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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για τη συμβολή της διαχείρισης του 

χρόνου στη διοίκηση των οργανισμών. Οι οργανισμοί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες, ακολουθούν 

τις αρχές της διοίκησης, οι οποίες σε συγκερασμό με τη διαχείριση χρόνου προσπαθούν να 

αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Στις μέρες μας η αναγνώριση της σημασίας της 

διαχείρισης του χρόνου μετατοπίστηκε και στο χώρο της εκπαίδευσης ως παράγοντας που 

βελτιώνει την ποιότητα στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και καταπολεμά το άγχος. Τα 

δεδομένα, που διαρκώς αλλάζουν, απαιτούν ένα σχολείο ευέλικτο και καινοτόμο, προσαρμοσμένο 

στις αλλαγές και ικανό να παρέχει γνώση στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας.   

         Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει βασικά ζητήματα διαχείρισης 

χρόνου και αποτελεσματικής διοίκησης σε θεωρητικό επίπεδο, μέσα από τις απόψεις θεωρητικών 

του πεδίου όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Επίσης, αναλύεται και το πρακτικό 

πεδίο, ερευνώντας και μελετώντας τον τρόπο διαχείρισης του εργασιακού χρόνου των 

Προϊσταμένων νηπιαγωγείων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η παρούσα 

εργασία εξετάζει αν και κατά πόσο οι παράγοντες και οι στρατηγικές της διαχείρισης χρόνου, που 

χρησιμοποιούν οι Προϊσταμένες επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Το 

δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 73 Προϊσταμένες σχολικών μονάδων του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, οι οποίες απάντησαν σε ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από τέσσερα μέρη. Η 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS.    

 

Λέξεις – κλειδιά: διαχείριση χρόνου, σχολική αποτελεσματικότητα, Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου 
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Abstract 

 In last decades there has been interest in the contribution of time management in the 

administration of organizations. The organizations that provide facilities, are following the 

principals of management, which blended with time management are trying to cope with the 

challenges of the 21st century. Nowdays, the recognition of the importance of time management 

shifted in the field of education as a factor that improves the quality of provided educational 

facilities and eliminates stress. The constantly changing data demands a flexible and innovative 

school, adapted to change and capable of providing knowledge in the enviroment of technology. 

The intention of the present thesis is to demonstrate basic issues of time management and 

school effectiveness on the theoretical level, through the theories of the experts in the field as 

regards the educational organizations. However, the practical level is also analyzed through research  

on the way that administrators of kindergarden in Eastern Thessaloniki, Greece, manage their 

working time. The present research examines if and how the factors and strategies of time 

management that administrators use, affects the effectiveness of their educational organizations. 

The study was conducted using a sample of preschool principals who were asked to complete a  

questionnaire and it has been used the SPSS program for the analysis of evidence. 

 

Keywords: time management, school effectiveness, Principal of kindergarden  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον παγκοσμίως για την Προσχολική Αγωγή 

συμπεριλαμβάνει την τάση για ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Η σχετική βιβλιογραφία αναδεικνύει ότι η προσχολική ηλικία είναι η μόνη 

περίοδος στον κύκλο της ζωής που ο άνθρωπος μπορεί να αυξήσει το δείκτη της ευφυΐας του, 

αποτελώντας έτσι κρίσιμη και ουσιαστική περίοδο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Ο 

ρόλος του νηπιαγωγείου αποδεικνύεται επομένως σημαντικός για την κοινωνικο-συναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών αλλά και για την πρόληψη τυχόν μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και για τη 

σχολική επιτυχία και για καλύτερη επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση στις μεγαλύτερες 

ηλικίες.   

Με τη διαφοροποίηση των κοινωνικών συνθηκών, τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και την 

περαιτέρω αποκέντρωση των εκπαιδευτικών συστημάτων, οι ρόλοι μεταβάλλονται και οι αλλαγές 

που επέρχονται στα σχολεία απαιτούν από τους διευθυντές να είναι προσανατολισμένοι στο 

μέλλον, ικανοί διαχειριστές των αλλαγών, ενήμεροι για τις νέες μεθόδους, ώστε να υποστηρίζουν 

το εκπαιδευτικό προσωπικό, να διευρύνουν τις απαιτούμενες ικανότητες τους για σχολική 

βελτίωση, αλλά και να αναπτύσσουν σύνθετες διοικητικές δεξιότητες (Γεράκη, 2013). 

 Είναι γεγονός πως τα διευθυντικά στελέχη των σύγχρονων ελληνικών σχολείων καλούνται 

να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός έργου που δεν εξαντλείται στη διεκπεραίωση μόνο των 

διοικητικών εντολών της πολιτείας. Συγκεκριμένα, μετά τη δεκαετία του 1980 έρευνες για το 

αποτελεσματικό σχολείο  αναφέρουν πως η διεύθυνσή του πρέπει να λειτουργεί πέρα από 

γραφειοκρατικού τύπου αντιλήψεις με σκοπό την ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας (Πασιαρδής 

και Πασιαρδή, 2000).  Σύμφωνα με τις νέες αντιλήψεις, λοιπόν, ο Διευθυντής καλείται να 

ανταποκριθεί σε πολλούς ρόλους, δηλαδή να συμβάλλει στη βελτίωση της διδασκαλίας και της 

μάθησης ως εκπαιδευτικός ηγέτης, να μεταδίδει στους άλλους το όραμα της αλλαγής ως 

μετασχηματιστικός ηγέτης, να τους κατευθύνει, να τους παρακινεί και επιπλέον να διεκπεραιώνει 

τα τυπικά γραφειοκρατικά και διοικητικά καθήκοντά του. 

 Στα πλαίσια, λοιπόν, της εποχής μας η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου καλείται κι αυτή με 

τη σειρά της να αντεπεξέλθει στο διττό ρόλο που της έχει προσδώσει το νομοθετικό πλαίσιο της 

Προσχολικής Εκπαίδευσης. Από τη μια πλευρά, οφείλει να διεκπεραιώσει τα διοικητικά της 

καθήκοντα και από την άλλη να ασκήσει τον παιδαγωγικό της ρόλο επιδιώκοντας να είναι 

παραγωγική και αποτελεσματική συγχρόνως. Σε μια εποχή που ο φόρτος εργασίας για την άσκηση 

των διοικητικών καθηκόντων στις σχολικές μονάδες έχει αυξηθεί, είναι προφανές ότι η παράλληλη 

άσκηση διοικητικού και διδακτικού έργου δυσχεραίνει τόσο την άσκηση των διοικητικών και 
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διδακτικών τους καθηκόντων και τις συνθήκες εργασίας τους όσο και το εκπαιδευτικό έργο του 

Νηπιαγωγείου. Για να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία, η Προϊσταμένη πρέπει να βελτιώσει τη 

διαχείριση του εργασιακού της χρόνου, αξιοποιώντας τον εποικοδομητικά και στοχεύοντας στην 

παραγωγή έργου υψηλής ποιότητας. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε έντονη αναγνώριση της σημασίας 

του χρόνου κατά κύριο λόγο εξαιτίας του αναπτυσσόμενου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο 

και στις διαρκώς αυξημένες απαιτήσεις για παροχή καλύτερων υπηρεσιών.  

 Δεδομένου πως η διοίκηση της εκπαίδευσης στη χώρα μας ασκείται συγκεντρωτικά, οι 

αποφάσεις λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και στη συνέχεια διοχετεύονται σε περιφερειακό, νομαρχιακό και  τοπικό επίπεδο 

μέσω των οργάνων διοίκησης. Κατ' επέκταση οι αρμοδιότητες με τις οποίες είναι επιφορτισμένες οι 

Προϊσταμένες αλλά και οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ συγκεκριμένες και το περιθώριο ευελιξίας στην 

ανάληψη πρωτοβουλιών πολύ περιορισμένο. Οι Προϊσταμένες1 οφείλουν από τη μια μεριά να 

ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του σχολείου και του εκπαιδευτικού προσωπικού που 

ηγούνται και από την άλλη να πράξουν ανάλογα με τις εντολές του ανώτατου φορέα από τον οποίο 

λαμβάνουν εντολές. 

  Ο ρόλος της Προϊσταμένης στο ελληνικό νηπιαγωγείο διαφέρει κατά πολύ από το ρόλο της 

Διευθύντριας σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, όπου το σύστημα χαρακτηρίζεται 

περισσότερο αποκεντρωτικό και όπου η Διευθύντρια φέρει την πλήρη ευθύνη των πράξεών της  

ασκώντας σημαντική επιρροή στους υφισταμένους της. Το δύσκολο έργο της Προϊσταμένης είναι η  

διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο νηπιαγωγείο που διευθύνει, επιστρατεύοντας  

δεξιότητες που θα τη βοηθήσουν να εμψυχώσει το εκπαιδευτικό προσωπικό να ασπαστεί και να 

ακολουθήσει το όραμά της. Ουσιαστικά, απαιτούνται προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες και 

δεξιότητες που θα της δώσουν τη δυνατότητα να προσκομίσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

 Σε μια εποχή, όπως η σημερινή, όπου η έλλειψη χρόνου μας πιέζει ολοένα και περισσότερο, 

ενώ παράλληλα κατακλυζόμαστε από όγκο πληροφοριών και υποδείξεων αναφορικά με τις 

δυνατότητες αξιοποίησης του χρόνου μας, η αναγκαιότητα για μια αποτελεσματική Προϊσταμένη 

είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Νέες διδακτικές στρατηγικές σε συνδυασμό με την εφαρμογή των νέων 

τεχνολογιών μας επικεντρώνουν στη διαφοροποίηση των προϋποθέσεων χρήσης του διαθέσιμου 

χρόνου, αποσκοπώντας στην πλήρη αξιοποίησή του. Στην πραγματικότητα, όμως, τί συμβαίνει με 

την αξιοποίηση του εργασιακού χρόνου της Προϊσταμένης και την επιφορτισμένη με ευθύνες θέση 

της; Βελτιώνεται παράλληλα με τις υπόλοιπες αλλαγές και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το 

                                                 
1 Για πρακτικούς λόγους κρίθηκε σκόπιμη η χρήση του θηλυκού γένους, όταν γίνεται αναφορά στο αξίωμα του  

Προϊσταμένου σε συνάρτηση και με το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων είναι 

γυναίκες, όπως και αυτού του δείγματος της παρούσης έρευνας. 
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διοικητικό και διδακτικό της χρόνο; Κι αν η απάντηση που λαμβάνουμε σ' αυτήν την ερώτηση είναι 

θετική, τότε πως ερμηνεύεται η όλο και μεγαλύτερη αύξηση του χρόνου απασχόλησης στην 

εργασία και το συναίσθημα πίεσης και άγχους λόγω έλλειψης χρόνου, συνθήκες τις οποίες 

χαρακτηρίζουν ως αντιπαραγωγικές οι ερευνητές;2 Επιπρόσθετα, η διαχείριση του χρόνου της 

Προϊσταμένης πώς επιδρά στην επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας και εν τέλει οδηγεί στη 

σχολική αποτελεσματικότητα; 

 Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

σχολείων σε παγκόσμια και εθνική κλίμακα, που τη χαρακτηρίζουν μάλιστα ως τον πυρήνα της 

παιδαγωγικής έρευνας και επιστήμης,3 ωστόσο δεν έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες έρευνες 

προκειμένου να δοθεί απάντηση στη σύνδεση της διαχείρισης του χρόνου με την 

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν συλλεχθεί κατά τη 

βιβλιογραφική μας έρευνα αφορούν στη πλειοψηφία πορίσματα από σύνθεση ερευνητικών 

ερωτημάτων που, κατά κύριο λόγο, έχουν γίνει κυρίως σε οργανισμούς και επιχειρήσεις και έχουν 

επαγωγικά μεταπηδήσει στην παιδαγωγική επιστήμη, και κατά δεύτερο λόγο σ' ένα μικρό αριθμό 

σχολικών μονάδων τόσο της χώρας μας όσο και παγκόσμια.     

  Από όλα τα παραπάνω διαφαίνεται αναγκαία και τίθεται ως σκοπός της παρούσας μελέτης 

η συστηματική διερεύνηση τόσο των στρατηγικών με τους οποίους η Προϊσταμένη επιτυγχάνει να 

διαχειριστεί το χρόνο της και να είναι αποτελεσματική όσο και τον βαθμό στον οποίο υλοποιούνται 

οι στόχοι των δραστηριοτήτων της. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

ανίχνευση των παραγόντων εκείνων, υποκειμενικών και αντικειμενικών, που επηρεάζουν τη 

διαδικασία της διαχείρισης του εργασιακού χρόνου της Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου, για την 

εκτέλεση των διδακτικών και διοικητικών της καθηκόντων.  

 Το κεντρικό ερευνητικό διάβημα της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης της 

διαχείρισης χρόνου από την Προϊσταμένη και της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. 

Συγκεκριμένα, προτίθεται να εξετάσει σε ποιο βαθμό ο διττός της ρόλος τής επιτρέπει να είναι 

αποτελεσματική στην εκτέλεση των καθηκόντων της και με ποιο τρόπο η διαχείριση του χρόνου 

συμβάλλει σ' αυτό.  

 Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα θέτει ως στόχους τη διερεύνηση των εξής 

ερευνητικών ερωτημάτων: 

α) σε ποιο βαθμό υλοποιούνται αποτελεσματικά τα καθήκοντα της Προϊσταμένης, ώστε να 

χαρακτηρίζεται κατά την προσωπική της εκτίμηση ως αποτελεσματική 

β) με ποιες στρατηγικές η Προϊσταμένη διαχειρίζεται το χρόνο της 

                                                 
2 Douglas M.E. & Douglas D.N.,  p.2 

3 Creemers στο Πασιαρδής, 2004, σ. 124 
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γ) .ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της διαχείρισης του χρόνου της 

Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου 

 Για το λόγο αυτό επιχειρείται η ανίχνευση των αντιλήψεων των Προϊσταμένων για τα 

παραπάνω ερωτήματα, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη προβληματισμού σχετικά με 

τις αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση και τη διοίκηση του Νηπιαγωγείου δίνοντας έμφαση στην 

αναβάθμιση του ρόλου της Προϊσταμένης, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας.   

 Για την επίτευξη των στόχων μας, η δεδομένη μελέτη περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο - 

θεωρητικό μέρος  αποσαφηνίζονται μια σειρά από έννοιες, όπως αυτή της διοίκησης και ειδικότερα 

της εκπαιδευτικής διοίκησης, εξετάζοντας το Νηπιαγωγείο ως έναν ανοιχτό οργανισμό -

εκπαιδευτικό ή μάθησης- μέσω του οποίου επιδιώκεται η μεταβίβαση των γνώσεων, στάσεων και 

δεξιοτήτων. Παράλληλα αναλύεται εν συντομία ο ρόλος και τα καθήκοντα του διευθυντικού/ 

διοικητικού στελέχους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα τα διοικητικά 

καθήκοντα της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου, ώστε να γίνει κατανοητή η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των βασικών στελεχών που πλαισιώνουν τη διοίκηση στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, 

δίνεται αδρομερώς το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το διοικητικό ρόλο της Προϊσταμένης 

Νηπιαγωγείου με κάποιες αναφορές σε κενά που έχουν  επισημανθεί στην ελληνική νομοθεσία και 

που δυσχεραίνουν κάποιες φορές το έργο της.   

 Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους επιχειρείται μια αποσαφήνιση 

ορισμένων εννοιών, όπως αυτή του χρόνου μέσα και από την παράθεση κάποιων θεωριών 

διαχείρισης του χρόνου και την ανάπτυξη των παραγόντων που συμβάλλουν ενεργά σ’ αυτήν. Στη 

συνέχεια, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά που πρέπει, κατά τους διάφορους μελετητές, να 

συγκεντρώνει μια αποτελεσματική Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου, ενώ αναδεικνύεται και η σχέση 

διαχείρισης χρόνου και αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας, με τη διερεύνηση του 

ζητήματος της διαχείρισης του χρόνου ως παράγοντα άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης.  Η 

μελέτη ολοκληρώνεται με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου 

εμπεριέχονται τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας βιβλιογραφικής μελέτης. 

 Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας διερευνώνται οι στρατηγικές διαχείρισης χρόνου των 

Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, οι παράγοντες που επιδρούν θετικά και 

αρνητικά στη διαχείριση του χρόνου και ο βαθμός στον οποίο υλοποιούνται τα καθήκοντα τους, 

ώστε να χαρακτηριστούν αποτελεσματικές. Ειδικότερα, παρατίθεται η αφετηρία, οι στόχοι, οι 

υποθέσεις και η μεθοδολογία της έρευνας, γίνεται η ανάλυση των δεδομένων της, παρουσιάζονται 

και συζητούνται τα πορίσματά της και, τέλος επισημαίνονται η επαλήθευση ή η επιβεβαίωση των 

υποθέσεων της έρευνας. Το δεύτερο μέρος κλείνει με τα συμπεράσματα του θεωρητικού και 
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ερευνητικού μέρους της εργασίας και με προτάσεις που απορρέουν από τις διαπιστώσεις του 

πρώτου μέρους  όσο και από τα πορίσματα της έρευνας. 

  Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη 

συγγραφή του πονήματος, καθώς και το παράρτημα με το ερωτηματολόγιο και πίνακες σχετικοί με 

τα πορίσματα της έρευνας. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια αποσαφήνισης της έννοιας της Εκπαιδευτικής 

Διοίκησης και η εστίαση στο έργο της μέσα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Συγκεκριμένα, εξετάζεται ακροθιγώς ο ρόλος των διοικητικών στελεχών στην εκπαίδευση και 

εμπεριστατωμένα ο ρόλος της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με 

την παράθεση του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με το διοικητικά καθήκοντα της Προϊσταμένης 

Νηπιαγωγείου, ενώ παράλληλα υπογραμμίζονται οι νομοθετικές ελλείψεις που αναδεικνύουν και τη 

διάσταση του θέματος της έρευνάς μας. 

 

1.1 Η ανάπτυξη της έννοιας της Εκπαιδευτικής Διοίκησης 

Όποιος επιχειρήσει να διερευνήσει την επιστήμη της διοίκησης μέσα από την ιστορία θα 

προσέξει ότι η διοίκηση έχει εφαρμοστεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Παρά το γεγονός ότι η 

συνάθροιση της εμπειρίας που σχετίζεται με την διοίκηση μόλις πρόσφατα έχει καταγραφεί, 

παρατηρεί κανείς ότι στόχος της διοίκησης ανέκαθεν, όπως και τώρα, ήταν η υποκίνηση και 

παρώθηση του προσωπικού και των ομάδων σε έναν οργανισμό, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικό 

έργο και αποτελεσματικότητα μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια.  

Η Εκπαιδευτική Διοίκηση ως επιστημονικός κλάδος εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα γύρω 

στα 1950, δανειζόμενη στοιχεία και θεωρίες από τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πασιαρδής, 2004). Η 

μεταφορά των γενικών αρχών του management στο χώρο της εκπαίδευσης, το κατά πόσο δηλαδή η 

εκπαίδευση συνιστά ένα ακόμη πεδίο εφαρμογής αυτών των γενικών αρχών έχει αποτελέσει 

αντικείμενο αντιπαραθέσεων και έντονων συζητήσεων. Τα βασικά στοιχεία της διοίκησης 

χαρακτηρίζουν εν πολλοίς και την εκπαίδευση, δεδομένου ότι η εκπαίδευση είναι δυνατόν να 

εκληφθεί ως χώρος άσκησης διοίκησης, ο οποίος παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με άλλους 

χώρους, αλλά εμφανίζει και αρκετές ιδιαιτερότητες που καθιστούν απαραίτητες τόσο την 

κατάλληλη προσαρμογή των γενικών αρχών όσο και, σε αρκετές περιπτώσεις, την ανάπτυξη 

εντελώς νέων προσεγγίσεων. 

Μεταφέροντας, λοιπόν, τον ορισμό της διοίκησης στο χώρο της εκπαίδευσης, θα  

μπορούσαμε να τον αναδιατυπώσουμε λέγοντας ότι πρόκειται για την 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 διαθέσιμων πόρων μέσα από 
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λειτουργίες, όπως είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση, ο συντονισμός και ο 

έλεγχος (Κατσαρός, 2008, σ.16).   

Η νέα αυτή επιστήμη, ακολουθώντας την οδό της φυσικής εξέλιξης, πέρασε και συνεχίζει να 

περνά από διάφορες φάσεις.  Επηρεάζεται, επίσης, από διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα ανάλογα νε 

την εποχή κατά την οποία εξετάζεται, αφού είναι σίγουρο πως λειτουργεί και αυτή μέσα στο ίδιο 

συγκείμενο. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ιστορική της εξέλιξη η διοικητική επιστήμη πέρασε από τρία 

ουσιαστικά φιλοσοφικά μοντέλα: 

 την κλασική προσέγγιση, γνωστή και ως διεύθυνση προσωπικού ή οργανισμών με βάση 

το μηχανιστικό μοντέλο ή αλλιώς επιστημονική διοίκηση (scientific management) (1900-

1930) με κυριότερους εκφραστές της τους  Taylor,  Fayol, Weber, Urwick κ.α.,  

 την ανθρωπιστική προσέγγιση, γνωστή και ως διοίκηση μέσω των ανθρώπινων σχέσεων 

(human relations approach) (1930-1950) με κυριότερους εκφραστές της τους  Mayo,  

Follett,  McGregor κ.α. και 

 τη σύγχρονη προσέγγιση της διοίκησης, γνωστή και ως διοίκηση με βάση το 

συμπεριφορικό μοντέλο ή νεοεπιστημονική προσέγγιση ή διοίκηση μέσω του ανθρώπινου 

δυναμικού (human resources approach) (1950 - σήμερα) με κυριότερους εκφραστές της 

τους  Simon,  March,  Bernard, Maslow κ.α. (Πασιαρδής, 2004, σσ. 2-3). 

Η διοίκηση στην ελληνική εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει δανειστεί και υιοθετήσει στοιχεία 

και από τα τρία παραπάνω μοντέλα. Σ' αυτό που θα πρέπει να δώσουμε έμφαση, όμως, είναι πως 

όταν αναφερόμαστε σε εκπαιδευτική διοίκηση οφείλουμε να φέρουμε στο νου μας και να 

αντιμετωπίζουμε το σχολείο ως ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα. Οι μαθητές, οι δάσκαλοι, το 

κτίριο, τα μέσα διδασκαλίας, οι λειτουργικές διαδικασίες όπως είναι το σχολείο είναι ένα ανοικτό 

σύστημα4 που αποτελείται από αριθμό στοιχείων, όλα τους αλληλεξαρτώμενα και 

αλληλοσυνδεόμενα, όπως είναι και οι σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας διέπονται από 

δομημένες δράσεις, οι οποίες ακολουθούν τα πρότυπα δράσης του εκπαιδευτικού συστήματος και 

ταυτόχρονα επηρεάζονται από τις σχέσεις με την σχολική μονάδα. Τέλος, το σχολείο ως ανοικτό 

σύστημα έχει πολλαπλότητα σκοπών, λειτουργιών και στόχων, μερικοί από τους οποίους 

αλληλοενισχύονται, ενώ άλλοι έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Σ' αυτήν την περίπτωση ο 

ρόλος της σχολικής διεύθυνσης πρέπει να είναι εξισορροπητικός, πρέπει, δηλαδή, να αναζητά την 

καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Σαϊτης, 2005). 

                                                 
4 Ένα σύστημα μπορεί να είναι ανοικτό ή κλειστό. Το ανοικτό σύστημα βρίσκεται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον 

του, διαθέτει μηχανισμό ελέγχου της φύσης και της ποσότητας των εισροών και εκροών. Το σχολείο είναι ανοικτό 

σύστημα, γιατί υπάρχει και λειτουργεί μέσα σ' ένα ευρύτερο περιβάλλον με το οποίο βρίσκεται σε διαρκή 

αλληλεπίδραση (Σαϊτης, 2005, σ.61).  
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Οι κοινωνικοί σχηματισμοί που έχουν σκοπό την παροχή εκπαίδευσης, όπως είναι το 

εκπαιδευτικό σύστημα και οι εκπαιδευτικές μονάδες, έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τους την 

οργάνωση ανθρώπων, μέσων και λειτουργιών και την επιβολή τυπικών δομών συντονισμού και 

στηρίζονται στη δράση αλληλεπιδρώντων ατόμων. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά το σχολείο 

θεωρείται διακριτή τυπική οργάνωση, επιμέρους μονάδα του ευρύτερου κοινωνικού σχηματισμού 

που ονομάζουμε εκπαιδευτικό σύστημα. Πέρα από την γενική αυτή τοποθέτηση, ο ορισμός και η 

συγκεκριμενοποίηση των χαρακτηριστικών του σχολείου ως οργάνωσης εξαρτάται από την οπτική 

της προσέγγισης που υιοθετείται και από τα στοιχεία, στα οποία εστιάζει και τα οποία αναδεικνύει 

αυτή. Εξαρτάται, επίσης, από τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα σχολεία σε σχέση με άλλες 

οργανώσεις (Davies, 1981, σσ. 47-48).  

Ύστερα απ' όσα παραθέσαμε θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης ως 

ένα σύστημα δράσης που συνίσταται στην ορθολογική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων - 

ανθρώπινων και υλικών - για την πραγματοποίηση των στόχων που επιδιώκονται από τους 

διάφορους τύπους εκπαιδευτικών οργανισμών. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή το έργο της 

εκπαιδευτικής διοίκησης, που εκφράζεται με τη δραστηριότητα των ηγετικών της στελεχών, 

αποβλέπει: 

 στον ακριβή προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων, που εκφράζουν τη συνισταμένη των 

ατομικών στόχων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Δηλαδή, όλου του ανθρώπινου 

δυναμικού που με τη μορφή οργανωμένων ομάδων δρα στις σχολικές μονάδες (π.χ. 

διδάσκοντες, μαθητές, γονείς κ.α.) και το οποίο συμβάλλει στην πραγματοποίηση των 

στόχων του σχολείου 

 στην εφαρμογή κανόνων δικαίου, που ρυθμίζουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των 

εκπαιδευτικών οργανισμών 

 στη δημιουργία και στη διατήρηση του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε να 

προάγεται η ομαδική προσπάθεια μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας όλων των 

ατομικών δραστηριοτήτων κατά τρόπο συστηματικό και αποτελεσματικό 

 στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ανθρώπινων και υλικών, για τη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας  

 στον προσδιορισμό του βαθμού αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού μέσω 

της μέτρησης του παραχθέντος «εκπαιδευτικού προϊόντος» και στον καθορισμό των 

αποκλίσεων μεταξύ προγραμματισθέντων και πραγματοποιηθέντων στόχων 

 στον επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του 

εξωτερικού περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού οργανισμού, προκειμένου όλη η 
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συμπεριφορά του να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας στην οποία 

λειτουργεί. Η διοικητική αυτή διαδικασία έχει σημαντική βαρύτητα, αν λάβουμε υπόψη μας 

ότι η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας είναι συνάρτηση της ποιοτικής 

στάθμης του εκπαιδευτικού μας συστήματος (Σαϊτης, 2005, σσ. 30-31). 

Προκειμένου να προσεγγιστούν οι παραπάνω στόχοι, είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη διάσταση της συμβολής της διεύθυνσης για την αποτελεσματικότητα της 

εκπαιδευτικής μονάδας τονίζοντας ότι η ηγεσία αποτελεί έναν από τους ουσιαστικότερους 

συντελεστές της σχολικής αποτελεσματικότητας. Από τη δεκαετία του '80, ερευνητές στους τομείς 

της σχολικής αποτελεσματικότητας έχουν σταθερά ενισχύσει τη σημασία όχι μόνο της διοίκησης 

της σχολικής μονάδας αλλά και της ηγεσίας ως σημαντικού μοχλού για την αλλαγή, την εξέλιξη και 

τη βελτίωση του εκπαιδευτικού οργανισμού. Υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο για 

την ανάπτυξη της ηγεσίας αναγνωρίζοντας τη ζωτική της σημασία στην αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών μονάδων (Bush & Jackson, 2002).  

 

1.2 Το διευθυντικό /διοικητικό στέλεχος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Η Προϊσταμένη 

Νηπιαγωγείου και ο διοικητικός της ρόλος 

Πρωταρχικά, θα πρέπει να αναφερθούμε ακροθιγώς στην παράθεση των διοικητικών στελεχών 

εκπαίδευσης, ώστε να κατανοήσουμε ποιοι νοούνται ως τέτοιοι. Με βάση, λοιπόν, τη νομοθεσία5 

τα στελέχη εκπαίδευσης διακρίνονται στα εξής: 

 Στελέχη για την υποστήριξη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού έργου (π.χ. Σχολικοί 

Σύμβουλοι κ.λ.π.), 

 Διοικητικά στελέχη (Διευθυντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Νομών και Προϊστάμενοι 

Γραφείων Εκπαίδευσης), 

 Στελέχη με διοικητικές αρμοδιότητες και εκπαιδευτικό έργο (Διευθυντές και Υποδιευθυντές 

Σχολικών Μονάδων) (Βρυώνης & Γούπος, 2008).  

 Στην εργασία μας, λοιπόν, λέγοντας διευθυντικά - διοικητικά στελέχη θα πρέπει να 

επεξηγήσουμε πως θα εννοούμε στο εξής εκείνα τα στελέχη εκπαίδευσης που ανήκουν στην 

τελευταία κατηγορία, καθότι αναφερόμαστε αποκλειστικά στην Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου. 

 Τα διοικητικά στελέχη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ασκούν διοίκηση από την θέση 

την οποία κατέχουν και είναι υπόχρεοι για την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών, καθότι 

ασχολούνται με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη στελέχωση, τη διεύθυνση - ηγεσία αλλά 

και τον έλεγχο (Μπρίνια, 2008). Όσον αφορά τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν τα διοικητικά 

                                                 
5 Π.Δ. 340/83, 214/84, Ν. 1304/82, 1566/85, Υ.Α. Η/8353/22-10-1985, Γ2/4087/4-7-1995, Δ1/910/19-2-1987 
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στελέχη αυτά διακρίνονται σε τεχνικές, εννοιολογικές - κριτικές και  ανθρώπινες δεξιότητες. Οι 

πρώτες αναφέρονται στις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, που χρησιμοποιεί ένα διοικητικός για 

να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, και θεωρείται απαραίτητο να τις ανανεώνει συχνά για να 

παρακολουθεί τις εξελίξεις της εποχής. Οι εννοιολογικές - κριτικές αφορούν τις ικανότητες που 

έχουν τα στελέχη να αντιλαμβάνονται τα προβλήματα που ανακύπτουν, την προέλευση, τις 

επιπτώσεις και τα μέσα αντιμετώπισής τους αναγνωρίζοντάς τα ως επιμέρους στοιχεία 

αλληλεξαρτώμενων τμημάτων του οργανισμού. Τέλος, το είδος των δεξιοτήτων που απαραίτητα 

οφείλουν να έχουν ανεπτυγμένες σε υψηλό βαθμό όλα τα διοικητικά στελέχη είναι οι ανθρώπινες 

δεξιότητες, δηλαδή οι ικανότητες της κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, της 

εποικοδομητικής συνεργασίας με τους συναδέλφους τους, της αποτελεσματικής επικοινωνίας και 

της ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και τέλος της ανάπτυξης του αποτελεσματικού στυλ 

ηγεσίας (Τοκουσμπαλίδου, 2000, σ.13).  

 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως συγκεντρωτικό. Οι 

γενικές και σημαντικές αποφάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα λαμβάνονται στο κέντρο με ευθύνη 

του Υπουργείου Παιδείας και συμβουλευτική υποστήριξη των αρμόδιων κεντρικών οργάνων. Οι 

κανόνες, λοιπόν, θεσπίζονται στο κέντρο, ενώ η περιφέρεια κυρίως επιβλέπει την εφαρμογή των 

αποφάσεων ή λαμβάνει αποφάσεις σε λιγότερα και μικρότερης σημασίας εκπαιδευτικά ζητήματα. 

Η εφαρμογή, όμως, των αποφάσεων, η οποία γίνεται με ευθύνη της περιφέρειας, αφήνει αρκετά 

περιθώρια αυτονομίας. Η μετάβαση από ένα έντονα συγκεντρωτικό σ' ένα αποκεντρωμένο 

σύστημα γίνεται σταδιακά και η προσπάθεια αυτή πρέπει να στηριχθεί (Πρίντζας, 2003, σ.23). 

 Από την άλλη πλευρά, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο 

χαρακτηρίζεται ως πολύπλοκο, λόγω του μεγέθους και του  πλήθους δομών και ανταποκρίνεται στα 

μηχανιστικά γραφειοκρατικά μοντέλα με σχετικές ιδιομορφίες. Το σύστημα είναι ιεραρχικά 

δομημένο (γραμμική οργάνωση) και σχηματικά παρουσιάζεται ως μια πυραμίδα, στην κορυφή της 

οποίας βρίσκεται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη βάση της το σύνολο των 

Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων. Οι διοικητικές αρμοδιότητες βαραίνουν κυρίως την 

κορυφή της πυραμίδας και μειώνονται όσο κατεβαίνουμε προς τη βάση, η οποία έχει αποκλειστικά 

εκτελεστικές αρμοδιότητες και μηδαμινή εξουσία στο επίπεδο μόνο του διευθυντή σχολικής 

μονάδας. Ο βαθμός δηλαδή της διοικητικής υπευθυνότητας, αν θέλαμε να τον παραστήσουμε 

σχηματικά, θα αποτελούσε μια αντεστραμμένη πυραμίδα με την κορυφή σαν βάση, η αστάθεια της 

οποίας είναι δεδομένη (Ανδρέου, 1994, σσ.136-137).   

 Παρόλα αυτά, ο ρόλος των διευθυντών έχει γίνει αντικείμενο σημαντικής μεταβολής κατά 

τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η κατάληψη της διευθυντικής θέσης θεωρείται ένα στάδιο εξέλιξης στη 

σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού και ο ρόλος του διευθυντή χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο ως 
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εκτελεστικός και συντονιστικός εξαιτίας του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος.   

 Ειδικότερα, τα Νηπιαγωγεία με βάση το Π.Δ. 200/98 είναι αυτόνομες μονάδες παροχής 

προσχολικής αγωγής και λειτουργούν σ' όλες τις περιοχές της χώρας ως μονοθέσια, διθέσια και 

τριθέσια ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων τα οποία φοιτούν σ' αυτά. Από διοικητική σκοπιά, ως 

αυτόνομες μονάδες έχουν τη δική τους περιφέρεια από την οποία δέχονται νήπια για εγγραφή, δικό 

τους αρχείο με όλα τα προβλεπόμενα βιβλία, δικό τους πρόγραμμα εργασίας, σύλλογο διδασκόντων 

και δική τους διεύθυνση. Οι Προϊστάμενοι κρίνονται ως αρμόδιοι για την άσκηση των 

διευθυντικών και άλλων καθηκόντων στα Νηπιαγωγεία, όπως συμβαίνει και στις άλλες διοικητικές 

υπηρεσίες. 

 Η διοίκηση των σχολικών μονάδων ασκείται από τον Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή  και το 

Σύλλογο Διδασκόντων σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 1566/85 περί δομής και λειτουργίας της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά το θεσμό του Διευθυντή ορίζεται ότι: «ο Διευθυντής 

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

την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των 

αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων. Μετέχει, επίσης, στην αξιολόγηση του έργου των 

εκπαιδευτικών και συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους». Ο διευθυντής σε κάθε 

περίπτωση βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και 

επιστημονικός-παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο (Υ.Π.105657/16-10-2002). 

 Στην προσπάθεια ομαδοποίησης των γενικών λειτουργιών της εκπαιδευτικής διοίκησης 

αναφέρεται πως το βασικό διοικητικό έργο στο εκπαιδευτικό σύστημα έγκειται στα εξής: 

 καθορισμό και ανάπτυξη αντικειμενικών και πολιτικών στόχων τόσο για τη λειτουργία 

του συστήματος όσο και για τη λειτουργία της διοίκησης, προκειμένου να επιτύχει στο 

έργο της 

 προτροπή, παροχή βοήθειας και προσανατολισμό των δομών του συστήματος με στόχο 

την επιτυχία των σκοπών του 

 εντοπισμό προβλημάτων, επεξεργασία και λήψη αποφάσεων για την επιτυχία του έργου 

εκπαίδευσης 

 συντονισμό των προσπαθειών για την ανάπτυξη του συστήματος, κατάρτιση 

προγραμμάτων ανάπτυξης και εφαρμογής τους 

 προγραμματισμό και εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών 

 εξασφάλιση, προμήθεια, διοίκηση και διαχείριση χρηματοδοτικών πόρων για την 

αρμονική λειτουργία του συστήματος 
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 διεύθυνση προσωπικού 

 εντοπισμό και ανάλυση των κοινωνικών προβλημάτων και κοινωνικοοικονομικών 

αναγκών και λήψη αποφάσεων για την επίλυσή τους (Ανδρέου, 1994, σσ. 128-129). 

 Στην πράξη, οι Προϊστάμενοι Νηπιαγωγείου είναι υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία της 

σχολικής μονάδας, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και 

των υπηρεσιακών εντολών, την τήρηση, τη θεώρηση και το κλείσιμο των βιβλίων, καθώς και τον 

οικονομικό απολογισμό και τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Το γεγονός ότι τα 

Νηπιαγωγεία είναι μονοθέσια ή ολιγοθέσια δεν σημαίνει ότι οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων 

δεν έχουν ευθύνη για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της σχολικής μονάδας ή ότι δεν έχουν 

τις ίδιες διοικητικές υποχρεώσεις και καθήκοντα με τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων. 

Επιπρόσθετα, το διδακτικό ωράριο τους, σε αντίθεση με αυτό των Διευθυντών των Δημοτικών 

Σχολείων, δεν διαφέρει από αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου.   

 Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο6 δεν περιγράφονται 

αναλυτικά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων, παρά μόνο στο 

αποτυπώνονται κάποιες ειδικές αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων Προσχολικής Αγωγής 

(άρθρο 39, παράγραφο 5). Την ίδια στιγμή στην ίδια Υπουργική Απόφαση καταγράφονται 

λεπτομερώς τα καθήκοντα όλων των στελεχών της εκπαίδευσης, των διδασκόντων στα σχολεία 

αλλά και των συλλόγων διδασκόντων.  

 Όσον αφορά την επιλογή Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων νόμος τροποποιεί την πλήρωση 

θέσης Προϊσταμένης διευκρινίζοντας πως ως προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων Δημοτικών 

Σχολείων και Νηπιαγωγείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική 

υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την οποία αφορά η επιλογή 

(Ν. 4327/2015, άρθρο 17). Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση 

της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με λιγότερα 

χρόνια υπηρεσίας.7  Στη συνέχεια, οι Προϊστάμενοι επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά 

υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), στα οποία συμμετέχουν επιπλέον 

α) ένας σχολικός σύμβουλος και β) ένας εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική 

υπηρεσία. Τα ανωτέρω επιπλέον μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του οικείου 

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.  

 Τα κριτήρια επιλογής των Προϊσταμένων νηπιαγωγείων είναι ιδίως η προσωπικότητα και η 

                                                 
6  Υ.Α. Φ.353.1/324/105.657/Δ1/810-2002, ΦΕΚ 1340/16-10-2002. τομ.  Β 

7 Ν. 2347/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες 

διατάξεις», Άρθρο 17. 
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γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει 

προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο 

παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται 

από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των 

σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση 

και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε., την 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, τη συμμετοχή σε συμβούλια, 

επιτροπές ή ομάδες εργασίας, την κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, τη συμμετοχή σε όργανα 

διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και 

επίσημες διακρίσεις και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει 

από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση 

διοικητικού έργου.8  

 Εν κατακλείδι,  κατά τη διάρκεια μιας οποιασδήποτε ημέρας η Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου 

εκτελεί ένα ευρύ φάσμα από καθήκοντα που απαιτούν πολλές και διαφορετικές δεξιότητες. Μαζί μ' 

αυτά, υπάρχουν και οι πιέσεις που δέχεται για να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικές επιχειρησιακές 

μεθόδους. Επιπλέον πιέσεις προέρχονται από το γεγονός ότι θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους 

ανθρώπους εκτός του σχολείου: με διοικητικά συμβούλια, με στελέχη εκπαίδευσης και με το 

προσωπικό της περιοχής στην οποία βρίσκεται το σχολείο (Phyllis, 2005, σ.50). Παρόλα αυτά, 

όπως ήδη επισημάνθηκε, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου δεν 

περιγράφονται αναλυτικά και εκτενώς από το νομοθετικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα γίνεται με 

το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου9, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ένα πλήθος 

προβλημάτων στην εκτέλεση των καθηκόντων της.  

 

1.3 Το νομοθετικό πλαίσιο για το διοικητικό ρόλο της Προϊσταμένης  Νηπιαγωγείου 

 Μελετώντας τη νομοθεσία περί διοικητικών καθηκόντων της Προϊσταμένης αναδείχθηκαν 

κάποια κενά που δυσκολεύουν τη διαχείριση του εργασιακού ωραρίου της όσον αφορά την 

ολοκλήρωση των εργασιακών της καθηκόντων. Καταρχήν, δεν αναφέρονται αναλυτικά τα 

καθήκοντά της ως διοικητικού στελέχους, αλλά περιορίζονται σε μια γενική περιγραφή των 

αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της. Κατ' επέκταση, συμπεραίνουμε πως τα καθήκοντά της 

είναι ίδια με αυτά του Διευθυντή και Υποδιευθυντή του Δημοτικού Σχολείου αλλά καθώς διαθέτει 

                                                 
8 Ν. 2347/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες 

διατάξεις», Άρθρο 20  

9 Υ.Π.105657/16-10-2002 
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λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό δεν κατανέμονται ανάλογα και οι αρμοδιότητες. Έτσι, η 

Προϊσταμένη επιβαρύνεται με την διοικητική εργασία, ενώ παράλληλα πρέπει να επιτελέσει και το 

εκπαιδευτικό της έργο. 

 Σχετικά με την ασαφή καταγραφή των καθηκόντων της Προϊσταμένης αναφέρεται πως η 

δυστοκία αυτή περιορίζει τη δυνατότητα προσδιορισμού και αξιολόγησης των θέσεων και των 

προσόντων που απαιτούνται για την πλήρωση της εν λόγω θέσης. Αναλογιζόμενοι την παντελή 

έλλειψη διοικητικής επάρκειας σε συνδυασμό με τα προβλήματα που ανακύπτουν λόγω της θέσης, 

πολύ συχνά εμφανίζεται το φαινόμενο οι Νηπιαγωγοί να αρνούνται να θέσουν υποψηφιότητα για 

Προϊσταμένη, οπότε αναγκάζεται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης να ορίσει μια υποχρεωτικά. Αν ο ορισμός της Προϊσταμένης συνεχίσει να εξαρτάται 

από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τότε όλοι οι νηπιαγωγοί θα πρέπει να εκπαιδεύονται εκ των 

προτέρων σε ετήσια βάση σε διοικητικά θέματα και θέματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας και 

να τηρείται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των διοικητικών αρμοδιοτήτων και των λοιπών 

καθηκόντων των εκπαιδευτικών. Όλη η παραπάνω διαδικασία, καθίσταται όπως είναι εύκολα 

κατανοητό, αρκετά χρονοβόρα και πολυεπίπεδη και απαιτεί ριζικές τομές στο υπάρχον σύστημα 

προσχολικής εκπαίδευσης (Σαϊτης 2008).      

 Καθώς, λοιπόν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης εντάσσονται α) η 

καθοδήγηση και η υποστήριξη των μελών του εκπαιδευτικού συλλόγου και ιδιαίτερα των 

νεοδιόριστων, με όπλα την παρώθηση και την ενημέρωση, β) η δημιουργία του κατάλληλου 

σχολικού κλίματος που θα ενθαρρύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία και γ) η επίλυση των 

διαρκώς ανακυπτόμενων γραφειοκρατικών θεμάτων, η ανάγκη για υποστήριξη και παροχή 

δυνατοτήτων για την παροχή ποιότητας στην εκπαίδευση κρίνεται αναγκαία. Ο Σαϊτης 

αναφερόμενος Προκύπτει, επομένως, ότι για την προετοιμασία και τη βελτίωση της θέσης των 

Προϊσταμένων είναι απαραίτητη η συστηματική εκπαιδευτική και επιμορφωτική προσφορά της 

εκπαίδευσης στους Προϊστάμενους/ες, με σκοπό τον ποιοτικό μετασχηματισμό των συνολικών 

ικανοτήτων τους και κατ' επέκταση τη βελτίωση της απόδοσής τους στο εργασιακό περιβάλλον 

(Σαϊτης, 1997, σ.33). 

 Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματικό ένα ολοκληρωμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την 

ανάπτυξη και τη βελτίωση Προϊσταμένων, θα πρέπει πρωταρχικά να θεσμοθετηθεί σε τακτική 

βάση μια διαδικασία ανίχνευσης αναγκών των σχολικών μονάδων, προκειμένου η συλλογή και 

ανάλυση των στοιχείων να σχετίζονται με τις πραγματικές επιμορφωτικές ανάγκες του 

προσωπικού. Άν λάβουμε δε υπόψη ότι οι Προϊσταμένες δεν έχουν τις βασικές γνώσεις του 

management θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που θα διδάσκει θεματικές ενότητες 

σχετικές με την οργάνωση και τον προγραμματισμό του Νηπιαγωγείου, την ανάπτυξη και τη 
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βελτίωση των διαπροσωπικών τους ικανοτήτων αλλά και της ικανότητας να εξελίσσονται και να 

προσαρμόζονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Είναι, μάλιστα, σκόπιμο να αποφεύγεται 

ο θεωρητικός χαρακτήρας των προγραμμάτων αυτών και οι παρεχόμενες γνώσεις να έχουν αξία για 

την καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών, να ενσωματώνουν δηλαδή τα θεωρητικά πορίσματα 

στη σχολική πραγματικότητα (Κωστίκα, 2004, σ.45). 

 Οι ισχυρισμοί που συχνά ακούγονται σχετικά με την ολιγωρία και αμέλεια του Υπουργείου 

να επιλύσει το θέμα της διοίκησης του Νηπιαγωγείου είναι πως πρόκειται για μικρές σχολικές 

μονάδες με μικρό αριθμό προσωπικού και άρα περιορισμένες διοικητικές λειτουργίες. Όπως, όμως, 

ήδη τονίστηκε το διδακτικό ωράριο της Προϊσταμένης δεν διαφέρει απ' αυτό των υπόλοιπων 

εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου, ενώ το ολιγομελές διδακτικό προσωπικό των Νηπιαγωγείων δεν 

επιτρέπει τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων, όπως συμβαίνει σε άλλες σχολικές μονάδες. Εάν 

λάβουμε, μάλιστα, υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια ο φόρτος εργασίας για την άσκηση των 

διοικητικών καθηκόντων στις σχολικές μονάδες έχει αυξηθεί, είναι προφανές ότι η παράλληλη 

άσκηση διοικητικού και διδακτικού έργου δυσχεραίνει τόσο την άσκηση των διοικητικών και 

διδακτικών καθηκόντων και τις συνθήκες εργασίας των επικεφαλής όσο και το εκπαιδευτικό έργο 

του Νηπιαγωγείου συνολικότερα. 

 Επιπλέον, η Προϊσταμένη πολλές φορές την ημέρα είναι υποχρεωμένη να εγκαταλείψει τη 

διδασκαλία για να απαντήσει στο τηλέφωνο ή για να εξυπηρετήσει κάποιον τρίτο, που είτε θα 

ζητήσει πληροφορίες είτε θα χρειάζεται κάτι σχετικά με το παιδί του. Συνεπώς, βρίσκεται σε μια 

διαρκή εγρήγορση, εξαιτίας των πολλών λειτουργιών που καλείται να επιτελέσει αλλά και εξαιτίας 

της μικρής ηλικίας των παιδιών. Επιπλέον, ζητείται από τις Προϊσταμένες να αναλαμβάνουν 

αυξημένα καθήκοντα, παραμένοντας στο σχολείο περισσότερες ώρες και να νιώθουν ενοχές για τα 

εμπόδια, που τίθενται στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αισθάνονται ότι έχουν παγιδευτεί 

από μια αυξανόμενη γραφειοκρατία, ασκούν εκτεταμένες διοικητικές αρμοδιότητες, 

αντιμετωπίζουν περισσότερους ανθρώπους, οι οποίοι εμπλέκονται και συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, χωρίς την παροχή πρόσθετης βοήθειας (Southworth, 1998, pp. 315-

316).  

 Κατά καιρούς το Συντονιστικό Όργανο των Νηπιαγωγών έχει ανακοινώσει προτάσεις που 

αφορούν το πρόβλημα με το εργασιακό ωράριο της Προϊσταμένης και όλες συγκλίνουν στην 

τροποποίηση της άσκησης διοίκησης στα Νηπιαγωγεία, στην ελάφρυνση του ωραρίου της 

Προϊσταμένης και στην βελτίωση του ρόλου της. Η τελευταία πρόταση αφορά στην αναβάθμιση 

του θεσμού με την αντικατάσταση των Προϊσταμένων των νηπιαγωγείων με θέσεις Διευθυντών οι 

οποίες προβλέπονται στο Ν. 4327/2015, άρθρο 16. Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε να μειωθεί 

το διδακτικό ωράριο των Διευθυντών του Νηπιαγωγείου, ώστε να μπορούν να ασχοληθούν 
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αποτελεσματικά με τη διοίκηση του. Η πρόταση αυτή συνδέεται με την αύξηση της μικρής 

οργανικότητας των Νηπιαγωγείων στη χώρα μας και τη δυνατότητα της συνένωσής τους.  

 Επιπρόσθετα, το ίδιο Όργανο έκανε στο παρελθόν πολύ μεγάλο αγώνα για την εισαγωγή 

μιας νέας ειδικότητας βοηθητικού προσωπικού, μόνο για Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, αυτή του 

σχολικού βοηθού, ο οποίος δε θα έχει παιδαγωγικό ρόλο και διδακτικά καθήκοντα. Ειδικότερα, οι 

σχολικοί βοηθοί είναι το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου και συμβάλλει στην εύρυθμη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων (Support Stuff). Τα καθήκοντά τους έχουν πολλά κοινά στοιχεία 

με αυτά των επιστατών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπακούουν στο Σύλλογο Διδασκόντων και 

στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου σε θέματα βοηθητικής εργασίας του σχολείου, ανοίγουν και 

κλείνουν το σχολείο, προσέχουν και επιτηρούν το χώρο εξωτερικά του σχολείου και φροντίζουν με 

κάθε τρόπο για την ασφαλή είσοδο και αποχώρηση όλων των μαθητών, φροντίζουν, σε συνεργασία 

με την καθαρίστρια ώστε ο εσωτερικός και εξωτερικός περίβολος του σχολείου να διατηρείται 

καθαρός, τακτοποιούν τα τραπεζάκια και τις καρέκλες στις αίθουσες μετά το πέρας του 

προγράμματος ή και μετά από εκδηλώσεις και κάθε είδους συναντήσεις του πραγματοποιεί η 

σχολική μονάδα, μεταφέρουν την αλληλογραφία του σχολείου, αναζητούν τους κατάλληλους 

τεχνίτες για την επιδιόρθωση φθορών, την αντικατάσταση ή επισκευή οποιωνδήποτε αντικειμένων 

στους χώρους του σχολείου (υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, μαραγκούς σιδηρουργούς κλπ.) και 

αναφέρουν στην Προϊσταμένη την αποκατάσταση των ζημιών. 

  Εκτός των ανωτέρω μπορεί να τους ανατεθεί και οποιαδήποτε άλλη εργασία, η οποία θα 

καθορίζεται από τα όργανα Διοίκησης της σχολικής μονάδας και θα αποβλέπει στην εύρυθμη 

λειτουργία της. Η εισαγωγή αυτής της νέας ειδικότητας θα συνέβαλε καθοριστικά στην επίλυση 

προβλημάτων της λειτουργίας του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, που σχετίζονται με την ασφάλεια 

των παιδιών κατά τη διάρκεια της δεύτερης βάρδιας του Ολοημέρου, που η Νηπιαγωγός είναι μόνη 

της, γεγονός εξαιρετικά επικίνδυνο και επιπρόσθετα θα ελάφρυνε την Προϊσταμένη από καθήκοντα 

επίβλεψης του χώρου. Μέσω της Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ είχε ξεκινήσει η διαδικασία 

υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ 

ανέργους για πρόσληψη σχολικών βοηθών στις 26-8-2015, αλλά λόγω της προκήρυξης εκλογών 

αναβλήθηκε και έκτοτε δεν επανήλθε στο προσκήνιο. 

 Ολοκληρώνοντας, αξίζει να τονιστεί ότι η βελτίωση και η ανάπτυξη των Προϊσταμένων 

Νηπιαγωγείων είναι μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία, της οποίας την ευθύνη φέρει το 

Υπουργείο Παιδείας. Στη χώρα μας, τα Νηπιαγωγεία στην πλειοψηφία τους είναι μονοθέσια και 

διθέσια, πολλά από τα οποία βρίσκονται σε απομονωμένες ορεινές περιοχές ή σε νησιά. Σήμερα και 

με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα στα Νηπιαγωγεία να αυξήσουν την 

οργανικότητα τους και να γίνουν έως 6/θέσια. Η αύξηση της οργανικότητας των Νηπιαγωγείων και 
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η αναβάθμιση του ρόλου των Προϊσταμένων θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη 

οργάνωση και διοίκηση τους και γενικότερα στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

 Συνοψίζοντας το πρώτο μας κεφάλαιο, γίνεται φανερό πως το έργο ενός διοικητικού 

στελέχους στο σχολείο εκτείνεται σ’ ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων συμπεριλαμβανομένων αυτών 

του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της στελέχωσης, της διεύθυνσης - ηγεσίας αλλά και του 

ελέγχου της σχολικής μονάδας. Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου επιφορτίζεται, λοιπόν, και μ’ 

έναν επιπλέον ρόλο, αυτόν του παιδαγωγού, χωρίς, όμως, να γίνεται σαφής διαχωρισμός που να 

καθορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο. Κι ενώ αυτό μπορεί να αποτελέσει από τη μια ένα όπλο για 

την εκτέλεση των καθηκόντων της, την ίδια στιγμή μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας που θα 

πυροδοτήσει μια σειρά από εσφαλμένες ενέργειες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το έργο της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Ο χρόνος έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από καταβολής του κόσμου μέχρι σήμερα από 

ποικίλους επιστημονικούς κύκλους με διαφορετικό αντικείμενο έρευνας. Σκοπός των μελετών 

αυτών ήταν τόσο ο καθορισμός της φύσης και του περιεχομένου του όσο και των δεδομένων από τα 

οποία διέπεται και προσδιορίζεται σε σχέση με την ανθρώπινη φύση και ζωή, το φυσικό 

περιβάλλον, το σύμπαν, καθώς και τις εκάστοτε ιστορικές συνθήκες ή συγκυρίες και τα διάφορα 

φυσικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτικά και οικονομικά φαινόμενα και συστήματα (Τσακίρη, 

2001, σ. 35). Η διοίκηση της σχολικής μονάδας και η έννοια του χρόνου βέβαια συνδέονται άμεσα, 

καθότι υπάρχει ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο πρέπει να παραχθεί ένα δεδομένο 

έργο. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η αποσαφήνιση της έννοιας του σχολικού χρόνου, καθώς 

και θεωρίες διαχείρισης του χρόνου με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του μέσα από το θεωρητικό 

υπόβαθρο. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση του χρόνου ολοκληρώνουν το δεύτερο 

κεφάλαιο της εργασίας μας, καθώς συνδέονται άμεσα με την παραγωγή έργου.  

 

2.1. Ο προσδιορισμός της έννοιας του χρόνου 

 Ο άνθρωπος, λοιπόν, στην προσπάθειά του να οργανώσει τη ζωή του, όρισε την έννοια του 

χρόνου και εφηύρε τα πρώτα μέσα μέτρησης και προσδιορισμού του με την παράλληλη 

παρατήρηση των αλλαγών των φαινομένων γύρω του. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι κατέληξαν 

πως δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ροή του αλλά ούτε και να τον μετρήσουμε προς τα πίσω. 

Ουσιαστικά, μετράμε μόνο έναν πλαστό χρόνο, που μας βοηθά να έχουμε μια κοινή αναφορά με 

τους άλλους, αλλά ο ίδιος, ο πραγματικός χρόνος, δεν μπορεί να μετρηθεί. Η μέτρηση του χρόνου 

με ώρες, λεπτά και τις υποδιαιρέσεις του σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνει την επιτακτική ανάγκη των 

ανθρώπων να αποκτήσουν έναν κοινό τόπο, μια κοινή γλώσσα ώστε να συνεννοηθούν σε ζητήματα 

που αφορούν τον χρόνο (Κουτρουβίδης, 2012, σ.6). 

 Η έννοια του χρόνου, λοιπόν, μπορεί να χαρακτηριστεί ως η ακριβής μέτρηση μιας 

διαδικασίας από το παρελθόν στο μέλλον, καθώς κάθε φυσικό φαινόμενο εξελίσσεται στην έννοια 

της ορισμένης χρονικής περιόδου. Οι καθημερινές εμπειρίες αποδεικνύουν πως ο χρόνος ρέει με 

τον ίδιο πάντα ρυθμό από το παρελθόν προς το μέλλον. Στην έννοια του χρόνου η κίνηση ούτε 

μπορεί να διακοπεί αλλά ούτε και να αντιστραφεί (Blackburn, 1996). 

 Αναφορικά με τον κλάδο της εκπαίδευσης η επίσημη ελληνική πολιτεία έχει θεσπίσει τον 

υποχρεωτικό χρόνο εκπαίδευσης, τη χρονική διάρκεια του σχολικού έτους, τη διάρκεια φοίτησης 

ανά σχολική βαθμίδα, τις ώρες διδασκαλίας ανά γνωστικό αντικείμενο, το ωράριο των 

εκπαιδευτικών (Μαυρογιώργος, 1999, σ.215). Ουσιαστικά, η εκπαιδευτική διαδικασία έχει 
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οριοθετηθεί από έναν κεντρικό σχεδιασμό, ο οποίος ρυθμίζει τον χρόνο που χρειάζονται όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διευθυντές) προκειμένου να προχωρήσει και να 

ολοκληρωθεί αποτελεσματικά η διαδικασία αυτή. Σε μακροεπίπεδο, ο χρόνος σχετίζεται με 

ουσιώδεις έννοιες, όπως είναι τα χαρακτηριστικά του οργανισμού, ο στρατηγικός σχεδιασμός που 

ακολουθείται και το θεωρητικό πλαίσιο που εφαρμόζεται. Σε μικροεπίπεδο, καταδεικνύεται η 

συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ του χρόνου και των ατομικών χαρακτηριστικών των διοικούντων 

του οργανισμού, της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων, της παροχής κινήτρων και της 

συμπεριφοράς που αναπτύσσουν τα μέλη του οργανισμού (Bluedorn & Denhardt, 1988, σ.299). 

 Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του νηπιαγωγείου το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών 

καθορίζεται με βάση την Αρ.Πρωτ.127187/Ε1/01-08-2016 ΦΕΚ 2524/2016  Υπουργική Απόφαση 

«Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία». Οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το 

βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους έχουν διδακτικό ωράριο είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως. 

Συνεπώς, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, το ωράριο των συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών διαμορφώνεται ως εξής: 

 ωράριο λειτουργίας Νηπιαγωγείων με βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα: Στον εκπαιδευτικό 

του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος ανατίθεται το διδακτικό ωράριο 8:20 - 13.00 

 ωράριο λειτουργίας Νηπιαγωγείων με τμήμα πρόωρης υποδοχής και προαιρετικό ολοήμερο 

πρόγραμμα: Στον εκπαιδευτικό του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος ανατίθεται το 

διδακτικό ωράριο 7.45 - 11.50, ενώ, αντίστοιχα, στον εκπαιδευτικό του προαιρετικού 

ολοήμερου προγράμματος ανατίθεται το διδακτικό ωράριο 12:10 -16.00 

 ωράριο λειτουργίας Νηπιαγωγείων χωρίς λειτουργία τμήματος πρόωρης υποδοχής και με 

προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα 

 Στον εκπαιδευτικό του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος ανατίθεται το διδακτικό 

ωράριο 8:20 - 13.00, ενώ στον εκπαιδευτικό του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος 

ανατίθεται το διδακτικό ωράριο 12:10 -16.00. Στην περίπτωση αυτή, στην Προϊσταμένη 

ανατίθενται τέσσερις (4) ώρες διδακτικό ωράριο την ημέρα και συμπληρώνει την 5η διδακτική ώρα 

της με άσκηση διοικητικού έργου, είτε εργάζεται στο βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα, είτε στο 

προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα. 

 Ωστόσο, σε περίπτωση λειτουργίας και δεύτερου προαιρετικού ολοήμερου τμήματος, κατά 

τη διάρκεια της κοινής παραμονής τους, η μία Νηπιαγωγός ασκεί διδακτικό έργο, ενώ η άλλη 

διοικητικό εκ περιτροπής και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση η 

συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ανάθεσης διοικητικού έργου για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου, οι νηπιαγωγοί 
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παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο. 

 Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία (τα οποία 

αποτελούν τη μειοψηφία) διαμορφώνεται ως εξής: 

 Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20. 

 Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12. 

 Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία: 

I) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,  

II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,  

III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και  

IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας  

 Το ιδιόρρυθμο με την κατανομή του σχολικού χρόνου στο Νηπιαγωγείο και σε αντίθεση με 

τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, είναι πως δεν υφίσταται εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, 

από το οποίο οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για το πόσες ώρες πρέπει να διαθέσουν την ημέρα 

για την πραγματοποίηση της κάθε δραστηριότητας. Την ίδια στιγμή, όμως, αυτό δε σημαίνει ότι δεν 

υφίστανται θέματα κατανομής, προγραμματισμού, οργάνωσης, και χρήσης του διαθέσιμου 

σχολικού χρόνου. Αντίθετα, εντοπίζεται κατανομή του σχολικού χρόνου, όπου αντανακλώνται 

σημαντικές ιεραρχικές διακρίσεις χρόνου και δραστηριοτήτων. Με βάση την Υ.Α. με Αρ. 

130272/Δ1 με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου» το 

ημερήσιο πρόγραμμα αποτελείται από εναλλαγή δραστηριοτήτων, ελεύθερων και οργανωμένων με 

βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ καθορίζοντας τη διάρκεια και τη διαδοχή (βλ. Παράρτημα Πίνακα 15). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2016-2017 δόθηκε από το 

Υπουργείο Παιδείας Ωρολόγιο Πρόγραμμα με καθορισμένη μορφή και διάρκεια δραστηριοτήτων 

με την υπόδειξη πως ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε Νηπιαγωγείου είναι δυνατή η 

αναπροσαρμογή του κατόπιν συνεννοήσεως με τη Σχολική Σύμβουλο. Επίσης, για πρώτη φορά 

δόθηκε στις Προϊσταμένες διακριτά μια ώρα σε καθημερινή βάση για την εκτέλεση των 

διοικητικών της καθηκόντων (Βλ. Παράρτημα, Πίνακα 16).  

 Σ' αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει αναφορά και στους ερευνητές εκείνους που 

αντιμετωπίζουν την προσπάθεια της διαχείρισης του σχολικού χρόνου ως μια προσέγγιση που 

εστιάζει στην κυριαρχία της τεχνοκρατικής ιδεολογίας και την προτεραιότητα των μεγεθών 

κόστους και αποτελέσματος, που από το χώρο των επιχειρήσεων μεταφέρθηκαν στη μελέτη της 

εκπαίδευσης, αντιμετωπίζοντας το χρόνο ως μια παράμετρο στην εκπαιδευτική διαδικασία που 

σκοπό έχει την αύξηση της αποδοτικότητας.  Υποστηρίζεται, λοιπόν, πως μ' αυτόν τον τρόπο η 

εκπαίδευση προβάλλεται ως καταναλωτικό αγαθό, που έχει συγκεκριμένο αντίτιμο για 

συγκεκριμένο χρόνο. Είναι ο χρόνος που αγοράζεται ή πουλιέται παρά συγκεκριμένη εμπειρία, 
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διαδικασία ή αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο η εκπαιδευτική υπηρεσία προτείνεται ως 

αντικειμενικοποίηση του χρόνου που διατίθεται. Τα ίδια τα προγράμματα και τα σχολικά μαθήματα 

γίνονται διακριτά και μετρήσιμα με όρους μονάδας χρόνου με αποτέλεσμα την αποξενωτική σχέση 

με τη μάθηση, η οποία με τη σειρά της αποχωρίζεται και αποκόπτεται από το μαθητή/τρια μέσω 

εμπορεύσιμων μονάδων χρόνου (Μαυρογιώργος, 2008, σ.233). 

 Παρόλα αυτά, η αποτελεσματική διοίκηση ενός σχολείου, όπως θα δούμε στη συνέχεια, 

είναι μια πολύπλοκη, απαιτητική διαδικασία, γεμάτη προκλήσεις. Σε μια εργασιακή κατάσταση 

όπως τη σχολική εργασία, που τα πάντα λειτουργούν κάτω από την πίεση συγκεκριμένου χρόνου, η 

ανάγκη για ορθή αξιοποίηση του παράγοντα χρόνου είναι πολύ μεγάλη. Ο χρόνος ούτε 

αναπληρώνεται, ούτε αγοράζεται, ούτε αποθηκεύεται αλλά μόνον οργανώνεται και αξιοποιείται 

(Κωνσταντίνου 2005). Στόχος της σχολικής ηγεσίας, επομένως, δεν πρέπει να είναι η χαλιναγώγηση 

του χρόνου αλλά η σωστή διαχείρισή του (Beardsley, 1998), δηλαδή η εύρεση ενός τρόπου 

οργάνωσης και ιεράρχησης των δραστηριοτήτων και των ευθυνών τις οποίες καλείται να 

διεκπεραιώσει η Προϊσταμένη, μέσα στα δεδομένα και περιοριστικά χρονικά πλαίσια που διαθέτει. 

Γι' αυτό το λόγο στη συνέχεια θα προβούμε στην ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου της 

διαχείρισης του χρόνου στα πλαίσια της σχολικής μονάδας.   

 

2.2. Θεωρίες διαχείρισης του χρόνου 

 Η ορθολογιστική χρήση του χρόνου στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας είναι σημαντικό 

ζήτημα για την εκπαιδευτική διαδικασία, διότι η τελευταία απαιτεί χρόνο και προγραμματισμό. Οι 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, που κατά καιρούς αποφασίζονται από την κεντρική εξουσία, 

προκαλούν ένταση και άγχος σε όσους εμπλέκονται στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, καθότι 

ανεβάζουν τις απαιτήσεις και προαπαιτούν αναβάθμιση του ρόλου των βασικών εμπλεκομένων 

(διευθυντής, εκπαιδευτικό προσωπικό, μαθητές). Σήμερα η διαχείριση του χρόνου απ' όλα τα 

στελέχη στην εκπαίδευση φαντάζει με τις κινήσεις ενός ταχυδακτυλουργού που προσπαθεί να 

διατηρήσει στον αέρα πολλά μπαλάκια μαζί χωρίς να υπάρξει πτώση.   

 Ορισμένοι ερευνητές συσχετίζουν τη διαχείριση του χρόνου με συμπεριφορές που 

στοχεύουν στην επίτευξη μιας αποτελεσματικής χρήσης του χρόνου κατά την εκτέλεση 

δραστηριοτήτων που έχουν ορισμένο χρόνο και περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες: συμπεριφορές 

αξιολόγησης χρόνου (αυτογνωσία της χρήσης του χρόνου από κάποιον που τον βοηθούν να 

αποδεχθεί τα καθήκοντα και τις ευθύνες που του ταιριάζουν μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του), 

συμπεριφορές σχεδιασμού (αποσκοπούν στην αποτελεσματική χρήση του χρόνου, για παράδειγμα 

ιεράρχηση και καθορισμό στόχων κλπ.) και τις συμπεριφορές παρακολούθησης του χρόνου κατά 

την άσκηση δραστηριοτήτων (αποτελούν ένα στοιχείο ανάδρασης που επιτρέπει ένα όριο στην 
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επίδραση των διακοπών από άλλους) (Claessens et al, 2007, σσ. 262-263). 

 Με βάση άλλη έρευνα η διαχείριση χρόνου είναι μια στρατηγική που βοηθά το διοικητικό 

στέλεχος να αξιοποιήσει το χρόνο του αποτελεσματικά, ώστε να πετύχει τους στόχους του 

οργανισμού που διευθύνει (Μπρίνια, 2008, σ. 311). Με άλλα λόγια το πως διαχειρίζεται ένας 

Διευθυντής σχολικής μονάδας το χρόνο του συνδέεται με τη στρατηγική οργάνωση του χρόνου, 

που είναι διαθέσιμος, με βασική προϋπόθεση ο Διευθυντής να είναι βέβαιος πως κατανέμει τον 

εργασιακό χρόνο του στις σωστές δραστηριότητες, ώστε να επιτυγχάνει περισσότερα στο λιγότερο 

δυνατό χρόνο με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια. Οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για μια σωστή 

διαχείριση του χρόνου είναι οι ξεκάθαροι στόχοι, ο προσεκτικός σχεδιασμός, ο καθορισμός 

προτεραιοτήτων και δράσεων και η ικανότητα για επιτυχημένη αποκέντρωση και ανάθεση 

υπευθυνοτήτων (Mullins, 1996). Αναφέρεται επιπρόσθετα πως η έννοια διαχείριση χρόνου 

περιλαμβάνει τους εξής παράγοντες: αποτελεσματικό σχεδιασμό, χρονικό πλαίσιο, ιεράρχηση 

δραστηριοτήτων (σημαντικό/επείγον) και επένδυση του κατάλληλου χρόνου στην κατάλληλη 

δραστηριότητα (Θεοδώρου, 2015, σ.38).  

 Σύμφωνα με άλλη έρευνα, οι λειτουργίες της διοίκησης είναι ο προγραμματισμός, η 

οργάνωση, η διεύθυνση – καθοδήγηση και ο έλεγχος. Ο χρόνος και η διαχείρισή του συνυπάρχουν 

με τις λειτουργίες της διοίκησης. Έτσι, σε σχέση με το πρώτο στάδιο του προγραμματισμού, θα 

πρέπει ο Διευθυντής να πραγματοποιήσει τόσο το λειτουργικό-τακτικό ή βραχυπρόθεσμο 

προγραμματισμό όσο και το στρατηγικό ή μακροχρόνιο προγραμματισμό με διαφορά στο χρονικό 

ορίζοντα. Σε σχέση με το δεύτερο στάδιο της οργάνωσης, θα πρέπει ο διευθυντής να καθορίσει 

συγκεκριμένες εργασίες και γενικές δραστηριότητες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σε ό,τι 

αφορά το τρίτο στάδιο θα πρέπει να αναφερθεί ότι συνδέεται η αποτελεσματική ηγεσία με την 

επίτευξη στόχου από το άτομο, γεγονός που δεν μπορεί να συμβεί χωρίς την ύπαρξη 

χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα προβλέπεται ήδη από το πρώτο στάδιο του προγραμματισμού. 

Τέλος, στο τελευταίο στάδιο του ελέγχου θα πρέπει να είναι σαφές το τι, το πώς θα 

πραγματοποιηθεί, το πόσοι έλεγχοι θα γίνουν και φυσικά το πότε θα πραγματοποιηθούν 

(Κουτούζης, 1999, σσ. 19-20).   

 Οι έρευνες γενικά αναγνωρίζουν πως ένας αριθμός από τεχνικές και συμπεριφορές 

συνδέονται με την έξυπνη διαχείριση του χρόνου. Για παράδειγμα, μελέτες έχουν δείξει πως οι 

Διευθυντές χρησιμοποιούν έξυπνα και παραγωγικά το χρόνο τους θέτοντας βραχυπρόθεσμους και 

μακροπρόθεσμους στόχους, καταγράφοντας καθημερινά στο ημερολόγιο τις δραστηριότητές τους, 

θέτοντας προτεραιότητα στα τρέχοντα ζητήματα, σχεδιάζοντας και κάνοντας λίστα με όσα έχουν να 

διεκπεραιώσουν και οργανώνοντας το χώρο εργασίας τους (Macan, 1994). Αυτές οι τεχνικές και 

συμπεριφορές διαχείρισης χρόνου δείχνουν να διαθέτουν μερικά βασικά κοινά χαρακτηριστικά και 
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μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ομάδες. Έτσι, οι Britton & Tesser (1991) πρότειναν τρεις όψεις 

της διαχείρισης χρόνου: α) το βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, β) τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και γ) 

τις χρονικές συμπεριφορές. Ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός αφορά την ικανότητα του Διευθυντή να 

ξεκινά και να οργανώνει ζητήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός της ημέρας ή της 

εβδομάδας), ο μακροπρόθεσμος αφορά την ικανότητα να διαχειρίζεται θέματα στο μακρινό χρονικό 

ορίζοντα (εντός του εξαμήνου ή του χρόνου) θέτοντας στόχους, παρακολουθώντας τις σημαντικές 

ημερομηνίες και περιορίζοντας την αναβλητικότητα. Τέλος, οι θετικές χρονικές συμπεριφορές  

υποδηλώνουν ότι ο Διευθυντής είναι προσανατολισμένος στη χρήση του χρόνου εποικοδομητικά 

καταγράφοντας που ξοδεύει το χρόνο του.   

 Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ενώ υπάρχει μια ογκώδης και δημοφιλής βιβλιογραφία που 

τονίζει τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης του χρόνου, παρόλα αυτά, είναι γεγονός ότι υπάρχει 

μικρή έρευνα πεδίου όσον αφορά τη διαχείριση χρόνου. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως αυτό 

συμβαίνει επειδή τυπικά ο χρόνος αντιμετωπίζεται ως κάτι φανταστικό και όχι ως κάτι που χαίρει 

υψηλής εκτίμησης (Taylor & Mackenzie, 1986, Emanuel, 1982 Lakein, 1973). 

  Ήδη από τους πρώτους ερευνητές αναφέρθηκε ένα μοντέλο διαχείρισης χρόνου, το οποίο 

καθορίζεται από τρεις κύριους παράγοντες, οι οποίοι είναι αλληλένδετα συνδεδεμένοι (Macan 

1994). Ο πρώτος, περιγράφεται ως καθορισμός στόχων και προτεραιοτήτων, με βάση τον οποίο, το 

άτομο κερδίζει μια αίσθηση δεξιοτεχνίας για το πώς κάποιος κατανέμει τον χρόνο του, 

προσδιορίζοντας βραχυπρόθεσμους στόχους και προβαίνοντας στην υλοποίησή τους σε καθημερινή 

ή εβδομαδιαία βάση (Macan et all, 1990, σ. 766). Τη θεώρηση αυτή ήρθαν να επιβεβαιώσουν και οι 

πρώτες εμπειρικές μελέτες του Bandura (1977) και των Locke & Latham (1990) για τη σύνδεση της 

διαχείρισης χρόνου και της αντίληψης περί ελέγχου του. 

 Ο δεύτερος παράγοντας είναι οι μηχανισμοί της διαχείρισης χρόνου, οι οποίοι περιέχουν ένα 

ημερολόγιο καθημερινής χρήσης, όπου καταγράφονται τόσο τα πεπραγμένα όσο και τις 

μελλοντικές ενέργειες σε ετήσια βάση, ενώ βασική προϋπόθεση για την τήρηση του ημερολογίου 

θεωρείται η χρήση χρονοδιαγράμματος (Kaufman-Scarborough. & Lindquist, 1999, σ. 304). Ο 

τελευταίος παράγοντας είναι η προτίμηση στην οργάνωση (οργανωτικότητα) και υποδηλώνει την 

κλίση που φέρει το άτομο να οργανώνει τόσο τις καθημερινές όσο και τις εργασιακές του 

υποχρεώσεις, προβλέποντας την ίδια στιγμή τυχόν χρονικά εμπόδια (Eilam & Aharon, 2003, σ. 

306). Με την αλληλεπίδραση των τριών αυτών παραγόντων το άτομο οδηγείται στην ανάπτυξη 

ενός αισθήματος χρονικού ελέγχου, που μας καθιστά ικανούς να διακρίνουμε τις σημαντικές από 

τις ασήμαντες εργασίες. Επιπλέον, αναπτύσσεται η ικανότητα τήρησης του χρονοδιαγράμματος, η 

αποφυγή της αναβλητικότητας και ο καθορισμός του χρόνου που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί 

κάποια εργασία (Macan, 1994, σ.389).  
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 Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο μοντέλο διαχείρισης χρόνου, οφείλουμε να 

επισημάνουμε πως ο αντιληπτός έλεγχος του χρόνου είναι στενά συνυφασμένος με τις εργασιακές 

εντάσεις και τις σωματικές εντάσεις, καθώς και την εργασιακή ικανοποίηση και απόδοση. 

Ουσιαστικά, η έρευνα αυτή απέδειξε πως η ανάπτυξη του αισθήματος χρονικού ελέγχου συμβάλλει 

στη μείωση των εργασιακών, σωματικών εντάσεων και του στρες, συντελεί στην εργασιακή 

ικανοποίηση και βελτιώνει την εργασιακή απόδοση (Macan, 1994, σ.386). Τέλος, ας σημειωθεί ότι 

το μοντέλο αυτό ήρθαν να επιβεβαιώσουν και κάποιες μεταγενέστερες έρευνες με μικρές 

παραλλαγές στη σύνδεση των μεταβλητών και τις συνέπειές του ελέγχου του χρόνου. Οι Adams & 

Jex (1999) απέδειξαν με την έρευνά τους πως ο αντιληπτός έλεγχος του χρόνου αποτελεί το 

διαμεσολαβητή μεταξύ των τριών παραγόντων και των συνεπειών στο μοντέλο της Macan. Οι Jex 

& Elacqua (1999) επιβεβαιώνοντας την παραπάνω έρευνα διαφοροποιήθηκε μόνο στο γεγονός ότι ο 

αντιληπτός έλεγχος του χρόνου διαμεσολαβεί μερικώς. Τέλος, η Claessens et all (2007) 

χρησιμοποιώντας μια διαφορετική κλίμακα διαχείρισης χρόνου απέδειξε ό,τι και οι προγενέστεροί 

του, επαληθεύοντας πλήρως τη Macan.   

 Νεότεροι μελετητές ερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της διαχείρισης χρόνου και το 

μονοχρονιστικό τύπο (προτιμώμενος τρόπος εκτέλεσης καθηκόντων είναι μια εργασία κάθε φορά) 

ή τον πολυχρονιστικό τύπο (προτιμώμενος τρόπος εκτέλεσης καθηκόντων δύο ή περισσότερες 

εργασίες ταυτόχρονα). Τα ευρήματά τους οδήγησαν στο συμπέρασμα πως οι πολυχρονιστικοί τύποι 

παρουσίαζαν μεγάλα ποσοστά επίτευξης στους στόχους που είχαν τεθεί και μάλιστα ήταν αρκετά 

ευέλικτοι και προσαρμοστικοί στις αλλαγές και στις μεταβαλλόμενες συνθήκες απ' ό,τι οι 

μονοχρονιστικοί τύποι. Από την άλλη, οι μονοχρονιστικοί τύποι εμφανίζονταν τελειομανείς με 

έφεση στον λεπτομερή σχεδιασμό αλλά με μικρότερο ποσοστό επίτευξης στόχων, γιατί 

καταπιάνονταν με ένα θέμα τη φορά (Kaufman-Scarborough & Lindquist,1999).  

 Από την άλλη πλευρά, άλλοι μελετητές έδωσαν έμφαση στη σχέση της διαχείρισης του 

χρόνου και στο χαρακτηριστικό της αναβλητικότητας, που πολλοί άνθρωποι παρουσιάζουν, κατά 

την εκτέλεση του έργου τους. Την αναβλητικότητα την όρισαν ως την κατάσταση εκείνη κατά την 

οποία κάποιος αναβάλλει να αρχίσει την εκτέλεση των καθηκόντων του, επειδή γνωρίζει πως είναι 

είτε επίπονη διαδικασία είτε χρονοβόρα. Απέδειξαν, λοιπόν, πως τα άτομα που παρουσιάζουν το 

δεδομένο χαρακτηριστικό σε υψηλό ποσοστό δεν χρησιμοποιούν τεχνικές διαχείρισης χρόνου, δεν 

είναι συνεπείς στην εκτέλεση των καθηκόντων τους εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και 

δεν φέρουν την τάση να συνυπολογίζουν τους απρόβλεπτους παράγοντες (Lay και Schouwenburg 

1993). 

 Με βάση τα παραπάνω, κατανοούμε πως η διαχείριση του χρόνου διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στη διοίκηση ενός οργανισμού ή μιας σχολικής μονάδας, καθώς ο χρόνος ρέει και πρέπει να 
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αξιοποιηθεί έξυπνα τη στιγμή που παρέχεται. Η καθοριστικής σημασίας συμβολή της διαφαίνεται 

στον περιορισμό της αναβλητικότητας, στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων, στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας, στη μείωση της εργασιακής κόπωσης και του άγχους και εν κατακλείδι στην 

εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εργασίας. Οφείλουμε να κατανοήσουμε πως είναι ένα εργαλείο που 

σκοπό έχει να μας βοηθήσει καθιστώντας μας παραγωγικότερους μέσα από την εφαρμογή των 

δεξιοτήτων, που μας διδάσκει, στην καθημερινή μας ζωή. Παρόλα αυτά, όμως, φαίνεται πως η 

επιτυχία της διαδικασίας της διαχείρισης του χρόνου εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες, 

τους οποίους θα εξετάσουμε παρακάτω.    

 

2.3 Παράγοντες που συμβάλλουν στη διαχείριση του χρόνου 

 Παρόλα αυτά, η ικανότητα της σωστής διαχείρισης του χρόνου, όπως προαναφέρθηκε, δεν 

είναι ένα έμφυτο χάρισμα που κληροδοτείται στον άνθρωπο αλλά μια επίκτητη ιδιότητα, η οποία 

μπορεί να αποκτηθεί με κόπο και χρόνο. Η επιτυχία της διαχείρισης του χρόνου εξαρτάται από 

παράγοντες βαρύνουσας σημασίας, οι οποίοι επηρεάζουν και διαταράσσουν τον προγραμματισμό 

και την οργάνωση του χρονοδιαγράμματος του Διευθυντή/Προϊσταμένου (McNamara 2010).  

 Κύριος και υποκειμενικός παράγοντας με θετικό ή αρνητικό πρόσημο θεωρούνται τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά του Διευθυντή. Οι Francis-Smythe (1998) διαμόρφωσαν ένα 

συντελεστή χρονικής προσωπικότητας με πέντε κλίμακες, ο οποίος εμπεριείχε χαρακτηριστικά, 

όπως η συνέπεια, η πολυχρονιότητα ή μονοχρονιότητα (η ικανότητα ενός ατόμου να διεκπεραιώνει 

ταυτόχρονα πολλαπλές ή μεμονωμένες εργασίες), ο σχεδιασμός και η εγρήγορση (Claessens et all, 

2007). Η έρευνά τους έδειξε πως τα άτομα, που διέθεταν υψηλά ποσοστά στα χαρακτηριστικά αυτά 

αποδείχθησαν και πολύ αποτελεσματικοί Διευθυντές. Επιπρόσθετα, στα ατομικά χαρακτηριστικά 

μπορούν να προσμετρηθούν η εργασιακή εμπειρία, η ηλικία, η εργασιακή ικανότητα και η 

εφαρμογή εξειδικευμένης γνώσης στη διαχείριση του χρόνου (Pansiri & Temtime, 2010).  

 Επίσης, η ισορροπημένη εργασιακή ζωή θεωρείται πως συντελεί στη διαχείριση του χρόνου, 

καθώς πρόκειται για μία κατάσταση, που στη σημερινή κοινωνία φαντάζει με ουτοπική. Ο όρος 

αυτός περιλαμβάνει χαρακτηριστικά, όπως η συνολική διάρκεια εργασιακής απασχόλησης σε 

καθημερινή βάση, η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε τρίτους (υφισταμένους) και η αξιοποίηση των 

ικανοτήτων και των δεξιοτήτων όλων των προσώπων που εμπλέκονται στη διοίκηση (Wright, 2002, 

σ.344). Η μη επιτυχής εξισορρόπηση της εργασίας και της προσωπικής ζωής αποφέρει αρνητικές 

συνέπειες, όπως για παράδειγμα, άγχος, εργασιακή εξουθένωση, κόπωση και μείωση 

αποδοτικότητας (McNamara, 2010, σ.4).   

 Ως αντικειμενικός παράγοντας θα μπορούσε να νοηθεί και η ιδιαιτερότητα της ίδιας της 

σχολικής μονάδας, διότι πρόκειται για έναν παράγοντα που δεν είναι απόλυτα διαχειρίσιμος από 



 36 

τον Διευθυντή. Ως χαρακτηριστικά σχολείου θεωρούνται το μέγεθος (οργανικότητα σχολείου), η 

βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκει (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια κλπ.), το οργανωτικό και 

θεσμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται, καθώς και οι πόροι που λαμβάνει. Έρευνα απέδειξε πως 

υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στο μέγεθος του οργανισμού και στην ικανότητα του Διευθυντή 

να διοικεί αποτελεσματικά (Pansiri & Temtime 2010). Παρόλα αυτά, οφείλουμε να τονίσουμε πως 

το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν επιτρέπει μεγάλη ευχέρεια κινήσεων στον Διευθυντή και 

λαμβάνοντας υπόψη τις αθρόες περικοπές στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζουμε 

ότι ο Διευθυντής πρέπει να λύσει κάποιες φορές με τρόπο μαγικό τα προβλήματα που συναντά στην 

εκπαιδευτική μονάδα.  

 Επιπρόσθετα, το εξωτερικό περιβάλλον είναι αυτό που αποτελεί την κοινή συνισταμένη 

πολλών παραγόντων και επηρεάζει τη διαχείριση χρόνου ενός Διευθυντή. Ως παράγοντες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος θεωρούνται τα τηλεφωνήματα, που καλείται να απαντήσει ο 

Διευθυντής, τα e-mail με επείγουσα σήμανση, οι απρογραμμάτιστες επισκέψεις γονέων, 

συνδικαλιστικών οργάνων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων 

εξωσχολικών συνεργατών. Όπως είναι κατανοητό, οι περισπασμοί και η διακοπή της κύριας 

εργασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων και απρογραμμάτιστων υποθέσεων είναι μία 

χρονοβόρα διαδικασία που προκαλεί άσκοπη και αντιπαραγωγική απώλεια του χρόνου. Όσο 

αναπτυγμένη κι αν είναι η ικανότητα του Διευθυντή να προβλέπει καταστάσεις και πιθανές 

διακοπές κατά την εκτέλεση της εργασίας του, πάντα υπάρχουν τα αιφνίδια περιστατικά που δεν 

είναι ελεγχόμενα με αποτέλεσμα να χάνεται ο έλεγχος του χρόνου. Για την αποτελεσματικότητα, 

λοιπόν, της οργάνωσης του χρόνου, είναι απαραίτητο ο Διευθυντής να έχει προκαθορίσει τη 

στρατηγική του για τη διαχείριση του χρόνου, να έχει όραμα και συνολικό πρόγραμμα, ώστε ο 

χρόνος του να αφιερώνεται στις σωστές δραστηριότητες που τον οδηγούν στην επίτευξη των 

στόχων του (Raffoni, 2006, σσ.10-11).   

   Τελευταίος αλλά πολύ ουσιαστικός παράγοντας, που βελτιώνει την αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα του Διευθυντή στην εκτέλεση των διοικητικών του καθηκόντων είναι η χρήση 

της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η εκτεταμένη διάδοση του διαδικτύου 

έχει εισχωρήσει εδώ και πολλά χρόνια και στις εκπαιδευτικές μονάδες, αποτελώντας ένα εργαλείο 

στα χέρια τόσο του Διευθυντή όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η έρευνα έχει καταγράψει 

πως η χρήση του διαδικτύου μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της εργασιακής ζωής των 

Διευθυντών και συγκεκριμένα όσο αφορά τη διαχείριση του χρόνου τους (Gan Kong Guan et all, 

2002). Εξάλλου, σε σχετική μελέτη αναφέρεται πως οι εταιρίες λογισμικών πλέον παρέχουν 

εφαρμογές με τη μορφή ημερολογίου καταγραφής των καθημερινών δραστηριοτήτων και εργασιών 

ως ένα εργαλείο διαχείρισης χρόνου που διευκολύνει τη ζωή των Διευθυντών (McNamara, 2010). 
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Σαφέστατα, όμως, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πως για να χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους 

εργαλεία, θα πρέπει και το πρόσωπο που το χειρίζεται να διαθέτει την ανάλογη γνώση. Σ' αυτό το 

σημείο, η ελληνική πολιτεία έχει μεριμνήσει στο παρελθόν προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς 

προγράμματα εκμάθησης των Νέων Τεχνολογιών.    

 Μια σειρά από μελέτες που έχουν γίνει διερευνούν, επίσης, τη σημασία των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων σε θέματα διαχείρισης του χρόνου και τη συνάρτηση αυτών με την αποδοτικότητα 

στην εργασία. Τα αποτελέσματα είναι αντιφατικά. Μέσα από τα σχετικά πειράματα που 

διεξήχθησαν με ομάδες ελέγχου διαπίστωσαν πως η ομάδα, που είχε επιμορφωθεί, ανέπτυξε 

δεξιότητες που τους επέτρεπε να κάνουν πιο σωστή διαχείριση του χρόνου (Orpen, 1994, King et 

all, 1986 και Hall & Hursch, 1982). Στην ίδια λογική κινήθηκε και η έρευνα του Van Eerde (2003), 

ο οποίος πρόσθεσε πως πέρα από τη σημαντική βελτίωση στον τρόπο διαχείρισης του χρόνου, 

διαπιστώθηκε και μείωση της αναβλητικότητας καθώς και του αισθήματος της ανησυχίας. Επίσης, 

άλλοι ερευνητές παρακολούθησαν για μήνες την εξέλιξη μιας εκπαιδευτικής ομάδας, αφού πρώτα 

την επιμόρφωσαν, και οι δείκτες που συγκέντρωσαν έδειξαν θετικό πρόσημο όσον αφορά τη 

μεταξύ τους συσχέτιση (Green & Skinner, 2005). 

 Στον αντίποδα, οι Slaven &Totterdell (1993) καθώς και η Macan (1996) δεν βρήκαν κάποια 

επίδραση των επιμορφωτικών προγραμμάτων διαχείρισης χρόνου στην απόδοση των 

επιμορφούμενων όσον αφορά την εργασία τους απόδοση και αποτελεσματικότητα. Παρά το 

γεγονός, όμως, ότι η έρευνα της Macan δεν έδειξε κάποια συσχέτιση, παρόλα αυτά η εκπαιδευτική 

ομάδα που συμμετείχε στο πείραμα ανέφερε πως μετά την κατάρτιση απέκτησαν δεξιότητες που 

τους καθιστούσαν ικανούς να ελέγχουν καλύτερα τον χρόνο τους.  

 Όπως έγινε, λοιπόν, κατανοητό, η διαχείριση χρόνου είναι η ικανότητα του Διευθυντή να 

εξασφαλίζει ένα σύστημα ατομικού προγραμματισμού και ελέγχου, ώστε να ανταποκρίνεται σε 

απρόβλεπτα γεγονότα βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητά του στην 

καθημερινή του ζωή. Η Θεοδώρου (2015) στην προσπάθειά της να ενισχύσει την ικανότητα αυτή, 

κατέγραψε μια σειρά από στρατηγικές, που μπορεί ο Διευθυντής σχολικής μονάδας να εφαρμόσει. 

Για παράδειγμα: 

 χρήση λίστας χρονομέτρησης των καθηκόντων μας (activity logs ή activity diaries), που μας 

επιτρέπει να ελέγχουμε το χρόνο μας και να καταμετρούμε που, πόσο και πως τον 

δαπανούμε καταγράφοντας σε ημερήσια βάση τις δραστηριότητές μας 

 υπολογισμός του χρόνου που ξοδεύεται άσκοπα, καταγράφοντας τον εκτιμώμενο χρόνο 

κάθε δραστηριότητας με τον πραγματικό 

 ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων, με σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης χρόνου που 

μεσολαβεί ανάμεσα στην ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας και στην έναρξη μιας άλλης 
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 επικέντρωση στα δικά μας καθήκοντα και αποφυγή (όσο το δυνατόν) των περισπασμών. 

Αναλαμβάνοντας καθήκοντα άλλων στο πλαίσιο μιας ιεραρχικής σχέσης επιφορτιζόμαστε 

τις δικές τους προτεραιότητες 

 περιορισμός των συναντήσεων με άλλους και κατάλληλη προετοιμασία πριν από την 

πραγματοποίησή τους 

 τήρηση των προθεσμιών με τη μέθοδο κατάτμησης των καθηκόντων σε μικρότερα. Η 

μέθοδος αυτή μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε ρεαλιστικά τον απαιτούμενο χρόνο για την 

ολοκλήρωσή τους και να ελέγξουμε την πρόοδό τους 

 προγραμματισμός της επόμενης μέρας και τήρηση ενός καλά οργανωμένου ημερολογίου 

 έλεγχος της τελειομανίας, διακρίνοντας την υγιή επιμονή στη λεπτομέρεια από την 

ψυχαναγκαστική τελειομανία, που ασχολείται με άσκοπες και χρονοβόρες λεπτομέρειες 

 Ολοκληρώνοντας, πρέπει να τονίσουμε πως έχει γίνει ελάχιστη έρευνα όσον αφορά τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τις συμπεριφορές της διαχείρισης χρόνου του Διευθυντή. Παρά το 

γεγονός ότι η διαχείριση χρόνου είναι από τα πιο δυσεπίλυτα ζητήματα, που απασχολούν την 

εκπαίδευση, η έρευνα έχει αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον τομέα, που είναι υψίστης 

σημασίας για την παροχή ποιότητας στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Μολονότι έχει δοθεί έμφαση 

στη βελτίωση της ατομικής αποτελεσματικότητας και στη μείωση των προβλημάτων που 

συνδέονται με τη διεκπεραίωση της διοικητικής εργασίας, ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία διαχείρισης του χρόνου, και που καθιστούν τους 

Διευθυντές των σχολείων πιο παραγωγικούς και αποτελεσματικούς στην εργασία τους.   

 Συνοψίζοντας το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας πρέπει να τονίσουμε πως γίνεται φανερό 

πως παρά το γεγονός ότι η επιστημονική έρευνα χρησιμοποιεί το χρόνο ως ενδεικτικό σημείο σε 

διαφορετικούς τομείς, χωρίς, βέβαια, η σχέση αυτή με το χρόνο να είναι ταυτόσημη σε όλα τα 

αντικείμενα της έρευνας, δεν έχει καταστεί δυνατό να συλληφθεί και να προσδιοριστεί επακριβώς η 

έννοιά του. Παρόλα αυτά, όμως, η διαχείριση χρόνου φαίνεται να ασκεί τεράστια επιρροή στην 

παραγωγή έργου μέσα από μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την απόδοση 

του ατόμου που αποσκοπεί στην παραγωγή. Το γεγονός ότι καταγράφονται στρατηγικές διαχείρισης 

χρόνου που θέτουν τον άνθρωπο στο κέντρο και επιδιώκουν να βελτιώσουν την απόδοσή του, 

αποτελεί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Το θέμα της σχολικής αποτελεσματικότητας δεν θεωρείται πρόσφατο στα εκπαιδευτικά 

δεδομένα, αφού ξεκίνησε να απασχολεί την αμερικανική επιστημονική κοινότητα πριν από περίπου 

δύο δεκαετίες, εξαιτίας των αλλαγών στο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, που επηρέασαν και τα 

εκπαιδευτικά συστήματα. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει αναρίθμητες έρευνες γύρω από αυτήν, 

ερωτήματα όπως ποιες είναι οι παράμετροι προσδιορισμού της σχολικής αποτελεσματικότητας και 

ποια είναι τα κριτήρια για να θεωρηθεί επιτυχημένο ή αποτυχημένο ένα σχολείο, ταλανίζουν ακόμη 

τους ερευνητές. Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρούμε να αποσαφηνίσουμε την έννοια της σχολικής 

αποτελεσματικότητας και να παραθέσουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν την 

Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου αποτελεσματική ως προς το έργο της. Απώτερος στόχος μας είναι 

να συνδέσουμε τη σχολική αποτελεσματικότητα με τη σωστή διαχείριση χρόνου μέσα από την 

παράθεση των ευρημάτων των ερευνών πεδίου. 

 

3.1 Ο προσδιορισμός της έννοιας της σχολικής αποτελεσματικότητας 

 Δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Η 

πολυπλοκότητα της σχολικής μονάδας σε συνδυασμό με το ότι το σχολείο αλληλεπιδρά με το 

εξωτερικό περιβάλλον αλλά και με το γεγονός ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό σύστημα που 

αποτελείται από ανθρώπους (διευθυντής, εκπαιδευτικοί, μαθητές), δυσκολεύει στο να οριστεί η 

σχολική αποτελεσματικότητα (Θεριανός, 2006). Το σχολείο είναι ένας απρόβλεπτος μηχανισμός. 

Για παράδειγμα, μια σχολική μονάδα μπορεί να είναι αποτελεσματική για μια ομάδα μαθητών και 

αναποτελεσματική για μία άλλη. Γεγονός είναι, πάντως, ότι οργανισμός χωρίς ανθρώπους δεν 

υπάρχει και τα αποτελεσματικά σχολεία γίνονται από ανθρώπους· ορισμένα σχολεία δεν αποδίδουν 

διότι το ανθρώπινο δυναμικό δεν ξέρει ή δεν θέλει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων τους 

(Αθανασούλα - Ρέππα, 2008, σ. 185). Όσον αφορά τον όρο αποτελεσματικότητα μία εννοιολογική 

προσέγγισή του τον ταυτίζει με τη δυνατότητα και την ικανότητα του οργανισμού να 

πραγματοποιεί τους αναπτυξιακούς του στόχους με δεδομένη τη σχετική σημασία τους 

(Αθανασούλα - Ρέππα, 2008, σ.44).  

 Μια άλλη προσέγγιση αναφέρει ότι η αποτελεσματικότητα είναι μια πολυδιάστατη έννοια 

και εξαιτίας των σχετικών κριτηρίων δεν δύναται να συλληφθεί πλήρως η σύνθετη φύση της. Η 

δυσκολία αυτή έγκειται στο γεγονός ότι το σχολείο είναι ένας σύνθετος οργανισμός, όπου δεν 

υπάρχει ορατή διάκριση ανάμεσα στον ''πελάτη'', τον ''εργαζόμενο'' και το ''προϊόν'' που 

προσφέρεται (Παπαναούμ, 2001). Ο ορισμός του Lezotte (1989), παρότι γενικός, φαίνεται να 

συμπυκνώνει πολλές έννοιες μαζί: «Ένα σχολείο θεωρείται αποτελεσματικό, όταν είναι σε θέση να 
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δείξει ότι σε αυτό συνυπάρχουν τόσο η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης όσο και οι ίσες 

ευκαιρίες για όλους, δηλαδή η ισότητα» (Πασιαρδής, 2004, σ.106).    

 Κατά τη μελέτη της βιβλιογραφία διαπιστώθηκε μια σύγχυση ανάμεσα στους όρους 

''αποτελεσματικότητα'' και ''αποδοτικότητα'' και ενίοτε μια εναλλαγή στη χρήση των όρων, γι' αυτό 

και θεωρήθηκε απαραίτητο να επισημανθεί η διαφορά τους, προτού προβούμε στην ανάλυση της 

σχολικής αποτελεσματικότητας. Ως αποτελεσματικότητα (effectiveness) νοείται η ικανότητα του να 

επιφέρει κάποιος το αναμενόμενο αποτέλεσμα, ενώ αποδοτικότητα (efficiency) είναι η ιδιότητα να 

παράγει κάποιος αρκετό έργο, να αποφέρει κέρδος, οφέλη (Μπαμπινιώτης, 1998). Επιπρόσθετα, 

ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της αποδοτικότητας αναφέρει: «Ως αποδοτικότητα ορίζεται το 

μέγεθος εκείνο του οργανισμού που χαρακτηρίζει την ικανότητα και δυνατότητά του να πραγματώνει 

κατά τρόπο απόλυτα αποτελεσματικό το σκοπό του με ελάχιστα δυνατό κόστος (Παυλόπουλος, 1983, 

σ. 58). 

 Οι έρευνες για την αποτελεσματικότητα των σχολείων και οι μετέπειτα συνθέσεις 

ερευνητικών αποτελεσμάτων αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στην παιδαγωγική επιστήμη. Ο 

Creemers (1997) χαρακτηρίζει την έρευνα για την αποτελεσματικότητα ως τον πυρήνα της 

παιδαγωγικής έρευνας και επιστήμης. Παρ' όλα αυτά η έρευνα που έχει διεξαχθεί μέχρι τώρα 

χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστο ''μη θεωρητική'', με την έννοια ότι, παρόλο που κάνει αναφορά 

στο τι είναι αποτελεσματικό στην εκπαίδευση, δεν κατορθώνει να επεξηγήσει γιατί ορισμένες 

πρακτικές είναι αποτελεσματικές και άλλες όχι (Scheerens, 1992). Μια περαιτέρω κριτική αφορά 

και το γεγονός ότι η έρευνα για την αποτελεσματικότητα δεν έχει μέχρι τώρα συνδεθεί στο βαθμό 

που θα έπρεπε, με την έρευνα για τη σχολική βελτίωση και αλλαγή, η οποία επιχειρείται κάπως 

αποκομμένα από τα ευρήματα που απορρέουν από τις έρευνες για την αποτελεσματικότητα 

(Πασιαρδής, 2004, σ.124).  

 Πολλά και εύλογα είναι τα ερωτήματα που κατά καιρούς έχουν θέσει οι ερευνητές για την 

μέτρηση της σχολικής αποτελεσματικότητας. Τα δύο ζητήματα, που προκύπτουν πιο συχνά 

αφορούν αφενός τους στόχους με βάση τους οποίους κρίνεται η αποτελεσματικότητα, αφού στο 

σχολείο υπάρχουν από τη μια οι επίσημοι - θεσμικοί στόχοι και από την άλλη οι ιδιαίτεροι - 

λειτουργικοί στόχοι, και αφετέρου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια σχολική μονάδα κρίνεται 

ως αποτελεσματική.  

 Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ένα σχολείο αποτελεσματικό, όταν προάγει την πρόοδο όλων 

των μαθητών ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό τους περιβάλλον και εφόσον διασφαλίζει ότι 

το κάθε παιδί θα επιτύχει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του (Stoll & Fink, 1994). Αυτή η θεώρηση 

είναι γνωστή ως ''θεωρία της προστιθέμενης αξίας'' και πρεσβεύει πως η πρόοδος των μαθητών θα 

πρέπει να συνεχίζεται και αυτοί να βελτιώνονται χρόνο με τον χρόνο (Νικολοπούλου, 2013, σ.13).   
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 Σήμερα η έρευνα για τη σχολική αποτελεσματικότητα δεν οριοθετείται με βάση το ερώτημα 

του αν το σχολείο μπορεί να επηρεάζει τη σχολική επιτυχία, μια και αποδέχεται ότι μπορεί. Έχει 

στραφεί σε μια νέα φάση: ερευνά τη βελτίωση του σχολείου και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 

στην κατεύθυνση της περιρρέουσας κοινωνικής αντίληψης ότι το σημερινό σχολείο δεν επαρκεί για 

μια κοινωνία σε συνεχή εξέλιξη και εναλλαγή. Τώρα το πρόβλημα εντοπίζεται στις στρατηγικές 

που χρειάζονται, ώστε τα μη αποτελεσματικά σχολεία να αναβαθμιστούν και τα αποτελεσματικά, 

όχι μόνο να παραμείνουν, αλλά να βελτιωθούν περισσότερο (Παμουκτσόγλου, 2001, σσ.82-83). 

 Με βάση έξι σχετικές μελέτες, που έχουν διεξαχθεί στις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο και 

στην Αυστραλία, και θεωρούνται πλέον κλασικές, προκύπτει πως τα αποτελεσματικά σχολεία από 

οκτώ διαφορετικές περιοχές διέθεταν περισσότερο χρόνο για διδασκαλία και ενεργητική μάθηση σε 

σύγκριση με τα μη αποτελεσματικά, στα οποία ουσιαστικά οι μαθητές εργάζονταν μόνοι και οι 

εκπαιδευτικοί περιορίζονταν στην διεκπεραίωση των διοικητικών τους καθηκόντων. Ακόμη, 

παρατηρήθηκε πως η σχολική αποτελεσματικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις υψηλές 

προσδοκίες διευθυντή και εκπαιδευτικών σε αντίθεση με τα λιγότερα αποτελεσματικά σχολεία, 

όπου οι απαιτήσεις και προσδοκίες - από μια μεγάλη μερίδα μαθητών - ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. 

Αυτές οι περιπτώσεις μαθητών, μάλιστα, συνοδευόταν κι από μεγάλο ποσοστό διαγραφών μέχρι το 

τέλος της σχολικής χρονιάς, καθότι ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσιζε πως δεν υπήρχε λόγος να 

συνεχιστεί η φοίτηση (Κουτούβελα, 2015), 

 Μια άλλη περιοχή, όπου υπάρχουν ευρήματα όσον αφορά τη σχολική αποτελεσματικότητα 

είναι η συμβολή του Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. Στις περιπτώσεις των 

αποτελεσματικών σχολείων ο Διευθυντής επισκεπτόταν τακτικά τις αίθουσες διδασκαλίας και 

παράλληλα έδινε έμφαση στα διοικητικά του καθήκοντα. Εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα 

προέκυψαν από τα μη αποτελεσματικά σχολεία, όπου ο Διευθυντής περιοριζόταν στη διεκπεραίωση 

θεμάτων πειθαρχίας και διοίκησης και σπάνια έμπαινε στην τάξη. Αλλά και η παρώθηση εκ μέρους 

του Διευθυντή τόσο του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και των μαθητών υπερτονίστηκε μέσα από 

τις έρευνες με την εμφάνιση χαμηλών στρατηγικών παρακίνησης στα λιγότερα αποτελεσματικά 

σχολεία. Επιπλέον, η δέσμευση απέναντι στους μαθητές του διοικητικού και διδακτικού 

προσωπικού για επιτυχία χαρακτηρίστηκε ως κοινό εύρημα των ερευνών στα αποτελεσματικά 

σχολεία. 

 Ολοκληρώντας τη μελέτη των ευρημάτων των ερευνών αναφορικά με τη διαδικασία 

επίτευξης σχολικής αποτελεσματικότητας, ανέκυψαν και δυο περιοχές μέσω των οποίων 

αναδεικνύεται η δύναμη της ομαδικότητας. Στη μια περίπτωση αναφερόμαστε στα ποικίλα 

παιχνίδια διδασκαλίας, όπου η παροχή γνώσης συναντάται ομαδικά και όχι κατ' άτομο και στη 

δεύτερη στην κινητικότητα των μαθητών μέσα σε παραπάνω από δύο ομάδες μάθησης. Φαίνεται, 
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λοιπόν, πως τα αποτελεσματικά σχολεία προχωρούν σε διαδικασίες ομαδοποίησης των μαθητών 

αλλά και στη συχνή κινητοποίησή τους μέσα σε διαφορετικές ομάδες σε αντίθεση με τα λιγότερα 

αποτελεσματικά που δεν επιδεικνύουν την ίδια προσοχή σε τέτοιου είδους διαδικασίες (Teddlie & 

Reynolds, 2000). 

  Όπως έγινε σαφές από τα παραπάνω, πλήθος ερευνών διαχώρισαν τα 

αποτελεσματικά από τα μη αποτελεσματικά σχολεία, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στους 

παράγοντες της οργάνωσης και της διεύθυνσης του σχολείου, της σχολικής διδασκαλίας, των 

καλών διαπροσωπικών σχέσεων, των υψηλών προσδοκιών των εκπαιδευτικών για όλους τους 

μαθητές, της αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης των μαθητών και των προσφερόμενων 

προγραμμάτων, της ενεργούς συμμετοχής των γονέων στο σχολείο κτλ. Οι παρακάτω παράγοντες 

έχουν επισημανθεί επανειλημμένα σε διεθνείς έρευνες και έχουν χαρακτηριστεί ως οι κυριότεροι 

που διέπουν τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου: 

 η προσοχή του διευθυντή του σχολείου είναι στραμμένη προς την ποιότητα της 

παρεχόμενης διδασκαλίας 

 μεγάλη βαρύτητα έχει ο χρόνος που αφιερωνόταν στη διδασκαλία 

 υπάρχει ένα υγιές κλίμα οργάνωσης και αίσθημα ασφάλειας, το οποίο είναι πολύ βοηθητικό 

για τη διδασκαλία και τη μάθηση 

 οι εκπαιδευτικοί αναμένουν από όλους τους μαθητές να φτάσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο 

απόδοσης 

 η μέτρηση της επίδοσης των μαθητών είναι η βάση για την αξιολόγηση των 

προσφερόμενων προγραμμάτων 

 οι γονείς είναι αναμεμειγμένοι ενεργά στα σχολεία και θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους 

να μάθουν (Πασιαρδής, 2004, σσ. 130-131). 

 Παρακάτω θα ασχοληθούμε με έναν από αυτούς τους παράγοντες, δηλαδή με το ρόλο του 

διευθυντή, ο οποίος είναι σημαντικός στη διαμόρφωση κουλτούρας και την αποτελεσματικότητα 

του σχολείου. 

 

3.2 Χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής Προϊσταμένης 

 Όπως προαναφέρθηκε, στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που ζούμε, κάθε σχολικός 

διευθυντής προσπαθεί να εκπληρώσει πληρέστερα την αποστολή την οποία καλείται να φέρει σε 

πέρας με σκοπό να λειτουργήσει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα η σχολική μονάδα. Σε κάθε 

περίπτωση, είναι ανέφικτη μια προσπάθεια καταγραφής των ικανοτήτων και των αρετών του 

αποτελεσματικού διευθυντή που θα βοηθήσει την σχολική μονάδα να επιβιώσει στο ανοιχτό και 



 43 

πολύπλοκο κοινωνικό περιβάλλον, που διαμορφώνεται γύρω μας. Κι αυτό γιατί η λειτουργία της 

σχολικής μονάδας είναι μια πολυσύνθετη καθημερινή διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν πολλά 

και διαφορετικά πρόσωπα. Κατ' επέκταση μπορούν απλώς να αναφερθούν μόνο κάποια γενικά 

χαρακτηριστικά, δίνοντας, ωστόσο, έμφαση στο γεγονός ότι αυτά δεν επαρκούν, αν δεν 

συνοδευτούν μελλοντικά με προσπάθεια επιμόρφωσης των επικείμενων Προϊσταμένων.  

 Σύμφωνα με μια μελέτη τα γενικά χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής Προϊσταμένης 

βασίζονται σε δύο προϋποθέσεις. Καταρχήν, στο ότι η επιτυχής διοίκηση ενός σχολείου είναι η 

λειτουργία, που περιλαμβάνει τους τρόπους και τα μέσα που απαιτούνται, ώστε το ανθρώπινο 

δυναμικό, οι οικονομικοί πόροι και τα λοιπά στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήματος να 

αξιοποιούνται σωστά και να ενεργοποιούνται προς εκείνη την κατεύθυνση, που θα συντελέσει στην 

καλύτερη επιτυχία των εκπαιδευτικών στόχων . Κατά δεύτερον, ένας κοινωνικός ρόλος, όπως αυτός 

του διευθυντή ενός σχολείου, είναι άθροισμα αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και δικαιωμάτων, τα 

οποία ανατίθενται στο φορέα του ρόλου για να μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο του 

(Πρίντζας, 2003, σ.24). 

 Αλλού αναφέρεται πως ο αποτελεσματικός διευθυντής - ηγέτης έχει ένα όραμα που αφορά 

το πώς θέλει να δει το σχολείο, το οποίο μεταφέρει με σαφή τρόπο στο προσωπικό, τους γονείς, 

τους μαθητές και στην κοινότητα και προσπαθεί να αναπτύξει ένα θετικό κλίμα- περιβάλλον. 

Υποστηρίζει το συλλογικό προγραμματισμό και προωθεί τη σωστή επικοινωνία στη σχολική 

μονάδα μεταξύ μαθητών- εκπαιδευτικών και γονέων. Έτσι δημιουργεί ένα ζεστό κλίμα μάθησης 

και μια θετική αυτοεικόνα όσον αφορά τον ίδιο, αλλά και το σχολείο. Επίσης, αν θέλει να είναι 

πετυχημένος, θα πρέπει να προσπαθεί να είναι φορέας καινοτομιών και να εξασφαλίζει τη συνεχή 

επιμόρφωση τόσο του ιδίου όσο και των συναδέλφων του (Πασιαρδής, 2004). 

Σύμφωνα με τον Koontz και O' Donnel η ηγεσία εμπεριέχει την τέχνη και τη διαδικασία της 

επιρροής των άλλων με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνεργάζονται πρόθυμα με σκοπό να επιτευχθεί ο 

κοινός στόχος. Αυτό συνεπάγεται ο διευθυντής να διαθέτει τέσσερις βασικές ικανότητες: 

•  να κατανοεί ότι οι άνθρωποι σε κάθε περίπτωση υποκινούνται διαφορετικά, 

•  να εμπνέει και να υποκινεί τα μέλη της ομάδας του,  

  να δημιουργεί κάθε φορά το κατάλληλο κλίμα και  

 να διατυπώνει και να υποστηρίζει σαφείς στόχους (Lazaridou, Iordanides & Babaliki, 2011). 

Αν θέλουμε να ομαδοποιήσουμε τα κοινά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την 

αποτελεσματική Προϊσταμένη θα πρέπει να κάνουμε ένα συγκερασμό των χαρακτηριστικών που 

συναντάμε σε διάφορες θεωρίες για τα στυλ ηγεσίας αλλά και στις σχετικές έρευνες μέσα από τα 

άρθρα που επιλέξαμε. Κατά άλλους, λοιπόν, με τον ο διευθυντής σχολείου διοικεί αποτελεσματικά, 

όταν υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των προσδοκιών του και των προσδοκιών των υφισταμένων του και 
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του έργου (Σαΐτης, 2005). Ο Ράπτης (2006) έρχεται να προσθέσει πως ο αποτελεσματικός ηγέτης 

είναι πρώτος μεταξύ ίσων σ΄ ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, με την προϋπόθεση πως το ίδρυμα αυτό 

διοικείται από ειδικούς και αυτοί ακολουθούν μια συνεργατική διαδικασία. 

Με βάση μια έρευνα ο αποτελεσματικός διευθυντής - ηγέτης πρέπει: να είναι προσιτός, 

ευγενικός, δίκαιος, ανθρώπινος, καθοδηγητικός, λογικός, συνεπής, διαθέσιμος, οργανωτικός, 

συνεργάσιμος, να επιλύει άμεσα τα προβλήματα, να αφουγκράζεται τις ανάγκες των άλλων, να 

είναι σεβαστό πρόσωπο, εχέμυθος και επικοινωνιακός (Wilson, 1982). Στις επικοινωνιακές 

ικανότητες του διευθυντή εμβαθύνουν ιδιαίτερα, καθώς είναι κυρίως αυτός που φροντίζει να 

επικοινωνεί με σαφή τρόπο με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη κάνοντας γνωστά τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα της εργασίας όλων των σχολικών τάξεων, που έχει υπο την διεύθυνσή του, 

επιδιώκοντας παράλληλα να γίνουν όλα αυτά αποδεκτά απ' όλους όσους εμπλέκονται στη 

λειτουργία του σχολείου (Sergiovanni,1984). 

 Επιπρόσθετα, προστίθενται ως βασικά χαρακτηριστικά το όραμα και η ικανότητα να 

μετασχηματίζει τους στόχους, τις πηγές και τους πόρους, τα οποία χρειάζονται κάθε φορά. Άλλα 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει είναι η ενδυνάμωση των συναδέλφων του, ώστε να 

κινητοποιούνται και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, η σταθερότητα, η ενσυνείδητη δράση, 

η δημιουργικότητα, η ευαισθησία στις ανάγκες των υφισταμένων του αλλά και η επαγγελματική 

πληρότητα, η οποία επηρεάζει την εργασία του σχολείου (Σαΐτης, 2005).  

 Σε σχετικό άρθρο10, που σχετίζεται με το στυλ ηγεσίας του διευθυντή και την επίδοση των 

μαθητών, οι ερευνητές συμπέραναν πως για να είναι αποτελεσματικός ο διευθυντής οφείλει να 

διαμορφώσει θετική σχολική κουλτούρα, να συνεργαστεί με το διδακτικό προσωπικό, να 

ακολουθήσει το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας και να σταθεί αποφασιστικός προκαθορίζοντας 

τους στόχους (Ndiga, Mumuikha, Flora, Ngugi & Mwalwa, 2014). Τέλος, ο αποτελεσματικός 

διευθυντής - ηγέτης οφείλει να έχει υψηλές προσδοκίες πρώτα από τον εαυτό του κι έπειτα από 

τους υπόλοιπους (Shoemaker & Fraser ,1981). Επιπλέον, θεωρεί ότι οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί έχουν την ικανότητα να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα. Δεν θα πρέπει ακόμη να ξεχνάμε 

ότι για να είναι το έργο του διευθυντή - ηγέτη αποτελεσματικό, θα πρέπει ο ίδιος να έχει την 

απαραίτητη κατάρτιση, τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες, όσον αφορά της διάφορες μεθόδους 

οργάνωσης και διοίκησης, αλλά και να υποστηρίζεται από την πολιτεία (Στραβάκου, 2003).  

Κατά την αναζήτηση της βιβλιογραφίας μας συναντήσαμε μια σειρά από έρευνες11, οι 

                                                 
10 Ndiga, B., Mumuikha, C., Flora, F., Ngugi M. & Mwalwa, S. (2014).  Principals' Transformational Leadership Skills 

in Public Secondary Schools: A Case of Teachers' and Students' Perceptions and Academic Achievement in Nairobi 

County, Kenya  

11 Khan, Khan, Ahmad & Din, (2015), Grissom, Loeb & Mitani (2014), Horng, Klasik & Loeb (2009), Zampetakis, 

Bouranta & Moustakis (2010), Timilehin & Adenike (2013), Ogundele & Afolabi, (2015), Κυθραιώτης, (2009), 
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οποίες συνδέουν τον αποτελεσματικό διευθυντή με την ικανότητα να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο 

που έχει στη διάθεσή του (time management), για να διεκπεραιώνει τα καθήκοντά του. Μια από τις 

πιο ενδιαφέρουσες θέσεις είναι αυτή, η οποία υποστηρίζει πως το πόσο επιτυχημένη είναι κάθε 

εργασιακή υποχρέωση του Διευθυντή εξαρτάται από το πως διαχειρίζεται τον χρόνο του (Taylor & 

Mackenzie). Κατ΄επέκταση, ο τρόπος με τον οποίο η Προϊσταμένη διαχειρίζεται τον εργασιακό της 

χρόνο καθορίζει και τα αποτελέσματα, που επιτυγχάνει. Άλλη έρευνα, έχοντας προχωρήσει ένα 

βήμα παραπέρα, παραλληλίζει τη διαχείριση του χρόνου με την αποτελεσματικότητα και σ' ένα 

μεταβατικό στάδιο την συνδέει με τη δημιουργικότητα (Zampetakis, Bouranta & Moustakis, 2010).  

 Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι βασικός παράγοντας της σχολικής αποτελεσματικότητας 

είναι ο διευθυντής, ο οποίος ασκεί ηγεσία και λειτουργεί ως πρότυπο μεταδίδοντας στους 

συναδέλφους του κοινές πεποιθήσεις, αξίες και συμπεριφορές με στόχο την υλοποίηση στόχων για 

ένα σχολείο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Αυτό, όμως, που πρέπει διαρκώς να επαναφέρουμε στη 

συζήτησή μας κατά την ανάλυση τέτοιων ερευνών, είναι πως η εννοιολόγηση της αποτελεσματικής 

ηγεσίας έχει νόημα να γίνεται ενδεχομενικά, στο εκάστοτε πλαίσιο και επίκεντρο προσοχής. Αυτό 

σημαίνει πως η ιδέα ενός άριστου ύφους διεύθυνσης για όλες τις περιστάσεις ή οργανώσεις 

καταρρίπτεται. Μπορούμε να κάνουμε λόγο για έναν διευθυντή, που είναι αποτελεσματικός σε μια 

κατάσταση και μη αποτελεσματικός σε μια άλλη (Καραγιάννης, 2014). 

 

3.3 Η διαχείριση του χρόνου ως παράγοντας άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης 

  Παρατηρήθηκε σε σχετική έρευνα ότι οι διευθυντές αναλώνουν περισσότερο χρόνο στη 

διοίκηση και στα καθημερινά περιστατικά και πολύ λιγότερο σε θέματα στρατηγικής διοίκησης και 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και οργάνωσης στην ομαδική εργασία και στην αξιολόγηση (Knight, 

1990). Γενικά, έχει διαπιστωθεί ότι η εργασία των διευθυντών χαρακτηρίζεται από συντομία, 

ποικιλία και τεμαχισμό και ότι ξοδεύουν λιγότερο χρόνο στον προγραμματισμό και έχουν λιγότερο 

έλεγχο στην εργασία τους απ' ό,τι φαίνεται (Rosenblatt & Somech, 1998). Ο ίδιος ο διευθυντής, 

μέσα στο νομικό πλαίσιο της εργασίας του, έχει ελευθερία ως προς το πως θα αξιοποιήσει το χρόνο 

του και δεν υπάρχουν συνταγές.  

 Υποστηρίζεται, πάντως, πως η σωστή διαχείριση του χρόνου από μέρους του διευθυντή 

αυξάνει τόσο την αποδοτικότητα όσο και την αποτελεσματικότητά του με θετικά αποτελέσματα σε 

ολόκληρη τη σχολική μονάδα. Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που ζούμε, κάθε σχολικός 

διευθυντής προσπαθεί να εκπληρώσει πληρέστερα την αποστολή τους με σκοπό να λειτουργήσει 

όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα η σχολική μονάδα (Persell & Cookson, 1982). 

                                                                                                                                                                  
Τσούνη & Καρακατσάνη, (2015) 
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 Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε διακόσια (200) σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη 

Νιγηρία για το πως ο Διευθυντής διαχειρίζεται το χρόνο του, συμπέραναν πως ο σχεδιασμός 

στρατηγικών διαχείρισης χρόνου στην διοίκηση έχει θεαματικά αποτελέσματα. Κάποιες απ' αυτές 

τις στρατηγικές είναι η αναγνώριση των περισσότερο χρονοβόρων θεμάτων και η διευκρίνηση του 

κατά πόσο ο σωστός χρόνος αναλώνεται στα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν την σχολική 

μονάδα. Επίσης, κάποιοι αποτελεσματικοί Διευθυντές της συγκεκριμένης έρευνας απέφευγαν την 

ταυτόχρονη πολυεπίπεδη εργασία, ενώ κάποιοι άλλοι προσδιόριζαν την χρονική περίοδο κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, που ήταν πιο παραγωγικοί και έφτιαχναν μια λίστα διεκπεραίωσης θεμάτων 

(Timilehin & Adernike, 2013, σσ. 138-139).  

 Τα παραπάνω αποτελέσματα έρχεται να επιβεβαιώσει και μια άλλη έρευνα σε ιδρύματα 

Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Kwara στη Βόρεια Νιγηρία (Ogundele & Afolabi, 2015).  

Συγκεκριμένα, συμπεραίνουν πως η κατανομή του χρόνου, η αξιοποίησή του και ο χρόνος 

παρέλευσής του δεν είναι απλά στρατηγικές για τη διαχείριση χρόνου, αλλά στην πραγματικότητα 

φανερώνουν τον βαθμό στον οποίο τα άτομα έχουν δεσμευτεί ότι θα διεκπεραιώσουν τα 

καθήκοντα, τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα που τους ανατέθηκε, θεωρώντας άρρηκτα 

συνδεδεμένη τη σχέση του σωστά διαχειρίσιμου χρόνου και της διοικητικής αποτελεσματικότητας. 

Για να γίνει κατανοητή η σχέση μεταξύ διαχείρισης χρόνου και αποτελεσματικότητας οι ερευνητές 

έχουν μελετήσει μια σειρά από πιθανές παραμέτρους. Σε κάθε περίπτωση γίνεται σαφές ότι η 

διαχείριση χρόνου βοηθάει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 

καθιστώντας ικανούς τους διευθυντές να κατανείμουν τον εργασιακό τους χρόνο στα 

σημαντικότερα ζητήματα (Hall & Hursch, 1982, Orpen, 1994).  

 Επιπρόσθετα, μια σειρά μελετών12 καταλήγουν σε κοινά συμπεράσματα για τον τύπο της 

ηγεσίας και τον τρόπο που διαχειριζόταν τον εργασιακό της χρόνο (Κουτούβελα, 2015). Μια 

συμμετοχική ηγεσία που αναθέτει καθήκοντα στο εκπαιδευτικό προσωπικό και μοιράζεται το 

όραμά της, αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο σχεδιασμό (βραχυπρόθεσμο και μακρυπρόθεσμο) 

της σχολικής μονάδας, ενισχύει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη λήψη αποφάσεων, 

διατηρεί χρονοδιάγραμμα για τις δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές ανατροπές και 

καθυστερήσεις και επισκέπτεται συχνά τη σχολική τάξη, δίνοντας παράλληλα έμφαση στα 

διοικητικά καθήκοντα, διαμορφώνει, με τη σύμπραξη και άλλων παραγόντων ένα προφίλ 

αποτελεσματικού και επιτυχημένου σχολείου. 

 Ωστόσο, θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως στην περίπτωση συμμετοχικής ηγεσίας πάντα 

είναι ορατός ο κίνδυνος ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε ακατάλληλο άτομο, το οποίο είναι πιθανό να 

                                                 
12 Brookover et al. (1979), Mortimore et al. (1988),  Levine & Lezotte (1990), Teddlie & Stringfield (1993) και  

Sammons et al.(1995) 
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κάνει κακή χρήση του χρόνου είτε από άγνοια είτε από αναβλητικότητα. Σημαντικό ρόλο για την 

αποφυγή τέτοιων περιστατικών παίζει η πρότερη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού από 

τον Διευθυντή λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, καθώς και το επίπεδο 

της αξιοπιστίας του.  

 Μια άλλη έρευνα στο Κυμπέρ του Πακιστάν μελέτησε τις πρακτικές διαχείρισης χρόνου 

που χρησιμοποιούν διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με διοικητική 

κατάρτιση και χωρίς,  σε σχολικές μονάδες που έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελεσματικές (Khan & 

Khan & Ahmad & Naseer -ud-Din, 2015). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μη καταρτισμένοι 

διευθυντές είχαν μικρότερη επίγνωση των στρατηγικών διαχείρισης χρόνου με αποτέλεσμα να 

ξοδεύουν παραπάνω χρόνο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Παρόλα αυτά πρέπει να 

επισημανθεί πως οι στρατηγικές αυτές είναι επίκτητες και εφόσον κάποιος τις εφαρμόζει 

αποτελεσματικά και έξυπνα, τότε πολλά προβλήματα μπορούν να προβλεφθούν και να 

αντιμετωπιστούν εξασφαλίζοντας ισορροπία στην εργασία, την οικογένεια, τις σπουδές και σε 

οποιαδήποτε άλλη δέσμευση (Khan et al., 2015, p.91).  Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η κατανομή 

του χρόνου θα ήταν καλύτερη, αν οι διευθυντές διέθεταν το εξειδικευμένο γνωσιολογικό υπόβαθρο. 

Για να μην εναπόκειται στην προσωπικότητα ή στις ικανότητες του κάθε διευθυντή το πώς θα 

αξιοποιηθεί μια τόσο σημαντική μεταβλητή, θα ήταν καλό να υπάρχει επιμόρφωση όσων έχουν ή 

πρόκειται να έχουν διευθυντικές θέσεις.  

 Μια επιπρόσθετη παράμετρο που αναφέρουν αρκετοί ερευνητές στη σχέση διαχείρισης 

χρόνου και σχολικής αποτελεσματικότητας είναι αυτή του εργασιακού άγχους, που προκαλείται 

στον διευθυντή, στην προσπάθειά του να είναι αποτελεσματικός μέσα στο χρονικό πλαίσιο που του 

δίνεται. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν πως η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου μειώνει το 

εργασιακό στρες, που μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην όλη διαδικασία. Διαπιστώθηκε, μάλιστα, πως 

οι διευθυντές με ικανότητες διαχείρισης του χρόνου αντιλαμβάνονταν πως είχαν πλήρη έλεγχο του 

χρόνου και με ποιους τρόπους θα τον ξόδευαν, γεγονός το οποίο με τη σειρά του συνδεόταν με την 

παραγωγή χαμηλών συναισθημάτων που προκαλούσαν ένταση, τόσο ψυχική όσο και σωματική, 

αλλά και με παντελή έλλειψη σωματικών συμπτωμάτων, όπως πονοκέφαλοι ή αϋπνία (Macan, 

1994).  

 Επιπλέον, με τη σωστή διαχείριση χρόνου μπορούν να προβλεφθούν και άλλοι παράγοντες 

που μπορεί να επηρεάσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Αναφέρεται, λοιπόν, 

πως σε διευθυντές με σωστή διαχείριση χρόνου κατέγραψαν χαμηλά ποσοστά συναισθηματικής 

εξουθένωσης (την πιο σημαντική διάσταση του burnout), υψηλά ποσοστά επαγγελματικής 

ικανοποίησης και επίτευξη εξισορρόπησης επαγγελματικής - οικογενειακής ζωής (Green & Skinner, 

2005). Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για πολύ σημαντικά ευρήματα που δίνουν και μια άλλη 
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διάσταση στη σχέση, που εξετάζουμε, έχουμε αποφασίσει εξαιτίας της περιορισμένης έρευνας από 

άποψη χρόνου να μην τα εντάξουμε και να αναφερθούμε σ' αυτά ακροθιγώς. 

 Ολοκληρώντας το τρίτο κεφάλαιο θα πρέπει να καταστεί σαφές πως η σχολική 

αποτελεσματικότητα είναι πολυδιάστατη έννοια, ο ορισμός της οποίας δεν είναι δυνατόν να 

αποδοθεί με μετρήσιμα μεγέθη. Παρόλα αυτά, είναι κατανοητό πως κύριος συντελεστής της 

σχολικής αποτελεσματικότητας ορίζεται ο διευθυντής που ασκεί ηγεσία και επιδιώκει την 

υλοποίηση στόχων για ένα σχολείο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Βέβαια, το ερώτημα ποιος είναι 

εκείνος ο διευθυντής που χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματικός δε θα μπορούσε να απαντηθεί 

προτείνοντας ένα συγκεκριμένο προφίλ αλλά εξαρτάται πάντα από το εκάστοτε σχολικό πλαίσιο. 

Παρά το γεγονός ότι η έρευνα σχετικά με τη σχέση της διαχείρισης χρόνου και της σχολικής 

αποτελεσματικότητας είναι φτωχή διαπιστώνεται μια συσχέτιση που αφορά την έξυπνη διαχείριση 

χρόνου από τον διευθυντή με την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας σε ποικίλους τομείς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

 Μετά το πέρας της ανάλυσης του θεωρητικού μας πλαισίου κρίνουμε απαραίτητο να 

παρουσιάσουμε συνοπτικά τα κρίσιμα, κατά την άποψή μας, σημεία αποδίδοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο το απόσταγμα της μέχρι τώρα βιβλιογραφικής μας μελέτης. Μέσα από αυτή τη σύνοψη της 

θεωρίας αλλά και την ομαδοποίηση, που επιλέχθηκε ως καταλληλότερος τρόπος απόδοσης των 

συμπερασμάτων της βιβλιογραφίας, επιθυμούμε να σκιαγραφήσουμε το φακό θέασης του θέματος 

που έχουμε επιλέξει.  

 Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αναγνώριση κάποιου είδους σχέσης μεταξύ της 

διαχείρισης του εργασιακού χρόνου της Προϊσταμένης και της αποτελεσματικότητας της σχολικής 

μονάδας. Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο μας ενδιαφέρει σε ποιο βαθμό η έλλειψη διαχωρισμού των 

διοικητικών από τα διδακτικά καθήκοντα της επιτρέπουν να είναι αποτελεσματική στην εκτέλεση 

των καθηκόντων της και με ποιο τρόπο η διαχείριση χρόνου συμβάλλει σ’ αυτό. Ο παραπάνω 

προβληματισμός προκύπτει εξαιτίας του διττού ρόλου της Προϊσταμένης στο Νηπιαγωγείο και της 

έλλειψης καθορισμένου ωραρίου που να διαχωρίζει τις διοικητικές από τις διδακτικές της 

υποχρεώσεις. Η υποχρέωση να εκτελεί διαφορετικού είδους καθήκοντα παράλληλα, έχει εγείρει 

τελευταία τις έντονες αντιδράσεις του κύκλου των Νηπιαγωγών εξαιτίας των διαρκώς αυξημένων 

απαιτήσεων στο διοικητικό τομέα.  

 Η άποψή μας υποστηρίζει την άρρηκτη σχέση μεταξύ σωστής διαχείρισης χρόνου και  

διοικητικής αποτελεσματικότητας. Μέσα από την ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης του 

εργασιακού χρόνου διαφαίνεται η μείωση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τον τρόπο που 

ο διοικητικός υπάλληλος χρησιμοποιεί το χρόνο του και αυξάνεται η παραγωγικότητα και 

αποδοτικότητα του οργανισμού. Ουσιαστικά, ο τρόπος με τον οποίο το διοικητικό στέλεχος 

διαχειρίζεται το χρόνο του καθορίζει και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει.  Για όλα τα παραπάνω 

φαίνεται στη θεωρία να υπάρχει μια τάση να προκαθορίζονται από μια σειρά παραγόντων που 

διαχωρίζονται με βάση τα υποκειμενικά και αντικειμενικά χαρακτηριστικά τους. Ουσιαστικές 

διαφορές, όσον αφορά στις μελέτες που έχουν μέχρι σήμερα διεξαχθεί, δε φαίνεται να υπάρχουν σε 

βαθμό που η μια έρευνα να ανατρέπει την άλλη. Οι έρευνες της Macan παρουσιάζονται ως 

αποδεκτές από πλήθος ερευνητών με επιβεβαιωμένα αποτελέσματα και από πλήθος άλλων 

μελετητών με μικρές τροποποιήσεις, που αφορούν κατά κύριο λόγο ανάπτυξη στρατηγικών και τη 

συμβολή των επιμορφωτικών προγραμμάτων.  

 Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι πως λόγω του περιορισμένου αριθμού 
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βιβλιογραφικών αναφορών σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου στη  Διοίκηση της Εκπαίδευσης 

και δη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το δεδομένο θεωρητικό πλαίσιο δεν απαντά ευθέως στα 

ερευνητικά ερωτήματα της έρευνάς μας, αλλά δείχνει τον τρόπο με το οποίο δομείται η ποσοτική 

έρευνα. Ο λόγος που η έρευνα πεδίου εμφανίζεται φτωχή στο συγκεκριμένο θέμα είναι επειδή ο 

χρόνος στην πραγματικότητα είναι παραπλανητικός. Πρακτικά, δε δύναται το άτομο να διαχειριστεί 

το χρόνο, καθότι πρόκειται για άπιαστο και απροσπέλαστο παράγοντα.  

 Για την καλύτερη απόδοση της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης κρίθηκε απαραίτητη η 

ομαδοποίηση των βιβλιογραφικών μας πηγών με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που εξετάζει το 

πόνημά μας. Πρωταρχικά, το θεωρητικό υπόβαθρο της διαχείρισης του χρόνου στη διοίκηση 

δομείται από μια ομάδα επιστημόνων – μελετητών (Macan (1996), Claessens (2007), Adams & Jex 

(1999), Kaufman – Scarborough & Linquist (1999), Locke & Latham (1990), Eilam &Aharon 

(2003)) με κοινά συμπεράσματα καταλήγοντας πως η διαχείριση χρόνου είναι συμπεριφορές που 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

 αξιολόγηση του χρόνου 

 στρατηγικές (μηχανισμοί) του χρόνου και  

 ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης του χρόνου 

Μέσα από την ανάπτυξη αυτών των συμπεριφορών το άτομο, που φέρει διοικητικές 

αρμοδιότητες, κατορθώνει: 

 τον περιορισμό της τάσης για αναβλητικότητα 

 τη λήψη της κατάλληλης απόφασης σε κάθε περίπτωση 

 τη βελτίωση της αποδοτικότητας 

 τη μείωση της εργασιακής κόπωσης και του άγχους και 

 την παροχή εργασίας υψηλής ποιότητας. 

Το πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα εξετάζει τους παράγοντες –υποκειμενικούς και 

αντικειμενικούς- που επηρεάζουν τη διαχείριση χρόνου του διοικητικού στελέχους. Μέσα από 

τη βιβλιογραφία μας συνοψίσαμε τους κύριους παράγοντες που συναντώνται στις έρευνες και τους 

παραθέτουμε συνοπτικά: 

 χαρακτηριστικά Διευθυντή, όπως συνέπεια, σχεδιασμός, εγρήγορση, εργασιακή εμπειρία, 

ηλικία, εξειδικευμένη γνώση, πολυχρονιότητα ή μονοχρονιότητα, αναβλητικότητα 

(McNamara (2010), Pansiri & Temtime (2010), Claessens et all (2007), Francis-Smythe 

(1998), Lay & Schouwenburg (1993)) 

 εξισορρόπηση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής (McNamara (2010), Wright (2002)) 

 χαρακτηριστικά οργανισμού (McNamara (2010), Pansiri & Temtime (2010)) 
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 εξωτερικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα τηλεφωνήματα, e-mail με επείγουσα 

σήμανση, απρογραμμάτιστες επισκέψεις (McNamara (2010), Raffoni (2006)) 

 χρήση των νέων τεχνολογιών (McNamara (2010), Gan Kong Guan et all (2002)) και τέλος 

 πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα τη διαχείριση χρόνου (Orpen (1994), King et all (1986), 

Hall & Hursch (1982), Van Eerde (2003), Green & Skinner (2005)). 

Ο τελευταίος παράγοντας αποτέλεσε ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα στη βιβλιογραφία μας, 

καθότι τόσο η Macan (1996) όσο και οι Slaven & Totterdell (1993) δε βρήκαν κάποια συσχέτιση 

ανάμεσα στη διαχείριση χρόνου και την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

Οι στρατηγικές διαχείρισης χρόνου αποτελούν ερευνητικό ερώτημα της εργασίας μας και γι’ 

αυτό το λόγο αποτέλεσαν αντικείμενο της βιβλιογραφικής μας αναζήτησης. Μέσα από τη θεωρία 

μας ανέκυψε μια σειρά από τεχνικές τις οποίες είθισται να χρησιμοποιούν τα διοικητικά στελέχη με 

σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους. Συγκεντρώνοντας τις 

βασικότερες απ’ αυτές, καταλήξαμε στις εξής: 

 καθορισμός βραχυπρόθεσμων στόχων και προτεραιοτήτων (Macan et all (1990), Bandura 

(1977), Locke & Latham (1990), Britton & Tesser (1991)) 

 ημερολόγιο καθημερινής χρήσης με χρονοδιάγραμμα σε ετήσια βάση (Kaufman – 

Scarborough & Linquist, 1999) 

 ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων με σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης χρόνου 

(Θεοδώρου, 2015)  

 υπολογισμός του χρόνου και καταγραφή του πραγματικού χρόνου που τελικά ξοδεύτηκε 

(Adams & Jex, 1999) 

 οργανωτικότητα με παράλληλη πρόβλεψη τυχόν χρονικών εμποδίων (Eilam & Aharon, 

2003) και 

 τήρηση των προθεσμιών με τη μέθοδο κατάτμησης των καθηκόντων σε μικρότερα 

(Θεοδώρου, 2015). 

Κλείνοντας τα βιβλιογραφικά μας συμπεράσματα πρέπει να αναφερθούμε και στο 

ερευνητικό ερώτημα που διερευνά αν η Προϊσταμένη που ερευνούμε είναι αποτελεσματική στο 

έργο της. Όσον αφορά το δεδομένο ζήτημα βρέθηκε πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών που 

σχετίζονται με τη σχολική διοίκηση και τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν το μείγμα ώστε ο 

διευθυντής του σχολείου να χαρακτηριστεί αποτελεσματικός. Μεγάλος αριθμός ερευνητών 

(ενδεικτικά αναφέρουμε τους Raffoni (2006), Πασιαρδής (2004), Πρίντζας (2003), Lazaridou, 

Iordanides & Babaliki (2011), Shoemaker & Fraser (1981)) μελέτησε το σύγχρονο αποτελεσματικό 

διευθυντή και τις προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος στο πολύπλοκο κοινωνικό 
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περιβάλλον που ζούμε. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε εν συντομία τις βασικές ενέργειες που 

πρέπει να πράττει ένας Διευθυντής σχολείου που επιδιώκει μια αποτελεσματική σχολική μονάδα: 

 φέρνει εις πέρας διοικητικά και διδακτικά καθήκοντα 

 έχει όραμα, το οποίο και μεταλαμπαδεύει στο εκπαιδευτικό προσωπικό 

 προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση με σκοπό τη βελτίωσή του 

 διατυπώνει σαφείς και μετρήσιμους στόχους 

 είναι συνεπής 

 επικοινωνεί με τους συναδέλφους 

 δίνει βαρύτητα στον προγραμματισμό και την οργάνωση. 

Εν κατακλείδι, η βιβλιογραφική ανασκόπηση μας έδωσε ποικίλα και πλούσια ερεθίσματα 

για να δομήσουμε το ερωτηματολόγιο μας χαράσσοντας την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε 

στην ποσοτική μας έρευνα. Εκείνο που φυλάξαμε στο μυαλό μας κατά τη διαδικασία αυτή είναι 

πως η διαχείριση χρόνου είναι ένα εργαλείο που μας βοηθά στην καθημερινή μας ζωή καθιστώντας 

μας αποτελεσματικότερους μέσα από την εφαρμογή των δεξιοτήτων, που μας διδάσκει. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων της εργασίας είναι η 

υιοθέτηση της κατάλληλης ερευνητικής μεθοδολογίας. Στη συγκεκριμένη ενότητα, παρατίθενται ο 

σκοπός της έρευνας, η περιγραφή του δείγματος, η παρουσίαση των ερευνητικών εργαλείων, καθώς 

και η περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη συλλογή και επεξεργασία των 

δεδομένων.  

 

5.1 Σκοπός της έρευνας 

Η εργασία αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα 

προσανατολίζεται στον τρόπο που διαχειρίζονται οι Προϊσταμένες Νηπιαγωγείου τον χρόνο τους, 

ώστε να είναι αποτελεσματικές τόσο διοικητικά όσο και διδακτικά. Aυτό που προέκυψε κατά την 

έρευνα και τη μελέτη της βιβλιογραφίας είναι ότι οι αναφορές στη διαχείριση του χρόνου στη 

διοίκηση της εκπαίδευσης είναι πολύ λίγες και ειδικότερα οι αναφορές στη διοίκηση της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ελάχιστες. Ειδικότερα δε, παρατηρήθηκε πως έρευνες στη 

διοίκηση του Νηπιαγωγείου θεαματικά απουσιάζουν από τη βιβλιογραφία. Αξιοσημείωτο είναι, 

επίσης, το γεγονός ότι η έρευνά μας δε συναντάται σε ελληνόγλωσσα περιοδικά ή γενικότερα στην 

ελληνική βιβλιογραφία.  

Για να καλύψει αυτό το κενό, η παρούσα εργασία έχει ως κύριο σκοπό να μελετήσει τη 

σχέση της διαχείρισης χρόνου από την Προϊσταμένη και της προσωπικής εκτίμησης της 

αποτελεσματικότητας της. Προτίθεται, λοιπόν, να διερευνήσει σε ποιο βαθμό η κοινή άσκηση των 

διοικητικών και των διδακτικών της καθηκόντων της επιτρέπουν να είναι αποτελεσματική στην 

εκτέλεση τους και με ποιο τρόπο η διαχείριση του χρόνου συμβάλλει σ' αυτό. Ο προσδιορισμός του 

τρόπου διαχείρισης του χρόνου αναμένεται να συμβάλει στην προσπάθεια για ένα καλύτερο και πιο 

αποτελεσματικό νηπιαγωγείο καθώς και να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα στο σχεδιασμό 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για διοικητικά στελέχη εκπαίδευσης από μέρους της Πολιτείας.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία διαπραγματευόμαστε  μέσα από την έρευνά μας είναι: 

α) σε ποιο βαθμό υλοποιούνται αποτελεσματικά τα καθήκοντα της Προϊσταμένης, ώστε να           

χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματική κατά την προσωπική της εκτίμηση, 

β) με ποιες στρατηγικές η Προϊσταμένη διαχειρίζεται το χρόνο της, 

γ) ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της διαχείρισης του χρόνου της  

Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου. 
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5.2 Μεθοδολογία 

 Στην ενότητα αυτή παρατίθεται η μεθοδολογία της έρευνας, το δείγμα, τα ερευνητικά 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή και 

επεξεργασία  των δεδομένων. 

 

5.2.1 Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

Το δείγμα ήταν οι 73 Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης.13. Το δεδομένο δείγμα επιλέχθηκε εξαιτίας της πρόσβασης στα διαθέσιμα δεδομένα, 

καθότι εργάζομαι ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

Κατ’ επέκταση επιλέχθηκε όλο το δείγμα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης απορρίπτοντας την ιδέα να 

συμμετάσχουν και οι Προϊσταμένες της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω περιορισμένου χρονικού 

πλαισίου. 

Το δείγμα αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, από το 

συνολικό δείγμα 1 (1,04%) άτομο ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των <30 ετών, 13 (17,8%) άτομα 

στην ηλικιακή ομάδα των 31–40 ετών, 33 (45,2%) άτομα έχουν ηλικία μεταξύ 41 και 50 ετών, ενώ 

26 (35,6%) άτομα στην ηλικιακή ομάδα των 51-65 ετών. 

 

Πίνακας 1 Ομαδοποιημένη κατανομή συχνότητας του ερευνητικού δείγματος κατά ηλικία 

Ηλικιακή ομάδα συμμετεχόντων Συχνότητα 

<30 1 (1,04%) 

31-40 ετών 13 (17,8%) 

41-50 ετών 33 (45,2%) 

51-65 ετών 26 (35,6%) 

Σύνολο 73 (100%) 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος είναι έγγαμες 80,8%, ενώ οι άγαμες αποτελούν το 19,2%. 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 1, τα διθέσια νηπιαγωγεία κυριαρχούν με ποσοστό 46,6% (34 

σχολικές μονάδες), έπονται τα τριθέσια με 30,1% (22 σχολικές μονάδες), τα μονοθέσια 

καταλαμβάνουν το 17,8% (13 σχολικές μονάδες) και τέλος τα τετραθέσια είναι μόλις το 5,5% του 

δείγματός μας (5 σχολικές μονάδες).  

                                                 
13 Το ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης χωρίζει τα νηπιαγωγεία ανά Δήμο: στο Δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν 70 

νηπιαγωγεία, στο Δήμο Καλαμαριάς 20 νηπιαγωγεία, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη 20 νηπιαγωγεία, στο Δήμο 

Θερμαϊκού 22 νηπιαγωγεία και στο Δήμο Θέρμης 18 νηπιαγωγεία. Επίσης, 9 νηπιαγωγεία βρίσκονται σε αναστολή. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε πως σε κάθε νηπιαγωγείο αντιστοιχεί και μια Προϊσταμένη.   
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Σχήμα 1 Διάγραμμα της κατανομής των συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς την 

οργανικότητα του νηπιαγωγείου  

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων Προϊσταμένων εργάζεται σε ολοήμερο νηπιαγωγείο 

(71,2%), ενώ μόλις το 28,8% ανήκει σε κλασικού τύπου νηπιαγωγείου. Αναφορικά με την 

εκπαιδευτική προϋπηρεσία του δείγματος μας 8 (11%) άτομα εργάζονται σε νηπιαγωγείο από 1-10 

χρόνια, 34 (46,6%) άτομα εργάζονται από 11-20 χρόνια, 17 άτομα (23,3%) άτομα έχουν 

προϋπηρεσία που φτάνει τα 21-30 χρόνια, ενώ 24 (19,2%) άτομα ξεπερνούν τα 30 χρόνια. Επίσης, 

από το συνολικό μας δείγμα, το 37% έχει υπηρετήσει σε διευθυντική θέση νηπιαγωγείου από 1-5 

χρόνια, το 32,9% από 6-10 χρόνια, το 21,9% ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης από 11-15 χρόνια και 

τέλος, το 8,2% ξεπερνά τα 15 χρόνια προϋπηρεσίας σε διευθυντική θέση νηπιαγωγείου.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος, όπως φαίνεται στον πίνακα 5, είναι απόφοιτοι 

Παιδαγωγικού Τμήματος (54,8%) και μόνο 9 άτομα δεν έχουν κάνει εξομοίωση έχοντας τελειώσει 

την Παιδαγωγική Ακαδημία (13,7%). Μεταπτυχιακό τίτλο διαθέτει το 31,5% από τους 

ερωτηθέντες, ενώ κανένα υποκείμενο δεν έχει δηλώσει κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.  
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Πίνακας 2 Ομαδοποιημένη κατανομή συχνότητας του ερευνητικού δείγματος σύμφωνα με το 

μορφωτικό επίπεδο 

Εκπαιδευτικό επίπεδο Σύνολο 

Απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας 9 

Απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος 40 

Μεταπτυχιακό Τίτλο 24 

Διδακτορικό 0 

 

5.2.2 Ερευνητικά εργαλεία 

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο (το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα).  Το ερωτηματολόγιο 

που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των υπό μελέτη μεταβλητών είναι αυτοσχέδιο και για 

λειτουργικούς λόγους δομήθηκε σε τέσσερα μέρη. Το κυριότερο πρόβλημα που προέκυψε κατά τον 

σχεδιασμό του ερωτηματολογίου ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένα εφαρμοσμένο στο παρελθόν 

ερευνητικό εργαλείο που θα μπορούσαμε να στηριχτούμε και να το χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό, 

αλλά έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα εκ νέου. Ο τρόπος με το οποίο δομήθηκε το ερωτηματολόγιο 

φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα (Εικόνα 1). 

Στο σχεδιάγραμμα φαίνεται ότι το πρώτο σκέλος (Α) του σκοπού της εργασίας απαντάται 

από τον συνδυασμό των ερευνητικών ερωτημάτων  (1) και (2), ενώ το δεύτερο σκέλος (Β), από τον 

από το συγκερασμό και των τριών ερευνητικών ερωτημάτων. Για κάθε ένα από τα ερευνητικά 

ερωτήματα, βρέθηκε και εξετάστηκε η σχετική βιβλιογραφία. Η σχετική βιβλιογραφία και τα 

συμπεράσματά της παρατίθεται ομαδοποιημένα στο σχεδιάγραμμα, παρέχοντας μία συνοπτική 

εικόνα του θεωρητικού πλαισίου της εργασίας. Από τα συμπεράσματα της βιβλιογραφίας για το 

κάθε ερευνητικό ερώτημα αντλήθηκαν οι ερωτήσεις που πρέπει να έχει το ερωτηματολόγιο, 

προκειμένου να ανταποκρίνεται στα ερευνητικά ερωτήματα. Στο σχεδιάγραμμα φαίνεται με ποιες 

συγκεκριμένες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αντιστοιχεί κάθε βιβλιογραφικό συμπέρασμα. Στο 

ερευνητικό τμήμα του σχεδιαγράμματος αναγράφεται, επίσης, ο κωδικός των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου, όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. 
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Εικόνα 1 Δόμηση του ερευνητικού εργαλείου 
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Αρχικά, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με δημογραφικούς 

παράγοντες, όπως το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το επίπεδο σπουδών, την 

οργανικότητα και τον τύπο του σχολείου, τα έτη υπηρεσίας στο δεδομένο επάγγελμα αλλά και τα 

χρόνια υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένης νηπιαγωγείου.  

Εν συνεχεία, για την εξέταση της αυτό-αποτελεσματικότητας της Προϊσταμένης στην 

άσκηση των διοικητικών και διδακτικών της καθηκόντων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 

που αποτελείται από 11 προτάσεις. Σε κάθε πρόταση τα υποκείμενα καλούνται να εκφράσουν το 

βαθμό συμφωνίας τους με το περιεχόμενο της, σύμφωνα με μια κλίμακα Likert που κυμαίνεται από 

1 έως 5 (όπου 1= Διαφωνώ απόλυτα, 2 = Διαφωνώ, 3 = Ούτε Διαφωνώ ούτε Συμφωνώ, 4 = 

Συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ απόλυτα). Οι προτάσεις αυτές αφορούν την αξιοποίηση του εργασιακού 

ωραρίου με σκοπό την ολοκλήρωση των διοικητικών και διδακτικών καθηκόντων σε καθημερινή 

βάση, επιμένοντας στην τήρηση των προθεσμιών και καθορίζοντας τους στόχους, 

βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Επιπλέον, το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου 

περιλαμβάνει και μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής.  

Για τη μελέτη του τρόπου διαχείρισης του εργασιακού χρόνου αλλά και για τη διερεύνηση 

των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι ερωτηθέντες δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που 

αποτελείται από 15 προτάσεις, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να εκφράσουν το βαθμό 

συμφωνίας τους με το περιεχόμενο της, σύμφωνα με μια κλίμακα Likert που κυμαίνεται από 1 έως 

5 (όπου 1= Διαφωνώ απόλυτα, 2 = Διαφωνώ, 3 = Ούτε Διαφωνώ ούτε Συμφωνώ, 4 = Συμφωνώ, 5 = 

Συμφωνώ απόλυτα).  

Για τη μέτρηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαχείριση του χρόνου των 

Προϊσταμένων δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 15 προτάσεων. Σε κάθε πρόταση, όπως και 

στα προηγούμενα μέρη, τα υποκείμενα καλούνται να εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας τους με το 

περιεχόμενο της, σύμφωνα με μια κλίμακα Likert που κυμαίνεται από 1 έως 5 (όπου 1= Διαφωνώ 

απόλυτα, 2 = Διαφωνώ, 3 = Ούτε Διαφωνώ ούτε Συμφωνώ, 4 = Συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ απόλυτα). 

Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου κλείνει με δυο ερωτήσεις τριών και δυο απαντήσεων, οι 

οποίες συνοδεύονται από αιτιολόγηση και μια ερώτηση ανοικτού τύπου, όπου οι ερωτηθέντες 

καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ως προς τη βελτίωση του τρόπου της διαχείρισης του 

χρόνου της Προϊσταμένης και της αυτό-αποτελεσματικότητάς της. 

 

5.2.3 Διαδικασία 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου – 

Μαρτίου 2017. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας φόρμα της Google Drive και 
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αναφορτώθηκε στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στη συνέχεια, στάλθηκε ηλεκτρονικά στις 

διευθύνσεις όλων των νηπιαγωγείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

Από τα 141 ερωτηματολόγια που στάλθηκαν, υποβλήθηκαν τα 73 (52%) και χρησιμοποιήθηκαν 

όλα. Πριν από την αποστολή του ερωτηματολογίου στάλθηκε σε 5 Προϊσταμένες σχολικών 

μονάδων για να γίνει δοκιμαστικός προέλεγχος, με σκοπό να διαπιστωθεί αν όλες οι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου είναι κατανοητές και σαφείς, αν πρέπει να προστεθεί ή να αφαιρεθεί κάτι και να 

διερευνηθεί ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του. Στη φόρμα του ερωτηματολογίου 

υπήρχε ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την έρευνα αλλά και αναλυτικές οδηγίες για τη 

συμπλήρωσή του.  

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ομοιόμορφο και ενιαίο τρόπο απ’ όλους τους 

συμμετέχοντες, ώστε οι μετρήσεις της έρευνας να μπορούν να θεωρηθούν συγκρίσιμες. Ειδικότερα, 

οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν απλές, κατανοητές και οι οδηγίες συμπλήρωσης σαφείς. 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των 

εμπειρικών δεδομένων της παρούσας έρευνας. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα 

SPSS, ενώ για τη δημιουργία γραφημάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Microsoft Excel, αφού 

θεωρήθηκε πιο λειτουργικό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

6.1 Αυτο-αποτελεσματικότητα 

Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που σχετίζεται με το αν η Προϊσταμένη είναι 

αποτελεσματική όσον αφορά την υλοποίηση των καθηκόντων της, διαφαίνεται μέσα από τις 

απαντήσεις πως προσπαθεί να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της (Μ.Ο. =2,41, Τ.Α. =1,20). 

Παρόλα αυτά, οι μισές Προϊσταμένες απάντησαν πως δεν είναι επαρκής ο χρόνος που διαθέτουν 

καθημερινά για την διευθέτηση των διοικητικών καθηκόντων και οι υπόλοιπες μισές πως είναι 

(Μ.Ο. =3,04, Τ.Α. =1,02). Όσον αφορά την εκτέλεση των διδακτικών τους καθηκόντων τα ασκούν 

με τρόπο αποτελεσματικό (Μ.Ο. =3,77, Τ.Α. =1,04) και θέτουν συγκεκριμένους και μετρήσιμους 

στόχους (Μ.Ο. =3,73, Τ.Α. =0,89) αλλά χάνουν τον έλεγχο του χρόνου και αναγκάζονται να 

εκτελέσουν πολλές δραστηριότητες μαζί (Μ.Ο. =3,73, Τ.Α. =0,93). 

Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό παραμένει στη σχολική μονάδα μετά το πέρας του εργασιακού 

ωραρίου (M.O.=1,62, T.A.=0,95), ενώ χαρακτηρίζεται από τους συναδέλφους ως αποτελεσματική 

(M.O.=2,14, T.A.=0,79) και κατανοεί πλήρως το σκοπό των διοικητικών και διδακτικών της 

καθηκόντων (M.O.=2,07, T.A.=1,00). Ακόμη, ένα μεγάλο ποσοστό δηλώνει πως οι εργασίες 

παίρνουν πολύ περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι αρχικά είχε εκτιμήσει (M.O.=2,27, T.A.=0,93) και δεν 

προλαβαίνει να είναι συνεπείς στις καθημερινές υποχρεώσεις (Μ.Ο.=3,59, Τ.Α.=1,20) (βλ. 

Παράρτημα Πίνακας 16). 

 

6.2 Στρατηγικές διαχείρισης χρόνου 

Σε σχέση με το δεύτερο πυλώνα του ερωτηματολογίου, που αφορά τη χρήση στρατηγικών 

διαχείρισης χρόνου, διαπιστώθηκε μια αντίφαση στις απαντήσεις. Στο ερώτημα 3.13 (Μελετώ τις 

στρατηγικές που πρέπει να χρησιμοποιήσω για να διαχειριστώ το χρόνο μου) οι μισές απάντησαν 

θετικά, ενώ στην ερώτηση 6 (Χρησιμοποιείται κάποια στρατηγική διαχείρισης χρόνου, κι ναι, ποια 

είναι αυτή;) το 60% του δείγματος απάντησε αρνητικά. Εικάζουμε πως, επειδή η ερώτηση 3.13 

προηγήθηκε της 6, οι ερωτούμενοι απάντησαν αρνητικά είτε επειδή δεν κατανόησαν την ερώτηση 

είτε για να αποφύγουν -για πρακτικούς λόγους- να απαντήσουν γραπτά στο ερώτημα.14 Για το λόγο 

αυτό αποφασίσαμε να μη λάβουμε υπόψη τη δεδομένη ερώτηση (Ερώτηση 6) και να 

προχωρήσουμε στις συσχετίσεις μας με βάση το ερώτημα 3.13. 

Απ’ ό,τι καταγράφηκε, οι Προϊσταμένες χρησιμοποιούν στρατηγικές διαχείρισης χρόνου, 

καθότι όλες προβαίνουν σε ετήσιο προγραμματισμό, ενώ οι περισσότερες καταγράφουν 

                                                 
14 Το υποερώτημα 6.1 είναι μια ερώτηση ανοιχτού τύπου, όπου τα υποκείμενα, εφόσον είχαν απαντήσει θετικά στο 

ερώτημα, έπρεπε να περιγράψουν τη στρατηγική που χρησιμοποιούν, ώστε να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. 
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καθημερινά σε ημερολόγιο τις δραστηριότητες τους (Μ.Ο. =3,55, Τ.Α. =1,17) και προετοιμάζονται 

από την προηγούμενη μέρα για να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους (Μ.Ο. =3,99,Τ.Α.=0,74). 

Επίσης, η πλειοψηφία προετοιμάζει εβδομαδιαίο πρόγραμμα με συγκεκριμένους στόχους και 

τρόπους για να το πετύχει (Μ.Ο. =3,60, Τ.Α. =1,10), ενώ προχωρούν σε ιεράρχηση των 

καθηκόντων τους ανάλογα με τη σημαντικότητα της κάθε υποχρέωσης (Μ.Ο. =3,71, Τ.Α. =1,10). 

Επίσης, ομαδοποιεί τις προτεραιότητές της (Μ.Ο.=2,29, Τ.Α.=1,10), αναθέτει καθήκοντα στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διευκόλυνσή της (Μ.Ο.=2,97, Τ.Α.=1,18), προβαίνει σε 

αυτοκριτική και αξιολογεί τον εαυτό της (Μ.Ο.=2,04, Τ.Α.=0,75) και φροντίζει να υπενθυμίζει στον 

εαυτό της τους μακροπρόθεσμους στόχους της (Μ.Ο.=2,63, Τ.Α.=1,10).  

Παρά το γεγονός ότι διανύουμε την εποχή των Νέων Τεχνολογιών, περίπου οι μισές δεν 

έχουν λογισμικό στον υπολογιστή που θα τους βοηθήσει να επιλύσουν με πιο γρήγορο τρόπο τα 

καθημερινά τους θέματα (Μ.Ο. =2,84, Τ.Α. =1,20), αλλά δηλώνουν πως η χρήση του εντάσσεται 

στους παράγοντες που έχουν διευκολύνει τη διαχείριση του χρόνου τους (Μ.Ο. =3,89, Τ.Α. =0,74) 

(βλ. Παράρτημα Πίνακα 17). 

 

6.3 Παράγοντες διαχείρισης χρόνου 

Τα αποτελέσματα του τέταρτου μέρους του ερωτηματολογίου, που αφορά τους παράγοντες 

που επηρεάζουν τη διαχείριση του χρόνου της Προϊσταμένης, αναπαρίστανται στον Πίνακα 18 (Βλ. 

Παράρτημα). 

 Η πλειοψηφία των Προϊσταμένων παρουσιάζει μια σειρά από ατομικά χαρακτηριστικά, τα 

οποία συμβάλλουν θετικά στη διαχείριση του χρόνου τους. Η συνέπεια (Μ.Ο.=2,34, Τ.Α.=0,85), η 

εγρήγορση (Μ.Ο.=2,00, Τ.Α.=1,08), η έλλειψη αναβλητικότητας (Μ.Ο.=3,55, Τ..Α.=1,08) και οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες (Μ.Ο.=3,73, Τ.Α.=0,96) εμφανίζονται σε υψηλά ποσοστά στα 

υποκείμενα του δείγματός μας. Ακόμη, η χρήση νέων τεχνολογιών (Μ.Ο.=2,11, Τ.Α.=0,74) 

παρουσιάζεται ως παράγοντας διαχείρισης χρόνου. Οι συχνές διακοπές κατά την εκτέλεση της 

εργασίας (Μ.Ο.=2,00, Τ.Α.=0,97) και η κούραση (Μ.Ο.=2,85, Τ.Α.=0,97) αναδεικνύονται ως 

ανασταλτικοί παράγοντες στη διαχείριση του εργασιακού τους ωραρίου. 

Όπως αναφέρθηκε, στα καθήκοντα της Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου υπάγονται διδακτικές 

και διοικητικές δραστηριότητες σ’ ένα ενιαίο εργασιακό ωράριο. Το πρόβλημα, λοιπόν, 

παρουσιάζεται  στο  Διάγραμμα του Σχήματος 2, όπου μόλις 2 Προϊσταμένες απάντησαν πως 

πρωτεύον καθήκον τους είναι η διοίκηση του σχολείου, τη στιγμή που αναφερόμαστε σε 

εκπαιδευτικούς που λειτουργούν και ως διοικητικά στελέχη. Η πλειοψηφία θεωρεί πως η κύρια 

εργασία τους είναι η άσκηση των διδακτικών καθηκόντων, γεγονός που φανερώνει τις διαστάσεις 

του προβλήματος στο σύγχρονο Νηπιαγωγείο.  
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Σχήμα 2  Διάγραμμα της κατανομής των συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς το πρωτεύον 

καθήκον τους 

 

Τέλος, το ερωτηματολόγιο τελειώνει με ερωτήσεις κλειστού αλλά και ανοικτού τύπου. Η 

αξιολόγηση του εαυτού τους ως αποτελεσματικού φαίνεται στο Σχήμα 3. 

 

 

Σχήμα 3 Διάγραμμα της κατανομής των συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς την αποτελεσματικότητά 

τους στη διαχείριση του χρόνου 

 

 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (47%) απάντησε πως θεωρεί τον εαυτό του εν μέρει 

αποτελεσματικό όσον αφορά τη διαχείριση του εργασιακού του χρόνου. 

 Η χρήση ή μη στρατηγικών διαχείρισης χρόνου παρουσιάζεται στο Σχήμα 4. 
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Σχήμα 4 Διάγραμμα της κατανομής των συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς την αξιοποίηση 

στρατηγικών διαχείρισης του χρόνου 

 

 Η πλειονότητα των Προϊσταμένων (58,9%) απάντησε πως δε χρησιμοποιεί κάποια 

στρατηγική διαχείρισης χρόνου. 

Στη συνέχεια, το υποερώτημα 6.1 είναι μια ερώτηση ανοιχτού τύπου, όπου τα υποκείμενα, 

εφόσον είχαν απαντήσει θετικά στο ερώτημα 6, είχαν τη δυνατότητα να περιγράψουν τη 

στρατηγική που χρησιμοποιούν, ώστε να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. 

 Οι στρατηγικές διαχείρισης χρόνου, που απάντησαν, πως χρησιμοποιούν, αποτυπώνονται 

στο Σχήμα 5. 
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Σχήμα 5 Διάγραμμα της κατανομής της χρήσης στρατηγικών από τους συμμετέχοντες στην έρευνα  

 

Η πλειοψηφία των Προϊσταμένων (30) απάντησε πως δε χρησιμοποιεί κάποια στρατηγική 

διαχείρισης χρόνου, ενώ κάποιες δήλωσαν τον προγραμματισμό από την προηγούμενη ημέρα και 

την τήρηση χρονοδιαγράμματος (7), τη χρήση λίστας χρονομέτρησης των εργασιών (5), την 

ιεράρχηση καθηκόντων και την αποφυγή περισπασμών (5), τις υπερωρίες (5), την τήρηση 

προθεσμιών (2) και την ομαδοποίηση δραστηριοτήτων (2). 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερώτηση 7, ερώτηση ανοιχτού τύπου, στην οποία οι 

Προϊσταμένες είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις προτάσεις τους για το ρόλο της 

Προϊσταμένης στο Νηπιαγωγείο. Οι απαντήσεις, ουσιαστικά, επικεντρώθηκαν σε δυο κατηγορίες: 

α) διαχωρισμό διοικητικών – διδακτικών καθηκόντων και β) επιμόρφωση. Μεγάλος αριθμός 

ισχυρίστηκε πως πρέπει η Προϊσταμένη είτε να απαλλαγεί από τα διδακτικά της καθήκοντα είτε να 

μειωθούν δραστικά οι ώρες διδασκαλίας κατά τα πρότυπα των Δημοτικών σχολείων. Η λύση 

πολυδύναμων νηπιαγωγείων, όπου η Προϊσταμένη θα λειτουργεί ως διοικητικό στέλεχος, 

προτάθηκε από ένα μεγάλο αριθμό ερωτηθέντων. Επίσης, σε μεγάλο βαθμό εκφράστηκε και η 

άποψη για άμεση, υποχρεωτική και επαναλαμβανόμενη επιμόρφωση των Προϊσταμένων, σε 

θέματα νομοθεσίας, διοίκησης, συμβουλευτικής και επικοινωνίας. Μάλιστα, τονίστηκε πως η 

Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου πρέπει να επιτελέσει ένα έργο για το οποίο δεν εκπαιδεύτηκε ποτέ. Σε 

πολύ μικρότερο βαθμό ‘’ακούστηκε’’ η άποψη για τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος και 

σαφή και διακριτό καθορισμό των ορίων ευθύνης των Προϊσταμένων. 

 

6.4 Συσχετίσεις μεταξύ στρατηγικών διαχείρισης χρόνου και αυτό-αποτελεσματικότητας 

 

6.4.1 Συσχετίσεις μεταξύ σύνθετου δείκτη στρατηγικών διαχείρισης χρόνου και ερωτήσεων 

που αφορούν την αυτό-αποτελεσματικότητα 

. Όπως διαφαίνεται στο σχεδιάγραμμα που περιγράφει πώς δομείται το ερευνητικό εργαλείο, 

για να απαντήσουμε στη σχέση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι Προϊσταμένες και της 

αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας, διερευνούμε τη σχέση μεταξύ των απαντήσεων του 

πρώτου και δεύτερου ερωτήματος. 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της συνολικής κλίμακας των ερωτήσεων, που αφορούν την 

χρήση στρατηγικών στη διαχείριση του χρόνου, χρησιμοποιείται το στατιστικό μέτρο Cronbach’s α. 

Αξιοπιστία στη συγκεκριμένη περίπτωση σημαίνει, αν κάθε ξεχωριστό ερώτημα του 

ερωτηματολογίου μετράει αυτό ακριβώς που σκοπεύει να μετρήσει η κλίμακα στο σύνολο, δηλαδή 

το βαθμό χρησιμοποίησης στρατηγικών διαχείρισης του χρόνου. 
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Πίνακας 4 Δείκτης αξιοπιστίας Cronbach α για τις στρατηγικές διαχείρισης χρόνου  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,828 ,837 16 

 

Πίνακας 5. Περιγραφή ερωτήσεων στρατηγικών διαχείρισης χρόνου 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

[3.1 Καταγράφω σε προσωπικό ημερολόγιο καθημερινά τις δραστηριότητές 

μου.] 

73 3,55 1,167 

[3.2 Από την προηγούμενη μέρα ετοιμάζω ένα κατάλογο με τα πράγματα που 

έχω να κάνω την επόμενη.] 

73 3,99 ,736 

[3.3 Κρατώ ημερολόγιο εργασιών για τουλάχιστον ένα μήνα, προκειμένου να 

εξακριβώσω πώς ξοδεύω τον εργασιακό μου χρόνο.] 

73 2,60 1,164 

[3.4 Προβαίνω σε καταγραφή προτεραιοτήτων, επειγόντων εργασιών με 

βάση την ορθολογική ιεράρχησή τους, με παράλληλη επίβλεψη χρόνου και 

για απρόοπτα συμβάντα.] 

73 3,71 1,099 

[3.5 Συνηθίζω να αναθέτω καθήκοντα στο εκπαιδευτικό προσωπικό.] 73 3,03 1,178 

[3.6 Κρίνω απαραίτητη την τακτική σύσκεψη με τους συναδέλφους, με σκοπό 

να συντονίζουμε τις ενέργειές μας.] 

73 3,60 1,233 

[3.7 Προβαίνω σε αυτοκριτική και αυτοαξιολόγηση για τη βελτίωση μου.] 73 3,96 ,753 

[3.8 Προετοιμάζω εβδομαδιαίο πρόγραμμα με συγκεκριμένους στόχους και 

με τρόπους για να τους επιτύχω.] 

73 3,60 1,102 

[3.9 Το τελευταίο εξάμηνο έχω ελέγξει τις εργασίες μου για να απλοποιήσω 

τον τρόπο που τις εκτελώ.] 

73 2,85 1,089 

[3.10 Έχω δημιουργήσει εφαρμογή στον υπολογιστή, ώστε να ελέγχω τις 

εργασίες και τις υποχρεώσεις μου.] 

73 2,84 1,202 

[3.11 Ζητώ συχνά από τους συναδέλφους μου να μου επιδείξουν τα λάθη 

μου, ώστε να βελτιώσω τον τρόπο που εργάζομαι.] 

73 2,92 1,090 

[3.12 Φροντίζω να υπενθυμίζω συχνά στον εαυτό μου τους 

μακροπρόθεσμους στόχους μου.] 

73 3,37 1,099 

[3.13 Μελετώ τις στρατηγικές που πρέπει να χρησιμοποιήσω για να 

διαχειριστώ το χρόνο εργασίας μου.] 

73 3,32 1,177 

[3.14 Συνήθως καταπιάνομαι μια φορά με μια εργασία και τη ολοκληρώνω 

άμεσα.] 

73 3,42 1,105 

[3.15 Συγκεντρώνω όλα τα ζητήματα που αφορούν τη σχολική μονάδα σε ένα 

έγγραφο και τα θίγω όλα μαζί στους συναδέλφους, ώστε να μη χρειάζονται 

πολλές συναντήσεις.] 

73 3,12 1,269 

Valid N (listwise) 73   
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Η τιμή του δείκτη Cronbach α είναι 0,83, δηλαδή αρκετά μεγαλύτερη από τα συνήθη 

κατώτατα όρια αποδεκτών τιμών (0,6 – 0,7) (βλ. Πίνακα 4). 

Παρότι η απουσία των ερωτήσεων 3.1 και 3.10 θα βελτίωνε κατά μικρό βαθμό την 

αξιοπιστία της κλίμακας, σύμφωνα με τους αυτόματους υπολογισμούς του στατιστικού πακέτου 

που χρησιμοποιήθηκε (SPSS), οι ερωτήσεις αυτές δεν αφαιρούνται, για να μην χαθεί από τον 

σύνθετο δείκτη το ποιοτικό δεδομένο που του παρέχουν (βλ. Πίνακα 4). Εξάλλου, ο δείκτης 

αξιοπιστίας Cronbach α είναι ήδη είναι ικανοποιητικός (0,83) και η θετική μεταβολή του σε 

περίπτωση που αφαιρούσαμε τις συγκεκριμένες ερωτήσεις από την κλίμακα θα ήταν πολύ μικρή, 

καθώς ο δείκτης θα αυξανόταν μόλις κατά 0,02 και γα τις δύο ερωτήσεις. 

Οι σχετικά χαμηλοί συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των ερωτήσεων, που φαίνονται στον 

συγκεντρωτικό πίνακα συντελεστών συσχέτισης correlation matrix των ερωτημάτων της 

συγκεκριμένης ενότητας του ερωτηματολογίου, υποδηλώνουν καλή επιλογή των ερωτήσεων, διότι 

είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους μεταβλητές, οι οποίες περιγράφουν το ίδιο πράγμα (Βλ. Παράρτημα 

Πίνακα 19). 

Για τη δημιουργία του σύνθετου δείκτη, αθροίζονται οι απαντήσεις στην κλίμακα Likert 

(ΕΚΠΑ, 2014, σ. 66). Έτσι, για κάθε εγγραφή του ερωτηματολογίου, δηλαδή για κάθε ερωτούμενη, 

υπολογίζεται ένα αθροιστικό σκορ «χρήσης στρατηγικών», το οποίο χαρακτηρίζει τη θέση αυτού 

του ατόμου σε σχέση με τα υπόλοιπα. Υπολογίζεται το μέγιστο (80) και το ελάχιστο (16) 

αθροιστικό σκορ των απαντήσεων και υπολογίζουμε την τιμή (max – min) /N = (80-16)/5. Με βάση 

αυτή την τιμή, ορίζουμε 5 κατηγορίες απαντήσεων στην αθροιστική κλίμακα που φτιάξαμε, 

προκειμένου να ανάγουμε τις αθροιστικές τιμές του σύνθετου δείκτη σε τιμές της κλίμακας Likert 

(1-5) (βλ. Πίνακα 6). Πρέπει να σημειώσουμε ότι η παραπάνω μέθοδος, είναι ποιοτικότερη και 

μαθηματικά ορθότερη από την απλή χρήση του μέσου όρου για την έρευνα αυτή. Και αυτό επειδή 

αν απλά χρησιμοποιούσαμε τον μέσο όρο των απαντήσεων, θα παίρναμε μόνο τιμές που είναι γύρω 

στο 3 για όλες τις εγγραφές (δεν θα είχαμε δηλαδή καθόλου τιμές 1 και 5) και το παραγόμενο 

αποτέλεσμα δεν θα ήταν ένα μέγεθος σε κλίμακα Likert και συνεπώς θα ήταν δυσκολότερη η 

σύγκριση του με τα άλλα μεγέθη της έρευνας τα οποία εκφράζονται σε κλίμακα Likert. Αντιθέτως, 

αυτό που κάνει η παρούσα έρευνα, (αντιγράφοντας στην έρευνα του ΕΚΠΑ), είναι να βγάλει έναν 

μέσο όρο των απαντήσεων της κάθε ερωτούμενης, ο οποίος όμως έχει αναχθεί σε κλίμακα Likert. 

Πίνακας 6 Αντιστοίχιση τιμών σύνθετου δείκτη με τιμές της κλίμακας Likert 

Αντιστοίχιση τιμών σύνθετου δείκτη με τιμές της κλίμακας Likert 

από 16 έως 28,8 από 28,8 έως 41,6 από 41,6 έως 54,4 από 54,4 έως 67,2 από 67,2 έως 80 

1 2 3 4 5 
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Στη συνέχεια διερευνήθηκε η σχέση του σύνθετου δείκτη χρήσης στρατηγικών με την 

αποτελεσματικότητα, όπως αυτή εκφράζεται από τις ερωτήσεις ‘’Δεν προλαβαίνω να είμαι συνεπής 

στις καθημερινές μου υποχρεώσεις’’ (2.9) και ‘’Παρά το γεγονός ότι έχω διαρκώς πολλή δουλειά, 

δεν έχω την αίσθηση ότι επιτυγχάνω πολλά πράγματα’’ (2.5). Για την περίπτωσή μας, (δεδομένου 

ότι έχουμε ήδη κάνει την υπόθεση ότι η μία μεταβλητή (δηλ. η χρήση στρατηγικών διαχείρισης 

χρόνου) θεωρείται ως το αίτιο (cause) και η άλλη (δηλ. η αποτελεσματικότητα) το αιτιατό (effect)), 

είναι το ίδιο είτε υπολογίσουμε τον δείκτη Pearson r, είτε κάνουμε γραμμική παλινδρόμηση. Ο 

συντελεστής συσχέτισης Pearson r, εκφράζει το βαθμό της γραμμικής εξάρτησης μεταξύ δύο 

μεταβλητών και είναι ίσος με τη ρίζα του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης R2 που φαίνεται στα 

διαγράμματα που ακολουθούν. Εκτός από τον υπολογισμό του δείκτη Pearson r που φαίνεται στον 

πίνακα 9, έγινε και γραμμική παλινδρόμηση προκειμένου να έχουμε μία γραφική απεικόνιση της 

σχέσης τους, καθώς η κλήση της γραμμής παλινδρόμησης δίνει εύκολα και άμεσα πληροφορία για 

τη σχέση μεταξύ των 2 μεταβλητών και η παράθεση των διαγραμμάτων καθιστά εύκολη τη 

σύγκριση μεταξύ των παλινδρομήσεων. Επιπλέον, τα διαγράμματα αυτά (βλ. Σχήμα 8 και Σχήμα 

9), λειτουργούν εν μέρει και σαν διαγράμματα διασποράς (scatter plots) πληροφορώντας μας για 

όλες τιμές που πήραν τα ζεύγη των μεταβλητών. Η παλινδρομήσεις και τα διαγράμματα διασποράς 

έγιναν σε MS Excel. 

 

 
Σχήμα 8 Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ του σύνθετου δείκτη χρήσης στρατηγικών και ασυνέπειας 

στις καθημερινές υποχρεώσεις 



 68 

 

 
Σχήμα 9 Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ του σύνθετου δείκτη χρήσης στρατηγικών και αίσθησης μη 

επιτυχίας 

 

Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι δεν υπάρχει ουσιαστική συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών, δηλαδή για το δείγμα μας, η χρήση στρατηγικών διαχείρισης του χρόνου είναι 

ανεξάρτητο μέγεθος σε σχέση με τη «συνέπεια στις καθημερινές υποχρεώσεις» και την «αίσθηση 

επιτυχίας αρκετών πραγμάτων». 

Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η σχέση του σύνθετου δείκτη χρήσης στρατηγικών διαχείρισης 

χρόνου με την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση χρόνου, όπως αυτή εκφράζεται από την 

ερώτηση 5 ‘’Θεωρείτε τον εαυτό σας αποτελεσματικό όσον αφορά τη διαχείριση του εργασιακού 

σας χρόνου’’. Η χρησιμοποίηση στρατηγικών θεωρήθηκε ανεξάρτητη μεταβλητή και η 

αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του χρόνου εξαρτημένη. Από τους δείκτες των πινάκων που 

ακολουθούν φαίνεται να υπάρχει μία γραμμική σχέση μεταξύ τους καθώς Sig.F<0.05, δηλ. η 

μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και οι μεταβλητές είναι γραμμικά συσχετισμένες. Παρατηρούμε 

ότι ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r είναι 0,447 και R2 = 0,2, δηλαδή η σχέση της χρήσης 

στρατηγικών με την ερώτηση 5 είναι πολύ πιο έγκυρη από ό,τι η σχέση με τις ερωτήσεις ‘’Δεν 

προλαβαίνω να είμαι συνεπής στις καθημερινές μου υποχρεώσεις’’ (2.9) και ‘’Παρά το γεγονός ότι 

έχω διαρκώς πολλή δουλειά, δεν έχω την αίσθηση ότι επιτυγχάνω πολλά πράγματα’’(2.5) (βλ. 

Πίνακα 6 και Πίνακα 7). Επομένως, η χρήση στρατηγικών αυξάνει μεν την αποτελεσματικότητα 

στη διαχείριση του χρόνου, αλλά δεν έχει ουσιαστική επίδραση στη συνολική παραγωγικότητα της 
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Προϊσταμένης (βλ. Πίνακα 8). 

 

Πίνακας 6 Συντελεστής συσχέτισης (Pearson r) μεταξύ της χρησιμοποίησης στρατηγικών και της 

αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,447a ,200 ,189 1,219 

a. Predictors: (Constant), Α. Likert ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

b. Dependent Variable: 5. Θεωρείτε τον εαυτό σας αποτελεσματικό όσον 

αφορά τη διαχείριση του εργασιακού σας χρόνου;  

 

Πίνακας 7 Δείκτης Anova μεταξύ της χρησιμοποίησης στρατηγικών και της αποτελεσματικής 

διαχείρισης χρόνου  

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 26,389 1 26,389  17,769 ,000b 

Residual 105,446 71 1,485   

Total 131,836 72    

a. Dependent Variable: 5. Θεωρείτε τον εαυτό σας αποτελεσματικό όσον αφορά τη διαχείριση του 

εργασιακού σας χρόνου; - numeric 

b. Predictors: (Constant), Α. Likert ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

 

Πίνακας 8 Συντελεστές γραμμικής παλινδρόμησης του σύνθετου δείκτη χρήσης στρατηγικών με την 

αποτελεσματικότητα διαχείρισης του χρόνου 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 

(Μη προβλέψιμες μεταβλητές) 

Standardized 

Coefficients 

(Προβλέψιμες 

Μεταβλητές) 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(σταθερός όρος, constant) ,995 ,629  1,583 ,118 

Α. Likert ΣΥΝΘΕΤΟΣ 

ΔΕΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

,766 ,182 ,447 4,215 ,000 

a. Dependent Variable: 5. Θεωρείτε τον εαυτό σας αποτελεσματικό όσον αφορά τη διαχείριση του εργασιακού σας χρόνου;  

 

Παρακάτω ακολουθεί η λίστα με τους συντελεστές συσχέτισης του σύνθετου δείκτη 

(correlation matrix) με άλλα μεγέθη της έρευνας. Ο υπολογισμός των συντελεστών συσχέτισης  του 

σύνθετου δείκτη χρησιμοποίησης στρατηγικών έγινε για όλες τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, 

αλλά στο συγκεκριμένο πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι μεταβλητές για τις οποίες βρέθηκε μία 
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σημαντική συσχέτιση (Pearson r>0,25). Όσες Προϊσταμένες, λοιπόν, υιοθετούν τεχνικές 

διαχείρισης χρόνου, τείνουν να αξιολογούν τον εαυτό τους ως αποτελεσματικότερο στη διαχείριση 

του εργασιακού τους ωραρίου (Pearson r =0,447), προλαβαίνουν να είναι συνεπής στις 

υποχρεώσεις τους σε καθημερινή βάση (Pearson r =-0,353), χαρακτηρίζονται ως αποτελεσματικές 

από τις συναδέλφους τους (Pearson r =0,328) και βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση κατά τη διάρκεια 

της άσκησης των καθηκόντων τους στη σχολική μονάδα (Pearson r =0,537). Επιπρόσθετα, 

διαπιστώθηκε πως όσες Προϊσταμένες τείνουν να χρησιμοποιούν στρατηγικές, έχουν συμμετάσχει 

σε σεμινάριο διαχείρισης χρόνου (Pearson r =0,349). 

 

Πίνακας 9 Σημαντικοί συντελεστές συσχέτισης της χρησιμοποίησης στρατηγικών με άλλα 

μεγέθη της έρευνας 
Correlations 

 

Α. Likert ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

5. Θεωρείτε τον εαυτό σας αποτελεσματικό όσον 

αφορά τη διαχείριση του εργασιακού σας 

χρόνου; 

Pearson 

Correlation 
,447** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 73 

  

  
2.9 Δεν προλαβαίνω να είμαι συνεπής στις 

καθημερινές μου υποχρεώσεις. 

Pearson 

Correlation -,353** 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 73 

2.10Χαρακτηρίζομαι από τους συναδέλφους μου ως 

αποτελεσματικός/η Προϊσταμένη 

Pearson 

Correlation ,328** 

Sig. (2-tailed) ,005 

N 73 

4.10 Βρίσκομαι πάντα σε εγρήγορση, ώστε να μπορώ 

να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της δουλειάς μου. 

Pearson 

Correlation ,537** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 
73 

4.13 Συχνά αναβάλλω εργασίες που θα έπρεπε να 

κάνω, γιατί μου είναι δυσάρεστα ή κοπιαστικά. 

Pearson 

Correlation -,263* 

Sig. (2-tailed) ,024 

N 73 

4.14 Έχω παρακολουθήσει σεμινάριο που 

πραγματεύεται τη διαχείριση χρόνου. 

Pearson 

Correlation ,349** 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 73 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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6.4.2 Συσχετίσεις μεταξύ σύνθετου δείκτη στρατηγικών διαχείρισης χρόνου σύνθετου δείκτη 

αυτό-αποτελεσματικότητας 

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε ένας σύνθετος δείκτης αυτο-αποτελεσματικότητας, όπως 

αυτός προκύπτει από όλες τις ερωτήσεις του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου. Τα 

αποτελέσματα των ερωτήσεων που μετρούν μη αποτελεσματικότητα, (6 ερωτήσεις από τις 11), 

αντιστράφηκαν, δηλαδή όπου η απάντηση ήταν 1 αντικαταστάθηκε με  5, όπου 2 με  4  κτλ, 

προκειμένου να μπορούν να αθροιστούν με αυτές που μετρούν αποτελεσματικότητα και το μέρος 

του ερωτηματολογίου να μετρά στο σύνολό του την αποτελεσματικότητα. Η περιγραφή των 

ερωτήσεων φαίνεται στον πίνακα  10. 

Πίνακας 10 Περιγραφή των ερωτήσεων αυτο-αποτελεσματικότητας 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

2.   [2.1 Ο χρόνος που διαθέτω καθημερινά για την διευθέτηση των διοικητικών 

καθηκόντων μου είναι επαρκής. ] 

73 3,04 1,020 

2.   [2.2 Αξιοποιώ πλήρως το διδακτικό χρόνο για τη διδασκαλία του γνωστικού 

αντικειμένου και της διδακτέας ύλης.] 

73 3,77 1,061 

2.   [2.3 Αισθάνομαι πως χρειάζομαι περισσότερες ώρες καθημερινά για την 

άσκηση της διδασκαλίας μου.] (ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ) 

73 2,79 1,040 

2.   [2.4 Πολλές φορές παραμένω στη σχολική μονάδα εκτός εργασιακού 

ωραρίου για να ολοκληρώσω τις υποχρεώσεις μου.] (ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ) 

73 1,62 ,952 

2.   [2.5 Παρά το γεγονός ότι έχω διαρκώς πολλή δουλειά, δεν έχω την αίσθηση 

ότι επιτυγχάνω πολλά πράγματα.] (ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ) 

73 3,22 1,057 

2.   [2.6 Καταλαβαίνω πλήρως το σκοπό και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

όλων των δραστηριοτήτων μου, διδακτικών και διοικητικών.] 

73 3,93 1,005 

2.   [2.7 Οι εργασίες μου παίρνουν περισσότερο χρόνο από όσο αρχικά είχα 

εκτιμήσει με αποτέλεσμα να αναγκάζομαι να κάνω πάρα πολλά πράγματα 

συγχρόνως.]  (ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ) 

73 2,27 ,932 

2.   [2.8 Συχνά οι συνάδελφοί μου αναγκάζονται να μένουν πίσω στην εργασία 

τους, γιατί αναμένουν τη δική μου δουλειά.] (ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ) 

73 4,01 ,965 

2.   [2.9 Δεν προλαβαίνω να είμαι συνεπής στις καθημερινές μου υποχρεώσεις.] 

(ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ) 

73 3,59 1,200 

2.   [2.10 Χαρακτηρίζομαι από τους συναδέλφους μου ως αποτελεσματικός/η 

Προϊσταμένη.] 

73 3,86 ,787 

2.   [2.11 Οι στόχοι που θέτω είναι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι.] 73 3,73 ,886 

Valid N (listwise) 73   

 

Για την αξιοπιστία της κλίμακας χρησιμοποιήθηκε και πάλι ο δείκτης Cronbach α, ο οποίος 

πήρε τιμή 0,6, αφού αφαιρέθηκε η ερώτηση «2.4 Πολλές φορές παραμένω στη σχολική μονάδα 

εκτός εργασιακού ωραρίου για να ολοκληρώσω τις υποχρεώσεις μου». Η ερώτηση αφαιρέθηκε από 
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τη δημιουργία του σύνθετου δείκτη αυτο-αποτελεσματικότητας αφενός μεν γιατί αφαιρώντας την, η 

αξιοπιστία της κλίμακας όπως εκφράζεται με τον cronbach α αυξάνεται από 0,5 σε 0,6 σύμφωνα με 

τους αυτόματους υπολογισμούς του στατιστικού πακέτου που χρησιμοποιήθηκε (SPSS) και 

αφετέρου επειδή θεωρήθηκε ότι η παραμονή της προϊσταμένης στη σχολική μονάδα εκτός 

εργασιακού ωραρίου, σχετίζεται κατά μικρό βαθμό με την αποτελεσματικότητά της (και κατά 

μεγαλύτερο με διαφορετικούς παράγοντες όπως ο φόρτος εργασίας και η υπευθυνότητά της). 

Πίνακας 11Cronbach α δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,607 10 

 

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένας σύνθετος δείκτης αυτό-αποτελεσματικότητας (που είναι 

και πάλι ο μέσος όρος των απαντήσεων αναγόμενος σε κλίμακα Likert). Αυτό έγινε προκριμένου να 

γίνει συσχετισμός μεταξύ του σύνθετου δείκτη χρήσης στρατηγικών και του σύνθετου δείκτη αυτό-

αποτελεσματικότητας. 

Πίνακας 12 Χαρακτηριστικά των σύνθετων δεικτών 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ΑΥΤΌ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3,53 ,689 73 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 3,37 ,791 73 

 

Πίνακας 13 Συσχέτιση του σύνθετου δείκτη χρήσης στρατηγικών και του σύνθετου δείκτη 

αυτό-αποτελεσματικότητας 

Correlations 

 ΑΥΤΌ-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Pearson Correlation 1 ,244* 

Sig. (2-tailed)  ,037 

N 73 73 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

Pearson Correlation ,244* 1 

Sig. (2-tailed) ,037  

N 73 73 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης pearson r είναι και πάλι χαμηλός (0,244) που υποδηλώνει μία 

πολύ ασθενή σχέση μεταξύ του σύνθετου δείκτη της χρήσης στρατηγικών διαχείρισης χρόνου και 
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της αυτό-αποτελεσματικότητας της προϊσταμένης. Το ίδιο δηλαδή αποτέλεσμα με αυτό που 

βρήκαμε  στην προηγούμενη υποενότητα συσχετίζοντας τη  χρήση στρατηγικών διαχείρισης 

χρόνου με τις επιμέρους ερωτήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας. Όπως είδαμε στην προηγούμενη 

υποενότητα η χρησιμοποίηση στρατηγικών για τη διαχείριση του χρόνου φαίνεται να επιδρά θετικά 

στον τρόπο διαχείρισης του εργασιακού χρόνου  (pearson r = 0,447), αλλά δεν φαίνεται να 

συνδέεται στον ίδιο βαθμό με την συνολική αποτελεσματικότητα της Προϊσταμένης, στην οποία, 

όπως είναι εύλογο, επιδρούν και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι εξετάζονται στην επόμενη 

υποενότητα.  

 

6.5 Συσχέτιση μεταξύ παραγόντων διαχείρισης χρόνου και αυτό-αποτελεσματικότητας 

 

Ο τέταρτος πυλώνας του ερωτηματολογίου διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαχείριση χρόνου και δεν αποτελείται από ερωτήσεις που οι απαντήσεις τους μπορούν να 

αθροιστούν στο σύνολό τους προκειμένου να μετρήσουν ένα συγκεκριμένο μέγεθος (συνεπώς δεν 

έχει νόημα η εξαγωγή μέσου όρου), ούτε ήταν αυτός ο σκοπός αυτού του τμήματος του 

ερωτηματολογίου. Λόγω των παραπάνω, δεν γίνεται ο υπολογισμός του δείκτη crombach α για 

αυτόν τον πυλώνα του ερωτηματολογίου, καθώς οι ερωτήσεις του δεν έχουν κοινή στόχευση ως 

προς αυτό που επιδιώκουν να μετρήσουν (βλ. Brown & Hudson 2002:164-165)15.  

Αντίθετα με τα παραπάνω, ο σκοπός αυτού του πυλώνα του ερωτηματολογίου είναι να 

διερευνηθεί σε πιο βαθμό ο καθένας από τους εξεταζόμενους παράγοντες επιδρά στην αυτό-

αποτελεσματικότητα. Για το λόγο αυτό γίνεται matrix correlation μεταξύ του σύνθετου δείκτη 

αυτό-αποτελεσματικότητας και των απαντήσεων αυτού του πυλώνα του ερωτηματολογίου 

(Πίνακας 13). 

 

Πίνακας 13 Συσχέτιση του σύνθετου δείκτη αυτό-αποτελεσματικότητας 

Correlations 

  
ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΥΤΌ-
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

4.   [4.1 Είμαι πάντα συνεπής στην επίτευξη 
των στόχων που θέτω.] 

Pearson 
Correlation ,316** 

Sig. (2-tailed) ,007 

N 73 

                                                 
15 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε υπολογίζεται ο δείκτης crombach α βλ.  

σελίδες των σχετικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 

https://stats.idre.ucla.edu/spss/faq/what-does-cronbachs-alpha-mean/ 

http://data.library.virginia.edu/using-and-interpreting-cronbachs-alpha/ 
 

https://stats.idre.ucla.edu/spss/faq/what-does-cronbachs-alpha-mean/
http://data.library.virginia.edu/using-and-interpreting-cronbachs-alpha/
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4.   [4.2 Έχω κατορθώσει να μειώσω το 
χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση της 
γραφειοκρατικών μου καθηκόντων 
χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.] 

Pearson 
Correlation ,199 

Sig. (2-tailed) ,092 

N 73 

4.   [4.3 Μου αρέσει να διαχειρίζομαι πολλά 
θέματα ταυτόχρονα και το κάνω με 
επιτυχία.] 

Pearson 
Correlation ,447** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 73 

4.   [4.4 Αισθάνομαι κουρασμένος/η, όταν 
επιστρέφω από τη δουλειά, ώστε δεν 
μπορώ να πάρω μέρος σε δραστηριότητες 
της οικογένειας.] 

Pearson 
Correlation -,352** 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 73 

4.   [4.5 Συχνά δυσκολεύομαι να εκτελέσω 
τις εργασίες με τη σειρά προτεραιότητας 
που τις έχω αριθμήσει.] 

Pearson 
Correlation -,435** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 73 

4.   [4.6 Για να λειτουργήσω σωστά πρέπει 
να αισθάνομαι την πίεση κάποιας 
καταληκτικής ημερομηνίας.] 

Pearson 
Correlation -,088 

Sig. (2-tailed) ,459 

N 73 

4.   [4.7 Θεωρώ πως δεν είμαι τόσο 
επικοινωνιακός/ή με τους συναδέλφους όσο 
θα έπρεπε.] 

Pearson 
Correlation -,329** 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 73 

4.   [4.8 Ο χώρος εργασίας μου είναι 
μονίμως ακατάστατος και χάνω πάντα 
χρόνο μέχρι να τον συμμαζέψω.] 

Pearson 
Correlation -,252* 

Sig. (2-tailed) ,032 

N 73 

4.   [4.9 Διακόπτω την εργασία μου για να 
απαντήσω στο τηλέφωνο ή να 
εξυπηρετήσω άλλους.] 

Pearson 
Correlation ,062 

Sig. (2-tailed) ,601 

N 73 

4.   [4.10 Βρίσκομαι πάντα σε εγρήγορση, 
ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ στις 
απαιτήσεις της δουλειάς μου.] 

Pearson 
Correlation ,261* 

Sig. (2-tailed) ,026 

N 73 

4.   [4.11 Η σχολική μονάδα που υπηρετώ 
έχει μεγάλο φόρτο εργασίας, ώστε 
δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ στις 
απαιτήσεις που φέρει.] 

Pearson 
Correlation -,236* 

Sig. (2-tailed) ,044 

N 73 

4.   [4.12 Ο χρόνος μου δεν επαρκεί για 
ενασχόληση με φίλους ή για άλλες 
σημαντικές προσωπικές ασχολίες.] 

Pearson 
Correlation -,214 

Sig. (2-tailed) ,069 

N 73 

4.   [4.13 Συχνά αναβάλλω εργασίες που θα 
έπρεπε να κάνω, γιατί μου είναι δυσάρεστα 
ή κοπιαστικά.] 

Pearson 
Correlation -,422** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 73 

4.   [4.14 Έχω παρακολουθήσει σεμινάριο 
που πραγματεύεται τη διαχείριση χρόνου.] 

Pearson 
Correlation -,022 

Sig. (2-tailed) ,851 

N 73 
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4.   [4.15 Συχνά αναγκάζομαι να κάνω την 
εργασία των άλλων και χάνω πολύτιμο 
χρόνο.] 

Pearson 
Correlation -,061 

Sig. (2-tailed) ,606 

N 73 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

Παρατηρούμε ότι οι σημαντικότερες τιμές του δείκτη pearson r αφορούν  προσωπικά 

χαρακτηριστικά της προϊσταμένης  π.χ. για την ερώτηση «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι πολλά 

θέματα ταυτόχρονα και το κάνω με επιτυχία» r=0,447, για την ερώτηση «Συχνά δυσκολεύομαι να 

εκτελέσω τις εργασίες με τη σειρά προτεραιότητας που τις έχω αριθμήσει» r=-0,435, για την 

ερώτηση «Συχνά αναβάλλω εργασίες που θα έπρεπε να κάνω, γιατί μου είναι δυσάρεστα ή 

κοπιαστικά.» r=-0,422 κτλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Η συζήτηση που ακολουθεί πραγματεύεται την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνάς 

μας, με σκοπό να εξηγήσει τις σχέσεις που προέκυψαν μέσα από τα θεωρητικά και ερευνητικά 

στοιχεία της βιβλιογραφίας. Σκοπός της δεδομένης έρευνας ήταν να εξετάσει τη διαχείριση του 

εργασιακού χρόνου της Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου και την αποτελεσματικότητα της σχολικής 

μονάδας και να διερευνήσει τη μεταξύ τους σχέση.  

Ως πρώτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της υλοποίησης των καθηκόντων της 

Προϊσταμένης (αν τελικά είναι αποτελεσματική ή όχι) στα Νηπιαγωγεία της Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης. Μέσα από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε πως οι Προϊσταμένες είναι συνεπείς και 

αποτελεσματικές ως προς τη διευθέτηση των διδακτικών και διοικητικών τους καθηκόντων, αλλά 

παρατηρήθηκε ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο, ενώ αντεπεξέρχεται στα διττά του καθήκοντα, για να 

το επιτύχει καταβάλλει ιδιαίτερο κόπο και δεν επαρκεί ο χρόνος που διαθέτει με αποτέλεσμα να 

εργάζεται πέραν του εργασιακού του ωραρίου.  Αυτό πιθανόν να οφείλεται στη δομή του ελληνικού 

Νηπιαγωγείου και ειδικότερα στη διοικητική δομή του. Η Προϊσταμένη είναι ο προϊστάμενος όλου 

του εκπαιδευτικού δυναμικού της σχολικής μονάδας αλλά την ίδια στιγμή επιστημονικός – 

παιδαγωγικός υπεύθυνος του σχολείου, που εκτελεί και χρέη εκπαιδευτικού προσωπικού. Καθήκον 

της (Ν. 1566/85, άρ.12,παρ.6) είναι να ασκεί διοικητικά και διδακτικά καθήκοντα, τα οποία 

καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατ’ επέκταση, η 

Προϊσταμένη τις περισσότερες φορές ταλανίζεται από το δίλημμα της παροχής προτεραιότητας σε 

καθήκοντα, που λόγω έλλειψης χρόνου, δε δύναται να εκτελέσει. 

Ένα από τα ευρήματα της έρευνας είναι η έλλειψη χρόνου των προϊσταμένων για την 

διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Όπως προκύπτει από τη συσχέτιση των ερωτήσεων 

‘’Αξιοποιώ πλήρως το διδακτικό χρόνο για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου και της 

διδακτέας ύλης’’ και ‘’Αισθάνομαι πως χρειάζομαι περισσότερες ώρες καθημερινά για την άσκηση 

της διδασκαλίας’’, ενώ αξιοποιούν πλήρως το διδακτικό τους χρόνο, οι μισές (53,4%) χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για την άσκηση της διδασκαλίας. Συνεπώς, υπάρχει σοβαρό θέμα έλλειψης 

χρόνου για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Σ’ αυτό συνηγορούν κι οι απαντήσεις στις 

‘’Πολλές φορές παραμένω στη σχολική μονάδα εκτός εργασιακού ωραρίου για να ολοκληρώσω τις 

υποχρεώσεις μου’’, σύμφωνα με την οποία περίπου το 90% των Προϊσταμένων παραμένει στη 

σχολική μονάδα μετά το πέρας του ωραρίου για να διευθετήσει τις υποχρεώσεις του και 

‘’Χρησιμοποιείται κάποια στρατηγική διαχείρισης χρόνου, κι αν ναι, ποια’’,  στην οποία αριθμός 

Προϊσταμένων δήλωσε την υπερωρία ως στρατηγική διαχείρισης του χρόνου. 

Η αφιέρωση χρόνου εκτός εργασιακού ωραρίου για την εκτέλεση των διοικητικών τους 
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καθηκόντων διαφάνηκε και μέσα από τη δυστοκία εκτίμησης του πραγματικού και του ιδεώδους 

χρόνου. Τα ευρήματα έδειξαν πως σε υψηλή συχνότητα, λόγω των εξωτερικών παρεμβάσεων, του 

φόρτου εργασίας της σχολικής μονάδας και κυριότερα της έλλειψης χρόνου, δαπανείται 

περισσότερος χρόνος απ ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί καταλήγοντας στην ταυτόχρονη εκτέλεση 

πολλών εργασιών.  Παρόλα αυτά, οι στόχοι που θέτουν για την παραγωγή έργου στη σχολική 

μονάδα είναι σαφείς και μετρήσιμοι, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα στη συνέχεια να 

αξιολογήσουν το έργο τους. Έρευνα των Lazaridou, Iordanides & Babaliki (2011) καταδεικνύει τη 

διατύπωση σαφών και μετρήσιμων στόχων ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 

αποτελεσματικής Προϊσταμένης. 

Άξια αναφοράς είναι τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για την ιεράρχηση των καθηκόντων της 

Προϊσταμένης, τα οποία απέδειξαν πως τα διδακτικά καθήκοντα και η πρακτική διαχείριση των 

καθημερινών θεμάτων αξιολογούνται ως πρωτεύοντα και κύρια. Η διοίκηση και η εκπαιδευτική 

ηγεσία υποβαθμίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό αποδεικνύοντας τη θεώρηση των Προϊσταμένων για 

το έργο που πρέπει να επιτελέσουν. Η εμφανής επιλογή τους στις παραπάνω εργασίες 

αποκαλύπτουν την τάση να διεκπεραιώνονται οι βασικές απαιτήσεις της σχολικής μονάδας, ώστε 

αυτή να λειτουργεί χωρίς να δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα παρακάμπτοντας ένα βασικό 

χαρακτηριστικό του αποτελεσματικού Διευθυντή που κατ’ επανάληψη έχουν προβάλει οι 

Πασιαρδής (2004) και Σαΐτης (2005) στις έρευνές του, αυτό της ύπαρξης οράματος.  

Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δε θεωρεί προτεραιότητά του τη 

διοίκηση ή την εκπαιδευτική ηγεσία, δεν θα μπορούσαμε να κρίνουμε τις Προϊσταμένες ως μη 

αποτελεσματικές, καθώς παρουσιάζουν ένα πλήθος άλλων χαρακτηριστικών, το μείγμα των οποίων 

μας οδηγηθεί στο συμπέρασμα πως ενδιαφέρονται για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, ενώ 

ταυτόχρονα επιβαρύνονται με πλήθος εργασιών. Η επικοινωνία με τους συναδέλφους, η πλήρη 

κατανόηση των σκοπών των εργασιών –διοικητικών και διδακτικών- που επιτελούν, η συνέπεια 

στην αξιοποίηση του γνωστικού αντικειμένου και της διδακτέας ύλης, καθώς και η αυτοκριτική και 

η αυτοαξιολόγηση αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αποτελεσματικής Προϊσταμένης 

σχολικής μονάδας που συναντώνται σε έρευνες του Sergiovanni (1984), του Πρίντζα (2003) και 

Ndiga, Mumuikha, Flora, Ngugi & Mwalwa (2014).  

Σε σχέση με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τη χρησιμοποίηση στρατηγικών 

διαχείρισης χρόνου βρέθηκε πως οι Προϊσταμένες σε υψηλό ποσοστό τείνουν να υιοθετούν 

τεχνικές, που τους βοηθούν να διαχειρίζονται τον εργασιακό τους χρόνο, ώστε να κατανέμουν το 

χρόνο παραγωγικά και να ολοκληρώνουν το έργο τους. Παρά το γεγονός ότι ένα πολύ μικρό 

ποσοστό έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια διαχείρισης χρόνου, το σύνολο των 

συμμετεχόντων διευκολύνεται μέσα από τη χρήση ποικίλων στρατηγικών διαχείρισης χρόνου με 
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αποτέλεσμα να εκμεταλλεύεται πλήρως το χρόνο που παράγει εργασία. Παρόλα αυτά, αναδείχθηκε 

για άλλη μια φορά και μέσα από τις στρατηγικές το θέμα της έλλειψης χρόνου, κατάσταση που 

διαφαίνεται έντονα από το γεγονός ότι παρά τη χρήση στρατηγικών πιέζονται ιδιαίτερα από τα 

στενά χρονικά περιθώρια και αισθάνονται εξαντλημένες. 

Αυτό που αναδύθηκε μέσα από τα ευρήματά μας είναι η σύνδεση της χρήσης στρατηγικών 

και της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου. Ουσιαστικά, οι Προϊσταμένες έχουν την ευχέρεια 

να διαχειρίζονται ορθολογικά το χρόνο τους και να διεκπεραιώνουν τα ζητήματά τους, επειδή 

εφαρμόζουν τεχνικές που τους διευκολύνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το μοντέλο διαχείρισης 

του χρόνου της Macan (1994) φαίνεται να επιβεβαιώνεται καθολικά μέσα από την έρευνά μας, 

καθότι και οι τρεις συνιστώσες που διαμορφώνουν το μοντέλο αυτό, αποτυπώνονται μέσα από τα 

πορίσματα της έρευνάς μας. Ο προσδιορισμός βραχυπρόθεσμων στόχων, η χρήση στρατηγικών και 

η οργανωτικότητα αναπτύσσουν το συναίσθημα του χρονικού ελέγχου, διακρίνοντας τις 

σημαντικές από τις ασήμαντες εργασίες και καθιστώντας το άτομο ικανό να διαχειρίζεται το χρόνο 

του αποτελεσματικά. Το ερευνητικό μας δείγμα διαπιστώθηκε πως παρουσιάζει και τους τρίτους 

αυτούς παράγοντες, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου του. 

Υποθέτουμε πως η αιτία που οι Προϊσταμένες εμφανίζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

δικαιολογείται από τον όγκο των διδακτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων, τις συνεχείς 

παρεμβολές από το εξωτερικό περιβάλλον και την έλλειψη χρόνου.  

Επίσης, μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας διαφάνηκε και άλλος ένας 

παράγοντας που καθορίζει την ορθή διαχείριση του χρόνου, αυτός της αναβλητικότητας. 

Διαπιστώθηκε πως οι συμμετέχοντες λειτουργούν στην εκτέλεση των εργασιών άμεσα, ανεξάρτητα 

από το βαθμό δυσκολίας τους, και δεν προβαίνουν σε αναβολές, που θα τους κόστιζε απώλεια 

χρόνου. Οι Lay & Schouwenburg (1993) στην έρευνά τους έδωσαν έμφαση στον παράγοντα της 

αναβλητικότητας αποδεικνύοντας πως τα άτομα, που το παρουσιάζουν ως χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητάς τους, είθισται να είναι ασυνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, να μη 

συνυπολογίζουν απρόβλεπτους παράγοντες και να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τεχνικές 

διαχείρισης χρόνου. 

Ένα σημείο, το οποίο αναδύθηκε μέσα από την έρευνά μας, αφορά τη συμμετοχή του 

δείγματός μας σε επιμορφωτικά προγράμματα διαχείρισης χρόνου. Οι Khan et al (2015) στη μελέτη 

τους απέδειξαν πως οι μη καταρτισμένοι σε θέματα διαχείρισης χρόνου διευθυντές σχολείων δε 

χρησιμοποιούσαν στρατηγικές με αποτέλεσμα να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο για την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους συγκριτικά με εκείνους που είχαν επιμορφωθεί. Στη δική μας έρευνα ένας 

πολύ μικρός αριθμός έχει λάβει επιμόρφωση πάνω σε ζητήματα διαχείρισης χρόνου και, όπως, 

διαφάνηκε, στο σύνολό τους χρησιμοποιούν στρατηγικές διαχείρισης χρόνου.  
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Παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός Προϊσταμένων κατά τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου ισχυρίστηκε πως δε χρησιμοποιεί κάποια στρατηγική διαχείρισης χρόνου, αυτό 

φαίνεται να διαφοροποιείται κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Μέσα από τα πορίσματα 

αναδείχθηκε πως εφαρμόζουν μια σειρά από τεχνικές διαχείρισης χρόνου, όπως την καταγραφή των 

καθημερινών δραστηριοτήτων, την προετοιμασία των καθηκόντων από την προηγούμενη μέρα 

χρησιμοποιώντας λίστα, την καταγραφή και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, τη χρονομέτρηση των 

διεκπεραιωμένων εργασιών, την ανάθεση καθηκόντων στο εκπαιδευτικό προσωπικό, την 

αυτοαξιολόγηση και τέλος τη μελέτη στρατηγικών διαχείρισης χρόνου.  

Ολοκληρώντας τα συμπεράσματά μας για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα θα πρέπει να 

επισημάνουμε πως η σχέση ανάμεσα στη χρησιμοποίηση στρατηγικών διαχείρισης χρόνου και στην 

αποτελεσματικότητα της Προϊσταμένης είναι αμελητέα συγκριτικά με άλλους παράγοντες, που 

διαφαίνεται να παίζουν καθοριστικότερο ρόλο στον καθορισμό της. Οι ερευνητές Persell & 

Cookson (1982) είχαν υποστηρίξει ανοιχτά μέσα από τα πορίσματα της έρευνας τους την αύξηση 

της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του διευθυντή μέσα από τη σωστή διαχείριση 

του χρόνου. Σ’ αυτό το σημείο, ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε πως η χρήση στρατηγικών, όπως 

αποδείχθηκε μέσα από την έρευνά μας είναι μόνο μια παράμετρος που καθορίζει την 

αποτελεσματικότητα της Προϊσταμένης, διότι εξαρτάται κι από άλλες μεταβλητές, όπως ο όγκος 

εργασίας της σχολικής μονάδας και τα προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

προσωπικότητας του ατόμου που ασκεί διοίκηση, συνδέοντας κατ’ αυτόν τρόπο το δεύτερο με το 

τρίτο ερευνητικό μας ερώτημα. 

Στη συνέχεια, το τρίτο ερευνητικό μας ερώτημα αφορά σε παράγοντες που διαμορφώνουν 

τη διαχείριση του χρόνου της Προϊσταμένης. Μέσα από την έρευνα προέκυψαν κάποια 

αποτελέσματα, τα οποία και ομαδοποιήσαμε με βάση την έρευνα του McNamara (2010). 

Διαπιστώθηκε, λοιπόν, πως τα προσωπικά χαρακτηριστικά, που αποτελούν ένα υποκειμενικό 

παράγοντα, επιδρούν με θετικό ή αρνητικό τρόπο στον τρόπο που διαχειρίζεται τον εργασιακό της 

χρόνο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως η συνέπεια, η έλλειψη αναβλητικότητας, η  γνώση 

ηλεκτρικών υπολογιστών, η εγρήγορση και η οργανωτικότητα βοηθούν τις Προϊσταμένες να είναι 

αποτελεσματικές με την εκτέλεση των καθημερινών τους καθηκόντων. Μάλιστα, η συνέπεια 

αποδείχθηκε πως είναι καθοριστικής σημασίας μεταβλητή, η οποία αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα της Προϊσταμένης. Ανάλογα αποτελέσματα δε διαφάνηκαν με τους 

παράγοντες της επιμόρφωσης και της εργασιακής εμπειρίας. 

Επίσης, σημαντικός παράγοντας διαφάνηκε πως είναι το μέγεθος της σχολικής μονάδας. Τα 

νηπιαγωγεία κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις βαθμίδες (μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια και 

τετραθέσια), όπου ανάλογα με τη βαθμίδα αυξάνεται και ο φόρτος εργασίας· αυτόματα αυτό 
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σημαίνει περισσότερα διοικητικά καθήκοντα. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση στα 

σχολεία της χώρας, όπου ένας βαθμός αυτών έχει συγχωνευτεί, ενώ το εκπαιδευτικό προσωπικό 

έχει μειωθεί, μπορούμε να κατανοήσουμε το πόσο δυσχεραίνει το έργο της Προϊσταμένης. Οι 

Pansiri & Temtime (2010) απέδειξαν με την έρευνά τους πως υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα 

στην αποτελεσματικότητα του τρόπου διοίκησης και το μέγεθος της σχολικής μονάδας. Ως 

επιβαρυντικός παράγοντας, όμως, χαρακτηρίζεται και το θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται το 

ελληνικό νηπιαγωγείο. Όπως έχουμε προαναφέρει, ο μη διαχωρισμός των διοικητικών από τα 

διδακτικά καθήκοντα και η παράλληλη εκτέλεσή τους, εγείρει στην επιφάνεια προβλήματα, όπως  

έλλειψη χρόνου, εργασιακή εξουθένωση, ασφάλεια των παιδιών, παρεμβολές στη διδακτική ώρα με 

πιθανό κίνδυνο τη μείωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.   

Στο παραπάνω πλαίσιο και ως συνέπεια του δεδομένου θεσμικού πλαισίου εντάσσεται και ο 

παράγοντας εξωτερικό περιβάλλον, όπου οι συμμετέχοντες καθολικά απάντησαν πως αποτελεί έναν 

παράγοντα που επιδρά αρνητικά στη διαχείριση του χρόνου τους. Οι συχνές διακοπές από 

τηλεφωνήματα, αποστολή επειγόντων email, απρόβλεπτες και απρογραμμάτιστες επισκέψεις 

γονέων ή φορέων που συνεργάζονται με την Προϊσταμένη, παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. Όσο ανεπτυγμένη ικανότητα ελέγχου του χρόνου κι αν διαθέτει 

κάποιος, θεωρείται σχεδόν αδύνατο να προβλέψει τέτοιου είδους αιφνίδια περιστατικά, τα οποία, 

όμως, πρέπει να τα διαχειριστεί η Προϊσταμένη σε καθημερινή βάση διακόπτοντας το διοικητικό ή 

διδακτικό της έργο.  

Ολοκληρώνοντας με τους παράγοντες διαχείρισης χρόνου, διαπιστώθηκε πως η χρήση των 

Νέων Τεχνολογιών έχει διευκολύνει το έργο των Προϊσταμένων με αποτέλεσμα τη βελτίωση της 

εργασιακής τους ζωής. Με τη διάδοση του διαδικτύου οι περισσότερες εργασίες, που αφορούν το 

διοικητικό μέρος της εργασίας, γίνονται μέσω υπολογιστή, ώστε να μεταφέρεται άμεσα η 

πληροφορία στον παραλήπτη και να ενημερώνεται το σύστημα της σχολικής μονάδας αυτόματα με 

το σύστημα του Υπουργείου Παιδείας. Η όλη διαδικασία έχει μειώσει το χρόνο, που στο παρελθόν 

ξόδευαν οι Προϊσταμένες για να μεταφέρουν την αλληλογραφία, και πλέον αποτελεί εργαλείο 

καθημερινής χρήσης στα χέρια τους. Οι Gan Kong Guan et all (2002) στην έρευνά τους 

διαπίστωσαν ανάλογα αποτελέσματα με τη δική μας, αφού οι Διευθυντές που μελέτησαν 

παρατήρησαν σημαντική βελτίωση στη διαχείριση του χρόνου τους.  

Η βαρύτητα της έρευνας, όμως, δεν τελειώνει εδώ, καθώς η ερμηνεία και η αξιοποίηση των 

πορισμάτων προωθεί τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης του εργασιακού χρόνου των 

Προϊσταμένων και ουσιαστικά βελτιώνει την εικόνα του ελληνικού Νηπιαγωγείου προς την 

κοινωνία. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται η στόχευση του ερευνητικού ενδιαφέροντος στο επίπεδο 

της σχολικής μονάδας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το θεσμικό και οργανωτικό της πλαίσιο.  
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Αναμφισβήτητα, η δεδομένη έρευνα μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για εις βάθος έρευνα 

σ’ ένα ερευνητικό πεδίο, όπου μέχρι σήμερα έχει μείνει ανεκμετάλλευτο. Πιστεύουμε, άλλωστε, 

πως κάθε έρευνα οφείλει να συμβάλλει θετικά στην αναθεώρηση του σχεδιασμού της 

εκπαιδευτικής πολιτικής προσφέροντας προτάσεις για ένα ανοιχτό σχολείο έτοιμο να δεχτεί και να 

συντελέσει στις κοινωνικές αλλαγές.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

9.1 Συμπεράσματα της έρευνας 

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν πως οι σημερινές Προϊσταμένες Νηπιαγωγείου 

στην πλειοψηφία τους υιοθετούν στρατηγικές διαχείρισης χρόνου για να διεκπεραιώνουν τα 

καθήκοντά τους, ενώ διαφαίνεται θετική συσχέτιση μεταξύ των στρατηγικών και της 

αποτελεσματικής διαχείρισης του εργασιακού τους χρόνου. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως το 

μέγεθος της σχολικής μονάδας και τα προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Προϊσταμένων 

αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα στη διαχείριση του εργασιακού τους ωραρίου.  

 Τόσο από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση όσο και από την έρευνά μας φαίνεται ότι η 

άσκηση των καθηκόντων της Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου είναι μια πολυεπίπεδη λειτουργία τόσο 

σε επίπεδο διοικητικό όσο και σε διδακτικό, καθότι απαιτείται η ισορρόπηση και ο συγκερασμός 

τους. Μέσα στο καθημερινό πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους δίνεται η δυνατότητα 

ανάπτυξης τεχνικών διαχείρισης χρόνου και ατομικών πρωτοβουλιών, η αξιοποίηση των οποίων 

εξαρτάται από τις ικανότητες και δεξιότητες του/της κάθε Προϊσταμένου/ης να ανοίξει τους 

ορίζοντές του, να επιλέξει ορθώς ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας, να αφήσει 

πίσω κάθε πρότερη στερεοτυπική συμπεριφορά και να καινοτομήσει.  

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η διαχείριση χρόνου αποτελεί μόνο μια παράμετρο 

της ευρύτερης έννοιας της σχολικής διοίκησης, η οποία αποτελεί την κοινή συνισταμένη πολλών 

παραγόντων. Για να είναι σε θέση ο/η Προϊστάμενος/η να διευθύνει μια σχολική μονάδα, οφείλει 

να γνωρίζει τις αρχές και τις αξίες που διέπουν το σχολικό διοικητικό σύστημα και να κατανοεί εις 

βάθος τα διατυπωμένα με σαφήνεια καθήκοντά του/της. Μέσα από τα  ερευνητικά αποτελέσματα 

διαφάνηκε πως χρειάζεται τροποποίηση και αναβάθμιση των νομοθετικών κειμένων, που 

αναφέρονται στο καθηκοντολόγιο και τις υποχρεώσεις του/της Προϊσταμένου/ης Νηπιαγωγείου. Η 

ασάφεια που χαρακτηρίζει την υπάρχουσα νομοθεσία, δίνει τα περιθώρια για παρερμηνεία των 

αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα την αυθαίρετη χρήση κατά βούληση. Η μη ύπαρξη επουσιώδους 

λογοδότησης σε συνάρτηση με την απουσία νομικών διατάξεων με ακριβές περιεχόμενο 

υποσκάπτει τόσο τη θέση των Προϊσταμένων όσο και του υπόλοιπου εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Αγκάθι στη νομοθεσία είναι και η επιλογή του κατάλληλου προσώπου στη θέση του/της 

Προϊσταμένου/ης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχεται αξιοκρατικά ένα φάσμα παραμέτρων, που 

ολοκληρώνουν την εικόνα του/της Προϊσταμένου/ης, και να διασφαλίζεται η σχολική 

αποτελεσματικότητα. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο των αλλαγών/αναβαθμίσεων των Προϊσταμένων, η Πολιτεία θα 

πρέπει να στραφεί στη δημιουργία πολυδύναμων νηπιαγωγείων, όπου θα υπάρχει σαφής 
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διαχωρισμός των διοικητικών και διδακτικών καθηκόντων και παύση του διττού ρόλου του/της 

Προϊσταμένου/ης. Είναι κατανοητό πως πρόκειται για χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες, 

αλλά θα πρέπει σταδιακά από τη μείωση των διδακτικών ωρών να οδηγηθούμε στην οριστική 

απαλλαγή από την αίθουσα διδασκαλίας στοχεύοντας στην ανάδειξη αποτελεσματικών διοικητικών 

στελεχών με στόχο τον σχεδιασμό μιας πολιτικής που σκοπό θα έχει την εκπαιδευτική ηγεσία. Οι 

φωνές για Προϊσταμένους/νες – μέντορες, που κατά καιρούς ακούγονται, ίσως να κρύβουν τη λύση 

του προβλήματος.     

 Επιπρόσθετα, θα πρέπει να οργανωθούν πολυεπίπεδες επιμορφώσεις για τους/τις 

Προϊσταμένους/νες σε σχέση με τη νομοθεσία, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, τη 

διοίκηση, τη συμβουλευτική, τη διαχείριση του εργασιακού χρόνου, τις απαιτήσεις του σύγχρονου 

νηπιαγωγείου, την ανάπτυξη δεξιοτήτων αλλά και τον αναστοχασμό και την αξιολόγηση. Οι 

διαρκείς μεταβολές στις νομικές διατάξεις αλλά και η ύπαρξη μιας σχολικής μονάδας 

προσαρμοσμένης στις αλλαγές της εποχής, απαιτούν εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό 

ευέλικτο και ΄΄ετοιμοπόλεμο΄΄, έτοιμο να προσφέρει στο μαθητή και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό 

σύνολο.  

Τα πορίσματα της έρευνας μπορούν να φανούν χρήσιμα για τις Προϊσταμένες, διότι θα 

έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και μέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία να αξιολογήσουν τις δικές 

τους τεχνικές διαχείρισης χρόνου με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, η αξιοποίηση ενός λογισμικού με τη μορφή καθημερινού 

ημερολογίου και με τις κατάλληλες εφαρμογές για μεταγενέστερη χρήση, θα προσφέρει ένα 

εργαλείο στα χέρια της Διοίκησης με το οποίο θα καταγράφεται μια σειρά από ενέργειες αλλά και ο 

χρόνος που χρειάστηκε για τη διεξαγωγή τους, αποτελώντας ελάφρυνση στο ήδη βεβαρημένο 

πρόγραμμά τους. Επιπρόσθετα, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους παράγοντες, που 

‘’εμποδίζουν’’ τη σωστή διαχείριση του χρόνου τους, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εμφάνισής 

τους.   

 

9.2 Περιορισμοί της έρευνας 

Αναφορικά με τους περιορισμούς και τις αδυναμίες της έρευνας, θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε πως τα συμπεράσματα από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας δεν θα μπορούσαν 

να γενικευτούν, καθότι το πλήθος των συμμετεχόντων δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο (73 

συμμετέχοντες), ενώ το δείγμα προέρχεται μόνο από Νηπιαγωγεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

Επίσης, αδυναμία της έρευνας αποτελεί η εξέταση του βαθμού της αποτελεσματικότητας της 

Προϊσταμένης μόνο με ποσοτικό ερευνητικό εργαλείο. Τέλος, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε 

ως αδυναμία της έρευνας το γεγονός πως πρόκειται για ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, το οποίο 
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χρησιμοποιείται για πρώτη φόρα. 

 

8.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της δεδομένης μελέτης, κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθούν 

προτάσεις, οι οποίες ανάγονται σε μελλοντικές  κατευθύνσεις. Αρχικά, είναι ενδιαφέρον να υπάρξει 

μεγαλύτερη διερεύνηση του αντικειμένου με σκοπό να εξακριβωθεί αν τα αποτελέσματα της 

έρευνας εκφράζουν την πραγματικότητα. Καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν έχει μελετηθεί 

ακόμη, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να χρησιμοποιηθούν ποικίλες μέθοδοι και διαδικασίες συλλογής 

δεδομένων, ώστε να ενισχυθούν τα αποτελέσματα με νέες αναφορές ιδωμένες από διαφορετική 

σκοπιά. Ο συγκερασμός ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών και η εφαρμογή τεχνικών 

μεθοδολογικής τριγωνοποίησης θα ενισχύσει την ποιότητα και την εγκυρότητα της έρευνας. 

Ειδικότερα, προτείνεται:  

α) η συνεκτίμηση ατομικών και ομαδικών αξιολογήσεων του βαθμού υλοποίησης του έργου 

της Προϊσταμένης, 

β) συγκερασμός ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων,  

γ) η συλλογή στοιχείων σχετικά με το στυλ διαχείρισης χρόνου των Προϊσταμένων και  

δ) η συλλογή στοιχείων σχετικά με το πόσο ικανοποιημένο είναι το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του νηπιαγωγείου από την εργασία του.  

Εν κατακλείδι, η δεδομένη έρευνα χαράσσει την πορεία για διερεύνηση της διαχείρισης του 

χρόνου των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείου σε πανελλαδική κλίμακα. Μια σειρά από ερωτήματα, 

όπως ποιο στυλ διαχείρισης χρόνου βρίσκει εφαρμογή στο ελληνικό Νηπιαγωγείο, αν ο 

διαχωρισμός διοικητικών και διδακτικών καθηκόντων αποτελεί την αιτία για στόχευση στην 

εκπαιδευτική ηγεσία, αν το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι ικανοποιημένο από το έργο της 

διοίκησης γίνεται πιο αποτελεσματικό, θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στην εκπαιδευτική 

διοίκηση, ώστε να γίνει η απαρχή για τη χάραξη μιας αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Ερωτηματολόγιο καταγραφής στοιχείων σχετικά με τις απόψεις των Προϊσταμένων 

Νηπιαγωγείων για τη διαχείριση του χρόνου τους σε επίπεδο άσκησης διοικητικών και 

διδακτικών καθηκόντων. 

  

ΑΝΩΝΥΜΟ 

(συμπληρώνεται από τις Προϊσταμένες) 

 

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι, 

 

  Το ερωτηματολόγιο αυτό δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει την έρευνα που διεξάγεται στο 

πλαίσιο εκπόνησης της Διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο: «Η διαχείριση του χρόνου της 

Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου και η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας», για το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου 

Μάθησης με κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία».  

 Το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων σχετικά με τις 

απόψεις των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων για τη διαχείριση του χρόνου τους σε επίπεδο άσκησης 

διοικητικών και διδακτικών καθηκόντων. 

 Επιδίωξή μας είναι να ακουστεί η φωνή των Προϊσταμένων Νηπιαγωγών, προσώπων 

άμεσα εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, και μέσα από αυτήν να αποσαφηνιστεί η 

εικόνα που έχουν οι ίδιες για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκουν. 

 Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εξυπηρετεί αποκλειστικά ερευνητικούς σκοπούς. Η 

συμπλήρωσή του αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας της έρευνας και θα συντελέσει στη 

διατύπωση χρήσιμων προτάσεων για πρακτική εφαρμογή στην εκπαίδευση. Οι απαντήσεις είναι 

απολύτως εμπιστευτικές και τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν μετά την ολοκλήρωσή 

της προς κάθε ενδιαφερόμενο. 

 Για την εγκυρότητα της προσπάθειας παρακαλείσθε να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 

Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Για την έγκαιρη επεξεργασία των δεδομένων, 

παρακαλούμε για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου εντός 7 ημερών από την παραλαβή του. 

 Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. 

 

Στοιχεία ερευνήτριας: 

Χατζή Αρχοντούλα, Νηπιαγωγός,  

μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παν/μιου Μακεδονίας 

e-mail: nantichatzi@yahoo.com 
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Α' Ατομικά στοιχεία - Υπηρεσιακή κατάσταση 

 

Τσεκάρετε το κουτάκι εκείνο που περιέχει την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. 

 

1.1 Φύλο: 

   Άνδρας                           Γυναίκα 

 

1.2 Ηλικία: 

   <30 ετών                     31 -40 ετών                     41-50 ετών                      51-65 ετών 

 

1.3 Οικογενειακή κατάσταση: 

    Άγαμος/η                                        Έγγαμος/η 

 

1.4 Σπουδές: 

Επιλέξτε το ανώτερο πτυχίο που έχετε 

  Απόφοιτος/η Παιδαγωγικής Ακαδημίας                

  Απόφοιτος/η Παιδαγωγικού Τμήματος                

  Μεταπτυχιακό δίπλωμα 

  Διδακτορικό δίπλωμα                                           

 

1.5 Χρόνια συνολικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας: 

   1-10 χρόνια                11-20 χρόνια                    21-30 χρόνια                    >30 χρόνια 

 

1.6 Οργανικότητα σχολείου: 

  Μονοθέσιο                         Διθέσιο                           Τριθέσιο                         Τετραθέσιο 

 

1.7 Τύπος σχολείου: 

   Κλασικό                                           Ολοήμερο    

 

1.8 Προϋπηρεσία ως Προϊστάμενος/η: 

  1-5 χρόνια                   6 - 10 χρόνια                    11-15χρόνια                   >15 χρόνια   
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Β' Αυτο-αποτελεσματικότητα 

 

2. Για κάθε πρόταση επιλέξτε μια από τις προτεινόμενες απαντήσεις (όπου 1= Διαφωνώ απόλυτα, 

2 = Διαφωνώ, 3 = Ούτε Διαφωνώ ούτε Συμφωνώ, 4 = Συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ απόλυτα). 

   

 

2.1 Ο χρόνος που διαθέτω καθημερινά για την διευθέτηση 

των διοικητικών καθηκόντων μου είναι επαρκής.   

1          2             3              4           5 

2.2 Αξιοποιώ πλήρως το διδακτικό χρόνο για τη 

διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου και της 

διδακτέας ύλης. 

1          2             3              4           5 

2.3 Αισθάνομαι πως χρειάζομαι περισσότερες ώρες 

καθημερινά για την άσκηση της διδασκαλίας μου. 

1          2             3              4           5 

2.4 Πολλές φορές παραμένω στη σχολική μονάδα εκτός 

εργασιακού ωραρίου για να ολοκληρώσω τις 

υποχρεώσεις μου. 

1          2             3              4           5 

2.5 Παρά το γεγονός ότι έχω διαρκώς πολλή δουλειά, δεν 

έχω την αίσθηση ότι επιτυγχάνω πολλά πράγματα. 

1          2             3              4           5 

2.6  Καταλαβαίνω πλήρως το σκοπό και τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα όλων των δραστηριοτήτων μου, 

διδακτικών και διοικητικών.   

1          2             3              4           5 

2.7 Οι εργασίες μου παίρνουν περισσότερο χρόνο από 

όσο αρχικά είχα εκτιμήσει με αποτέλεσμα να 

αναγκάζομαι να κάνω πάρα πολλά πράγματα 

συγχρόνως. 

1          2             3              4           5 

2.8 Συχνά οι συνάδελφοί μου αναγκάζονται να μένουν 

πίσω στην εργασία τους, γιατί αναμένουν τη δική μου 

δουλειά. 

1          2             3              4           5 

2.9 Δεν προλαβαίνω να είμαι συνεπής στις καθημερινές 

μου υποχρεώσεις. 

1          2             3              4           5 

2.10 Χαρακτηρίζομαι από τους συναδέλφους μου ως 

αποτελεσματικός/η Προϊσταμένη. 

1          2             3              4           5 

2.11 Οι στόχοι που θέτω είναι συγκεκριμένοι και 

μετρήσιμοι. 

1          2             3              4           5 
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Γ' Στρατηγικές διαχείρισης χρόνου 

3. Χρησιμοποιείτε κάποια στρατηγική διαχείρισης του χρόνου σας; 

      Ναι                                           Όχι          

Αν ναι, ποια είναι αυτή: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Για κάθε πρόταση επιλέξτε μια από τις προτεινόμενες απαντήσεις (όπου 1= Διαφωνώ απόλυτα, 2 

= Διαφωνώ, 3 = Ούτε Διαφωνώ ούτε Συμφωνώ, 4 = Συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ απόλυτα). 

 

3.1 Καταγράφω σε προσωπικό ημερολόγιο καθημερινά τις 

δραστηριότητές μου. 

1          2             3              4           5 

3.2 Από την προηγούμενη μέρα ετοιμάζω ένα κατάλογο με 

τα πράγματα που έχω να κάνω την επόμενη.  

1          2             3              4           5 

3.3 Κρατώ ημερολόγιο εργασιών για τουλάχιστον ένα 

μήνα, προκειμένου να εξακριβώσω πώς ξοδεύω τον 

εργασιακό μου χρόνο.  

1          2             3              4           5 

3.4 Προβαίνω σε καταγραφή προτεραιοτήτων, επειγόντων 

εργασιών με βάση την ορθολογική ιεράρχησή τους, με 

παράλληλη επίβλεψη χρόνου και για απρόοπτα 

συμβάντα. 

1          2             3              4           5 

3.5 Συνηθίζω να αναθέτω καθήκοντα στο εκπαιδευτικό 

προσωπικό. 

1          2             3              4           5 

3.6 Κρίνω απαραίτητη την τακτική σύσκεψη με τους 

συναδέλφους, με σκοπό να συντονίζουμε τις ενέργειές 

μας.  

1          2             3              4           5 

3.7 Προβαίνω σε αυτοκριτική και αυτοαξιολόγηση για τη 

βελτίωση μου. 

1          2             3              4           5 

3.8 Προετοιμάζω εβδομαδιαίο πρόγραμμα με 

συγκεκριμένους στόχους και με τρόπους για να τους 

επιτύχω.  

1          2             3              4           5 

3.9 Το τελευταίο εξάμηνο έχω ελέγξει τις εργασίες μου για 

να απλοποιήσω τον τρόπο που τις εκτελώ.  

1          2             3              4           5 

3.10 Έχω δημιουργήσει εφαρμογή στον υπολογιστή, ώστε 

να ελέγχω τις εργασίες και τις υποχρεώσεις μου. 

1          2             3              4           5 

3.11 Ζητώ συχνά από τους συναδέλφους μου να μου 

επιδείξουν τα λάθη μου, ώστε να βελτιώσω τον τρόπο 

που εργάζομαι. 

1          2             3              4           5 

3.12 Φροντίζω να υπενθυμίζω συχνά στον εαυτό μου τους 

μακροπρόθεσμους στόχους μου. 

1          2             3              4           5 
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3.13 Μελετώ τις στρατηγικές που πρέπει να χρησιμοποιήσω 

για να διαχειριστώ το χρόνο εργασίας μου. 

1          2             3              4           5 

3.14 Συνήθως καταπιάνομαι μια φορά με μια εργασία και τη 

ολοκληρώνω άμεσα. 

1          2             3              4           5 

3.15 Συγκεντρώνω όλα τα ζητήματα που αφορούν τη 

σχολική μονάδα σε ένα έγγραφο και τα θίγω όλα μαζί 

στους συναδέλφους, ώστε να μη χρειάζονται πολλές 

συναντήσεις. 

1          2             3              4           5 

 

 

 

Δ' Παράγοντες διαχείρισης χρόνου 

4. Για κάθε πρόταση επιλέξτε μια από τις προτεινόμενες απαντήσεις (όπου 1= Διαφωνώ απόλυτα, 

2 = Διαφωνώ, 3 = Ούτε Διαφωνώ ούτε Συμφωνώ, 4 = Συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ απόλυτα). 

 

4.1 Συχνά νιώθω πως πιέζομαι λόγω έλλειψης χρόνου. 1          2             3              4           5 

4.2 Έχω κατορθώσει να μειώσω το χρόνο που απαιτείται 

για την εκτέλεση της γραφειοκρατικών μου 

καθηκόντων χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.  

1          2             3              4           5 

4.3 Μου αρέσει να διαχειρίζομαι πολλά θέματα 

ταυτόχρονα και το κάνω με επιτυχία. 

1          2             3              4           5 

4.4 Αισθάνομαι κουρασμένος/η, όταν βρίσκομαι στη 

δουλειά, ώστε δεν μπορώ να αποδώσω 

αποτελεσματικά. 

1          2             3              4           5 

4.5 Συχνά δυσκολεύομαι να εκτελέσω τις εργασίες με τη 

σειρά προτεραιότητας που τις έχω αριθμήσει. 

1          2             3              4           5 

4.6 Για να λειτουργήσω σωστά πρέπει να αισθάνομαι την 

πίεση κάποιας καταληκτικής ημερομηνίας. 

1          2             3              4           5 

4.7 Θεωρώ πως δεν είμαι τόσο επικοινωνιακός/ή με τους 

συναδέλφους όσο θα έπρεπε. 

1          2             3              4           5 

4.8 Ο χώρος εργασίας μου είναι μονίμως ακατάστατος και 

χάνω πάντα χρόνο μέχρι να τον συμμαζέψω. 

1          2             3              4           5 

4.9 Διακόπτω την εργασία μου για να απαντήσω στο 

τηλέφωνο ή να εξυπηρετήσω άλλους. 

1          2             3              4           5 

4.10 Βρίσκομαι πάντα σε εγρήγορση, ώστε να μπορώ να 

ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της δουλειάς μου. 

1          2             3              4           5 

4.11 Η σχολική μονάδα που υπηρετώ έχει μεγάλο φόρτο 

εργασίας, ώστε δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ στις 

απαιτήσεις που φέρει. 

1          2             3              4           5 

4.12 Ο χρόνος μου δεν επαρκεί για ενασχόληση με φίλους 1          2             3              4           5 
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ή για άλλες σημαντικές προσωπικές ασχολίες. 

4.13 Συχνά αναβάλλω εργασίες που θα έπρεπε να κάνω, 

γιατί μου είναι δυσάρεστα ή κοπιαστικά. 

1          2             3              4           5 

4.14 Έχω παρακολουθήσει σεμινάριο που πραγματεύεται 

τη διαχείριση χρόνου. 

1          2             3              4           5 

4.15 Συχνά αναγκάζομαι να κάνω την εργασία των άλλων 

και χάνω πολύτιμο χρόνο. 

 

4.16 Χάνω πολύ χρόνο, καθότι με διακόπτουν ενώ 

εργάζομαι. 

1          2             3              4           5 

 

4.17 'Αν θα έπρεπε να ιεραρχήσετε τα καθήκοντά σας, ποιο θα καταχωρούσατε πρώτο; 

 

Άσκηση εκπαιδευτικής ηγεσίας                             

Πρακτική διαχείριση καθημερινών θεμάτων         

Διοίκηση σχολείου                                                 

Διδακτικά καθήκοντα                                             

 

5. Θεωρείτε τον εαυτό σας αποτελεσματικό όσον αφορά τη διαχείριση του εργασιακού σας χρόνου; 

       Ναι                                           Όχι                                          Εν μέρει 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

6. Ποιες είναι οι προτάσεις σας για το ρόλο της διαχείρισης του χρόνου του/της Προϊσταμένου/ης 

στη σχολική αποτελεσματικότητα; 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία! 
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Πίνακας 14 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Υποχρεωτικού Νηπιαγωγείου 

ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΩΡΕΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

7:45-8:30 45' Πρόωρη υποδοχή μαθητών/μαθητριών (προαιρετικό) 

8:20-8:30  Υποδοχή μαθητών/μαθητριών 

8:30-9:15 1η διδακτική ώρα 

45' 

Ελεύθερο παιχνίδι - ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές) 

9:15-10:00 2η διδακτική ώρα 

45' 

Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το 

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ,  πρόγευμα 

 

10:00-10:20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

10:20-11:05 3η διδακτική ώρα 

45' 

Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το 

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 

 

11:05-11:50 4η διδακτική ώρα 

45' 

Ελεύθερο παιχνίδι - ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές) 

11:50-12:10 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

12:10-12:50 5η διδακτική ώρα 

45' 

Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το 

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 

Αναστοχασμός - Ανατροφοδότηση-Προγραμματισμός της 

επόμενης μέρας 

12:50-13:00 Προετοιμασία για αποχώρηση 

13:00 Αποχώρηση 

 

 

   

Πίνακας 15 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προαιρετικού Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΩΡΕΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

13:00-14:20 1η διδακτική ώρα 

Ολοήμερου 

Προγράμματος - 

40'  

 

Προετοιμασία γεύματος/ Γεύμα 

2η διδακτική ώρα 

Ολοήμερου 

Προγράμματος - 

40'  

Ελεύθερο παιχνίδι - ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές) 

14:20-15:00 3η διδακτική ώρα 

Ολοήμερου 

Προγράμματος - 

 Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 
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40'  

15:00-15:20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

15:20-16:00 4η διδακτική ώρα 

Ολοήμερου 

Προγράμματος - 

40'  

Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ανατροφοδότηση 

15:50-16:00 Προετοιμασία για αποχώρηση 

16:00 Αποχώρηση 

 

Πίνακας 16. Αυτό-αποτελεσματικότητα Προϊσταμένης 

 

 

Μ.Ο. Τ.Α. 

1. Ο χρόνος που διαθέτω καθημερινά 

για την διευθέτηση των διοικητικών 

καθηκόντων μου είναι επαρκής. 
2,96 1,02 

2. Αξιοποιώ πλήρως το διδακτικό 

χρόνο για τη διδασκαλία του 

γνωστικού αντικειμένου και της 

διδακτέας ύλης. 
2,23 1,06 

3. Αισθάνομαι πως χρειάζομαι 

περισσότερες ώρες καθημερινά για 

την άσκηση της διδασκαλίας μου. 
2,79 1,04 

4. Πολλές φορές παραμένω στη 

σχολική μονάδα εκτός εργασιακού 

ωραρίου για να ολοκληρώσω τις 

υποχρεώσεις μου. 
1,62 0,95 

5.  Παρά το γεγονός ότι έχω διαρκώς 

πολλή δουλειά, δεν έχω την αίσθηση 

ότι επιτυγχάνω πολλά πράγματα. 
3,22 1,06 

6. Καταλαβαίνω πλήρως το σκοπό 

και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

όλων των δραστηριοτήτων μου, 

διδακτικών και διοικητικών. 
2,07 1,00 
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7. Οι εργασίες μου παίρνουν 

περισσότερο χρόνο από όσο αρχικά 

είχα εκτιμήσει με αποτέλεσμα να 

αναγκάζομαι να κάνω πάρα πολλά 

πράγματα συγχρόνως. 
2,27 0,93 

8. Συχνά οι συνάδελφοί μου 

αναγκάζονται να μένουν πίσω στην 

εργασία τους, γιατί αναμένουν τη 

δική μου δουλειά. 
4,01 0,96 

9. Δεν προλαβαίνω να είμαι συνεπής 

στις καθημερινές μου υποχρεώσεις. 
3,59 1,20 

10. Χαρακτηρίζομαι από τους 

συναδέλφους μου ως 

αποτελεσματικός/η Προϊσταμένη. 
2,14 0,79 

11. Οι στόχοι που θέτω είναι 

συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι. 
2.27 0,89 

 

 

Πίνακας 17. Στρατηγικές διαχείρισης χρόνου 

 

 

Μ.Ο. Τ.Α. 

1.  Καταγράφω σε προσωπικό 

ημερολόγιο καθημερινά τις 

δραστηριότητές μου. 
2,45 1,17 

2. Από την προηγούμενη μέρα 

ετοιμάζω ένα κατάλογο με τα 

πράγματα που έχω να κάνω την 

επόμενη. 
2,01 0,74 

3. Κρατώ ημερολόγιο εργασιών για 

τουλάχιστον ένα μήνα, προκειμένου 

να εξακριβώσω πώς ξοδεύω τον 

εργασιακό μου χρόνο. 
3,40 1,16 
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4. Προβαίνω σε καταγραφή 

προτεραιοτήτων, επειγόντων εργασιών 

με βάση την ορθολογική ιεράρχησή 

τους, με παράλληλη επίβλεψη χρόνου 

και για απρόοπτα συμβάντα. 
2,29 1,10 

5. Συνηθίζω να αναθέτω καθήκοντα 

στο εκπαιδευτικό προσωπικό. 
2,97 1,18 

6. Κρίνω απαραίτητη την τακτική 

σύσκεψη με τους συναδέλφους, με 

σκοπό να συντονίζουμε τις ενέργειές 

μας. 
2,40 1,23 

7. Προβαίνω σε αυτοκριτική και 

αυτοαξιολόγηση για τη βελτίωση μου. 
2,04 0,75 

8. Προετοιμάζω εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα με συγκεκριμένους 

στόχους και με τρόπους για να τους 

επιτύχω. 
2,40 1,10 

9. Το τελευταίο εξάμηνο έχω ελέγξει 

τις εργασίες μου για να απλοποιήσω 

τον τρόπο που τις εκτελώ. 
3,15 1,09 

10. Έχω δημιουργήσει εφαρμογή στον 

υπολογιστή, ώστε να ελέγχω τις 

εργασίες και τις υποχρεώσεις μου. 
3,16 1,20 

11. Ζητώ συχνά από τους 

συναδέλφους μου να μου επιδείξουν 

τα λάθη μου, ώστε να βελτιώσω τον 

τρόπο που εργάζομαι. 
3,08 1,09 

12. Φροντίζω να υπενθυμίζω συχνά 

στον εαυτό μου τους 

μακροπρόθεσμους στόχους μου. 
2,63 1,10 

13. Μελετώ τις στρατηγικές που 

πρέπει να χρησιμοποιήσω για να 

διαχειριστώ το χρόνο εργασίας μου. 
2,68 1,18 
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14. Συνήθως καταπιάνομαι μια φορά 

με μια εργασία και τη ολοκληρώνω 

άμεσα. 
2,58 1,10 

15. Συγκεντρώνω όλα τα ζητήματα 

που αφορούν τη σχολική μονάδα σε 

ένα έγγραφο και τα θίγω όλα μαζί 

στους συναδέλφους, ώστε να μη 

χρειάζονται πολλές συναντήσεις. 
2,88 1,27 

 

Πίνακας 18 Παράγοντες διαχείρισης χρόνου 

 

 

Μ.Ο. Τ.Α. 

1. Είμαι πάντα συνεπής στην 

επίτευξη των στόχων που θέτω. 
2,34 0,85 

2.  Έχω κατορθώσει να μειώσω το 

χρόνο που απαιτείται για την 

εκτέλεση της γραφειοκρατικών μου 

καθηκόντων χρησιμοποιώντας τις 

νέες τεχνολογίες. 
2,11 0,74 

3. Μου αρέσει να διαχειρίζομαι 

πολλά θέματα ταυτόχρονα και το 

κάνω με επιτυχία. 
2,88 0,96 

4.  Αισθάνομαι κουρασμένος/η, όταν 

επιστρέφω από τη δουλειά, ώστε δεν 

μπορώ να πάρω μέρος σε 

δραστηριότητες της οικογένειας. 
2,85 0,97 

5. Συχνά δυσκολεύομαι να εκτελέσω 

τις εργασίες με τη σειρά 

προτεραιότητας που τις έχω 

αριθμήσει. 
3,18 0,98 

6. Για να λειτουργήσω σωστά πρέπει 

να αισθάνομαι την πίεση κάποιας 

καταληκτικής ημερομηνίας. 
3,18 1,16 
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7. Θεωρώ πως δεν είμαι τόσο 

επικοινωνιακός/ή με τους 

συναδέλφους όσο θα έπρεπε. 
3,73 0,96 

8. Ο χώρος εργασίας μου είναι 

μονίμως ακατάστατος και χάνω 

πάντα χρόνο μέχρι να τον 

συμμαζέψω. 
4,00 1,04 

9. Διακόπτω την εργασία μου για να 

απαντήσω στο τηλέφωνο ή να 

εξυπηρετήσω άλλους. 
2,00 0,97 

10. Βρίσκομαι πάντα σε εγρήγορση, 

ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ στις 

απαιτήσεις της δουλειάς μου. 
2,00 1,08 

11. Η σχολική μονάδα που υπηρετώ 

έχει μεγάλο φόρτο εργασίας, ώστε 

δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ στις 

απαιτήσεις που φέρει. 
3,29 1,01 

12. Ο χρόνος μου δεν επαρκεί για 

ενασχόληση με φίλους ή για άλλες 

σημαντικές προσωπικές ασχολίες. 
3,44 1,03 

13. Συχνά αναβάλλω εργασίες που θα 

έπρεπε να κάνω, γιατί μου είναι 

δυσάρεστα ή κοπιαστικά. 
3,55 1,08 

14. Έχω παρακολουθήσει σεμινάριο 

που πραγματεύεται τη διαχείριση 

χρόνου. 
4,18 0,95 

15. Συχνά αναγκάζομαι να κάνω την 

εργασία των άλλων και χάνω 

πολύτιμο χρόνο. 
3,45 1,11 
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Τιμές σε Likert για τους σύνθετους δείκτες ….  

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΥΤΌ-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΘΕΤΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

3 3 

4 3 

5 3 

3 3 

4 3 

3 4 

3 4 

3 3 

4 4 

5 4 

3 3 

4 4 

3 4 

3 4 

4 4 

4 4 

4 4 

3 4 

4 3 

4 4 

4 4 

3 2 

4 3 

2 3 

3 3 

3 4 

4 4 

4 4 

4 3 

4 4 

4 4 

3 5 

3 2 

4 4 

4 3 

5 4 

4 4 

4 1 

4 4 

4 3 

4 4 

3 4 

4 4 

3 3 

3 4 

3 1 

3 2 
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4 3 

5 4 

4 4 

4 3 

3 4 

4 3 

3 3 

5 4 

3 4 

4 4 

3 3 

4 3 

2 3 

3 2 

4 3 

3 3 

3 2 

3 4 

3 2 

3 2 

2 4 

3 3 

3 4 

3 3 

4 4 

3 3 

 

Πίνακας 19 Cronbach Alpha 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

  2.14 Οι στόχοι που θέτω είναι 

συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι. 

49,88 75,915 ,577 ,493 ,812 

3.1 Καταγράφω σε προσωπικό 

ημερολόγιο καθημερινά τις 

δραστηριότητές μου. 

50,05 86,886 -,122 ,422 ,852 

3.2 Από την προηγούμενη μέρα 

ετοιμάζω ένα κατάλογο με τα 

πράγματα που έχω να κάνω την 

επόμενη. 

49,62 79,156 ,451 ,339 ,819 

3.3 Κρατώ ημερολόγιο 

εργασιών για τουλάχιστον ένα 

μήνα, προκειμένου να 

εξακριβώσω πώς ξοδεύω τον 

εργασιακό μου χρόνο. 

51,00 76,528 ,379 ,448 ,822 
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3.4 Προβαίνω σε καταγραφή 

προτεραιοτήτων, επειγόντων 

εργασιών με βάση την 

ορθολογική ιεράρχησή τους, με 

παράλληλη επίβλεψη χρόνου 

και για απρόοπτα συμβάντα. 

49,89 71,793 ,677 ,630 ,803 

3.5 Συνηθίζω να αναθέτω 

καθήκοντα στο εκπαιδευτικό 

προσωπικό. 

50,58 75,692 ,416 ,476 ,820 

3.6 Κρίνω απαραίτητη την 

τακτική σύσκεψη με τους 

συναδέλφους, με σκοπό να 

συντονίζουμε τις ενέργειές μας. 

50,00 70,972 ,631 ,731 ,805 

3.7 Προβαίνω σε αυτοκριτική 

και αυτοαξιολόγηση για τη 

βελτίωση μου. 

49,64 78,510 ,489 ,391 ,817 

3.8 Προετοιμάζω εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα με συγκεκριμένους 

στόχους και με τρόπους για να 

τους επιτύχω. 

50,00 72,167 ,653 ,569 ,805 

3.9 Το τελευταίο εξάμηνο έχω 

ελέγξει τις εργασίες μου για να 

απλοποιήσω τον τρόπο που τις 

εκτελώ. 

50,75 74,049 ,553 ,494 ,811 

3.10 Έχω δημιουργήσει 

εφαρμογή στον υπολογιστή, 

ώστε να ελέγχω τις εργασίες 

και τις υποχρεώσεις μου. 

50,77 87,348 -,142 ,344 ,854 

3.11 Ζητώ συχνά από τους 

συναδέλφους μου να μου 

επιδείξουν τα λάθη μου, ώστε 

να βελτιώσω τον τρόπο που 

εργάζομαι. 

50,68 75,052 ,496 ,453 ,815 

3.12 Φροντίζω να υπενθυμίζω 

συχνά στον εαυτό μου τους 

μακροπρόθεσμους στόχους 

μου. 

50,23 71,376 ,701 ,608 ,802 

3.13 Μελετώ τις στρατηγικές 

που πρέπει να χρησιμοποιήσω 

για να διαχειριστώ το χρόνο 

εργασίας μου. 

50,29 71,819 ,622 ,591 ,806 
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3.14 Συνήθως καταπιάνομαι 

μια φορά με μια εργασία και τη 

ολοκληρώνω άμεσα. 

50,18 77,315 ,364 ,333 ,822 

3.15 Συγκεντρώνω όλα τα 

ζητήματα που αφορούν τη 

σχολική μονάδα σε ένα 

έγγραφο και τα θίγω όλα μαζί 

στους συναδέλφους, ώστε να 

μη χρειάζονται πολλές 

συναντήσεις. 

50,48 73,059 ,504 ,481 ,814 
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