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Περίληψη   

 

     Με τις συνεχείς εξελίξεις στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό 

τομέα, οι απαιτήσεις της κοινωνίας συνεχώς αυξάνονται με στόχο τη μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα. Συγκεκριμένα στην εκπαίδευση η αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών μονάδων και η ποιότητα στην παρεχόμενη εκπαίδευση βρίσκονται στο 

επίκεντρο των συζητήσεων θέτοντας νέες βάσεις στην διοίκηση τους και εστιάζοντας 

στο πολυσύνθετο ρόλο του διευθυντή.  

     Η παρακίνηση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της 

Διοίκησης αφού είναι στενά συνδεδεμένη με την ανθρώπινη συμπεριφορά και την 

απόδοση στο χώρο του σχολείου. Γύρω από την παρακίνηση, η οποία προσδιορίζει τις 

στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την εργασία τους και τη δέσμευση 

τους στο σχολείο, αναπτύχτηκαν πολλές θεωρίες που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την συγκεκριμένη συμπεριφορά.  

     Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν εκτενώς οι απόψεις και οι 

εμπειρίες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  της Περιφερειακής 

Ενότητας Πιερίας αλλά και να καταγραφούν οι ενέργειες των διευθυντών των 

αντίστοιχων σχολείων στο σημαντικό θέμα της παρακίνησης που άπτεται της 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης να αναδειχτούν οι παράγοντες που την 

επηρεάζουν, να εντοπιστούν οι τεχνικές παρακίνησης αλλά και στοιχεία που την 

εμποδίζουν. Τέλος να επισημανθούν τα σημεία που συγκλίνουν τα δυο μέρη των 

εμπλεκομένων στην παρακίνηση  και να διατυπωθούν ιδέες και προτάσεις για την 

αξιοποίηση της παρακίνησης στην επίτευξη των στόχων του σχολείου και την αύξηση 

της αποτελεσματικότητας τους. 

     Με βάση τα παραπάνω διεξήχθη έρευνα, από το Δεκέμβρη του 2016 έως το Γενάρη 

2017, σε 131 εκπαιδευτικούς και 39 διευθυντές με τη χρήση διαφορετικών 

ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς σε κάθε ομάδα του δείγματος. Το ερωτηματολόγιο 

περιλάμβανε 27 ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες  αποτέλεσαν τις τέσσερις 
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διαστάσεις παρακίνησης και 2 ανοιχτού που κατέγραφαν καλές πρακτικές παρακίνησης 

των διευθυντών και τα εμπόδια στην παρώθηση των εκπαιδευτικών. 

     Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε συγκέντρωση υψηλής 

βαθμολογίας σε όλες τις προτάσεις του ερωτηματολογίου και στις δύο ομάδες του 

δείγματος, εύρημα που φανερώνει ότι οι πλειονότητα των εκπαιδευτικών εκτιμούν τις 

ενέργειες των διευθυντών τους  και παρακινούνται σε μεγάλο βαθμό. Επίσης 

διαπιστώθηκε η βαρύτητα που δίνουν στο ηγετικό προφίλ του διευθυντή και τα 

χαρακτηριστικά του τα οποία παραπέμπουν στη μετασχηματιστική ηγεσία σε 

συνδυασμό με τη συμμετοχική. Η ανάπτυξη του καλού εργασιακού κλίματος, της 

ουσιαστικής επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών, αναδείχτηκαν  ως 

σημαντικοί παράγοντες για την παρακίνηση των εκπαιδευτικών. Άλλα  ευρήματα 

επισήμαναν την ανάγκη των εκπαιδευτικών  για  επαγγελματική ανέλιξη και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι ευκαιρίες διαρκούς επιμόρφωσης με βάση τις 

πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα αναδυθούν από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς θα συνέβαλλαν σημαντικά στην περεταίρω ικανοποίηση τους και στην 

αύξηση της αποτελεσματικότητας. 
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TEACHERS’ MOTIVATION IN PRIMARY EDUCATION IN THE 

REGIONAL UNIT OF PIERIA AND THE ROLE OF LEADERSHIP: 

AN EMPIRICAL RESEARCH OF THE CONCEPTIONS OF ALL 

INVOLVED 

 

Abstract 

 

 

     With constant developments in the political, economic, social and educational 

spheres, society demands are increasing in order to enhance efficiency. Specifically in 

education effectiveness of educational facilities and the quality of education provided 

are at the center of discussions setting new bases in their administration and focusing on 

the complex role of principal.  

     Teachers' motivation is one of the most important issues of management since it is 

closely related to human behavior and performance at school. Many theories that 

attempt to explain the factors that influence the motivation that determines teachers' 

attitudes and opinions about their work and commitment to school have been developed. 

     The purpose of this research was to thoroughly explore the views and experiences of 

primary school teachers in the Regional Unit of Pieria and also to record the actions of 

the principals of the respective schools on the important issue of motivation related to 

human resources management. It was also to highlight the factors that affect it, to 

identify the motivation techniques and the elements that prevent it. Finally, it was to 

highlight the points that converge the two parts involved in motivation, and to formulate 

ideas and suggestions for development of the motivation to achieve the goals of the 

school and increase their effectiveness. 

     Based on the above, this research was conducted from December 2016 to January 

2017, among 131 teachers and 39 principals using different self-report questionnaires to 

each sample group. The questionnaire consisted of 27 closed-ended questions which 

constituted the four motivational factors and 2 open questions that have documented 

principals’ good practices and obstacles to teachers' motivation. 
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     The statistical analysis of the data revealed a high score in all the statements of the 

study questionnaire in both sample groups. The finding reveals that the majority of 

teachers appreciates the actions of their directors and is strongly motivated. It was also 

noted the importance of the principal's leadership profile and its characteristics which 

refer to the transformational leadership in combination with the participatory. The 

development of good working climate, effective communication and cooperation among 

members, have emerged as important factors in motivating teachers. Other findings 

highlighted teachers' need for professional development and teacher training. 

Continuing training opportunities based on the real educational needs emerging from 

the teachers themselves would greatly contribute to their further satisfaction and 

increase efficiency. 
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Εισαγωγή 

 

     Στο ασταθές και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε σήμερα, ο 

διευθυντής/ηγέτης της σχολικής μονάδας αντιμετωπίζει ολοένα και νέες προκλήσεις, 

προσπαθώντας παράλληλα να δημιουργήσει ευκαιρίες προκειμένου να ενισχύσει το 

κλίμα στο σχολείο του. Αν και προέρχεται από το σύνολο των εκπαιδευτικών χωρίς 

απαραίτητα καμιά ιδιαίτερη ειδίκευση στο χώρο της Διοίκησης σχολικών μονάδων, 

καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός έργου το οποίο είναι πολυσύνθετο και δεν 

αφορά μόνο τη διεκπεραίωση διοικητικών εντολών άλλα και την αποτελεσματικότητα 

των στόχων της σχολικής μονάδας. Σύμφωνα με εκτεταμένη έρευνα για το 

«αποτελεσματικό σχολείο» (Π. Πασιαρδής και Γ. Πασιαρδή, 2000), η λειτουργία του 

σχολείου σε επίπεδο διεύθυνσης πρέπει να αποφεύγει κάθε γραφειοκρατικού τύπου 

αντιλήψεις, με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα, ο 

ρόλος του Διευθυντή μιας σχολικής μονάδας σήμερα μπορεί να περιγράφεται 

αναλυτικά μέσα στο Καθηκοντολόγιο στο ΦΕΚ 1340/2002, ΚΕΦ. Δ «Διευθυντές 

υποδιευθυντές σχολικών μονάδων διευθυντές υποδιευθυντές Σ.Ε.Κ. υπεύθυνοι τομέων 

Σ.Ε.Κ.», Άρθρο 27, παρ.2δ., αλλά για να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που αναγράφονται 

στον παραπάνω νόμο και στις απαιτήσεις και τις αλλαγές της εποχής μας θα πρέπει να 

μεταλλαχθεί σε «ηγέτη» με ότι αυτό συνεπάγεται. Θα μπορούσαμε εδώ να αναφέρουμε 

ως «Ηγέτη» εκείνο το άτομο, το οποίο ασκεί επιρροή πάνω σε άλλα άτομα και 

καταφέρνει να αλλάξει τη συμπεριφορά τους ώστε να επιτευχτεί ένας συγκεκριμένος 

στόχος εθελοντικά και πρόθυμα (Τερζίδης, 2011).  

     Αν και υπάρχουν πολλές θεωρίες ηγεσίας, θα αναφερθούμε αναλυτικά κυρίως σε 

σύγχρονες, όπως  τη μετασχηματιστική σε συνδυασμό με τη συμμετοχική, σημαντικό 

χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί και η παρακίνηση. Στη συνέχεια θα 

προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών από το διευθυντή, 

«ηγέτη» που εκτός των άλλων είναι και καθήκον του που απορρέει από το νόμο. Έτσι ο 

μετασχηματιστικός Διευθυντής/ηγέτης εμπνέει τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν για 

το καλό της σχολικής μονάδας, θέτει ομαδικούς στόχους (Robbins and Judge, 2011) και 

τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα που 

αφορούν την καλή λειτουργία του σχολείου. Κατά συνέπεια η παρακίνηση όχι μόνο 

αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της «ηγεσίας» αλλά και σημαντική αρμοδιότητα του 

Διευθυντή  σύμφωνα με το Καθηκοντολόγιο του.  
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     Καθώς ο Διευθυντής είναι ο ηγέτης του σχολείου έχει διπλό ρόλο: αρχικά ηγείται 

της ομάδας των εκπαιδευτικών και των μαθητών στην οποία όμως είναι και μέλος, 

επίσης είναι διορισμένο στέλεχος εκπαίδευσης άρα φορέας ευθύνης που οφείλει να 

υπακούει στους ανωτέρους του και να εφαρμόζει τους νόμους. Κατά συνέπεια αποτελεί 

συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη διοίκηση της εκπαίδευσης και τα μέλη του σχολείου 

(εκπαιδευτικούς- μαθητές- γονείς). 

     Εν κατακλείδι ο ρόλος του διευθυντή σήμερα είναι πολυσύνθετος και απαιτητικός 

γι’ αυτό απαιτείται όχι μόνο υψηλή κατάρτιση, η οποία όμως από μόνη της δεν οδηγεί 

στην καλύτερη απόδοση αλλά και ιδιαίτερες δεξιότητες όπως ικανότητα συνεργασίας, 

ανάπτυξη καλών σχέσεων και κινήτρων με τους εκπαιδευτικούς και αντιληπτική 

ικανότητα όπως η παρατηρητικότητα και η διοικητική φαντασία (Σαΐτης, 2008) έτσι 

ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του σχολείου. 

     Στο 12ο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου οι Χατζηγιάννης και 

Χατζηπαναγιώτου (2012) αναφέρουν στην εισήγηση τους ότι η επαγγελματική 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών έχει άμεση σχέση με τον Ηγέτη της σχολικής μονάδας 

καθώς και με το εργασιακό ενδιαφέρον, την προσωπική ανάπτυξη και την αναγνώριση, 

στοιχεία που αποτελούν παράγοντες επηρεασμού της επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Επίσης αναφέρουν ότι ο μετασχηματιστικός διευθυντής βασίζεται στα κίνητρα της 

προσωπικής ανάπτυξης θεωρώντας τους δασκάλους του φορείς αλλαγής και 

καινοτομίας. 

     Τα κίνητρα, η ανάγκη, οι σύνθετες καταστάσεις είναι αυτά που συμπεριλαμβάνονται 

στην παρακίνηση για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού στην εκπαιδευτική 

διοίκηση (Hoy και Miskel, 2008). Η παρακίνηση ως διαδικασία έχει ως στόχο την 

σύνδεση των προσωπικών αναγκών των εργαζομένων με τους στόχους του οργανισμού. 

Για να έχουμε παρακίνηση θα πρέπει να πληρούνται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε ο 

εργαζόμενος οικειοθελώς να προσπαθεί να πετύχει τους στόχους του οργανισμού χωρίς 

συνθήκες πίεσης. Αυτό ισχύει και στην εκπαίδευση καθώς η ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών πετυχαίνεται μόνο όταν αυτοί θέλουν να αναπτυχτούν (Σπανός, 1997). 

     Η παρακίνηση των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό κομμάτι της σχολικής 

ηγεσίας και έχει άμεση σχέση και με την παρακίνηση των μαθητών. Αν ένας 

εκπαιδευτικός δεν παρακινείται είναι σαφές ότι δεν μπορεί να κινητοποιηθεί για να 

δεχτεί τις εκπαιδευτικές αλλαγές και να συμβάλει στην ανάπτυξη της σχολικής 

μονάδας. Πρώτα απ’ όλα η παρακίνηση των εκπαιδευτικών οδηγεί στην προσωπική 

ικανοποίηση και την πληρότητα τους (Neves and Conboy, 2011). 



  
 

3 

     Το θέμα της παρακίνησης των εκπαιδευτικών αν και είναι πολύ σημαντικό και 

συνδέεται και με την αποτελεσματικότητα δεν έχει μελετηθεί ολοκληρωμένα, σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία, καθώς  τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα είτε προέρχονται από 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ενώ η άποψη των διευθυντών δεν καταγράφεται 

επαρκώς είτε μελετάται η παρακίνηση ως παράγοντας σε θέματα σχετικά με την 

εργασιακή ικανοποίηση ή την επαγγελματική δυσαρέσκεια και το σχεδιασμό της 

καριέρας. Έτσι δημιουργείται μια σύγχυση  με τους όρους παρακίνηση, εργασιακή 

ικανοποίηση, δέσμευση και επαγγελματική δυσαρέσκεια (Evans, 1998). 

     Οι παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση είναι εξωγενείς (Αναστασίου, 2011) 

και όχι μόνο δεν υπάρχει ένα σύστημα που να παρακινεί τους εκπαιδευτικούς, αλλά δεν 

υπάρχει και σύνδεση της προσπάθειας, της απόδοσης και της αμοιβής (Σαΐτης, 2002). 

Επίσης έρευνες έχουν δείξει ότι το έργο των εκπαιδευτικών δεν αναγνωρίζεται από την 

κοινωνία (Ξωχέλης, 1990).  

     Έρευνες επίσης έχουν δείξει ότι αν και οι διευθυντές είναι αποδεκτοί από την 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών (Λαγκαδινού, 2014 · Καρλή, 2014) η σχολική ηγεσία 

λειτουργεί παρακινητικά σε μικρότερο βαθμό απ’ ότι θα ήθελαν οι εκπαιδευτικοί 

(Αναστασίου, 2011). Η Margie Carter (2000) στο άρθρο της αναφέρει την αξία της 

παρακίνησης του προσωπικού από τον διευθυντή εστιάζοντας σε έξι σημεία: την 

ανάπτυξη κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης, την μετάδοση του οράματος του, τη 

συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, την απόρριψη κατεστημένων νοοτροπιών και 

την σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον. Επίσης μια ερεύνα των Dr. Muhammad Tayyab 

Alam και Sabeen Farid (2011) που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Rawalpindi σε 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν 

ικανοποιημένοι με την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, την επιλογή του 

επαγγέλματος και τη συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη, γεγονός που εμπόδιζε την 

παρακίνηση τους και καταλήγει ότι απαιτείται αμοιβή αντίστοιχη των προσόντων τους 

και περισσότερος σεβασμός. Επίσης, θα ήθελαν περισσότερη ενθάρρυνση στη λήψη 

απόφασης, παροχή ευκαιριών για επιμόρφωση, ανάπτυξη και καθοδήγηση του 

προσωπικού (Αναστασίου, 2011). Διαπιστώθηκε επίσης σε δυο έρευνες ότι πολύ 

μεγάλη σημασία έχουν για την παρακίνηση των εκπαιδευτικών οι λεγόμενοι 

«εσωτερικοί παράγοντες», όπως η επιβράβευση και η αίσθηση αυτοπραγμάτωσης 

(Λαγκαδινού, 2014, Manolopoulos, 2008). Εξετάζονται επίσης οι πτυχές της ηγεσίας 

που σχετίζονται με την παρακίνηση των εκπαιδευτικών όπως η ενθάρρυνση 

εργαζομένου, η αναγνώριση της συμβολής του, η διοικητική ικανότητα, η δημιουργία 



  
 

4 

θετικού σχολικού κλίματος, επιτεύγματα, αυτονομία, ασφάλεια-εμπιστοσύνη, μέριμνα 

για περιβάλλον εργασίας κλπ (Λαγκαδινού, 2014). 

     Παρά το γεγονός ότι οι αποδοχές θεωρούνταν ο σημαντικότερος παράγοντας 

κινητοποίησης από πλευράς εκπαιδευτικών (Αναστασίου, 2011, Manolopoulos, 2008, 

Πλατσίδου & Ταρασιάδου, 2010), αναφέρονται εξίσου ο εξοπλισμός και οι υποδομές, 

το καλό σχολικό κλίμα συνεργασίας, οι ηθικές ανταμοιβές, καθώς και η οργανωσιακή 

υποστήριξη, στα οποία σημαντικό ρόλο παίζει ο διευθυντής (Καρλή, 2014,  

Θεοδωράκογλου & Θεοδωράκογλου, 2014).  

     Όσον αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το καλό 

εργασιακό περιβάλλον (Κωντάνα, 2011), ενώ αντίθετα, η παρακίνηση και η συμμετοχή 

τους στη διοίκηση θεωρείται υπαρκτή, αλλά όχι απαραίτητη (Θεοδωράκογλου & 

Θεοδωράκογλου, 2014). Σε άλλη μια έρευνα (Moynihan και Pandey, 2005) 

διαπιστώνεται ότι η γραφειοκρατία και τα χρόνια προϋπηρεσίας επιδρούν αρνητικά, 

μειώνοντας σημαντικά την παρακίνηση στο δημόσιο τομέα. 

Γίνεται, λοιπόν αντιληπτό ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των 

εργαζομένων αλλά και η οικειοθελή τους προσφορά, χρησιμοποιώντας όλες τις 

ικανότητές τους, πρέπει να προσφερθούν και τα κατάλληλα κίνητρα (Κουφίδου, 2001).  

     Στην παρούσα εργασία διερευνούμε την παρακίνηση των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας  και το ρόλο που 

παίζει σε αυτή η ηγεσία. Η παρακίνηση εξαρτάται τόσο από τις ενέργειες του 

Διευθυντή (επιβράβευση, αναγνώριση προσπάθειας, πρωτοβουλίες, συμμετοχική 

διοίκηση, ενθάρρυνση κτλ)  όσο και από τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

για την παρακίνηση τους καθώς επίσης και από κάποια δημογραφικά, κοινωνικά και 

εργασιακά στοιχεία των εκπαιδευτικών όπως φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, 

εργασιακή σχέση, οργανικότητα σχολείου, περιοχή σχολείου, τόπος διαμονής σε σχέση 

με το σχολείο και μορφωτικό επίπεδο.  

     Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα προέρχονται από μια 

εκτενή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αλλά και μελέτες προηγούμενων ερευνών. 

Μέσα από την μελέτη των θεωριών παρακίνησης και των αποτελεσμάτων 

προηγούμενων εμπειρικών ερευνών, καταλήγουμε σε ένα ερευνητικό πλαίσιο με το 

οποίο γίνεται προσπάθεια απάντησης των ερευνητικών ερωτημάτων που αναφέρονται 

στην αντίληψη της εννοίας της παρακίνησης, στο βαθμό παρακίνησης των 

εκπαιδευτικών, στις τεχνικές παρακίνησης του Διευθυντή/ηγέτη και στην αντίληψη 
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εμποδίων στην παρακίνηση. Μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών δημιουργούνται 

ορισμένες σχέσεις οι οποίες έχουν διερευνηθεί από προηγούμενες μελέτες, καθώς όμως 

η παρακίνηση αποτελεί αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τον 

Διευθυντή/ηγέτη του σχολείου ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σημεία σύγκλησης  των 

απόψεων τους, θέμα  το οποίο δεν έχει ακόμα γνωρίσει ευρεία ανάλυση από την 

ελληνική ερευνητική κοινότητα. Αυτό το «ερευνητικό κενό» έρχεται να καλύψει η 

παρούσα μελέτη ώστε να εντοπιστούν καλές πρακτικές που θα ενισχύσουν την 

παρακίνηση των εκπαιδευτικών αποτελεσματικά.  

     Η παρούσα διπλωματική μελέτη αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Συγκεκριμένα 

στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της εκπαιδευτικής διοίκησης.  

Αρχικά επιχειρείται εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων «διοίκηση» και «ηγεσία» και 

αναφέρονται σύγχρονες μορφές ηγεσίας, όπως η συναλλακτική, η χαρισματική, η 

μετασχηματιστική, και η συμμετοχική. Στη συνέχεια επιδιώκεται μια ιστορική 

αναδρομή στην εκπαιδευτική διοίκηση. Επίσης προσδιορίζεται ο πολυσύνθετος ρόλος 

του διευθυντή στο σχολείο. 

     Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών. 

Παρουσιάζονται συνοπτικά οι σημαντικότερες θεωρίες παρακίνησης και επισημαίνεται 

η ανάγκη παρακίνησης των εκπαιδευτικών ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και 

η ικανοποίηση τους. Αναλύεται ο ουσιαστικός ρόλος του διευθυντή στην παρακίνηση 

τους και καταγράφονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση. Ανάμεσα σ’ 

αυτές σημαντικό ρόλο παίζει η σχολική κουλτούρα και το σχολικό κλίμα με βάση 

αποτελέσματα ερευνών στο διεθνή και ελληνικό χώρο και αναλύεται σε ξεχωριστό 

υποκεφάλαιο. Στη συνέχεια επισημαίνονται τεχνικές παρακίνησης και γίνεται 

προσπάθεια σύνδεσης της παρακίνησης ως παράγοντας επαγγελματικής ικανοποίησης. 

     Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας που 

ακολουθήθηκε. Περιγράφονται ο τρόπος επιλογής του δείγματος το οποίο 

αποτελούνταν από δυο ομάδες, των εκπαιδευτικών και των διευθυντών, το ερευνητικό 

μέσο συλλογής δεδομένων που ήταν ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν για το 

σκοπό της έρευνας από 39 διευθυντές και 131 εκπαιδευτικούς καθώς και η μεθοδολογία 

που επιλέχτηκε.  

     Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των 

δεδομένων. Αρχικά γίνεται περιγραφική ανάλυση των δυο ομάδων του δείγματος ως 

προς τα δημογραφικά, κοινωνικά και εργασιακά τους χαρακτηριστικά. Ακολούθως 

γίνεται ανάλυση των κύριων παραγόντων παρακίνησης που αφορούν: 1. Την εργασιακή 

ικανοποίηση - αναγνώριση – επιβράβευση, 2. Τη δημιουργία θετικού σχολικού 
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κλίματος- καλών συνθηκών εργασίας, 3. Την αυτονομία – συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων και 4. Τη διοικητική ικανότητα με καταγραφή συχνοτήτων και σχετικών 

συχνοτήτων, Μ.Τ. και Τ.Α. κάθε πρότασης καθώς και επαγωγική ανάλυση με στόχο τη 

συσχέτιση των μεταβλητών. Επίσης επιχειρείται μια συγκριτική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων των δυο ομάδων, εκπαιδευτικών και διευθυντών ως προς το βαθμό και 

τους παράγοντες παρακίνησης. Τέλος καταγράφονται αναφορές των δύο ομάδων σε 

καλές πρακτικές, προσδοκίες και εμπόδια στην παρακίνηση. Ακολουθούν τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα μελέτη και παρουσιάζονται 

προτάσεις για μελλοντικές έρευνες στο συγκεκριμένο θέμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 

 

1.1 Η σχολική μονάδα 

     Ένα σχολείο ως κοινωνικός οργανισμός, έχει μια αποστολή και λειτουργεί  με στόχο 

την εκπλήρωση της. Στην υλοποίηση της συμβάλλουν οι εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, 

βοηθητικό προσωπικό, τα μέσα, ο χώρος, δηλαδή το σχολείο, και ο χρόνος εκτέλεσης 

της, δηλαδή το σχολικό έτος. Οι παραπάνω παράγοντες ενεργοποιούνται με τη 

διαδικασία της διοίκησης για την επίτευξη του έργου (Σαΐτης 2014). Επίσης αποτελεί 

μια θεσμοθετημένη κοινωνική οντότητα με συγκεκριμένους στόχους, των οποίων η 

επίτευξη βασίζεται στην κατάλληλη δομή του και την οργάνωση (Χατζηπαναγιώτου, 

2005). 

     Το σχολείο έχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας οργάνωσης, αποτελεί ένα 

κοινωνικό μόρφωμα, παρουσιάζει ειδικευμένα χαρακτηριστικά και βασίζεται στη δική 

του δομή την οποία στηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό που το στελεχώνει για να 

επιτελέσει το σκοπό του (Χατζηπαναγιώτου, 2005). Παρουσιάζει την μορφή ενός 

κοινωνικού οργανισμού με όλα τα γνωρίσματα τα όποια συνθέτουν από τη μια έναν 

οργανωμένο θεσμό και από την άλλη έναν οργανωμένο «παιδαγωγικό» οργανισμό 

(Κωνσταντίνου, 1994). 

     Άλλωστε ένας σχολικός οργανισμός είναι ένα ανοιχτό κοινωνικό σύστημα, το οποίο 

αποτελείται από δομές όπως ειδικότητες εκπαιδευτικών, τμηματοποιήσεις και ιεραρχία 

(διευθυντής, υποδιευθυντής, εκπαιδευτικοί). Το μαθητικό δυναμικό, οι εκπαιδευτικοί, 

οι γονείς, κ.α. αποτελούν τις εισροές του, η λειτουργία του διέπεται από επίσημους και 

ανεπίσημους κανονισμούς και περιλαμβάνει καθορισμένους σκοπούς όπως η απόκτηση 

γνώσεων των μαθητών του άλλα κυρίως η προετοιμασία τους για το ρόλο τους ως 

ενήλικες. Διαθέτει επίσης διαδικαστικά υποσυστήματα όπως αναλυτικά προγράμματα, 

διδακτικοί μέθοδοι, συλλογή πληροφοριών, επικοινωνία, διαδικασία λήψης απόφασης, 

οικονομικές πηγές, και όλα αυτά το καθιστούν ανοιχτό σύστημα το οποίο βρίσκεται 

συνεχώς σε αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με άλλα κοινωνικά συστήματα και 

υποσυστήματα (Καρβούνη, 2014).  
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     Το σχολείο όμως ξεχωρίζει από τις άλλες οργανώσεις καθώς έχει διαφορετική δομή 

και μορφή λειτουργίας αφού παρουσιάζει πολλαπλότητα στην ερμηνεία των σκοπών 

του και επικάλυψη των ρόλων. Αν και ο γενικός σκοπός του σχολείου είναι η παροχή 

εκπαίδευσης, στον όρο εκπαίδευση  περιλαμβάνονται τόσες πολλές έννοιες που 

καθιστά δύσκολη την καταγραφή των βασικών στόχων. Όμως αν και διαπιστώνονται 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα σχολεία και τους άλλους οργανισμούς, για να 

επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου αποτελεσματικά, αποδοτικά και οικονομικά θα 

πρέπει τα σχολεία να διοικούνται  ορθολογικά (Everard & Morris οπ. αν. 

Χατζηπαναγιώτου, 2005).  

 

1.2 Η διοίκηση στην εκπαίδευση (Management) 

 

     Σύμφωνα με τον λεξικό του Μπαμπινιώτη (2004) στον όρο «διοίκηση» αποδίδεται ο 

σχεδιασμός, ο συντονισμός και ο έλεγχος της λειτουργίας του οργανισμού ενώ 

προέρχεται από το «διοικώ» δηλαδή από τη σύνθεση του δια + οικώ που σημαίνει 

«διευθετώ τα του οίκου μου». Στην σύγχρονη όμως εποχή η έννοια «διοικώ» ταυτίζεται 

με τη διαχείριση και τη ρύθμιση συλλογικών υποθέσεων (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

     Κατά καιρούς οι ερευνητές έχουν αποδώσει διαφορετικό νόημα στον  όρο 

«Διοίκηση». Ο Fayol περιγράφει τη θεωρία της διοίκησης ως σύνολο αρχών, 

ικανοτήτων, μεθόδων που έχουν σκοπό την εκπαίδευση στη διοίκηση (οπ. αν. Μπρίνια, 

2008). Ο Κατσαρός (2008, σ. 16) αναφέρει ότι «η Διοίκηση στην εκπαίδευση είναι η 

εξειδικευμένη ανθρώπινη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των πάσης 

φύσεως εκπαιδευτικών οργανισμών ή του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του 

και επιδιώκει την πραγματοποίηση, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, των σκοπών της 

εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων –ανθρώπινων και υλικών –μέσα 

από λειτουργίες, όπως είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση, ο 

συντονισμός και ο έλεγχος». Ο Hoyle (1981, σ. 8) ορίζει ότι «η διοίκηση είναι μια 

συνεχής διαδικασία μέσω της οποίας τα μέλη μιας οργάνωσης επιχειρούν να 

συγχρονίσουν τις δραστηριότητες τους και να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που διαθέτουν 

με σκοπό να ικανοποιήσουν τους σκοπούς της οργάνωσης όσο το δυνατόν καλύτερα». 

Ενώ ο Cuthbert (1984) διαφοροποιείται κάπως αναφέροντας ότι «η διοίκηση είναι μια 

δραστηριότητα που έχει ως συνέπεια την ευθύνη της επίτευξης στόχων 

χρησιμοποιώντας άλλους ανθρώπους» (οπ. αν. Αθανασούλα-Ρέππα, 2008, σ. 14-15).  
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Οι στόχοι θέτουν τον οργανισμό σε κίνηση δημιουργώντας ένταση και 

απελευθερώνοντας και δεσμεύοντας ενέργεια που τον κατευθύνουν. (Evererd & Morris, 

1999). 

     Επιπρόσθετα ο Σαΐτης (2005) και ο Καμπουρίδης (2002) περιγράφουν τη 

«διοίκηση» ως ένα επιστημονικά προσδιορισμένο σύστημα κανόνων στο πλαίσιο του 

οποίου ενεργούν προγραμματισμένα οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι του οργανισμού 

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του, με ενσυνείδητη δράση, μεγιστοποιώντας στο 

μέγιστο βαθμό τις προσπάθειες, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή 

αποτελεσματικότητα και ποιότητα μέσω της παρότρυνσης και της παρώθησης (Δαράκη, 

2007). Αλλά και ο Χατζηπαναγιώτου (2005) αναφέρει τη διοίκηση ως μια διαδικασία 

που εκτελείται συστηματικά και αποτελείται από τις λειτουργίες του προγραμματισμού, 

της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του έλεγχου αξιοποιώντας όλους τους πόρους, 

ανθρώπινους και υλικούς και αποσκοπώντας στην επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού. Κατά μια άλλη άποψη η διοίκηση ορίζεται ως «η επίτευξη οργανωσιακών 

επιδιώξεων και στόχων με την συνεργασία ή την εποπτεία ατόμων ή ομάδων» (George 

et al, 1998, σ. 32, οπ. αν. Σαΐτης, 2008) εννοώντας ότι διοίκηση είναι η διαδικασία με 

την οποία επιτυγχάνονται οι συγκεκριμένοι στόχοι μέσω της σωστής καθοδήγησης και 

παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού. 

     Η εκπαιδευτική μονάδα διαφέρει σε αρκετά σημεία από κάθε άλλο οργανισμό καθώς 

είναι πολυπλοκότερη και παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός 

αποτελεί μια ομάδα ανθρώπων που προσπαθούν για ένα κοινό σκοπό, την παροχή 

εκπαίδευσης μέσα από κάποιες συγκεκριμένες σχέσεις. Ο παραπάνω σκοπός είναι 

γενικός ενώ σύμφωνα με τις γενικές αρχές μάνατζμεντ είναι απαραίτητο ο σκοπός να 

είναι ξεκάθαρος για να προσεγγίσει την «αποτελεσματικότητα»  η οποία έχει άμεση 

σχέση με τη διαδικασία της διοίκησης. Άλλωστε και σύγχρονες έρευνες έχουν 

παρουσιάσει ως παράγοντα αποτελεσματικότητας τη «διοίκηση» των σχολικών 

μονάδων (Αθανασουλα-Ρέππα, Κουτούζης, Μαυρογιώργος, Νιτσόπουλος, Χαλκιωτης, 

1999, σ. 26-27). Σε άλλες έρευνες για το προφίλ του αποτελεσματικού σχολείου 

διαπιστώθηκε ότι η φοίτηση και η πρόοδος των μαθητών επηρεάζεται από 

χαρακτηριστικά όπως εκπαιδευτική ηγεσία, οργανωτικό πλάνο, βαθμός αυτονομίας, 

σχολικό κλίμα, κτλ τα οποία αναπτύσσονται μέσα από τη διαδικασία διοίκησης των 

σχολείων.  
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     Εν κατακλείδι, διοίκηση αποτελεί ένα σύνολο ενεργειών μιας ομάδας για την 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ενός οργανισμού. Αν και οι συγγραφείς της 

διοικητικής επιστήμης δεν συμφωνήσαν εξολοκλήρου σε ένα κοινά αποδεκτό ορισμό 

της διοίκησης ούτε στον αριθμό και την κατάταξη των βασικών λειτουργιών ή των 

καθηκόντων του Διευθυντή (Σαΐτης, 2008), όμως στην παρούσα εργασία δίνεται 

βαρύτητα στις τέσσερις παρακάτω λειτουργίες: τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη 

διεύθυνση και τον έλεγχο.  

     Στα πλαίσια της λειτουργίας της Διεύθυνσης, οι ενέργειες του διευθυντή 

επικεντρώνονται στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μιας τυπικής οργάνωσης 

όπως είναι το σχολείο. Συγκεκριμένα η Διεύθυνση αναφέρεται: 

 Στη στελέχωση συγκεκριμένων υπηρεσιών 

 Στη συστηματική εκπαίδευση /επιμόρφωση όλων των εργαζομένων 

 Στην παρακίνηση/παρώθηση των εργαζομένων για την επίτευξη των στόχων 

 Στην εποπτεία, καθοδήγηση και επίβλεψη του έργου των υφισταμένων 

 Στην επικοινωνία, οριζόντια και κάθετη 

 Στο συντονισμό όλων των εργασιών για την αποτελεσματική λειτουργία του 

οργανισμού (Σαΐτης, 2008) 

     Η διοικητική λειτουργία της διεύθυνσης είναι σαφώς από τις δυσκολότερες 

δραστηριότητες του διευθυντή καθώς έχει άμεση σχέση με τον ανθρώπινο παράγοντα 

του οποίου η συμπεριφορά δεν μπορεί να προβλεφτεί, να καθοριστεί ή και να 

επηρεαστεί προς ορισμένη κατεύθυνση (Σαΐτης, 2008, σ. 14). 

 

1.3 Η ηγεσία στην εκπαίδευση 

 

     Τα τελευταία χρόνια η έννοια της ηγεσίας έχει απασχολήσει πολύ την επιστημονική 

κοινότητα  καθώς κατέχει κεντρική θέση τόσο στη θεωρία της Διοικητικής Επιστήμης 

όσο και στην καθημερινή λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών. Αν και η «ηγεσία» 

είναι ένα από τα πιο συζητούμενα θέματα ταυτόχρονα αποτελεί και ένα από τα πιο 

σύνθετα. Ένας λόγος για τον οποίο η ηγεσία είναι έννοια που δύσκολα ορίζεται είναι 

επειδή συχνά ψάχνουμε να τη βρούμε σε ένα άτομο. Στην πραγματικότητα η ηγεσία 

εντοπίζεται μόνο στις σχέσεις και τις αντιλήψεις των οπαδών. 
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     Μέσα από τη Βιβλιογραφία διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν εκατοντάδες ορισμοί της 

Ηγεσίας, όμως ένας ορισμός που να τον αποδέχονται όλοι δεν έχει δοθεί ακόμη. 

Σύμφωνα με το Bennis (1989), οποίος ασχολήθηκε με το περιεχόμενο που αποδίδεται 

στην έννοια της Ηγεσίας, συμπεραίνεται ότι «η ηγεσία είναι το πλέον ορατό 

καθημερινό φαινόμενο στη γη που έχουμε κατανοήσει ελάχιστα». Επίσης ο ίδιος 

παρομοιάζει την «ηγεσία» με την ομορφιά: «είναι δύσκολο να την ορίσεις αλλά την 

αντιλαμβάνεσαι μόλις την αντικρίσεις». Η λέξη ηγεσία στα ελληνικά είναι 

συνυφασμένη με τα ανώτερα κλιμάκια στην ιεραρχία ενός οργανισμού και όχι με την 

ίδια τη διαδικασία (Kουτούζης, 2011). 

     Παλιότερα, η ηγεσία και ο ηγέτης ταυτιζόταν με την κορυφή της διοικητικής 

πυραμίδας της επιχείρησης ή του οργανισμού, όμως σύμφωνα με νεότερες αντιλήψεις  

για τη Διοικητική Επιστήμη, η ηγεσία και ο ηγέτης δεν σχετίζεται  με αυτή την έννοια 

της «κορυφής», δηλαδή της ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης και του Οργανισμού 

αλλά αφορά όλους τους ανθρώπους του οργανισμού. Σύμφωνα με την 

Αναγνωστοπούλου (2001) η ηγεσία είναι η ανθρωποκεντρική διάσταση του 

management που καλείται να διαχειριστεί το όραμα, την πρόκληση και την έμπνευση 

που θα δημιουργήσουν προσδοκίες, θα διαχειριστούν τις αλλαγές, θα αξιοποιήσουν τις 

ευκαιρίες με σκοπό την ικανοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων της σχολικής 

κοινότητας.  

     Ανατρέχοντας στους πιο έγκυρους ορισμούς που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, ως 

ηγεσία θα μπορούσε να ορισθεί η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των στάσεων 

και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων 

από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο ώστε εθελοντικά και πρόθυμα και με την 

κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να υλοποιούν 

αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη 

φιλοδοξία της για πρόοδο ή ένα καλύτερο μέλλον τονίζοντας ιδιαιτέρα ως κεντρικά 

στοιχεία της ηγεσίας την παρακίνηση και την ικανοποίηση των ατόμων (Μπουραντάς,  

2005, σ. 310). 

     Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό η ηγεσία στον πυρήνα της περιλαμβάνει δύο 

θεμελιώδη στοιχεία. Πρώτο, είναι η άσκηση επιρροής (influence) ενός ατόμου (ηγέτη – 

leader) πάνω σε άλλους ανθρώπους (followers), ώστε να δίνουν τον καλύτερό τους 

εαυτό για την επίτευξη των στόχων. Η ηγεσία, ως άσκηση επιρροής, απευθύνεται στις 

στάσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των ανθρώπων.  
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    Η εθελοντική και πρόθυμη επιδίωξη υλοποίησης των στόχων οι οποίοι έχουν άμεση 

σχέση με φιλοδοξίες ή ιδανικά για πρόοδο, ή για ένα καλύτερο μέλλον δίνοντας 

ταυτόχρονα τον καλύτερό τους εαυτό στα πλαίσια μιας καλής συνεργασίας, αποτελεί το 

δεύτερο σημαντικό στοιχείο της έννοιας της ηγεσίας.   

     Η ηγεσία ως διαδικασία άσκησης επιρροής σε άλλους ανθρώπους, υλοποιείται στην 

πράξη μέσω συγκεκριμένων ενεργειών, όπως εμπνέοντας  τους ανθρώπους όραμα και 

ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, καθοδηγώντας τους για την υλοποίησή του, 

παρακινώντας –κινητοποιώντας τους, αναπτύσσοντας τη σκέψη και τις ικανότητες 

τους, κ.λπ. 

      

1.4 Διασαφήνιση των όρων «ηγέτης» και «διευθυντής» 

 

     Οι έννοιες «διευθυντής» (manager) και «ηγέτης» (leader) σίγουρα δεν ταυτίζονται 

καθώς υπάρχει σαφής διαχωρισμός. Πολλοί επιστήμονες όπως και ο Πασιαρδής (2004) 

διαχωρίζουν και οριοθετούν τις δυο έννοιες δίνοντας τες διαφορετικό περιεχόμενο. 

Συγκεκριμένα ο Πασιαρδής (2004) αναφέρει ότι ο «διευθυντής» ασχολείται κυρίως με 

την καθημερινή διοίκηση του σχολείου ενώ ο «ηγέτης» είναι οραματιστής, δίνει 

κατεύθυνση στο σχολείο και επιδιώκει τους νεοτερισμούς. Ενθαρρύνει τις καινοτομίες 

και την άσκηση πρωτοβουλίας. Παρακάμπτει όταν χρειαστεί την ιεραρχία για να 

επικοινωνήσει άμεσα με τη βάση. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από απλότητα, 

ανθρωπιά, αναγνωρίζει τα λάθη του, κάποιες φορές μπορεί να είναι απρόβλεπτος και 

κινητοποιεί τους εργαζόμενους του με θετική ενίσχυση. Εκτιμώντας και σεβόμενος το 

προσωπικό του, προσπαθεί να κάνει ότι μπορεί για να τους ευχαριστήσει. Θεωρεί τον 

εαυτό του συνεργάτη με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής μονάδας του ώστε να 

αναζητούν λύσεις μαζί. Ένα από τα δυνατά του σημεία είναι η συνειδητοποίηση της 

μεγάλης σημασίας της ομάδας μοιράζοντας μαζί τους τις αρμοδιότητες και τα 

καθήκοντα(Πασιαρδής, 2004, σ. 38-39). Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ηγέτες είναι 

άτομα κοινωνικά. 

     Επίσης ενώ στον όρο διοίκηση αναφέρονται οι εργασίες ρουτίνας της διοικητικής 

διεκπεραίωσης για τη λειτουργία του οργανισμού, ο ηγέτης κατευθύνει μακροπρόθεσμα 

τον οργανισμό και λειτουργεί ως ομπρέλα στην οποία περιλαμβάνονται τόσο η 

διοίκηση όσο και η διεύθυνση (Πασιαρδής, 2004). Φροντίζει να γνωρίζει, τόσο τους 
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στόχους του οργανισμού ή της ομάδας όσο και τις επιδιώξεις του προσωπικού ή των 

μελών, είτε ως ομάδα είτε ως άτομα. Επηρεάζει τα άτομα ή την ομάδα ως σύνολο, για 

να εργαστούν με ενθουσιασμό και ζήλο για την επιτυχία των στόχων του οργανισμού ή 

της ομάδας (Πασιαρδής, 2004, Παπαϊωάννου, 2003, όπ. αν. στο Τσαπατσάρης, 2015). 

Τέλος, σύμφωνα με τους Ράπτη και Βιτσιλάκη (2007), οι ηγέτες εμπνέουν αυτούς που 

τους ακολουθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε και οι ίδιοι να γίνονται ηγέτες. Ύστερα από 

αυτή τη βασική διαφορά μεταξύ ενός «διευθυντή» και ενός «ηγέτη» διαπιστώνεται ότι 

για να είναι κάποιος «ηγέτης» πρέπει να είναι και ικανός «διευθυντής». Το ιδανικό για 

την αποτελεσματικότητα του οργανισμού είναι να ασκεί ταυτόχρονα μάνατζμεντ και 

ηγεσία καθώς, σύμφωνα και με τον Μπουραντά (2002) οι ρόλοι είναι συμπληρωματικοί 

και εξίσου απαραίτητοι για τα στελέχη που διοικούν. Επομένως, το δίπτυχο «ηγέτης – 

διευθυντής» αποτελεί τον ιδανικότερο συνδυασμό στο χώρο της Διοικητικής Ηγεσίας 

(Σαΐτης, 2008). Ο ένας όρος συμπληρώνει τον άλλο, αλλά ο καθένας ξεχωριστά δεν 

μπορεί να λειτουργήσει όπως ένας σύγχρονος ηγέτης. (Πασιαρδής, 2004). 

  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Οι σχέσεις μεταξύ των όρων ηγεσία, Διεύθυνση και Διοίκηση (Πασιαρδής, 2004, σ. 212). 

     Εν κατακλείδι η ηγεσία είναι ουσιαστικά μια σχέση επιρροής μεταξύ ανθρώπων. 

Ηγέτης είναι εκείνο το άτομο που ασκεί επιρροή πάνω σε άλλα άτομα και τα κάνει να 

τον «ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυμα». Είναι αυτός που κερδίζει την εθελοντική 

και πρόθυμη συμμετοχή των ανθρώπων στην υλοποίηση στόχων ή έργου. Αυτός που 

κερδίζει τον ενθουσιασμό, το κέφι, το μεράκι, την όρεξη, το πάθος, την αφοσίωση, την 

εμπιστοσύνη των ανθρώπων και τους κάνει να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό ως 

άτομα και ως ομάδα για να επιτύχουν στόχους, σε μια πορεία προόδου για ένα 

καλύτερο μέλλον. Για να τα πετύχει όλα αυτά ο ηγέτης ασφαλώς ασκεί ταυτόχρονα και 

τις διοικητικές λειτουργίες, όπως προγραμματισμό, έλεγχο, οργάνωση, συντονισμό 

(Μπουραντάς, 2005).  Η ηγεσία στην εκπαίδευση αποτελεί επιμερισμένη και συλλογική 
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προσπάθεια στην οποία δεσμεύονται όλα τα μέλη του οργανισμού. Η ηγεσία για να 

οδηγήσει στην επιτυχία  θα πρέπει να κατευθύνει το σχολείο στην υλοποίηση των 

στόχων του παραμερίζοντας εγωκεντρικά συναισθήματα, αναζητά, ενισχύει και 

προωθεί τη γνώση, τις δημιουργικές και ηγετικές ιδέες, την κριτική και τελεολογική 

σκέψη, την εμπειρία, την ομοψυχία και τη συνεργασία από όλα τα μέλη και σε όλα τα 

επίπεδα του σχολείου (Κριεμάδης, Θωμοπούλου, 2012). Σύμφωνα με τον Πασιαρδή 

(2004), ηγέτης «είναι αυτός ο οποίος έχει την ικανότητα να επηρεάσει κάποιους 

ανθρώπους να κάνουν κάτι που αυτός θέλει».  Είναι εκείνος που πραγματικά νοιάζεται 

για τους ανθρώπους του και τους το δείχνει, νοιάζεται για τις αγωνίες, τα προβλήματα, 

τις ανησυχίες τους και είναι κοντά τους όχι μόνο γιατί το απαιτεί ο διοικητικός ρόλος 

του αλλά  και επειδή του αρέσει (Μπουραντάς, 2002).  

     Καθώς οι διευθυντές προέρχονται από τον ίδιο κλάδο των εκπαιδευτικών και 

διαθέτουν κάποια προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, είναι φυσικό και να γνωρίζουν 

καλύτερα τη δομή και τη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας κι επίσης να κατανοούν 

καλύτερα τα προβλήματα και τις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών. Άλλωστε και οι 

ίδιοι καλούνται να συνεχίσουν τα διδακτικά τους καθήκοντα. Έτσι ο διευθυντής 

σχολικής μονάδας είναι πιο κοντά στην αποστολή του ρόλου του και όλα αυτά μπορούν 

να τον βοηθήσουν να αναπτύξει τα χαρακτηριστικά του ηγέτη χωρίς αυτό να είναι 

κανόνας. Απαραίτητη βέβαια είναι και η επιστημονική κατάρτιση για την διοίκηση των 

οργανισμών. Ο διπλός ρόλος του, ως διευθυντής αλλά και ως εκπαιδευτικός 

ταυτόχρονα τον βοηθάει να κατανοήσει καλύτερα τα προβλήματα, τις ανάγκες της 

σχολικής μονάδας αλλά και των εκπαιδευτικών και των μαθητών του. Η ανάπτυξη 

θετικού σχολικού κλίματος, η καλή επικοινωνία και η επιρροή του στους 

εκπαιδευτικούς, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κίνητρα μπορούν να τον μεταλλάξουν 

σε εν δυνάμει ηγέτη. Αν διαθέτει και αλλά απαραίτητα χαρακτηριστικά του ηγέτη τότε 

είναι πολύ πιθανό να κατευθύνει τη σχολική μονάδα του στην επίτευξη των στόχων 

αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη της.   

     Άλλωστε οι απόψεις των επιστημόνων διίστανται σχετικά με τη φύση της ηγετικής 

ικανότητας. Μερικοί πιστεύουν ότι η φύση είναι αυτή που προικίζει τα άτομα με 

ηγετικές ικανότητες και υποστηρίζουν ότι η ηγεσία δεν διδάσκεται. Άλλοι όμως  

ισχυρίζονται ότι η ηγετική ικανότητα είναι επίκτητη άρα μπορεί να διδαχτεί, δηλαδή ο 

ηγέτης δεν γεννιέται, αλλά γίνεται (Σκουλάς, 1983, Θεοφιλίδης, 1994, 

Σαΐτης, 2002 όπ. αν. στο Τσαπατσάρης, 2015). Επομένως αιωρείται το ερώτημα κατά 

πόσο ο άνθρωπος γεννιέται ηγέτης ή γίνεται χωρίς να μπορεί να απαντηθεί με 
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σαφήνεια. Αυτό όμως που είναι βέβαιο, είναι ότι, η έμφυτη προδιάθεση μπορεί να 

οδηγήσει στη δεξιότητα. Παρόλα αυτά οι έμφυτες προδιαθέσεις, αν δεν τους δοθούν οι 

ευκαιρίες και οι κατάλληλες συνθήκες για να εκδηλωθούν και να αναπτυχθούν, 

μπορούν να μη γίνουν αντιληπτές (Κωνσταντίνου, 2005).  

     Μετά τον εντοπισμό των διαφορών  ενός «διευθυντή» και ενός «ηγέτη» 

συμπεραίνεται ότι για να είναι κάποιος «ηγέτης» πρέπει να είναι ικανός «διευθυντής». 

Επομένως, το δίπτυχο «ηγέτης – διευθυντής» αποτελεί τον ιδανικότερο συνδυασμό στο 

χώρο της Διοικητικής Ηγεσίας (Σαΐτης, 2008). 

 

1.5 Μορφές άσκησης ηγεσίας (στιλ ηγεσίας) 

 

     Στη σύγχρονη εποχή μας οι οργανισμοί έχουν την ανάγκη ενός ηγέτη με πολλαπλές 

ικανότητες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο πολυσύνθετο και βαρυσήμαντο έργο 

του, που όμως είναι δύσκολο να βρεθεί, να ευδοκιμήσει και να κατευθύνει τον 

οργανισμό σε επιτυχία. Αλώστε, σύμφωνα με τον Μπουραντά (2005) στην Ελλάδα  

υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα. Ενώ στην παγκόσμια κοινότητα 

παρατηρείται ότι καιροσκόποι και οπορτουνιστές χρησιμοποιούν θέσεις εξουσίας με 

αποτέλεσμα ηγετικές μονάδες να μην μπορούν να ευημερήσουν και να καταρρέουν.  

     Στη διοικητική επιστήμη αναπτύχτηκαν αρκετές προσεγγίσεις της ηγεσίας κυρίως 

μετά τη δεκαετία του ’80. Η συναλλακτική ηγεσία, η χαρισματική αλλά και η 

μετασχηματιστική ηγεσία αποτελούν τις βασικές προσεγγίσεις που σχετίστηκαν τόσο 

με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών όσο μια με την παρακίνηση 

τους και τα τελευταία χρόνια αναφέρεται και η συμμετοχική διοίκηση.  

 

1.5.1 Συναλλακτική ηγεσία (Transactional Leadership) 

 

     Στη συναλλακτική ηγεσία, ο ηγέτης λειτουργεί μέσα και σύμφωνα με τα πλαίσια 

ενός υπάρχοντος συστήματος ή κουλτούρας, χωρίς να προσπαθεί να το αλλάξει 

αντίθετα συμβάλει στην ενίσχυση των υπαρχουσών δομών, στρατηγικών και 

κουλτούρας μέσα στον οργανισμό (Waldman et al., 2001) και επηρεάζει 

προσδιορίζοντας τους στόχους, διευκρινίζοντας τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, 

παρέχοντας ανατροφοδότηση (feedback) και επιβραβεύοντας την επίτευξη 

αποτελεσμάτων (House & Aditya, 1997, Waldman et al., 2001). 
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     Επίσης, ο Bass (1985) επισημαίνει ότι ο συναλλακτικός ηγέτης αναγνωρίζοντας τις 

προσπάθειες τους, προσφέρει υλικές ανταμοιβές στους υφισταμένους του (Δαλακούρα, 

2012). Συνεπώς ο ηγέτης κινητοποιεί τους υφισταμένους του μέσω μιας συναλλαγής. 

Έτσι για την επίτευξη των στόχων που θέτει προσφέρει ανταμοιβή κρυφή ή φανερή με 

στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. Έχοντας διπλό 

ρόλο, ο διευθυντής και συμμετέχει, αλλά και εκτελεί το ρόλο του διαμεσολαβητή. Ο 

ηγέτης της σχολικής μονάδας γνωρίζει τις ανάγκες του προσωπικού του και 

συναλλάσσεται μαζί τους προσφέροντας ικανοποίηση, με αντάλλαγμα την εργασιακή 

τους απόδοση (Bass, 1985, Leithwood, 1995, Ράπτης και Βιτσιλάκη 2007).  Εστιάζει 

περισσότερο στις δομές και τους σκοπούς του οργανισμού παρά στους ανθρώπους 

(Harris et al., 2003). 

     Ανάμεσα στα κυριότερα χαρακτηριστικά του συναλλακτικού ηγέτη είναι τα κίνητρα. 

Με αυτά ο ηγέτης στοχεύει στην ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος των εργαζομένων του 

με την παροχή ανταμοιβών είτε υλικών, είτε πνευματικών. Με βάση τον πειθαρχικό 

έλεγχο θεσμοθετούνται τακτικές αμοιβών και ποινών εστιάζοντας πάντα στον οργασμό 

και τους στόχους του.  

     Όμως απαραίτητη προϋπόθεση συναλλακτικής ηγεσίας είναι η ιδανική συμπεριφορά 

του ηγέτη. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν να αποτελεί πρότυπο εργαζομένου για να δίνει 

το καλό παράδειγμα στους υφιστάμενους του. Καθώς δείχνει ενδιαφέρον για τις 

ανάγκες των άλλων κερδίζει τον θαυμασμό, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη των 

υπολοίπων. Κάνει χρήση της εξουσίας του για το κοινό καλό και όχι για προσωπικό του 

όφελος (Ζαβλανός, 1998). Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό του είναι να μπορεί να 

εμπνέει τα άτομα που τον πλαισιώνουν. Μέσω των κινήτρων να τα παρακινεί ώστε να 

αποκτούν ενθουσιασμό και αισιοδοξία. Είναι πολύ συγκεκριμένος στις οδηγίες του και 

μεταφέρει σθεναρά και αποφασιστικά τις προσδοκίες του στους υφισταμένους. 

Αναγνωρίζει τις διαφορετικές ανάγκες από τον κάθε εργαζόμενο και προσπαθεί να τις 

ικανοποιήσει μέσω των συμφωνημένων ώστε να πετύχει την καλύτερη δυνατή απόδοση 

του (Σαραβάκος, 2012). 

 

1.5.2 Χαρισματική ηγεσία (Charismatic Leadership) 

 

     Η χαρισματική ηγεσία στηρίζεται στην προσωπικότητα του ίδιου του ηγέτη. Καθώς 

αναπτύσσει τα ταλέντα του εστιάζει το ενδιαφέρον του κυρίως στον άνθρωπο 

προσπαθώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Το χάρισμα του ηγέτη ερμηνεύεται 

ως η ικανότητα κάποιου να επηρεάζει ή να εμπνέει τους άλλους. Το χάρισμα είναι ένα 
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σημαντικό εργαλείο για να ενώσεις μια ομάδα και να γεννήσεις προσδοκίες, οπότε 

μπορεί να είναι ανεκτίμητο για κάποιον ο οποίος θέλει να ηγηθεί ενός οργανισμού ή να 

πείσει άλλους για μια νέα ιδέα.  

     Οι χαρισματικοί ηγέτες έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν μεγάλες ιδέες σε απλά 

μηνύματα χρησιμοποιώντας σύμβολα, αναλογίες, μεταφορές και ιστορίες, ώστε όλοι να 

τους καταλαβαίνουν. Είναι πολύ δραστήριοι σε θέματα εργασίας, ενεργούν άμεσα και 

αποτελεσματικά φροντίζοντας να αποκτήσουν την εικόνα της εταιρίας από πρώτο χέρι 

και να διευθετούν οι ίδιοι πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται σε οποιοδήποτε 

τομέα (Conger et al., 1998). Πολλές φορές ρισκάρουν, αντιμετωπίζουν τα πράγματα με 

αισιοδοξία, άλλοτε πάλι αμφισβητούν το κατεστημένο και δημιουργούν το δικό τους 

ρεαλιστικό όραμα. Φροντίζουν να βοηθούν τους άλλους ν' αναλάβουν δράση μέσα σ’ 

ένα σύστημα αξιών για όλους που καθιερώνουν. Φροντίζουν η συμπεριφορά τους να 

αποτελεί παράδειγμα για τους οπαδούς τους και τέλος ενθαρρύνουν κάθε προσπάθεια 

τους και αποτελούν καταλύτες στις αλλαγές. Δείχνουν ευαισθησία και ανταποκρίνονται 

στα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων. Έχουν αυτοεκτίμηση και πίστη στον 

εαυτό τους, αντιμετωπίζοντας τις καταστάσεις με υπομονή, επιμονή, θέληση και 

δημιουργικότητα. Διακρίνονται κυρίως για την ταπεινότητα τους αν και πρόκειται για 

ιδιαίτερα ευφυή άτομα. Η εμπιστοσύνη που δείχνουν στους υφιστάμενους τους οδηγεί 

στο να μπορέσουν να πιστέψουν και οι ίδιοι στις δυνάμεις τους και να τις αναπτύξουν 

(Σαραβάκος, 2012).  

     Η χαρισματική ηγεσία  εμπεριέχει ταπεινότητα η οποία διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο (Nielsen, et al, 2010). Ο ηγέτης οφείλει να δείχνει  ταπεινότητα προς τους 

υφισταμένους του σε κοινωνικό-εργασιακό επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνες η έλλειψη 

ταπεινότητας αποτελεί τον κύριο λόγο αποτυχίας της ηγεσίας οργανισμών. Η 

παραδειγματική συμπεριφορά του ίδιου τους του ηγέτη, μπορεί να τους επηρεάσει τόσο 

ώστε να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους για να του το ανταποδώσουν. 

Επίσης ο ηγέτης με την ταπεινότητα του κερδίζει εκτός της εμπιστοσύνης των 

συναδέλφων του και την αναγνώριση στο πρόσωπο του δίνοντας τους κίνητρο για την 

επίτευξη του κοινού οράματος. Ακόμη καταφέρνει να κάνει τον κάθε εργαζόμενο να 

νιώθει ως μέρος του συνόλου αλλά που ο καθένας είναι εξίσου σημαντικός με τους 

άλλους. 

      Συμπερασματικά οι χαρισματικοί ηγέτες καταφέρνουν να πραγματοποιήσουν το 

όραμα χρησιμοποιώντας το προσωπικό τους παράδειγμα, βασιζόμενοι σε πρωτότυπες 

τακτικές και στρατηγικές ενδυνάμωσης διατηρώντας ταυτόχρονα τα κίνητρα των 
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υφισταμένων τους ενεργά για την πραγματοποίηση των στόχων αυτών (Βάρβογλη, 

2014). 

 

1.5.3 Μετασχηματιστική ηγεσία (Transformational leadership) 

 

     Τις τελευταίες δύο δεκαετίες σημαντική θέση στις νεότερες θεωρίες καταλαμβάνει η 

θεωρία της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Ο Burns (1978), μίλησε πρώτος για τη 

μετασχηματιστική ηγεσία αναφερόμενος στην παρακίνηση που προσφέρουν αυτοί οι 

ηγέτες στους ανθρώπους τους, σε αντίθεση με τους συναλλακτικούς ηγέτες. Επίσης 

ένας μεγάλος αριθμός μελετητών διερεύνησε στη συνέχεια το φαινόμενο της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας (π.χ. Bass, 1985; Bennis & Nanus, 1986; Tichy & Devanna, 

1986; Kouzes & Posner, 1987; Waldman et al., 2001 οπ. αν. Δαλακούρα, 2012). 

     Ο μετασχηματιστικός ηγέτης δημιουργεί ένα όραμα το οποίο εμπνέει και κινητοποιεί 

τους ανθρώπους του να πετύχουν κάτι «εξαιρετικό».  Έχει την ικανότητα να εμπνέει 

τους ανθρώπους να λειτουργούν με βάση υψηλότερες αξίες. Τους κινητοποιεί να 

πετύχουν μία σημαντική πρόκληση. Καταφέρνει την αλλαγή, οδηγώντας τους 

υφισταμένους του να προσεγγίσουν παλιά προβλήματα με νέους τρόπους. Εστιάζει στις 

ανησυχίες των υφισταμένων του και στις ανάγκες τους για ανάπτυξη. Τους ενθαρρύνει 

και τους μεταδίδει ενθουσιασμό με αποτέλεσμα να καταβάλουν μεγαλύτερη 

προσπάθεια, ώστε να πετύχουν τους στόχους της ομάδας. (Δαλακούρα, 2012). 

Διαστάσεις Μετασχηματιστικής Ηγεσίας κατά τον Bass (1985) 

 Ιδεαλισμός  

 Παρουσιάζει χαρισματική επιρροή η οποία οφείλεται στο δημιουργικό πνεύμα, 

στο όραμα, στην αίσθηση καθήκοντος προς τους συνεργάτες του, αλλά και στην 

απόκτηση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης τους προς τον ίδιο τον ηγέτη 

λειτουργώντας ως υπόδειγμα,  

 Δημιουργεί εμπνευσμένο κίνητρο αναζητώντας  λύσεις σε προβλήματα με 

ορθολογικό τρόπο σκέψης. Έτσι εμπνέει και ενδυναμώνει τους συνεργάτες του 

να αποδεχθούν και να επιδιώξουν με ενθουσιασμό προκλητικούς στόχους και 

αποστολή 

 Δίνει διανοητικό ερέθισμα, δηλαδή βρίσκει τρόπους αναζωπύρωσης του 

ενδιαφέροντος του εργαζομένου εντάσσοντας  έξυπνες μεθόδους. Με τον τρόπο 

αυτό αντιμετωπίζονται παλιά προβλήματα με νέους τρόπους, δημιουργούνται 

νέες ιδέες. 
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 Αντιμετωπίζει τους συνεργάτες του ως άτομα δείχνοντας τους ιδιαίτερη 

μεταχείριση και υποστήριξη. Με το εξατομικευμένο αυτό ενδιαφέρον, 

αποδεικνύει τον προσωπικό του σεβασμό προς τους συνεργάτες του, και το 

πραγματικό του ενδιαφέρον για τις ξεχωριστές ανάγκες του καθενός 

(Δαλακούρα, 2012). 

     Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά διαπιστώνεται ότι οι μετασχηματιστικοί 

ηγέτες εισάγουν ριζοσπαστικές αλλαγές στον οργανισμό καθώς αφοσιώνονται σε ένα 

κεντρικό όραμα (Avolio et . al. , 1999). Ο ίδιος ο ηγέτης προσφέρει προσωπικό έργο 

και λειτουργώντας πάντα ως πρότυπο, δίνει κίνητρα, δείχνει αληθινό και πηγαίο 

ενδιαφέρον για τους συναδέλφους του, αφουγκράζεται τις ανάγκες και παρακολουθεί 

από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας του επιβραβεύοντας τους. 

     Αρχικά παρουσιάζει το όραμα του και προσπαθεί να το προωθήσει τραβώντας το 

ενδιαφέρον των συναδέλφων του. Κατά τη διαδικασία επίτευξης του στόχου γίνεται 

προσπάθεια εντοπισμού  νέων μεθόδων μέχρι την τελική υλοποίηση του (Burns 1978). 

Έτσι διαπιστώνεται ότι ο ηγέτης προτιμά να ασκεί την εξουσία μαζί με τους συνεργάτες 

του παρά πάνω σε αυτούς αναδεικνύοντας έτσι χαρακτηριστικά συμμετοχικής ηγεσίας 

(Blasé & Blasé, 1999).  

     Από τα παραπάνω διαπιστώνεται  ότι η μετασχηματιστική ηγεσία έχει κοινά 

στοιχεία με την χαρισματική ηγεσία. Εκτός όμως από τα κοινά διαφοροποιείται πολύ 

στον τρόπο επίτευξης των στόχων. Ενώ η χαρισματική ηγεσία είναι πιο σταθερή και 

αποφεύγει τις αλλαγές, η μετασχηματιστική εστιάζει στην οργανωσιακή αλλαγή 

(Avolio et al 1999).  

     Επίσης ενώ στη συναλλακτική ηγεσία σημαντικό ρόλο παίζουν οι σχέσεις μεταξύ 

του ηγέτη και των οπαδών του και οι συναλλαγές μεταξύ τους, στη μετασχηματιστική 

ηγεσία δίνεται  βαρύτητα στους κοινούς στόχους που θέτει ο ηγέτης με τους  οπαδούς 

του. Οι Bass and Avolio (1994), πιστεύουν ότι οι μετασχηματιστικές και συναλλακτικές 

μορφές ηγεσίας στηρίζονται η μία πάνω στην άλλη. Έτσι διαπιστώνεται ότι ο ρόλος 

τους είναι συμπληρωματικός (Bass et al. 1994, Avolio et al.,1999 Bass, 1985).  

     Παρόλα αυτά το μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας, θεωρούμε ότι ταιριάζει 

καλύτερα στις σχολικές μονάδες καθώς στις μέρες μας καλούμαστε να εισάγουμε 

πολλές καινοτομίες, να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα μας, να κινητοποιήσουμε 

κατάλληλα τους εκπαιδευτικούς μας με βασική προϋπόθεση όμως να υπάρχει και η 

απαραίτητη αυτονομία. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι συγκεντρωτικό 

και οι ηγέτες οφείλουν να εφαρμόζουν τους νόμους και τις αποφάσεις που παίρνονται 

στις κεντρικές υπηρεσίες απομακρύνοντας τους από το όραμα τους για τη σχολική τους 
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μονάδα και οδηγώντας τους στην παθητική προσμονή για τις αλλαγές που έρχονται 

ερήμην τους. 

 

1.5.4 Συμμετοχική ηγεσία  (The Participative – Distributed 

Model) 

 

     Μια πιο σύγχρονη και εμπλουτισμένη μορφή ηγεσίας είναι και η συμμετοχική 

ηγεσία η οποία προϋποθέτει την ενεργό συνεργασία του Διευθυντή με τους 

εκπαιδευτικούς του. Κεντρική παραδοχή της συμμετοχικής ηγεσίας αποτελεί η 

προώθηση της ομαδικής-συνεργατικής λήψης αποφάσεων. Κατά τον Sergiovanni 

(1984) «Τα βάρη της ηγεσίας μπορούν να μειωθούν, αν ο ρόλος και οι λειτουργίες της 

ηγεσίας μοιράζονται». Έτσι πετυχαίνεται η ανάπτυξη υγιούς σχέσης ανάμεσα στο 

προσωπικό άλλα και η αποφόρτιση της πίεσης στον ηγέτη.  

     Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες στην εκπαίδευση έφεραν στο προσκήνιο το μοντέλο 

της Συμμετοχικής Ηγεσίας ως το πιο κατάλληλο για τη διαχείριση των πολυσύνθετων 

θεμάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Gronn, Harris, Hopkins & Jackson, Spillane 

et al., όπ. αν. στην Harris, 2004). Έτσι διαπιστώνεται ότι συνεχώς αυξάνονται τα 

σχολεία και τα εκπαιδευτικά συστήματα που εφαρμόζουν το μοντέλο της συμμετοχικής 

ηγεσίας προτρεπόμενοι από τα εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα και τους εκάστοτε 

εθνικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Louis et al., – όπ. αν. στους Hallinger & Heck, 

2009). 

     Η συμμετοχική διοίκηση, σύμφωνα με το Woods χαρακτηρίζεται από τις 

αλληλεπιδράσεις των ατόμων ενός δικτύου του οποίου τα άτομα  δεσμεύονται στη 

συνεργατική δράση, αναπτύσσοντας μια νέα οργανωσιακή κουλτούρα με βάση την 

εμπιστοσύνη και όχι τη νομοθεσία, με την οποία η ηγεσία δίνει βαρύτητα στη γνώση 

και όχι στο αξίωμα (τίτλος θέσης). Ο Fullan ισχυρίζεται πως οι δυνατοί οργανισμοί 

έχουν πολλούς ηγέτες σε πολλαπλές θέσεις, ενώ κατά την Harris η ηγεσία στην 

εκπαίδευση αποτελεί μια επιμερισμένη και συλλογική προσπάθεια, η οποία με τη 

μορφή της συμμετοχικής ηγεσίας αντικρούει τη συμβατική επικρατούσα αντίληψη του 

ενός χαρισματικού ηγέτη( οπ. αν. Κριεμάδης, Θωμοπούλου, 2012). 

     Αξίζει να αναφερθεί ότι η αναμφισβήτητη συνδρομή των πολλαπλών ηγετών και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ηγετών, των υφισταμένων και της εκάστοτε κατάστασης 

αναγνωρίζεται στη συμμετοχική ηγεσία. Ξαναπροσεγγίζοντας το μύθο του ήρωα – 

ηγέτη, η θεώρηση της συμμετοχικής ηγεσίας αναλύει τον ρόλο της εξουσίας, καθώς δεν 

επικεντρώνεται σε ένα αξίωμα ή ένα άτομο, αλλά μοιράζεται μέσα στον οργανισμό 
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μεταξύ των ανθρώπων, των δομών, των ρόλων και των αρμοδιοτήτων (Muijs & Harris,  

2003, όπ. αν. Κριεμάδης, Θωμοπούλου, 2012). 

 

 

Σχήμα 2: Αρχές του Συμμετοχικού Μοντέλου Ηγεσίας (Κριεμάδης & Θωμοπούλου, 2012, σ. 

16). 

     Προτεραιότητα του διευθυντή/ηγέτη, στη Συμμετοχική Ηγεσία, είναι η ανάπτυξη 

των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών και γνώσεων όλων των εμπλεκομένων στη 

σχολική κοινότητα και αναφέρεται ότι η συνολική ευθύνη για τη λειτουργία του 

σχολείου ανήκει σε όλους. Έτσι αναπτύσσεται μια κοινή οργανωσιακή κουλτούρα, 

διασφαλίζοντας τη σύμπνοια και τη συνεργασία όλων με στόχο την απαραίτητη 

συμμετοχή τους στην επίτευξη του κοινού οράματος (Elmore, 2000 όπ. αν. Κριεμάδης, 

Θωμοπούλου, 2012).  

     Οι Leithwood & Duke (1999) αναφέρουν ότι η συμμετοχική ηγεσία αποτελεί 

κανονιστικό μοντέλο που βασίζεται σε τρεις παράγοντες: α) συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού, β) εφαρμόζεται με βάση τις δημοκρατικές αρχές 

και γ) στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, η δύναμη εξουσίας και επιρροής είναι δυνητικά 

διαθέσιμη σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο (όπ. αν. στο Κατσαρός, 2008). 

     Αντιστεκόμενη στις παραδοσιακές θεωρίες διοίκησης των σχολικών μονάδων, η 

συμμετοχική ηγεσία πλησιάζει την ίδια την αξία της γνώσης και την ανταλλαγή της 

εμπειρίας που προέρχεται από όλους τους εμπλεκόμενους και όχι μόνο από την εξουσία 

του ηγέτη/διευθυντή του σχολείου. Άλλωστε και ο Harris (2004) αναφέρει ότι η 

θεσμική ισορροπία στο πλαίσιο του επιμερισμού των ρόλων και των ευθυνών από τον 

ηγέτη, θα πρέπει να είναι τετελεσμένο γεγονός.  Η συμμετοχική ηγεσία αναδεικνύεται 

μέσα από το σύνολο των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την ενεργοποίηση-

ευαισθητοποίηση, τη γνώση, τη σκέψη και τη δράση όλων των μελών του οργανισμού 
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στο όνομα της συλλογικότητας (Spillane  Rutherford, 2009 όπ. αν. Κριεμάδης, 

Θωμοπούλου, 2012). Συνεπικουρεί στην ενθάρρυνση και ανάδειξη νέων ηγετών, 

τονίζοντας την ανάγκη μιας ηγεσίας υψηλού επιπέδου, όπως στο Συμμετοχικό Μοντέλο 

με στόχο την επίτευξη της δέσμευσης όλων (Gregory, 1996 αν. Κριεμάδης, 

Θωμοπούλου, 2012).  

     Κρίνεται απαραίτητο ότι για την ανάπτυξη και την εξέλιξη μιας σχολικής μονάδας, 

είναι σημαντική η συνεργασία όλων, στα πλαίσια της οποίας ο καθένας μπορεί να έχει 

τις δικές του διαφορετικές αρμοδιότητες, να ενεργεί με τον τρόπο του, αλλά 

ταυτόχρονα προάγοντας  την ομαδικότητα και τη συνεργασία στο σχολείο.  

     Καθώς λοιπόν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ουσιαστικές πληροφορίες για τους 

μαθητές τους σχετικά με το πώς μαθαίνουν μέσα από την καθημερινή διδακτική 

διαδικασία, είναι σημαντικό να μπορούν να παίρνουν τις δικές τους διδακτικές και 

εκπαιδευτικές αποφάσεις βοηθώντας έτσι στη βελτίωση τόσο του έργου τους όσο και 

τις επιδόσεις των μαθητών τους. Στις μέρες μας έγιναν και γίνονται πολλές προσπάθειες 

για μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα οι οποίες όμως θα είχαν 

περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν αν συμμετείχαν ενεργά και οι εκπαιδευτικοί.  

     Στο συμμετοχικό όμως μοντέλο ο διευθυντής /ηγέτης συνεργάζεται μαζί τους και 

λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τις νέες ιδέες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες των 

εκπαιδευτικών του για την επίτευξη των στόχων του σχολείου. Αν και στη Συμμετοχική 

Ηγεσία προωθείται η συνεργασία και η αμοιβαιότητα, αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη για 

υπευθυνότητα, λογοδοσία και ικανότητα κάθε συμμετέχοντος στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ξεχωριστά. Αντίθετα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή 

λειτουργία και ανάπτυξη της σχολικής μονάδας (Κριεμάδης, Θωμοπούλου, 2012). 

Μοιράζονται την ευθύνη για την ανάπτυξη του προσωπικού, την ανάπτυξη των 

προγραμμάτων σπουδών και την εποπτεία των διδακτικών καθηκόντων (Marks & 

Printy, 2003). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η επαγγελματική εξουθένωση του 

Διευθυντή αφού δεν αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και την πολυπλοκότητα της ηγεσίας 

μόνος του ως ήρωας.  Για να τα πετύχει όμως αυτά ο διευθυντής όπως ισχυρίζονται οι 

Marks & Printy (2003) στη μελέτη τους, πρέπει να στοχεύει σε υψηλά επίπεδα 

δέσμευσης και επαγγελματισμού από τους εκπαιδευτικούς του, τα οποία απαιτούν 

συνδυασμό μετασχηματιστικής με συμμετοχική ηγεσία ώστε το σχολείο να αποκτήσει 

ολοκληρωμένη ηγεσία με τη βοήθεια της οποίας οι οργανισμοί εμφανίζουν  αυξημένη 

την αποτελεσματικότητα τους (Λαγκαδινού, 2014). 

     Στην εποχή μας διακρίνουμε πως σε πολλούς οργανισμούς που η ηγεσία 

αντιμετωπίζεται μονοδιάστατα εμφανίζονται ελλείμματα, ενώ ένας συνδυασμός 
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ηγετικών μοντέλων, ίσως είναι πιο αποτελεσματικός. H μετασχηματιστική ηγεσία είναι 

μία πραγματικά δημοφιλής και χρήσιμη μορφή άσκησης εξουσίας σε πολλά 

συνδυαστικά μοντέλα. Πρακτικά ένας ηγέτης ασκώντας παράλληλα στοιχεία από την 

μετασχηματιστική και την συμμετοχική ηγεσία μπορεί να επιτύχει διάφορους στόχους. 

Μπορεί λοιπόν, αν εμπνέει και αν ενδυναμώνει τους συνεργάτες του, να αποδεχθούν 

και να επιδιώξουν με ενθουσιασμό προκλητικούς στόχους και αποστολή, ταυτόχρονα οι 

υφιστάμενοι του να τον θεωρούν πρότυπο και χαρισματικό επειδή το κίνητρο τους 

εμπνέεται από το δικό του όραμα ενώ από την άλλη θα δεσμεύονται στη συνεργατική 

δράση. Έτσι εστιάζοντας σε σημαντικούς όρους όπως «επιβράβευση», «κίνητρο», 

«αποδοτικότητα», «συνεργασία» στο κατάλληλο στυλ ηγεσίας, ένας ηγέτης μπορεί να 

καταφέρει να επιτύχει τους σκοπούς του αρκεί όμως να εξασφαλίσει και την κατάλληλη 

ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα ηγετικά στυλ. Κάτω από το συνδυασμό κυρίως αυτών 

των δυο, της μετασχηματιστικής και της συμμετοχικής ηγεσίας θα οργανώσουμε και 

στην παρούσα μελέτη. 

 

1.6 Η διεύθυνση στο σχολείο: μια διαχρονική προσέγγιση 
 

     Η σχολική μονάδα σήμερα διοικείται από το Διευθυντή και τον υποδιευθυντή σε 

συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων. Στηρίζεται στην ενεργοποίηση διαφόρων 

παραγόντων οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με στόχο τη σωστή και έγκαιρη 

επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας.  Οι παράγοντες αυτοί είναι «ο άνθρωπος 

(δάσκαλοι, διοικητικό κλπ. προσωπικό) µε την εργασία και τις γνώσεις του, τα µέσα 

(προγράµµατα σπουδών, βιβλία, κ.ά.), ο χώρος (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, αύλειος 

χώρος) στον οποίο εκτελείται η εργασία, και ο χρόνος (τουλάχιστον ένα διδακτικό έτος) 

µέσα στον οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα» 

(Σαΐτης, 2008, σ. 12). 

     Ο θεσμός του Διευθυντή δημοτικού σχολείου εμφανίζεται με το νόμο ΒΤΜΘ/1895 

(ΦΕΚ 37 τ. Α΄) συγκεκριμένα στο άρθρο 8 ορίζει ότι «το δημοτικό σχολείο διευθύνει ο 

κατά βαθμόν ανώτερος διδάσκαλος ή ο εν τη υπηρεσία αρχαιότερος μεταξύ των 

ισοβαθμίων…». Η διάταξη αυτή με κάποιες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις ίσχυσε 

για πολλά χρόνια συγκεκριμένα μέχρι το 1985, και ως μοναδικό κριτήριο για την 

επιλογή του Διευθυντή ήταν η αρχαιότητα του και δεν λαμβανόταν υπόψη καθόλου τα 

τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα που είναι απαραίτητα για τη θέση ενός ηγετικού 

στελέχους, όπως είναι ο διευθυντής σχολείου εκτός της περίπτωσης που ο υποψήφιος 
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κατείχε πτυχίο Πανεπιστημιακής Μετεκπαίδευσης οπότε αναλάμβανε ανεξάρτητα από 

το βαθμό και την αρχαιότητα (α.ν. 2517/40). 

     Τα καθήκοντα των διευθυντών καθορίστηκαν λεπτομερώς με το Β.Δ. της 16
η
 

Απριλίου 1915 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄) το οποίο όμως αντικαταστάθηκε με την υπουργική 

απόφαση 52091/8-05-1978 η οποία αναφέρεται «περί καθηκόντων διευθυντών κτλ των 

δημοτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης». Έτσι οι διευθυντές, χωρίς να έχουν 

διοικητικές γνώσεις, επιφορτιζόταν τώρα εκτός από τα διδακτικά τους καθήκοντα και 

με διοικητικά και εποπτικά και ταυτόχρονα καλούνταν να επιφέρουν επιτυχή 

αποτελέσματα.  

     Το 1985 μπήκε σε νέα βάση η διαδικασία επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών 

σχολικών μονάδων με το νόμο 1566/1985 ο οποίος αναφερόταν «στη δομή και τη 

λειτουργία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Ορίστηκαν νέα 

κριτήρια εκτός των χρόνων υπηρεσίας στην επιλογή τους και μετατράπηκαν οι θέσεις 

διευθυντών σε θέσεις με θητεία. Έτσι τώρα λαμβανόταν υπόψη το εκπαιδευτικό έργο, η 

κοινωνική προσφορά, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η υπηρεσιακή κατάσταση και 

καθιερώθηκε επίδομα θέσης για τη χρονική διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους 

(Σαΐτης, 2008, σ. 22). Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να οδήγησαν στη βελτίωση του 

συστήματος διοίκησης της εκπαίδευσης καθώς όλα αυτά τα κριτήρια κατά κάποιο 

τρόπο κινητοποίησαν τους υποψηφίους διευθυντές να βελτιώσουν την εικόνα τους με 

σπουδές και επιμόρφωση αλλά και να αναδείξουν το σημαντικό έργο τους παρότι  

έννοιες όπως κοινωνική προσφορά, αξιόλογη συγγραφική εργασία δεν αποτελούν 

σημαντικό κριτήριο για τις διοικητικές ικανότητες των διευθυντών. 

    Καθώς σε αρκετά κράτη, εκτός της Ισπανίας, Πορτογαλίας και μερικά της Αγγλίας, 

υποστήριζαν την μονιμότητα στους διευθυντές σχολικών μονάδων, το 1992 

εφαρμόστηκε και στην Ελλάδα με το νόμο 2043/1992 ο οποίος ανέφερε ότι η 

μονιμότητα βοηθάει στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας. Από την άλλη όμως η 

μονιμότητα μπορεί να αποβεί επικίνδυνη καθώς ένα άτομο χωρίς ιδιαίτερες ικανότητες, 

ενδιαφέρον, γνώσεις και όραμα μπορεί να κατέχει αυτή τη θέσω για χρόνια και να 

καταδικάσει το σχολείο σε διοικητικό μαρασμό χωρίς να μπορεί να βελτιώσει τη 

λειτουργία του και την αποτελεσματικότητα του. Στον ίδιο νόμο ταυτόχρονα 

αναφέρονται και νέα μετρήσιμα κριτήρια για την επιλογή διευθυντών σχολικών 

μονάδων. Όμως λίγο αργότερα, το 1994, καταργείται η μονιμότητα με το νόμο 

2188/1994. Μόλις ένα χρόνο μετά, το 1995, καθορίζονται με το Π.Δ. 398/31-10-1995 
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(ΦΕΚ 223 τ. Α΄) νέα προσόντα, κριτήρια και διαδικασία επιλογής των διευθυντών. Στη 

συνέχεια ένα νέο Π.Δ, το 25/2002, έρχεται να συμπληρώσει και να αναδιαμορφώσει τα 

προσόντα και τα κριτήρια και την ίδια χρονιά με την υπουργική απόφαση 105657/Δ1/8-

10-2002 περιγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των διευθυντών. 

     Συγκεκριμένα στο άρθρο 27 αναφέρεται ότι ο διευθυντής: 

 Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα  

 Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους.  

 Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών  

 Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους.  

 Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων  

 Ελέγχει την πορεία των εργασιών των εκπαιδευτικών  

 Τέλος, αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει  

     Στην προσπάθεια του ο νομοθέτης να περιγράψει αναλυτικά τα γενικά καθήκοντα 

του διευθυντή, διευρύνει το έργο του χαρακτηρίζοντας τον διοικητικό, επιστημονικό 

και παιδαγωγικό υπεύθυνο της σχολικής κοινότητας. Έτσι χρησιμοποιεί λέξεις για να το 

αναλύσει χωρίς όμως να παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες  και πρακτικές για το πως θα 

επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Επίσης στο νόμο γίνεται αναφορά στον παρακινητικό 

ρόλο του Διευθυντή  στα πλαίσια της οργάνωσης του σχολείου ως στοιχειώδης μονάδα 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, επιστημονικά αλλά και 

παιδαγωγικά, χωρίς και πάλι να καταδεικνύεται ο τρόπος, η μέθοδος και η διαδικασία.  

     Στο άρθρο 28 αναφέρονται τα γενικά του καθήκοντα: 

 Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους.  

 Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την 

ομαλή λειτουργία του σχολείου  

 Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, κλπ και είναι υπεύθυνος για 

την τήρησή τους 

 Προωθεί τη λειτουργία τμημάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, Ενισχυτικής 

Διδασκαλίας κλπ  

 Συγκροτεί με πράξη του όσες επιτροπές προβλέπονται για τη λειτουργία του 

σχολείου 

 Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό 

(όπως για την μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που 

συμπληρώνουν διετή δόκιμη υπηρεσία) 
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 Ενημερώνει όλους που συμμετέχουν στη εκπαιδευτική διαδικασία για τους 

στόχους και το έργο του σχολείου.  

 Ενημερώνει και φυλάσσει τους φακέλους των υπηρεσιακών μεταβολών των 

εκπαιδευτικών  

 Είναι εκκαθαριστής αποδοχών του προσωπικού του σχολείου του 

 Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο 

 Ενημερώνει τους νεοδιόριστους, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

τους  

 Ορίζει με πράξη του έναν υποδιευθυντή ως νόμιμο αναπληρωτή του 

 Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της αλληλογραφίας του σχολείου και ότι βιβλία 

και έντυπα προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

 Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη 

λειτουργία του σχολείου.  

     Στο άρθρο 29 αναφέρεται στα Καθήκοντα και τις αρμοδιότητες σε σχέση με το 

Σύλλογο των Διδασκόντων: 

 Προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου στις συνεδριάσεις, στις οποίες και 

προεδρεύει.  

 Εισηγείται την κατανομή των πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών 

 Έχει την ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου 

 Ενημερώνει για το έργο της σχολικής επιτροπής.  

 Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και 

αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της 

υγείας και ασφάλειας των μαθητών.  

 Ενημερώνει για την εκπαιδευτική νομοθεσία κλπ,  που αφορούν τη λειτουργία 

του σχολείου 

 Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 

διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνος για την τήρηση της 

πειθαρχίας.  

 Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας 

εκπαιδευτικών  

 Είναι υπεύθυνος για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων 

 Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των 

γονέων  

 Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών με τις  εξετάσεις διατάξεων 
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 Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για να ανταποκρίνονται στα 

καθήκοντά τους  

 Απευθύνει στους διδάσκοντες συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης 

 Ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας του διδακτικού προσωπικού 

 Είναι υπεύθυνος για την κάλυψη του 

     Στο άρθρο 30 περιγράφονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες σε σχέση με τους Σ. 

Συμβούλους - Δ/τή Εκ/σης / Προϊστάμενο Γραφείου: 

 Προωθεί τα επιμορφωτικά προγράμματα που γίνονται για το διδακτικό 

προσωπικό και συμμετέχει σ` αυτά. Ο ίδιος έχει την ευθύνη της οργάνωσής 

τους.  

 Συνεργάζεται ή προκαλεί συσκέψεις με αυτούς για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων της σχολικής μονάδας.  

 Αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, πρωτοβουλίες για 

τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών  

 Ενημερώνει αυτούς για την πραγματοποίηση μορφωτικών ή άλλων 

πολιτιστικών επισκέψεων   

 Ενημερώνει για τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό. 

     Στο άρθρο 31 καταγράφονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες σε σχέση με τους 

μαθητές: 

 Συγκροτεί τα τμήματα κάθε τάξης και κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα 

 Εκδίδει και υπογράφει τους τίτλους σπουδών  

 Συνεργάζεται με τις μαθητικές κοινότητες  

 Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών  

 Συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού κλίματος μεταξύ 

μαθητών και διδασκόντων.  

 Διενεργεί και ανανεώνει τις εγγραφές των μαθητών 

 Εφαρμόζει τις διαδικασίες για την εγγραφή μαθητών αδήλωτων στα μητρώα ή 

δημοτολόγια.  

 Εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών 

     Στο άρθρο 32 ορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες σε σχέση με τα όργανα 

λαϊκής συμμετοχής και τους άλλους συντελεστές εκπαίδευσης: 

 Καλεί τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του οργάνου με 

γραπτή πρόσκληση  
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 Καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και συμμετέχει 

στις συνεδριάσεις τους, όταν προσκαλείται και το θεωρεί αναγκαίο.  

 Παρέχει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον και δεν τον 

παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες για θέματα που εκείνος οφείλει να γνωρίζει.  

     Ο νομοθέτης στα παραπάνω άρθρα 28-32 ενώ προσπαθεί να παρουσιάσει θέματα 

διαδικαστικά και ρυθμιστικά κανονιστικών διαδικασιών, υπάρχουν  αρκετές ασάφειες. 

Έτσι διαβάζοντας κάποιος προσεχτικά τα παραπάνω άρθρα του νόμου εύκολα θα 

μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο διευθυντής  της σχολικής μονάδας και οι 

εκπαιδευτικοί που αποτελούν το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου έχουν σε μεγάλο 

βαθμό αυτονομία στο να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες έξω από τα στενά πλαίσια της 

εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Στην πράξη όμως αυτό δεν ισχύει καθώς οι Διευθυντές των 

σχολείων καλούνται να ασκήσουν διοίκηση εφαρμόζοντας πιστά τη νομοθεσία ενώ 

αξιοποιούνται ελάχιστα οι περιορισμένες δυνατότητες που έχουν. 

     Αργότερα, το 2006, καθορίστηκαν νέα κριτήρια επιλογής των «ηγετικών» πια 

στελεχών εκπαιδεύσεις με το νομό 3467/2006 (ΦΕΚ128, τ. Α΄) τα οποία διακρίνονται 

στις τρεις παρακάτω κατηγορίες: 

 Στην επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση 

 Στην υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία 

 Στην προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψήφιου 

     Το 2010, σύμφωνα με το Ν3848/2010 (άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3848/10), οι 

εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄ και οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην 

Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν το δικαίωμα επιλογής σε θέση 

διευθυντή. Επιπρόσθετα θα πρέπει να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε 

τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη 

θέση τύπους σχολείων της αυτής βαθμίδας. Τα κριτήρια επιλογής δεν διαφοροποιούνται 

από τον προηγούμενο νόμο, όμως η δομή της συνέντευξης για την αξιολόγηση της 

προσωπικότητας/γενικής συγκρότησης του υποψήφιου διευθυντή, αξιολογείται από το 

Συμβούλιο Επιλογής, με την ανάπτυξη μιας «μελέτης περίπτωσης»  την οποία 

καλούνται αφού τη μελετήσουν και την αναλύσουν, να απαντήσουν σε ενδεικτικές 

ερωτήσεις που τη συνοδεύουν ή και άλλες ώστε τα μέλη του Συμβουλίου να 

διαμορφώσουν το πλαίσιο σκέψης και προβληματισμού τους. Στη συνέχεια κάθε Μέλος 

του Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη 

βαθμολογία.  

     Η καινοτομία αυτή, βάσει του Ν. 3848/2010, αποσκοπεί στην επιλογή των 

καλύτερων στελεχών εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της αξιοκρατίας και της διαφάνειας που 
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διέπει τη διαδικασία επιλογής, δεδομένου ότι ο Διευθυντής σχολικής μονάδας είναι 

κομβικής σημασίας στη λειτουργία του Νέου Σχολείου. 

     Το 2015 έρχονται ριζοσπαστικές αλλαγές καθώς με το νέο νόμο με αριθμ. 

Φ.361.22/26/79840/Ε3 (ΦΕΚ 915/2015) «Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής 

αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων» 

αλλάζει εντελώς η φιλοσοφία και η διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών 

μονάδων. Δίνεται η δυνατότητα στο Σύλλογο Διδασκόντων να ψηφίζει το Διευθυντή 

που θεωρεί καταλληλότερο. Περιορίζονται οι επιλογές σχολείων από τους υποψηφίους 

σε τρεις και μάλιστα στις δύο από αυτές ο υποψήφιος είτε υπηρετεί ή υπηρέτησε στα 

σχολεία αυτά και μια ακόμη δική του επιλογή. Το 20% των απαραίτητων ψήφων στο 

σχολείο αποτελεί επίσης σημαντική παράμετρο για την επιλογή του Διευθυντή καθώς 

αν δεν το συγκεντρώσει, το σύστημα δεν του επιτρέπει να συνεχίσει οπότε περιορίζεται 

η επαγγελματική του ανάπτυξη. Η ψηφοφορία είναι μυστική χωρίς να υπάρχει 

πρόβλεψη αιτιολόγησης της αποτίμησης των τριών κριτηρίων, δηλαδή της συμβολής 

στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως από το 

Σύλλογο Διδασκόντων.  

     Καθώς η διοίκηση των σχολικών μονάδων πρέπει να αναδεικνύεται μέσα από 

διαφανή και αντικειμενική  διαδικασία, κατάλληλη για την διασφάλιση της ενιαίας και 

ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτηρίων, η μυστική ψηφοφορία δεν το 

εξασφαλίζει αυτό αλλά αντίθετα  όχι μόνο προσκρούει στο Σύνταγμα (παρ. 4 του 

άρθρου 19 του ν.4327/2015) αλλά δημιουργεί και διάφορες παρενέργειες στη σχολική 

μονάδα. Επίσης η μυστική ψηφοφορία δεν δίνει την ευκαιρία στο Διευθυντή να 

ανακαλύψει τα λάθη του μέσα από τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών του για να 

βελτιωθεί, αντίθετα παίρνει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορεί να γνωρίζει που 

οφείλεται, τι είναι αυτό που έλαβαν σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση οι εκπαιδευτικοί 

του, μήπως οι διαπροσωπικές σχέσεις, μήπως το στυλ διεύθυνσης/ηγεσίας; 

      Η πρώτη εφαρμογή του νόμου ήδη δημιούργησε σε πολλές σχολικές μονάδες 

συγκρούσεις και σαφώς αναστάτωσε το σχολικό κλίμα που αποτελεί κρίσιμος 

παράγοντας της αποτελεσματικότητας στο σχολείο, επηρεάζοντας τις εύθραυστες σε 

πολλές περιπτώσεις, ισορροπίες στις σχέσεις των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Πολύ 

υποψήφιοι πικράθηκαν από την απόρριψη χωρίς αιτιολόγηση, άλλοι συγκρούστηκαν 

φανερά με τους συναδέλφους και άλλοι αναγκάστηκαν να ζητήσουν άμεσα απόσπαση 

από το σχολείο γιατί δεν μπορούσαν να διαχειριστούν την άσχημη κατάσταση που 

δημιουργήθηκε. Αλλά και οι πρωτοεμφανιζόμενοι υποψήφιοι διευθυντές δεν είχαν και 

πολύ μεγάλη τύχη καθώς δεν τους γνώριζαν οι εκπαιδευτικοί, δεν μπορούσαν να τους 
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αξιολογήσουν και φυσικά δεν τους επέλεξαν. Αυτό συμπεραίνεται και από τον ελάχιστο 

αριθμό νέων διευθυντών που ανέδειξε το νέο σύστημα επιλογής. Όσον αφορά τους 

Διευθυντές που αναδείχτηκαν με αυτή τη διαδικασία σίγουρα βιώνουν μια σχέση 

εξάρτησης και το κύρος τους μειώθηκε καθώς κάθε τους ενέργεια συνδέεται με την 

προσωπική σχέση που αναπτύσσουν με τους υφισταμένους και φυσικά θα έχει 

αντίκτυπο στη μελλοντική εκλογή τους.  

     Από την άλλη όμως η νέα διαδικασία έδωσε δύναμη στο Σύλλογο Διδασκόντων να 

αποφασίζει ποιος θα τους διοικεί. Αυτό δίνει ως ένα βαθμό αυτονομία στη σχολική 

μονάδα αφού έτσι μπορεί να απομακρυνθεί ένας μη ικανός Διευθυντής αρκεί να γίνεται 

με σύνεση, αντικειμενικότητα, διαφάνεια και δικαιοσύνη και να στοχεύει στην καλή 

λειτουργία της σχολικής μονάδας και κατά συνέπεια προς όφελος των μαθητών. 

     Εν κατακλείδι το παλαιό σύστημα επιλογής περιελάμβανε αρκετά σημεία στα οποία 

έπρεπε να υπάρξουν παρεμβάσεις αλλά και το νέο σύστημα περιλαμβάνει αρκετά 

προβληματικά στοιχεία χωρίς να είναι δικαιότερο καθώς παραμένει το ενδεχόμενο, οι 

«ευνοημένοι» του προηγούμενου συστήματος που κατέλαβαν αναιτίως θέσεις ευθύνης, 

να είναι και οι «ευνοούμενοι» του νέου συστήματος και σαφώς χρήζει βελτίωσης. 

 

1.7 Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας  στην 

Ελλάδα (καθήκοντα και αρμοδιότητες) 
 

     Από το 1985 που θεσμοθετήθηκε η θέση του Διευθυντή, ο ρόλος του ήταν 

ουσιαστικός/καταλυτικός και πολυσύνθετος και συνεχώς διευρύνεται. Μέσα στα γενικά 

του καθήκοντα είναι να καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, να θέτει υψηλούς στόχους, να 

εξασφαλίζει προϋποθέσεις για την επίτευξή τους, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 

εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα, να συντονίζει το έργο και ελέγχει την 

πορεία του έτσι σωστά συμπεραίνεται ότι ο ρόλος του είναι πολύπλευρος και 

πολυσήμαντος. Αν και βρίσκεται στην κατώτερη βαθμίδα της διοικητικής οργάνωσης 

της εκπαίδευσης, ο ρόλος του είναι συνδετικός ανάμεσα  στα ανώτερα ηγετικά στελέχη 

και τους υφισταμένους του.  

     Καθώς το εκπαιδευτικό μας σύστημα χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό, 

ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας, αναποτελεσματικότητα και περιφερειακές 

ανισότητες, ο Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να λαμβάνει τις ανάλογες πρωτοβουλίες 

και να καθοδηγεί και να επηρεάζει άμεσα τους υφισταμένους του αλλά και να 

αναλαμβάνει την ανάλογη ευθύνη για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η κεντρική 
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διοίκηση καθορίζει τους στόχους και τους κανόνες λειτουργίας του Ελληνικού 

σχολείου χωρίς να δίνει στο Διευθυντή τα περιθώρια εκείνα, τα οποία θα του επέτρεπαν 

να λειτουργήσει αυτόνομα αντίθετα περιορίζεται μέσα στο πλαίσιο του νόμου ως 

εκτελεστικό όργανο κυρίως, της σχολικής διοίκησης παρά ως διευθυντής/ηγέτης του 

σχολείου. Όμως σε αποκεντρωμένα διοικητικά συστήματα, όπως στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, ο διευθυντής είναι αυτός που αποφασίζει για τη λειτουργία του σχολείου του. 

Είναι υπεύθυνος και ελεύθερος να  διαμορφώνει και να διαπλάθει μεθόδους 

διδασκαλίας, αναλυτικά προγράμματα, καθώς και θέματα σχετικά με το υλικό, την 

πειθαρχία και την εξεύρεση προσωπικού. 

     Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης ο ρόλος του 

διευθυντή διευρύνθηκε κι έτσι απαιτούνται ρυθμίσεις σχετικά με τις νέες αρμοδιότητες 

των καταργηθέντων γραφείων εκπαίδευσης, τον εξορθολογισμό των σχέσεων ευθύνης 

και εξουσίας, την άρση της επικάλυψης αρμοδιοτήτων, τη βελτίωση άσκησης 

διοικητικού έργου, την ενίσχυση θεσμών στήριξης εκπαιδευτικού έργου,  την απαλλαγή 

διευθυντή από διδακτικά καθήκοντα, την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

και την προώθηση καινοτόμων δράσεων.  

     Σήμερα ο Διευθυντής αναλαμβάνει πολλά καθήκοντα και για να ανταποκριθεί σε 

αυτά με επιτυχία απαιτείται διοικητική επάρκειά και επιστημονική κατάρτιση σε 

θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης. Καθώς προέρχεται από το χώρο της εκπαίδευσης 

γνωρίζει τη λειτουργία του σχολείου, τα προβλήματα και τον τρόπο διοίκησης του 

εμπειρικά, στηρίζεται δηλαδή στις εμπειρίες του κυρίως μιμούμενος διευθυντές που 

γνώρισε, οι οποίοι επίσης εργάστηκαν εμπειρικά αλλά αυτό δεν είναι επαρκές για να 

διοικήσει αποτελεσματικά το σχολείο. Οι διάφορες έρευνες που διενεργήθηκαν στην 

Ελλάδα (Σαίτη & Μιχόπουλος, 2004, Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007) έχουν αναδείξει την 

ανάγκη διοικητικής κατάρτισης των Διευθυντών των σχολείων καθώς το έργο τους δεν 

αφορά μόνο τη διεκπεραίωση διοικητικών εντολών άλλα και την αποτελεσματικότητα 

των στόχων της σχολικής μονάδας. Επίσης καταγράφεται στη βιβλιογραφία μια 

εκτεταμένη έρευνα για το «αποτελεσματικό σχολείο» μετά τη δεκαετία του 1980 

(Πασιαρδής και Πασιαρδή, 2000), στην οποία αναφέρεται πως η διεύθυνσή του πρέπει 

να λειτουργεί πέρα από γραφειοκρατικού τύπου αντιλήψεις, με σκοπό την ενδυνάμωση 

της σχολικής μονάδας.  

     Σύμφωνα λοιπόν με τη ραγδαία ανάπτυξη της κοινωνίας το σχολείο επιβάλλεται να 

αποκτήσει νέο πρόσωπο, δυναμικό, καινοτόμο και ανοιχτό στη ζωή και την κοινωνία. 

Έτσι και ο διευθυντής του καλείται να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, να αναλάβει 
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αυτό το πολυσύνθετο έργο αναπτύσσοντας συνεργασία με εκπαιδευτικούς, μαθητές και 

φορείς της σχολικής ζωής ώστε να «κτίσει» το σχολείο του Αύριο.  

     Με βάση αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του Διευθυντή μιας σχολικής μονάδας είναι 

σημαντικός και πολυσύνθετης σήμερα και αναλύεται στις παρακρατώ ενότητες.  

 

1.7.1 Ο Διευθυντής, κάτοχος βασικών γνώσεων διοίκησης και 

εσωτερικός αξιολογητής του εκπαιδευτικού έργου 

 

     Ο διευθυντής σχολικής μονάδας ως συντονιστής της ομάδας, πρέπει να διαθέτει 

δημιουργικό και καινοτόμο πνεύμα, γνώσεις χειρισμού, καθοδήγησης, υποκίνησης της 

ομάδας, τεχνικές επικοινωνίας και συνεργασίας με στόχο την λήψη αποφάσεων βάση 

της αρχής της συναίνεσης, της συλλογικής ευθύνης και της δημοκρατικότητας στα 

πλαίσια ενός πιο ευέλικτου διοικητικού πλαισίου (Everard & Morris, 1999). Επίσης το 

σχολείο ως εκπαιδευτικός οργανισμός οφείλει να εφαρμόζει τους κανόνες της 

«διοίκησης» και γι’ αυτό και ο διευθυντής θα πρέπει να έχει βασικές γνώσεις και 

δεξιότητες διοίκησης εφαρμόζοντας την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων 

πόρων αλλά και αξιολόγησης (Κουτούζης, 1999). Το εκπαιδευτικό έργο πρέπει να 

αξιολογείται ώστε να ανατροφοδοτείται και να βελτιώνεται συνεχώς. 

 

1.7.2 Ο Διευθυντής ως διαμορφωτής κατάλληλου κλίματος, 

συντονιστής του Συλλόγου διδασκόντων και 

εμψυχωτής/παρακινητής  

 

     Η αποτελεσματική συμμετοχή του Συλλόγου διδασκόντων στη λήψη αποφάσεων  

εξαρτάται από το κατάλληλο κλίμα που θα πρέπει να το διασφαλίσει ο διευθυντής του 

σχολείου φροντίζοντας τόσο για τις κατάλληλες συνθήκες και τα μέσα που 

διευκολύνουν τη διδασκαλία, να καθορίσει τους κατάλληλους κώδικες συμπεριφοράς 

όσο και τη σχολική κουλτούρα δίνοντας βαρύτητα στη θέση των εκπαιδευτικών 

(Αθανασούλα-Ρέππα, Α., Ανθοπούλου, Σ., Κατσουλάκης, Σ., Μαυρογιώργος, Γ., 1999). 

Η εμπλοκή του Συλλόγου Διδασκόντων στη λήψη αποφάσεων εξασφαλίζοντας τη 

συναίνεσή τους, αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Έτσι  καταφέρνει να οργανώνει, να 

συντονίζει και να χειρίζεται επιδέξια τις καταστάσεις. Βάζει υψηλούς και σαφείς 

στόχους. Εστιάζει στις ατομικές ικανότητες των εκπαιδευτικών και λαμβάνει υπόψη 

του τις προσωπικές ανάγκες των μαθητών, δημιουργώντας στο σχολείο κλίμα 

συνεργασίας, και αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο κοινών στόχων και επιδιώξεων και ένα 
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κοινό σύστηµα συμβόλων, πεποιθήσεων και συμπεριφοράς (Αναγνωστοπούλου, 2001). 

Ο Διευθυντής είναι ο εμψυχωτής/παρακινητής, όχι μόνο των εκπαιδευτικών, αλλά και 

των γονέων και των μαθητών στις προσπάθειες που κάνουν και στις πρωτοβουλίες που 

ενδεχομένως αναλαμβάνουν εντός ή εκτός του σχολείου (Στραβάκου, 2003). Ο ρόλος 

του εμψυχωτή/παρακινητή προβλέπεται μέσα από το Καθηκοντολόγιο στα άρθρα 27-32 

του Κεφαλαίου Δ’ από το ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 και 

αποτελεί ένα από τα ουσιαστικότερα καθήκοντα του Διευθυντή για την καλύτερη 

λειτουργία του σχολείου, την επίτευξη των στόχων και την ανάπτυξη του. Όμως ο 

Διευθυντής έχει πολύ λίγα «όπλα» για να πετύχει το ρόλο του αυτό καθώς το αναλυτικό 

πρόγραμμα είναι πολύ συγκεκριμένο από το Υπουργείο και δεν μπορεί να κάνει 

παρεμβάσεις στα μαθήματα ή στην ύλη παρά μόνο στην εισαγωγή καινοτομιών στο 

σχολείο και αυτό με έλεγχο και έγκριση από τους προϊστάμενους του (Σχολικό 

Σύμβουλο, Διευθυντή Εκπαίδευσης), επίσης το ωρολόγιο πρόγραμμα και οι αναθέσεις 

των μαθημάτων δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια ευελιξίας στους εκπαιδευτικούς 

καθώς εξαντλούνται όλες οι ώρες στη διδασκαλία μαθημάτων που όλο περιορίζονται 

αφού προσλαμβάνονται συνέχεια νέες ειδικότητες εκπαιδευτικών στο σχολείο και τέλος 

οι αποδοχές των εκπαιδευτικών όχι μόνο δεν αποτελούν επιβράβευση αλλά είναι και 

απογοητευτικά μικρότερες της προσφοράς των εκπαιδευτικών που αντί να τους 

παρακινούν, τους αποθαρρύνουν καθώς νιώθουν ότι προσφέρουν περισσότερα από όσο 

αμείβονται.  

     Στην σημερινή εποχή, που οι απαιτήσεις της κοινωνίας για καλύτερη παρεχόμενη 

εκπαίδευση αυξάνονται, οι τρόποι παρακίνησης του Διευθυντή περιορίζονται 

σημαντικά και η παρακίνηση αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα καθήκοντα του που 

στηρίζεται κυρίως στις ηγετικές ικανότητες του.  Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συγκυρίες 

καλείται ο Διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος εξαρτάται και από την ψήφο των 

εκπαιδευτικών του, να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες στο σχολείο του ώστε να 

εμψυχώσει τους εκπαιδευτικούς του με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας 

στο σχολείο. Η διαδικασία της παρακίνησης των εκπαιδευτικών από το Διευθυντή 

αποτελεί  το θέμα που θα απασχολήσει την παρούσα εργασία.   

 

1.7.3 Ο Διευθυντής συνεκτικός κρίκος μεταξύ σχολικής μονάδας 

και ευρύτερης τοπικής κοινωνίας 

 

      Οι σχολικές μονάδες μπορούν να ωφεληθούν από τους πόρους και τις ευκαιρίες 

μάθησης που προσφέρει το κοντινό περιβάλλον αλλά και η τοπική κοινωνία μπορεί να 
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αποκομίσει οφέλη από τους εκπαιδευτικούς και τους θεσμούς του σχολείου που 

μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση των μαθητών ως πολίτες 

(Αθανασουλα – Ρέππα, 1999). Έτσι αίτημα της εποχής μας είναι «σχολείο ανοιχτό στην 

κοινωνία» και για να πετύχει αυτό θα πρέπει ο διευθυντής να ενεργοποιήσει όλους τους 

εμπλεκόμενους παράγοντες ώστε να αναπτυχτούν δράσεις συνεργασίας με τον 

κοινωνικό περίγυρο. 

 

1.7.4 Ο παιδαγωγικός ρόλος του Διευθυντή 

 

     Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω γίνεται σαφής και ο παιδαγωγικός ρόλος του 

διευθυντή σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται άμεση άσκηση εξουσίας και αποφυγή 

προσκόλλησης σε μια στενή γραφειοκρατική αντίληψη. Επιπρόσθετα ο Διευθυντής θα 

πρέπει να επιδιώξει τη δημιουργία γνήσιων ανθρωπίνων σχέσεων καθώς μάλιστα 

καλείται να συντονίζει μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετικά πολιτισμικά γνωρίσματα 

(Miller, 2001, όπ. αναφ. Λεμονή, Κολεζάκης, 2013). 

     Καθημερινά στο σχολείο δημιουργούνται προβλήματα τα οποία για να λυθούν 

απαιτούν ειδικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο διευθυντής. Επίσης για τη δημιουργία 

του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος απαιτείται παιδαγωγική κατάρτιση του 

Διευθυντή ώστε να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

Ωστόσο, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς αν είναι επαρκής μόνο η παιδαγωγική κατάρτισή 

του για την επίλυση ανάλογων προβλημάτων όπως πειθαρχίας, καθώς πολλές φορές 

απαιτούνται συνδυαστικά με το ρόλο του ειδικού, του παιδαγωγού και του 

εκπαιδευτικού και γνώσεις που παραπέμπουν σε νομοθετικές και δικαστικές εξουσίες 

(Τζίφας, 2008). 

     Το έργο των Διευθυντικών Στελεχών σχολικών μονάδων που ορίζεται σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 1340/2002, Δ1/105657/8.10.2002 (άρθρο 27) παρουσιάζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα με το οποίο διαφαίνεται ο πολυσύνθετος ρόλος τους :   
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Σχήμα 3: Ο πολυσύνθετος ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας (Λεμονή, Κολεζάκης, 2013, 

σ. 170) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

2 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ 

 

2.1 Ορισμός της παρακίνησης 

 

     Ο όρος «Παρακίνηση» απασχόλησε πολλούς ερευνητές και γι’ αυτό στη διεθνή 

βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί ορισμοί. Η παρακίνηση είναι μια έννοια που δύσκολα 

μπορεί κανείς να την καταλάβει αλλά ως σύνθετη εσωτερική κατάσταση του ατόμου, 

σίγουρα επηρεάζει τη συμπεριφορά του. (Σαΐτης, 2007) 

     Σύμφωνα με Durbin (όπ. αναφ. Σαΐτης, 2007) η παρακίνηση αποτελεί προσπάθεια 

για την επίτευξη αποτελεσμάτων που προέρχεται είτε από το άτομο, είτε από το 

Διευθυντή του οργανισμού, είτε από την ομάδα.  Η ατομική παρακίνηση επηρεάζει την 

έναρξη, την κατεύθυνση, την ένταση και την επιμονή της προσπάθειας ενώ η 

παρακίνηση εκ μέρους του διευθυντή αποτελεί διαδικασία που οδηγεί  τα άτομα να 

επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς. Επομένως και οι δυο αποδόσεις έχουν κοινό 

στόχο την επίτευξη αποτελέσματος.  

     Έτσι παρακίνηση είναι οι διεργασίες - διαδικασίες που εξηγούν την ένταση, την 

κατεύθυνση και την επιμονή των προσπαθειών ενός ατόμου για την απόκτηση του 

στόχου (Robbins & Judge 2011). Οι Hoy and Miskel (2008, σ. 176), ερμηνεύουν την 

έννοια της παρακίνησης ως «τις σύνθετες δυνάμεις, κίνητρα, ανάγκη, καταστάσεις 

τάσεων ή άλλοι μηχανισμοί που ενεργούν και διατηρούν την εθελοντική δραστηριότητα 

προς την επίτευξη των ατομικών στόχων». Στον ορισμό αυτό εντοπίζεται το στοιχείο 

της εθελοντικής δραστηριοποίησης του ατόμου με το οποίο  συμφωνεί και ο Ζαβλανός 

(1998, σ. 70), συμπληρώνοντας ότι «η παρακίνηση είναι μια πολύπλοκη εσωτερική 

κατάσταση των ατόμων που δεν μπορεί να παρατηρηθεί απευθείας, αλλά που επηρεάζει 

τη συμπεριφορά τους». 

      Όμως στο θεωρητικό μοντέλο των Porter και Lawler (1968, οπ. αν. 

Παρασκευοπούλου 2013) αναφέρεται ότι η επαγγελματική ικανοποίηση δεν αποτελεί 

μόνο αποτέλεσμα της επίδοσης και της παρακίνησης προς επίδοση, αλλά και 

προσδιοριστικό παράγοντα αυτών. Έτσι διαπιστώνεται ότι η επαγγελματική 
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ικανοποίηση έχει θεωρητικά συσχετιστεί με τα κίνητρα, τις στάσεις και τις αξίες της 

εργασίας. 

     Σύμφωνα με τον Locke (1976) ως επαγγελματική ικανοποίηση αναφέρει τη θετική 

συναισθηματική ανταπόκριση του ατόμου προς το συγκεκριμένο έργο που ασκεί, 

εφόσον εκπληρώνονται οι επαγγελματικές του αξίες. Ο Locke θεωρεί ότι η 

επαγγελματική ικανοποίηση διαμορφώνεται μέσα από  την ύπαρξη απαραίτητων 

προϋποθέσεων, όπως να αποτελεί η εργασία πρόκληση για τον εργαζόμενο, να 

αμείβεται η καλή απόδοση, να δίνεται στον εργαζόμενο θετική ενίσχυση για το επιτυχές 

έργο, να υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας, σωστή εποπτεία και θετικές 

διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας, να διασφαλίζεται η μονιμότητα της 

απασχόλησης, να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στη λήψη αποφάσεων, να έχει ο 

εργαζόμενος αυτονομία και υπευθυνότητα και να υπάρχει σαφήνεια ρόλων. 

     Αν και η επαγγελματική ικανοποίηση δεν ταυτίζεται με τα κίνητρα (συν παρώθηση, 

παρακίνηση) παρόλα αυτά οι όροι αυτοί συνδέονται μεταξύ τους. Ο Statt (1994, σ. 274) 

ορίζει τα κίνητρα ως «ένα γενικό όρο για κάθε μέρος της ψυχολογικής διαδικασίας, η 

οποία συνεπάγεται την ύπαρξη μιας ανάγκης και τη διαμόρφωση εκείνης της 

συμπεριφοράς που θα οδηγήσει στην ικανοποίηση της». Κατά τον Spector (2007, σ. 

200) η παρακίνηση αναφέρεται ως «μια εσωτερική κατάσταση που ωθεί το άτομο να 

υιοθετήσει συγκεκριμένες συμπεριφορές. Από μια οπτική, έχει να κάνει με την 

κατεύθυνση, την ένταση και την επιμονή μιας συμπεριφοράς μέσα στο χρόνο».   Οι 

Steers & Porter (οπ. αν. Riggio, 1990, σ. 157) υποστηρίζουν ότι «η παρακίνηση είναι η 

δύναμη που οδηγεί στις εξής τρεις λειτουργίες: ενεργοποιεί, ή άλλως προκαλεί τους 

ανθρώπους να ενεργήσουν, κατευθύνει συμπεριφορές προς την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων και στηρίζει την προσπάθεια αυτή». 

     Εν κατακλείδι η παρακίνηση ως εσωτερική συνθέτη κατάσταση, στο χώρο της 

διοίκησης σημαίνει ότι ένας διευθυντής για να επηρεάσει τη συμπεριφορά των 

υφιστάμενων του προς την επίτευξη των στόχων, πρέπει να εστιάσει στις επιθυμίες που 

θα προκαλέσουν την αλλαγή συμπεριφοράς τους δηλαδή τι είναι αυτό που τους 

παρακινεί (Σαΐτης, 2002). Άρα είναι σημαντικό να γνωρίζει στο μεγαλύτερο βαθμό 

αυτά που τους δραστηριοποιούν  και τους δίνουν κίνητρα (Σαΐτης, 2007). Τα κίνητρα 

πάλι καθοδηγούν τις σκέψεις και τις συμπεριφορές προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι (Καμπουρίδης, 2002): 
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Σχήμα 4: Λειτουργία των κινήτρων (Μπουραντάς, 2002, σελ.164). 

 

2.2 Θεωρίες παρακίνησης �  

 

     Οι οργανισμοί είναι έτσι δομημένοι ώστε να ικανοποιούν και τις ανάγκες τους αλλά 

και τις ανάγκες των ατόμων που εργάζονται σε αυτούς. Με βάση όλα αυτά οι θεωρίες 

κινήτρων, παρακίνησης και ικανοποίησης αναγκών αποτελούν σημαντικό κομμάτι της 

Διοικητικής επιστήμης και είναι σπουδαίο εργαλείο για κάθε ηγέτη. Συγκεκριμένα στην 

εκπαίδευση είναι σημαντικό να εντοπιστούν τρόποι για να δημιουργηθούν κατάλληλες 

συνθήκες εργασίας που ικανοποιούν τον εκπαιδευτικό (Πασιαρδής, 2004). 

     Έτσι έχουν διαμορφωθεί πολλές θεωρίες σχετικά με την παρακίνηση του ατόμου οι 

οποίες ανάλογα το περιεχόμενο τους χωρίζονται σ’ αυτές που εστιάζουν στο 

περιεχόμενο ή τις ανάγκες (content theories) και σ’ αυτές που αναφέρονται στη 

διαδικασία (process theories) (Σαΐτης, 2007). 

 

2.2.1 Θεωρίες που εστιάζουν στη φύση της παρακίνησης 

 

     Σ’ αυτή την κατηγορία μελετώνται οι ανάγκες και τα κίνητρα που κάνουν τους 

ανθρώπους να εργαστούν και σ’ αυτές εντάσσονται οι παρακάτω: 

Θεωρία Ιεράρχησης Αναγκών (Maslow, 1943) 

     Ο Abraham Maslow διερεύνησε τις ανάγκες του ανθρώπου καθώς και την 

παρακινητική τους δύναμη. Τις ταξινόμησε σε πέντε κατηγορίες: τις βιολογικές, τις 

ανάγκες ασφάλειας, τις κοινωνικές, τις ανάγκες εκτίμησης ή αναγνώρισης και τις 

ανάγκες αυτοπραγμάτωσης. Για να εξηγήσει την ανθρώπινη παρακίνηση διατύπωσε 

τρεις βασικές προτάσεις:  

1) Ο άνθρωπος προσπαθεί συνεχώς να ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες του. 

Συνέχεια επιθυμεί και περισσότερα.  

2) Η παρακινητική δύναμη των αναγκών είναι αντίστροφη του βαθμού ικανοποίησής 

τους. 

3) Οι ανθρώπινες ανάγκες είναι ιεραρχικά δομημένες σύμφωνα με την 

προτεραιότητά τους για ικανοποίηση. 
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 Σε κάθε στιγμή υπάρχει μια κατηγορία αναγκών που κατά κύριο λόγο παρακινεί. 

 

Σχήμα 5: Θεωρία Ιεράρχησης αναγκών  του Maslow (Γκορέζης, 2016, slide 6). 

Θεωρία ERG (Alderfer, 1969)  

     Η Εξέλιξη της θεωρίας του Maslow αποτελεί τη Θεωρία ERG (Alderfer, 1969) η 

οποία αναφέρεται σε τρεις ομάδες αναγκών: τις βιολογικές ανάγκες(existence), τις 

Σχέσεις (relatedness) και της Ανάπτυξης (Growth). Δίνει έμφαση στον εργασιακό χώρο 

και υποστηρίζει την ταυτόχρονη ύπαρξη διαφορετικών αναγκών κάνοντας στροφή σε 

άλλες ανάγκες αν δε μπορούν να ικανοποιηθούν ορισμένες. Η ικανοποίηση μίας 

ανάγκης δεν συνεπάγεται de facto και μείωση της ένταση της. 

 

 

Σχήμα 6: Θεωρία Ιεράρχησης αναγκών  και θεωρία ERG (Γκορέζης, 2016, slide 10). 
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Θεωρία των Δύο Παραγόντων (Herzberg, 1959) 

     Στη θεωρία των δυο παραγόντων του Herzberg διαφορετικοί παράγοντες εξηγούσαν 

την εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή δυσαρέσκεια. Οι παράγοντες που 

εξηγούν την εργασιακή ικανοποίηση είναι ενδογενείς και ονομάστηκαν παράγοντες 

παρακίνησης και αποτελούν την αναγνώριση, την ευθύνη και τα επιτεύγματα. Οι 

παράγοντες που εξηγούν την εργασιακή δυσαρέσκεια είναι εξωγενείς και ονομάστηκαν 

παράγοντες υγιεινής και αποτελούν την αμοιβή, τις συνθήκες εργασίας και τις σχέσεις 

με τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους (Σαΐτης, 2007). 

Θεωρία Χ και Ψ (McGregor, 1960) 

     Στη θεωρία αυτή υπάρχουν δύο διακριτές αντιλήψεις των ανθρώπων: 

 Η Αρνητική (Χ) όπου ο εργαζόμενος έχει μία εγγενή αντιπάθεια προς την 

εργασία, αποφεύγει τις ευθύνες και δεν έχει φιλοδοξίες.  

 Η Θετική (Ψ) όπου ο εργαζόμενος αρέσκεται στην εργασία, επιζητά ευθύνες 

και πρωτοβουλίες και έχει φιλοδοξίες. �  

     Σύμφωνα με τη θεωρία Χ οι εργαζόμενοι υποκινούνται κυρίως από τις κατώτερες 

ιεράρχησης ανάγκες (φυσιολογικές) ενώ οι Ψ από τις ανώτερες ανάγκες 

(αυτοπραγμάτωσης). 

Θεωρία των Αναγκών (McClelland, 1953) 

     Η θεωρία των αναγκών του McClelland αναφέρεται σε τρεις βασικές ανάγκες: 

 Ανάγκη για επίτευξη: η ανάγκη για να επιτυγχάνεις τους στόχους σου και να 

αριστεύεις.  

 Ανάγκη για εξουσία: η ανάγκη να κάνεις τους άλλους να συμπεριφέρονται με 

τρόπο διαφορετικό από αυτόν που θα συμπεριφέρονταν και εν γένει να τους 

επηρεάζεις.  

 Ανάγκη για δημιουργία κοινωνικών δεσμών: η ανάγκη για φιλικές και 

διαπροσωπικές σχέσεις 

 

2.2.2 Θεωρίες που εστιάζουν στη διαδικασία της παρακίνησης  

 

     Στη δεύτερη κατηγορία προσδιορίζεται η διαδικασία της παρακίνησης και οι θεωρίες 

αυτές εστιάζουν στους παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και την ένταση της 

προτίμησης του ατόμου για εργασία και εκφέρονται παρακάτω: 

Θεωρία της Ισότητας (Adams, 1965) 
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     Η θεωρία της ισότητας διατυπώθηκε κυρίως από τον J. Dams  (1965) και βασίζεται 

στην αρχή της δικαιοσύνης, δηλαδή ότι ένα άτομο επιθυμεί δίκαιη μεταχείριση σε 

σύγκριση με τα άλλα μέλη του οργανισμού. Η θεωρία της ισότητας βοηθά τα 

διοικητικά στελέχη να κατανοήσουν το φαινόμενο της παρακίνησης από άλλη σκοπιά 

και ειδικά μέσω του αισθήματος της αδικίας που πιθανόν υπάρχει στα μέλη της 

οργάνωσης (οπ. αν. στο Σαΐτης, 2007). 

Θεωρία των Προσδοκιών (Vroom, 1964) 

     Η αποτελεσματική παρακίνηση εξαρτάται από τη δύναμη της προσδοκίας του 

ατόμου για ένα δεδομένο αποτέλεσμα αλλά και την ελκυστικότητα του. Η θεωρία 

βασίζεται σε τρεις σημαντικές σχέσεις: 

 Σχέση προσπάθειας-απόδοση (προσδοκία-expectancy): κατά πόσο η αυξημένη 

προσπάθεια θα οδηγήσει και σε αυξημένη απόδοση  

 Σχέση απόδοσης-ανταμοιβής (συντελεστικότητα-instrumentality): κατά πόσο 

η αυξημένη απόδοση θα οδηγήσει σε αυξημένες ανταμοιβές.  

 Σχέση ανταμοιβών-ελκυστικότητας των ανταμοιβών (αξία-valence): κατά 

πόσο οι αυξημένες ανταμοιβές είναι οι επιθυμητές από το άτομο.  

     Συμπερασματικά ένα άτομο παρακινείται όταν πιστεύει ότι με αύξηση των 

προσπαθειών του θα αυξηθεί και η απόδοση του, που με τη σειρά της θα έχει ως 

αποτέλεσμα την απόκτηση κάποιας αμοιβής που έχει αξία γι’ αυτόν (Σαΐτη και Σαΐτης, 

2011). Η σχέση αυτή παρουσιάζεται σχηματικά παρακάτω: 

 

Σχήμα 7: Η σχέση της παρακίνησης με την προσδοκία ανταμοιβών της θεωρίας του 

Vroom(Σαΐτη και Σαΐτης, 2011, σ. 276).  

Θεωρία της Στοχοθέτησης (Locke, 1968)  

     Η θεωρία της στοχοθέτησης βασίζεται στην αντίληψη ότι όταν το άτομο εργάζεται 

προς ένα συγκεκριμένο στόχο τότε παρακινείται περισσότερο αποτελεσματικά. Οι 

στόχοι πρέπει να είναι «έξυπνοι», S.M.A.R.T.:  

 Συγκεκριμένοι(Specific) 

 Μετρήσιμοι (Measurable) 



  
 

43 

 Επιτεύξιμοι και Ρεαλιστικοί (Achievable- Realistic) 

 Χρονικά καθορισμένοι (Time Specific) 

      Όσο αυξάνεται η δυσκολία και η συμμετοχή στον καθορισμό των στόχων τόσο 

αυξάνεται και η προσπάθεια που καταβάλλεται. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η 

ανατροφοδότηση για να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τυχόν αποκλίσεις από το στόχο τους. 

Επίσης διατυπώθηκαν τρεις σημαντικές παράμετροι της θεωρίας της στοχοθέτησης: η 

δυσκολία στόχου, οι ατομικοί ή ομαδικοί στόχοι, οι ποσοτικοί ή ποιοτικοί στόχοι και ο 

τρόπος θέσπισης (Γκορέζης, 2016, slide 18).  

Θεωρία της Αυτοδιάθεσης των Deci & Ryan (1985)  

     Αναφέρεται στην αντίληψη ότι το άτομο επιθυμεί να αισθάνεται ότι έχει τον έλεγχο 

των ενεργειών του. Βασίζεται κυρίως στην υπόθεση ότι οι εξωγενείς ανταμοιβές 

μειώνουν το ενδογενές ενδιαφέρον για μια δουλειά. Διατυπώνονται τρεις βασικές 

εσωτερικές ανάγκες που πυροδοτούν την ανάπτυξη και υποκίνηση του ατόμου: η 

ανάγκη για αυτονομία, η ανάγκη για απόκτηση ικανοτήτων και η ανάγκη για θετικούς 

δεσμούς. 

Η Θεωρία της Αυτό-αποτελεσματικότητας του Bandura (1977)  

     Βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένα άτομο είναι ικανό να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα 

έργο. Όσο υψηλότερη είναι η αυτό-αποτελεσματικότητα τόσο μεγαλύτερη είναι η πίστη 

στην ικανότητα του ατόμου αλλά και η θετική ανταπόκριση στην επαναπληροφόρηση. 

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι ενίσχυσης της αυτό-αποτελεσματικότητας: η πραξιακή 

γνώση, η Έμμεση μοντελοποίηση, η Πειθώ και η Διέγερση (Γκορέζης, 2016, slide 22). 

     Η πιο πάνω αναφορά στις διάφορες θεωρίες παρακίνησης αναδεικνύει πόσο 

σημαντική είναι η παρακίνηση για τον ηγέτη ώστε ο εργαζόμενος επηρεασμένος από 

αυτή να εργάζεται αποδοτικότερα. Είναι ακόμη πιο σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς 

ηγέτες να δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες ώστε να υποβοηθούν στη μάθηση που 

τελείται στο σχολείο. Επίσης σ’ έναν σχολικό οργανισμό που εργάζονται επιστήμονες, 

οι κύριες δυνάμεις πηγάζουν από το βαθμό αυτοεπάρκειας και από το βαθμό ελευθερίας 

που νιώθουν ότι έχουν οι εκπαιδευτικοί για να δράσουν ως επιστήμονες και όχι ως 

εκτελεστές εντολών κάποιων άλλων (Πασιαρδής, 2004). 

     Άλλωστε τα κίνητρα ενός εργαζομένου συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των 

στόχων του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι που έχουν ισχυρά κίνητρα, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις ικανότητες τους για την υλοποίηση των 

προσωπικών αλλά και των στόχων του οργανισμού. Για την επίτευξη των στόχων ενός 

οργανισμού είναι απαραίτητη η υιοθέτηση πολιτικής διαχείρισης που θα παρέχει 
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κίνητρα και εργασιακή ικανοποίηση στους εργαζόμενους και γι αυτό είναι σημαντική η 

διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την παρακίνηση του ανθρώπινου 

δυναμικού, την ικανοποίηση του και την απόδοση του στην εργασία (Αναστασίου, 

2013). 

 

2.3 Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 

 

Η ενδυνάμωση είναι μια από τις νεότερες θεωρίες για την παρακίνηση του 

ανθρώπινου δυναμικού, ο συνδυασμός μεταβίβασης ευθυνών και εξουσίας στα άτομα, 

η ενθάρρυνση και η δυνατότητα να παίρνουν πρωτοβουλίες και να χρησιμοποιούν τη 

φαντασία τους στην εργασία, η συμμετοχή τους στη λήψη  αποφάσεων που τους 

επηρεάζουν, δημιουργούν εσωτερική χειραφέτηση στο άτομο με αποτέλεσμα την 

υψηλότερη δυνατή απόδοση και την ικανοποίηση στην εργασία (Μπρίνια, 2008, σ. 

254). Σύμφωνα με το INMA "Η μεταβίβαση της εξουσίας από τους ανωτέρους στους 

υφισταμένους σημαίνει μεταβίβαση των εξουσίας και ευθύνης στους εργαζόμενους, 

έτσι ώστε να αισθάνονται αυτόνομοι και υπεύθυνοι για την εργασία τους και κατά 

συνέπεια, για τα αποτελέσματα που παράγουν. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη 

ικανοποίηση και κίνητρο για την εργασία, ενώ αυξάνοντας την ευθύνη και τη δέσμευσή 

τους, βελτιώνεται η δημιουργικότητά τους, η επικοινωνία τους και η ικανότητα να 

προσαρμόζονται στις αλλαγές και, τέλος, αυξάνει επίσης τον ενθουσιασμό τους και την 

θετική τους στάση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.» Έτσι η ενδυνάμωση των 

εργαζομένων κατευθύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Σύλλογο διδασκόντων 

του σχολείου. Με βάση αυτή τη θεωρία οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τις δικές 

τους ενέργειες, ενώ η ηγεσία προέρχεται από τις ομάδες εργασίας και όχι μόνο από ένα 

άτομο όπως συνέβαινε πριν. Έτσι η ενδυνάμωση είναι ένας νέος τρόπος διοίκησης του 

οργανισμού που ενσωματώνει όλους τους πόρους και τα άτομα που χρησιμοποιούν 

αποτελεσματική και αποδοτική επικοινωνία για την επίτευξη των στόχων του 

ενισχύοντας ταυτόχρονα τη δέσμευση και τη μεγαλύτερη εμπλοκή του προσωπικού. 

Για να λειτουργήσει η ενδυνάμωση πρέπει να ληφθούν υπόψη τρία σημαντικά 

στοιχεία. Αρχικά θα πρέπει να αναπτυχτούν σχέσεις  αποτελεσματικές για την επίτευξη 

των στόχων εργασίας και στέρεες, δηλαδή να έχουν διάρκεια, να μην εξαρτώνται από 

ένα ασταθές κλίμα. Το δεύτερο στοιχείο αφορά  τη πειθαρχία η οποία στηρίζεται στην 

ύπαρξη ενός δομημένου και οργανωμένου συστήματος, στο οποίο καθορίζονται οι 

ρόλοι ώστε να είναι συγκεκριμένες οι λειτουργίες των ανθρώπων, οι ευθύνες τους και 
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τα καθήκοντά τους. Το τρίτο σημείο είναι η δέσμευση, η οποία θα πρέπει να 

προωθείται από τους ηγέτες και προϋποθέτει την αφοσίωση, την πίστη στους δικούς 

μας ανθρώπους, επιμονή, εμμονή στην επίτευξη των στόχων, στις σχέσεις στο χώρο 

εργασίας (INMA). 

 

Σχήμα 8: Η θεωρία της ενδυνάμωσης των εργαζομένων (INMA PROJECT – Διοίκηση 

Ανθρώπινου δυναμικού, σ. 1).  

Επισημαίνεται, επίσης, ότι με την ενδυνάμωση οι εργαζόμενοι παρακινούνται και 

δεσμεύονται απέναντι στους στόχους που έχει θέση ο οργανισμός με συνέπεια να 

ελαττώνονται οι μηχανισμοί έλεγχου (Μπουραντάς, 2002). Έτσι η ενδυνάμωση 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα καθώς μειώνει την ένταση (στρες) στους εργαζόμενους 

έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να παρουσιάζουν στο σχολείο χαρακτηριστικά όπως:  

 να είναι αποφασιστικοί, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να 

αναλαμβάνουν κινδύνους.  

 να προτείνουν ιδέες και λύσεις.  

 να διακρίνονται από υψηλή υπευθυνότητα και δέσμευση στη σχολική 

μονάδα και στη δουλειά τους.  

 να έχουν θετική στάση και να επιζητούν την αξιολόγηση και την εκπαίδευση 

για να βελτιωθούν.  

 να θεωρούν τη δουλειά τους σημαντική.  

 να συνεργάζονται αποτελεσματικά με συναδέλφους, προϊσταμένους, γονείς 

και μαθητές.  

 να προσαρμόζονται έγκαιρα στις εξελίξεις του περιβάλλοντος και να έχουν 

θετική στάση στις αλλαγές.  
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 να έχουν σαφείς στόχους, να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και πώς να το 

κάνουν.  

 να αισθάνονται σίγουροι για τον εαυτό τους και για τη δουλειά τους, και 

τέλος  

 να έχουν υψηλό ηθικό, να αισθάνονται μειωμένη ένταση, υψηλή 

αυτοεκτίμηση και συνολική ικανοποίηση από τη δουλειά τους (Μπρίνια, 

2008, σ. 254) 

 

2.4 Παρακίνηση εκπαιδευτικών 

 

     Αναφορικά με την παρακίνηση των εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη η 

διερεύνηση των κινήτρων τους ώστε να γίνει κατανοητό πώς αντιλαμβάνονται και 

πραγματώνουν το ρόλο τους, πόσο ικανοποιημένοι νιώθουν και πόσο προσαρμοσμένοι 

είναι στο σχολικό περιβάλλον, επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν και οι σχέσεις των 

εκπαιδευτικών με το Διευθυντή/ηγέτη, με τους μαθητές και τους συναδέλφους. 

Άλλωστε όπως αναφέρει ο S. Livinsgton στο άρθρο του «Pygmalion in Management», 

ο βαθμός αποδοτικότητας του ατόμου στο χώρο εργασίας δεν προέρχεται μόνο από τον 

τρόπο που συμπεριφέρεται ο ίδιος, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο του 

συμπεριφέρεται ο προϊστάμενός του. Συνεπώς πίσω από έναν επιτυχημένο και 

ικανοποιημένο εργαζόμενο υπάρχει ένας επιτυχημένος και ικανοποιημένος διευθυντής. 

Οι επιτυχημένοι οργανισμοί στηρίζονται σε ικανοποιημένα άτομα που έχουν την 

κατάλληλη παρακίνηση, για να εργαστούν καλά και να έχουν υψηλή παραγωγικότητα 

(οπ. αν. Μπρίνια, 2008, σ. 251). 

     Ειδικότερα, ο όρος κίνητρο «σημαίνει τον ψυχολογικό παράγοντα, συνειδητό ή 

ασυνείδητο, που όχι μόνο δραστηριοποιεί τον οργανισμό, αλλά τον προδιαθέτει, τον 

κινητοποιεί και τον κατευθύνει στην εκτέλεση μιας πράξης ή στην επιτυχία ενός 

σκοπού. Ο σκοπός μπορεί να είναι αρκετά υψηλός ή και ιδεώδης. Το άτομο προσπαθεί 

να τον κατακτήσει. Στην περίπτωση που αποτυγχάνει, δίνει εξήγηση της αποτυχίας του 

ή χαμηλώνει το επίπεδο των φιλοδοξιών του ή και τροποποιεί τα αρχικά του σχέδια» 

(Αραβανής 1988, σ. 3). Αυτές τις διαδικασίες με τις οποίες  το άτομο επιτυγχάνει το 

σκοπό του, αποδίδονται στην έννοια του κινήτρου που οδηγεί στην αύξηση των 

προσδοκιών τους για επιτυχία. Μάλιστα έρευνες έδειξαν ότι η ποιότητα των 

αλληλεπιδράσεων τους και η επίδοση τους επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τις 

προσδοκίες των εκπαιδευτικών (Bandura 1997, οπ. αν. Παπάνης, 2009). 
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     Η συμπεριφορά του ατόμου αποτελεί το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης δύο 

παραγόντων, ενός εσωτερικού (εσωτερικό κίνητρο) ή ενός εξωτερικού (εξωτερικό 

κίνητρο) ή και των δύο μαζί, αυτό σημαίνει ότι το άτομο επιλέγει το στόχο του 

επηρεασμένο από τον ίδιο και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και ενεργεί και 

από το οποίο δέχεται όλες τις θετικές ή αρνητικές επιδράσεις. (Bolin F.S. 1989 οπ. αν. 

Παπάνης, 2009). 

     Σύμφωνα με τη θεωρία του  Maslow (1954), υπάρχουν πέντε κατηγορίες αναγκών 

ιεραρχημένες σε πυραμίδα οι οποίες λειτουργούν ως παράγοντες υποκίνησης. Στη βάση 

αναφέρονται οι φυσιολογικές ανάγκες οι οποίες περιλαμβάνουν τις ανάγκες της 

επιβίωσης, στην επόμενη κλίμακα βρίσκονται οι ανάγκες ασφάλειας που είναι 

δημιουργήματα των συναισθημάτων της αυτοσυντήρησης, μετά είναι οι κοινωνικές 

ανάγκες, η ανάγκη για αγάπη, η σύνδεση με άλλους, η ένταξη σε ομάδα, η φιλία. Στη 

συνέχεια αναφέρεται η ανάγκη για αυτοεκτίμηση και αναγνώριση από τους άλλους 

δηλαδή η ανάγκη απόκτησης φήμης, κύρους, εκτίμησης και σεβασμού. Στην κορυφή 

της πυραμίδας βρίσκεται η ανάγκη για αυτοολοκλήρωση, αυτενέργεια και 

αυτοανάπτυξη. 

     Από τις παραπάνω ανάγκες σύμφωνα με το Maslow (1954) πολύ σημαντικές 

θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στην εκτίμηση, αφού συντελούν και στην 

ικανοποίηση των αναγκών για αυτοπραγμάτωση ενώ όταν δεν ικανοποιούνται τότε 

δημιουργούν στο άτομο αισθήματα κατωτερότητας, απελπισίας και ενδεχομένως σε 

αγχώδεις διαταραχές. Ο Maslow αναφέρει ότι ο βαθμός παρακίνησης του ανθρώπου 

έχει άμεση σχέση με τον βαθμό μη ικανοποίησης των αναγκών και ότι οι ανάγκες όταν 

δεν ικανοποιούνται παίζουν παρακινητικό ρόλο. Επίσης, σύμφωνα με το Maslow 

απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών δεν υπάρχει. Ένας μέσος άνθρωπος ικανοποιεί τις 

φυσιολογικές του ανάγκες κατά 85%, τις ανάγκες για ασφάλεια κατά 70%, τις 

κοινωνικές ανάγκες κατά 50%, την ανάγκη για αυτοεκτίμηση κατά 40% και κατά 10% 

οι ανάγκες για αυτο-ολοκλήρωση. Με βάση τα παραπάνω δεν μπορεί να παρακινηθεί 

μια ανάγκη αν δεν έχει καλυφθεί σε μεγάλο ποσοστό η προηγούμενη (Maslow, 1954). 

     Για να διερευνήσουμε εκτενέστερα την παρακίνηση των εκπαιδευτικών, θα πρέπει 

να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε πώς ο ίδιος συμπεριφέρεται καθημερινά στο 

σχολικό πλαίσιο, αν και πόσο αξιοποιεί τις περιορισμένες έστω δυνατότητες του 

πλαισίου για δημιουργική δράση, επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη, 

ποιες είναι οι σχέσεις του με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της σχολικής ζωής και 

κυρίως με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας και γενικότερα αν ο εκπαιδευτικός 

ενεργεί παθητικά ή παρουσιάζει μια ενεργητική στάση και εμπλέκεται ενεργά στις 
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δράσεις της σχολικής κοινότητας. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν, που επέλεξε αυτό το 

επάγγελμα εκτός από τις οικονομικές απολαβές που του εξασφαλίζουν την επιβίωση,  

παρακινείται  και με τις ανάγκες κοινωνικής συνεργασίας, αυτοεκτίμησης, απόκτησης 

και διεύρυνσης γνώσεων και εμπειριών. Σε όλα αυτά, όμως θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη ταυτόχρονα τα προβλήματα και οι περιοριστικοί μηχανισμοί του σχολικού 

πλαισίου μέσα στο οποίο ο εκπαιδευτικός δραστηριοποιείται. 

     Η παρακίνηση των εκπαιδευτικών από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας στοχεύει 

κυρίως στις ανώτερες ανάγκες του καθώς οι ανάγκες επιβίωσης που σχετίζονται με τις 

οικονομικές απολαβές δεν εξαρτώνται από αυτόν, αν και η πεποίθηση των 

εκπαιδευτικών ότι δεν αμείβονται ικανοποιητικά αποτελεί σ’ ένα βαθμό εμπόδιο στην 

παρακίνηση τους. Οι ανάγκες ασφάλειας των εκπαιδευτικών που έχουν άμεση σχέση με 

το εργασιακό περιβάλλον, αφορούν το Διευθυντή, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη 

δημιουργία καλών συνθηκών εργασίας, για τον εξοπλισμό του σχολείου με εποπτικά 

μέσα ώστε να δοθεί η ευκαιρία ανάπτυξης των συναισθημάτων της αυτοσυντήρησης 

των εκπαιδευτικών. 

     Όσον αφορά τις κοινωνικές ανάγκες, πολύ σημαντικός στην ικανοποίηση τους είναι 

ο ρόλος του διευθυντή/ηγέτη που μπορεί να συντελέσει θετικά ή αρνητικά στην 

κατεύθυνση αυτή. Ο Διευθυντής οφείλει να φροντίζει να υπάρχει καλό κλίμα στο 

σχολείο, να προλαμβάνει και να διευθετεί τις συγκρούσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, 

μαθητές και γονείς με δικαιοσύνη και να προωθεί την ανάπτυξη αλληλοσεβασμού, 

κατανόησης και γενικά φιλικών σχέσεων ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους. 

Διαπιστώθηκε ερευνητικά ότι  στο σύνολό τους οι δάσκαλοι, αναφέρουν πως το έργο 

τους νοηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό μέσα από την προσφορά τους στους μαθητές 

και από την επαφή μαζί τους (Κυριάκου και Πετσάνης, 2006).  Οι σχέσεις στο 

εργασιακό περιβάλλον και οι άτυπες ομάδες που δημιουργούνται επηρεάζονται 

ελάχιστα από το Διευθυντή καθώς οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν μόνοι τους σε ποιες 

κοινωνικές ομάδες θα ενταχθούν και με ποιους θα αναπτύξουν σχέσεις (Αθανασούλα–

Ρέππα, 2008). Σίγουρα όμως περιμένουν το ανθρώπινο ενδιαφέρον  του.  Άλλωστε το 

κύρος και το γόητρο που πρόσφερε κάποτε  το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και 

αποτελούσε κοινωνικό κίνητρο, στην εποχή μας, έρευνες έχουν δείξει ότι έχει μειωθεί 

αισθητά και αυτό είναι εμπόδιο στην παρακίνηση τους. Έρευνες του δικτύου Eurydice 

(Eurydice, 2005) αναφέρουν ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το επάγγελμά 

τους δεν αναγνωρίζεται από την κοινωνία στο βαθμό που θα έπρεπε. 
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     Η ανάγκη για αυτοεκτίμηση και αναγνώριση από τους άλλους είναι πολύ σημαντική 

για τους εκπαιδευτικούς και εξαρτάται άμεσα από τις ενέργειες του διευθυντή στο 

σχολείο.  Ο Dwight (1986) εξετάζοντας τη μορφή της παρακίνησης που εστιάζει στην 

επιβράβευση της προσπάθειας των ανθρώπων στην εργασία τους και μάλιστα όταν 

πετυχαίνουν το στόχο τους, αναφέρει ότι είναι σημαντικότερη από το να δίνεται 

έμφαση στην ικανότητα τους (οπ. αν. Αθανασούλα–Ρέππα, 2008). Μεταξύ των 

επιμέρους τομέων αυτοαντίληψης του δασκάλου περιλαμβάνονται η νοημοσύνη, η 

δημιουργικότητα, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η  αίσθηση χιούμορ και η επαγγελματική 

ικανότητα (Harter, 1999 οπ. αν. Παπάνης, 2009). Επίσης, η ικανοποίηση των ατόμων 

αυξάνεται όταν το περιεχόμενο της δουλειάς τους δίνει νόημα στη ζωή τους και 

συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση της ανάγκης για εκτίμηση και όλα αυτά οδηγούν 

το άτομο να δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον και να καταβάλει μεγαλύτερη 

προσπάθεια. 

      Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά δεδομένα αναφέρουν ότι η αυτοεκτίμηση 

είναι συνυφασμένη με την αυτοαντίληψη του εκπαιδευτικού στους επιμέρους τομείς 

της ζωής του (Ματσαγγούρα & Μακρή-Μπότσαρη, 2003). Στην αξιολόγηση της 

αυτοαντίληψης των δασκάλων αναφέρονται και τομείς, όπως είναι η διοικητική-

οργανωτική ικανότητα, οι σχέσεις με τους μαθητές και οι σχέσεις με τους γονείς των 

μαθητών (Chan & al, 1992, Roche & Marsh, 2000, Villa & Calvete, 2001 οπ. αν. 

Παπάνης, 2009).  

     Η ανάγκη για αυτοολοκλήρωση, αυτενέργεια και αυτοανάπτυξη ανήκει στην 

ανώτερη κλίμακα του Maslow και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα για τους 

εκπαιδευτικούς. Η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση μπορεί να ικανοποιηθεί με την 

επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Η ενεργοποίηση των ικανοτήτων και 

δυνατοτήτων του ανθρώπου προκειμένου να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του 

ικανοποιεί την ανάγκη αυτή (Κουτούζης, 1999).  Έρευνες αναφέρουν ότι το σύγχρονο 

σχολικό σύστημα δημιουργεί συνθήκες που δυσκολεύουν την αυτοπραγμάτωση των 

δασκάλων. Ο εξουθενωτικός κοινωνικός ανταγωνισμός εμποδίζει την ανάπτυξη της 

αυτοεκτίμησης του εκπαιδευτικού και το σύγχρονο σχολικό σύστημα δεν αναπτύσσει 

ολόπλευρα την ατομικότητα, ώστε να ικανοποιείται η ανώτατη ανάγκη της 

«αυτοπραγμάτωσης» (Κυριάκου και Πετσάνης, 2006). 

     Πιο συγκεκριμένα, ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος, 

οι παραδοσιακές γραφειοκρατικές και ιεραρχικές υποδομές δημιουργούν εμπόδια στη 

διατήρηση του κοινωνικού στάτους ενός εκπαιδευτικού. Η Αυτοεκτίμηση του 
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δασκάλου, αφορά τη σφαιρική άποψη που έχει για την αξία του ως άτομο. Η εικόνα 

που έχει για τον εαυτό του ο δάσκαλος συνδέεται άμεσα με τον τρόπο διδασκαλίας, την 

καθημερινή παιδαγωγική του πράξη, τις στάσεις του και τις προσδοκίες του (Fontana, 

1996). Παρόλα αυτά ο Διευθυντής μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην ενίσχυση της 

αυτοπραγμάτωσης των εκπαιδευτικών του στο σχολείο. Καθώς η προσωπική ανάπτυξη 

και εξέλιξη είναι στενά συνδεδεμένη με την παρακινητική συμπεριφορά του, ο 

διευθυντής/ηγέτης θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ως ισχυρό μέσο για την 

παρακίνηση των εκπαιδευτικών του δίνοντας τους ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

απόκτηση νέων γνώσεων. Η εκδήλωση δυνατοτήτων για εισαγωγή καινοτομιών 

αποτελούν για τους ενήλικες σημαντικό παράγοντα που τους προσφέρει σιγουριά για να 

αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες 

(Αθανασούλα–Ρέππα, 2008).   

      Στην Ελλάδα όμως το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν επιτρέπει στον 

εκπαιδευτικό να εμπλακεί στην επιμορφωτική πολιτική και παρουσιάζει μια σειρά από 

στρεβλώσεις με αποτέλεσμα το βάρος της επιμόρφωσης να μετατοπίζεται στην σχολική 

μονάδα σαν ένα είδος άτυπης επιμόρφωσης (Μαυρογιώργος, 1999). Οι ενέργειες του 

διευθυντή επηρεάζουν σε ένα βαθμό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που προχωρά  

παράλληλα με την πορεία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της προσωπικής 

εξέλιξης τους. Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι η επιμόρφωση με τη μορφή 

σεμιναρίου που τους παρέχεται δεν καλύπτει τις ανάγκες τους, αλλά ούτε τους 

επιτρέπει να παίρνουν οι ίδιοι την ευθύνη της επιμόρφωσής τους. Βέβαια σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συμμετοχή όλων και ο διευθυντής 

παρακινεί τους εκπαιδευτικούς του να επιμορφώνονται καθώς η συνεχής επιμόρφωση 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επαγγελματική και ατομική ανάπτυξη τους, 

ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας και την εργασιακή εμπειρία τους, σε θέματα 

διδακτικής, αλλά και οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας τα οποία διαρκώς 

εξελίσσονται.  

Εν κατακλείδι ο ρόλος του διευθυντή/ηγέτη της σχολικής μονάδας πρέπει να είναι 

προσανατολισμένος στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών του για την επίτευξη των 

στόχων της. Καθώς η ανάπτυξη μιας σχολικής μονάδας εξαρτάται από την προδιάθεση 

των εκπαιδευτικών της για εργασία, ο διευθυντής/ηγέτης θα πρέπει να δώσει βαρύτητα 

στην ανάγκη για παρακίνηση και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών του (Αναστασίου, 

2013, σ. 259). 
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2.5 Ο ρόλος του διευθυντή στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών  

 

      Από τα παραπάνω διαπιστώθηκε ότι για την καλή λειτουργία των σχολικών 

μονάδων απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αποτελεσματική διοίκηση από το 

διευθυντή σε συνδυασμό με την υιοθέτηση κατάλληλης ηγετικής συμπεριφοράς. Η  

παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα που 

απασχολούν τα διοικητικά στελέχη των σχολείων καθώς τα αποτελέσματα και γενικά η 

ανάπτυξη του σχολείου εξαρτάται από την προδιάθεση των ατόμων  για εργασία. Η 

χρησιμότητα εφαρμογής κάθε θεωρίας εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες  του 

πλαισίου εφαρμογής όπως το είδος της εργασίας, την προσωπικότητα των 

εργαζομένων, το είδος των στόχων κ.α. Επίσης οι διάφορες θεωρίες που διατυπώθηκαν 

όλο και παρουσιάζουν κάποιες αδυναμίες που από μονές τους δεν μπορούν να 

εξηγήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας, προσπαθούν βέβαια να 

ερμηνεύσουν τους μηχανισμούς παρακίνησης για να οδηγήσουν στο μεγαλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα.  

     Πάντως ο διευθυντής του σχολείου, ως άμεσα προϊστάμενος των εκπαιδευτικών, θα 

πρέπει να μπορεί να εντοπίζει τους μηχανισμούς παρακίνησης του προσωπικού του, 

ώστε αυτή να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποφέρει τα καλύτερα 

αποτελέσματα δίνοντας ανάλογα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς ώστε να έχουν καλή 

διάθεση και να αποδίδουν στον υψηλότερο βαθμό (Σαΐτης, 2002). Ο ρόλος του 

διευθυντή της  σχολικής μονάδας είναι να ενεργοποιεί ενδυναμώνοντας το ανθρώπινο 

δυναμικό του για την  επιτυχία των στόχων. Ο όρος ενδυνάμωση (empowerment) 

ανήκει στις νεότερες θεωρίες για την παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού. Στο 

πλαίσιο της ενδυνάμωσης ο συνδυασμός μεταβίβασης ευθυνών και εξουσίας, η 

ενθάρρυνση και η αμοιβή τους ώστε να παίρνουν πρωτοβουλίες και να χρησιμοποιούν 

τη φαντασία τους, η  συμμετοχή τους στη  λήψη αποφάσεων που τους αφορούν, 

δημιουργούν εσωτερική χειραφέτηση στο άτομο έτσι ώστε να επιτυγχάνει την 

υψηλότερη απόδοση και να νιώθει ικανοποίηση από την εργασία του (Μπρίνια, 2008). 

     Στην άσκηση διοίκησης με στόχο την παρακίνηση πρέπει να ακολουθούντα οι 

παρακάτω βασικοί κανόνες (Everard & Morris, 1999): 

 Να υπάρχουν παρακινητές, δηλαδή να ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων 

για επιτεύγματα, αναγνώριση, υπευθυνότητα, προοπτική ανέλιξης και 

ενδιαφέρουσα εργασία 
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 Οι «παρακινητές» όμως δεν είναι ίδιοι ούτε ενδιαφέρουν το ίδιο όλους τους 

εργαζομένους. Αυτό εξαρτάται από το χαρακτήρα του καθενός, τη χρονική στιγμή 

αλλά και από τις ανάγκες του. 

 Έτσι η συμπεριφορά του διευθυντή πρέπει να διαμορφώνεται ανάλογα με τους 

εργαζόμενους και τις ανάγκες τους τη συγκεκριμένη περίπτωση και χρονική στιγμή. 

     Στην περίπτωση των απογοητευμένων εκπαιδευτικών τότε μπορεί οι ίδιοι να μη 

θέλουν να παρακινηθούν. Όμως ο διευθυντής οφείλει να επιμείνει και να εφαρμόσει 

εναλλακτικές στρατηγικές παρακίνησης που ίσως πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα 

(Everard & Morris, 1999). 

      Ο διευθυντής λοιπόν αποτελεί το βασικό μοχλό της αποτελεσματικότητας της 

σχολικής μονάδας, επομένως και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του 

παρεχόμενου έργου και της ομαλής λειτουργίας του σχολείου. Συγκεκριμένα για να 

επιτύχει το μεγαλύτερο βαθμό αποτελεσματικότητας μέσω της παρακίνησης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού ως άμεσος προϊστάμενος θα πρέπει : 

 Να εντοπίζει τις σημαντικότερες ανάγκες του προσωπικού του και να προσπαθεί 

για την ικανοποίηση τους ώστε να αυξηθεί η απόδοση τους στο σχολείο. Σ’ 

αυτό θα τον βοηθήσει η αμφίδρομη επικοινωνία. 

 Να χρησιμοποιεί τον έπαινο και την ενθάρρυνση αναγνωρίζοντας το έργο και 

την προσφορά τους στο σχολείο δίκαια και χωρίς εξαιρέσεις. Επίσης να δείχνει 

κατανόηση στα προβλήματα των εκπαιδευτικών μέσω της άμεσης επικοινωνίας. 

 Καθώς το προσωπικό του σχολείου αποτελεί μια ομάδα, έτσι και ο διευθυντής 

οφείλει να ενημερώνει τους συνάδελφους του ως μέλη αυτής της ομάδας για την 

πορεία των εργασιών στο σχολείο. 

 Για τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας στο σχολείο, πρέπει να έχει σταθερή 

συμπεριφορά. 

 Να αποτελεί παράδειγμα για το προσωπικό του καθώς αυτοί μιμούνται τη 

συμπεριφορά του διευθυντή ή τη αναφέρουν ως δικαιολογία για τις πράξεις 

τους. 

  Τεχνικές διοικήσεις που στηρίζονται μόνο σε διαταγές, απειλές και επιπλήξεις 

δεν είναι πάντα τόσο αποτελεσματικές και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγονται 

καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε «εκδικητική συμπεριφορά». Αντίθετα η 

ανάθεση εργασιών χωρίς παρεμβάσεις στον τρόπο εκτέλεσης οδηγεί στην 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στο ξεδίπλωμα της προσωπικότητας τους. 
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 Ένας δίκαιος και υποστηρικτικός διευθυντής μπορεί να αναπτύξει και να 

συντηρήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης στο σχολείο το οποίο βοηθάει στη 

δημιουργία νέων ιδεών που υλοποιούνται με την ανάληψη δημιουργικών 

πρωτοβουλιών (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011, σ. 279-281). 

     Η εμπιστοσύνη είναι σημαντικό συστατικό για την παρακίνηση καθώς η εφαρμογή 

μιας νέας, πρωτότυπης, καινοτόμας ιδέας των εκπαιδευτικών μπορεί να αυξήσει την 

κινητοποίηση και το ζήλο τους αφού πρόκειται για ένα έργο δικό τους. Από την άλλη ο 

διευθυντής οφείλει να αντιμετωπίζει με σύνεση τις προτεινόμενες ιδέες των 

εκπαιδευτικών (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). 

      Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί διευθυντές/ηγέτες να γνωρίζουν τα κυριότερα 

ευρήματα ερευνών για την παρακίνηση των εκπαιδευτικών ώστε να δημιουργούν στο 

σχολείο τους κατάλληλες συνθήκες που θα υποβοηθήσουν τη μάθηση που λαμβάνει 

χώρα. Επίσης τους εκπαιδευτικούς κινητοποιεί κυρίως ο βαθμός αυτοεπάρκειας και 

ελευθερίας που νιώθουν ότι έχουν για να ενεργήσουν ως επιστήμονες και όχι ως 

εκτελεστές των αποφάσεων κάποιων άλλων. Έτσι είναι σημαντικό να αποφασίζουν 

μόνοι τους για τις μεθόδους διδασκαλίας ώστε να είναι αποδοτικότεροι και να νιώθουν 

μεγαλύτερο ενθουσιασμό στο χώρο της εργασίας τους (Πασιαρδής, 2004). 

     Ακόμη το περιβάλλον παίζει ένα βασικό ρόλο στην εργασιακή κινητοποίηση/ 

παρώθηση των εκπαιδευτικών. Η έλλειψη κινήτρου μπορεί να οδηγήσει τους 

εκπαιδευτικούς σε μη αποτελεσματική διδασκαλία. Άλλωστε κάθε εκπαιδευτικός δεν 

ενεργοποιείται από τα ίδια κίνητρα, όμως η έλλειψη εσωτερικού κινήτρου μπορεί να 

οδηγήσει σε ένα αναπόφευκτο γεγονός, την έλλειψη επιτυχίας. Συμπερασματικά η 

αποφυγή οποιασδήποτε μορφής παρακίνησης των εκπαιδευτικών θα έχει ως 

αποτέλεσμα την εντυπωσιακή μείωση της αποδοτικότητας τους (Αθανασούλα-Ρέππα, 

2008). 

     Τέλος ο διευθυντής πρέπει να παρουσιάζει σταθερή συμπεριφορά, ώστε να 

αναπτύσσεται κλίματος ασφάλειας. Να αποτελεί ο ίδιος πρότυπο για τους 

εκπαιδευτικούς του, οι οποίοι μιμούμενοι τη συμπεριφορά του κινητοποιούνται ή την 

χρησιμοποιούν ως προηγούμενο για τις δικές τους ενέργειες.  

 

2.6 Τρόποι παρακίνησης των εκπαιδευτικών 

 

     Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να παρακινηθεί είτε από εσωτερικές είτε από εξωτερικές 

ανταμοιβές. Όμως οι εσωτερικές ανταμοιβές οι οποίες αναφέρονται σε ψυχικές ανάγκες 
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του εκπαιδευτικού είναι δύσκολο να διερευνηθούν. Κυρίως ικανοποιούν κοινωνικές 

ανάγκες του ατόμου, ανάγκες για αυτοεκτίμηση και για αυτοεκπλήρωση.  

     Ως κοινωνικές ανάγκες ο εκπαιδευτικός αναζητά την επαφή και συναναστροφή με 

τους συναδέλφους του με τους οποίους αλληλοεπιδρά στο σχολείο, τους στηρίζει και 

τους βοηθά αλλά δέχεται και τη βοήθεια τους. Έτσι το καλό σχολικό κλίμα βοηθά στην 

ανάπτυξη καλών σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και πιθανόν στη δημιουργία 

άτυπων ομάδων μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί ζητούν κατανόηση, επιβεβαίωση, 

συμπαράσταση. Οι ομάδες αυτές άλλοτε βοηθούν τους στόχους του σχολείου και 

άλλοτε σχηματίζονται από δυσαρεστημένους από το σχολείο και τότε αντιτίθενται 

στους στόχους του.  

     Η ανάγκη για αυτοεκτίμηση ικανοποιείται με την αναγνώριση της προσφοράς τους 

που όμως δεν μπορεί να ανταμειφτεί με υλικά μέσα, καθώς ο ηγέτης δεν έχει αυτή τη 

δύναμη παρά μόνο με τις ηθικές ανταμοιβές, που εξασφαλίζουν το σεβασμό και την 

παραδοχή των άλλων. Η ανάγκη για αυτοεκπλήρωση αποτελεί το ανώτερο επίπεδο των 

ανθρωπίνων αναγκών και ικανοποιείται με την προσωπική επιτυχία και ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού την οποία μπορεί να ενισχύσει ο ηγέτης του σχολείου στηρίζοντας την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να εισάγουν 

καινοτομίες και νέες μεθόδους διδασκαλίας. 

     Οι οικονομικές ανταμοιβές και οι συνθήκες εργασίας θεωρούνται ως εξωτερικές 

ανταμοιβές και αφορούν κυρίως τους μισθούς, οι οποίοι είναι καθορισμένοι από το 

Δημόσιο, επηρεάζουν την παρακίνηση των εκπαιδευτικών αλλά δεν σχετίζονται με τη 

διεύθυνση του σχολείου. Αν και το «χρήμα» αποτελεί σημαντικό υποκινητικό 

παράγοντα και αυξάνει την επίδοση του εκπαιδευτικού όπως και κάθε εργαζομένου 

είναι, όμως, δύσκολο να διερευνηθεί αν είναι ο μοναδικός παράγοντας υποκίνησης ή 

είναι δευτερεύουσας σημασίας και δεν αποτελεί ούτε αντικείμενο της παρούσας 

έρευνας άλλα θεωρείται ως σταθερή μεταβλητή. 

     Καθώς το σχολείο αποτελεί ένα ιδιαίτερο στη δομή και τη λειτουργία του 

οργανισμό, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διοίκηση μέσα από το Σύλλογο 

διδασκόντων οδηγεί και στο ανάλογο μερίδιο ευθύνης στη διοίκηση του σχολείου. Έτσι 

με τη συμμετοχή τους στη διοίκηση, ο Σύλλογος διδασκόντων, αποκτά μεγάλη δύναμη 

ενώ ταυτόχρονα περιορίζει την εξουσία διοίκησης του διευθυντή. Ο βαθμός 

συνεργασίας του διευθυντή με το Σύλλογο Διδασκόντων επηρεάζει την παρακίνηση 

τους και επακόλουθα την επίτευξη των στόχων του σχολείου. Η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στη διοίκηση του σχολείου έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας 
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ζωής στον σχολείο και στην ικανοποίηση που απολαμβάνουν από την εργασία τους 

καθώς επίσης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Μεταξύ των 

Διευθυντών/ηγετών διίστανται οι απόψεις καθώς άλλοι θεωρούν τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών όχι μόνο επιθυμητή αλλά και αναγκαία, άλλοι τη θεωρούν αναπόφευκτη 

αλλά δεν έχουν ακόμη πειστεί για την αποτελεσματικότητα της, ενώ ορισμένοι τη 

θεωρούν σαν απειλή για την εξουσία που κατέχουν, αλλά και για την διοικητική τους 

ικανότητα (Μαλαγκονιάρη, 2010). Οπωσδήποτε όμως, η εισαγωγή συμμετοχικών 

στρατηγικών διοίκησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα παρακίνησης των 

εκπαιδευτικών αν και παρουσιάζονται διχασμένοι στο βαθμό συμμετοχής.  

     Στη συμμετοχή, την οργάνωση και τον έλεγχο των καθημερινών δραστηριοτήτων 

εστιάζεται κυρίως το ενδιαφέρον τους και λιγότερο προς άλλες υψηλότερου επιπέδου 

μορφές συμμετοχής οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ευθύνη και συνέπειες. Σημαντικότερη 

μορφή συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη διοίκηση του σχολείου αποτελεί η 

συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων άμεσα εκφράζοντας τη γνώμη τους 

και παίρνοντας υπεύθυνες αποφάσεις. Έτσι ο διευθυντής θέτει τους στόχους του 

σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του, τους δίνει κατευθύνσεις και τους 

εμπλέκει στην επιλογή των μεθόδων υλοποίησης των στόχων αυτών δεσμεύοντας τους 

ταυτόχρονα. 

     Εν κατακλείδι η παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού μιας σχολικής μονάδας 

μπορεί να επιτευχθεί με τους παρακάτω κυρίως μεθόδους/τρόπους: 

 Αναθέτοντας αρμοδιότητες και κατανέμοντας την εξουσία, κάνεις τους 

εκπαιδευτικούς συνυπεύθυνους στη λήψη αποφάσεων και στην λύση 

προβλημάτων. 

 Για να αποφευχθεί η ρουτίνα και η μονοτονία στην εργασία εμπλουτίζονται τα 

καθήκοντα τους όσον αφορά το περιεχόμενο της εργασίας τους με 

εξωδιδακτικές δραστηριότητες. 

 Η αντικειμενική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.  

 Οι κατάλληλες, ασφαλείς και ευχάριστες συνθήκες εργασίας, όπως 

καθαριότητα, απαραίτητα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, κατάλληλος φωτισμός 

και η βελτίωση του σχολικού κλίματος. 

 Για την απόκτηση περισσότερων γνώσεων και ικανοτήτων οργάνωση 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 Η συνεχής ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. 
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 Δίκαιη και δημοκρατική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών με στόχο την 

σύμπνοια και τη συνεργασία στον εκπαιδευτικό οργανισμό. 

 Το αίσθημα ασφάλειας και μονιμότητας για τη θέση που κατέχει ο 

εκπαιδευτικός. 

 Η δημιουργία φιλικών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο. 

 Η αναγνώριση και η εκτίμηση των προσπαθειών και της αξίας των 

εκπαιδευτικών και η επιβράβευση τους.  

 Η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες. 

 Η ανάθεση δελεαστικών στόχων στους εργαζόμενους. 

 Οι ξεκάθαρες ευκαιρίες ανάπτυξης και ανέλιξης του εκπαιδευτικού 

προσωπικού. 

 Η ηγεσία που έχει όραμα, αποστολή και στόχους να εμπνέει τους 

εκπαιδευτικούς. 

 Η ομαδική εργασία που στηρίζεται στην καλή συνεργασία, στην 

αλληλοϋποστήριξη και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των εκπαιδευτικών και της 

διεύθυνσης. 

 Η εργασιακή αυτονομία που αφήνει περιθώρια για ελιγμούς, ανάληψη ευθυνών 

και διεκπεραίωση ανάλογων δραστηριοτήτων.  

 Η διευκρίνηση του ρόλου του εκπαιδευτικού στο σχολείο κατανοώντας τις 

απαιτήσεις του εκπαιδευτικού οργανισμού, αποσαφηνίζει τις ευθύνες και τους 

στόχους της εργασίας. 

 Η εκτίμηση και ο σεβασμός προς τους εκπαιδευτικούς. 

 Η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης των συνεργατών του, με την επισήμανση των 

θετικών τους στοιχείων και της σημαντικότητας της εργασίας που κάνουν. 

 Η ελευθερία των πρωτοβουλιών που τους παρέχει και η ενθάρρυνση για 

συμμετοχή με ιδέες και προτάσεις. 

     Σημαντικό ρόλο, όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω παίζουν οι σχέσεις μεταξύ 

διευθυντικών στελεχών και εκπαιδευτικών οι οποίες εξαρτώνται από το βαθμό 

στήριξης, τη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και τις ηγετικές ικανότητες 

του διευθυντή του σχολείου. 
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2.7  Η σχολική κουλτούρα και το σχολικό κλίμα 

 

     Η κουλτούρα που διαμορφώνεται σε κάθε σχολική μονάδα είναι αποτέλεσμα 

πολλών ετών και αποτελεί την ταυτότητα της, σηματοδοτεί ή προδιαθέτει το σχολικό 

κλίμα καθώς πάνω στα χαρακτηριστικά στοιχεία της χτίζονται οι σχέσεις και οι δράσεις 

όλων των εμπλεκόμενων της σχολικής κοινότητας. Έτσι με την ύπαρξη μιας ισχυρής 

κουλτούρας σε έναν οργανισμό, προάγεται η συνοχή, η αφοσίωση και η 

νομιμοφροσύνη με αποτέλεσμα ο οργανισμός να αποκτά περισσότερη δύναμη και 

παράλληλα να μειώνονται οι περιπτώσεις φυγής από αυτόν. Επίσης, η ύπαρξή 

κουλτούρας ικανοποιεί την ανάγκη του ατόμου για ασφάλεια και σταθερότητα 

(Πασιαρδής, 2004, σ. 153). Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούνται 

θεμελιώδης παράγοντες στην ανάπτυξη της σχολικής κουλτούρας είναι και η άσκηση 

της ηγεσίας που υπερβαίνει το διαχειριστικό της ρόλο, ενώ αναφέρονται και οι 

συναδελφικές και συνεργατικές σχέσεις, καθώς και το αίσθημα ενότητας και κοινών 

αντιλήψεων και οι σαφείς στόχοι και οι υψηλές προσδοκίες οι οποίοι συνδιαμορφώνουν 

ένα κοινό αξιολογικό σύστημα (Purkey & Smith 1983, όπ. αν. Παπαναούμ, 1995, σ. 

43). 

     Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του διευθυντή/ηγέτη είναι ο 

προσδιορισμός και η διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας. Για να το πετύχει αυτό 

είναι απαραίτητο να γνωρίζει πολύ καλά τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κουλτούρας 

της σχολικής μονάδας που υπηρετεί και το βαθμό στον οποίο αυτά επηρεάζουν την 

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Είναι σημαντικό ο διευθυντής να προωθεί τέτοιες 

συνθήκες ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να τοποθετούνται και να εκφράζουν 

αβίαστα τις απόψεις τους για τις αξίες και τις στάσεις που πρέπει να διέπουν τη σχολική 

μονάδα. Με τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας αυξάνεται η 

αίσθηση του «ανήκειν», το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης και υιοθετούνται 

συγκεκριμένες νόρμες συμπεριφοράς. Στοιχεία της σχολικής κουλτούρας όπως  η 

ύπαρξη κοινών στόχων, η συνεργασία, η συνεχής βελτίωση, η στήριξη, ο αμοιβαίος 

σεβασμός, η ειλικρινής και ανοιχτή επικοινωνία, η αναγνώριση και η εκτίμηση και ο 

πειραματισμός με καινούριες πρακτικές στη διδακτική διαδικασία συμβάλουν στην 

παρακίνηση και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών (Πασιαρδης, 2004, σ. 158-160). 

     Έτσι διαπιστώνεται ότι οι αντιλήψεις και οι αξίες των εκπαιδευτικών διαμορφώνουν 

την σχολική κουλτούρα οδηγώντας σε αναπτυξιακές αλλαγές που είναι ασυνείδητες και 

απρογραμμάτιστες ενώ οι τρόποι συμπεριφοράς τους διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα 
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που προκαλεί μετασχηματιστικές αλλαγές οι οποίες είναι ενσυνείδητες και 

προγραμματισμένες (Hoy & Feldman, 1987).  

     Το σχολικό κλίμα όμως είναι δυναμικό και δημιουργείται με τις καθημερινές 

αλληλεπιδράσεις αλλά το αντιλαμβάνεται ο καθένας με διαφορετικό τρόπο.  Σύμφωνα 

με τον Gagnin et al. (2009) «η αίσθηση που οικοδομούν τα μέλη του οργανισμού δε 

βασίζεται στην αξιολόγηση κάποιων «αντικειμενικών» απτών στοιχείων (πολιτική, 

πρόγραμμα, διαδικασίες) αλλά στον συνδυασμό τους με την πρόσληψη και 

νοηματοδότηση τους από αυτά». Ένα υγιές, θετικό κλίμα έχει σαν αποτέλεσμα 

καλύτερη επικοινωνία των εργαζομένων, αύξηση της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης, 

της κατανόησης και κινητοποίησης, δέσμευση και ενεργό συμμετοχή στο ομαδικό έργο 

και όλα αυτά μαζί μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση της αποδοτικότητας του 

οργανισμού (eu trainerguide eu). Επίσης ο Ζαβλανός (1998, σ. 314) αναφέρει ότι «το 

κλίμα μιας συγκεκριμένης σχολικής μονάδας διαμορφώνεται από τις αντιληπτικές όψεις 

των μελών του, δηλαδή είναι εκείνο που πιστεύουν ότι είναι οι δάσκαλοι, οι μαθητές 

και ο διευθυντής του σχολείου και όχι αναγκαστικά αυτό που είναι στην 

πραγματικότητα».  

     Σύμφωνα με τους Jones & James (1979) το κλίμα που επικρατεί σε ένα 

οργανωσιακό περιβάλλον όπως το σχολείο, θεωρείται ότι αποτελεί ένα σύνολο μακρο-

αντιλήψεων, που διαμορφώνονται από μικρο-αντιλήψεις συγκεκριμένων γεγονότων, 

συνθηκών και εμπειριών που αποκομίζει το άτομο από τη συμμετοχή του στο γίγνεσθαι 

του περιβάλλοντος αυτού. Οι Jones και James, (1979) υποστηρίζουν επίσης ότι το 

κλίμα αποτελεί ένα είδος γνωσιακού χάρτη στον οποίο συνθέτει το άτομο 

οργανώνοντας τις αντιλήψεις του για το περιβάλλον του. Ο χάρτης αυτός 

συμπληρώνεται καθώς το άτομο καταγράφει τις αντιλήψεις του για τις συνέπειες και τις 

επιπτώσεις συγκεκριμένων γεγονότων και συνθηκών σε συναισθηματικά (ψυχολογικά) 

χρωματισμένες περιγραφές, που εκφράζονται με όρους ζεστό κλίμα, κλίμα υποστήριξης 

και ανάπτυξης ή αμφιθυμίας και τις χρησιμοποιεί για να κατανοήσει μια κατάσταση, να 

προβλέψει αποτελέσματα και να διαμορφώσει κριτήρια καταλληλότητας της 

συμπεριφοράς του (Jones & James, 1979). Κατά το National School Climate Center των 

Η.Π.Α. (2007, σ. 4) «το σχολικό κλίμα εκφράζει την ποιότητα και το χαρακτήρα της 

σχολικής ζωής, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις εμπειρίες της σχολικής ζωής και 

απεικονίζει τους κανόνες, τους στόχους, τις αξίες, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη 

διδασκαλίας, τη μάθηση, τις ηγετικές πρακτικές και τις οργανωτικές δομές». Ένα 

διαρκές θετικό κλίμα προωθεί την επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων των μαθητών και 
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την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Center for Social and Emotional Education, 2007).    

Όμως η διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο εξαρτάται κυρίως από το 

διευθυντή/ηγέτη και επηρεάζει σημαντικά των παρακίνηση των εκπαιδευτικών κατά 

συνέπεια και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του. Ανάμεσα στις συμπεριφορές 

του διευθυντή που συνδέονται με την ανάπτυξη καλού κλίματος στο σχολείο είναι και η 

αποτελεσματική επικοινωνία (Kelly et al., 2005). Συγκεκριμένα ο διευθυντής είναι 

αυτός που ρυθμίζει τους διαύλους επικοινωνίας, φροντίζει η επικοινωνία που αποτελεί 

κυρίαρχο παράγοντα για την ανάπτυξη καλού σχολικού κλίματος να είναι άμεση και 

ουσιαστική ενημερώνοντας όλους τους εμπλεκόμενους, εκπαιδευτικούς, μαθητές και 

γονείς για τα τεκταινόμενα της σχολικής μονάδας. Και ο ρόλος του διευθυντή/ηγέτη δεν 

ολοκληρώνεται εδώ καθώς οφείλει να φροντίζει για την υπεράσπιση και υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών του, την εμπλοκή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και 

στις δίκαιες διαδικασίες αξιολόγησης (Kelly et al., 2005).  

     Κατά τον Moos (1974, οπ. αν. Γιαπανίδου, 2015) η περιγραφή των παραγόντων οι 

οποίοι διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα ορίζονται από τρεις διαστάσεις: 

1. Τις διαπροσωπικές σχέσεις: Ανάλογα την ένταση και την ποιότητα των σχέσεων 

που δημιουργούνται, αναπτύσσεται και ο βαθμός ένταξης τους στο σχολικό 

περιβάλλον. 

2. Προσωπική ανάπτυξη: Αφορά την επιθυμία του καθενός για προσωπική 

ανάπτυξη και επίτευξη στόχων στο πλαίσιο του οργανισμού. 

3. Παράγοντες αλλαγής/συντήρηση του συστήματος: αυτό επιτυγχάνεται με την 

εισαγωγή καινοτομιών, τη σαφήνεια των στόχων, ή ακόμη και με την εργασιακή 

πίεση. 

     Εν κατακλείδι ο διευθυντής συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση θετικού 

σχολικού κλίματος είτε μέσω της ουσιαστικής επικοινωνίας, είτε μέσω της διαδικασίας 

λήψης απόφασης, είτε μέσω της εισαγωγής καινοτομιών και σαφώς μέσω της 

παρακίνησης τους ώστε ηθελημένα και αγόγγυστα να συμμετέχουν σε όλα τα 

παραπάνω ενθαρρύνοντας κάθε πρωτοβουλία σε εφαρμογές καινοτόμων δράσεων και 

αναλαμβάνοντας το ρόλο του καθοδηγητή. Συνεχώς συντονίζει, συζητά, υποστηρίζει 

και παρέχει την απαιτούμενη ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτικούς του, φροντίζοντας 

να ενημερώνεται για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους αλλά και γενικότερα στην επίτευξη των στόχων του 

σχολείου (Πασιαρδή, 2001, σ. 50). 
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2.8 Επαγγελματική ικανοποίηση (job satisfaction) των 

εκπαιδευτικών 

 

     Καθώς  η εργασία αποτελεί σημαντικό μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας,  η 

ικανοποίηση από αυτή, τα κίνητρα, το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική 

εξουθένωση αποτελούν σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε 

όλους τους οργανισμούς ((Tsigliris et al, 2006 οπ. αν. Αναστασίου, 2013). Αν και η 

επαγγελματική ικανοποίηση απασχόλησε  ερευνητικά τους επιστήμονες στο χώρο της 

κοινωνικής ψυχολογίας και της οργανωσιακής συμπεριφοράς, δεν έχει διατυπωθεί ένας 

αποδεκτός απ’ όλους ορισμός της. O πιο πολυχρησιμοποιημένος ορισμός για την 

επαγγελματική ικανοποίηση διατυπώθηκε από τον Locke (1976), ο οποίος ορίζει ως 

επαγγελματική ικανοποίηση  την ευχάριστη ή θετική συναισθηματική κατάσταση, η 

οποία προέρχεται από την αποτίμηση της εργασίας ή των εργασιακών εμπειριών 

κάποιου. Με τον ορισμό αυτόν, δίνεται βαρύτητα τόσο στη σημασία του 

συναισθήματος όσο και της γνώσης. Επίσης συνδέεται άρρηκτα και µε την ψυχική 

υγεία των εργαζομένων, αλλά και µε το ενδιαφέρον των οργανισμών να πετύχουν 

υψηλή αποδοτικότητα και ικανοποιημένο προσωπικό. Άλλωστε, η επαγγελματική 

ικανοποίηση ενισχύει το αυτοσυναίσθημα του ατόμου, καθώς το άτομο αναλώνει 

μεγάλο μέρος της ζωής του στην εργασία. Γενικά ως επαγγελματική 

ικανοποίηση ορίζεται η αποτίμηση που κάνει ο εργαζόμενος κατά πόσο το περιβάλλον 

και τα επί μέρους στοιχεία της εργασίας του εκπληρώνουν και σε ποιο βαθμό τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες του (Koustelios & Tsigliris, 2005). Διαφαίνεται από τα 

παραπάνω ότι η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια θετική στάση απέναντι στην 

εργασία ή σε κάποια από τα στοιχεία της δουλειάς που ασκεί το άτομο (οπ. αν. 

Αναστασίου, 2013). 

     Καθώς η επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας εξαρτάται άμεσα από τον 

τρόπο που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί για την εργασία τους, είναι πολύ σημαντικό ο 

Διευθυντής να ενεργεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει ως ένα βαθμό την επαγγελματική 

ικανοποίηση τους. Είναι απαραίτητο λοιπόν ο Διευθυντής/ηγέτης να παρέχει ευκαιρίες 

στους εκπαιδευτικούς του να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης απόφασης, 

αυτονομίας και ελευθερίας επιλογών, ακόμη να φροντίζει για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους αναθέτοντας τους ποικιλία δραστηριοτήτων. Επίσης σημαντικός 

παράγοντας είναι να νιώθει ο εκπαιδευτικός ασφάλεια στο σχολικό πλαίσιο, να του 

παρέχεται ουσιαστική πληροφόρηση για τις συνέπειες των συμπεριφορών και των 

στάσεων του καθώς επίσης των καθηκόντων του και των υποχρεώσεων του  ώστε να 
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είναι απόλυτα κατανοητός ο ρόλος του (Warr, 2005, οπ. αν. Θεοδωράκογλου & 

Θεοδωράκογλου, 2014). Ο Σαΐτης (2002) αναφέρει ότι η παρακίνηση και η 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στην 

επίτευξη των στόχων της. Επίσης διαπιστώνεται ότι η επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών έχει σχέση με τη διοίκηση των σχολικών μονάδων, την αποδοτικότητα 

των εκπαιδευτικών και την αφοσίωση στο έργο τους (Buchmann and Hannun, 2001 οπ. 

αν. Θεοδωράκογλου & Θεοδωράκογλου, 2014). 

     Σύμφωνα με έρευνα της Saiti (2007) υπάρχουν επτά σημαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και συνδέονται με:  

 Το ρόλο του διευθυντή και το σχολικό κλίμα που αναπτύσσεται στη σχολική 

μονάδα.  

 Την πιθανότητα για προαγωγή και τα οφέλη από την εργασία.  

 Την εκπαιδευτική διοίκηση και την ανταμοιβή της εργασίας τους.  

 Τις αμοιβές από την εργασία.  

 Τη γενικότερη οργάνωση της σχολικής μονάδας, όπως οι ξεκάθαροι εκπαιδευτικοί 

στόχοι και η συναισθηματική στήριξη από το διευθυντή.  

 Τη γενικότερη ικανοποίηση που έχουν οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους και 

αναφέρεται σε παράγοντες όπως το να έχει η εργασία τους νόημα.  

 Τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Κάποιοι αρνητικοί παράγοντες είναι οι 

λογομαχίες και οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών στο σχολείο.  

     Αρκετοί από τους παραπάνω παράγοντες, λόγω της οικονομικής κρίσεις που βιώνει 

τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, δεν είναι ικανοποιητικοί. Έτσι οι σημαντικές μειώσεις 

των μισθών, η στασιμότητα των μισθολογικών βαθμών, η πιθανότητα απόλυσης, το 

ασταθές εργασιακό περιβάλλον με τις συνεχείς διαφοροποιήσεις της μορφής 

λειτουργίας των σχολείων, η μη ικανοποίηση επαρκών μεταθέσεων ή αποσπάσεων, η 

εισαγωγή νέων αντικειμένων με ασαφή τρόπο και ερήμην των δασκάλων και η 

ανασφάλεια που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί παρεμποδίζουν την παρακίνηση τους και την 

επαγγελματική τους ικανοποίηση. Άλλωστε η έννοια της παρακίνησης είναι συνδεμένη 

με τις έννοιες της επαγγελματικής ικανοποίησης (Judge et al, 2001, Καμπουρίδης, 

2002, Mullins, 2007), της οργανωσιακής αφοσίωσης (Fletcher & Williams, 1996) και 

της αποδοτικότητας (Babin & Boles, 1996, οπ. αν. Αναστασίου, 2013).  Σύμφωνα και 

με το μοντέλο των «χαρακτηριστικών της εργασίας» (Job Characteristics Model), η 

επαγγελματική ικανοποίηση αυξάνεται όταν η εργασία περιέχει εσωτερικά παρωθητικά 

χαρακτηριστικά, όπως ο λεπτομερής καθορισμός καθηκόντων, η σπουδαιότητα και η 
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συμφωνία με τις ικανότητες του εργαζόμενου, το πλήθος των ικανοτήτων του 

εργαζόμενου που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου και ο βαθμός αυτονομίας 

που δίνεται στον εργαζόμενο προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο που έχει αναλάβει 

(Παπαδόπουλος, 2013). 

     Η εργασιακή ικανοποίηση κυρίως στους εκπαιδευτικούς είναι σημαντική καθώς 

σχετίζεται με μεγάλο αριθμό οργανωσιακών συμπεριφορών όπως με την 

αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα του οργανισμού (Koustelios, 2001). Επίσης 

ένας άλλος λόγος για τον οποίο είναι σημαντική η επαγγελματική ικανοποίηση στον 

χώρο της εκπαίδευσης είναι η άμεση σύνδεση της με τη σχέση μαθητών και 

εκπαιδευτικών (Κάντας, 1992 οπ. αν. Παπαδόπουλος, 2013) και την επίδοση – απόδοση 

των μαθητών (Zigarreli, 1996, οπ. αν. Παπαδόπουλος, 2013). Η σχέση της  υψηλής 

οργανωσιακής επικοινωνίας ανάμεσα σε προϊστάμενους και υφισταμένους καθώς 

επίσης και η αίσθηση των υπαλλήλων ότι ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντα τους 

με την αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους και κατά 

συνέπεια την αύξηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού αναδείχτηκε μέσα από 

έρευνα του Παπαδόπουλου (2013).  

     Από έρευνα του Bogler (2001), διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

στη διαδικασία λήψης απόφασης αυξάνει την επαγγελματική τους ικανοποίηση. Έτσι ο 

ρόλος του Διευθυντή/ηγέτη θεωρείται καταλυτικός καθώς όσο περισσότερο εμπλέκει 

τους εκπαιδευτικούς στις παραπάνω διαδικασίες, διατηρεί ανοικτούς διαύλους 

επικοινωνίας με το προσωπικό του και εφαρμόζει δημοκρατικό στιλ διοίκησης τόσο οι 

εκπαιδευτικοί του θα είναι πιο ικανοποιημένοι από την εργασία τους συγκριτικά με τα 

σχολεία που οι διευθυντές τους διοικούν αυταρχικά. 

     Καθώς οι Έλληνες εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μικρό βαθμό επαγγελματικής 

ικανοποίησης σε σχέση με τους Ευρωπαίους  συναδέλφους τους, έρευνες αναφέρουν 

ότι αυτό σχετίζεται τόσο με τις ευκαιρίες ανέλιξης τους όσο και με την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού τους έργου αλλά και με την επιλογή διευθυντικών στελεχών 

(Καμπουρίδης 2002). Επίσης σημαντικό στοιχείο ερευνών αποτελεί η διαπίστωση ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το έργο τους δεν αναγνωρίζεται από το κοινωνικό σύνολο 

και ότι δεν τους δίνονται επαρκείς ευκαιρίες για αυτενέργεια και ανάληψη 

πρωτοβουλιών (Ξωχέλης, 1991).   

     Επίσης το καλό σχολικό κλίμα και η οργανωσιακή κουλτούρα όπως η υλικοτεχνική 

υποδομή, το στυλ διοίκησης και η καλή συνεργασία με τους συναδέλφους επηρεάζουν 
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την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Bogler, 2001). Αλλά και η ηλικία, 

το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, που αποτελούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των εκπαιδευτικών ή ακόμη και η περιοχή του σχολείου αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες. Έρευνα των Ma and MacMillan, (1999) αναφέρει ότι παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη ικανοποίηση στην εργασία τους οι γυναίκες από τους άνδρες 

εκπαιδευτικούς (οπ. αν. Θεοδωρακογλου & Θεοδωρακογλου, 2014). 

     Σε αντίθετη περίπτωση η έλλειψη των παραπάνω παραγόντων όπως η ανάληψη 

πρωτοβουλιών, το αυταρχικό στυλ διοίκησης, οι δυσκολίες στην επαγγελματική 

εξέλιξη, η έλλειψη επικοινωνίας με το Διευθυντή, οι κακές σχέσεις με τους 

συναδέλφους, η μη αναγνώριση του έργου από την κοινωνία, οι ανεπαρκείς μισθοί 

αποτελούν παράγοντες που μειώνουν την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών (Zembylas and Papanastasiou, 2005). Άλλοι ερευνητές (Little, 1996, 

Nias, 1996, οπ. αν. Λαγκαδινού, 2014) εστιάζουν στους παράγοντες που  ανατρέπουν 

την αίσθηση αυτονομίας και παρακίνησης των εκπαιδευτικών και συνδέονται με τα 

συναισθήματα της απώλειας, της απογοήτευσης και της αρνητικής αυτοαντίληψης. 

Αυτός όμως που θα μπορούσε να ανατρέψει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα 

αναπτύσσοντας ταυτόχρονα θετικές στάσεις στους εκπαιδευτικούς για το επάγγελμα 

τους είναι κυρίως ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας λειτουργώντας ως αληθινός 

ηγέτης.  

     Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα αγχογόνο καθώς σχετίζεται με τις 

ανθρώπινες σχέσεις και απαιτεί λήψη αποφάσεων. Έτσι οι εκπαιδευτικοί λόγω της 

πίεσης των καθημερινών απαιτήσεων της τάξης και του σχολείου γενικότερα, βιώνουν 

άγχος (Ζαβλανός, 2002). Οι εκπαιδευτικοί που ζουν σε τέτοιες καταστάσεις μπορούν 

εύκολα να οδηγηθούν στην επαγγελματική εξουθένωση. Η επαγγελματική εξουθένωση 

αλλά και η μειωμένη επαγγελματική ικανοποίηση συνδέονται και μπορεί να οφείλονται 

στις άσχημες εργασιακές συνθήκες (Κάντας, 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3.1 Σκοπός 

 

     Στην εποχή μας ο διευθυντής του σχολείου καλείται να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις που επιφέρουν οι ραγδαίες αλλαγές επιτελώντας πολυσύνθετο έργο. Η  

μετάλλαξη του Διευθυντή σε ηγέτη είναι απαραίτητη και επηρεάζει όπως διαπιστώθηκε 

το βαθμό επίτευξης των στόχων του σχολείου ενεργοποιώντας και καθοδηγώντας τις 

δράσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού στην αποτελεσματική υλοποίηση τους ενώ 

ταυτόχρονα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους της σχολικής ζωής 

αναλαμβάνει την ευθύνη της υλοποίησης από εκπαιδευτική άποψη, του «σχολείου του 

Αύριο» το οποίο θα πρέπει να είναι δυναμικό, καινοτόμο και ανοιχτό στη ζωή και την 

κοινωνία. 

     Επομένως, ο διευθυντής οφείλει να ξεφύγει από κάθε είδους διαχειριστικές και 

γραφειοκρατικές νοοτροπίες που κρατάνε πίσω τη λειτουργία του σχολείου και να 

αναλάβει δράση. Αξιοποιώντας τις θεωρητικές γνώσεις αλλά και την εμπειρία του, 

καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών 

του, τους εμπνέει και τους παρακινεί και προωθεί τη βελτίωση της συνεργασίας, την 

αποφυγή συγκρούσεων και το χειρισμό των διαφορών που προκύπτουν αναπτύσσοντας 

αποτελεσματική επικοινωνία. Ο ηγετικός ρόλος απαιτεί επίσης την δραστηριοποίηση 

του για την επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση των εργαζομένων, την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητάς τους και την ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών από μέρους τους, 

αλλά και την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών.  

     Όλα αυτά κάτω από την ομπρέλα της παρακίνησης του προσωπικού, απαιτούν την 

εφαρμογή στρατηγικής και καλών πρακτικών από τον διευθυντή ηγέτη ώστε να 

ικανοποιηθούν όχι μόνο οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών αλλά και όλης της κοινωνίας 

που περιμένει πολλά από το «σχολείο του Αύριο». Συνεπώς διατυπώνεται το ερώτημα 

ποιες ενέργειες του διευθυντή/ηγέτη ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών και μπορούν να τους παρακινήσουν. 

Σκοπός λοιπόν της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθούν εκτενώς οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και οι ενέργειες των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων στο βασικό θέμα της παρακίνησης. Με αυτό τον 

τρόπο είναι δυνατόν να καταγραφούν οι απόψεις και οι προθέσεις των εκπαιδευτικών 



  
 

66 

στο θέμα της παρακίνησης τους αλλά και να εντοπιστούν τα σημεία που συγκλίνουν τα 

δυο μέρη των εμπλεκομένων στην παρακίνηση  και να διαμορφωθούν ιδέες και 

προτάσεις για την αξιοποίηση του παράγοντα της παρακίνησης στην επίτευξη των 

στόχων της εκπαίδευσης όπως αυτοί ορίζονται στο Αναλυτικό πρόγραμμα και την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας τους. 

 

3.2 Βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

 

     Με βάση τον παραπάνω σκοπό, τα ερευνητικά ερωτήματα της διπλωματικής 

εργασίας είναι τα παρακάτω: 

Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την παρακίνηση και τις διαστάσεις της; 

Πώς αντιλαμβάνονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων την παρακίνηση και τις 

διαστάσεις της; 

Αν και πώς οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών επηρεάζονται από τα 

δημογραφικά, κοινωνικά και εργασιακά τους χαρακτηριστικά; 

Ποια είναι τα σημεία σύγκλησης των απόψεων των εκπαιδευτικών και των 

διευθυντών/ηγετών σχετικά με την παρακίνηση; 

Ποιες είναι οι καλές πρακτικές εφαρμόζουν οι διευθυντές, που αναγνωρίζουν οι 

εκπαιδευτικοί και ποια τα εμπόδια στην παρακίνηση; 

 

3.3Δείγμα   

 

     Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και συγκεκριμένα των δημόσιων 

δημοτικών σχολείων. Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας αποτελείται από τρεις 

Καλλικρατικούς Δήμους, το Δήμο Κατερίνης, το Δήμο Δίου Ολύμπου και το Δήμο 

Πύδνας-Κολινδρού, στους όποιους υπάρχουν κυρίως μεγάλα σχολεία αφού από τις 66 

σχολικές μονάδες, μόνο οι 13 είναι με οργανικότητα μικρότερη από τετραθέσια καθώς 

βρίσκονται κυρίως σε σημεία του νομού με δύσκολη πρόσβαση. Στην έρευνα 

συμμετείχαν όλες οι ειδικότητες που διδάσκουν στο Δημοτικό σχολείο δηλαδή, 

δάσκαλοι, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και ξένων γλωσσών καθώς και οι Διευθυντές 

των σχολείων.  

     Το δείγμα αποτέλεσαν μόνο όσα σχολεία είχαν οργανικότητα μεγαλύτερη από 

τετραθέσια καθώς στα μικρότερα δεν υπάρχει θεσμοθετημένη θέση Διευθυντή. Έτσι 
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μοιράστηκαν ερωτηματολόγια στα 53 από τα 66 δημόσια δημοτικά σχολεία της Πιερίας 

με οργανικότητα μεγαλύτερη από τετραθέσια σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους 

διευθυντές των σχολείων αυτών. 

     Επίσης τα ερωτηματολόγια ήταν διαφορετικά για την ομάδα των διευθυντών και 

άλλα για την ομάδα των εκπαιδευτικών. 

 

3.3.1 Περιγραφή δείγματος της 1
ης

 ομάδας των εκπαιδευτικών 

 

     Συγκεκριμένα την ομάδα των εκπαιδευτικών αποτέλεσαν 131 εκπαιδευτικοί με τα 

δημογραφικά, κοινωνικά και εργασιακά χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1: Κοινωνικά, δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά της 1
ης

 ομάδας του 

δείγματος 

ν=131 νi fi% 

Φύλο 

Άνδρες 38 29 

Γυναίκες 98 71 

Ηλικία 

22-30 
5 

3,8 

31-40 
24 

18,4 

41-50 
65 

49,6 

50+ 
37 

28,2 

Χρόνια προϋπηρεσίας 

0- 3 1 
1 

4- 8 8 
6 

9-16 51 
39 

17-25 51 
39 

26+ 20 
15 

Εργασιακή σχέση 

Οργανική 104 79 

Αποσπασμένος/η 17 13 

Αναπληρωτής/τρια 10 8 

Οργανικότητα σχολείου 

4/θέσιο 12 
9 

5-11/θέσιο 76 
57 

12+/θεσιο 45 
34 

Περιοχή σχολείου 

αστική 35 
27 
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ημιαστική 62 
47 

αγροτική 34 
26 

Απόσταση από το χώρο εργασίας 

Μένουν στην περιοχή του σχολείου 54 
41 

Μετακινούνται καθημερινά 77 
59 

Σπουδές πέραν των βασικών  

Διδακτορικό 0 
0 

μεταπτυχιακό 16 
12 

δεύτερο πτυχίο 12 
9 

μετεκπαίδευση 10 
8 

Τίποτε από τα παραπάνω 93 
71 

 

     Διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που αποτέλεσαν το δείγμα ήταν 

γυναίκες (71%).  

     Όσον αφορά την ηλικία των εκπαιδευτικών, το 28,2 % ήταν ηλικίας μεγαλύτερης 

των 50 ετών, με τους μισούς περίπου του δείγματος (49,6 %) να ανήκουν στην ηλικιακή 

κατηγορία 41-50. Καθώς οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στις ανώτερες ηλικιακές κλίμακες 

έχουν και αρκετή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Το μεγαλύτερο μέρος των 

εκπαιδευτικών (78%) έχουν από 9 έως 25 χρόνια υπηρεσίας και ένα 15 % περισσότερα 

από 25 χρόνια ενώ κατεγράφησαν μόνο 9 νέοι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία έως 8  

έτη. Σε οργανική θέση υπηρετεί το 79%, ένα μικρό ποσοστό, το 13%, ήταν 

αποσπασμένοι ενώ υπήρχαν ελάχιστοι αναπληρωτές (8%).  

     Αναφορικά με την οργανικότητα των σχολείων, επιλέχτηκαν όλα τα σχολεία που 

είχαν οργανικότητα μεγαλύτερη από τετραθέσια. Έτσι στο δείγμα μας αποτέλεσαν 9% 

εκπαιδευτικοί από 4/θέσια σχολεία, 57% από 5-11/θέσια και 34% από 12/θέσια και 

άνω. Ο μεγάλος όγκος των σχολείων του νομού βρίσκεται στην μεσαία κατηγορία και 

αποτελεί πραγματικότητα της ελληνικής εκπαίδευσης.  

     Τέλος στο επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών υπήρξε ποικιλομορφία καθώς 

διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι, δηλαδή το 71%, δεν διέθετε καμιά επιπλέον 

εκπαίδευση πέραν του βασικού πτυχίου, ένα 12% κατείχε μεταπτυχιακό τίτλο ενώ μόνο 

9% είχε δεύτερο πτυχίο και 8% μετεκπαίδευση. 

 

3.3.2Περιγραφή δείγματος της 2
ης

 ομάδας των διευθυντών 

 

     Τη δεύτερη ομάδα αποτέλεσαν οι 39 διευθυντές που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον 

πίνακα 2: 
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Πίνακας 2. Κοινωνικά, δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά της 2
ης

 ομάδας του 

δείγματος. 

ν = 39 νi fi% 

Φύλο 

Άνδρες 25 64,1 

Γυναίκες 14 35,9 

Ηλικία 

22-30 
0 

0 

31-40 
1 

2,56 

41-50 
10 

25,64 

50+ 
28 

71,79 

Χρόνια προϋπηρεσίας 

10 - 15 2 5,13 

16 - 20 4 10,26 

21 - 25 8 20,51 

26+ 25 64,10 

Εργασιακή σχέση 

Οργανική 23 59 

Αποσπασμένος/η 16 41 

Αναπληρωτής/τρια 0 0 

Οργανικότητα σχολείου 

4/θέσιο 
4 10,26 

5-11/θέσιο 
25 64,10 

12+/θεσιο 
10 25,64 

Περιοχή σχολείου 

αστική 
13 33,33 

ημιαστική 
19 48,72 

αγροτική 
7 17,95 

Απόσταση από το χώρο εργασίας 

Μένουν στην περιοχή του σχολείου  20 

 

51,28 

Μετακινούνται καθημερινά               19 48,72 

Σπουδές πέραν των βασικών  

μεταπτυχιακό 2 5,13 

δεύτερο πτυχίο 11 28,21 

μετεκπαίδευση 7 17,95 

Διδακτορικό 5 12,82 

Τίποτε από τα παραπάνω 14 35,90 

     Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία οι περισσότεροι διευθυντές του δείγματος είναι 

άνδρες με ποσοστό 64% ενώ οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 36%.  
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     Στην ομάδα των διευθυντών καταγράφεται συσσώρευση στις μεγάλες ηλικιακές 

ομάδες, το 25,64% έχει ηλικία από 41-50 ενώ το 71,79% είναι πάνω από 50 ετών. Η 

συσσώρευση αυτή δικαιολογείται πλήρως καθώς η προϋπηρεσία που έχει άμεση σχέση 

με την ηλικία του εκπαιδευτικού, αποτελεί σημαντικό παράγοντα μοριοδότησης στην 

επιλογή του διευθυντή.  Έτσι εμφανίζεται στο δείγμα το μεγαλύτερο ποσοστό,  64,1% 

στους διευθυντές με περισσότερα από 25 έτη υπηρεσίας. 

     Στην επιλογή των διευθυντών σημαντικό ρόλο παίζουν τα τυπικά προσόντα τους, 

δηλαδή οι σπουδές πέρα από το βασικό πτυχίο διορισμού. Σύμφωνα με τα παραπάνω 

στοιχεία παρατηρείται ποικιλομορφία. Οι περισσότεροι διευθυντές του δείγματος, το  

28,21%,  έχουν μεταπτυχιακό τίτλο, μια τάση που στις μέρες μας συνεχώς αυξάνεται, 

το 18% έχει δεύτερο πτυχίο και το 5,1% διδακτορικό τίτλο. Παρ’ όλα αυτά 

παρουσιάζεται ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, 36%, διευθυντών που δεν κατέχει κανένα 

πτυχίο περάν του βασικού. 

 

3.4  Ερευνητικό εργαλείο  

 

     Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκε η χρήση ερωτηματολογίου 

το οποίο είναι αυτοσχέδιο και δημιουργήθηκε με βάση την διεθνή βιβλιογραφία και 

συγκεκριμένα τη θεωρία της ενδυνάμωσης η οποία είναι μια από τις νεότερες θεωρίες 

για την παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού με αποτέλεσμα την υψηλότερη δυνατή 

απόδοση και την ικανοποίηση στην εργασία (Μπρίνια, 2008).  

     Έτσι δημιουργήθηκαν 27 αυτοσχέδιες προτάσεις που διερευνούν τις διαστάσεις της 

παρακίνησης και οργανώθηκαν  σε τέσσερις γενικότερες κατηγορίες με βάση την 

έρευνα της Saiti (2007) η οποία αναφέρεται στους επτά παράγοντες της επαγγελματικής 

ικανοποίησης των εκπαιδευτικών και έχουν άμεση σχέση με την παρακίνηση. 

Αποτελούνταν κυρίως από ερωτήσεις κλειστού τύπου.  

     Το δείγμα αυτής της έρευνας αποτέλεσαν δυο ομάδες, αυτή των διευθυντών και η 

ομάδα των εκπαιδευτικών στους οποίους δόθηκε διαφοροποιημένο ερωτηματολόγιο. 

Και τα δυο ερωτηματολόγια ήταν χωρισμένα σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορούσε 

τα δημογραφικά, τα κοινωνικά και τα εργασιακά στοιχεία του δείγματος (ηλικία, φύλο, 

χρόνια υπηρεσίας, εργασιακή σχέση, ειδικότητα, οργανικότητα σχολείου, περιοχή 

σχολείου, μετακίνηση των εκπαιδευτικών στο χώρο εργασίας, επίπεδο σπουδών). Οι 

συμμετέχοντες σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην αρχή του 
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ερωτηματολογίου, καλούνται να απαντήσουν βάζοντας ένα Χ στην απάντηση που τους 

αντιπροσωπεύει.  

     Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες διευθυντές καλούνταν να επιλέξουν ανάμεσα 

στην πενταβάθμια κλίμακα Likert αυτό που αντιπροσωπεύει τις ενέργειες τους για την 

παρακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού ενώ οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

καλούνταν να εκφράσουν τις απόψεις τους, επιλέγοντας αυτό που τους εκφράζει, για 

την παρακίνηση τους από τον εκάστοτε διευθυντή του σχολείου που συνεργάστηκαν 

στα πλαίσια της υπηρεσίας τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από 26 

αυτοσχέδιες προτάσεις που αφορούσαν τα βασικά χαρακτηριστικά της εργασίας τους 

στη σχολική μονάδα. Συγκεκριμένα οι προτάσεις και των δύο ερωτηματολογίων 

διερευνούσαν τέσσερις διαστάσεις της παρακίνησης ομαδοποιημένες με τέτοιο τρόπο 

ώστε να αντιστοιχούν εννοιολογικά σ’ αυτές: (1) «εργασιακή ικανοποίηση - 

αναγνώριση - επιβράβευση» με 4 ερωτήσεις, (2)  «δημιουργία θετικού σχολικού 

κλίματος- καλών συνθηκών εργασίας» με 10 ερωτήσεις, (3)  «αυτονομία – συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων» με 5 ερωτήσεις και  (4)  «διοικητική ικανότητα» με 7 ερωτήσεις 

οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Ο διευθυντής αλλά και ο εκπαιδευτικός 

καλείται να επιλέξει το βαθμό που τον αντιπροσωπεύει σε κάθε πρόταση μέσω της 

πενταβάθμιας κλίμακας Likert με την παρακάτω διαβάθμιση: 1=διαφωνώ απόλυτα 

2=διαφωνώ, 3=δεν είμαι σίγουρος/η, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα.  

     Επιπλέον, μια ερώτηση μετρούσε το βαθμό παρακίνησης και στις δυο ομάδες. Τέλος 

υπήρχαν και δυο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και στα δύο ερωτηματολόγια για την 

καταγραφή καλών πρακτικών αλλά και την καταγραφή των εμποδίων και των 

προσδοκιών στην παρακίνηση τους.  

     Όλες οι προτάσεις αποτελούν και χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής και 

συμμετοχικής ηγεσίας στην οποία σημαντική θέση έχει η παρακίνηση. 

Πίνακας 3. Παρουσίαση του ερωτηματολογίου με βάση τις 4 διαστάσεις παρακίνησης των 

εκπαιδευτικών. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1
η 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ :ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 

2.Αναδεικνύει και αξιοποιεί τα προσόντα και τα ενδιαφέροντα του 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

14.Φροντίζει για τη συνεχή επαγγελματική ανέλιξη και την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών. 
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17. Αναγνωρίζει και υλοποιεί νέες ιδέες των εκπαιδευτικών. 

19. Εκτιμά και αναγνωρίζει τη αξία της προσφοράς των εκπαιδευτικών 

επιβραβεύοντας τις προσπάθειες τους. 

2
η 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ-ΚΑΛΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.Ο διευθυντής ενθαρρύνει τη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος 

στο σχολείο. 

4. Συμβάλλει στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και καλών 

διαπροσωπικών και εργασιακών σχέσεων με το προσωπικό 

5. Καλλιεργεί το πνεύμα συνεργασίας στο σχολείο. 

9. Φροντίζει να υπάρχει καθαριότητα και ασφάλεια για όλους στο σχολείο. 

10. Εμπλουτίζει τα εποπτικά μέσα που κρίνονται απαραίτητα από τους 

εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία. 

12. Αναπτύσσει καλές διαπροσωπικές σχέσεις με το προσωπικό και τους 

μαθητές του σχολείου. 

13. Καλλιεργεί δίαυλο επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές 

και τους γονείς. 

15. Συμβάλλει στη διατήρηση ήρεμου κλίματος ακούγοντας τα παράπονα 

και διευθετώντας τα προβλήματα 

21. Ενδιαφέρεται για τους προβληματισμούς τους, τα συναισθήματα τους 

και τις φιλοδοξίες τους και φροντίζει για την ικανοποίηση των αναγκών 

τους. 

23. Αναπτύσσει κουλτούρα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ 

των εκπαιδευτικών του σχολείου. 

3
η 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ:ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

7. Καθορίζει τους στόχους και το όραμα του σχολείου σε συνεργασία με το 

διδακτικό προσωπικό. 

8. Εφαρμόζει συμμετοχική διοίκηση εμπλέκοντας τους εκπαιδευτικούς στη 

διαδικασία λήψης απόφασης. 

11. Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, 

ευθύνες και να εισάγουν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας 

20. Καθοδηγεί και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους. 

26. Συμβάλλει στην ελεύθερη εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών. 

4
η 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

3. Παρέχει στο διδακτικό προσωπικό του ίσες ευκαιρίες. 

6. Ο διευθυντής συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου και 
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λειτουργεί ως πρότυπο. 

16. Καταγράφει με σαφήνεια το όραμα, τους στόχους και τις αρχές του 

σχολείου και δεσμεύει τους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση τους. 

18. Γνωρίζει τη νομοθεσία, συνεργάζεται με τους ανωτέρους του και 

ενημερώνει το προσωπικό του. 

22. Φροντίζει να ενημερώνει καθημερινά τους εκπαιδευτικούς για τα 

προγράμματα, τις δραστηριότητες και τα προβλήματα του σχολείου. 

24. Αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς αντικειμενικά και δίκαια σε κάθε 

περίπτωση. 

25. Είναι ευέλικτος και δεν διστάζει να κάνει αλλαγές. 

 

3.5 Διαδικασία έρευνας  

 

     Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2016-17. Η διαδικασία της δειγματοληψίας 

ολοκληρώθηκε στα τέλη του Γενάρη του 2017 και διήρκησε δύο μήνες.  

     Στη συνέχεια, τα δεδομένα καταγράφηκαν σε μια βάση δεδομένων (excel) 

ταξινομώντας τα δεδομένα «αυστηρά» σε γραμμές και στήλες και αναλύθηκαν με το 

στατιστικό λογισμικό R.  

     Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν εθελοντικά στην έρευνα αφού πρώτα ενημερώθηκαν 

ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι πληροφορίες που περιέχονται είναι 

απόλυτα εμπιστευτικές. Επίσης, κρίθηκε απαραίτητη η διευκρίνιση ότι η συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου δεν αξιολογεί τον τωρινό διευθυντή άλλα είναι αποτέλεσμα 

κρίσης της γενικότερης εμπειρίας των εκπαιδευτικών όλα τα χρόνια που εργάζονται 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να μη νιώθουν ότι αξιολογούν το διευθυντή τους 

με ότι αυτό συνεπάγεται και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο χωρίς 

διστακτικότητα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

     Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων ήταν το 

Στατιστικό Πακέτο R. Έγινε περιγραφική ανάλυση (descriptive analysis) για να 

υπολογιστούν οι συχνότητες και οι σχετικές συχνότητες των διαφόρων μεταβλητών. 

Επίσης διερευνήθηκαν συσχετίσεις μεταξύ συγκεκριμένων μεταβλητών για εξέταση της 

σχέσης τους με τη χρήση του t - test όταν πρόκειται για δύο μεταβλητές και το anova 

test για περισσότερες μεταβλητές τα οποία είναι στατιστικά τεστ για τον εντοπισμό μίας 

στατιστικά σημαντικής σχέσης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες μεταβλητές. Έτσι αυτά 

τα tests θα μας δείξουν αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αντιλήψεις 

του δείγματος για την παρακίνηση τους σε σχέση με τα δημογραφικά, κοινωνικά ή 

εργασιακά χαρακτηριστικά τους. 

  

4.1 Αξιοπιστία 

 

     Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής ή συνάφειας (internal consistency) του 

ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με το συντελεστή Cronbach’s alpha, o  οποίος δείχνει την 

ομοιογένεια των ερωτήσεων μιας κλίμακας. Για να θεωρείται αποδεκτή η τιμή του 

Cronbach’s alpha θα πρέπει να είναι >0.7. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συντελεστή 

Cronbach’s alpha τόσο μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία. Η τιμή του συντελεστή 

Cronbach’s alpha για το σύνολο των προτάσεων του ερωτηματολόγιου (1-26) των 

εκπαιδευτικών βρέθηκε α=0,96 και για τους διευθυντές α=0,93, τιμές που φανερώνουν 

μεγάλη αξιοπιστία. Η τιμή για κάθε διάσταση παρουσιάζεται στον πίνακα 4. 

Πίνακας 4. Παρουσίαση αξιοπιστίας των ερωτηματολογίων με βάση το συντελεστή 

Cronbach’s alpha 

 1
η 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

2
η 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

3
η 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

4
η 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 0,82 0,9 0,85 0,86 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 0,76 0,86 0,64 0,72 
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4.2Ανάλυση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών και διευθυντών για 

την παρακίνηση 

 

4.2.1Ανάλυση των διαστάσεων της παρακίνησης στο ερωτηματολόγιο των 

εκπαιδευτικών 

 

Οι εκπαιδευτικοί συγκέντρωσαν υψηλές Μ.Τ. (>4)  σε όλες τις διαστάσεις της 

παρακίνησης που ερευνήθηκαν και συγκεκριμένα στην 2
η
 διάσταση εντοπίστηκε η 

υψηλότερη Μ.Τ. ενώ στην 1
η
 η χαμηλότερη. 

Πίνακας 5. Παρουσίαση Μ.Τ. και Τ.Α.
   

των διαστάσεων παρακίνησης.  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 
 

ΜΤ 

 

ΤΑ 

1
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 

 

4,16 0,81 

2
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ:  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ-ΚΑΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

4,45 1,52 

3
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

4,26 0,82 

4
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ:  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

4,35 0,76 

     Σε σχέση με το φύλο υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις Μ.Τ., οι οποίες κρίνονται 

στατιστικά σημαντικές καθώς οι τιμές p-values στα t-test είναι μικρότερες από 0,05. 

Συγκεκριμένα σε όλες τις διαστάσεις της παρακίνησης εντοπίζεται υψηλότερες Μ.Τ. 

στις γυναίκες στοιχείο που φανερώνει μεγαλύτερη «επιείκεια» στην κρίση τους για τον 

διευθυντή σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Και τα δυο φύλα εμφανίζουν τη 

χαμηλότερη Μ.Τ. στην 1
η
 διάσταση παρακίνησης που αφορά την «εργασιακή 

ικανοποίηση-αναγνώριση-επιβράβευση» ενώ συγκέντρωση υψηλότερης Μ.Τ. στη 2
η 

διάσταση «δημιουργία θετικού κλίματος-καλών συνθηκών εργασίας». 
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Πίνακας 6. Συγκριτική παρουσίαση Μ.Τ των διαστάσεων παρακίνησης σε σχέση με το φύλο 

των εκπαιδευτικών.  

ΦΥΛΟ 1
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2

η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3

η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 4

η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΤΡΕΣ 4,03 4,32 4,14 4,22 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 4,22 4,56 4,3 4,4 

t-test 

p-values 0,02 0,0006 0,0296 0,0032 

t-statistic -2,33 -3,438 -2,1844 -2,966 

df(degrees 

of freedom) 249,2 1272,8 305,65 401,53 

 

 

Γράφημα 1. Συγκριτική παρουσίαση Μ.Τ των διαστάσεων παρακίνησης σε σχέση με το φύλο 

των εκπαιδευτικών.  

     Με βάση τις δυο ηλικιακές κατηγορίες που δημιουργήθηκαν προκειμένου να γίνουν 

οι αναλύσεις, εκπαιδευτικοί από 22-40 ετών και 41-51+, και παρουσιάζονται στον 

πίνακα 7, εντοπίστηκε ότι αν και διαφέρουν οι Μ.Τ. των προτάσεων εμφανίζοντας τις 

υψηλότερες οι νέοι (22-40) και τις χαμηλότερες οι μεγαλύτεροι (41-51+), κρίνονται 

στατιστικά μη σημαντικές καθώς οι τιμές p-values στα t-test είναι μεγαλύτερες από 

0,05. Έτσι συμπεραίνεται ότι και οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί εκτιμούν 

στα ίδια επίπεδα και τις 4 διαστάσεις της παρακίνησης που εξέταζε το ερωτηματολόγιο.  
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Πίνακας 7. Συγκριτική παρουσίαση Μ.Τ των διαστάσεων παρακίνησης σε σχέση με την ηλικία 

των εκπαιδευτικών.  

ΗΛΙΚΙΑ 1
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2

η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3

η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 4

η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

22-40 4,23 4,53 4,3 4,36 

41-51+ 4,14 4,48 4,25 4,34 

p-values 0,2473 0,3756 0,4174 0,7816 

t-statistic 1,16 0,886 0,81 0,277 

df(degrees of 

freedom) 

 

211,86 

 

1263,5 

 

278 

 

335 

 

 

Γράφημα 2. Συγκριτική παρουσίαση Μ.Τ των διαστάσεων παρακίνησης σε σχέση με την 

ηλικία των εκπαιδευτικών. 

     Το δείγμα των εκπαιδευτικών παρουσιάζει ποικιλομορφία ως προς το επίπεδο 

σπουδών καθώς ένα μικρό ποσοστό, 12%, διαθέτει μεταπτυχιακό, 9% έχουν δεύτερο 

πτυχίο και 8% έχουν παρακολουθήσει μετεκπαίδευση, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των 

εκπαιδευτικών, 71% δεν διαθέτουν άλλο τίτλο πέραν από το βασικό πτυχίο διορισμού. 

Η ανισομέρεια των παραπάνω κατηγοριών καθιστά αδύνατη την περαιτέρω ανάλυση 

τους για τη διεξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων.  

     Αναφορικά με τα χρόνια προϋπηρεσίας δημιουργήθηκαν δύο κατηγορίες 

εκπαιδευτικών για την καλύτερη ανάλυση των στοιχείων, οι εκπαιδευτικοί μέχρι 16 

χρόνια υπηρεσίας και αυτοί με περισσότερα από 16. Με βάση την παραπάνω 

κατηγοριοποίηση διαπιστώνονται κοινά ευρήματα και στις δυο κατηγορίες ενώ δεν 

διακρίνονται στατιστικά σημαντικές διαφορές με βάση τις  τιμές p-values στα t-test οι 

οποίες βρέθηκαν μεγαλύτερες από 0,05. Συγκεκριμένα εντοπίζεται η χαμηλότερη Μ.Τ. 
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στον 1
η
 διάσταση: «εργασιακή ικανοποίηση-αναγνώριση-επιβράβευση» και η 

υψηλότερη στη 2
η
: «δημιουργία θετικού κλίματος-καλών συνθηκών εργασίας».  

Πίνακας 8. Συγκριτική παρουσίαση Μ.Τ διαστάσεων παρακίνησης σε σχέση με την 

προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών.  

ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1η ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2η ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3η ΔΙΑΣΤΑΣΗ 4η ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

0-16 4,1 4,46 4,21 4,3 

17-26+ 4,31 4,56 4,37 4,46 

t-test 

p-values 
0,3792 0,2003 0,6213 0,886 

t-statistic 0,88 1,28 0,494 -0,143 

df(degrees of 

freedom) 516 7,15 652 883 

 

 

Γράφημα 3. Συγκριτική παρουσίαση Μ.Τ διαστάσεων παρακίνησης σε σχέση με την 

προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών. 

Αναφορικά με την εργασιακή σχέση καθώς διαπιστώνεται ανισομέρεια στις τρεις 

κατηγορίες (με Οργανική, Αποσπασμένος/η και Αναπληρωτής/τρια) που κατεγράφησαν 

στους εκπαιδευτικούς δεν ενδείκνυται η περαιτέρω ανάλυση τους.    
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    Στη συνέχεια διερευνάται ο βαθμός παρακίνησης των εκπαιδευτικών από το 

διευθυντή. Με βάση τις απαντήσεις τους διαπιστώνεται μεγάλη ποικιλομορφία που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον να συγκριθεί με τις απόψεις των διευθυντών.  

Πίνακας 9. Παρουσίαση εκτίμησης βαθμού παρακίνησης των εκπαιδευτικών. 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(%) M.T. 

ΚΑΘΟΛΟΥ 3 2 

3,015 

 

ΛΙΓΟ 11 8 

ΜΕΤΡΙΑ 53 41 

ΠΟΛΎ 27 21 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 37 28 

ΣΥΝΟΛΟ 131 100  
 

 

Γράφημα 4. Παρουσίαση εκτίμησης βαθμού παρακίνησης των εκπαιδευτικών. 

 

4.2.2Καταγραφή  καλών  πρακτικών 1
ης

 ομάδας των εκπαιδευτικών 

 

     Στη συνέχεια κατεγράφησαν ποιες θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως καλές πρακτικές και 

τους κινητοποιούν. Οι περισσότερες όμως από αυτές αναφέρονται στις προτάσεις του 

ερωτηματολογίου. Η πιο δημοφιλής πρακτική στηρίζεται στην ανάπτυξη της καλής 

συνεργασίας ανάμεσα στον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς. Η ενθάρρυνση να 

παίρνουν πρωτοβουλίες, να εισάγουν νέες ιδέες και να εφαρμόζουν καινοτομίες 

αναγνωρίζονται από τους εκπαιδευτικούς ως στρατηγικές παρακίνησης. Όπως 

εντοπίστηκε και στις επιλογές των 26 προτάσεων, αναγνωρίζεται από τους 

εκπαιδευτικούς ως σημαντικότερος παράγοντας η καλλιέργεια και η διατήρηση του 

καλού και ήρεμου κλίματος στο σχολείο. Αυτό όμως που περιμένουν πολλοί 

εκπαιδευτικοί είναι να δουν το διευθυντή τους ως πρωτεργάτη στις δραστηριότητες του 

σχολείου, να αποτελεί πρότυπο και κάλο παράδειγμα γι’ αυτούς. Επίσης θέλουν να 
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είναι ευγενικός μαζί τους, να έχει καλή συμπεριφορά και πραγματικό ενδιαφέρον για 

τους συνεργάτες του, να τους αντιμετωπίζει με χιούμορ και κατανόηση, τέλος να 

φροντίζει να αναπτύσσει ανθρώπινες σχέσεις. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι 

καλές πρακτικές που αναφέρθηκαν από τους εκπαιδευτικούς. 

Πίνακας 10. Καταγραφή κάλων πρακτικών με βάση τις αναφορές των εκπαιδευτικών. 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ N ν (%) 

ανάπτυξη καλής συνεργασίας ανάμεσα στον 

διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, καλών 

διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας. 

38 18,62 

ενθάρρυνση στο να παίρνουν πρωτοβουλίες, να 

εισάγουν νέες ιδέες και να εφαρμόζουν 

καινοτομίες. 

27 13,23 

Επιβράβευση, αναγνώριση και εκτίμηση των 

προσπαθειών των εκπαιδευτικών αλλά και 

σεβασμός. 

21 10,29 

Καλή συμπεριφορά, ευγενικός, με χιούμορ, 

πραγματικό ενδιαφέρον, κατανόηση και 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών. 

21 10,29 

Ίση αντιμετώπιση και δίκαιη κατανομή 

αρμοδιοτήτων, ευθυνών και αξιοποίηση των 

προσόντων τους. 

18 8,82 

καλλιέργεια και διατήρηση του καλού και 

ήρεμου κλίματος στο σχολείο, δημιουργία 

κουλτούρας. 

17 8,33 

Υποστήριξη της επιμόρφωσης και καθοδήγηση 

των εκπαιδευτικών. 

13 6,37 

Ο διευθυντής ως πρωτεργάτης στις 

δραστηριότητες του σχολείου, πρότυπο και 

καλό παράδειγμα. 

12 5,88 

Πρόληψη και λύση των προβλημάτων του 

σχολείου με ευελιξία και τη συμμετοχή όλων, 

ανάληψη ευθυνών. 

11 5,39 

Δημιουργία αίσθησης ασφάλειας, εμπιστοσύνης, 

παροχή αυτονομίας. 

10 4,90 

Καλός γνώστης της νομοθεσίας, σωστή και 

έγκαιρη ενημέρωση του διδακτικού 

9 4,41 
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προσωπικού. 

Εξασφάλιση εποπτικών μέσων.  5 2,45 

αφιέρωση περισσότερου χρόνου στις 

συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ώστε 

να συζητούντα πιο εμπεριστατωμένα τα θέματα 

του σχολείου.   

2 0,98 

ΣΥΝΟΛΟ 204 100% 

 

4.2.3 Ανάλυση κύριων διαστάσεων τη παρακίνησης στο ερωτηματολόγιο των 

διευθυντών 

 

          Οι ενέργειες των διευθυντών για την παρακίνηση των εκπαιδευτικών 

αποδόθηκαν στις τέσσερις διαστάσεις που αναφέρθηκα και συγκέντρωσαν υψηλές Μ.Τ. 

(>4).  Συγκεκριμένα στη 2
η
 διάσταση εντοπίστηκε η υψηλότερη Μ.Τ. ενώ στην 1

η
 η 

χαμηλότερη. Η μέση τιμή ( ΜΤ) και η τυπική απόκλιση (ΤΑ) της βαθμολογίας ανά 

διάσταση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 11. Παρουσίαση Μ.Τ. και Τ.Α.
   

των διαστάσεων παρακίνησης από τους διευθυντές. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΤ ΤΑ 

1
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 

 

 

4,47 0,64 

2
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ:  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ-ΚΑΛΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

4,71 0,52 

3
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

 

4,57 0,62 

4
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

4,58 0,58 

       Στη 2
η
 διάσταση παρακίνησης: «δημιουργία θετικού κλίματος-καλών συνθηκών 

εργασίας» συγκεντρώθηκαν οι υψηλότερες Μ.Τ. και στα δύο φύλα ενώ τη χαμηλότερη 

συγκέντρωσε και στις δυο ομάδες η 1
η
: «εργασιακή ικανοποίηση-αναγνώριση-

επιβράβευση», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα αν και δεν εντοπίστηκαν 
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στατιστικά σημαντικές διαφορές καθώς οι τιμές p-values βρέθηκαν μεγαλύτερες του 

0,05 στο t-test. 

Πίνακας 12. Συγκριτική παρουσίαση Μ.Τ διαστάσεων παρακίνησης σε σχέση με το φύλο των 

διευθυντών.  

ΦΥΛΟ 1
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2

η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3

η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 4

η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΤΡΕΣ 4,46 4,73 4,62 4,61 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 4,48 4,68 4,5 4,5 

t-test  
p-values 

0,207 0,7331 0,1555 0,672 

t statistic 1,2696 0,34137 1,4289 0,42402 

df(degrees of 

freedom) 106,46 273,11 125,2 193,31 

 

Γράφημα 5. Συγκριτική παρουσίαση Μ.Τ διαστάσεων παρακίνησης σε σχέση με το φύλο των 

διευθυντών. 

     Αλλά και ως προς το επίπεδο σπουδών των διευθυντών διαπιστώνονται οι 

χαμηλότερες Μ.Τ. στους διευθυντές με μοναδικό προσόν το βασικό πτυχίο διορισμού 

σε όλες τις διαστάσεις παρακίνησης, ενώ τις υψηλότερες Μ.Τ. εμφανίζουν οι 

διευθυντές που έχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό. Παρόλα αυτά διαπιστώθηκε 

από το anova test στατιστικά σημαντική διαφορά στην 2
η
 και 4

η
 διάσταση παρακίνησης 

που αφορά την δημιουργία θετικού κλίματος και καλών εργασιακών σχέσεων 

συγκεντρώνοντας και τις διοικητικές ικανότητες αντίστοιχα. Οι υψηλότερες Μ.Τ. 

σχεδόν σε όλες τις διαστάσεις εντοπίστηκαν στους διευθυντές με υψηλό επίπεδο 

σπουδών ενώ οι χαμηλότερες στους διευθυντές με μοναδικό προσόν το πτυχίο 

διορισμού. Έτσι συμπεραίνεται ότι οι διευθυντές χωρίς επιπλέον σπουδές πέρα από το 
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πτυχίο διορισμού εφαρμόζουν και τις λιγότερες στρατηγικές παρακίνησης ενώ όσο 

αυξάνεται το επίπεδο σπουδών τόσο αυξάνονται και οι ενέργειες παρακίνησης.  

Πίνακας 13. Συγκριτική παρουσίαση Μ.Τ των διαστάσεων παρακίνησης σε σχέση με το 

επίπεδο σπουδών των διευθυντών.  

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

1η ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2η ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3η ΔΙΑΣΤΑΣΗ 4η ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  4,62 4,84 4,57 4,66 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
2ο ΠΤΥΧΙΟ 4,35 4,63 4,6 4,51 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 4,22 4,54 4,32 4,41 

ANOVA TEST 
p-values 

0,22 0,00212 0,377 0,018 

F values 1,45 4,28 1,061 3,034 

df(degrees of 

freedom) 4 4 4 4 

 

 

Γράφημα 6. Συγκριτική παρουσίαση Μ.Τ των διαστάσεων παρακίνησης σε σχέση με το 

επίπεδο σπουδών των διευθυντών.  

     Λόγω του μικρού δείγματος των διευθυντών δεν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις 

άξιες λόγου σχετικά με τις Μ.Τ. αλλά και των test συσχετίσεων με τα υπόλοιπα 

δημογραφικά, κοινωνικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των διευθυντών. 

     Η 27
η
 ερώτηση του ερωτηματολογίου αναφέρεται στη γενική εκτίμηση του βαθμού 

παρακίνησης που πετυχαίνουν οι διευθυντές με τις ενέργειες τους. Από τις απαντήσεις 

τους διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές έχουν την πεποίθηση πως οι πρακτικές που 

εφαρμόζουν παρακινούν «πολύ» με ποσοστό 56% τους εκπαιδευτικούς τους και 26% 

«πάρα πολύ». Τα ευρήματα αυτά δε συμφωνούν με τις απόψεις των εκπαιδευτικών.  
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Πίνακας 14. Παρουσίαση εκτίμησης βαθμού ενεργειών παρακίνησης των διευθυντών/τριων. 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) M.T. 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0 

3,051 

ΛΙΓΟ 1 3 

ΜΕΤΡΙΑ 6 15 

ΠΟΛΎ 22 56 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 10 26 

ΣΥΝΟΛΟ 39 100%  

 

 

Γράφημα 7. Παρουσίαση εκτίμησης βαθμού παρακίνησης των διευθυντών/τριων.  

 

4.2.4 Καταγραφή  καλών  πρακτικών και εμπόδιων παρακίνησης  2
ης

 ομάδας 

των διευθυντών 

 

     Στη συνέχεια ακολουθούν δυο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, στις οποίες οι διευθυντές 

μπορούσαν να αναφέρουν καλές πρακτικές παρακίνησης που εφαρμόζουν και να 

εντοπίσουν τα εμπόδια της παρακίνησης των εκπαιδευτικών. 

      Αν και δεν απάντησαν όλοι οι συμμετέχοντες διευθυντές και πολλοί αναφέρθηκαν 

σε προτάσεις του ερωτηματολογίου, ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν μερικές αναφορές 

όπως «η ατομική υποστήριξη του κάθε εκπαιδευτικού για να αισθάνεται αξιόλογος», «η 

αναγνώριση της επαγγελματικής ικανότητας του εκπαιδευτικού που του εξασφαλίζει 

αυτοσεβασμό και ανατροφοδότηση». Επίσης κάποιας άλλος αναφέρει ότι «ο ορισμός 

υψηλών και ρεαλιστικών στόχων αποτελεί μια διαχρονική παρακίνηση για την 

αυτοπραγμάτωση». Ως στρατηγική παρακίνησης όμως καταγράφηκε και «η 

συναισθηματική σύνδεση και διαδικασία ενσυναίσθησης των αναγκών των 

εκπαιδευτικών» καθώς και «η αναγνώρισε και η προβολή του έργου των εκπαιδευτικών 

η οποία καλλιεργεί το συναίσθημα της αυτοεκτίμησης και του σεβασμού των άλλων 

και οδηγεί σε εκπαιδευτικά επιτεύγματα» υποστηρίζει κάποιος άλλος διευθυντής. 
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Διαπιστώνεται όμως ότι η πιο δημοφιλής πρακτική στους διευθυντές είναι η ανάπτυξη 

καλών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στη μαθησιακή 

διαδικασία. Παρακάτω παρουσιάζονται οι στρατηγικές που εντοπίστηκαν στα 

ερωτηματολόγια των διευθυντών: 

Πίνακας 15. Καλές πρακτικές διευθυντών/τριων. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ Ν

 ν 

Ν 

% 

 ενθάρρυνση στην συμμετοχή των δραστηριοτήτων του 

σχολείου και στην εισαγωγή αλλαγών, πρωτοβουλιών και 

καινοτομιών.  

1

13 

 

15 

 έπαινος και αναγνώριση των προσπαθειών 11 12,6 

 ανοιχτή επικοινωνία και ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών 

σχέσεων 

10 11,51 

 δίκαιη αντιμετώπιση όλων και σεβασμός 7 8 

 ενδιαφέρον και ικανοποίηση των αναγκών των 

εκπαιδευτικών ακούγοντας τα προβλήματα τους, παρέχοντας 

τους βοήθεια και καθοδήγηση.  

7 8 

 συνεργασία και ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος  5 5,73 

 Δίκαιη ανάθεση αρμοδιοτήτων αξιοποιώντας ταυτόχρονα και 

τα προσόντα  και τις ικανότητες του καθενός 

5 5,73 

 παροχή ηθικής ψυχολογικής στήριξης αναπτύσσοντας κλίμα 

εμπιστοσύνης και ασφάλειας   

5 5,73 

 να αποτελεί το καλό παράδειγμα, πρότυπο για τους 

εκπαιδευτικούς 

4 4,6 

 καλλιέργεια ήρεμου και ευχάριστου κλίματος στο σχολείο 4 4,6 

 φροντίδα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  4 4,6 

 να έχει ευελιξία, φιλότιμο, αυτογνωσία και αποδοχή για 

όλους τους εκπαιδευτικούς  

4 4,6 

 συνέπεια του διευθυντή στα καθήκοντα του συγκαλώντας 

τακτικά σύλλογο διδασκόντων και προκαλώντας συζητήσεις 

για θεάματα που άπτονται την καλή λειτουργία του σχολείου 

και γενικότερα την εκπαίδευση 

3 3,5 

 να τους εμπλέκει στη λήψη των αποφάσεων θέτοντας μαζί 

τους στόχους του σχολείου.  

3 3,5 
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 καλή συνεργασία με τους γονείς εμπλέκοντας τους στις 

δράσεις του σχολείου. 

1 1,15 

 μείωση της γραφειοκρατίας ώστε να διατεθεί περισσότερος 

χρόνος στη δημιουργική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 

1 1,15 

ΣΥΝΟΛΟ 87 100 

 

     Η τελευταία ερώτηση στους διευθυντές ήταν επίσης ανοιχτού τύπου και διερευνούσε 

τα εμπόδια στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών. Παρ’ ότι δεν απαντήθηκε από όλους, 

τα στοιχεία που συλλέχθηκαν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα οι 

περισσότεροι διευθυντές εστιάζουν στο τύπο ηγεσίας που όπως φαίνεται επηρεάζει την 

παρακίνηση αρνητικά όταν παρουσιάζει στοιχεία  αυταρχισμού, συγκεντρωτισμού, 

γραφειοκρατίας, κακή πληροφόρηση, αποκλεισμό από τη διαδικασία λήψης απόφασης, 

εμμονή σε στερεότυπα και διακρίνεται για την έλλειψη οράματος και στόχων, αίσθησης 

του «ανήκειν» και έλλειψη έμπνευσης. Στοιχεία που δε συνάδουν με τη συμμετοχική 

μορφή διοίκησης. Επίσης πολλοί διευθυντές αναφέρουν την έλλειψη κινήτρων, 

οικονομικών αμοιβών αλλά και φιλοδοξιών από τους εκπαιδευτικούς ως σημαντικό 

εμπόδιο για την παρακίνηση τους. Ένα άλλο εμπόδιο που αναδείχτηκε είναι το 

αρνητικό σχολικό κλίμα στο οποίο περιλαμβάνονται οι σχέσεις όλων των 

εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία, η κακή επικοινωνία, και η έλλειψη 

εμπιστοσύνης και σεβασμού. Ενώ άλλοι διευθυντές αναφέρθηκαν στην εργασιακή και 

μισθολογική ανασφάλεια που επικρατεί στη χώρα μας που έχει αναστατώσει και 

απογοητεύσει τους εκπαιδευτικούς. Όμως και το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα 

που δεν αφήνει τον εκπαιδευτικό να ανασάνει και να αυτενεργήσει, εντοπίζεται μέσα 

στις απαντήσεις των διευθυντών ως αρνητικός παράγοντας καθώς αναφέρουν την 

έλλειψη αυτονομίας στη σχολική μονάδα, την υπέρογκη ύλη μαθημάτων που οδηγεί 

στην εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών αλλά και τη ρουτίνα που 

δημιουργείται από την μαθησιακή διαδικασία που τους επιβάλλεται, την ελλιπή 

επιμόρφωση τους και την μη αναγνώριση της προσφοράς τους από την ίδια την 

πολιτεία αλλά και τους γονείς. Τέλος μερικοί αναφέρουν και την ίδια την 

προσωπικότητα του εκπαιδευτικού ή τα διάφορα προσωπικά του προβλήματα ως 

παράγοντες που μειώνουν ή και εξαφανίζουν την διάθεση τους για περισσότερη 

προσπάθεια. Οι μειωμένες μεταθέσεις, αποσπάσεις οδηγούν τους εκπαιδευτικούς είτε 

σε απομάκρυνση από την οικογένεια τους είτε σε καθημερινή μετακίνηση και αυτό 

δημιουργεί διάφορα προσωπικά προβλήματα που εμποδίζουν την παρακίνηση τους. 

Άλλωστε υπάρχει και η φιλοσοφία «δουλεύω για όσο πληρώνομαι». Στην εποχή της 



  
 

87 

οικονομικής κρίσης που ζούμε είναι φυσικό να αναφερθεί και η έλλειψη των 

υλικοτεχνικών υποδομών ως εμπόδιο. 

Πίνακας 16. Παρουσίαση εμπόδιων στην παρακίνηση. 

ΕΜΠΟΔΙΑ ν N 

 Ηγεσία που εστιάζει στη γραφειοκρατία, τον συγκεντρωτισμό, τον 

αυταρχισμό, την κακή πληροφόρηση, τον αποκλεισμό από τη 

διαδικασία λήψης απόφασης και χαρακτηρίζεται από έλλειψη 

οράματος, αίσθησης του «ανήκειν» και έλλειψη έμπνευσης. 

12 16,90 

 Έλλειψη κινήτρων, αμοιβών, φιλοδοξιών. 10 14,08 

 Αρνητικό σχολικό κλίμα, κακές σχέσεις, κακή επικοινωνία, έλλειψη 

εμπιστοσύνης και σεβασμού. 

9 12,67 

 Εργασιακή, μισθολογική ανασφάλεια. 7 9,85 

 Μη αναγνώριση από την πολιτεία/κοινωνία. 6 8,45 

 Προσωπικότητα/προσωπικά προβλήματα. 6 8,45 

 Φόβος για το νέο, τις ευθύνες.  5 7,04 

 Εργασιακή εξουθένωση(υπέρογκη ύλη), ρουτίνα. 5 7,04 

 Απουσία αντικειμενικού αξιολογικού συστήματος. 3 4,22 

 Ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 3 4,22 

 Κακές υλικοτεχνικές υποδομές. 2 2,81 

 Εργασιακές συνθήκες. 1 1,40 

 Μη επίτευξη των στόχων.  1 1,40 

 Ο εφησυχασμός του δημοσίου/μονιμότητα. 1 1,40 

ΣΥΝΟΛΟ 71 100% 

 

4.3Συγκριτική ανάλυση των αντιλήψεων των δυο ομάδων  για τις διαστάσεις της 

παρακίνησης 

     Αναφορικά με τις διαστάσεις παρακίνησης σε σχέση με τις δυο ομάδες του 

δείγματος διαπιστώνεται ότι στην 1
η
 διάσταση που αναφέρεται στην «εργασιακή 

ικανοποίηση-αναγνώριση-επιβράβευση» και οι δυο ομάδες παρουσιάζουν παρόμοιες 

εκτιμήσεις ενώ στη 2
η
 διάσταση συγκεντρώνον την υψηλότερη Μ.Τ. Στην 3

η
 διάσταση 

που αφορά την «αυτονομία - συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων» εντοπίζεται μια 

αντίθεση στην ίδια πρόταση.  Έτσι οι διευθυντές μπορεί να θεωρούν ότι με τις ενέργειες 

τους ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ευθύνες και 

να εισάγουν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας αλλά οι εκπαιδευτικοί δεν το 

αντιλαμβάνονται στον ίδιο βαθμό. Στην 4
η
 διάσταση εντοπίζονται επίσης παρόμοιες 
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εκτιμήσεις. Γενικά οι δυο ομάδες συγκλίνουν ως προς τις διαστάσεις που 

συγκέντρωσαν τη υψηλότερη (2
η 

διαστ.) και τη χαμηλότερη (1
η
 διαστ.) βαθμολογία στις 

Μ.Τ. Με βάση το t-test, η διαφορά των μέσων όρων της βαθμολογίας εκπαιδευτικών vs 

διευθυντών, στην 1
η
 και 4

η
 διάσταση παρακίνησης κρίνεται «στατιστικώς σημαντική 

διαφορά» (statistically significantdifference) μεταξύ των μέσων τιμών καθώς η τιμή p-

value που προέκυψε είναι μικρότερη από το καθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας, 

<0,05. Προκύπτει λοιπόν οι διευθυντές να δίνουν υψηλότερες εκτιμήσεις σ’ αυτές τις 

διαστάσεις (1
η
 και 4

η 
) από τους εκπαιδευτικούς.  

Πίνακας 17. Συγκριτική παρουσίαση Μ.Τ. των τεσσάρων διαστάσεων παρακίνησης ανάμεσα 

στους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς. 

 1η ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 

2η ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 

3η ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 

4η ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
4,16 4,45 4,26 4,35 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 4,47 4,71 4,57 4,58 

t- test 
p-values 0,00000000000000022 0,3884 0,3411 0,000000001077 

t-statistic -10,349 -0,862 -0,953 -6,198 

df(degrees of 

freedom) 419,68 1557,6 297,47 585,97 

 

4,16

4,45

4,26

4,35

4,47

4,71

4,57

4,58

3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8

1η ΔΙΑΣΤΑΣΗ

2η ΔΙΑΣΤΑΣΗ

3η ΔΙΑΣΤΑΣΗ

4η ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ vs ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γράφημα 8. Συγκριτική παρουσίαση Μ.Τ. των τεσσάρων διαστάσεων παρακίνησης ανάμεσα 

στους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς. 
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     Συγκρίνοντας τις Μ.Τ. των δύο ομάδων διαπιστώνεται ότι οι Διευθυντές 

συγκεντρώνον υψηλότερη βαθμολογία Μ.Τ. από τους εκπαιδευτικούς. Όμως με βάση 

το t-test, η διαφορά των μέσων τιμών της εκτίμησης του βαθμού παρακίνησης 

εκπαιδευτικών vs διευθυντών, δεν κρίνεται «στατιστικώς σημαντική διαφορά» καθώς η 

τιμή p-value που προέκυψε είναι μεγαλύτερη από το καθορισμένο επίπεδο 

σημαντικότητας, 0,05.   

Πίνακας 18. Συγκριτική παρουσίαση Μ.Τ. του βαθμού παρακίνησης ανάμεσα στους 

Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς. 

 ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ Μ.Τ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 3,015 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 3,051 

t- test 

p-values 0,8299 

t-statistic -0,215 

df(degrees of freedom) 122,87 

 

 

Γράφημα 9. Συγκριτική παρουσίαση του βαθμού παρακίνησης ανάμεσα στους Διευθυντές και 

τους εκπαιδευτικούς. 

 

4.4Συζήτηση 

 

1
ο
 και 2

ο
 ερευνητικό ερώτημα 

     Με βάση την ανάλυση των ευρημάτων της παρούσας έρευνας εντοπίζεται ότι η 

ομάδα των εκπαιδευτικών δίνει βαρύτητα στις ηγετικές ικανότητες του διευθυντή οι 

οποίες αναφέρονται σε χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής και συμμετοχικής ηγεσίας 
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καθώς  συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία πάνω από 4 Μ.Τ. στις προτάσεις που 

αναφέρονται σε ανάλογα χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα όμως τονίζουν με τις επιλογές 

τους πόσο σημαντικό είναι γι’ αυτούς η δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος και 

καλών εργασιακών συνθηκών έτσι ώστε να νιώθουν ασφάλεια και επαγγελματική 

ικανοποίηση. Μέσα από ένα καλό εργασιακό περιβάλλον (2
η
 διάσταση) οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες τους αναπτύσσοντας ουσιαστική 

επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους και τον διευθυντή και 

παρακινούνται περισσότερο. Άλλωστε σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία η διαμόρφωση 

θετικού κλίματος στο σχολείο εξαρτάται κυρίως από το διευθυντή/ηγέτη και επηρεάζει 

σημαντικά την παρακίνηση των εκπαιδευτικών κατά συνέπεια και την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας τους. Ανάμεσα στις συμπεριφορές του διευθυντή που συνδέονται 

με την ανάπτυξη καλού κλίματος στο σχολείο είναι και η αποτελεσματική επικοινωνία 

(Kelly et al., 2005). Επίσης η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων έχει άμεση σχέση με τις ενέργειες του 

διευθυντή, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν και την παρακίνηση τους.  

     Η 1
η
 διάσταση που αφορά την επαγγελματική ικανοποίηση, την επιβράβευση και 

την αναγνώριση συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία Μ.Τ. 4,16 σε σχέση με τη 

βαθμολογία των άλλων διαστάσεων, η οποία όμως είναι με βάση την κλίμακα Likert 

υψηλή. Διαφαίνεται όμως ότι «εσωτερικοί παράγοντες», όπως η επιβράβευση και η 

αίσθηση αυτοπραγμάτωσης έχουν μεγάλη σημασία για την παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών. Σύμφωνα και με τα ευρήματα του Manolopoulos (2008)  αν και οι 

οικονομικές  ανταμοιβές αποτελούν ισχυρό κίνητρο, στην σύγχρονη εποχή δεν 

ικανοποιούν τους εκπαιδευτικούς γι’ αυτό θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στα εσωτερικά 

κίνητρα όπως στη δημιουργική εργασία, αναγνώριση για τα επιτεύγματα, περισσότερη 

αυτονομία στο χώρο εργασίας καθώς διαπιστώνεται ότι συνδέονται με υψηλές 

επιδόσεις. Γι’ αυτό τα διευθυντικά στελέχη χρειάζονται να δουν τα εξωτερικά και 

εσωτερικά κίνητρα με νέα  θεώρηση/αντίληψη για τον τρόπο που λειτουργούν καθώς 

υπάρχει επιχειρηματολογία για την πολυπλοκότητα και τη συνεργατική λειτουργία 

μεταξύ εξωγενών και ενδογενών κινήτρων. Άλλωστε  δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες 

υλικές αμοιβές, το κράτος καθορίζει τους μισθούς με αποκορύφωμα τη συνεχή 

συρρίκνωση τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Στη δημόσια εκπαίδευση η αμοιβή δεν 

θεωρείται ισχυρό κίνητρο αφού αυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με 

την επίδοση. Αν υπήρχε ένα αντικειμενικό αξιολογικό σύστημα με ουσιαστική 

επιβράβευση των προσπαθειών τότε μπορεί να αποτελούσε ισχυρό κίνητρο για τους 

εκπαιδευτικούς όπως ισχύει και σε άλλους κλάδους. Βέβαια η εργασιακή ικανοποίηση 
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αντανακλάται σε όλες τις διαστάσεις παρακίνησης του ερωτηματολογίου. Στη 

συγκεκριμένη όμως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι  ο διευθυντής φροντίζει για την 

επαγγελματική τους ανέλιξη σχετικά ικανοποιητικά συγκεντρώνοντας όμως τη 

χαμηλότερη Μ.Τ. 3,88. Αλλά και οι διευθυντές έδωσαν τη μικρότερη βαθμολογία σε 

αυτή την ερώτηση σε σχέση με τις άλλες Μ.Τ. 4,08 δηλώνοντας την εν μέρη δυσπραγία 

τους στην ανέλιξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στην Ελλάδα όμως το 

συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να εμπλακεί 

στην επιμορφωτική πολιτική και παρουσιάζει μια σειρά από στρεβλώσεις με 

αποτέλεσμα το βάρος της επιμόρφωσης να μετατοπίζεται στην σχολική μονάδα σαν ένα 

είδος άτυπης επιμόρφωσης (Μαυρογιώργος, 1999). Έτσι η επιμόρφωση (συνέδρια, 

σεμινάρια, ημερίδες) μπορεί να πάρει δυο μορφές είτε να είναι εξωσχολική αλλά τότε 

χρειάζεται άδεια για να την παρακολουθήσει κάποιος έτσι δημιουργούνται λειτουργικά 

προβλήματα όταν λείπει ένας δάσκαλος αφού δεν υπάρχει αναπλήρωση και ηθικά αυτό 

λειτουργεί ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς να το εφαρμόσουν, είτε ενδοσχολική με 

οργάνωση και υλοποίηση στο σχολείο σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο. Και 

αυτή η μορφή επιμόρφωσης δημιουργεί προβλήματα καθώς ή πρέπει να δοθεί άδεια  

και να σχολάσουν οι μαθητές νωρίτερα οπότε το πρόβλημα μεταφέρεται στους γονείς 

που δεν θα έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους είτε με τη λήξη του ωραρίου αλλά ας 

μη ξεχνάμε ότι και οι εκπαιδευτικοί έχουν οικογένεια που τους περιμένει. Το 

συμπέρασμα είναι ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη από την πολιτεία και να οργανωθεί με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

Πρόταση που εντοπίζεται και στην έρευνα του Manolopoulos (2008) στην οποία 

αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι που έχουν τις δυνατότητες να είναι πιο παραγωγικοί 

δηλαδή οι πιο έμπειροι και μορφωμένοι, θεωρούν ότι οι επιδόσεις σχετίζονται με την 

παροχή ενός πολύπλευρου πλαισίου κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των 

εξωτερικών ανταμοιβών όσο και των εγγενών κίνητρων. Ως αποτέλεσμα, οι διευθυντές 

δεν θα πρέπει να εξετάζουν μόνο την παροχή εξωτερικών ανταμοιβών που εξαρτώνται 

από την απόδοση, αλλά και το είδος της  παροχής ώστε να δίνει νόημα και να 

προσφέρει ευκαιρίες για δημιουργικότητα και προσωπική πρόοδο. 

     Η 2
η
 διάσταση που αφορά την δημιουργία θετικού κλίματος  και καλών συνθηκών 

εργασίας διαπιστώθηκε ότι έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα και στους εκπαιδευτικούς και 

στους διευθυντές δίνοντας τη μεγαλύτερη Μ.Τ. 4,45 και 4,71 αντίστοιχα. Το εργασιακό 

κλίμα επηρεάζει γενικότερα την απόδοση αλλά και την παρακίνηση των εργαζομένων. 

Οι διευθυντές με βάση τα ευρήματα ενθαρρύνουν τη δημιουργία καλού κλίματος με τις 
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ενέργειες τους (Μ.Τ. 4,87) και φροντίζουν πολύ να υπάρχουν καλές διαπροσωπικές 

σχέσεις, επικοινωνία, συνεργασία, σεβασμός και ασφάλεια. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί 

αντιλαμβάνονται τις προσπάθειες των διευθυντών, τις αποδέχονται και παρακινούνται 

σε μεγάλο βαθμό συγκεντρώνοντας υψηλή Μ.Τ. 4,56. Επίσης διαφάνηκε και η 

σημαντικότητα των συνθηκών εργασίας  από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι απαιτούν 

ασφάλεια για όλους στο σχολείο (Μ.Τ. 4,59). Ακόμη και στις απαντήσεις τους 

αναφερόμενοι σε καλές πρακτικές και τις προσδοκίες τους κατεγράφησαν πολλές 

προτάσεις που αφορούσαν την ανάπτυξη καλού σχολικού κλίματος. Άλλωστε όπως 

αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος σημαντικό ρόλο παίζει και το είδος της  ηγεσίας 

το οποίο συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του σχολικού κλίματος, τις καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις και την προώθηση της συνεργασίας στο σχολείο. Θα πρέπει 

όμως να αναφερθεί ο τελευταίος νόμος επιλογής των διευθυντών ο οποίος απαιτεί την 

θετική εισήγηση των εκπαιδευτικών για να συνεχίσει ο υποψήφιος διευθυντής τη 

διαδικασία, και αυτό αν και κρίθηκε αντισυνταγματικό, ίσως επηρέασε τους διευθυντές 

στην δημιουργία «καλού» σχολικού κλίματος πέρα από τις ήδη καλές σχέσεις που 

μπορεί να είχαν ήδη αναπτυχθεί χωρίς σκοπιμότητες καθώς τα ερωτηματολόγια 

συμπληρώθηκαν το διάστημα που αιωρείται ακόμη διαδικασία επιλογής των 

διευθυντών. 

     Ο 3
ος

 παράγοντας είχε επίσης υψηλή Μ.Τ. 4,26 στους εκπαιδευτικούς και 

καταγράφει τις απόψεις τους σχετικά με την αυτονομία-συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων. Τα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν τις  

προσπάθειες των διευθυντών οι οποίες τους εμπλέκουν στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και τους δίνουν κάποιες ελευθερίες να δράσουν αναγνωρίζοντας στο είδος 

της ηγεσίας χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής σε συνδυασμό με τη συμμετοχική και 

όλα αυτά αντανακλώνται στην παρακίνηση και την επαγγελματική ικανοποίηση τους. 

Η παρούσα έρευνα επαληθεύει τα ευρήματα των Πλατσίδου και Ταρασιάδου (2010), 

σύμφωνα με τα οποία σημαντικός παράγοντας για την επαγγελματική ικανοποίηση των 

νηπιαγωγών αναδείχθηκε το κίνητρο της ευθύνης που σχετίζεται με τη συμμετοχή στη 

λήψη απόφασης. Αν και οι διευθυντές θεωρούν ότι με τις ενέργειες τους ενθαρρύνουν 

τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ευθύνες και να εισάγουν 

εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί δεν το αντιλαμβάνονται στον 

ίδιο βαθμό.  

     Στον 4
ο
 παράγοντα τα ευρήματα φανερώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν 

στους διευθυντές τους τις διοικητικές ικανότητες και μάλιστα δίνουν βαρύτητα στο να 
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γνωρίζει ο διευθυντής τους τη νομοθεσία, να συνεργάζεται με την υπηρεσία και να τους 

ενημερώνει (ΜΤ 4,6) νιώθοντας έτσι ασφάλεια και ικανοποίηση. Αλλά και οι 

διευθυντές με τις ενέργειες τους δηλώνουν ότι στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου και  δεν παρουσιάζονται μεγάλες διαφορές στις Μ.Τ. των προτάσεων. 

Διαπιστώθηκε επίσης το έλλειμμα που υπάρχει στην καταγραφή του οράματος που 

σχετίζεται και με το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Γενικά οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών για τις ικανότητες του διευθυντή και το είδος της ηγεσίας 

έμμεσα αποτελούν και δείκτες παρακίνησης που οδηγούν στην επαγγελματική 

ικανοποίηση. 

3
ο
 ερευνητικό ερώτημα 

     Απαντώντας στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στην 

ομάδα των εκπαιδευτικών η οποία παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές σε 

σχέση με το φύλο με βάση τα αποτελέσματα του t-test.  Τα ευρήματα φανερώνουν ότι 

οι άντρες παρακινούνται δυσκολότερα και είναι πιο αυστηροί στην κρίση τους από τις 

γυναίκες συναδέλφους τους στις ενέργειες του διευθυντή, στοιχείο που είναι αντίθετο 

με τα αποτελέσματα ανάλογης έρευνας της Λαγκαδινού (2014). Επίσης και τα δύο 

φύλα αξιολογούν υψηλότερα τον 2
ο
 παράγοντα που αφορά το καλό εργασιακό κλίμα. 

Με βάση  τα αποτελέσματα του t-test αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες των 

εκπαιδευτικών δε διαπιστώθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά.   

     Επίσης με βάση τη διακύμανση των Μ.Τ, διαπιστώνεται ότι οι μεγαλύτεροι ηλικιακά 

εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας άρα και την μεγαλύτερη εμπειρία, 

σε όλους τους παράγοντες κρίνουν με υψηλότερη βαθμολογία τους διευθυντές αλλά 

δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον ίδιο παράγοντα με τους νεότερους που είναι το 

θετικό εργασιακό κλίμα ενώ οι νεότεροι εκπαιδευτικοί είναι πιο αυστηροί στην κρίση 

τους και τοποθετούν στην τελευταία θέση την επαγγελματική ικανοποίηση και την 

αναγνώριση και επιβράβευση αν και αυτό δεν επιβεβαιώθηκε με το t-test από το οποίο 

δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δυο ομάδες. Ο Koustelios 

(2001) επίσης υποστηρίζει ότι όσο αυξάνεται η εργασιακή εμπειρία τόσο αυξάνονται 

και τα συνολικά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης που αντλούνται από τη 

διεύθυνση. 

     Αναφορικά με την ομάδα των διευθυντών διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην 2
η
 και 4

η
 διάσταση παρακίνησης σε σχέση με το επίπεδο σπουδών τους. 

Συγκεκριμένα όσο περισσότερα προσόντα διαθέτουν οι διευθυντές τόσο περισσότερες 

στρατηγικές παρακίνησης εφαρμόζουν εστιάζοντας την ανάπτυξη καλού κλίματος και 

την οργάνωση της διοίκησης. 
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4
ο
 ερευνητικό ερώτημα 

     Συγκρίνοντας τα ευρήματα των ερωτηματολογίων των δυο ομάδων διαπιστώνεται 

διαφορετική αντίληψη στις διαστάσεις της παρακίνησης και κυρίως στην 1
η
 και την 4

η
 

στις οποίες εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά. Οι διευθυντές παρουσιάζουν 

υψηλότερες Μ.Τ. σε όλες τις προτάσεις από τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα και οι 

δύο ομάδες στην 1
η
 διάσταση εστιάζουν στην ανάγκη για επαγγελματική ανέλιξη και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ενώ δηλώνουν ικανοποιημένοι από την αναγνώριση 

και επιβράβευση των προσπαθειών. Επίσης στην 4
η
 διάσταση συμφωνούν ότι θα πρέπει 

να καταγράφεται με περισσότερη σαφήνεια το όραμα, οι στόχοι και οι αρχές του 

σχολείου, ενώ στην πρόταση με τη χαμηλότερη Μ.Τ. διαφωνούν καθώς οι διευθυντές 

έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς τονίζοντας την 

δίκαιη και αντικειμενική αντιμετώπιση τους, οι εκπαιδευτικοί όμως απαιτούν από το 

διευθυντή να γνωρίζει τη νομοθεσία και να έχει καλές σχέσεις με τους προϊσταμένους 

του.  

Αναφορικά με τα αποτελέσματα στην 27
η
 πρόταση των ερωτηματολογίων των δυο 

ομάδων διαπιστώνεται διαφορετική άποψη στο βαθμό παρακίνησης όμως το t-test δεν 

έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά. 

5
ο
 ερευνητικό ερώτημα 

Βέβαια τα «όπλα» των διευθυντών δεν είναι πολλά για την ενίσχυση της παρακίνησης 

αλλά αρχίζοντας με το καλό σχολικό κλίμα που άλλωστε υπάρχει και χτίζοντας πάνω 

σε αυτό καλές διαπροσωπικές σχέσεις, το φιλότιμο που αναφέρθηκε από μερικούς, το 

πραγματικό ενδιαφέρον, τη δικαιοσύνη και δίνοντας το καλό παράδειγμα πρώτα οι ίδιοι 

για αυτούς τότε μπορούν να ικανοποιήσουν περισσότερο τους εκπαιδευτικούς τους, να 

τους κάνουν να νιώσουν ότι ανήκουν σε αυτή  τη σχολική μονάδα με αποτέλεσμα να 

προσπαθήσουν περισσότερο γι’ αυτή. 

     Οι διευθυντές όμως κάνοντας την αυτοκριτική τους ανέφεραν ότι το είδος της 

ηγεσίας που εφαρμόζουν, αν τα χαρακτηριστικά του δε συνάδουν με τη 

μετασχηματιστική και συμμετοχική ηγεσία τότε μπορεί να εμποδίσει την παρακίνηση 

των εκπαιδευτικών. Έτσι ένα διευθυντής που εφαρμόζει αυταρχικές πρακτικές, 

συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες πάνω του χωρίς να εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα που αφορούν το σχολείο, κλείνεται στο 

γραφείο του επικεντρωμένος σε γραφειοκρατικά θέματα, αδιαφορεί για τις ανάγκες και 

τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών του δεν μπορεί ούτε να τους εμπνεύσει όραμα για 

το σχολείο ούτε να χτίσει καλό εργασιακό κλίμα και διαπροσωπικές σχέσεις. Άρα είναι 
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σημαντικός ο ρόλος της ηγεσίας στο σχολείο όταν μάλιστα πολλοί διευθυντές δεν έχουν 

επιμορφωθεί ή ειδικευτεί στην εκπαιδευτική διοίκηση και λειτουργούν εμπειρικά. 

Ανάμεσα στις προτάσεις που κατεγράφησαν ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά 

στην ανυπαρξία αντικειμενικού αξιολογικού συστήματος  και στον εφησυχασμό που 

προκαλεί η μονιμότητα, θέματα που έχουν απασχολήσει αρκετά την εκπαιδευτική 

κοινότητα τα τελευταία χρόνια. 

     Αλλά και οι εκπαιδευτικοί προσδοκούν από τους διευθυντές τους να εφαρμόζουν 

συμμετοχική διοίκηση αναφέροντας ως απαραίτητα χαρακτηριστικά των διευθυντών 

για την παρακίνηση τους την καλή συνεργασία, την συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, την ανάληψη ευθυνών, την ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων, την καλή 

επικοινωνία, την ταπεινότητα, να αποτελεί πρότυπο για τους εκπαιδευτικούς,  δίκαιη 

κατανομή αρμοδιοτήτων κτλ.  

     Γενικά η υψηλή Μ.Τ. σε όλες τις προτάσεις και των 4
ων

 παραγόντων του 

ερωτηματολογίου της συγκεκριμένης έρευνας φανερώνει την αποδοχή των ίδιων των 

διευθυντών και των ενεργειών τους με στόχο την παρακίνηση από τους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς, εύρημα σημαντικό καθώς αν ο διευθυντής δεν έχει κύρος και αποδοχή 

στο προσωπικό του, ακόμη κι αν έχει πολλά προσόντα και πληροί τις τυπικές 

προϋποθέσεις, δεν μπορεί να επιτελεί το σημαντικό έργο του με συνέπεια να μη 

λειτουργεί ομαλά η σχολική μονάδα (Eres, 2011).   

 

4.5 Συμπεράσματα προτάσεις 

 

     Στόχος της παρούσης έρευνας ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν 

την παρακίνηση των εκπαιδευτικών από το διευθυντή στις σχολικές μονάδες της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Καθώς η έρευνα 

διεξήχθη σε μικρή κλίμακα, 131 εκπαιδευτικοί και 39 διευθυντές, δεν είναι δυνατή η 

αναγωγή των αποτελεσμάτων στο σύνολο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Όμως, μπορούμε να εντοπίσουμε ως ένα βαθμό τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι σε συγκεκριμένες παραμέτρους της εργασιακής παρακίνησης, 

να καταγράψουμε τις ενέργειες των διευθυντών και να προσδιορίσουμε το βαθμό 

παρακίνησης τους, λαμβάνοντας υπόψη και την επιρροή των τρεχουσών πολιτικών, 

οικονομικών και εργασιακών συνθηκών που επικρατούν. 

     Αν και η γενική βαθμολογία όλων των προτάσεων ήταν υψηλή (>3) και στις δυο 

ομάδες, αξιοποιώντας τις μικρές διαφορές και τα test καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 
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κατά γενική ομολογία η ανάπτυξη του καλού εργασιακού κλίματος στο σχολείο δίνει τη 

ευκαιρία  σε όλους να αποδώσουν καλύτερα. Οι ιδιαίτερες εργασιακές συνθήκες και η 

κουλτούρα κάθε σχολικής μονάδας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών. Επίσης οι καλές 

υγειονομικές συνθήκες και ο πλούσιος εξοπλισμός κάνουν τους εκπαιδευτικούς να 

νιώθουν ασφάλεια ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν αξιοποιώντας όλες τις 

δυνατότητες τους.  

     Η δυνατότητα για αντικειμενική και δίκαιη αντιμετώπιση, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε 

όλους και εμπλέκοντας τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα που αφορούν 

το σχολείο στα πλαίσια μιας μετασχηματιστικής, συμμετοχικής διοίκησης αποτελεί 

επίσης σημαντικό παράγοντα παρακίνησης. Ο εκπαιδευτικός έχει να αντιμετωπίσει ένα 

συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα όπου αποφάσεις και αλλαγές διαδραματίζονται 

χωρίς την συμμετοχή και την γνώμη του. Οπότε η συμμετοχή του στα τεκταινόμενα του 

σχολείου του αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα πολύ σημαντική γι’ αυτόν και την 

ικανοποίηση του.  

     Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά σύγχρονης ηγεσίας στους 

διευθυντές τους μέσα από παράγοντες, όπως την παροχή ίσων ευκαιριών, αντικειμενική 

και δίκαιη αντιμετώπιση, την ελευθερία πρωτοβουλιών κ.α. για την παρακίνηση τους. 

Όμως δεν είναι ικανοποιημένοι από τις ενέργειες των διευθυντών για τη συνεχή 

επαγγελματική ανέλιξη και την επιμόρφωση τους και αυτό λειτουργεί αρνητικά στην 

παρώθηση της εργασίας τους. Από την άλλη οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζοντας τα 

προσόντα και τις ικανότητες του διευθυντή τους δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη 

οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας αν και επιθυμούν μεγαλύτερη εμπλοκή 

στη καταγραφή του  οράματος, των στόχων και των αρχών του σχολείου. 

     Η ικανοποίηση τους μέσα από την αναγνώριση και την επιβράβευση των 

προσπαθειών τους συγκεντρώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία και πιθανόν να συνδέεται 

με τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Οι μειώσεις των μισθών, ο φόβος 

των αναγκαστικών μετατάξεων, οι αλλαγές στο ασφαλιστικό και γενικότερα το κλίμα 

ανασφάλειας που επικρατεί οδηγούν στην απογοήτευση και συμβάλλουν καταλυτικά 

στην παρακίνηση.  

     Εν κατακλείδι τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας οδήγησαν στη διατύπωση 

κάποιων προτάσεων, με στόχο την αύξηση της παρακίνησης, της εργασιακής 

ικανοποίησης  και γενικότερα τη βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας τα οποία παρατίθενται παρακάτω:  
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 Η εφαρμογή από όλους τους διευθυντές σύγχρονης μορφής ηγεσία όπως είναι η 

μετασχηματιστική σε συνδυασμό με τη συμμετοχική ηγεσία ώστε να τονωθεί η 

δυνατότητα της ελεύθερης εισαγωγής νέων ιδεών, καινοτομιών και της ανάπτυξης 

σχέσεων συνεργασίας. Έτσι θα επιτευχθεί και ανάπτυξη ενός θετικού εργασιακού 

κλίματος, στο οποίο θα υπάρχει δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των 

εκπαιδευτικών. Επίσης θα μπορέσει να επιτευχθεί η ελεύθερη ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών μέσα από τις τακτικές συνεδριάσεις του 

Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και η ανάπτυξη και αξιοποίηση των προσόντων και 

των γνώσεων τους. 

 Για την επίτευξη των παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Εκπαιδευτική διοίκηση έτσι ώστε οι 

διευθυντές να αποκτήσουν ηγετικές ικανότητες, τεχνικές παρακίνησης, 

αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαχείρισης προβλημάτων και γενικότερα 

ειδίκευση στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και όλα αυτά να συνδεθούν 

με καλές πρακτικές στο σχολείο.  

 Καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς με 

στόχο τη δημιουργία προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης (συνέδρια, 

σεμινάρια, ημερίδες) των εκπαιδευτικών ενδοσχολικά και εξωσχολικά ώστε να 

νιώθουν πιο ασφαλείς και σημαντικοί. 

 Να μειωθούν οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών ώστε να παραμένουν στο ίδιο 

σχολείο περισσότερα χρόνια για να γνωρίσουν καλυτέρα τα χαρακτηριστικά και 

την κουλτούρα του αλλά και να αναπτύξουν σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ τους 

και με το διευθυντή και να γίνουν αποτελεσματικότεροι. 

 Οι εσωτερικές ανταμοιβές (επιβράβευση, έπαινος) θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες 

και όχι ασαφείς καθώς τείνουν να παρακινούνται εντονότερα όταν οι προσπάθειες 

που καταβάλουν αναγνωρίζονται επίσημα από το διευθυντή, αποδίδονται άμεσα 

είτε είναι ομαδικές ή ατομικές (Rissel, 2010). 

 Οι εξωτερικές ανταμοιβές που αναφέρονται στο μισθό και τη μονιμότητα (η 

αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει η εργασία) δεν μπορούν να υλοποιηθούν από 

το διευθυντή αλλά ούτε και από την πολιτεία καθώς την δεδομένη χρονική στιγμή 

η χώρα βρίσκεται σε οικονομική κρίση. 

 Καταγραφή αποτελεσμάτων σχετικών ερευνών με θέμα την παρακίνηση και 

δημοσιοποίηση τους στα σχολεία ώστε να αξιοποιηθούν ως καλές πρακτικές από 

τους εκπαιδευτικούς και από την Πολιτεία. 
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     Αναφορικά  με μελλοντικές σχετικές με το θέμα έρευνες θα μπορούσε ο ερευνητής 

να αυξήσει το δείγμα των συμμετεχόντων σε περισσότερες Π.Ε. της χώρας αλλά και να 

εντάξει στα ερευνητικά του εργαλεία συνεντεύξεις διευθυντών ώστε να συλλέξει 

περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιώντας περισσότερα εργαλεία. Άλλωστε η χρήση 

πολλών ερευνητικών μέσων εξασφαλίζει εγκυρότερη συλλογή πληροφοριών. Επίσης το 

ερωτηματολόγιο να αποτελείται από περισσότερες προτάσεις ώστε να διερευνά 

καλυτέρα και λεπτομερέστερα όλες τις διαστάσεις της παρακίνησης τις οποίες και να 

συνδέσει με την αποτελεσματικότητα. Βέβαια η έλλειψη ενός αντικειμενικού 

αξιολογικού συστήματος στους εκπαιδευτικούς παίζει σημαντικό ρόλο στην 

παρακίνηση και γενικότερα στην αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών.  

     Καθώς, η παρούσα έρευνα αφορούσε εκπαιδευτικούς του δημοσίου, κρίνεται 

σκόπιμο στο μέλλον να διερευνηθεί κατά πόσο η μονιμότητα των εκπαιδευτικών ως 

παράγοντας παρακίνησης δημιουργεί αίσθημα σταθερότητας στο επάγγελμά τους, αν 

τους κινητοποιεί να αποδίδουν καλύτερα. Ακόμη ενδιαφέρον θα παρουσίαζαν 

παρόμοιες έρευνες και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

4.6 Περιορισμοί 
 

      Ένας από τους μεγαλύτερους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές οι 

οποίοι μελετούν τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας την επιστημονική προσέγγιση, είναι 

η πολυπλοκότητα τους. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός σε προσωπικότητα, κοινωνικό 

περιβάλλον, πνευματικές ικανότητες, αξίες και τρόπο ζωής. Αλλά και οι ίδιοι οι 

μελετητές είναι αδύνατο να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν τέλεια μια μελέτη. Στην 

πράξη, κάθε ερευνητική μελέτη περιέχει κάποια ατέλεια. Κάθε ερευνητική ερώτηση 

μπορεί να τεθεί με σχεδόν άπειρους τρόπους. Επίσης οι καλύτερες μέθοδοι είναι 

πολυέξοδες και χρονοβόρες. 

     Στη συγκεκριμένη μελέτη το μέσο συλλογής των δεδομένων ήταν αυτοσχέδιο 

ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς στο οποίο δεν έγινε έλεγχος εγκυρότητας κι αυτό 

αποτελεί μια ακόμη αδυναμία της έρευνας. Αν και στα περισσότερα σχολεία υπήρξε 

προσωπική επαφή με τους συμμετέχοντες της έρευνας ή μόνο με το διευθυντή, δόθηκαν 

λεπτομερή οδηγίες και διευκρινήσεις, διαφυλάχτηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων 

παρόλα αυτά υπάρχει περίπτωση να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια βιαστικά, όταν 

δεν υπάρχει επίβλεψη,  αλλά και να παρουσιαστούν φαινόμενα διστακτικότητας καθώς 

νιώθουν ότι αξιολογούν το διευθυντή με ότι αυτό σημαίνει.  
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     Τέλος, τα ερωτηματολόγια δεν μετρούν την παρακίνηση αλλά κυρίως 

καταδεικνύουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών και καταγράφουν τις ενέργειες των 

διευθυντών ως προς την παρακίνηση τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

      Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  στο Νομό Πιερίας σχετικά με το ρόλο που παίζει ο 

διευθυντής στην παρακίνηση τους. Η ειλικρινής και υπεύθυνη συμπλήρωση του από 

μέρους σας πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη κάλων πρακτικών 

παρακινήσεις των εκπαιδευτικών. Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και εντελώς 

εμπιστευτική. Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της 

συγκεκριμένης έρευνας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία! 

Α΄ΜΕΡΟΣ  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ηλικία: 

22-30  31-40  41-50  51+  

Φύλο: 

Άνδρας  Γυναίκα  

Χρόνια υπηρεσίας: 

0-3  4-8  8-16  17-25  26+  

Εργασιακή σχέση στη σχολική μονάδα: 

Οργανική  Αποσπασμένος/η  Αναπληρωτής/τρια  

Ειδικότητα: …………….………….. 

Οργανικότητα σχολείου: 

4/θέσιο  5-11/θέσιο  12/θέσιο+  

Περιοχή σχολείου: 

Αστική   Ημιαστική  Αγροτική  

Στο σχολείο που υπηρετείται : 

Μένετε στην περιοχή του σχολείου  

Μετακινήστε καθημερινά  

Τίτλοι σπουδών: 

Δεύτερο πτυχίο  Μετεκπαίδευση  Μεταπτυχιακό             Διδακτορικό  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

     Οι παρακάτω 26 προτάσεις εκφράζουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την 

παρακίνηση. Διαβάστε προσεχτικά κάθε πρόταση και επιλέξτε την επιλογή που 

ταιριάζει καλυτέρα στην άποψη σας γνωρίζοντας ότι κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε 

διαφορετική απάντηση όπως δίνεται παρακάτω: 

1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = Διαφωνώ,  3 = Δεν είμαι σίγουρος/η, 4 = Συμφωνώ, 5 = 

Συμφωνώ απόλυτα 

 1   2   3   4   5 

1. Ο διευθυντής ενθαρρύνει τη δημιουργία θετικού 

εργασιακού κλίματος στο σχολείο. 

 

1   2   3   4   5 

2. Αναδεικνύει και αξιοποιεί τα προσόντα και τα 

ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού προσωπικού 

 

1   2   3   4   5 

3. Παρέχει στο διδακτικό προσωπικό του ίσες ευκαιρίες. 1   2   3   4   5 

4. Συμβάλλει στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και 

καλών διαπροσωπικών και εργασιακών σχέσεων με το 

προσωπικό. 

 

 

1   2   3   4   5 

5. Καλλιεργεί το πνεύμα συνεργασίας στο σχολείο. 1   2   3   4   5 

6. Ο διευθυντής συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του 

σχολείου και λειτουργεί ως πρότυπο. 

 

1   2   3   4   5 

7. Καθορίζει τους στόχους και το όραμα του σχολείου σε 

συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό. 

 

1   2   3   4   5 

8. Εφαρμόζει συμμετοχική διοίκηση εμπλέκοντας τους 

εκπαιδευτικούς στη διαδικασία λήψης απόφασης. 

 

1   2   3   4   5 

9. Φροντίζει να υπάρχει καθαριότητα και ασφάλεια για όλους 

στο σχολείο. 

 

1   2   3   4   5 

10. Εμπλουτίζει τα εποπτικά μέσα που κρίνονται απαραίτητα 

από τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία. 

 

 

1   2   3   4   5 

11. Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, ευθύνες και να εισάγουν εναλλακτικές 

μεθόδους διδασκαλίας 

 

 

1   2   3   4   5 

12. Αναπτύσσει καλές διαπροσωπικές σχέσεις με το 

προσωπικό και τους μαθητές του σχολείου. 

 

1   2   3   4   5 

13. Καλλιεργεί δίαυλο επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς, 

τους μαθητές και τους γονείς.  

 

1   2   3   4   5 

14. Φροντίζει για τη συνεχή επαγγελματική ανέλιξη και την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  

 

1   2   3   4   5 

15. Συμβάλλει στη διατήρηση ήρεμου κλίματος ακούγοντας 

τα παράπονα και διευθετώντας τα προβλήματα 

 

 

1   2   3   4   5 

16. Καταγράφει με σαφήνεια το όραμα, τους στόχους και τις 

αρχές του σχολείου και δεσμεύει τους εκπαιδευτικούς για 

την υλοποίηση τους. 

 

 

1   2   3   4   5 

17. Αναγνωρίζει και υλοποιεί νέες ιδέες των εκπαιδευτικών.  

1   2   3   4   5 
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18. Γνωρίζει τη νομοθεσία, συνεργάζεται με τους ανωτέρους 

του και ενημερώνει το προσωπικό του. 

 

1   2   3   4   5 

19. Εκτιμά και αναγνωρίζει τη αξία της προσφοράς των 

εκπαιδευτικών επιβραβεύοντας τις προσπάθειες τους. 

 

1   2   3   4   5 

20. Καθοδηγεί και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο 

τους. 

 

1   2   3   4   5 

21. Ενδιαφέρεται για τους προβληματισμούς τους, τα 

συναισθήματα τους και τις φιλοδοξίες τους και φροντίζει 

για την ικανοποίηση των αναγκών τους. 

 

 

1   2   3   4   5 

22. Φροντίζει να ενημερώνει καθημερινά τους εκπαιδευτικούς 

για τα προγράμματα, τις δραστηριότητες και τα 

προβλήματα του σχολείου. 

 

 

1   2   3   4   5 

23. Αναπτύσσει κουλτούρα συνεργασίας και αμοιβαίου 

σεβασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου. 

 

1   2   3   4   5 

24. Αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς αντικειμενικά και 

δίκαια σε κάθε περίπτωση. 

 

1   2   3   4   5 

25. Είναι ευέλικτος και δεν διστάζει να κάνει αλλαγές. 1   2   3   4   5 

26. Συμβάλλει στην ελεύθερη εισαγωγή και εφαρμογή 

καινοτομιών. 

 

1   2   3   4   5 

27. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι παραπάνω δηλώσεις συμβάλλουν στην 

παρακίνηση σας;   

Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ  

28. Αναφέρετε δυο τρεις καλές πρακτικές παρακίνησης:  

α.   ………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………...………………………… 

β. ……………………………………………………………………...……………… 

…………………………………………………………………….………………….. 

γ. …………………………………………………………………...………………… 

…………………………………………………………………………..…………… 

29. Τι άλλο θα προσδοκούσατε από το διευθυντή/τρια σε σχέση με την παρακίνηση 

σας; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας! 
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2. Ερωτηματολόγιο Διευθυντών 

 

EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

     Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει σκοπό να διερευνήσει τις ενέργειες των διευθυντών 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας 

σχετικά με την παρακίνηση των εκπαιδευτικών τους. Η ειλικρινής και υπεύθυνη 

συμπλήρωση του από μέρους σας πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην 

ανάδειξη κάλων πρακτικών παρακίνησης των εκπαιδευτικών. Η συμμετοχή σας είναι 

πολύτιμη και εντελώς εμπιστευτική. Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για 

τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη 

συνεργασία! 

Α΄ΜΕΡΟΣ  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ηλικία: 

22-30  31-40  41-50  51+  

Φύλο: 

Άνδρας  Γυναίκα  

Χρόνια υπηρεσίας: 

10-15  16-20  21-25  26+  

Χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής στη σχολική μονάδα: …………………. 

Εργασιακή σχέση στη σχολική μονάδα: 

Οργανική  Αποσπασμένος/η  Αναπληρωτής/τρια  

Ειδικότητα: …………….………….. 

Οργανικότητα σχολείου:  

4/θέσιο  5-11/θέσιο  12/θέσιο+  

Περιοχή σχολείου: 

Αστική   Ημιαστική  Αγροτική  

Στο σχολείο που υπηρετείται : 

Μένετε στην περιοχή του σχολείου  

Μετακινείστε καθημερινά  

Τίτλοι σπουδών: 

Δεύτερο πτυχίο  Μετεκπαίδευση  Μεταπτυχιακό  Διδακτορικό  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

 

      Οι παρακάτω 26 προτάσεις εκφράζουν διαφορετικές δηλώσεις σχετικά με την 

παρακίνηση. Διαβάστε προσεχτικά κάθε πρόταση και επιλέξτε την επιλογή που 

ταιριάζει καλυτέρα στην άποψη σας γνωρίζοντας ότι κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε 

διαφορετική απάντηση όπως δίνεται παρακάτω: 

1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ,  3 = δεν είμαι σίγουρος/η, 4 = συμφωνώ, 5 = 

συμφωνώ απόλυτα 

1. Ενθαρρύνω τη δημιουργία θετικού εργασιακού 

κλίματος στο σχολείο. 

 

1   2   3   4   5 

2. Αναδεικνύω και αξιοποιώ τα προσόντα και τα 

ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού προσωπικού 

 

1   2   3   4   5 

3. Παρέχω στο διδακτικό προσωπικό μου ίσες ευκαιρίες. 1   2   3   4   5 

4. Συμβάλλω στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και 

καλών διαπροσωπικών και εργασιακών σχέσεων με το 

προσωπικό. 

 

 

1   2   3   4   5 

5. Καλλιεργώ το πνεύμα συνεργασίας στο σχολείο. 1   2   3   4   5 

6. Συμμετέχω σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου και 

λειτουργώ ως πρότυπο. 

 

1   2   3   4   5 

7. Καθορίζω τους στόχους και το όραμα του σχολείου σε 

συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό. 

 

1   2   3   4   5 

8. Εφαρμόζω συμμετοχική διοίκηση εμπλέκοντας τους 

εκπαιδευτικούς στη διαδικασία λήψης απόφασης. 

 

1   2   3   4   5 

9. Φροντίζω να υπάρχει καθαριότητα και ασφάλεια για 

όλους στο σχολείο. 

 

1   2   3   4   5 

10. Εμπλουτίζω τα εποπτικά μέσα που κρίνονται 

απαραίτητα από τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία. 

 

1   2   3   4   5 

11. Ενθαρρύνω τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, ευθύνες και να εισάγουν εναλλακτικές 

μεθόδους διδασκαλίας 

 

 

1   2   3   4   5 

12. Αναπτύσσω καλές διαπροσωπικές σχέσεις με το 

προσωπικό και τους μαθητές του σχολείου. 

 

1   2   3   4   5 

13. Καλλιεργώ δίαυλο επικοινωνίας με τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς.  

 

1   2   3   4   5 

14. Φροντίζω για τη συνεχή επαγγελματική ανέλιξη και την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  

 

1   2   3   4   5 

15. Συμβάλλω στη διατήρηση ήρεμου κλίματος ακούγοντας 

τα παράπονα και διευθετώντας τα προβλήματα 

 

 

1   2   3   4   5 

16. Καταγράφω με σαφήνεια το όραμα, τους στόχους και τις 

αρχές του σχολείου και δεσμεύω τους εκπαιδευτικούς 

για την υλοποίηση τους. 

 

 

1   2   3   4   5 

17. Αναγνωρίζω και υλοποιώ τις νέες ιδέες των 

εκπαιδευτικών. 

 

1   2   3   4   5 
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18. Γνωρίζω τη νομοθεσία, συνεργάζομαι με τους 

ανωτέρους μου και ενημερώνω το προσωπικό μου. 

 

1   2   3   4   5 

19. Εκτιμώ και αναγνωρίζω τη αξία της προσφοράς των 

εκπαιδευτικών επιβραβεύοντας τις προσπάθειες τους. 

 

1   2   3   4   5 

20. Καθοδηγώ και υποστηρίζω τους εκπαιδευτικούς στο 

έργο τους. 

 

1   2   3   4   5 

21. Ενδιαφέρομαι για τους προβληματισμούς, τα 

συναισθήματα και τις φιλοδοξίες των εκπαιδευτικών 

και φροντίζω για την ικανοποίηση των αναγκών τους. 

 

 

1   2   3   4   5 

22. Φροντίζω να ενημερώνω καθημερινά τους 

εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα, τις 

δραστηριότητες και τα προβλήματα του σχολείου. 

 

 

1   2   3   4   5 

23. Αναπτύσσω κουλτούρα συνεργασίας και αμοιβαίου 

σεβασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου. 

 

1   2   3   4   5 

24. Αντιμετωπίζω τους εκπαιδευτικούς αντικειμενικά και 

δίκαια σε κάθε περίπτωση. 

 

1   2   3   4   5 

25. Είμαι ευέλικτος και δεν διστάζω να κάνω αλλαγές. 1   2   3   4   5 

26. Συμβάλλω στην ελεύθερη εισαγωγή και εφαρμογή 

καινοτομιών. 

 

1   2   3   4   5 

27. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι παραπάνω ενέργειες σας παρακινούν τους 

εκπαιδευτικούς σας;   

Καθόλου   Λίγο  Μέτρια  Πολύ  Πάρα πολύ  

28. Αναφέρετε δυο τρεις καλές πρακτικές παρακίνησης:  

α.    …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..… 

β. …………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………..……..…….. 

γ. …………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………..……………… 

29. Αναφέρετε τι πιστεύετε ότι εμποδίζει την παρακίνηση των εκπαιδευτικών: 

α. ……………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………..…………………… 

β. …………………………………………………………….…….………………… 

……………………………………………………………….…………………..….. 

γ. ……………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………….………………………………… 

 

Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας! 
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3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Α. Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Συχνότητες ν 

1 

Δ.Α. 

2 

Δ. 

3 

Δ.ΕΙ.Σ. 

4 

Σ. 

5 

Σ.Α. 

1. Ενθαρρύνω τη δημιουργία θετικού εργασιακού 

κλίματος στο σχολείο. 

  6 45 80 

2. Αναδεικνύω και αξιοποιώ τα προσόντα και τα 

ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού προσωπικού 

 1 21 60 49 

3. Παρέχω στο διδακτικό προσωπικό μου ίσες 

ευκαιρίες. 

 1 12 38 80 

4. Συμβάλλω στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης 

και καλών διαπροσωπικών και εργασιακών 

σχέσεων με το προσωπικό. 

  17 34 80 

5. Καλλιεργώ το πνεύμα συνεργασίας στο σχολείο.  1 14 38 78 

6. Συμμετέχω σε όλες τις δραστηριότητες του 

σχολείου και λειτουργώ ως πρότυπο. 

 5 15 56 55 

7. Καθορίζω τους στόχους και το όραμα του 

σχολείου σε συνεργασία με το διδακτικό 

προσωπικό. 

1 0 15 55 60 

8. Εφαρμόζω συμμετοχική διοίκηση εμπλέκοντας 

τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία λήψης 

απόφασης. 

3 1 21 43 63 

9. Φροντίζω να υπάρχει καθαριότητα και ασφάλεια 

για όλους στο σχολείο. 

 2 5 38 86 

10. Εμπλουτίζω τα εποπτικά μέσα που κρίνονται 

απαραίτητα από τους εκπαιδευτικούς για τη 

διδασκαλία. 

 4 6 58 63 

11. Ενθαρρύνω τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, ευθύνες και να εισάγουν 

εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας 

1 3 23 48 56 

12. Αναπτύσσω καλές διαπροσωπικές σχέσεις με το 

προσωπικό και τους μαθητές του σχολείου. 

 3 8 44 76 

13. Καλλιεργώ δίαυλο επικοινωνίας με τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς.  

 1 10 55 65 

14. Φροντίζω για τη συνεχή επαγγελματική ανέλιξη 

και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  

1 5 39 49 37 

15. Συμβάλλω στη διατήρηση ήρεμου κλίματος 

ακούγοντας τα παράπονα και διευθετώντας τα 

προβλήματα 

 2 8 43 78 

16. Καταγράφω με σαφήνεια το όραμα, τους στόχους 

και τις αρχές του σχολείου και δεσμεύω τους 

εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση τους. 

2 6 21 63 39 

17. Αναγνωρίζω και υλοποιώ τις νέες ιδέες των  4 16 58 53 
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εκπαιδευτικών. 
 

18. Γνωρίζω τη νομοθεσία, συνεργάζομαι με τους 

ανωτέρους μου και ενημερώνω το προσωπικό μου. 

 1 5 41 84 

19. Εκτιμώ και αναγνωρίζω τη αξία της προσφοράς 

των εκπαιδευτικών επιβραβεύοντας τις 

προσπάθειες τους. 

1 2 11 54 63 

20. Καθοδηγώ και υποστηρίζω τους εκπαιδευτικούς 

στο έργο τους. 

2 5 8 47 69 

21. Ενδιαφέρομαι για τους προβληματισμούς, τα 

συναισθήματα και τις φιλοδοξίες των 

εκπαιδευτικών και φροντίζω για την ικανοποίηση 

των αναγκών τους. 

1 4 16 53 57 

22. Φροντίζω να ενημερώνω καθημερινά τους 

εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα, τις 

δραστηριότητες και τα προβλήματα του σχολείου. 

 3 8 51 69 

23. Αναπτύσσω κουλτούρα συνεργασίας και αμοιβαίου 

σεβασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών του 

σχολείου. 

1 2 9 44 75 

24. Αντιμετωπίζω τους εκπαιδευτικούς αντικειμενικά 

και δίκαια σε κάθε περίπτωση. 

 2 11 49 69 

25. Είμαι ευέλικτος και δεν διστάζω να κάνω αλλαγές.  2 17 55 57 

26. Συμβάλλω στην ελεύθερη εισαγωγή και εφαρμογή 

καινοτομιών. 

 2 17 63 49 

 

Β. Ερωτηματολόγιο Διευθυντών 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Συχνότητες ν 

1 

Δ.Α. 

2 

Δ. 

3 

Δ.ΕΙ.Σ. 

4 

Σ. 

5 

Σ.Α. 

1. Ενθαρρύνω τη δημιουργία θετικού εργασιακού 

κλίματος στο σχολείο. 

  1 3 35 

2. Αναδεικνύω και αξιοποιώ τα προσόντα και τα 

ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού προσωπικού 

  1 15 23 

3. Παρέχω στο διδακτικό προσωπικό μου ίσες 

ευκαιρίες. 

   8 31 

4. Συμβάλλω στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης 

και καλών διαπροσωπικών και εργασιακών 

σχέσεων με το προσωπικό. 

   11 28 

5. Καλλιεργώ το πνεύμα συνεργασίας στο σχολείο.   2 7 30 

6. Συμμετέχω σε όλες τις δραστηριότητες του 

σχολείου και λειτουργώ ως πρότυπο. 

  2 16 21 

7. Καθορίζω τους στόχους και το όραμα του 

σχολείου σε συνεργασία με το διδακτικό 

προσωπικό. 

   13 26 
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8. Εφαρμόζω συμμετοχική διοίκηση εμπλέκοντας 

τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία λήψης 

απόφασης. 

 1 1 12 25 

9. Φροντίζω να υπάρχει καθαριότητα και ασφάλεια 

για όλους στο σχολείο. 

   6 33 

10. Εμπλουτίζω τα εποπτικά μέσα που κρίνονται 

απαραίτητα από τους εκπαιδευτικούς για τη 

διδασκαλία. 

  1 14 24 

11. Ενθαρρύνω τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, ευθύνες και να εισάγουν 

εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας 

  1 10 28 

12. Αναπτύσσω καλές διαπροσωπικές σχέσεις με το 

προσωπικό και τους μαθητές του σχολείου. 

  1 8 30 

13. Καλλιεργώ δίαυλο επικοινωνίας με τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς.  

  1 9 29 

14. Φροντίζω για τη συνεχή επαγγελματική ανέλιξη 

και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  

  8 20 11 

15. Συμβάλλω στη διατήρηση ήρεμου κλίματος 

ακούγοντας τα παράπονα και διευθετώντας τα 

προβλήματα 

   8 31 

16. Καταγράφω με σαφήνεια το όραμα, τους στόχους 

και τις αρχές του σχολείου και δεσμεύω τους 

εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση τους. 

  6 21 12 

17. Αναγνωρίζω και υλοποιώ τις νέες ιδέες των 

εκπαιδευτικών. 

  2 16 21 

 

18. Γνωρίζω τη νομοθεσία, συνεργάζομαι με τους 

ανωτέρους μου και ενημερώνω το προσωπικό μου. 

   12 27 

19. Εκτιμώ και αναγνωρίζω τη αξία της προσφοράς 

των εκπαιδευτικών επιβραβεύοντας τις 

προσπάθειες τους. 

  1 8 30 

20. Καθοδηγώ και υποστηρίζω τους εκπαιδευτικούς 

στο έργο τους. 

  3 11 25 

21. Ενδιαφέρομαι για τους προβληματισμούς, τα 

συναισθήματα και τις φιλοδοξίες των 

εκπαιδευτικών και φροντίζω για την ικανοποίηση 

των αναγκών τους. 

  1 13 22 

22. Φροντίζω να ενημερώνω καθημερινά τους 

εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα, τις 

δραστηριότητες και τα προβλήματα του σχολείου. 

  2 15 22 

23. Αναπτύσσω κουλτούρα συνεργασίας και αμοιβαίου 

σεβασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών του 

σχολείου. 

  1 10 28 

24. Αντιμετωπίζω τους εκπαιδευτικούς αντικειμενικά 

και δίκαια σε κάθε περίπτωση. 

  1 4 34 
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25. Είμαι ευέλικτος και δεν διστάζω να κάνω αλλαγές.   2 12 25 

26. Συμβάλλω στην ελεύθερη εισαγωγή και εφαρμογή 

καινοτομιών. 

 1 3 15 20 

 

Γ. Παρουσίαση Μ.Τ. και Τ.Α.
  

και του συντελεστή α των προτάσεων κάθε 

διάστασης παρακίνησης στους εκπαιδευτικούς 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΤ ΤΑ CRONBACH'S 

ALPHA 

1
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ :ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 

4,16 0,81 0,82 

2.Αναδεικνύει και αξιοποιεί τα προσόντα και τα 

ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού προσωπικού 

4,2 0,73 0,96 

14.Φροντίζει για τη συνεχή επαγγελματική ανέλιξη και 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

3,88 0,89 0,96 

17. Αναγνωρίζει και υλοποιεί νέες ιδέες των 

εκπαιδευτικών. 

4,22 0,78 0,96 

19. Εκτιμά και αναγνωρίζει τη αξία της προσφοράς των 

εκπαιδευτικών επιβραβεύοντας τις προσπάθειες τους. 

4,34 0,76 0,96 

2
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ 

ΚΛΙΜΑΤΟΣ-ΚΑΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4,45 1,52 0,9 

1.Ο διευθυντής ενθαρρύνει τη δημιουργία θετικού 

εργασιακού κλίματος στο σχολείο. 

4,56 0,58 0,96 

4. Συμβάλλει στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και 

καλών διαπροσωπικών και εργασιακών σχέσεων με το 

προσωπικό 

4,48 0,72 0,97 

5. Καλλιεργεί το πνεύμα συνεργασίας στο σχολείο. 4,47 0,72 0,96 

9. Φροντίζει να υπάρχει καθαριότητα και ασφάλεια για 

όλους στο σχολείο. 

4,59 0,64 0,96 

10. Εμπλουτίζει τα εποπτικά μέσα που κρίνονται 

απαραίτητα από τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία. 

4,37 0,72 0,96 

12. Αναπτύσσει καλές διαπροσωπικές σχέσεις με το 

προσωπικό και τους μαθητές του σχολείου. 

4,47 0,72 0,96 

13. Καλλιεργεί δίαυλο επικοινωνίας με τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. 

4,4 0,67 0,96 

15. Συμβάλλει στη διατήρηση ήρεμου κλίματος 

ακούγοντας τα παράπονα και διευθετώντας τα 

προβλήματα 

4,5 0,68 0,96 
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21. Ενδιαφέρεται για τους προβληματισμούς τους, τα 

συναισθήματα τους και τις φιλοδοξίες τους και 

φροντίζει για την ικανοποίηση των αναγκών τους. 

4,23 0,84 0,96 

23. Αναπτύσσει κουλτούρα συνεργασίας και αμοιβαίου 

σεβασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου. 

4,45 0,76 0,96 

3
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ:ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

4,26 0,82 0,85 

7. Καθορίζει τους στόχους και το όραμα του σχολείου 

σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό. 

4,32 0,74 0,96 

8. Εφαρμόζει συμμετοχική διοίκηση εμπλέκοντας τους 

εκπαιδευτικούς στη διαδικασία λήψης απόφασης. 

4,24 0,91 0,96 

11. Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, ευθύνες και να εισάγουν εναλλακτικές 

μεθόδους διδασκαλίας 

4,18 0,86 0,96 

20. Καθοδηγεί και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο 

έργο τους. 

4,34 0,76 0,96 

26. Συμβάλλει στην ελεύθερη εισαγωγή και εφαρμογή 

καινοτομιών. 

4,21 0,72 0,96 

4
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4,35 0,76 0,86 

3. Παρέχει στο διδακτικό προσωπικό του ίσες ευκαιρίες. 4,5 0,7 0,96 

6. Ο διευθυντής συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες 

του σχολείου και λειτουργεί ως πρότυπο. 

4,23 0,8 0,96 

16. Καταγράφει με σαφήνεια το όραμα, τους στόχους 

και τις αρχές του σχολείου και δεσμεύει τους 

εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση τους. 

4 0,89 0,96 

18. Γνωρίζει τη νομοθεσία, συνεργάζεται με τους 

ανωτέρους του και ενημερώνει το προσωπικό του. 

4,6 0,61 0,96 

22. Φροντίζει να ενημερώνει καθημερινά τους 

εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα, τις δραστηριότητες 

και τα προβλήματα του σχολείου. 

4,42 0,71 0,96 

24. Αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς αντικειμενικά 

και δίκαια σε κάθε περίπτωση. 

4,41 0,71 0,96 

25. Είναι ευέλικτος και δεν διστάζει να κάνει αλλαγές. 4,27 0,74 0,96 
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Δ. Παρουσίαση Μ.Τ. και Τ.Α.
   

και του συντελεστή α των προτάσεων κάθε 

διάστασης παρακίνησης στους διευθυντές 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΤ ΤΑ CRONBACH'S 

ALPHA 

1
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ :ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ-ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 

4,47 0,64 0,76 

2.Αναδεικνύει και αξιοποιεί τα προσόντα και τα 

ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

4,56 0,55 0,93 

14.Φροντίζει για τη συνεχή επαγγελματική ανέλιξη και 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

4,08 0,7 0,93 

17. Αναγνωρίζει και υλοποιεί νέες ιδέες των 

εκπαιδευτικών. 

4,49 0,6 0,93 

19. Εκτιμά και αναγνωρίζει τη αξία της προσφοράς των 

εκπαιδευτικών επιβραβεύοντας τις προσπάθειες τους. 

4,74 0,5 0,93 

2
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ 

ΚΛΙΜΑΤΟΣ-ΚΑΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4,71 0,52 0,76 

1.Ο διευθυντής ενθαρρύνει τη δημιουργία θετικού 

εργασιακού κλίματος στο σχολείο. 

4,87 0,41 0,93 

4. Συμβάλλει στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και 

καλών διαπροσωπικών και εργασιακών σχέσεων με το 

προσωπικό. 

4,72 0,46 0,93 

5. Καλλιεργεί το πνεύμα συνεργασίας στο σχολείο. 4,72 0,56 0,93 

9. Φροντίζει να υπάρχει καθαριότητα και ασφάλεια για 

όλους στο σχολείο. 

4,85 0,37 0,93 

10. Εμπλουτίζει τα εποπτικά μέσα που κρίνονται 

απαραίτητα από τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία. 

4,59 0,55 0,93 

12. Αναπτύσσει καλές διαπροσωπικές σχέσεις με το 

προσωπικό και τους μαθητές του σχολείου. 

4,74 0,5 0,93 

13. Καλλιεργεί δίαυλο επικοινωνίας με τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. 

4,72 0,51 0,93 

15. Συμβάλλει στη διατήρηση ήρεμου κλίματος 

ακούγοντας τα παράπονα και διευθετώντας τα 

προβλήματα. 

4,79 0,41 0,93 

21. Ενδιαφέρεται για τους προβληματισμούς τους, τα 

συναισθήματα τους και τις φιλοδοξίες τους και 

φροντίζει για την ικανοποίηση των αναγκών τους. 

4,44 0,75 0,93 

23. Αναπτύσσει κουλτούρα συνεργασίας και αμοιβαίου 4,7 0,52 0,93 
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σεβασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου. 

3
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ:ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

4,57 0,62 0,64 

7. Καθορίζει τους στόχους και το όραμα του σχολείου 

σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό. 

4,67 0,48 0,93 

8. Εφαρμόζει συμμετοχική διοίκηση εμπλέκοντας τους 

εκπαιδευτικούς στη διαδικασία λήψης απόφασης. 

4,56 0,68 0,93 

11. Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, ευθύνες και να εισάγουν εναλλακτικές 

μεθόδους διδασκαλίας. 

4,69 0,52 0,93 

20. Καθοδηγεί και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο 

έργο τους. 

4,56 0,64 0,93 

26. Συμβάλλει στην ελεύθερη εισαγωγή και εφαρμογή 

καινοτομιών. 

4,38 0,75 0,93 

4
η
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4,58 0,58 0,72 

3. Παρέχει στο διδακτικό προσωπικό του ίσες ευκαιρίες. 4,79 0,41 0,93 

6. Ο διευθυντής συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες 

του σχολείου και λειτουργεί ως πρότυπο. 

4,49 0,6 0,93 

16. Καταγράφει με σαφήνεια το όραμα, τους στόχους 

και τις αρχές του σχολείου και δεσμεύει τους 

εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση τους. 

4,15 0,67 0,93 

18. Γνωρίζει τη νομοθεσία, συνεργάζεται με τους 

ανωτέρους του και ενημερώνει το προσωπικό του. 

4,7 0,47 0,93 

22. Φροντίζει να ενημερώνει καθημερινά τους 

εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα, τις δραστηριότητες 

και τα προβλήματα του σχολείου. 

4,51 0,6 0,93 

24. Αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς αντικειμενικά 

και δίκαια σε κάθε περίπτωση. 

4,85 0,43 0,93 

25. Είναι ευέλικτος και δεν διστάζει να κάνει αλλαγές. 4,6 0,6 0,93 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής 

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και 

μόνον.» 

 

 

 

Υπογραφή:  


