιδευτικού όσο 

και το γνωστικό επίπεδο των µαθητών (Minckler, 2013). 

 

3.3. Η Επικοινωνία του Οράµατος 

Οι επιτυχηµένοι διευθυντές είναι αποτελεσµατικοί στην επικοινωνία. Είναι πρόθυµοι 

και προσεκτικοί ακροατές, µοιράζονται ανοιχτά τις σκέψεις και τα οράµατά τους (Moos 

& Johansson, 2009), εκφράζουν µε ενάργεια τόσο τα οράµατα και τους στόχους όσο και 

τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους. Εκκινούν συζητήσεις και διατηρούν γόνιµο και 

διαρκή διάλογο µε τους εκπαιδευτικούς σχετικά µε τους στόχους του σχολείου και 
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υποστηρίζουν τη δηµοκρατική λειτουργία του οργανισµού µε απώτερο σκοπό την 

διασφάλιση της ποιότητας όλων των δραστηριοτήτων (Johansson, 2004). 

Εκτός αυτού, οικοδοµούν αποτελεσµατικά κανάλια επικοινωνίας και ακολούθως τα 

χρησιµοποιούν στο επίπεδο της επαγγελµατικής συζήτησης, ώστε να αναπτυχθούν οι 

κατάλληλες συνθήκες για διάλογο σε σχέση µε τη διδασκαλία και τη µάθηση, για 

εµπλοκή και συµµετοχή των εκπαιδευτικών στη διαµόρφωση τόσο του οράµατος του 

σχολείου όσο και των επιµέρους βραχυπρόθεσµων στόχων, στην κινητοποίηση και στη 

δέσµευσή τους αναφορικά µε το πολύπλευρο και σύνθετο έργο τους (Ghamrawi, 2011). 

Η ενθάρρυνση της συµµετοχικής λήψης αποφάσεων ενισχύει τη δέσµευση και την 

αφοσίωση των εκπαιδευτικών, καθώς αισθάνονται πως αναγνωρίζονται οι γνώσεις και 

οι απόψεις τους (Hulpia & Devos, 2010). 

Ο διευθυντής πρέπει να είναι η πηγή, ο διαµεσολαβητής και ο αγωγός τόσο της τυπικής 

όσο και της άτυπης επικοινωνίας, εντός και εκτός της σχολικής µονάδας, και να 

χρησιµοποιεί συνειδητά ποικίλα επικοινωνιακά µέτρα – κανάλια. Με δηµιουργικότητα 

και διαπροσωπικές ικανότητες θα πρέπει να στοχεύει στην παρακίνηση του προσωπικού 

του, στην ουσιαστική και γόνιµη αλληλεπίδραση, στη συλλογή των απαραίτητων για το 

έργο του πληροφοριών και στη σώφρονα αντίδραση στις επιρροές της τοπικής 

κοινωνίας και της γενικότερης κουλτούρας όσον αφορά το έργο του σχολείου. Η 

ικανότητα διαπραγµάτευσης µε τη σχολική κοινότητα είναι ζωτικής σηµασίας για την 

υιοθέτηση και επίτευξη κοινά αποδεκτών στόχων και για την υλοποίηση του 

συλλογικού οράµατος (Dinham, Cairney, Craigie, & Wilson, 1995). 

 

3.4. Η Ενδυνάµωση των Εκπαιδευτικών µέσω του Κοινού Οράµατος 

Η διάχυση των σηµαντικών αξιών και πεποιθήσεων ενός οργανισµού συνδέει όλους 

τους συνεργάτες γύρω από την αίσθηση ενός κοινού στόχου, ενώ παράλληλα το κάθε 

µέλος της οµάδας αισθάνεται υπερηφάνεια, κερδίζει σεβασµό για τις πράξεις του και 

επιδεικνύει αυτοπεποίθηση και δύναµη (McCarley, Peters & Decman, 2014). Στην 

επιστήµη της ∆ιοίκησης, η αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου προϋποθέτει την 

ταυτόχρονη ανάπτυξη του πνευµατικού κεφαλαίου (γνώση, µάθηση) και του κοινωνικού 

κεφαλαίου (σχέσεις) µέσα στο σχολείο (Sergiovanni, 2001). 
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Η εµπιστοσύνη αναπτύσσεται, όταν οι διευθυντές χρησιµοποιούν αποτελεσµατική 

επικοινωνία για να εµπλέξουν τους συνεργάτες τους σε προσωπική διάδραση –

αλληλεπίδραση. Εκτός αυτού, οι σχέσεις εµπιστοσύνης µειώνουν το φόβο µέσα στην 

οργανισµό και ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών (Slater, 2008). Όταν οι 

άνθρωποι ενθαρρύνονται από τους ηγέτες να µοιραστούν τις σκέψεις, τους προσωπικούς 

και επαγγελµατικούς τους στόχους, όνειρα και οράµατα, τότε αναδύονται σπουδαίοι 

εκπαιδευτικοί οργανισµοί (Hoyle, English & Steffy, 1998).  

 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στο 3ο κεφάλαιο γίνεται κατανοητό ότι το όραµα ενός 

οργανισµού πρέπει να συνδέει, να εµπνέει και να καθοδηγεί το σύνολο των µελών του, 

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και οι προσδοκίες του. Συγκεκριµένα, οι σχολικές 

µονάδες επιτυγχάνουν τους παιδαγωγικούς στόχους τους και ενδυναµώνουν το σύνολο 

τις σχολικής κοινότητας, όταν η διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό εµφορούνται 

από τις ίδιες αξίες και δεσµεύονται για την υλοποίηση ενός κοινού οράµατος. Η 

επικοινωνία και η συλλογική αποδοχή του οράµατος επαφίονται πρωτίστως στις 

ικανότητες και το κύρος του διευθυντή-ηγέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

 

Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται διάκριση ανάµεσα στις έννοιες της κουλτούρας και του 

κλίµατος, οι οποίες επηρεάζουν τη στάση και τη συµπεριφορά των ανθρώπων. Στο 

σχολικό περιβάλλον, έχει µεγάλη σηµασία για την εκπαιδευτική διαδικασία η 

διαµόρφωση µέσω της επικοινωνίας ενός ανοικτού, θετικού και δηµοκρατικού κλίµατος 

συνεργασίας ανάµεσα στο διευθυντή και στο προσωπικό. Σε αντίθετη περίπτωση, τα 

σχολεία που χαρακτηρίζονται από εσωστρέφεια, επιφυλακτικότητα και κρυψίνοια ως 

προς την ανταλλαγή πληροφοριών επηρεάζουν αρνητικά το σύνολο της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. 

 

4.1. Η Έννοια της Κουλτούρας 

Ως κουλτούρα µπορεί να οριστεί ένα σύνολο από αξίες, οράµατα και κανόνες 

συµπεριφοράς που διαµορφώθηκε σιωπηρά και σταδιακά, είναι κοινό για µία οµάδα 

ανθρώπων και διαφοροποιεί αυτήν την οµάδα από τις υπόλοιπες. Επίσης, δίνει την 

αίσθηση της ταυτότητας και προκαλεί έντονα συναισθήµατα συνοχής, σταθερότητας, 

ασφάλειας και αφοσίωσης στα µέλη της (Sergiovanni & Starratt, 2002). Η σχολική 

κουλτούρα είναι η προσωπικότητα ενός σχολείου, το σύστηµα των κοινών 

προσανατολισµών, το οποίο το κρατά ενωµένο και του δίνει την ταυτότητά του. Είναι οι 

κανόνες συµπεριφοράς, οι προοπτικές των ανθρώπων, οι αξίες, τα σύµβολα, οι 

παραδοχές που διέπουν τη λειτουργία της σχολικής µονάδας και τη διακρίνουν από όλες 

τις άλλες (Πασιαρδής, 2004).  

 

4.2. Σχολικό Κλίµα 

Από την άλλη, το σχολικό κλίµα σχετίζεται αφενός µε την ιδιαίτερη ατµόσφαιρα 

(φιλική, ευχάριστη, εχθρική, ανταγωνιστική κλπ.) ενός συγκεκριµένου σχολείου, που 

επιδρά στη συµπεριφορά των εκπαιδευτικών και των µαθητών. Αφετέρου, µε τη φύση 

των σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων σε αυτό (π.χ. µεταξύ του διευθυντή και των 

εκπαιδευτικών, µεταξύ των εκπαιδευτικών, µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, µεταξύ 
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εκπαιδευτικών και γονιών) (Sergiovanni & Starratt, 2002). Το σχολικό κλίµα είναι η 

αντίληψη που έχουν καθηγητές και µαθητές σε σχέση µε το σχολείο και επιδρά στη 

στάση, τα συναισθήµατα και τις συµπεριφορές τους (McCarley, Peters and Decman, 

2014). Επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την απόδοση των εκπαιδευτικών, τον ενθουσιασµό 

τους για το εκπαιδευτικό και διδακτικό τους έργο και εν γένει την αποτελεσµατικότητά 

τους (Sergiovanni & Starratt, 2002). 

Επίσης, επιδρά σηµαντικά στην επίδοση των µαθητών, αλλά καθορίζει και τη 

συνεκτικότητα ανάµεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τους µαθητές. Καθοριστικό 

ρόλο για τη διαµόρφωση του σχολικού κλίµατος διαδραµατίζει ο διευθυντής και οι 

διοικητικές του ενέργειες. Ένας ηγέτης δεν εστιάζει απλώς στη λήψη αποφάσεων, αλλά 

µέσω συνεργασίας διαµορφώνει ένα όραµα και ενισχύει ολόκληρη τη σχολική 

κοινότητα προς την κατεύθυνση της επίτευξης του κοινού στόχου (McCarley, Peters and 

Decman, 2014). Η επικοινωνία, η οποία υπάρχει σε κάθε τοµέα της σχολικής ζωής, 

συµβάλλει στη διαµόρφωση ενός θετικού και ευνοϊκού ή ενός αρνητικού και δυσµενούς 

για τη σχολική µάθηση κλίµατος (Πασιαρδής, 2004). 

 

4.3. Ανοιχτό Κλίµα Επικοινωνίας 

Τα σχολεία, στα οποία οι πληροφορίες ανταλλάσσονται και διανέµονται χωρίς δισταγµό, 

διαπνέονται από κλίµα υποστήριξης, συµµετοχής και εµπιστοσύνης. Σε τέτοιου είδους 

συµµετοχικά περιβάλλονται οι εργαζόµενοι νιώθουν ότι εκτιµώνται και αναγνωρίζονται, 

αφού οι προτάσεις τους χρησιµοποιούνται, οι απορίες τους απαντώνται και οι ανησυχίες 

τους υπολογίζονται (McCarley, Peters & Decman, 2014). Πρέπει να σηµειωθεί πως το 

ανοιχτό κλίµα προϋποθέτει πως οι πληροφορίες που διακινούνται είναι ειλικρινείς και η 

πηγή αξιόπιστη (McCarley, Peters & Decman, 2014). 

Οι σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης κινητοποιούν τους εκπαιδευτικούς στην επίδειξη 

επαγγελµατικού πάθους, στο συναδελφικό διάλογο, στη συλλογική επίλυση 

προβληµάτων, στην ανάληψη ρίσκων, στη δηµιουργία κοινωνικών δεσµών και στην 

ισχυρή δέσµευση για συνεχή βελτίωση. Από την άλλη, το ανοιχτό και συνεργατικό 

κλίµα επιδρά καταλυτικά και στις επιδόσεις των µαθητών, καθώς η εµπιστοσύνη 

διασφαλίζει την αφοσίωση στην αριστεία και την πίστη στη µάθηση (Ghamrawi, 2011). 
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Στο ανοιχτό σχολείο οικοδοµούνται ειλικρινείς σχέσεις ανάµεσα στη διεύθυνση και τους 

εκπαιδευτικούς, γεγονός που επιτρέπει στους δεύτερους να πάρουν πρωτοβουλίες και να 

καταθέσουν την προσωπικότητα και τις σκέψεις τους στις επαγγελµατικές τους 

αποφάσεις (McCarley, Peters & Decman, 2014). Σε ένα ανοιχτό κλίµα τα άτοµα 

νιώθουν άνεση στην έκφραση των απόψεων και των παραπόνων τους και στην υποβολή 

προτάσεων για βελτίωση, καθώς επιτρέπεται και ενθαρρύνεται η καθοδική, ανοδική και 

οριζόντια ανταλλαγή πληροφοριών (McCarley, Peters & Decman, 2014). 

Επίσης, η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων ανάµεσα στο διευθυντή και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, η παρουσία σε κοινωνικές 

εκδηλώσεις, όπως σε γάµους, κηδείες, εορτές, ή και ακόµα η έκφραση ενδιαφέροντος 

µέσω µίας τηλεφωνικής κλήσης για την υγεία του συναδέλφου σε περιπτώσεις 

ασθενείας, διαµορφώνουν ένα κλίµα ενδιαφέροντος και συµπάθειας σε ανθρώπινο 

επίπεδο (Hulpia & Devos, 2010). 

Συνεπώς, η ποιότητα της διοίκησης και το θετικό σχολικό κλίµα είναι στοιχεία καίρια 

για την επιτυχία κάθε διευθυντή, εκπαιδευτικού, µαθητή και σχολείου (McCarley, Peters 

and Decman, 2014). 

 

4.4. Κλειστό Κλίµα Επικοινωνίας 

Στο κλειστό, µη-συµµετοχικό σχολείο υπάρχουν επικοινωνιακά αµυντικά εµπόδια, που 

οφείλονται σε παρελθούσες αρνητικές εµπειρίες και σε συναισθήµατα ανεπάρκειας των 

ανθρώπων, οι οποίοι µέσω της απόκρυψης πληροφοριών επιδιώκουν να µην εκτεθούν 

στην κριτική των συναδέλφων τους. Η ατµόσφαιρα που δηµιουργείται οδηγεί σε 

περιορισµούς και κρυψίνοια, µε αποτέλεσµα οι εκπαιδευτικοί να γίνονται παθητικοί 

παρατηρητές της σχολικής ζωής, να µη δοκιµάζουν νέες εκπαιδευτικές µεθόδους, να 

µην τολµούν να πάρουν πρωτοβουλίες και, τελικά, να έχουν µειωµένη αλληλεπίδραση 

µε τους µαθητές τους. Οι αποφάσεις του οργανισµού λαµβάνονται αποκλειστικά από τη 

διεύθυνση, χωρίς τη συνεισφορά των εκπαιδευτικών και των µαθητών, ενώ η έρευνα 

έχει αποδείξει ότι τα σχολεία µε ελλιπή επικοινωνία υστερούν και σε γνωστικό επίπεδο, 

καθώς το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας επαναλαµβάνει τον ίδιο φαύλο κύκλο 

της αποτυχίας. Υπάρχει διάχυτη επιφυλακτικότητα ανάµεσα στους συναδέλφους και στη 
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διεύθυνση, που αποσπά το σύνολο της σχολικής κοινότητας τόσο από τη διδασκαλία 

όσο και από τη µάθηση (McCarley, Peters & Decman, 2014). 

Στα σχολεία που χαρακτηρίζονται από εσωστρέφεια και κλειστό κλίµα, ο διευθυντής 

διοικεί πίσω από την κλειστή πόρτα του γραφείου του, ενώ οι εκπαιδευτικοί κατά τη 

διάρκεια των διαλειµµάτων επιλέγουν να αποµονώνονται στις αίθουσες, ασχολούµενοι 

µε τη διόρθωση των γραπτών και την προετοιµασία του µαθήµατός τους, ή 

διαµορφώνουν µικρές οµάδες. Από την άλλη, έχει παρατηρηθεί ότι στα σχολεία µε 

ανοιχτό κλίµα, η ανοιχτή πόρτα του γραφείου της διεύθυνσης και η γενικότερη 

εξωστρέφεια του διευθυντή, επηρεάζει θετικά και την κοινωνική και επαγγελµατική 

αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι µοιράζονται πιο πρόθυµα πληροφορίες, 

συζητούν για την εργασία τους και για τα θέµατα που τους απασχολούν, ανταλλάσσουν 

εκπαιδευτικό υλικό (Hadjithoma-Garstka, 2011). 

Συµπερασµατικά, η υποστήριξη, ο σεβασµός, η ισορροπία και η σωστή καθοδήγηση 

υπερισχύουν συντριπτικά σε ένα σχολείο στο οποίο επικρατεί ανοικτό κλίµα 

επικοινωνίας. Από την άλλη πλευρά, η αρνητική ατµόσφαιρα που υπάρχει σε ένα 

σχολείο µε κλειστο κλίµα επικοινωνίας, οδηγεί σε ανειλικρινείς σχέσεις, σε χαµηλό 

ηθικό των εκπαιδευτικών και σε ελάχιστη εµπιστοσύνη ανάµεσα στα µέλη της σχολικής 

κοινότητας (McCarley, Peters & Decman, 2014). Ας σηµειωθεί, τέλος, ότι η 

συνεργατική συµπεριφορά µιας οµάδας δεν είναι δεδοµένη, αλλά αποτέλεσµα συνεχούς 

προσπάθειας για ανάπτυξη και καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γλωσσικές, 

ακρόασης, κτλ.), δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και θετικών διαπροσωπικών 

σχέσεων (Μυλωνά, 2005). 

 

Γίνεται σαφές από την πρηγούµενη ανάλυση ότι το ανοικτό κλίµα επικοινωνίας 

διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή, αποτελεσµατική και ουσιαστική 

λειτουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισµού. Το σύνολο των µελών του συνδέεται µε 

σχέσεις εµπιστοσύνης, ειλικρίνειας και συνεργασίας και η διακίνηση των πληροφοριών 

πραγµατοποιείται αυτοβούλως και χωρίς δισταγµό. Ιδιαίτερα οι σχέσεις εµπιστοσύνης 

κινητοποιούν τους εκπαιδευτικούς στην καταβολή της µέγιστης προσπάθειας και στην 

επίδειξη επαγγελµατικού πάθους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Το κεφάλαιο 5 παρουσιάζει το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας, στο 

οποίο οι βασικές αποφάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα λαµβάνονται µε ευθύνη του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. Παρά το γεγονός αυτό, ο νοµοθέτης επισηµαίνει την αδήριτη ανάγκη για 

επικοινωνία εντός των σχολικών µονάδων και θέτει σαφές πλαίσιο ανταλλαγής 

πληροφοριών ανάµεσα στο διευθυντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 

5.1. Συγκεντρωτικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα 

Στο βαθιά συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας, η 

συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι υποχρεωτική για τη λειτουργία των 

σχολείων και, ως εκ τούτου, ο ρόλος των διευθυντών είναι γενικά πολύ περιορισµένος 

(Geraki, 2014). Οι βασικές αποφάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα λαµβάνονται µε 

ευθύνη του Υ.ΠΑΙ.Θ, το οποίο επικουρείται και υποστηρίζεται συµβουλευτικά από τα 

αρµόδια κεντρικά όργανα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 

κλπ.) (Καψάλης, 2005). 

Το έργο των διευθυντών εποπτεύεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. µέσω του προϊσταµένου της 

οικείας – αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Παπαναούµ, 1995). Οι 

ίδιοι καταναλώνουν το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου τους στην εφαρµογή της 

νοµοθεσίας και την παρακολούθηση διαφόρων ενηµερωτικών σεµιναρίων και 

προγραµµάτων, δηλαδή ασχολούνται κατά κύριο λόγο µε την εξυπηρέτηση 

γραφειοκρατικών υποχρεώσεων (Geraki, 2014). Στην ουσία, λειτουργούν ως ενδιάµεσοι 

κρίκοι ανάµεσα στην κεντρική διοίκηση και το σύλλογο διδασκόντων, έχοντας ισχνή 

έως µηδενική αυτονοµία όσον αφορά τις ρυθµίσεις πλαισίου της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (πχ. αναλυτικά προγράµµατα σπουδών και επιλογή των σχολικών 

εγχειριδίων) (Παπαναούµ, 1995) και όσον αφορά την επιβολή ποινών στους 

εκπαιδευτικούς ή την επιβράβευσή τους (Geraki, 2014). Εποµένως, οι κανόνες 

θεσπίζονται από την κεντρική διοίκηση και ο διευθυντής έχει περιθώριο απόφασης για 

ήσσονος σηµασίας εκπαιδευτικά ζητήµατα (Καψάλης, 2005). 
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5.2. Αρµοδιότητες του ∆ιευθυντή Σχολείου 

Η ισχύουσα νοµοθεσία ορίζει ότι η διοίκηση της σχολικής µονάδας της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης ασκείται από το διευθυντή, τον υποδιευθυντή και το σύλλογο 

διδασκόντων. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 1566/1985 «ο διευθυντής του σχολείου 

είναι ιδίως υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισµό της 

σχολικής ζωής, την τήρηση των νόµων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών 

και την εφαρµογή των αποφάσεων του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων, που εκδίδονται 

σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση για τις αρµοδιότητες του Συλλόγου των 

∆ιδασκόντων. Μετέχει επίσης στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του 

σχολείου του και συνεργάζεται µε τους σχολικούς συµβούλους».  

Τα άρθρα 27, 28, 29, 30, 31 και 32 της υπουργικής απόφασης Φ.353.1/324/105657/∆1 

καθορίζουν µε σαφήνεια τα καθήκοντα του διευθυντή της σχολικής µονάδας. Ο 

διευθυντής της σχολικής µονάδας συνεργάζεται µε τους σχολικούς συµβούλους, τα 

στελέχη της διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους µαθητές και τους γονείς 

για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το διδακτικό 

προσωπικό να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, οι οποίες συµβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση 

ελεύθερων, υπεύθυνων, δηµοκρατικών και ευαισθητοποιηµένων πολιτών. Ειδικότερα, 

είναι αρµοδιότητα του διευθυντή να καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέτει 

υψηλούς στόχους και να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις της επίτευξής τους για ένα 

σχολείο συµµετοχικό και ανοικτό στην κοινωνία. Οφείλει να προΐσταται των 

εκπαιδευτικών µέσω του συντονισµού, του ελέγχου, της αξιολόγησής τους, της 

προσφοράς αρωγής στο έργο τους και µέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών 

εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα. Εκτός αυτών, ο διευθυντής έχει καθήκον 

να εφαρµόζει τους νόµους, τα προεδρικά διατάγµατα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις 

εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των στελεχών διοίκησης και είναι υπεύθυνος 

για την τήρησή τους και για την υλοποίηση των αποφάσεων του Συλλόγου των 

∆ιδασκόντων.  

Αξίζει να σηµειωθεί πως ο νοµοθέτης µετ’ επιτάσεως επισηµαίνει το καθήκον του 

διευθυντή για τη διαµόρφωση καλού σχολικού κλίµατος, καθώς και συνεργασία και 

παροχή των κατάλληλων πληροφοριών για τη λειτουργία του σχολείου. Συγκεκριµένα, 

είναι αρµοδιότητά του να συµβάλλει στη δηµιουργία κλίµατος δηµοκρατικής 
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συµπεριφοράς των διδασκόντων και των µαθητών. Εκτός αυτού, οφείλει να 

συνεργάζεται µε τους πρώτους για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράµµατος, για την 

κατάρτιση του προγράµµατος ενηµέρωσης των γονέων, για τον ορισµό των θεµάτων 

των εξετάσεων, για την προώθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων για το διδακτικό 

προσωπικό και για την τήρηση της πειθαρχίας. Ο διευθυντής της σχολικής µονάδας θα 

πρέπει να συνεργάζεται µε τους εκπαιδευτικούς ισότιµα και µε πνεύµα αλληλεγγύης, να 

διατηρεί και να ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου ∆ιδασκόντων, να αµβλύνει τις 

αντιθέσεις, να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, να εµπνέει και να 

παρέχει θετικά κίνητρα σε αυτούς. Σε περιπτώσεις δε που κρίνεται απαραίτητο, οφείλει 

να τους απευθύνει συστάσεις µε πνεύµα συναδελφικής αλληλεγγύης. 

 

5.3. Το Νοµοθετικό Πλαίσιο για την Επικοινωνία στο Σχολείο 

Η εύρυθµη λειτουργία του σχολείου προϋποθέτει την κατάλληλη ενηµέρωση των 

εκπαιδευτικών και την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών αναφορικά µε τους 

στόχους και τις προσδοκίες των προϊσταµένων, δηλαδή του Υ.ΠΑΙ.Θ., του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, των Προϊσταµένων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και των 

Σχολικών Συµβούλων (Μυλωνά, 2005). 

Τα άρθρα 27, 28, 29, 30, 31 και 32 της υπουργικής απόφασης Φ.353.1/324/105657/∆1 

υποχρεώνουν το διευθυντή να ενηµερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους 

µαθητές για την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου. Επίσης, 

ορίζουν την ενηµέρωση των νεοδιόριστων, των αναπληρωτών και των ωροµίσθιων 

εκπαιδευτικών σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους καθώς επίσης και τη 

χορήγηση αντιγράφων των βασικών νόµων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών µε την 

εκπαίδευση. Επιπροσθέτως, είναι καθήκον του διευθυντή να ενηµερώνει το Σύλλογο 

∆ιδασκόντων για την εκπαιδευτική νοµοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που 

αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την εφαρµογή των προγραµµάτων 

εκπαίδευσης και να παρέχει στα µέλη του συγκεκριµένες οδηγίες ώστε να 

ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εκτός 

αυτού, οφείλει να ενηµερώνει τον αρµόδιο Σχολικό Σύµβουλο και το ∆ιευθυντή 

Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάµενο Γραφείου για την πραγµατοποίηση µορφωτικών ή 
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άλλων πολιτιστικών επισκέψεων σε χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς και σε 

παραγωγικές επιχειρήσεις. Πέραν τούτων, θέτει σε γνώση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή 

του Προϊσταµένου του Γραφείου τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό και ενηµερώνει 

το Σύλλογο των ∆ιδασκόντων για το έργο της σχολικής επιτροπής. Τέλος, παρέχει 

πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις, και δεν τον παραπέµπει σε άλλες υπηρεσίες για θέµατα που εκείνος οφείλει 

να γνωρίζει. 

Είναι εµφανές πως η νοµοθεσία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή διακίνηση των 

πληροφοριών σε όσους εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

σωστή ενηµέρωση του συνόλου της σχολικής κοινότητας για τις υποχρεώσεις και τις 

προκλήσεις που πηγάζουν από την εκπαιδευτική πράξη, συντελεί στο σαφή ορισµό του 

πλαισίου λειτουργίας του σχολείου (Μυλωνά, 2005).  

Ο ρόλος του διευθυντή είναι κοµβικός, καθώς από τη µια, ως διορισµένος υπάλληλος 

των διοικητικών εκπαιδευτικών αρχών, είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά µε τις αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης και τη 

σωστή εφαρµογή τους. Από την άλλη, καλείται να ανταποκριθεί επιτυχώς στο ρόλο του 

ηγέτη της σχολικής µονάδας, ενός ηγέτη που δηµιουργεί διαύλους επικοινωνίας και 

συνεργασίας µε το σύνολο της σχολικής κοινότητας και διαµορφώνει ένα σχολείο 

δηµοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία (Καψάλης, 2005). 

 

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι αν και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι 

συγκεντρωτικό και η εκπαιδευτική πολιτική καθορίζεται εξ ολοκλήρου από το 

Υ.ΠΑΙ.Θ., ωστόσο η λειτουργία της κάθε µονάδας εξαρτάται από το βαθµό συνεργασίας 

και επικοινωνίας ανάµεσα στο διευθυντή και το σύλλογο των εκπαιδευτικών. Η 

εκπαιδευτική νοµοθεσία αναγνωρίζει την ανάγκη για αποτελεσµατική επικοινωνία και 

την καθορίζει µε µια σειρά νόµων και υπουργικών αποφάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΣΚΟΠΟΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΈΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό σκέλος της εργασίας, η επικοινωνία επιδρά 

καταλυτικά στη λειτουργία µίας σχολικής µονάδας. Καθώς το σχολείο αποτελεί πυλώνα 

της κοινωνίας και ο διευθυντής είναι ο ενορχηστρωτής της σχολικής ζωής, κρίνεται 

ενδιαφέρουσα και ουσιαστική η µελέτη του ρόλου της επικοινωνίας στο εσωτερικό της 

σχολικής κοινότητας. 

 

6.1. Σκοπός και Επιµέρους Στόχοι της Έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη της σηµασίας της επικοινωνίας ανάµεσα στη 

διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό για τη λειτουργία των σχολικών µονάδων  

της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του νοµού Θεσσαλονίκης από τους άµεσα 

εµπλεκόµενους στη διοίκηση σχολικών µονάδων Συγκεκριµένα, η έρευνα επιδιώκει να 

καταγράψει: 

i. τα ηγετικά χαρακτηριστικά, τα οποία οι ίδιοι οι διευθυντές αξιολογούν ως 

σηµαντικά για τη διοίκηση µίας σχολικής µονάδας. 

ii. τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν το ρόλο τους ως διευθυντές - ηγέτες στη 

δηµιουργία οράµατος στον εκπαιδευτικό οργανισµό. 

iii.  τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν το ρόλο τους ως διευθυντές - ηγέτες 

όσον αφορά τη διαµόρφωση του σχολικού κλίµατος. 

iv. τις µορφές επικοινωνίας ανάµεσα στη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό. 

v. τα συχνότερα προβλήµατα και εµπόδια τα οποία, κατά τη γνώµη των 

διευθυντών, ανακύπτουν στην πράξη κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας. 
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6.2. Ερευνητικές ερωτήσεις 

Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να απαντήσει στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα: 

i. Ποια ηγετικά χαρακτηριστικά θεωρούν οι διευθυντές των σχολικών µονάδων της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ότι είναι απαραίτητα, ώστε να αντεπεξέλθουν στο 

ρόλο της διοίκησης; 

ii. Πώς αντιλαµβάνονται οι διευθυντές το ρόλο τους ως προς τη δηµιουργία του 

οράµατος; 

iii.  Πώς αντιµετωπίζουν οι διευθυντές την ευθύνη τους σχετικά µε τη διαµόρφωση 

του σχολικού κλίµατος; 

iv. Ποιες µορφές επικοινωνίας χρησιµοποιούν οι διευθυντές για τη λειτουργία της 

σχολικής µονάδας; 

v. Ποια προβλήµατα και εµπόδια πιστεύουν πως ανακύπτουν στην πράξη κατά τη 

διαδικασία της επικοινωνίας; 

 

6.3. Μεθοδολογία 

Η µέθοδος που υιοθετήθηκε στην παρούσα εργασία είναι ποιοτική και, συγκεκριµένα, 

το εργαλείο της προσωπικής ηµιδοµηµένης συνέντευξης. Επιλέχθηκε, διότι µέσω των 

ερωτήσεων οι συµµετέχοντες µπορούν να εκφράσουν τις εµπειρίες και τις απόψεις τους, 

χωρίς να περιορίζονται από δοθείσες επιλογές και τις απόψεις του ερευνητή και χωρίς 

να βασίζονται σε προηγούµενα ευρήµατα. Η συγκεκριµένη µέθοδος χρησιµοποιείται, 

όταν οι ερευνητές θέτουν στους συµµετέχοντες ερωτήσεις γενικές, ανοιχτού τύπου και 

καταγράφουν τις απαντήσεις τους (Creswell, 2011). 

Ένα από τα προτερήµατα των προσωπικών συνεντεύξεων στην ποιοτική έρευνα είναι 

ότι προσφέρουν χρήσιµες πληροφορίες για τους συµµετέχοντες, όταν δεν υπάρχει η 

δυνατότητα της άµεσης παρατήρησής τους. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για 

διευκρινίσεις, όταν οι απαντήσεις των ατόµων δεν είναι κατανοητές ή σαφείς (Creswell, 

2011). Από την άλλη, στις προσωπικές συνεντεύξεις η κοινωνική πραγµατικότητα 
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διαµορφώνεται µέσα από τα νοήµατα που αποδίδουν τα υποκείµενα τόσο στη δική τους 

συµπεριφορά και όσο και στη συµπεριφορά άλλων (Κυριαζή, 2000), ενώ υπάρχει και ο 

κίνδυνος οι απαντήσεις να επηρεάζονται από την παρουσία του ερευνητή. Αυτό 

σηµαίνει ότι είναι πιθανό να παρέχονται παραπλανητικά δεδοµένα υπό την επίδραση και 

την πίεση που ασκεί ο ερευνητής, καθώς ζητά πληροφορίες που σχετίζονται µε τη ζωή 

και το επάγγελµα του συµµετέχοντος (Creswell, 2011). 

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ενηµερώθηκαν λεπτοµερώς από την ερευνήτρια για το 

σκοπό της µελέτης, όπως επίσης και για τα ηθικά ζητήµατα που προστατεύονται σε κάθε 

επιστηµονική µελέτη. Τα ηθικά αυτά ζητήµατα αφορούν την αποχή από πρακτικές 

εξαπάτησης, από τη χρήση ανήθικων πρακτικών συνέντευξης και από την ανακοίνωση 

των πληροφοριών σε τρίτους. Επιπλέον, δόθηκε διαβεβαίωση από την ερευνήτρια για 

την τήρηση της εµπιστευτικότητας και της ανωνυµίας των συµµετεχόντων (Creswell, 

2011).  

Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν στα γραφεία των συµµετεχόντων διευθυντών εν ώρα 

λειτουργίας των σχολείων, γεγονός που προκάλεσε κάποια προβλήµατα στον ειρµό των 

σκέψεων και εποµένως και των απαντήσεών τους, λόγω των συχνών διακοπών για την 

αντιµετώπιση ζητηµάτων που ανέκυπταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Οι 

ερωτήσεις της συνέντευξης παρατίθενται στο παράρτηµα. 

Οι απαντήσεις ηχογραφήθηκαν σε ηλεκτρονικό µαγνητόφωνο και στη συνέχεια 

ακολούθησε αποµαγνητοφώνησή τους.  

 

7.3. ∆είγµα 

Στη συγκεκριµένη έρευνα επιλέχθηκε η δειγµατοληψία µέγιστης διακύµανσης 

(maximum variation sample), η οποία είναι µια στρατηγική σκόπιµης δειγµατοληψίας, 

κατά την οποία επιλέγονται δείγµατα περιπτώσεων ή ατόµων που διαφέρουν σε κάποιο 

χαρακτηριστικό ή γνώρισµα (π.χ. διαφορετικές ηλικιακές οµάδες), ώστε να 

παρουσιαστούν οι πολλαπλές όψεις των ατόµων και να υπάρχει ευρύτερη και 

σφαιρικότερη αντιπροσώπευση της πολυπλοκότητας του κόσµου (Creswell, 2011).  
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Πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε τέσσερις διευθυντές Γυµνασίων, µε έναν 

διευθυντή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής Β΄ βαθµίδας και 

µε πέντε διευθυντές Λυκείων του νοµού Θεσσαλονίκης. Μια ακόµα επιλογή ήταν η 

αντιπροσώπευση των δύο φύλων από ίσο αριθµό συµµετεχόντων. Επίσης, προτιµήθηκε 

να υπάρχει διαφορά των συµµετεχόντων διευθυντών ως προς το επίπεδο σπουδών, 

καθώς δύο από αυτούς είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, έξι 

κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων, ενώ δύο από τους συµµετέχοντες διαθέτουν πτυχίο 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Εκτός αυτού, επιδιώχθηκε διαφοροποίηση και ως προς το 

χρόνο άσκησης διεύθυνσης, δηλαδή από 2 έως 17 έτη, ώστε να µελετηθούν οι απόψεις 

τόσο των έµπειρων όσο και των σχετικά άπειρων διευθυντών. Τέλος, υπάρχει απόκλιση 

στα συνολικά έτη υπηρεσίας των συµµετεχόντων, καθώς τέθηκε ο στόχος της 

αντιπροσώπευσης ενός ευρύτερου ηλικιακού και υπηρεσιακού φάσµατος. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
ΦΥΛΟ 

 
ΕΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
ΕΤΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Άνδρας 29 6 Πτυχίο Γυµνάσιο 

Γυναίκα 29 5 ∆ιδακτορικό Λύκειο 

Άνδρας 31 17 Πτυχίο Λύκειο 

Άνδρας 28 4 Πτυχίο Γυµνάσιο 

Άνδρας 23 10 Μεταπτυχιακό Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής 

Γυναίκα 35 14 Μεταπτυχιακό Λύκειο 

Γυναίκα 27 4 ∆ιδακτορικό Λύκειο 

Άνδρας 30 4 Μεταπτυχιακό Λύκειο 

Γυναίκα 26 6 Μεταπτυχιακό Γυµνάσιο 

Γυναίκα 22 2 Μεταπτυχιακό Γυµνάσιο 

 



38 
 

Το τελικό δείγµα προέκυψε ύστερα από µία σειρά προσωπικών επαφών µε διευθυντές 

σχολικών µονάδων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο νοµό Θεσσαλονίκης, 

ορισµένοι εκ των οποίων αρνήθηκαν ή εκδήλωσαν κάποιο δισταγµό να συµµετάσχουν 

είτε επικαλούµενοι έλλειψη χρόνου είτε εκφράζοντας απροθυµία να καταγραφούν τα 

λεγόµενα τους µε ψηφιακά µέσα. ∆εν ασκήθηκε καµία πίεση από την ερευνήτρια να 

τους µεταπείσει, καθώς πεποίθησή της είναι ότι η συµµετοχή και συµβολή σε κάθε 

έρευνα προσήκει να γίνεται αυτοβούλως, µε ελεύθερη επιλογή και αγαθή προαίρεση. Οι 

δέκα διευθυντές, οι οποίοι τελικά αποτέλεσαν και το δείγµα της παρούσας µελέτης, 

ανταποκρίθηκαν µε ευγένεια και διάθεση να συνδράµουν σε µία έρευνα που αφορά την 

εκπαίδευση και επίσης αναδεικνύει και πτυχές του δικού τους ρόλου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ 

ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Στο 7ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ποιοτική έρευνα που διενεργήθηκε µε τη συµµετοχή 

10 διευθυντών σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού 

Θεσσαλονίκης και στην οποία επιλέχθηκε δειγµατοληψία µέγιστης διακύµανσης. Οι 

συµµετέχοντες αναγνωρίζουν τη σηµασία της επικοινωνίας για τη διαµόρφωση 

οράµατος, ανοικτού κλίµατος συνεργασίας, εµπιστοσύνης και συνεννόησης. Εκτός 

αυτού, παραθέτουν µια σειρά εµποδίων στην επικοινωνία µε το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και αξιολογούν το δικό τους ρόλο ως διευθυντών-ηγετών στο σχολικό 

περιβάλλον. 

 

 
Τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχηµένου διευθυντή 
 
Η ανάγκη για συνεννόηση και συνεργασία µε το εκπαιδευτικό προσωπικό 

αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα. Οι εννέα από τους 

δέκα διευθυντές θεωρούν πως ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά ενός 

επιτυχηµένου διευθυντή είναι η ικανότητά του να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναµικό 

του σχολείου του. ∆ίδεται µεγάλη έµφαση τόσο στις διαπροσωπικές σχέσεις του µε το 

σύνολο της σχολικής κοινότητας όσο και στη δηµιουργία θετικού κλίµατος µάθησης. Ο 

∆ιευθυντής 2 ισχυρίζεται ότι  

Ο διευθυντής πρέπει να είναι ηγέτης. Να έχει άριστη σχέση µε το προσωπικό και µε 

συνεννόηση, κατανόηση και σωστή κατανοµή ευθυνών και καθηκόντων να προσπαθεί 

να διαχειρίζεται την υπηρεσία. 

Στο ίδιο κλίµα, ο ∆ιευθυντής 6 υποστηρίζει:  

Ο διευθυντής – ηγέτης κατευθύνει, καθοδηγεί, συντονίζει, βοηθά, συµπαραστέκεται και 

στο τέλος ελέγχει κι αξιολογεί. Το πρώτο του µέληµα, όµως, είναι η επιτυχία στις 

διαπροσωπικές σχέσεις µέσα στο σχολείο. Το σχολείο δουλεύει καλά όταν υπάρχει 
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αρµονία στις ανθρώπινες σχέσεις και υπάρχει συνοχή του συλλόγου, όταν υπάρχει καλή 

επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των µελών του. 

Η αποτελεσµατική επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη της σχολικής κοινότητας οδηγεί στην 

επίλυση των προβληµάτων και στην ανάπτυξη της συνεργασίας και της συλλογικότητας 

(Μυλωνά, 2005). Η νέα µορφή διοίκησης είναι µια διαδικασία που διαµορφώνεται 

αφενός από την καθηµερινή διάδραση ανάµεσα στον προϊστάµενο και τους 

υφισταµένους, µέσω της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, και αφετέρου µέσω του επιµερισµού 

των εργασιών (Hulpia, Devos, Rosseel & Vlerick, 2012). Η δικαιοσύνη στην κατανοµή 

των καθηκόντων θίγεται από τους µισούς διευθυντές της έρευνας. Συγκεκριµένα ο 

∆ιευθυντής 3 αναφέρει: 

Στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού πρέπει να υπάρχει ίση αντιµετώπιση όλων 

και δικαιοσύνη όσον αφορά την κατανοµή των αρµοδιοτήτων. 

Ο διευθυντής απαιτείται να έχει σαφή ρόλο, γνωστό και αποδεκτό από όλα τα µέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, και όλες του οι ενέργειες να προσανατολίζονται προς την 

επίτευξη των στόχων του σχολείου και όχι να υπηρετούν την προσωπική του ανάδειξη ή 

άλλο ίδιον όφελος (Hulpia & Devos, 2010). Όπως όλοι οι ηγέτες, έτσι και ο διευθυντής 

ενός σχολείου είναι απαραίτητο να εξηγεί τις επιλογές του και να καταδεικνύει τον 

τρόπο σύνδεσης αυτών των επιλογών µε την επιτυχία του σχολείου (Sergiovanni, 2001).  

∆ύο από τους συµµετέχοντες έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση στην καλή γνώση της 

εκπαιδευτικής νοµοθεσίας προκειµένου να ασκείται επιτυχώς το διοικητικό - 

γραφειοκρατικό έργο της διοίκησης και να ελέγχονται πειθαρχικά, όταν αυτό απαιτείται, 

οι µαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Αξίζει να σηµειωθεί πως και οι δύο διευθυντές 

έχουν καταγγείλει στο παρελθόν, υπηρεσιακά, µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού για 

ατελή εκπλήρωση καθήκοντος ή για απρεπή συµπεριφορά στο χώρο του σχολείου, τα 

οποία εν συνεχεία καταδικάστηκαν από την Προϊσταµένη Αρχή. Σε τέτοιου είδους 

δυσάρεστες καταστάσεις, ο καταγγέλλων οφείλει να γνωρίζει τη νοµοθεσία, να 

ακολουθεί την προβλεπόµενη από την υπηρεσία διαδικασία και να διαθέτει τεκµήρια 

όσων επικαλείται, διαφορετικά είναι πιθανό ο εναγόµενος να κινηθεί νοµικά και 

διοικητικά εναντίον του. 
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Παρά τη σηµασία που έχει η ύπαρξη οράµατος, ωστόσο αναφέρθηκε µόνο από δύο 

διευθυντές, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή άσκηση του έργου τους. 

Συγκεκριµένα, ιδιαίτερη µνεία στην ανάγκη διαµόρφωσης οράµατος και προσπάθειας 

υλοποίησής του έγινε από τον διευθυντή του ειδικού σχολείου (Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής 

Β΄ βαθµίδας). Προφανώς, οι συνθήκες λειτουργίας του εν λόγω σχολείου και πρωτίστως 

οι ειδικές ανάγκες και δεξιότητες των µαθητών, απαιτούν την αποδέσµευση από τις 

αγκυλώσεις και τις δεσµεύσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας. Σε αυτό το 

περιβάλλον, οι καθηγητές, σε συνεργασία µε τους γονείς, καταθέτουν όλες τις ψυχικές 

και συναισθηµατικές δυνάµεις τους προκειµένου να προσφέρουν ελπίδα και ευτυχία σε 

παιδιά που αντιµετωπίζουν αντικειµενικές δυσκολίες διαφόρων µορφών. Βασικός 

στόχος, στη συγκεκριµένη περίπτωση, είναι η ένταξη των µαθητών στο κοινωνικό 

σύνολο και όχι η ακαδηµαϊκή αριστεία, γεγονός που δίνει στους εκπαιδευτικούς την 

ευελιξία και την ευθύνη της διαµόρφωσης ενός προγράµµατος που διαφέρει από τα 

στεγανά του ιδιαίτερα απαιτητικού, εξεταστικο-κεντρικού ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος. 

 

Μηνύµατα που µεταδίδει ο διευθυντής µέσω της συµπεριφοράς και του τρόπου 

εργασίας 

Οι επτά από τους διευθυντές που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα θεωρούν πως 

πρωτίστως µεταδίδουν µηνύµατα συνέπειας και υπευθυνότητας κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Οι τέσσερις επεσήµαναν το στοιχείο της δικής τους εργατικότητας, 

που ακολούθως παραδειγµατίζει το εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ µικρότερη µνεία έγινε 

στις αξίες της δικαιοσύνης και της ισότητας. Τέσσερις διευθυντές τόνισαν πως ο τρόπος 

εργασίας τους δίνει το παράδειγµα αλλά και το µήνυµα για την ανάγκη συνεργασίας, 

καθώς ενισχύουν την αίσθηση της οµάδας, παροτρύνουν τους συνεργάτες για 

συµµετοχή και για κοινή λήψη αποφάσεων. 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι η αλληλεγγύη, ο σεβασµός της 

προσωπικότητας των άλλων, η εµπιστοσύνη στους συνεργάτες και ο σωστός 

προγραµµατισµός αναφέρθηκαν µόλις από µία φορά. Μία φορά θίχτηκε και το ζήτηµα 

της ύπαρξης κανόνων, που πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα από όλους. Συγκεκριµένα, 

ο ∆ιευθυντής 8 επισηµαίνει: 
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Το βασικό µήνυµα είναι ότι η εκπαίδευση είναι σοβαρή υπόθεση. Ασχολούµαστε 

σοβαρά µε αυτή σε όλα τα επίπεδα. Είναι ξεκάθαρο πως ό,τι γίνεται στο σχολείο µας, 

είτε πρόκειται για τη διοίκηση είτε για το µάθηµα, τα πολιτισµικά προγράµµατα και τις 

εκδροµές, γίνεται µε σοβαρότητα και κανόνες. Οι κανόνες πρέπει να τηρούνται απ’ 

όλους και φυσικά από εµένα και τους καθηγητές, που λειτουργούµε ως πρότυπα για τα 

παιδιά. 

Η τελευταία άποψη ουσιαστικά καλλιεργεί τις αρχές της δηµοκρατίας, καθώς και οι 

έχοντες εξουσία στο σχολείο (διοίκηση, καθηγητές) απαιτείται να υπακούουν σε 

συγκεκριµένους κανόνες. Κανένας δεν πρέπει να λειτουργεί αυθαίρετα, χωρίς όρια και 

έλεγχο. Αυτό είναι κάτι που αναφέρεται ξεκάθαρα και στη βιβλιογραφία. Ο διευθυντής 

είναι απαραίτητο να λειτουργεί υπεύθυνα και δηµοκρατικά, ακριβώς λόγω των 

δηµοκρατικών αντικειµενικών στόχων που έχει ο ίδιος ο θεσµός του σχολείου 

(Johansson, 2004). 

Όπως ήταν αναµενόµενο, οι διευθυντές αναφέρθηκαν µόνο στα θετικά µηνύµατα που 

εκπέµπουν, αποσιωπώντας ή µη αναγνωρίζοντας τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα 

τους και τις αδυναµίες τους κατά την εκτέλεση του έργο τους. 

Στην περίπτωση των διευθυντών, τα συνειδητά ή ασυνείδητα µηνύµατα που 

εκπέµπονται µέσω της συµπεριφοράς και των καθηµερινών αποφάσεών τους, 

επηρεάζουν καθοριστικά την αντίληψη των συναδέλφων τους για αυτούς και τον τρόπο 

λειτουργίας του σχολείου (Vennebo & Ottesen, 2012). Όπως αναφέρεται και στη 

θεωρία, τα στελέχη θα πρέπει να δίνουν σηµασία τόσο στη στάση όσο και στη 

συµπεριφορά τους, λεκτική και µη, καθώς µεταδίδουν σαφή µηνύµατα στους 

υφισταµένους (Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 2002). 

 

Καθηµερινή επικοινωνία, έστω και σύντοµη, µε το σύνολο των εκπαιδευτικών του 

σχολείου 

Οι διευθυντές τόνισαν τη σηµασία της επικοινωνίας στην άσκηση του ρόλου τους και 

την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου. Ανέφεραν πως έχουν καθηµερινή επικοινωνία 

µε όλους τους εκπαιδευτικούς και πως επιδιώκουν να αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις µε 

τους υφισταµένους τους. Ισχυρίστηκαν πως επιδιώκουν τη διαµόρφωση ανοικτού 
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κλίµατος επικοινωνίας, καθώς η πόρτα του γραφείου τους είναι συνήθως ανοιχτή και 

καθώς οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της ηµέρας επισκέπτονται συχνά το γραφείο των 

καθηγητών. Σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την ερώτηση παίζει το γεγονός πως στα σχολεία 

της έρευνας εργάζονται από 18 έως 45 εκπαιδευτικοί. Εποµένως, η σύντοµη καθηµερινή 

διαπροσωπική επαφή µε το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού, εφόσον 

επιδιώκεται, είναι δυνατή, σε αντίθεση µε άλλους δηµόσιους οργανισµούς, όπως τα 

νοσοκοµεία, οι δήµοι και οι περιφέρειες, που απασχολούν µεγαλύτερο αριθµό 

εργαζοµένων. Ωστόσο και κάτω από αυτές τις ευνοϊκές για την καθηµερινή επικοινωνία 

συνθήκες ο ∆ιευθυντής 9 οµολογεί ότι: 

∆εν είναι πάντα εφικτό. Η αλήθεια είναι πως δεν είχα σκεφτεί µέχρι τώρα πόσο 

σηµαντική είναι η καθηµερινή επαφή µου µε τους συναδέλφους. Είναι πολύ καλή ιδέα. 

Θα το επιδιώξω περισσότερο. 

Η αποτελεσµατική αµφίδροµη επικοινωνία ανάµεσα στο διευθυντή και τους 

υφισταµένους είναι σηµαντική, επειδή ενισχύει το αίσθηµα της ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών για την εργασία, γεγονός που επιδρά πολύ θετικά εν γένει στο 

εκπαιδευτικό τους έργο (Crossman & Harris, 2006). 

 

Το είδος των πληροφοριών που κοινοποιούνται στους υφισταµένους εκπαιδευτικούς  

Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στους εκπαιδευτικούς αφορούν σε µεγάλο ποσοστό 

τη νοµοθεσία. Καθηµερινά εισρέουν στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο των σχολείων 

υπηρεσιακά έγγραφα, όπως εκπαιδευτικοί νόµοι και διατάγµατα ή εγκύκλιοι για 

διδακτικά ζητήµατα. Επιπλέον, οι διευθυντές γίνονται δέκτες πλήθους µηνυµάτων για 

επιµορφώσεις, σεµινάρια, εκπαιδευτικές δράσεις και επισκέψεις και αυτοί µε τη σειρά 

τους κοινοποιούν τις πληροφορίες στο εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Τρεις διευθυντές εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για το πλήθος των εγγράφων 

που καταφθάνουν σωρηδόν στο γραφείο τους και σε αρκετές περιπτώσεις είτε 

επαναλαµβάνουν προηγούµενες ενηµερώσεις είτε έχουν πιεστικές προθεσµίες είτε 

αφορούν πολύ συγκεκριµένες κατηγορίες εκπαιδευτικών ή ακόµα και σχολείων. 

Θεωρούν πως αναγκάζονται τόσο αυτοί όσο και οι καθηγητές να αφιερώνουν µεγάλο 

µέρος του χρόνου τους στη γραφειοκρατία που συνεπάγεται ο υπερβολικός όγκος 
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πληροφοριών, ο οποίος συχνά τους αποσπά από τα ουσιαστικά ζητήµατα του σχολείου. 

Ο ∆ιευθυντής 10 επισηµαίνει: 

Κάθε µέρα λαµβάνω δεκάδες email από τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

καθώς κι από άλλους φορείς, τα οποία είµαι υποχρεωµένος/η να τα διαβάσω, να τα 

αξιολογήσω ως προς τη σηµασία τους, να τα γράψω ως εισερχόµενα στο πρωτόκολλο 

και εν συνεχεία να ζητήσω σε αρκετές περιπτώσεις την ενυπόγραφη ενηµέρωση των 

συναδέλφων. Γιατί να µην υπάρχει µία διαδικτυακή ενηµερωτική πλατφόρµα από το 

Υ.ΠΑΙ.Θ., στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί, ώστε 

να αποφευχθεί όλη αυτή γραφειοκρατία;  

Μία άλλη κατηγορία πληροφοριών που µοιράζονται οι διευθυντές µε τους 

εκπαιδευτικούς σχετίζεται άµεσα µε προσωπικά δεδοµένα των µαθητών, όπως 

οικογενειακά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας, µαθησιακές δυσκολίες, ιδιαίτερες 

κλίσεις ή επιδόσεις. Η συγκεκριµένη ενηµέρωση γίνεται µε διακριτικότητα, για λόγους 

κοινωνικής κριτικής. Αντιθέτως, απαιτείται οι εκπαιδευτικοί να είναι ενήµεροι για τις 

ιδιαίτερες καταστάσεις που αντιµετωπίζουν κάποιοι µαθητές, ώστε να µπορέσουν να 

τους βοηθήσουν περισσότερο και ως δάσκαλοι και ως παιδαγωγοί. 

Οι δέκα διευθυντές της έρευνας δήλωσαν µε κατηγορηµατικό τρόπο πως προσφέρουν 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους συναδέλφους τους. Χαρακτηριστικά ο 

∆ιευθυντής 3 δήλωσε πως 

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τα πάντα. 

Όπως τονίζεται στη θεωρία, η συνεργασία µε το σύνολο της σχολικής κοινότητας πρέπει 

να αποτελεί βασική επιδίωξη της διεύθυνσης (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011), καθώς η επάρκεια 

και η κυκλοφορία των πληροφοριών έχει ζωτική σηµασία, όταν πρόκειται για τη 

λειτουργία µιας σχολικής µονάδας. Η οργάνωση ενός σχολείου µπορεί να θεωρηθεί 

επιτυχής, εφόσον διασφαλίζεται κάθετη και οριζόντια επικοινωνία, µε τα λιγότερα 

δυνατά εµπόδια, τόσο εντός του συστήµατος όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Είναι σηµαντικό να διακινούνται οι πληροφορίες µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι αλλοιώσεις και οι παρερµηνείες, να ανιχνεύονται γρήγορα τα 

πιθανά προβλήµατα του οργανισµού και να λαµβάνουν οι εργαζόµενοι την απαραίτητη 
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πληροφόρηση χωρίς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια (Sergiovanni & Starratt, 

2002). 

 

Εµπόδια στην επικοινωνία µε το εκπαιδευτικό προσωπικό 

Στις απαντήσεις της συγκεκριµένης ερώτησης παρατηρείται ποικιλία, καθώς 

αναφέρθηκαν διάφορες παράµετροι της προβληµατικής επικοινωνίας. Ο ∆ιευθυντής 3 

επέρριψε την ευθύνη στο «χαρακτήρα κάποιων συναδέρφων», ενώ ο ∆ιευθυντής 1 

επικαλέστηκε «τον εγωισµό του καθενός», χωρίς να εξαιρεί τον εαυτό του και τις 

προσωπικές του αδυναµίες στη συνεννόηση. 

Ο ∆ιευθυντής 10 αναγνώρισε πως: 

Όπως και στην υπόλοιπη κοινωνική ζωή έτσι και στο σχολείο, πολλοί άνθρωποι 

εκδηλώνουν µία επιθετικότητα, όταν επικοινωνούν µε τους άλλους, επιδιώκοντας να 

προβάλουν τον εαυτό τους ή το έργο τους και να υπεραµυνθούν των ενδεχόµενων 

αδυναµιών και παραλείψεών τους. ∆υστυχώς, στο σχολείο υπάρχει ένας ακόµη 

επιβαρυντικός παράγοντας που οξύνει το πρόβληµα της επικοινωνίας και σχετίζεται µε 

το είδος και το χώρο της εργασίας. ∆ηλαδή, από τη µια, υπάρχει µεγάλη πίεση στο έργο 

του διευθυντή λόγω του όγκου της γραφειοκρατίας και τεράστια ένταση στους 

καθηγητές λόγω του φόρτου εργασίας και των αυξηµένων διδακτικών καθηκόντων. 

Από την άλλη, σηµαντικό ρόλο παίζει και η συνύπαρξη πολλών ανθρώπων, µαθητών 

και εκπαιδευτικών, στα υπερτροφικά ελληνικά δηµόσια σχολεία. Οι χώροι είναι 

περιορισµένοι και συχνά ακατάλληλοι για οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία, 

γεγονός που σαφέστατα δηµιουργεί δυσκολίες στην ήρεµη διεξαγωγή συζητήσεων. 

Το πρόβληµα της γραφειοκρατίας επισηµάνθηκε από τρεις ακόµα διευθυντές, οι οποίοι 

θεωρούν πως τους αποσπά από σηµαντικότερες πτυχές του έργου τους και τους 

αποµονώνει από τους εκπαιδευτικούς αρκετές ώρες κάθε µέρα. Ο ∆ιευθυντής 7 

διαπιστώνει πως το πρόβληµα της γραφειοκρατίας έχει οξυνθεί σταδιακά κατά την 

τελευταία τριετία και προκαλεί έλλειψη χρόνου για ουσιαστική άσκηση διοίκησης και 

επικοινωνία. 

Είναι γεγονός ότι ο διευθυντής ως ηγέτης είναι αναγκαίο να ανταποκρίνεται σε έναν 

περίπλοκο και συχνά ασαφή ρόλο, αλλά ταυτόχρονα να εκτελεί την εργασία του εν 
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µέσω αναρίθµητων διακοπών, πολλών σύντοµων διαπροσωπικών επαφών, οι οποίες 

πολλές φορές δε σχετίζονται άµεσα µε τις αρµοδιότητές του. Η πολιτική της ανοιχτής 

πόρτας, δηλαδή της ανάπτυξης και της διατήρησης καλών διαπροσωπικών σχέσεων µε 

εκπαιδευτικούς, µαθητές και κηδεµόνες, της πρόσβασης στο γραφείο της διεύθυνσης 

και της προσήνειας, µπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις στο έργο του, καθώς δεν 

του επιτρέπει την απρόσκοπτη ενασχόληση και συγκέντρωση σε µία δραστηριότητα, 

εξαιτίας των συχνών διακοπών (Dinham, Cairney, Craigie, & Wilson, 1995).  

Μια σηµαντική πτυχή της δυσκολίας στην επικοινωνία είναι η διατήρηση του µέτρου 

και της ισορροπίας. ∆ηλαδή, εκείνης της χρυσής τοµής που δε θα δηµιουργεί απόσταση 

και ψυχρότητα ανάµεσα στους συναδέλφους αλλά και δεν θα αγνοεί την ανάγκη για 

επαγγελµατισµό και διάκριση των ρόλων εν ώρα υπηρεσίας. Στο συγκεκριµένο θέµα 

αναφέρθηκε ο ∆ιευθυντής 9: 

Ως διευθυντής/τρια φοβάµαι µήπως η επικοινωνία µε το εκπαιδευτικό προσωπικό 

προκαλέσει οικειότητα, η οποία θα καταστρατηγήσει κάποιους κανόνες που συντελούν 

στην εύρυθµη λειτουργία του σχολείου.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πραγµατικές αιτίες των δυσλειτουργιών, των 

συγκρούσεων, των λανθασµένων αποφάσεων, της αδυναµίας ουσιαστικής συνεργασίας, 

της έλλειψης συντονισµού και παρακίνησης πρέπει να αναζητηθούν στην ανεπαρκή 

επικοινωνία (Μπουραντάς, 2001). 

 

Έλλειψη επικοινωνίας µε ορισµένους εκπαιδευτικούς 

Οι απαντήσεις στη συγκεκριµένη ερώτηση ήταν µοιρασµένες ισοµερώς. Πέντε 

διευθυντές ισχυρίστηκαν πως δεν υπάρχει πρόβληµα επικοινωνίας στο σχολείο τους, 

ενώ οι υπόλοιποι πέντε, που παραδέχτηκαν πως υφίσταται πρόβληµα, επέρριψαν την 

ευθύνη αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς. Ανέφεραν τον υπερτροφικό εγωισµό, την 

υπέρµετρη προσωπική φιλοδοξία και την άρνηση για συνεργασία ή για οποιαδήποτε 

αλλαγή ως κύρια χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς ορισµένων συναδέλφων. Εντύπωση 

προκαλεί πως κανένας από τους πέντε διευθυντές δεν προέβη στην ελάχιστη 

αυτοκριτική, στον έλεγχο των δικών του ενεργειών ή παραλείψεων κατά την 
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προσπάθεια επικοινωνίας, η οποία είναι εξ ορισµού µία διαδικασία αµφίδροµη και 

αλληλοεξαρτώµενη. 

Όταν η διεύθυνση αντιµετωπίζει τους εκπαιδευτικούς ως υπαλλήλους και όχι ως 

συνεργάτες, είναι πιθανό και αυτοί µε τη σειρά τους να επιδεικνύουν µειωµένη 

δέσµευση, να εκτελούν µηχανικά τα καθήκοντά τους, να αδιαφορούν, να εκφράζουν 

δυσαρέσκεια ή ακόµα και να αποξενώνονται (Sergiovanni, 2001). 

 

Αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας για τη βελτίωση του σχολικού κλίµατος 

Οι µισοί διευθυντές σε αυτή την ερώτηση δήλωσαν πως δεν θα επέφεραν καµία αλλαγή 

στον τρόπο που επικοινωνούν µε το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ωστόσο, όλες οι 

ανθρώπινες σχέσεις και συµπεριφορές επιδέχονται βελτίωσης και, εποµένως, αυτή η 

απόλυτη και µάλλον εγωιστική απάντηση δε χαρακτηρίζει πολύ θετικά τους εκφραστές 

της.  

Ο ∆ιευθυντής 1 τάσσεται υπέρ της αυστηρότητας και της λήψης δραστικών µέτρων 

προκειµένου να επιτευχθεί η συµµόρφωση ορισµένων εκπαιδευτικών και η οµαλή 

λειτουργία του σχολείου. ∆ηλώνει πως 

Μάλλον θα πρέπει να είµαι πιο αυστηρός σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών που 

υποπίπτουν σε πειθαρχικά παραπτώµατα. Θα πρέπει να υφίστανται κάποια ποινή. Αυτό 

θα λειτουργήσει παραδειγµατικά για τους άλλους και ίσως οδηγήσει στη συµµόρφωση 

αυτών. 

Στο ίδιο πνεύµα, ο ∆ιευθυντής 4 χαρακτήρισε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών «όπλο 

στη φαρέτρα του διευθυντή, καθώς µας ανάγκασε όλους να συνεργαστούµε». Η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών µονάδων µπορεί να λειτουργήσει 

θετικά και εποικοδοµητικά, καθώς µέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα να καταδειχθούν οι 

αδυναµίες των εργαζοµένων ή του οργανισµού εν γένει. Ωστόσο, ο διευθυντής-ηγέτης 

δεν θα έπρεπε να αντιµετωπίζει την αξιολόγηση ως όπλο και φόβητρο για να διευθύνει 

έναν οργανισµό εκπαίδευσης και πολιτισµού. Η χρήση «όπλων» δηµιουργεί απόσταση 

και δυσπιστία ανάµεσα στη διεύθυνση και τους υφισταµένους και εισάγει την 

καχυποψία και την επιφυλακτικότητα σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας. 
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Από την άλλη πλευρά, τρεις διευθυντές αναγνωρίζουν πως ενδεχοµένως ενδείκνυται η 

ανάληψη δικών τους πρωτοβουλιών για σύσφιξη των σχέσεων σε ανθρώπινο επίπεδο µε 

τη διοργάνωση ευχάριστων δραστηριοτήτων µέσα στο σχολείο και µε την επαφή των 

συναδέλφων εκτός σχολείου. Θεωρούν πως το άγχος και οι απαιτήσεις της εργασίας δεν 

επιτρέπουν σε αρκετούς να εκδηλώσουν θετικές πτυχές της προσωπικότητάς τους, 

καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονται στην επικοινωνία υπό καθεστώς 

πίεσης και έντασης. 

Σε κλίµα συγκατάβασης, ο ∆ιευθυντής 5 υποστηρίζει: 

Όλοι οι άνθρωποι έχουµε κακές στιγµές. Αν δεν τις ξεπερνάµε, τότε  τις µεγαλώνουµε 

και τις κάνουµε πρόβληµα επικοινωνίας. Γι’ αυτό τρία είναι τα βασικά προσόντα που 

πρέπει να διαθέτει ένας διευθυντής: η υποµονή, η υποµονή, η υποµονή. 

Η χρυσή τοµή, ίσως, βρίσκεται κάπου στη µέση. Πολύ θετικά λειτουργεί η υποµονή, η 

συγκατάβαση, η ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων, ωστόσο είναι απαραίτητη και η 

ύπαρξη µέτρου, ορίων, πειθαρχίας και τάξης. Ο καθένας πρέπει να γνωρίζει το ρόλο του 

και να τον υπηρετεί µε προσωπικό και επαγγελµατικό αυτοσεβασµό. 

Το σχολικό κλίµα και οι διαπροσωπικές σχέσεις επηρεάζονται ξεκάθαρα από την 

οργάνωση και την επικοινωνία µέσα στο σχολείο (Sergiovanni, 2000). Σε περιπτώσεις 

που το σχολικό κλίµα είναι θετικό και ανοικτό, οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται 

δηµιουργικότητα και ικανοποίηση, καθώς συνήθως η οµαδική εργασία είναι συνήθως 

πιο ελκυστική και ευχάριστη. Εκτός αυτού, είναι πιθανότερο να επιτευχθούν οι 

συγκεκριµένοι στόχοι του σχολείου αλλά και να δηµιουργηθούν κοινωνικοί δεσµοί 

µεταξύ των µελών της σχολικής κοινότητας (Μυλωνά, 2001).  

 

Εµπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς  

Η διοίκηση των σύγχρονων οργανισµών, λόγω των πολλαπλών και σύνθετων ρόλων 

στους οποίους επιβάλλεται να ανταποκριθεί, δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπίζεται ως 

καθήκον και δικαίωµα ενός µόνο προσώπου (Hulpia, Devos, Rosseel & Vlerick, 2012). 

Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας σχολικής µονάδας δεν επαφίεται µόνο στο 

διευθυντή. Η συνεργασία και η εκχώρηση καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς µε δίκαιο 
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και αποτελεσµατικό τρόπο δίνει µηνύµατα ενθάρρυνσης και αναγνώρισης του έργου 

τους. Όπως τονίζεται και στη θεωρία, η εµφύσηση της υπευθυνότητας πραγµατοποιείται 

στην πράξη, µέσω της διανοµής των κατάλληλων αρµοδιοτήτων και µέσω της 

παρακίνησης για επαγγελµατική εξέλιξη (Dinham, Cairney, Craigie, & Wilson, 1995). 

Όταν οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται και ενισχύονται από τη διεύθυνση, οικοδοµείται η 

αίσθηση της προσωπικής αξίας και σηµασίας (Sergiovanni & Starratt, 2002) 

Όλοι οι διευθυντές της έρευνας δήλωσαν πως εµπιστεύονται τους συνεργάτες τους, 

γεγονός που αποδεικνύει πως αναγνωρίζουν τη θετική επίδραση της εµπιστοσύνης στην 

ψυχολογία και στην αποτελεσµατικότητα των ανθρώπων. Ο ∆ιευθυντής 2 δήλωσε: 

∆είχνω εµπιστοσύνη, γιατί, όταν δείχνεις εµπιστοσύνη στους άλλους, πολλές φορές 

κερδίζεις την αµέριστη συνεργασία τους. Η συνεργασία βασίζεται στην αµοιβαία 

κατανόηση, στην αµοιβαία εκτίµηση και στη διάθεση του καθενός να συντελέσει στη 

βελτίωση της υπηρεσίας στην οποία εργάζεται. 

Η ενδυνάµωση και ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών συµβάλλει στην αύξηση της 

δέσµευσής τους για την εργασία και αποτελεί κίνητρο για περισσότερη προσφορά. 

Όταν, αντίθετα, η διεύθυνση τους αντιµετωπίζει ως υπαλλήλους και όχι ως συνεργάτες, 

είναι πιθανό και αυτοί µε τη σειρά τους να επιδεικνύουν µειωµένη δέσµευση, να 

εκτελούν µηχανικά τα καθήκοντά τους, να αδιαφορούν, να εκφράζουν δυσαρέσκεια ή 

ακόµα και να αποξενώνονται (Sergiovanni, 2001). 

∆ύο από τους διευθυντές συµπλήρωσαν πως προβαίνουν σε διακριτικό έλεγχο των 

υφισταµένων πριν τους εµπιστευθούν σηµαντικές εργασίες. Ο ∆ιευθυντής 1 

εκµυστηρεύεται:  

Λειτουργώ πάντοτε µε καλή προαίρεση, αλλά προσέχω και το παραµικρό που 

διαδραµατίζεται, χωρίς να φαίνοµαι. Υπάρχει πάντα διακριτικός έλεγχος. 

Ο ∆ιευθυντής 7 προσθέτει: 

Ναι, δείχνω εµπιστοσύνη. Φυσικά δοκιµάζω στην αρχή. ∆είχνω εµπιστοσύνη και 

βλέπω αποτελέσµατα. Στους περισσότερους ή µάλλον σχεδόν σε όλους βασίζοµαι πάρα 

πολύ. Ξέρω ότι θα τους εµπιστευθώ ένα θέµα, θα πάρουν τις σωστές πρωτοβουλίες και 

θα το φέρουν σε πέρας. Ξέρω ποιοι κάνουν λάθη, οπότε σε αυτούς θα αναθέσω µια πιο 
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εύκολη δουλειά. ∆οκιµάζω τους συνεργάτες µου, αλλά έχω εµπιστοσύνη και θέλω να 

έχω εµπιστοσύνη, διαφορετικά δε µπορείς να τα βγάλεις πέρα. ∆ε δουλεύουν όλοι το 

ίδιο υπεύθυνα ούτε έχουν όλοι τις ίδιες ικανότητες και εµπειρίες. Κάποιες φορές έχω 

νιώσει την εµπιστοσύνη µου να προδίδεται. 

Γίνεται φανερό ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στην εµπιστοσύνη και την 

αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών. Η εµπιστοσύνη και η σταθερότητα και ηρεµία 

που πηγάζουν από αυτήν δηµιουργούν σε όλους αίσθηµα αυτοπεποίθησης κατά την 

εκτέλεση του έργου τους, ενώ η υπερπήδηση των εµποδίων και η επίτευξη των στόχων 

καθίσταται πιο εύκολη (Ghamrawi, 2011). Η ενδυνάµωση και ενθάρρυνση των 

εκπαιδευτικών συµβάλλει στην αύξηση της δέσµευσής τους για την εργασία και 

αποτελεί κίνητρο για περισσότερη προσφορά.  

 

Το όραµα για το σχολείο 

Οι µισοί από τους συµµετέχοντες στην έρευνα οραµατίζονται ένα σχολείο εξωστρεφές 

και ανοιχτό στην κοινωνία. Ένα σχολείο στο οποίο η γνώση δεν θα προέρχεται µόνο από 

την αφοµοίωση της ύλης των σχολικών εγχειριδίων, αλλά θα παράγεται µε την 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µε το χωρισµό των µαθητών σε οµάδες 

ενδιαφερόντων, µε τη συνεργασία µε σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, µε την 

παρουσία και τη συµµετοχή των γονέων και κηδεµόνων σε διάφορες σχολικές 

δραστηριότητες, µε την επαφή µε κοινωνικούς και επαγγελµατικούς φορείς. Ο 

∆ιευθυντής 7 επισηµαίνει χαρακτηριστικά: 

∆εν έχει µέλλον το σχολείο, αν δεν ανοίξει. Όσα µειονεκτήµατα κι αν έχει αυτό, γιατί το 

άνοιγµα στους γονείς, στην τοπική κοινωνία, δηµιουργεί και προβλήµατα. ∆ίνεις 

περιθώριο σε τρίτους να µπαίνουν στο χώρο σου. 

Το τελευταίο σχόλιο αποδεικνύει πως όλες οι αλλαγές έχουν δυσκολίες και η 

προσαρµογή σε νέα δεδοµένα απαιτεί θάρρος, αποφασιστικότητα και πίστη στο στόχο.  

Από την άλλη πλευρά, µαθητές του νέου, ανοιχτού σχολείου θα έχουν τη δυνατότητα να 

καλλιεργούν πλήθος δεξιοτήτων και να δοκιµάζουν τις κλίσεις τους σε διάφορους 

τοµείς. Επίσης, το ανοιχτό σχολείο, µέσω των ποικίλων ερεθισµάτων και επιλογών που 
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προσφέρει, δηµιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διεύρυνση των πνευµατικών 

οριζόντων, για επέκταση του κύκλου των κοινωνικών επαφών και για διαµόρφωση 

πολυσχιδών και ώριµων προσωπικοτήτων. Ο ∆ιευθυντής 3 δήλωσε:  

Όραµά µου είναι να δηµιουργήσω ένα σχολείο – εργαστήριο. Ένα σχολείο µε δράση, µε 

καινοτόµα προγράµµατα, στο οποίο θα συµµετέχουν όλοι οι µαθητές και όλοι οι 

καθηγητές. Όλοι θα είναι πιο πλούσιοι σε εµπειρίες και θα έχουν την ευκαιρία να 

ξεδιπλώσουν διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς τους. 

Εκτός αυτού, τέσσερις διευθυντές δίνουν προτεραιότητα στη βελτίωση της απόδοσης 

των µαθητών, µέσω της παραδοσιακής µετωπικής διδασκαλίας, µε την προσέλκυση στο 

σχολείο άριστων εκπαιδευτικών. Επιθυµούν, δηλαδή, να δηµιουργήσουν ένα ισχυρό 

περιβάλλον µάθησης, το οποίο κυρίως θα προετοιµάζει µελλοντικούς ακαδηµαϊκούς 

πολίτες και όχι ολοκληρωµένες προσωπικότητες µε ποικίλα ενδιαφέροντα και γενική 

παιδεία. Η πλειοψηφία των διευθυντών που έχει αυτόν τον προσανατολισµό ασκεί 

διοίκηση σε Γενικά Λύκεια και φαίνεται πως εγκλωβίζεται στο συγκεκριµένο τρόπο 

σκέψης και λειτουργίας, λόγω του εξαιρετικά απαιτητικού συστήµατος εισαγωγής των 

µαθητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. 

Τέλος, ο µεγαλύτερος σε ηλικία διευθυντής προτάσσει τη δηµιουργία ενός σχολείου µε 

κανόνες, στο οποίο ο καθένας θα πρέπει να γνωρίζει το ρόλο και τα όριά του. Είναι 

δεδοµένο πως κάθε ανθρώπινη κοινωνία πρέπει να λειτουργεί µε κανόνες, αλλά ο 

τρόπος και το ύφος επιβολής τους διακρίνουν τους διευθυντές σε εµπνευσµένους ηγέτες 

και σε αυστηρούς ή και αυταρχικούς διαχειριστές της εξουσίας. 

Η επικοινωνία αποτελεί το µέσο το οποίο βοηθά τον ηγέτη στην έµπνευση - ενίσχυση 

και παρακίνηση των συνεργατών του, στην έκφραση του οράµατός του και στην 

υιοθέτησή του από τους άλλους, όπως επίσης στον καθορισµό των κατευθύνσεων και 

των στόχων του οργανισµού (Μπουραντάς, 2005). 

 

Συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς για τη διαµόρφωση οράµατος 

Όλοι οι διευθυντές της έρευνας αναγνωρίζουν πως η συνεργασία µε τους 

εκπαιδευτικούς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαµόρφωση και την 
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υλοποίηση του οράµατος του σχολείου. Σύµφωνα µε τη θεωρία, ο διευθυντής οφείλει να 

επιδεικνύει ευελιξία στην επίλυση των προβληµάτων και να επιδιώκει τη συναίνεση 

(Geraki, 2014). Ο ∆ιευθυντής 7 αναφέρει: 

∆ε γίνεται να υλοποιήσεις ένα όραµα µόνος σου. ∆ε γίνεται. Η συνεργασία χρειάζεται, 

έστω κι αν δεν τα καταφέρνεις πάντα ή δεν τα καταφέρνεις µε όλους ή δεν τα 

καταφέρνεις στο βαθµό που θα ήθελες. 

Καθίσταται εµφανές από την έρευνα πως το αρχικό όραµα πηγάζει από τις γνώσεις, τις 

εµπειρίες και την προσωπικότητα του ίδιου του διευθυντή, ο οποίος µε την ανάληψη της 

διοίκησης προσπαθεί να έρθει σε επαφή και συνεννόηση µε το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Η διαβούλευση και η συνεργασία έχουν ένα σηµαντικό αλλά και πρακτικό πλεονέκτηµα. 

Το προσωπικό αποζητά αφοσιωµένη, θετική και αποφασιστική ηγεσία, αλλά επίσης 

επιθυµεί να εκφράζει τις σκέψεις του σε ευήκοα ώτα και να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι 

απόψεις του από τη διεύθυνση. Καθίσταται σαφές από τη θεωρία ότι η απουσία των 

παραπάνω έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στο ηθικό των εργαζοµένων και στη συνοχή του 

σχολείου (Dinham, Cairney, Craigie, & Wilson, 1995). Σύµφωνα µε το ∆ιευθυντή 1: 

Είχα ένα όραµα για το σχολείο, το οποίο ήθελα να εµφυσήσω στους συναδέλφους. Από 

εκεί και έπειτα η συνδιαµόρφωση και ο εµπλουτισµός του στην πορεία λειτουργεί πολύ 

θετικά. 

Ο ∆ιευθυντής 10 θεωρεί πως 

Ο διευθυντής έχει στο µυαλό του κάποια πράγµατα, αλλιώς δεν θα διεκδικούσε και τη 

διοίκηση. Είναι ένα κίνητρο δικό του. Προφανώς δε γίνεται κάποιος διευθυντής µόνο 

για να βάζει σφραγίδες. Έχει κάποιους στόχους για το σχολείο και πρέπει σιγά σιγά να 

πείσει τους εκπαιδευτικούς πως αυτό που έχει στο µυαλό του τους αφορά.  

Τα δεδοµένα της έρευνας αποδεικνύουν πως το αρχικό όραµα ανήκει στο διευθυντή, ο 

οποίος στη συνέχεια, µέσω της επικοινωνίας, επιχειρεί να πείσει τους συνεργάτες του 

για την αποδοχή και υλοποίησή του. Ο διευθυντής – ηγέτης στοχεύει στην εµφύσηση 

του οράµατός του, ενώ είναι δεκτικός σε νέες προτάσεις, σε διαφοροποίηση και 

εµπλουτισµό του αρχικού του σχεδιασµού, προκειµένου να εµπλέξει και να αξιοποιήσει, 

µέσω της συνεργασίας, το σύνολο των συνεργατών του. Εποµένως, οι στόχοι των 

σχολείων αποκτούν δυναµική µόνο υπό την προϋπόθεση πως θα κοινοποιηθεί σωστά το 
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όραµα και οι επιµέρους στόχοι, γεγονός που θα επιτρέψει την οργάνωση και το 

συντονισµό των δραστηριοτήτων (Hoy & Miskel, 1996). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ,  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Συµπεράσµατα 

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα τονίζουν πως ως διευθυντές επιβάλλεται πρωτίστως να 

διαχειρίζονται επιτυχώς το ανθρώπινο δυναµικό των σχολικών µονάδων που διοικούν. 

Με πνεύµα συγκατάβασης, δικαιοσύνης και εµπιστοσύνης στοχεύουν στην ενδυνάµωση 

των διαπροσωπικών σχέσεων, στη δηµιουργία θετικού κλίµατος µάθησης και αµοιβαίας 

συνεργασίας, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξία της διαµόρφωσης ενός 

κοινού οράµατος. Η επιτυχής άσκηση του έργου τους και η επίτευξη των 

προαναφερθέντων στόχων µπορεί να συντελεστεί µέσω αποτελεσµατικής και 

ειλικρινούς συνεργασίας, την οποία, όπως υποστηρίζουν, επιδιώκουν σε καθηµερινή 

βάση. Ισχυρίζονται πως παρέχουν επάρκεια πληροφοριών στους υφισταµένους τους για 

την εκτέλεση του έργου τους, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα και τα εµπόδια που 

αντιµετωπίζουν στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν µε το εκπαιδευτικό 

προσωπικό. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι η αρνητική στάση και ο εγωισµός 

κάποιων εκπαιδευτικών, η έλλειψη χρόνου λόγω της γραφειοκρατίας και η προσπάθειά 

τους να διατηρηθεί η ισορροπία στον επαγγελµατικό τους χώρο, ωστόσο δε φάνηκε από 

την έρευνα η αναγνώριση των δικών τους αδυναµιών και παραλείψεων. Η πλειοψηφία 

των διευθυντών δείχνει εµπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, καθώς θεωρεί ότι υπάρχει 

θετική συσχέτιση της εµπιστοσύνης µε την αποτελεσµατικότητά τους. Υπάρχει κοινή 

πεποίθηση πως το όραµα του σχολείου πρέπει να συναποφασίζεται και να 

συνδιαµορφώνεται από τη διοίκηση και τους εκπαιδευτικούς, αν και παραδέχονται πως 

το αρχικό όραµα ανήκει στο διευθυντή, ο οποίος ακολούθως προσπαθεί να πείσει τους 

υφισταµένους του για την ορθότητα και την ανάγκη αποδοχής του. Τα δύο οράµατα που 

αναφέρθηκαν από τους περισσότερους διευθυντές είναι η δηµιουργία σχολείων 

ανοικτών στην κοινωνία και η διαµόρφωση εκπαιδευτικών οργανισµών που θα ευνοούν 

τη µαθησιακή διαδικασία µε συγκεκριµένα θετικά αποτελέσµατα στις επιδόσεις των 

µαθητών. 

Εποµένως, η έρευνα οδηγεί σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα: Κατ’ αρχάς, 

καταδεικνύεται µε σαφήνεια ο καταλυτικός ρόλος της επικοινωνίας ανάµεσα στο 
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διευθυντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό για τη λειτουργία των σχολικών µονάδων της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς το είδος και η ποιότητα της επικοινωνίας έχει 

άµεσο αντίκτυπο στο κλίµα και το όραµα του οργανισµού. Η διαπίστωση αυτή  

επιβεβαιώνεται από την άποψη που επικρατεί στη βιβλιογραφία ότι ο διευθυντής της 

σχολικής µονάδας διαµορφώνει τη σχολική κουλτούρα µέσω ενός οράµατος, το οποίο 

ενσωµατώνει τις κεντρικές αξίες και τους στόχους του οργανισµού (Dinham, Cairney, 

Craigie, & Wilson, 1995). Από την έρευνα, κατά δεύτερο λόγο, προκύπτει ότι κύριος 

υπεύθυνος για την επικοινωνία εντός της σχολικής µονάδας είναι ο διευθυντής, ο οποίος 

διαµορφώνει το πλαίσιο, τις προϋποθέσεις και τους διαύλους επικοινωνίας. Στις 

περιπτώσεις που ανταποκρίνεται επιτυχώς στο ρόλο του, η σχολική κοινότητα 

απολαµβάνει ένα ανοιχτό και θετικό κλίµα, µε αποτέλεσµα οι εκπαιδευτικοί να 

αισθάνονται ελεύθεροι να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να προοδεύουν ως επαγγελµατίες, 

να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων, να συνδιαµορφώνουν και να υλοποιούν ένα 

όραµα που βελτιώνει το επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατ’ ανάλογο τρόπο 

και στη θεωρία τονίζεται ότι ο υπεύθυνος διευθυντής δίνει έµφαση στην επικοινωνία, 

αναπτύσσει σχέσεις µε το εκπαιδευτικό προσωπικό, ενισχύει τις προσπάθειές του για 

βελτίωση και αύξηση της αποτελεσµατικότητάς του και ενθαρρύνει πάντα τη συµµετοχή 

του και την ανάληψη πρωτοβουλιών (Stone-Johnson, 2014). Επιπλέον, είναι ευαίσθητος 

δέκτης των συναισθηµάτων και των αναγκών των συνεργατών του (Μυλωνά, 2005). 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην εργασία δεν επιχειρήθηκε κατηγοριοποίηση ούτε 

προέκυψε σύµπτωση των απόψεων ανάλογα µε το φύλο, τα έτη υπηρεσίας και τα έτη 

άσκησης διοίκησης ή µε το επίπεδο σπουδών των συµµετεχόντων. Ο τρόπος άσκησης 

της διοίκησης εξαρτάται κυρίως από την προσωπικότητα του ατόµου, ανεξάρτητα από 

τις ανωτέρω µεταβλητές. Τα ηγετικά χαρακτηριστικά και οι επικοινωνιακές δεξιότητες 

του διευθυντή είναι τα στοιχεία εκείνα που διαδραµατίζουν το σηµαντικότερο ρόλο 

στην επιτυχή άσκηση της διοίκησης στις σχολικές µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, γεγονός που επισηµαίνεται και στη θεωρία (βλ. Johansson, 2004). 

Εποµένως, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των διευθυντών, θα πρέπει να 

δίνεται µεγάλη προσοχή στην προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότηση των 

υποψηφίων. Τα τυπικά κριτήρια, η ακαδηµαϊκή αριστεία και η επιστηµονική κατάρτιση 

δεν αποτελούν, απαραιτήτως, τεκµήριο επιτυχίας στο σύνθετο έργο της διοίκησης.  
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Ωστόσο, φαίνεται να µην έχει έχει δοθεί η δέουσα προσοχή από την εκπαιδευτική 

ηγεσία και την εκπαιδευτική κοινότητα της Ελλάδας στο ρόλο της επικοινωνίας, γεγονός 

που καθίσταται φανερό από τον τρόπο επιλογής και ανέλιξης των διευθυντών: βασικό 

κριτήριο επιλογής αποτελεί η προφορική συνέντευξη. Βάσει του νόµου, µέσω αυτής θα 

πρέπει, πέραν των άλλων, να εκτιµώνται η προσωπικότητα, η επαγγελµατική ανάπτυξη 

και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα 

επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και 

επίλυσης προβληµάτων (ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και 

λειτουργικών), η ικανότητα να δηµιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να 

εµπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Παρά ταύτα, δεν 

υπάρχει καµία κατοχύρωση της ορθής κρίσης των µελών του Περιφερειακού 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που διενεργούν τη 

συνέντευξη.  

Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

είναι πιθανό να γνωρίζουν ή να έχουν συνεργαστεί µε τους υποψηφίους σε 

επαγγελµατικό επίπεδο, καθώς υπηρετούν στην ίδια περιφέρεια. Ακόµα και αν δεν 

υπάρχει καµία πρόθεση από τα µέλη της επιτροπής να ευνοήσουν συγκεκριµένους 

υποψηφίους, η ύπαρξη επαγγελµατικών, διαπροσωπικών και σε αρκετές περιπτώσεις 

πολιτικών - κοµµατικών σχέσεων υπονοµεύει τη διαδικασία, της οποίας η αµεροληψία 

τίθεται υπό αµφισβήτηση. 

Η διαδικασία επιλογής υπονοµεύεται εξαιτίας µιας ακόµη πιο σοβαρής παραµέτρου: τα 

µέλη της επιτροπής είναι εκπαιδευτικοί που έχουν ανελιχθεί στην ιεραρχία ή έχουν 

επιλεγεί µέσω ψηφοφορίας από τους συναδέλφους τους για να τους εκπροσωπήσουν 

συνδικαλιστικά. ∆εν είναι ειδικοί επιστήµονες, π.χ. ψυχολόγοι, οι οποίοι θα µπορούσαν 

µε επιστηµονικά µέσα να γνωµοδοτήσουν για την προσωπικότητα και τις ικανότητες 

των υποψηφίων. ∆ε διαθέτουν, συνεπώς, τα κατάλληλα επιστηµονικά εφόδια και τις 

γνώσεις για να αξιολογήσουν τους µελλοντικούς διευθυντές των σχολικών µονάδων της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Πέραν αυτών, και η καθιέρωση της συνεχούς επιµόρφωσης των διευθυντών σε θέµατα 

επικοινωνίας και σε τεχνικές οικοδόµησης αγαστής συνεργασίας µε τους συναδέλφους, 

θα µπορούσε να αποτελέσει µια απαραίτητη και επωφελή πρακτική. 
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Περιορισµοί και Προτάσεις για Περαιτέρω ΄Ερευνα 

Η επιλογή της µεθόδου της συνέντευξης βοήθησε να γίνει σε βάθος ανάλυση των 

απόψεων των διευθυντών των σχολικών µονάδων σχετικά µε το ρόλο της επικοινωνίας. 

Επιχειρήθηκε µάλιστα δειγµατοληψία µέγιστης διακύµανσης, ωστόσο το δείγµα των 

δέκα διευθυντών περιορίζει το εύρος των απαντήσεων. Είναι φυσικό ότι µία διερεύνηση 

βασισµένη σε µεγαλύτερο δείγµα θα µπορούσε να οδηγήσει στην εξαγωγή πιο 

εµπλουτισµένων συµπερασµάτων. Εκτός, αυτού, θα µπορούσε να επεκταθεί σε σχολικές 

µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όλης της ελληνικής επικράτειας. 

Μία επόµενη έρευνα, η οποία θα εστιάζει στη µελέτη της επικοινωνίας ανάµεσα στη 

διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς σε σχολικές µονάδες κρατών, των οποίων οι 

µαθητές σηµειώνουν υψηλές επιδόσεις στο διαγωνισµό PISA του ΟΟΣΑ, ενδεχοµένως 

θα καταδείκνυε κάποια από τα τρωτά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Η 

σύγκριση και ο παραδειγµατισµός από επιτυχηµένα εκπαιδευτικά µοντέλα µπορούν να 

συµβάλουν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και στα ελληνικά σχολεία. 

Εκτός αυτού, για την κατανόηση της σηµασίας της επικοινωνίας στους εκπαιδευτικούς 

οργανισµούς γενικότερα και στα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότερα, 

χρήσιµη θα ήταν η επέκταση των συνεντεύξεων και η µελέτη των απόψεων όχι µόνο 

των διευθυντών αλλά και των εκπαιδευτικών. Η επικοινωνία είναι µια αµφίδροµη 

διαδικασία και προκειµένου να διερευνηθούν σφαιρικά όλες οι διαστάσεις της θα πρέπει 

να λαµβάνονται υπ’ όψιν όλες οι συµµετέχουσες σε αυτή πλευρές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ερωτήσεις Συνέντευξης 

Φύλο: 

Επίπεδο σπουδών: 

Έτη υπηρεσίας: 

Έτη άσκησης διεύθυνσης: 

Πόσοι είναι οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο σας;  

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επιτυχηµένου διευθυντή;  

Ποια µηνύµατα θεωρείτε ότι µεταδίδετε µέσω της συµπεριφοράς σας και του τρόπου 
εργασίας σας; 

Επιδιώκετε να έχετε καθηµερινά επικοινωνία µε το σύνολο των εκπαιδευτικών, έστω 
και σύντοµη;  

Τι είδους πληροφορίες µοιράζεστε µε τους εκπαιδευτικούς;  

Τι θεωρείτε εµπόδιο στην επικοινωνία µε το εκπαιδευτικό προσωπικό; 

Πού αποδίδετε την έλλειψη επικοινωνίας µε ορισµένους εκπαιδευτικούς; 

Τι θα αλλάζατε στον τρόπο µε τον οποίο επικοινωνείτε µε τους καθηγητές του σχολείου 
σας για να βελτιώσετε το σχολικό κλίµα;  

∆είχνετε εµπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας;  

Ποιο είναι το όραµά σας για το σχολείο; 

Θεωρείτε πως στη διαµόρφωση του οράµατος πρέπει να συνεργαστείτε µε τους 

εκπαιδευτικούς;  

Επιθυµείτε να συµπληρώσετε κάτι; 
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