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Περίληψη  

 
 Έχει διαπιστωθεί πως η επικοινωνία αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία 

οργάνωσης και συνύπαρξης των ανθρώπων στις οργανωμένες κοινωνίες. Η σωστή 

χρήση της, σε συνδυασμό με την κατοχή δεξιοτήτων που απορρέουν από αυτή, 

αποτελούν το απαραίτητο εφόδιο και προσόν του κάθε ατόμου, που προσπαθεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, του προσωπικού και του επαγγελματικού του τομέα. 

Το σχολείο ως υποσύνολο της κοινωνίας, διέπεται από όλα τα βασικά 

χαρακτηριστικά της. Η επικοινωνία καταλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο, ιδιαίτερα για τον 

διευθυντή της σχολικής μονάδας που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεξάρτηση με όλους 

τους παράγοντες που παρεμβαίνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η θέση του 

απαιτεί, να αναπτύξει, όχι μόνο διαύλους επικοινωνίας, αλλά και να χρησιμοποιήσει 

και τις κατάλληλες δεξιότητες, προκειμένου να προσεγγίσει τα άτομα που 

καθημερινά έρχεται σε επαφή και η επικοινωνία. Αυτή η συναναστροφή του με τα 

άτομα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την διοίκηση και την λειτουργία της σχολικής 

μονάδας που διευθύνει. Επομένως διοίκηση, λειτουργία και οργάνωση στηρίζονται σε 

μεγάλο βαθμό στην επικοινωνιακή του ικανότητα. 

  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

των διευθυντών, σχολικών μονάδων της Θεσσαλονίκης μέσα από τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτές.  Η έρευνα μας χρησιμοποίησε ως ερευνητικό 

εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη με τυχαία δειγματοληψία δώδεκα (Ν=12) 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης( έξι άνδρες, έξι γυναίκες). 

Η έρευνα κατέληξε στα έξης πορίσματα: Διαπιστώθηκε πως ο ρόλος της επικοινωνίας 

και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι καθοριστικός όχι μόνο στην εξασφάλιση 

της εύρυθμης λειτουργίας, αλλά και της αποτελεσματικής διοίκησης της σχολικής 

μονάδας. Το σύνολο των εκπαιδευτικών  της ερευνάς συμφωνεί απόλυτα πως όλες οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες του οδηγού συνέντευξης είναι αναγκαίες για  τον κάθε 

διευθυντή, αλλιώς δεν μπορεί κατά την άποψη του, να ανταποκριθεί επιτυχώς στα 

καθήκοντα του.  Στους υπό διερεύνηση διευθυντές διαπιστώθηκε πως μικρό ποσοστό 

κατέχει όλες τις επικοινωνιακές δεξιότητες που τους παραθέσαμε, με τους 

περισσότερους έκτος των δεξιοτήτων λεκτικής επικοινωνίας να διαθέτουν ελάχιστες 

έως και καθόλου. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών συμφωνεί 

απόλυτα πως είναι αναγκαία η επιμόρφωση των διευθυντών τους, στον τομέα 

επικοινωνία-επικοινωνιακές δεξιότητες. 



 

IV 
 

Λέξεις Κλειδιά: Επικοινωνία, επικοινωνιακές δεξιότητες, οργάνωση, λειτουργία, 

διοίκηση, διευθυντής, σχολική μονάδα, εκπαιδευτικοί. 

 

Abstract  

 
Communication, as research has confirmed, constitutes one of the most basic elements 

in the organization and co-existence of people in organized societies. Its proper use, in 

conjunction with the appropriation of aptitudes that stem from it, makes up one of the 

necessary provisions and resources of each individual, who endeavors to meet the 

demands placed upon him or her, both personal and professional. School, as a subset 

of society, is governed by all of its basic characteristics. Communication takes on a 

key role, especially for the director of the school unit, who is constantly found 

mutually dependent upon all of those factors that are involved in the educative 

process. His position demands that he not only develop channels of communication 

but also that he use appropriate skills in order to approach individuals with which he 

comes into contact and communicates on a daily basis. His interaction with various 

individuals greatly affects the administration and functioning of the school unit that he 

directs. Therefore, administration, functioning and organization are supported to a 

large degree upon his communication skills. 

The scope of the present study is to examine the communication skills of the 

directors of school units in Thessaloniki, based on the opinions of educators that serve 

in them. The research tool used is the semi-structured interview with the random 

sampling of twelve (N=12) primary school educators (six men, six women). 

Our research findings are as follows: It was confirmed that the role of 

communication and communication skills is pivotal not only in assuring the smooth 

and regular operation of the school unit but also in its effective administration. The 

entire group of educators that participated in the study agrees entirely that all of the 

communication skills of the interview guide are necessary for each director, 

conversely, he will not be able to meet his obligations. In relation to the directors 

being studied, it was shown that only a small portion has all of the communication 

skills that we cited. In fact, apart from verbal communication skills, the majority 

shows either limited or no further capacities. Finally, the majority of educators agrees 

entirely that further training is necessary for their directors in the field of 

communication-communication skills. 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Εισαγωγή 

    Η Επικοινωνία ως βασικό συστατικό των ανθρωπίνων κοινωνιών, διαδραματίζει 

πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Από την απλή  καθημερινή 

συμβίωση, τις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις έως και τις επαγγελματικές 

σχέσεις ο ρόλος της θεωρείται πρωταγωνιστικός. Η σχολική μονάδα ως ένας 

ιδιαίτερος εργασιακός χώρος, αποτελεί τον τόπο στον οποίο καθημερινά μια ομάδα 

ατόμων, έρχεται  σε επαφή και επικοινωνία με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων και ενεργειών. Βασική προϋπόθεση για την λειτουργία και την διοίκηση της 

σχολικής μονάδας, αποτελεί η αποτελεσματική επικοινωνία των ατόμων που 

δραστηριοποιούνται σε αυτή. Αποτελεί επομένως το κεφαλαιώδες αξίωμα, καθώς 

εξασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη των ατόμων, αυξάνει την αποδοτικότητα και 

την παραγωγικότητα τους, αίρει τις συγκρούσεις και επιλύει τα προβλήματα τους 

(Γουρναρόπουλος,2007;Πιπεροπουλος,2004).  

   Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ως το άτομο το οποίο κατέχει κυρίαρχη θέση 

σε αυτή, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά από την πλευρά του, στην αποτελεσματική 

λειτουργία και διοίκηση της, εάν διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες, ικανότητες 

καθώς και απαραίτητα ηγετικά χαρακτηριστικά(Στραβάκου,2003).Θα πρέπει 

καταρχάς να διακρίνεται για την επικοινωνιακή του ικανότητα. Μέσω αυτής, θα 

καταφέρει να εμφυσήσει στα άτομα που δραστηριοποιούνται σε κάθε σχολική 

μονάδα, αξίες, σκοπούς, στόχους καθώς και το πνεύμα της συνεργασίας που 

στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ του ίδιου αλλά και όλων των άλλων 

που ενυπάρχουν σε αυτή(Κατσαρός,2008;Ζαβλάνου,1997). Η επικοινωνιακή τους 

ικανότητα σε συνδυασμό με τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες θα 

βοηθήσουν τον διευθυντή-ηγέτη κάθε σχολικής μονάδας να πετύχει τους στόχους 

του. Άλλωστε οι κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες επιτρέπουν σε κάθε 

διευθυντή να βοηθά τους ανθρώπους που επικοινωνεί να κατανοούν τα αισθήματα 

τους διευκολύνοντας σε μεγάλο βαθμό την μεταξύ τους επικοινωνία 

(Ανθής&Κακλαμάνης,2006). 

   Κεντρικός σκοπός της έρευνας μας, είναι να διερευνηθούν η επικοινωνιακή 

ικανότητα και οι επικοινωνιακές δεξιότητες των διευθυντών των σχολικών μονάδων 

της Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας τις απόψεις ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 
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εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία της πόλεως. Μολονότι η έρευνα 

μας δεν είναι πρωτότυπη, παρά ταύτα έρχεται να συμπληρώσει και να καλύψει κενά 

παλαιότερων ερευνών που είτε βασιστήκαν σε ποσοτικές μετρήσεις, ή δεν εστίαζαν 

μόνο στο πρόσωπο του διευθυντή. Η παρούσα έρευνα βαδίζει παράλληλα τόσο με το 

βιβλιογραφικό μέρος, όσο και με αντίστοιχες ελληνικές έρευνες με σκοπό να 

τεκμηριώσει τα ευρήματα  της.  

Η επιλογή του θέματος έγινε από προσωπικό ενδιαφέρον του ερευνητή, καθώς και 

από την αναγκαιότητα διερεύνησης των παραγόντων που συντελούν στην επίτευξη 

μιας  αποτελεσματικής διοίκησης των σχολικών μονάδων από το διευθυντή.  

Η εργασία διαχωρίζεται σε δυο διακριτά μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο 

θεωρητικό μέρος, γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού του θέματος, με την διασάφηση 

βασικών εννοιών που σχετίζονται με αυτό. Το ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει την 

έρευνα και τα πορίσματα της καθώς και την συζήτηση με τα συμπεράσματα που 

απορρέουν από αυτή. Ειδικότερα στο Α΄ μέρος περιλαμβάνονται επτά κεφάλαια. Στο 

1
ο
 κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναφορά για την εξέλιξη της επικοινωνίας, 

καθώς και τον ρόλο που αυτή επιτελεί στις ανθρώπινες κοινωνίες. Το 2
ο
 κεφάλαιο 

περιλαμβάνει την διάκριση των βασικών μορφών επικοινωνίας. Στο 3
ο
 κεφάλαιο 

επιχειρείται η εννοιολογική διάκριση των όρων «δεξιότητα» και «επικοινωνιακή 

δεξιότητα» προσδιορίζοντας αναλυτικά τις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Στο 4
ο
 

κεφάλαιο γίνεται αναφορά για την σπουδαιότητα τόσο της επικοινωνίας όσο και των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο ως βασικό προσόν σε κάθε 

εργαζόμενο άτομο. Το 5
ο
 προσδιορίζει τα οφέλη της επικοινωνίας στην εκπαίδευση, 

καθώς και τα επίπεδα επικοινωνίας του διευθυντή του σχολείου με όλα τα άτομα που 

συνεργάζεται και επικοινωνεί τόσο εντός, όσο και εκτός σχολικής μονάδας. Τέλος τα 

κεφάλαια 6 και 7 καταγράφουν το ρόλο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 

διευθυντών, σε σχέση με την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης, καθώς και την 

αναγκαιότητα επιμόρφωσης τους στον τομέα επικοινωνία-επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Το Β΄ μέρος περιλαμβάνει 7 κεφάλαια εκ τον οποίων τα τέσσερα αναφέρονται στη 

μεθοδολογία σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας και τις προτάσεις για περαιτέρω 

ερευνά(1,2,3,7) ενώ τα κεφάλαια (4,5,6) παρουσιάζουν τα αποτελέσματα, την 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων, τη σύνδεση τους με το θεωρητικό μέρος καθώς και τα 

αντίστοιχα συμπεράσματα. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση 

βιβλιογραφικών αναφορών και με το παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει τον οδηγό 

συνέντευξης και τις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 
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1. Η Σημασία και η λειτουργία της επικοινωνίας 

 

     Η επικοινωνία ως βασικό στοιχείο της ανθρώπινης συμβίωσης, αποτελεί το 

θεμέλιο λίθο πάνω στο οποίο ακουμπάμε όλες οι ανθρώπινες σχέσεις. Μέσω αυτής ο 

άνθρωπος μπορεί να ζήσει σε μια οργανωμένη κοινωνία, διότι μέσα από αυτήν 

μπορεί να θέσει στόχους και να τους πετύχει(Λούτας,2002). Η έννοια της 

επικοινωνίας προέρχεται από τη λέξη κοινωνώ που σημαίνει ότι έρχομαι σε επαφή, 

μετέχω ή πληροφορούμαι για κάτι, έτσι λοιπόν από την αρχαιότητα όπως μας 

μαρτυρεί ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ζήσει μόνος τους μέσα στο 

κοινωνικό περιβάλλον διότι κατά τον φιλόσοφο αποτελεί ον κοινωνικό. Έρχεται σε 

επαφή και σχέση με τους άλλους συνανθρώπους του όχι μόνο να καλύψει τις φυσικές 

αλλά και τις ψυχοκοινωνικές του ανάγκες. Η επαφή του αυτή αποτελεί μια συνεχείς 

ανταλλαγή μηνυμάτων, ερωτημάτων και πληροφοριών. Η διαδικασία αυτή αποτελεί 

μια πρώτη μορφή επικοινωνίας(Καζάζη,1995).  

    Σε αρχικό στάδιο εξέλιξης της  ανθρώπινης επικοινωνίας οι άνθρωποι 

επικοινωνούσαν είτε μέσα από άναρθρες κραυγές είτε από τις κινήσεις του σώματος, 

σταδιακά όμως μετεξελίχθησαν σε γλωσσικοί κώδικες. Οι πρώτοι γραπτοί κώδικες 

επικοινωνίας εμφανίζονται γύρω στο 3000π.Χ με πρώτους την σφηνοειδής γραφή των 

Σουμερίων, τα ιερογλυφικά της Αιγύπτου και τη γραφή των  κινέζων. Με την πάροδο 

του χρόνου εμφανίζονται κώδικες επικοινωνίες που περιέχουν φθόγγους δίνοντας την 

δυνατότητα στους ανθρώπους να εκφράζουν έννοιες που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν 

να εκφράσουν μέσω των εικονογραφικών και ιδεογραφικών 

γραφών(Κοτζαϊβάζογλου&Πασχαλούδης,2004). Η εξέλιξη αυτή διευκολύνει όχι μόνο 

την καθημερινότητα τους αλλά και την συνεχή τους επαφή και σχέση. Κάνοντας μια 

σύντομη ιστορική ανάδρομη θα διαπιστώσουμε πως η επικοινωνία αποτέλεσε από 

την αρχή της σύγκλησης των οργανωμένων κοινωνιών καίριο ρόλο στην ζωή των 

ανθρώπων. Κυβερνήτες, αρχηγοί πόλεων, στρατιωτικοί, θεωρούσαν πως η 

επικοινωνία αποτελεί  από τα σημαντικότερα πλεονέκτημα τους. Με το πέρασμα του 

χρόνου η επικοινωνία υπεισέρχεται στην συνείδηση του ανθρώπου ο όποιος την 

θεώρει ως το απαραίτητο «εργαλείο» που τον βοήθα όχι μόνο να συνυπάρξει με τους 

άλλους συνάνθρωπους του, στις οργανωμένες κοινωνίες αλλά και να ανταλλάσει 

απόψεις, σκέψεις ,ιδέες, έννοιες καθώς και να διατηρεί επαφές δημιουργώντας έτσι 

κοινωνικούς δεσμούς(Miller,2000).  
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    Η επικοινωνία περιπλέκεται από μια πλειάδα ορισμών που ο καθένας την εξετάζει 

και την ορίζει με διαφορετικό τρόπο. Διάφοροι διανοητές καθώς και επιστήμονες, 

όπως φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, ιατροί, ψυχοθεραπευτές προσπάθησαν να 

προσδιορίσουν και  να εκθειάζουν  από την δική τους οπτική γωνία το μεγαλείο της 

επικοινωνίας.  

  Κατά τον φιλόσοφο Max Weber η επικοινωνία, αποτελεί μια μορφή «κοινωνικής 

διαντίδρασης που συνδέεται με την σκέψη και τα συναισθήματα των δρώντων 

πρόσωπων» 

Ο διαπρεπής Άγγλος Ιατρός  C.R.Wright όρισε την επικοινωνία ως: «Την διαδικασία 

μεταφοράς εννοιών ανάμεσα στα άτομα» 

Ο Αμερικανός σημειωτιστής και φιλόσοφος C.W. Morris προσδιόρισε την 

επικοινωνία ως: «τον απαραίτητο μηχανισμό μέσου του οποίου αναπτύσσονται οι 

ανθρώπινες σχέσεις»(Πιπερόπουλος,1994:40) 

Η αμερικανίδα ψυχοθεραπεύτρια V. Satir υποστήριξε πως η επικοινωνία αποτελεί: « 

μια τεράστια ομπρέλα που σκεπάζει και επηρεάζει όλα όσα συμβαίνουν στα ανθρωπινά 

όντα. Μόλις ένας άνθρωπος φτάσει σε αυτή τη γη, η επικοινωνία είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει τι είδους σχέσεις αυτό το πλάσμα θα 

δημιουργήσει με τους άλλους και τι θα του συμβεί στην ζωή»(Satir.,1989:72). 

 Ο Karl Jaspers σύγχρονος γερμανός φιλόσοφος, υπαρξιστής και ψυχολόγος 

υποστήριξε πως «η επικοινωνία αποτελεί θεμελιακή έννοια της υπαρξιακής 

φιλοσοφίας»(Τσιλιγιάννης,1991:26). 

 Ένας άλλος γερμανός φιλόσοφος του αιώνα μας  J. Habermas μέσω της θεωρίας της 

επικοινωνιακής δράσης, προσδιορίζει την επικοινωνία ως: «Το είδος των                                                                             

αλληλοδράσεων, όπου όλοι οι συμμετέχοντες συνταιριάζουν τα ατομικά τους πρακτικά     

 σχέδια και επιδιώκουν έτσι ανεπιφύλακτα τους ιδεολεκτικούς τους 

στόχους»(Καβουλάκος,1995:216). 

Τέλος ο Αμερικανός ψυχολόγος D.Coleman στο βιβλίο του «Η συναισθηματική 

νοημοσύνη στο χώρο εργασίας» μιλά για την σπουδαιότητα της επικοινωνίας η οποία 

«αποτελεί το θεμέλιο λίθο τον κοινωνικών δεξιοτήτων»(Coleman,2000:256). 

   Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως ο όρος επικοινωνία δεν εξαντλείτε σε έναν και μόνο 

ορισμό αλλά αποτελεί ένα πλέγμα ορισμών που ο καθένας την εξετάζει και την ορίζει 

με διαφορετικό τρόπο. Θα λέγαμε πως επικοινωνία με την ευρύτερη έννοια του όρου 

ονομάζεται «η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών που 

ολοκληρώνεται με την εδραίωση αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα σε δυο η περισσότερα 
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άτομα, ανάμεσα σε ένα πρόσωπο και μια ομάδα ή ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες 

ομάδες ατόμων.» (Πιπερόπουλος,2004:48).  Ερμηνεύοντας τον παραπάνω ορισμό θα 

λέγαμε, πως η επικοινωνία αποτελεί δηλαδή το μέσο αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

ανθρώπων. Είναι μια αμφίδρομη ανταλλαγή ερεθισμάτων που περιλαμβάνει όχι μόνο 

την αποστολή μηνύματος αλλά και την αποδοχή από τον συνομιλητή.(Μπίκος, 

2011;Μπουραντάς,2002). Η κατανόηση της ανθρώπινης επικοινωνίας, σχετίζετε με 

βασικές λειτουργίες του εγκέφαλου. Οι λειτουργίες της αφομοίωσης, της 

επεξεργασίας, και της παραγωγής λογικών σκέψεων διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην επίτευξη της επικοινωνίας. Η αφομοίωση σχετίζεται με την εισροή και την 

αποθήκευση πληροφοριών που δέχεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος μέσω των 

αισθήσεων του από το περιβάλλον. Στο δεύτερο στάδιο της επεξεργασίας, ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται και συνδέει διάφορες έννοιες, εικόνες, 

ερεθίσματα τα οποία έχει δεχτεί και τα έχει αποθηκεύσει στον εγκέφαλο του. Τέλος 

το τρίτο στάδιο αφορά την παραγωγή λόγου. Σε αυτό το στάδιο για να μπορέσει ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος να μεταφέρει τις σκέψεις, τις εικόνες και τις έννοιες στους 

άλλους συνανθρώπους του, περνά στην έκφραση του λόγου δημιουργώντας λογικές 

προτάσεις. Βέβαια στο συγκεκριμένο στάδιο  θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία 

αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι  είτε δεν μπορούν 

να μεταφράσουν σε λογικές προτάσεις όλα αυτά που έχουν στον εγκέφαλο τους, είτε 

δεν μπορούν να αντιληφτούν εκείνα τα οποία τους λένε άλλοι συνάνθρωποι 

τους(Κeenan,1998). Ποια είναι όμως τα βασικά στοιχεία τα οποία αποτελούν 

προϋπόθεση στο να επιτευχτεί η επικοινωνία; 

      Η ύπαρξη της επικοινωνίας προϋποθέτει τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση 

βασικών στοιχείων τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, και τα οποία 

προϋποθέτουν την δυναμική διαδικασία της επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά είναι: Ο 

πομπός, ο δεκτής, το μήνυμα και το μέσο.    

     Η μεταφορά ενός μηνύματος από τον πομπό στον δέκτη δεν σημαίνει απαραίτητα  

την ύπαρξη επικοινωνίας, χρειάζεται επιπλέον να υπάρχει ο μηχανισμός της 

ανατροφοδότησης ή της ανάδρασης  διότι μέσο αυτού  του μηχανισμού γνωρίζει ο 

πομπός αν το μήνυμα που έστειλε έγινε αντιληπτό από τον δέκτη ή αν υπάρχουν ή όχι 

προβλήματα στην επικοινωνία(Πιπερόπουλος,2004;Στεργίου,2008). 

  Η ανατροφοδότηση αποτελεί τον καθρέφτη της επικοινωνίας παρέχει την 

δυνατότητα τόσο στον πομπό όσο και στο δέκτη να ελέγξουν το αν η αποστολή 

καθώς και η λήψη μηνύματος έγινε σωστά.  σημαντικό ρόλο επίσης στη λειτουργία 
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της επικοινωνίας επιτελούν τόσο η κωδικοποίηση όσο και η αποκωδικοποίηση. Η 

κωδικοποίηση σημαίνει ότι το μήνυμα μεταφράζεται σε έναν κοινό κώδικα ή μια 

κοινή γλωσσά έτσι ώστε να είναι γνωστή στο δέκτη. Ενώ αποκωδικοποίηση 

«σημαίνει ότι το μήνυμα ξαναμεταφράζετε με σκοπό την άντληση κάποιου νοήματος» 

(Μακ Κουέιλ και Βίνταλ,2001:30).  

 

Η δυναμική διαδικασία της επικοινωνίας(Σχ. 1.1) 

 

 

Πηγή: Clampitt, 2005:30 
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2.  Μορφές -είδη επικοινωνίας 

 

    Από την αρχαιότητα έως και σήμερα  η επικοινωνία αποτέλεσε και αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα εργαλεία του ανθρώπου. Η σημαντικότητα της έγκειται,  όχι 

μόνο στο ότι εξασφαλίζει την ομαλή καθημερινή συμβίωση του ανθρώπου με τους 

συνάνθρωπους του, αλλά και στο ότι συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση διαφορών 

θεμάτων: οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, που προκύπτουν σε κάθε 

οργανωμένη κοινωνία. Η ύπαρξη της επικοινωνίας προϋποθέτει την ανταλλαγή 

μηνυμάτων ανάμεσα σε δυο η περισσότερα άτομα τα οποία επικοινωνούν. Η 

εκάστοτε περίσταση που συντελείται κάθε φορά η επικοινωνία είναι εκείνη που την 

διακρίνει σε διάφορες μορφές (Μπόγκα-Καρτέρη,2005). Ως κυριότερες μορφές στις 

οποίες διακρίνεται η επικοινωνία είναι η εξής: α) Σε άμεση  και έμμεση επικοινωνία. 

β) Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία γ) εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία δ) 

τυπική και άτυπη επικοινωνία. 

  

 

2.1 Άμεση και έμμεση επικοινωνία 

 

   Ως άμεση επικοινωνία χαρακτηρίζεται η επικοινωνία, κατά την οποία η αποστολή 

μηνύματος από τον πομπό στο δέκτη γίνεται χωρίς την διαμεσολάβηση κάποιου 

τρίτου. Η άμεση επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω της λεκτικής επικοινωνίας 

ορισμένων ανθρώπων που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους σε μια διαδεδομένη 

στιγμή. Επίσης ως άμεση επικοινωνία μπορεί να χαρακτηριστεί και η εστιασμένη 

βλεματική επαφή. Πρόκειται για επικοινωνία μέσω των βλεμμάτων ανθρώπων που 

έρχονται σε οπτική επαφή μεταξύ τους. 
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Μοντέλο άμεσης επικοινωνίας, Μοντέλο Robbins(Σχ.1.2) 

 

Πηγή: Αρπαντζάνης,2003:4 

   Η έμμεση επικοινωνία είναι η επικοινωνία, όταν μεταξύ πομπού και δέκτη 

μεσολαβεί κάποιος τρίτος. Η διαμεσολάβηση του τρίτου προσώπου γίνεται είτε διότι 

το θέλει ο πομπός, έχοντας ως στόχο την προσέγγιση του δέκτη, είτε διότι οφείλεται 

σε συγκεκριμένους περιορισμούς που απαιτούν την ύπαρξη του μέσου.  

 

 

Μοντέλο, Έμμεσης επικοινωνίας (Σχ. 1.3) 

 

 

Πηγή: Αρπαντζάνης,2003:8 
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2.2 Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία 

 

   Η Δεύτερη διάκριση της επικοινωνίας αφορά την λεκτική και τη μη λεκτική 

επικοινωνία. Το βασικό στοιχείο το οποίο διακρίνει τα δυο αυτά είδη της 

επικοινωνίες είναι ότι στην μεν λεκτική επικοινωνία το μήνυμα το οποίο 

αποστέλλεται από τον πομπό στο δέκτη χρησιμοποιούνται λέξεις, οι οποίες 

αποτυπώνονται γραπτά η προφορικά, ενώ στη μη λεκτική επικοινωνία σύμβολα, τα 

οποία προσδίδουν λεκτικό περιεχόμενο. Η λεκτική επικοινωνία (verbal 

Communication) με βάση την γλώσσα πραγματώνεται μέσα από τη χρήση γλωσσικών 

συμβόλων.  «Ορίζεται σαν ένα σύστημα ηχητικών ή οπτικών ερεθισμάτων, τα οποία 

ανάλογα με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο λειτουργούν ως σύμβολα τα οποία έχουν 

ενδυθεί με σημασίες και έχουν την δυνατότητα να επιδρούν με τον ίδιο τρόπο τόσο στον 

πομπό όσο και στο δέκτη»(Μπίκος,2011:41). Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται σε κάθε 

επικοινωνία είναι ενταγμένες σε νοητικές νόρμες. Κυρίαρχο δομικό στοιχειό τους  

αποτελούν οι συντακτικοί  και  οι γραμματικοί κανόνες, οι οποίοι συνθέτονται και με 

τη βοήθεια των φωνητικών οργάνων αρθρώνονται και εκφέρονται κάθε φορά που 

υπάρχει ανάγκη εκπομπής κάποιου μηνύματος(Γουρναρόπουλος,2007).Ο 

παραλήπτης του μηνύματος είναι ο δέκτης, ο οποίος αφού το επεξεργαστεί θα 

ενεργήσει ανάλογα. Λεκτική επικοινωνία όμως δεν είναι μόνο προφορικός λόγος, 

αλλά και ο γραπτός λόγος. Ο γραπτός λόγος αποτυπώνεται γραπτά σε κάποια γλώσσα 

και αξιολογείται είτε  γραπτά είτε προφορικά. Ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά 

που διαφοροποιούν τον προφορικό από το γραπτό λόγο είναι τα εξής: Ο προφορικός 

λόγος είναι πιο άμεσος, ταχύτερος και ευέλικτος ενώ στον γραπτό λόγο τα βασικά 

χαρακτηριστικά που τον συνθέτουν είναι: Η διατήρηση του στο χρόνο, η 

προετοιμασία του πριν την μεταβίβαση του μηνύματος, το κύρος και η επισημότητα 

που έχει έναντι του προφορικού. Βασικό μειονέκτημα του γραπτού λόγου έναντι 

προφορικού είναι η εξαιρετικά μικρή του ταχύτητα του σε αντίθεση με τον 

προφορικό που το μήνυμα στέλνεται άμεσα (Κοτζαϊβάζογλου&Πασχαλούδης,2004).  

     Η μη λεκτική επικοινωνία (non verbal Communication) ορίζεται ως η μορφή 

επικοινωνίας κατά την οποία απουσιάζουν η γλώσσα και ο λόγος, και 

πραγματοποιείται «μέσω οπτικού, οσφρητικού,  γευστικού, και ακουστικού διαύλου 

επικοινωνίας»(Κοντάκος&Σταμάτης,2003-2004:62). Η μη λεκτική επικοινωνία 

περιλαμβάνει τις κινήσεις του σώματος και του προσώπου, τον τόνο της φωνής, την 
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έκφραση του προσώπου, τις χειρονομίες την ενδυμασία κ.α. Τα μηνύματα που 

μεταφέρονται με τη μη λεκτική επικοινωνία απαιτούν την φυσική παρουσία, στον 

παρόντα τόπο και χρόνο αυτού που επικοινωνεί(Κούρτη,2007; 

Αναγνωστοπούλου,2005). 

    Ο Καθηγητής ψυχολογίας Α. Mehrabian (1970) διαπίστωσε υστέρα από 

εκτεταμένες μελέτες πως η επιρροή της μη λεκτικής επικοινωνίας, στα άτομα  είναι 

ισχυρότερη από ότι προβλέφτηκε. Μέσω ενός μοντέλου επικοινωνίας που ανέπτυξε, 

διαπίστωσε πως μόνο το 7% από αυτό που επικοινωνούμε αφορά το περιεχόμενο του 

μηνύματος. Τα υπόλοιπα 38% καταλαμβάνουν η χρήση της φωνής, ο τόνος και ο 

όγκος της ενώ το υπόλοιπο 55% που απομένει αποτελεί την γλώσσα του 

σώματος(Mulder,2012).Το μοντέλο Mehrabian αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα 

μοντέλα της μη λεκτικής επικοινωνίας το οποίο χρησιμοποιείται ακόμα μέχρι και 

σήμερα από πολλούς ερευνητές.  

   Κλείνοντας την αναφορά μας σχετικά με την μη λεκτική επικοινωνία θα πρέπει να 

αναφερθεί, ότι πολλές φορές  η μη λεκτική επικοινωνία χρησιμοποιείται ταυτόχρονα 

με την λεκτική επικοινωνία και έχει επικρατήσει να ονομάζεται και ως 

μεταεπικοινωνία (Metacommunication) (Watzlawick et al,2005). Κατά τον Thompson 

(2000) η επικοινωνιακή ικανότητα του ανθρώπου βελτιώνεται σημαντικά όταν 

λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία αλληλοσυμπληρώνονται. «Οι λέξεις από μόνες 

τους δεν είναι ικανές να αποδώσουν πλήρως το νόημα όλων όσων θέλουμε να 

εσωτερικεύσουμε εάν δεν είναι εμποτισμένες με τα ψυχικά 

φίλτρα»(Γουρναρόπουλος,2007:54). Το πλεονέκτημα της μη λεκτικής επικοινωνίας 

το οποίο την διαφοροποιεί από την λεκτική επικοινωνία είναι ότι παρέχει την 

δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. 

Ωστόσο όμως επικοινωνούν είτε με νοήματα είτε με νεύματα είτε με χειρονομίες τα 

οποία όμως καταδεικνύουν ότι μη λεκτικός τρόπος επικοινωνίας ξεπερνά τα στενά 

πλαίσια γνώσης μιας γλώσσας και αποδίδετε σαν ένας κώδικας που έχει οικουμενικό 

χαρακτήρα(Μπίκος,2011). 
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      Μοντέλο Α. mehrabian. για την μη λεκτική επικοινωνία(Σχ1,4) 

 

 

Πηγή: Mulder,2012 
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2.3  Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία 

 

    Η εσωτερική επικοινωνία είναι η επικοινωνία κατά την οποία λαμβάνει χώρα, 

μεταξύ των μελών ενός οργανισμού. Η διαδικασία της εσωτερικής επικοινωνίας 

συμβάλλει καθοριστικά  τόσο στην αποτελεσματική άσκηση διοίκησης όσο και στην 

υλοποίηση των στόχων του οργανισμού. Η διαδικασία αυτή ξεκινά είτε από τα 

ανωτέρα κλιμάκια του οργανισμού προς τα κατώτερα είτε και το αντίστροφο. η 

επικοινωνιακή ροη «για να είναι αποτελεσματική, απαιτεί με την σειρά της κατάλληλες 

δομές, δίκτυα πληροφοριών και διαδικασίες επικοινωνίας»(Δέδε,2014:14). 

  Εξωτερική επικοινωνία αφορά την επικοινωνία των μελών ενός οργανισμού με το 

ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό εξωτερικό περιβάλλον 

(Αρπατζάνης,2003). Η εξωτερική επικοινωνία διαδραματίζει και αυτή, καθοριστικό 

ρόλο στην διοίκηση ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης καθώς είναι εκείνη που 

συμβάλει στην διαρκή και αποτελεσματική προάσπιση της εικόνας του οργανισμού 

με βάση συγκεκριμένο πλάνο υπό τις κατευθύνσεις της διοίκησης. 
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2.4 Τυπική και άτυπη επικοινωνία 
 

 

  Ως τυπική επικοινωνία ορίζεται η επικοινωνία, που χρησιμοποιείται εντός των 

πλαισίων ενός οργανισμού,(π.χ. Σχολείο). Η εν λόγω επικοινωνία επιτελείται από τα 

κανάλια ροής πληροφοριών(Κάθετα, οριζόντια, ανοδικά) όπως αυτά έχουν 

δημιουργηθεί από την διοίκηση του οργανισμού. Θα λέγαμε λοιπόν πως σε αυτή τη 

μορφή επικοινωνίας «η ροη των πληροφοριών διέρχεται μέσα από τις γραμμές της 

οργανωτικής δομής(Σαΐτης,1994:70-71). 

    Η άτυπη ή ανεπίσημη επικοινωνία αποτελεί την επικοινωνία των μελών του 

οργανισμού η οποία δεν ορίζεται,  ούτε οργανώνεται από τη διοίκηση. Σε αντίθεση 

με την τυπική, η άτυπη μορφή επικοινωνίας δεν ακολουθεί κάποιο προγραμματισμό 

ούτε υπόκειται σε κανονισμούς αλλά οι πληροφορίες μεταδίδονται ελεύθερα εντός 

των μελών του οργανισμού(Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου,2013). 
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3. Οι Επικοινωνιακές δεξιότητες-θεματικοί άξονες 

 

3.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση των εννοιών «Δεξιότητα(Skill)και 

επικοινωνιακή δεξιότητα(Communication skill)» 

 

   Η έννοια των δεξιοτήτων (Skills) περιπλέκεται από μια πληθώρα ορισμών όπου ο  

καθένας από αυτούς τις δίνει διαφορετική ερμηνεία. Ως δεξιότητα ορίζεται εκείνο το 

οποίο «ξέρω καλά να κάνω». Σχετίζεται με την προσωπικότητα και την δυνατότητα 

ενός ατόμου, να χρησιμοποίει  τη γνώση που διαθέτει. Οι δεξιότητες βοηθούν τα 

άτομα  στο να εκτελούν με ακρίβεια και ταχύτητα εργασίες προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν μια  κατάσταση που μπορεί να προκύψει είτε στην προσωπική είτε 

και στην επαγγελματική του ζωή(Σαΐτης,2008).  

    Το σύγχρονο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον απαιτεί, την συνεχή 

ανανέωση και επικαιροποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπου. Η συνεχείς ανανέωση 

των δεξιοτήτων  επιτυγχάνεται μέσα από την διαρκή εκπαίδευση, διαμορφώνοντας 

κατά τον P. Jarvis «μια κοινωνία να μαθαίνει πως να μαθαίνει»,υπό αυτή την 

προοπτική οι δεξιότητες ακολουθούν το άτομο καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους 

συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμέτωπη προβλημάτων (Χρυσός, 2005:262). 

Άλλωστε αυτό το πνεύμα επικρατεί, και στην ευρωπαϊκή ένωση η οποία  με την 

σειρά της θέσπισε μια σειρά από ενέργειες που σαν σκοπό έχουν την συνεχή 

απόκτηση «δεξιοτήτων κλειδιών»(Ε.C.,2003:11), από όλους τους πολίτες της «με 

σκοπό τόσο την αυτόνομη ανάπτυξη των ατόμων όσο και την αλληλεπίδραση τους με 

τους άλλους»(Παπαβασιλειου,2005:174). 

   Σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες  που είναι σημαντικές τόσο στην προσωπική μας 

ζωή όσο και στον επαγγελματικό χώρο είναι:  

 Επικοινωνιακές δεξιότητες( λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία) 

 Η διεκδικητική συμπεριφορά 

 Αυτοαποκάλυψη  

 Ικανότητα αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων  

 Ικανότητα ηγεσίας 

 Ικανότατα οργάνωσης και προγραμματισμού 
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 Ικανότητα να συναισθανόμαστε την αγωνιά, τα κίνητρα και τα 

συναισθήματα των άλλων.(Παναγιωτόπουλος& 

Παναγιωτοπούλου,2005:116) 

 

   Για την επικοινωνία ο όρος δεξιότητα δεν αφορά μόνο «την ικανότητα παραγωγής 

γραμματικό-συντακτικών προτάσεων αλλά και την αποδοχή τους στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον»(Κοψίδου,2006:20). Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να δημιουργούμε 

και να συνδέουμε απλά προτάσεις, αλλά αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να 

προσαρμόζονται και να διαφοροποιούνται  όταν η περίσταση το απαιτεί. 

   Η επικοινωνιακές δεξιότητες(Communication skills) ως η βάση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων κατά τον Coleman αποτελούν την απαραίτητη δέσμη δεξιοτήτων για κάθε 

άνθρωπο που προσπαθεί να «επιβιώσει» στον σύγχρονο μεταβαλλόμενο εργασιακό 

χώρο. Αποτελούν το «κλειδί» της επιτυχίας και συμβάλουν καθοριστικά όχι μόνο στη 

επαγγελματική σταθερότητα, αλλά και στην εξέλιξη του ατόμου σε υψηλότερες 

θέσεις. Για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις σήμερα, οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες συμβάλουν σημαντικά τόσο στην επίτευξη ενός θετικού κλίματος 

επικοινωνίας όσο και στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Η έλλειψη 

τους από την άλλη πλευρά δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στις διαπροσωπικές 

σχέσεις των ανθρώπων, αλλά και στην λειτουργία και στην αποτελεσματικότητα 

δεδομένου ότι η επιτυχία τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική 

επικοινωνία  των μελών τους (Αντωνιάδου,2014). 
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3.2 Η λεκτική επικοινωνία ως επικοινωνιακή δεξιότητα. 

 

    Η λεκτική επικοινωνία ως βασική μορφή της επικοινωνίας πραγματώνεται όπως 

είδαμε και στην προηγούμενη θεματική ενότητα, μέσα από τον προφορικό και τον 

γραπτό λόγο. Τόσο ο προφορικός όσο και ο γραπτός λόγος  έχουν ως βασική τους 

προϋπόθεση την αποτελεσματική ανταλλαγή μηνυμάτων. Υπό αυτή την έννοια και 

στα δυο τύπους της λεκτικής επικοινωνίας, για να είναι επιτυχείς και αποτελεσματική 

θα πρέπει να έχει ως αναγκαία προϋπόθεση: Τόσο την σωστή χρήση της έκφρασης 

όσο και της σωστής διατύπωσης μηνυμάτων με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορούν 

να γίνουν κατανοητά από τον συνομιλητή.                     

    Γραπτός λόγος είναι η αποτύπωση συμβόλων μεταφρασμένων σε έναν  κοινό 

λεκτικό κώδικα γραπτά. Ο γραπτός λόγος αποτελεί σημαντική δεξιότητα για κάθε 

άτομο το οποίο μπορεί να τον χρησιμοποιήσει σωστά, καθώς είναι εκείνος που 

προσδίδει αντικειμενικότητα στις ιδέες, χωρίς να ταυτίζεται με το πρόσωπο που τις 

διατυπώνει. Η ικανότητα επιμελημένης σύνταξης κείμενου, η σωστή αποτύπωση της 

γλώσσας γραπτά,  η σαφήνεια του ,το φροντισμένο λεξιλόγιο, η σωστή παράθεση 

επιχειρημάτων, αποτελούν σημαντικές δεξιότητες για  κάθε άτομο το οποίο κάνει 

χρήση του γραπτού λόγου (Μπακιρτζής,1996). Τέλος η εξέλιξη της  τεχνολογίας και 

των πληροφοριακών μέσων συντέλεσε έτσι ώστε στις δεξιότητες του γραπτού λόγου 

να εντάσσεται και η αποστολή γραπτών κειμένων σε ηλεκτρονική 

μορφή(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, ηλεκτρονικές επιστολές)  δεδομένου ότι σε 

αυτή την δεξιότητα δεν έχουν πρόσβαση σημαντικό ποσοστό ανθρώπων.  

   Ο προφορικός λόγος, έχοντας ως βάση του την ομιλία, αποτελεί εκείνον τον 

λεκτικό κώδικα, ο οποίος ανάλογα με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο έχει ενδυθεί 

με σημασίες και επιδρά τόσο στον πομπό όσο και στο δεκτή. Η σπουδαιότητα της 

προφορικής επικοινωνίας, έγκειται στο ότι, τόσο στις διαπροσωπικές μας σχέσεις όσο 

και στον επαγγελματικό τομέα συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων μας χωρίς προβλήματα.(Brunstein &συν.,2007).   

   Η προφορική επικοινωνία χρησιμοποιείται ανάλογα με την περίσταση για πολλούς 

και για διαφόρους λόγους. Η διαπροσωπική επαφή και σχέση στα άτομα, η 

ενημέρωση, η μεταβίβαση πληροφοριών, η πειθώ, η παρακίνηση των ανθρώπων είτε 

σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο κ.α. αποτελούν λόγοι κατά τους 
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οποίους  τα άτομα χρησιμοποιούν την προφορική επικοινωνία(Δεριζιώτης et 

al.,2006). 

   Η αποτελεσματική εκτέλεση του προφορικού λόγου, απαιτεί την χρησιμοποίηση 

βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Το ύφος και ο τόνος, το σπάσιμο της φωνής, η 

ένταση και η χροιά της, ο ρυθμός και οι παύσεις,(Γιαννουλέας,1998) το πλούσιο 

λεξιλόγιο(αφόρα και τον γραπτό λόγο) αποτελούν δεξιότητες που διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην προφορική επικοινωνία. Οι δεξιότητες αυτές όπως και άλλες 

χρησιμοποιούνται από τα άτομα που επιθυμούν να πετύχουν μια αποτελεσματική 

επικοινωνία, χωρίς εμπόδια. Η συμβολή τους είναι καθοριστική τόσο στις 

προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές σχέσεις των ανθρώπων.  
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 3.3 Η μη λεκτική επικοινωνία ως επικοινωνιακή δεξιότητα. 

 

  Η Μη λεκτική επικοινωνία ως η «σιωπηρή γλώσσα», χαρακτηρίζεται η επικοινωνία 

εκείνη που πραγματώνετε χωρίς των σχηματισμό λέξεων και προτάσεων. Αποτελεί 

σημαντικό και απαραίτητο τύπο  επικοινωνίας από τον οποίο απορρέουν βασικές 

επικοινωνιακές δεξιότητες για τον άνθρωπο. Περιλαμβάνει τις κινήσεις και την 

γενικότερη στάση  του σώματος, τις κινήσεις των χεριών, του προσώπου, των ματιών 

την ενδυμασία κ.α. Με την χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας μεταφέρονται 

μηνύματα με αποτελεσματικό τρόπο έτσι ώστε ο συνομιλητής να είναι σε θέση να 

κατανοήσει το περιεχόμενο του μηνύματος. Η άποψη αυτή ενισχύεται ακόμα 

περισσότερο όταν τα μη λεκτικά μηνύματα βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και 

αρμονία με τα λεκτικά μηνύματα. 

    Οι κινήσεις των χεριών και η γενικότερη στάση του σώματος(γλώσσα του 

σώματος) αποτελούν έναν από τους συνηθέστερους τύπους τη μη λεκτικής 

επικοινωνίας. Μέσα από την χειραψία, τις κινήσεις των χεριών, την απτική επαφή και 

τις χειρονομίες βοηθούνται τα άτομα να επικοινωνήσουν αποτελεσματικότερα. Αυτοί 

οι τρόποι μη λεκτικής επικοινωνίας συμβάλουν όχι μόνο στην ενεργοποίηση των 

συναισθημάτων των ατόμων, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής 

τους σχέσης. 

   Έρευνες απέδειξαν πως χειραψία που χαρακτηρίζεται από σφίξιμο και διάρκεια, 

προσδίδει εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και θετική ψυχική διάθεση. Αντίθετα το 

χλιαρό σφίξιμο και η μικρή χρονική διάρκεια της χειραψίας υποδηλώνουν αδιαφορία, 

εχθρικό κλίμα και εσωστρέφεια στο χαρακτήρα (Δεριζιώτης et al.,2006). Ο τρόπος 

που κινείται και κάθεται αλλά και η γενικότερη στάση του σώματος ενός ατόμου 

αντικατοπτρίζουν την σωματική και συναισθηματική του διάθεση (Βρετός et 

al.,2003). Από την άλλη πλευρά και μέσα από την χρησιμοποίηση των χειρονομιών 

απορρέουν σημαντικά μηνύματα, όπως ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, επιτυχία, αμυντική 

διάθεση, νευρικότητα, αναμονή(Burgoon et al.,1989). 

   Οι εκφράσεις του προσώπου αποτελούν έναν από τους βασικούς δίαυλους της μη 

λεκτικής επικοινωνίας, καθώς από το προσώπου απορρέουν σημαντικά μηνύματα τα 

οποία προσδιορίζουν την συναισθηματική κατάσταση του κάθε ατόμου. Μέσα από 

την έκφραση του προσώπου αποκαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό πληθώρα 
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συναισθημάτων, μάλιστα σε τέτοια ένταση ώστε να θεωρείται από πολλούς 

ερευνητές, ως το σημαντικότερο μέσο μετάδοσης συναισθημάτων(Mccskey,2002). 

Τα συναισθήματα, τα οποία μπορούμε να αναγνωρίσουμε από τις εκφράσεις του 

προσώπου είναι: Ο θυμός, η οργή,  η χαρά, η ευτυχία  η δυσαρέσκεια, η έκπληξη, η 

απογοήτευση, και η αηδία(Παπαδάκη-Μιχαηλιδη,1997). 

    Η βλεματική επαφή διακρίνεται από πολλούς ερευνητές από τις εκφράσεις του 

προσώπου, η οποία αποτελεί και αυτή με την σειρά της, σπουδαίο μη λεκτικό κώδικα. 

Ο προσανατολισμός των ματιών ενός ατόμου προς το άλλο αποτελεί την αρχή μιας 

οποιαδήποτε αλληλεπίδρασης. Τα μάτια προσδιορίζουν τις άξιες, τις σκέψεις καθώς 

και το βαθμό συμπάθειας ενός ατόμου προς το άλλο. Ο συναισθηματισμός ορισμένων 

ανθρώπων κατά πολλούς ερευνητές οφείλεται στην συμπεριφορά των 

ματιών(Δεριζιώτης et al.,2006).   Η βλεματική επαφή αποτελεί σημαντικό παράγοντα, 

στην δημιουργία θετικού κλίματος επικοινωνίας, καθώς εκφράζει «τα συναισθήματα, 

τις στάσεις και τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων»(Αντωνιάδου,2014:22). 

Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην έναρξη της συζήτησης των ατόμων 

αλλά και στην μετέπειτα ροη της συνομιλίας. Αντίθετα η αποφυγή βλέμματος του 

ενός η του άλλου ατόμου που επικοινωνούν λεκτικά, δημιουργεί την εντύπωση 

αντιπάθειας, διαφυγής και αδιαφορίας(Keenan,1998).  

   Η εξωτερική εμφάνιση ως κώδικας μη λεκτικής επικοινωνίας περιλαμβάνει: το 

ντύσιμο, την κόμμωση, το μακιγιάζ και γενικά την όλη εξωτερική εικόνα ενός 

ατόμου. οι κώδικες αυτοί αν και τις περισσότερες φορές πολιτισμικά καθορισμένοι 

μας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό διοχετεύοντας μας υποσυνείδητα μηνύματα 

(Κοὐρτη,2007). Ειδικότερα το ντύσιμο  αποτελεί σημαντικό παράγοντα της μη 

λεκτικής επικοινωνίας  όχι μόνο στην δημιουργία καλών διαπροσωπικών σχέσεων 

αλλά και στην  γενικότερη παρουσία ενός ατόμου στο επαγγελματικό περιβάλλον 

(Adler & Elmhorst,1996). Αποτελεί την «πρώτη εικόνα» του εαυτού μας, για αυτό 

ιδιαίτερα στο επαγγελματικό χώρο συμβάλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας 

και της εικόνας του ατόμου(Δεριζιώτης et al.,2006). Συνεπώς λοιπόν τόσο τα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά όσο και η εξωτερική εμφάνιση συμπεριλαμβανόμενου και 

του ντυσίματος αποτελούν κομμάτι της φυσιογνωμίας μας, και επομένως 

διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επικοινωνία μας με τους άλλους(Μπόγκα-

Καρτέρη,2005).  

   Τέλος σπουδαίος βασικός παράγοντας της μη λεκτικής επικοινωνίας αποτελεί και ο 

προσωπικός χώρος του κάθε ατόμου. Κάθε άτομο διαθέτει τον προσωπικό του χώρο ο 
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όποιος μάλιστα θεωρείται, από ερευνητές, ότι αποτελεί κομμάτι του σώματος του.   

Έτσι λοιπόν κάθε άνθρωπος ανεξάρτητα από την ηλικία του και το φύλο του, διαθέτει 

και τον προσωπικό χώρο του. Αυτός ο χώρος μπορεί να περιλαμβάνει το γραφείο, το 

σπίτι το αυτοκίνητο ,την προσωπική καρέκλα κ.α.(Γιαννουλέας,1998). Κατά την 

διάρκεια της επικοινωνίας μας, είτε αυτή είναι σε προσωπικό είτε σε  επαγγελματικό 

επίπεδο, τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή, γνωρίζουν ήδη την ύπαρξη ζωνών 

χώρου. Δηλαδή ακόμα και αν τους χωρίζει μικρή απόσταση μεταξύ τους, την 

διατηρούν μέχρι ενός σημείου. Αν αυτή η απόσταση παρακαμφθεί για οποιοδήποτε 

λόγο, τότε μιλάμε για εισχώρηση στο χώρο του άλλου(Δεριζιώτης et al.,2006). Η 

απόσταση του χώρου που αφήνει το κάθε άτομο, σχετίζεται με την διάθεση του(πόσο 

άνετα αισθάνεται) και την συναισθηματική κατάσταση που βρίσκεται (Argyle,1988). 

Συνεπώς η ύπαρξη του χώρου του κάθε άτομου προδιαθέτει την ψυχοσωματική του 

κατάσταση.  
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3.4 Η Ενεργητική ακρόαση ως επικοινωνιακή δεξιότητα  

 

 

     Η ενεργητική ακρόαση αποτελεί και αυτή με την σειρά της, σημαντικό πυλώνα 

των επικοινωνιακών δεξιοτήτων μετά τη λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία. Η 

ενεργητική ακρόαση ως σημαντική παράμετρος επικοινωνίας αναπτύχτηκε, αρχικά 

στο χώρο της συμβουλευτικής ψυχολογίας το 1967 από τον αμερικανό ψυχολόγο 

Karl Rogers, ο οποίος στα πλαίσια θεραπειών που εφάρμοζε διαπίστωσε πως 

αποτελεί σημαντική θεραπευτική παράμετρος. Σήμερα η ενεργητική ακρόαση 

επιτελεί βασικό ρόλο όχι μόνο στη συμβουλευτική ψυχολογία, αλλά και στην 

διοίκηση, στην  εκπαίδευση, στην υγεία, στην έρευνα αλλά και γενικότερα στο 

σύγχρονο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον(Διαμαντίδου,2014). 

   Η διαφορά μεταξύ της ακρόασης και της ενεργητικής ακρόασης είναι ότι στην μεν 

ακρόαση άπλα ακούμε κάποιον, χωρίς τις περισσότερες φορές να προσέχουμε και να 

κατανοούμε τι θέλει να μας πει. Ενώ στην ενεργητική ακρόαση «δεν ακούμε απλά, 

αλλά κατανοούμε και αποκωδικοποιούμε τι μου λέει και γιατί το λέει ο συνομιλητής 

μου»(Γιαννουλέας,1998:163). Στην περίπτωση της απλής ακρόασης τα άτομα ενώ 

διαθέτουν το κατάλληλο εργαλείο (αισθητήριο ακοής) δεν γνωρίζουν πως θα πρέπει 

να ακούσουν. Αυτό συμβαίνει διότι οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να ακούνε σωστά 

επικεντρώνονται μεν στον ομιλητή, αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις περισσότερες 

φορές να σκέπτονται γρηγορότερα από ότι ακούν(Δεριζιώτης et al.,2006). Η 

παραπάνω θέση αποτέλεσε αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, από το οποίο 

διαπιστώθηκε πως, μετά την ολοκλήρωση μιας ομιλίας ένα μέσο άτομο είναι σε θέση 

να θυμηθεί περίπου τα μισά από ότι άκουσε ανεξάρτητα από την επικέντρωση του. 

Διαπιστώθηκε επίσης πως ο χρόνος λειτουργεί αρνητικά, καθώς συμβάλει στον να 

μην θυμάται ο ακροατής σε μεγάλο ποσοστό από αυτά που έχει ακούσει(Nichols & 

Stevens,2002). 

  Η απλή ακρόαση μετατρέπεται σε ενεργητική ακρόαση όταν συμβάλει στην 

βελτίωση της επικοινωνιακής διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται μέσα 

από την επιτυχημένη αποστολή μηνύματος αλλά και από την συνεχή προσπάθεια του 

ακροατή για εξεύρεση τρόπων και μέσων που θα βελτιώσουν την επικοινωνία( 

Ζαβλάνος,2002). Η σπουδαιότητα της ενεργητικής ακρόασης, έγκειται στο γεγονός 

ότι ο δέκτης ακούει καθαρά και σωστά αυτά που του μεταβιβάζει ο πομπός χωρίς 
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διακοπές και παρεμβολές. Η χρήση της προϋποθέτει, ότι τα άτομα, ακούνε με 

προσοχή και υπομονή τους συνομιλητές τους, επεξεργάζονται τα λεγόμενα τους, 

χρησιμοποιούν λέξεις και εκφράσεις τους, υποβάλουν ερωτήσεις σε περίπτωση που 

δεν κατανοούν κάτι, και γενικά βρίσκονται σε μια κατάσταση  αποδοχής και 

προσήλωσης(Brunstein et al.,2007).Το ενδιαφέρον αυτό του ακροατή έχει ως 

αποτέλεσμα την ενθάρρυνση του ομιλητή να συνεχίσει να ομιλεί διότι 

αντιλαμβάνεται ότι αυτά που λέει έγιναν κατανοητά. Τούτο  έχει ως αποτέλεσμα την 

δημιουργία ενός θετικού κλίματος και γενικά μιας επικοινωνιακής ευφορίας τόσο 

στον ομιλητή όσο και στον ακροατή(Kennan,1998). Σημαντική θέση στην ενεργητική 

ακρόαση  κατέχουν και στοιχεία της μη λεκτικής επικοινωνίας όπως η έκφραση του 

προσώπου, ο τόνος της φωνής, η κίνηση των χεριών και του κεφαλιού η σταθερή 

βλεματική επαφή πράγμα που υποδηλώνουν τη ενεργό ακρόαση 

του(Γιαννουλέας,1998). Από τα παραπάνω κατανοούμε πως βασικές αρχές «όπως 

προσοχή, και παρατηρητικότητα, αποδοχή, γνησιότητα και ενσυναίσθηση» αποτελούν 

βασικές «έννοιες κλειδιά» της ενεργητικής ακρόασης(Διαμαντίδου,2014:5) 

   Στις μέρες μας και ειδικότερα στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η ενεργητική 

ακρόαση ως επικοινωνιακή δεξιότητα επιτελεί σπουδαίο ρόλο. Βοηθά στην 

διατήρηση μιας σωστής επικοινωνίας χωρίς συγκρούσεις και εντάσεις, στη 

κατανόηση των προσδοκιών των άλλων καθώς επίσης και στην επίλυση 

προβλημάτων που ανακύπτουν εντός του οργανισμού ή της επιχείρησης(Nichols & 

Stevens,2002). Συνεπώς η εν λόγω  δεξιότητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

προσόντα που θα πρέπει να οικειοποιηθεί κάθε άτομο ανεξαρτήτως επαγγέλματος, 

μιας και η απόκτηση της απαιτεί συστηματική εξάσκηση. 
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3.5 Η Συναισθηματική νοημοσύνη ως επικοινωνιακή δεξιότητα 

 

    Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί μια από τις «καινούργιες» έννοιες στο 

επιστημονικό χώρο, χρησιμοποιήθηκε από πολλούς ερευνητές για να περιγράψει τα 

βασικά χαρακτηριστικά των παραγόντων επιτυχίας όχι μόνο στο χώρο εργασίας αλλά 

και στην καθημερινή συναναστροφή και επικοινωνία ενός ατόμου με  τους 

συνανθρώπους του. Εξαιτίας της χρησιμότητας της στο κοινωνικό και εργασιακό 

περιβάλλον, τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια από της βασικότερες έννοιες 

διερεύνησης αρκετών μελετητών. Σε αυτή την πορεία διερεύνησης της αναπτύχτηκαν 

αρκετά μοντέλα, με γνωστότερα των:  Salovey & Mayer του Bar-On και το 

παγκοσμίως εμβέλειας μοντέλο του D. Coleman. 

    Οι Salovey & Mayer το 1990, είναι οι πρώτοι  που εισαγάγουν τον όρο 

«συναισθηματική νοημοσύνη» καθώς προσπάθησαν μετά από εκτεταμένες μελέτες 

να προσδιορίσουν το βασικό ρόλο που εκείνη επιτελεί στα άτομα (Λεύκιος et 

al,2008). Για τους Salovey & Mayer βασική παράμετρος της συναισθηματικής 

νοημοσύνης αποτελεί ο νους του κάθε ατόμου και η συναισθηματική νοημοσύνη για 

αυτούς συνδέεται άρρηκτα με τα άλλα είδη της νοημοσύνης(Πλατσίδου,2005). 

    Αργότερα σε συνέχεια των ερευνών τους, και σε συνεργασία με έναν άλλο 

ερευνητή, τον Caruso, ορίζουν την συναισθηματική νοημοσύνη: «Ως την ικανότητα 

του ατόμου να αποτιμά επακριβώς και να ξεχωρίζει τα συναισθήματα τα δικά του και 

των άλλων, να τα κατανοεί, να τα αφομοιώνει στο μυαλό του και να ρυθμίζει τόσο τα 

αρνητικά όσο και τα θετικά συναισθήματα, στον εαυτό του και στους 

άλλους»(Μπρίνια,2008:330). Οι ίδιοι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη έχει βασικό κέντρο αναφοράς τα συναισθήματα και 

περιλαμβάνει όλες τις κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες των ατόμων. Αυτές 

είναι: η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα της αφομοιώσεις των συναισθημάτων 

καθώς και της κατανόησης και του χειρισμού τόσο των δικών του συναισθημάτων 

όσο και των άλλων(Πλατσίδου,2010). 

    Ένα άλλο σπουδαίο μοντέλο για την συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύχτηκε από 

τον Dr R. Baron. Η συναισθηματική νοημοσύνη σε αντίθεση με τους Salovey & 

Mayer  δεν συνδέεται  κατά τον ερευνητή με τις γνωστικές δεξιότητες. Η 

συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται «ως μια διαθεματική περιοχή από 

συσχετιζόμενες συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες, δεξιότητες και παράγοντες 
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που καθορίζουν πόσο αποτελεσματικά κατανοούμε τον εαυτό μας, κατανοούμε τους 

άλλους και συσχετιζόμαστε μαζί τους και ανταποκρινόμαστε στις καθημερινές 

ανάγκες»(Baron,1997:14). Το μοντέλο του Baron όπως και του Coleman ανήκουν 

στην κατηγορία των συνδυαστικών μοντέλων καθώς η συναισθηματική νοημοσύνη 

για αυτούς αποτελεί τον βασικό πυλώνα εκ του οποίου ενώνονται, μη γνωστικές 

δεξιότητες, στοιχεία του χαρακτήρα,  ηθικές ικανότητες, δεξιότητες και παράγοντες 

κινήτρων(Γουρίδου,2015). Κατά τον Baron (2000): Η συναισθηματική νοημοσύνη 

προσδιορίζεται μέσα από πέντε κλάδους  την α) την ενδοπροσωπική ικανότητα, β)  

τις διαπροσωπικές δεξιότητες γ) τις κλίμακες προσαρμογής δ) τους κανόνες 

διαχείρισης άγχους και ε)  κανόνες που σχετίζονται με την γενική διάθεση ενός 

ατόμου. Η συναισθηματική και κοινωνική ευφυΐα κατά το μοντέλο Baron σημαίνει 

ότι σε αρχικό στάδιο το άτομο, πρώτα κατανοεί τον εαυτό του, έπειτα 

συναναστρέφεται με τους άλλους και στην συνέχεια ανταποκρίνεται επιτυχώς στις 

καθημερινές του ανάγκες. Η συναναστροφή ενός ατόμου με άλλα άτομα στο εν λόγο 

μοντέλο σημαίνει κατανόηση των συναισθημάτων τους, των προβλημάτων και των 

αξιώσεων τους και στην συνέχεια δημιουργία και διατήρηση εποικοδομητικών 

σχέσεων με αυτά.  

     Ο ερευνητής ο όποιος κάνει γνωστή όσο άλλος κάνεις την συναισθηματική 

νοημοσύνη είναι ο D Coleman. Ψυχολόγος και ερευνητής γνωστοποιεί τη 

συναισθηματική νοημοσύνη μέσα από τα βιβλία του «Η Συναισθηματική νοημοσύνη» 

το 1995 και «Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας» το 1998. Τα βιβλία του, 

απέκτησαν μεγάλη απήχηση όχι μόνο στον επιστημονικό χώρο αλλά και στο ευρύ 

κοινό και ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα. Ο Coleman κατέληξε ύστερα από 

έρευνες πως τα άτομα, τα οποία επιτυγχάνουν είτε στον επαγγελματικό είτε στον 

προσωπικό τομέα αυτό οφείλεται όχι εξαιτίας των γνωστικών ικανοτήτων που 

διαθέτουν αλλά στην συναισθηματική νοημοσύνη. Συγκεκριμένα ισχυρίζεται πως 

μόνο το 20% της επιτυχίας των ατόμων οφείλεται στις γνωστικές ικανότητες και το 

άλλο 80% στην συναισθηματική νοημοσύνη(Αλεξανδρἀτου,2014). Η 

συναισθηματική νοημοσύνη κατά τον Coleman εκλαμβάνεται ως «η ικανότητα που 

έχει ο άνθρωπος να βρίσκει κίνητρα για τον εαυτό του και να αντέχει τις 

απογοητεύσεις, να ελέγχει την παρόρμηση του και να χαλιναγωγεί την ανυπομονησία 

του, να ρυθμίζει σωστά την διάθεση του και να εμποδίζει την απογοήτευση να 

καταπνίξει την ικανότητα σκέψης, να έχει ενσυναίσθηση και 

ελπίδα»(Coleman,1995:34). 
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   Για να αποκτήσει ένα άτομο τη συναισθηματική νοημοσύνη δεν προϋποθέτει κατά 

τον Coleman να διαθέτει υψηλό δείκτη νοημοσύνης, αλλά μπορεί να αναπτυχτεί σε 

οποιοδήποτε άτομο αρκεί να έχει ως βασικό του μέλημα τη βελτίωση της ικανότητας 

της επικοινωνίας  σε ατομικό  και συλλογικό επίπεδο(Ανθής&Κακλαμάνης,2006). 

  Κατά την Πλατσίδου (2004:34)  Στο μοντέλο του ο Coleman όρισε πέντε βασικές 

κατηγορίες ικανοτήτων οι οποίες αντιστοιχούν σε εικοσιπέντε  δεξιότητες αυτές 

είναι: α) η γνώση β) η διαχείριση συναισθημάτων γ) η κινητοποίηση του εαυτού δ) η 

διαχείριση των σχέσεων και ε) η αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων. Μέσα 

από τη  συναισθηματική νοημοσύνη απορρέει η συναισθηματική επάρκεια οποία 

κατά τον Coleman μπορούν να την αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι  ανεξαρτήτως 

ηλικίας μέσα από την συνεχή μάθηση(Coleman,1995).  

   Η συναισθηματική νοημοσύνη σήμερα, μετά από ένα μακρύ πεδίο ερευνών 

αποτελεί έναν από τους  καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλουν στην επιτυχία 

ενός ατόμου τόσο στον προσωπικό όσο και  στον εργασιακό χώρο. Αποτελεί 

σπουδαία επικοινωνιακή δεξιότητα καθώς η προσφορά της, δεν περιορίζεται μόνο 

στην βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων αλλά και στην διαμόρφωση ενός 

θετικού κλίματος επικοινωνίας. Τέλος η συμβολή της, στη διατήρηση καλής 

ψυχολογικής κατάστασης των ατόμων όσο και της βελτίωσης των αγχογόνων 

καταστάσεων, την καθιστούν όχι μόνο σπουδαία επικοινωνιακή δεξιότητα αλλά και 

αναγκαία για κάθε άτομο.(Καφέτσιος,2003). 
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3.6 Η Ενσυναίσθηση ως επικοινωνιακή δεξιότητα 

 

    Μέσα από μια σύντομη εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «ενσυναίσθηση» έχει 

διαπιστωθεί πως ο όρος αποτελεί δάνεια λέξη από τη γερμανική γλώσσα, η οποία και 

δημιουργήθηκε από τους γερμανούς φιλοσόφους H. Lotze  και R.Vischer  και 

μεταφράστηκε στην αγγλική γλώσσα από τον Αμερικανό ψυχολόγο E. Titchener ως 

empathy. Στην ελληνική γλώσσα ο Ε. Παπανούτσος μεταφράζει των όρο empathy ο 

οποίος και δεν συμπίπτει με την λέξη «εμπάθεια» που σημαίνει το μίσος ενός ατόμου 

προς ένα άλλο, αλλά το περιεχόμενο αυτής της λέξης έχει εντελώς διαφορετικό 

περιεχόμενο (Κουργιαντάκης,2005). Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν ο όρος ενσυναίσθηση,  

ο οποίος προέρχεται από τις λέξεις εν + συν+ αίσθηση και νοείται, ως η προσπάθεια 

κατανόησης όχι μόνο των δικών μας συναισθημάτων αλλά κυρίως των 

άλλων(Σταλίκας & Χαμόδρακα,2004).  

   Η ενσυναίσθηση ως έννοια αρχικά συνδέθηκε με  το χώρο της ψυχολογίας και της 

ψυχοθεραπείας αποτελεί κατά την Μαλικιώση-Λοίζου (2003): «την ικανότητα της 

εμβίωσης (εμβίω = ζώ έν τινι)της κατάστασης του άλλου, είναι η ικανότητα της 

κατανόησης και του μοιράσματος των συγκινήσεων, των σκέψεων και της 

συμπεριφοράς του άλλου ατόμου». Ερμηνεύοντας τον παραπάνω ορισμό θα λέγαμε 

πως ο όρος απαιτεί την συναισθηματική ταύτιση ενός ατόμου με ένα άλλο άτομο. Η 

ταύτιση αυτή αφορά όχι μόνο την κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων 

ατόμων αλλά και των σκέψεων και των πράξεων του. Το άτομο το οποίο 

χρησιμοποιεί την ενσυναίσθηση, αντιλαμβάνεται εκείνο το οποίο νιώθει ο 

συνάνθρωπος του, μπαίνει μέσα στον εαυτό του και βλέπει τον κόσμο μέσα από τα 

δικά του μάτια. Πως όμως το άτομο θα καταφέρει να εισχωρήσει στο συναισθηματικό 

πεδίο του άλλου ατόμου; Πως δηλαδή θα αποκτήσει ενσυναίσθηση; Την απάντηση 

μας την δίνει ο ψυχολόγος D.Coleman(2011:200): «Το κλειδί για την συνειδητοποίηση 

του συναισθηματικού πεδίου στο οποίο κινούνται οι άλλοι είναι η εξοικείωση με το 

δικό μας πεδίο συναισθημάτων» 

   Η ενσυναίσθηση προϋποθέτει τρία βασικά χαρακτηριστικά: α) την κατανόηση των 

συναισθημάτων των άλλων ατόμων β) την αίσθηση του πως νιώθει ο άλλος και γ) της 

συμπόνιας στην λύπη του(Coleman,2012:84-85).Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά 

ουσιαστικά αποτελούν μια σειρά ενεργειών τα οποία και καταδεικνύουν ότι η 

ενσυναίσθηση αποτελεί σπουδαία επικοινωνιακή δεξιότητα που ενυπάρχει σε όλους 



 

27 
 

τους ανθρώπους, παρόλα αυτά όμως δεν αξιοποιείται από όλους(Coleman,2011). Η 

ενσυναίσθηση  δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω των λεκτικών διαύλων επικοινωνίας 

αλλά μπορεί να επιτευχτεί και μέσω μη λεκτικών μηνυμάτων όπως: Βλεματική 

επαφή, χάδι, χειραψία και γενικά τη γλώσσα του σώματος. Αυτό που θα πρέπει να 

τονίσουμε είναι πως πριν ακόμα ξεκινήσει η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων που θα 

εμπλακούν σε διάλογο μεταξύ τους, θα πρέπει ο ομιλητής να αντιλήφθη την 

συναισθηματική κατάσταση που βρίσκεται ο ακροατής. Όταν αντιλήφθη τα 

συναισθήματα που τον διακατέχουν, μπορεί να τα του μεταφέρει, και εκείνος στη 

συνέχεια να τα παραδεχτεί. Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

εμπιστοσύνης του ομιλητή προς τον ακροατή και την δημιουργία ενός ζεστού 

κλίματος επικοινωνίας. Όταν η επικοινωνία γίνεται κατ αυτόν τον τρόπο «τότε η 

ενσυναίσθηση δεν θυσιάζεται στο βωμό της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας»(Coleman,2012:339). Συνεπώς εκείνο το οποίο συμπεραίνει 

κανείς, είναι ότι η ενσυναίσθηση δεν αποτελεί μόνο αντικείμενο της ψυχολογίας και 

της ψυχοθεραπείας αλλά ενυπάρχει και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε όλες τις 

ανθρώπινες σχέσεις αρκεί να γνωρίζει κανείς να την χρησιμοποιεί. Η Συμβολή της 

τόσο στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος όσο και στην επίλυση προβλημάτων 

που ενδέχεται να ανακύψουν στις ανθρώπινες σχέσεις είναι σημαντική. Μέσω αυτής 

τα άτομα, είτε μιλάμε για διαπροσωπικές, είτε για επαγγελματικές είτε για φιλικές 

σχέσεις έρχονται πιο κοντά, κατανοούν ο ένας τον άλλο και αναπτύσσεται αμοιβαία 

εμπιστοσύνη και αλληλοσεβασμός(Παρασκευά&Παπαγιάννη,2008). Αποτελεί 

επομένως το θεμέλιο λίθο εκ του οποίου οικοδομούνται βασικές έννοιες όπως: 

σεβασμός, εμπιστοσύνη, κατανόηση, αποδοχή και ανεκτικότητα στις απόψεις του 

συνομιλητή και το σημαντικότερο έκφραση συναισθημάτων. 
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4. Επικοινωνία και επικοινωνιακές δεξιότητες στο εργασιακό 

περιβάλλον 

 

   Ο εργασιακός χώρος αποτελεί εκείνο το περιβάλλον κατά το οποίο τα άτομα συχνά 

έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Ανταλλάσουν απόψεις, σκέψεις, πληροφορίες και 

γενικότερα βρίσκονται σε συνέχει σχέση μεταξύ τους. Όμως συχνά παρατηρείται το 

φαινόμενο οι κοινωνικές και εργασιακές σχέσεις να μην ταυτίζονται. Άτομα που τα 

πηγαίνουν καλά μεταξύ τους, μπορεί να τα βρουν δύσκολα αν συνεργαστούν. 

Φαινόμενο συχνό σε μεγάλες και μικρές ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και σε δημόσιους 

οργανισμούς. Ομάδες και επιτροπές συχνά αποτυγχάνουν, ταλαντούχα άτομα 

δυσκολεύονται να συνεργαστούν, ενώ άλλες ομάδες «πετούν» με τον ερχομό ενός 

νέου μέλους. Τι συμβαίνει με όλους αυτούς τους εργαζόμενους; Οι οργανισμοί και οι 

επιχειρήσεις, παγκοσμίως, επιτυγχάνουν καλύτερα οικονομικά και λειτουργικά 

αποτελέσματα, όταν ενδυναμώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι 

κοινωνικοποιούνται, επικοινωνούν, συνεργάζονται, επιβλέπονται και καθοδηγούνται 

για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου. 

   Μια ομάδα είναι αποτελεσματική όταν είναι ώριμη. Επομένως, τα μέλη της, 

συνειδητά αξιολογούν και επανασχεδιάζουν τον τρόπο με τον οποίο 

συμπεριφέρονται, επικοινωνούν, αποφασίζουν και ενεργούν.  Άρα λοιπόν 

αντιλαμβάνεται κανείς πως  ένα από τα βασικότερα στοιχεία που καθορίζουν, όχι 

μόνο τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και στον τρόπο και την 

αποτελεσματικότητα με την οποία θα ολοκληρώσουν μια εργασία που θα τους 

ανατεθεί, είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία λοιπόν αποτελεί τον συνδετικό κρίκο 

μεταξύ των μελών μιας ομάδας ατόμων, οι οποίοι συνεργάζονται για την 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού που ανήκουν. Το ομαδικό 

πνεύμα είναι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει σε μεγάλο ποσοστό τους οργανισμούς, της 

επιχειρήσεις αλλά και κάθε επαγγελματικό περιβάλλον. Μέσω της συλλογικής 

εργασίας τα άτομα επιτυγχάνουν και αποδίδουν καλύτερα από ότι θα λειτουργούσε 

ένα άτομο μεμονωμένο χωρίς να επικοινωνεί και να μην  συνεργάζεται με κανέναν.      

Ωστόσο όμως παρά το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης που 

χαρακτηρίζει το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον δημιουργούνται όπως τόνισα 

και στην αρχή πολλές φορές εμπόδια και δυσκολίες. Το σπουδαιότερο από αυτά είναι 

η σχεδόν ανύπαρκτη επικοινωνία «καθώς η επικοινωνία και η ροη πληροφοριών μέσα 
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στην ομάδα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την συνοχή και την αποτελεσματικότητα 

της»(Μπουραντάς,2002:395). Μάλιστα έχει επικρατήσει η άποψη ότι επιχειρήσεις, 

οργανισμοί και γενικότερα κάθε εργασιακός τομέας που αντιμετωπίζει προβλήματα 

στην εσωτερική του λειτουργία, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη 

επικοινωνίας των μελών τους. Η παραπάνω παράμετρος ενισχύεται και από την θέση 

ότι έχει παραμεριστεί ο παράγοντας «άνθρωπος» και την θέση του κατέλαβε η 

σύγχρονη τεχνολογία και τα τεχνολογικά μέσα που παραμέρισαν την επικοινωνία των 

ανθρώπων  σε τέτοιο βαθμό  έτσι ώστε να μην υφίσταται καν(Πιπερόπουλος,1994). 

   Από την άλλη πλευρά όμως μια από της βασικές προϋποθέσεις που θέτουν οι 

σύγχρονοι εργοδότες στα άτομα του εργασιακού τους κύκλου είναι η αποτελεσματική 

τους επικοινωνία και η επίδειξη επικοινωνιακών  ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Εκτός 

των τυπικών προσόντων που οφείλει να κατέχει ένα άτομο για κάποιο επάγγελμα, θα 

πρέπει να διαθέτει και επικοινωνιακή ικανότητα.  Αυτή  καθίσταται πλέον 

απαραίτητη όχι μόνο ως ένα χαρακτηριστικό των προσόντων για την πρόσληψη σε 

κάποια θέση, αλλά και για την διατήρηση αυτής της θέσης(Hoggatt,2003). Τόσο η 

επικοινωνιακή ικανότητα ενός ατόμου, όσο και η επικοινωνιακές του δεξιότητες, είτε 

αυτές σχετίζονται με την λεκτική είτε με τη μη λεκτική επικοινωνίας θεωρούνται ως 

το απαραίτητο εργαλείο που πρέπει να κατέχει κάθε άτομο σε οποιοδήποτε 

εργασιακό χώρο και αν βρίσκεται. Αντιλαμβανόμαστε επομένως πως η επικοινωνία 

και η επικοινωνιακές δεξιότητες εξελίσσονται στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 

ως ένα εκ των σημαντικότερων προσόντων που επιζητούν οι σύγχρονοι εργοδότες 

από τους υποψηφίους εργαζόμενους τους.   

   Συμπερασματικά λοιπόν και με βάση τις νέες εξελίξεις που έχουν διαμορφωθεί 

στην αγορά εργασίας η επικοινωνία αναδεικνύεται σε ζωτικό παράγοντα εξέλιξης των 

ατόμων σε οποιοδήποτε εργασιακό τομέα, είτε αυτό είναι επιχείρηση, είτε 

οργανισμός είτε οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους(εργοδότες, 

εργαζόμενους) πως «η επικοινωνία θεωρείται αυτοσκοπός για την μείωση της ανεργίας 

και την αύξηση της παραγωγικότητας»(Robles,2012:459). Όταν μια κοινωνία 

καταφέρει να επιτύχει τους δυο αυτούς στόχους τότε κατά οικονομικής άποψης  

επιτυγχάνει τους στόχους της, που δεν είναι άλλοι πέρα από την ανάπτυξη της. 
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Η σημασία της επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διοίκηση 

 

    Το σχολειό ως ένας ιδιότυπος  οργανισμός, (με την έννοια ότι διαφέρει από τους 

άλλους οργανισμούς ως προς την λειτουργία του, και τον χαρακτήρα του) δδιιααθθέέττεειι  

κκοοιιννάά  ββαασσιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  οορργγάάννωωσσηηςς  μμεε  έένναανν  οοιιααδδήήπποοττεε  οορργγααννιισσμμόό..  ΑΑπποοττεελλεείίττααιι  

ααππόό  έένναα  σσύύννοολλοο  ααννθθρρώώππωωνν  όόπποουυ  σσαανν  σσκκοοππόό  έέχχοουυνν  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  

σσττόόχχωωνν  κκααιι  εεννεερργγεειιώώνν..  ΕΕίίννααιι  έένναα  ««κκοοιιννωωννιικκόό  μμόόρρφφωωμμαα  ττοο  οοπποοίίοο  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  δδοομμήή  κκααιι  οοιι  ρρόόλλοοιι  ττόόσσοο  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  κκααιι  ττωωνν  μμααθθηηττώώνν,,  όόσσοο  κκααιι  

ττωωνν  άάλλλλωωνν  φφοορρέέωωνν  πποουυ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι,,  μμέέσσαα  κκααιι  έέξξωω  ααππόό  ααυυττόό  εείίννααιι  

κκααθθοορριισσμμέέννοοιι  κκααιι  υυλλοοπποοιιοούύννττααιι  μμέέσσαα  ααππόό  σσχχεεδδιιαασσμμέέννεεςς  

δδρράάσσεειιςς»»((ΧΧααννττζζηηππααννααγγιιώώττοουυ,,22000055::3333))..  ΤΤοο  σσχχοολλεειιόό  λλοοιιππόόνν,,  ωωςς  οορργγααννιισσμμόόςς  δδιιααθθέέττεειι  

ιιεερρααρρχχιικκόό  σσύύσσττηημμαα  δδιιοοίίκκηησσηηςς((σσεε  εεθθννιικκόό  εεππίίππεεδδοο,,  σσεε  ππεερριιφφεερρεειιαακκόό  εεππίίππεεδδοο  κκααιι  σσεε  

εεππίίππεεδδοο  σσχχοολλιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς))    κκααιι  εεππιιττεελλεείί  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  λλεειιττοουυρργγιιέέςς,,  μμέέσσαα  σσεε  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  κκοοιιννωωννιικκόό  ππλλααίίσσιιοο((ΑΑννδδρρέέοουυ,,11999988))..  

        ΜΜιιαα  ααππόό  ττιιςς  σσηημμααννττιικκόόττεερρεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  αποτελεσματική άσκηση 

διοίκησης ενός οργανισμού, αποτελεί  η αποτελεσματική επικοινωνία των ατόμων 

που ασκούν διοίκηση. Η παραπάνω διαπίστωση έρχεται να συμπληρώσει την 

βασικότερη προϋπόθεση όλων, που δεν είναι άλλη από την παρακίνηση των 

εργαζομένων, που στόχο έχει την αύξηση της παραγωγικότητας 

τους.(Γουρναρόπουλος,2007).  

    Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το ανώτερο κάθε φορά ιεραρχικό 

σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης, υλοποιούνται από τα κατώτερα στελέχη,  μέσω 

των διαφόρων μορφών επικοινωνίας(λεκτική, μη λεκτική, ηλεκτρονική). Τα άτομα 

που δραστηριοποιούνται σε κάθε οργανισμό, δεν μπορούν να συνυπάρξουν δίχως την 

επικοινωνία καθώς αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για τον συντονισμό και την 

συνεργασία τους(Μπουραντάς,2002).Κατανοούμε επομένως πως η επικοινωνία 

αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο πραγματοποιούνται όλες η δραστηριότητες των 

ανθρώπων που εργάζονται και συνυπάρχουν όχι μόνο εντός του οργανισμού αλλά και 

έξω από αυτόν. Καθίσταται ως ένας εκ των απαραίτητων παραγόντων που 

συμβάλουν στην καλλιέργεια ενός θετικού και ευνοϊκού κλίματος και στην ανάπτυξη 

των διαπροσωπικών σχέσεων των ατόμων.  Υπό αυτή την έννοια επομένως η 

επικοινωνία, διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην επιτυχή και αποτελεσματική 

διοίκηση και λειτουργία του οργανισμού.   
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5.Επίπεδα επικοινωνίας του διευθυντή του σχολείου στην 

εκπαιδευτική διοίκηση.(Νομικό πλαίσιο) 

 

  Σύμφωνα με το ιεραρχικό σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης Ο διευθυντής της 

σχολικής μονάδας, βρίσκεται στο κατώτερο επίπεδο οργάνωσης, μετά τις 

περιφερειακές διευθύνσεις και το υπουργείο παιδείας. Ο νόμος 11556666//11998855    οορρίίζζεειι  όόττιι  

οο  δδιιεευυθθυυννττήήςς  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ,,  ααπποοττεελλεείί  ττοο  μμοοννοομμεελλέέςς  όόρργγααννοο  άάσσκκηησσηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  σστταα  

ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς..  ΕΕίίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττοονν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόό  γγιιαα  

σσυυννττοοννιισσμμόό  κκααιι  ττηηνν  οομμααλλήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ,,  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  ζζωωήήςς,,  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  

ννόόμμωωνν  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερραα  όόττιι  ααφφοορράά  κκααιι  έέχχεειι  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα    κκααιι  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  

ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ..  ΤΤαα  άάρρθθρραα  εεππίίσσηηςς  2277,,2288,,2299,,3300,,3311κκααιι3322  ττηηςς  υυπποουυρργγιικκήήςς  ααππόόφφαασσηηςς  

ΦΦ..335533..11//332244//110055665577//ΔΔ11 ορίζουν ότι διευθυντής του σχολείου είναι υποχρεωμένος να 

προβαίνει σε μια σειρά ενεργειών με φορείς που συνδέονται με τη σχολική μονάδα 

που προΐσταται. Όπως: α) Να παρέχει πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς, στους 

μαθητές και στους γονείς των μαθητών για τους στόχους την εκπαιδευτική πολιτική 

και το έργο της σχολικής μονάδας του.  β) Να ενημερώνει το σύλλογο διδασκόντων 

παρέχοντας τους, περεταίρω πληροφορίες  για εγκυκλίους  και αποφάσεις που 

προέρχονται από το υπουργείο. γ) Να ενημερώνει και να συνεργάζεται με τις κατά 

τόπους περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης για τυχόν θέματα που σχετίζονται με 

την σχολική μονάδα, όπως παραδείγματι ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού. δ) Να 

ενημερώνει τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης για μελλοντικές επισκέψεις της 

μονάδας του σε αρχαιολογικούς χώρους, σε παραγωγικές μονάδες, και οπουδήποτε 

αλλού έχει προγραμματίσει για επίσκεψη. Και τέλος  δ)  να παρέχει πληροφορίες σε 

πολίτες που έχουν έννομο συμφέρον για τη σχολική μονάδα του..  

      ΕΕρρμμηηννεεύύοοννττααςς  ττηηνν  ππααρρααππάάννωω  εεκκππααιιδδεευυττιικκήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα  ααννττιιλλααμμββααννόόμμαασσττεε  ππωωςς  οο  

δδιιεευυθθυυννττήήςς  εείίννααιι  ααννααγγκκαασσμμέέννοοςς  ααππόό  ττοο  ννόόμμοο  νναα  ππρροοββεείί  σσεε  μμιιαα  σσεειιρράά  ααππόό  εεννέέρργγεειιεεςς  

πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  ππααρροοχχήή  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  σσεε  άάττοομμαα  πποουυ  εεμμππλλέέκκοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  

σσχχοολλιικκήή  μμοοννάάδδαα..  ΜΜεε  δδεεδδοομμέέννοο  ττοο  σσυυγγκκεεννττρρωωττιικκόό  σσύύσσττηημμαα  πποουυ  ττααλλααννίίζζεειι  ττοο  εελλλληηννιικκόό  

εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  σσύύσσττηημμαα  ρόλος του  ππααρράά  ττααύύτταα  θεωρείτε  κομβικός. Από την μια 

πλευρά επικοινωνεί και βρίσκεται σε συνεργασία με ανώτερα κλιμάκια της 

εκπαίδευσης, και από την άλλη πλευρά με  τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς, 

τους μαθητές, και τους γονείς. ΒΒρρίίσσκκεεττααιι  εεπποομμέέννωωςς  σσεε  σσυυννεεχχήή  ααλλλληηλλεεξξάάρρττηησσηη  μμεε  

όόλλοουυςς  ττοουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  ππααρρεεμμββααίίννοουυνν  σσττηηνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα  
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((ΠΠρρίίννττζζααςς,,22000033)).. Η  συνεργασία του αυτή, αποσκοπεί στην δημιουργία κατάλληλου 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και στην οικοδόμηση διαπροσωπικών σχέσεων που 

δημιουργούν διαύλους επικοινωνίας με άτομα που έρχεται συχνά σε επαφή και 

επικοινωνία(Παπαγεωργίου,2002). 

  Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε πως ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα του 

διευθυντή στο ελληνικό σχολείο, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό από την επικοινωνία 

του  και την συνεργασία του με όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Επομένως η 

επικοινωνία και η επικοινωνιακή ικανότητα αποτελούν για τον κάθε διευθυντή 

σημαντικό παράγοντα άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Άλλωστε και το ίδιο το 

νομικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας το επιτάσσει αυτό, όπως παρουσίασα 

παραπάνω. 

Φορείς  με τους οποίους βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση και επικοινωνία  ο διευθυντής 

της σχολικής μονάδας(Σχ1.5) 

 

 

Πηγή: Χονδρογιάννης,2004: 98 
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5.1 Επικοινωνία με την περιφερειακή διεύθυνση και την τοπική  

κοινωνία.  

 

    Ο Διευθυντής του σχολείου, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω βρίσκεται στην «κορυφή» 

της σχολικής μονάδας και ααπποοττεελλεείί  ττοο  μμοοννοομμεελλέέςς  όόρργγααννοο  άάσσκκηησσηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς.. Κατά 

πολλούς ερευνητές ««κκααττέέχχεειι  μμιιαα  θθέέσσηη  ««κκλλεειιδδίί»»  δδιιόόττιι  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  κκέέννττρροο  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  

οορργγάάννωωσσηηςς»»..((ΙΙοορρδδααννίίδδηηςς,,22000055::112255))  ΜΜέέσσαα  ααππόό  ττηηνν  θθέέσσηη  ττοουυ  ααυυττήή  έέχχεειι  ως κυρίαρχο 

στόχο, την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης. Η επίτευξη του στόχου αυτού 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των παραγόντων αυτών, σπουδαίο ρόλο 

παίζει η αποτελεσματική επικοινωνιακή πολίτικη και η συνεργασία του με όλους τους 

εμπλεκομένους φορείς που συνδέονται με τη σχολική μονάδα.  Για αυτό το λόγο 

λοιπόν, ο διευθυντής προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της 

σχολικής μονάδας που ηγείται βρίσκεται σε μια συνεχή αλληλεξάρτηση και 

επικοινωνία. Με ποιους όμως ο διευθυντής βρίσκεται σε συνεργασία και επικοινωνία 

προκειμένου να επιτύχει το έργο του και την αποστολή του; Αυτοί είναι: α) Η 

περιφερειακή, διεύθυνση εκπαίδευσης (διευθυντής εκπαίδευσης, προϊστάμενος 

γραφείου, σχολικοί σύμβουλοι) β) Παράγοντες της τοπικής κοινωνίας(δήμαρχος, 

τοπική κοινότητα, πολιτιστικοί σύλλογοι, εκκλησία κτλ) γ) Γονείς των μαθητών 

(σύλλογος γονέων και κηδεμόνων) δ) εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, ε) 

Μαθητές.  

   Η συνεργασία και η επικοινωνία του διευθυντή της σχολικής μονάδας με τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης είναι 

σημαντική. Η σημαντικότητα της έγκειται στο γεγονός, πως βασικά προβλήματα που 

τυχόν ταλανίζουν τη σχολική μονάδα (ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, 

επιμόρφωση νέων εκπαιδευτικών ή άλλων προβλημάτων) επιλύονται με την συνεχή 

συνεργασία του, είτε με τον περιφερειακό διευθυντή, είτε με τον προϊστάμενο 

γραφείου, είτε με τους σχολικούς συμβούλους(Μπρίνια,2008). Εξίσου σημαντική 

είναι  συνεργασία τους σε θέματα όπως η προώθηση και ο προγραμματισμός 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης και η διενέργεια  

εκπαιδευτικών εκδρομών σε μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κτλ (Σαΐτης,2008).  

   Το σχολειό ως ανοιχτό σύστημα επικοινωνεί και συνεργάζεται, «δέχεται επιδράσεις 

και επιδρά στην κοινωνία»(Πρίντζας,2005:238).Για αυτό και η επικοινωνιακή 

πολιτική του διευθυντή, έκτος από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης, 



 

34 
 

στρέφεται και προς τους φορείς της τοπικής κοινωνίας στην οποία είναι ενταγμένη η 

σχολική μονάδα. Άλλωστε η ιδία αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας 

διαμορφώνοντας πολίτες οι όποιοι θα αφομοιώσουν της αρχές και της άξιες της 

οποίες διέπεται προετοιμάζοντας τους μαθητές για την ζωή. Συνδετικός κρίκος της  

επιτυχής σύνδεσης σχολείου κοινωνίας είναι ο διευθυντής του σχολείου( 

Παπαγεωργίου,2002). Ο οποίος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αγνοήσει και να 

παραβλέψει την οιαδήποτε συνεργασία του με τους κοινωνικούς φορείς της 

κοινωνίας.  Αρωγός της συνεργασία αυτής αποτελεί η αποτελεσματική επικοινωνία  

και η επικοινωνιακή του ικανότητα, η οποία συμβάλει στη διατήρηση και στην 

καλυτέρευση των σχέσεων ανάμεσα στις δυο πλευρές. Η επικοινωνιακή πολιτική του 

διευθυντή με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας στοχεύει κατά τους Τζώτζου& 

Αναστασόπουλο(2005): 

 Στη σύνδεση τοπικής κοινότητας και σχολείου μέσω της ενεργού συμμετοχής της 

κοινότητας στη ζωή του σχολείου. 

 Στη δημιουργία κινήτρων για παρακίνηση των μαθητών σε μάθηση. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω της χορήγησης υποτροφιών και άλλων βοηθημάτων. 

 Στην από κοινού αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την υποδομή 

κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 Στην μελέτη για την ανάπτυξη συνεργασίας του σχολείου με σχολεία, της ιδίας ή 

άλλης περιφέρειας με σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων, με 

σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. 

 Στην υποστήριξη επαφών με άλλους κοινωνικούς, φυσικούς και πολιτιστικούς 

φορείς. 
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5.2Επικοινωνία με τους Γονείς 

 

    Η οικογένεια ως ο πρωτογενής τομέας κοινωνικοποίησης διαδραματίζει σπουδαίο 

ρόλο στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, βοηθώντας τα να ενταχτούν στην 

κοινωνία. Με την μετάβαση των παιδιών από την οικογένεια στο σχολείο συντελείται 

η δευτερογενής κοινωνικοποίηση η οποία έρχεται να συμπληρώσει την πρωτογενή 

κοινωνικοποίηση μέσω της αφομοίωσης αξιών, αρχών, γνώσεων, δεξιοτήτων που 

αποκτήθηκαν ή αποκτήθηκαν εν μέρει στη οικογένεια.(Χαντζηδήμου,2013). Μέσα 

από αυτή τη μετάβαση διαφαίνεται πως τόσο η οικογένεια όσο και το σχολείο 

επηρεάζουν και διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την ψυχοσωματική οντότητα των 

ατόμων(Ζηλιασκοπούλου,2014). Οικογένεια και σχολείο αν και διαφορετικά 

κοινωνικά συστήματα έχουν κοινό αντικείμενο το παιδί και την κοινωνικοποίηση 

του. Για αυτό αποτελεί κοινή διαπίστωση πως οικογένεια και σχολείο απαραίτητα θα 

πρέπει να συνεργάζονται και να επικοινωνούν. Η άποψη αυτή τεκμηριώνεται και από 

διάφορες έρευνες οι οποίες  έδειξαν, πως όταν το σχολείο επικοινωνεί, και 

συνεργάζεται με την οικογένεια τότε επιτυγχάνονται καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα 

στην αγωγή και στην επίδοση των μαθητών(Μερκούρη & Σταμάτης,2009). Μέσα σε 

αυτά το πλαίσιο, ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας οφείλουν 

να αναπτύξουν δεσμούς συνεργασίας και επικοινωνίας με τις οικογένειες των 

παιδιών. Όταν υφίσταται αυτή η συνεργασία, και οι γονείς από την άλλη πλευρά 

κατανοούν πως αποτελούν χρησίμους συντελεστές «της εκπαιδευτικής εμπειρίας των 

παιδιών τους»(Σακελλαρίου,2006:22). 

  Ο διευθυντής και η επικοινωνιακή του ικανότητα αποτελεί βασικό παράγοντα 

ενίσχυσης αυτής της συνεργασίας(Σχολείου-Οικογένειας). Αποτελεί μάλιστα κατά 

τον Σαΐτη(1990) τον «συνδετικό κρίκο» που ενώνει αυτούς τους δυο φορείς. 

Ειδικότερα η επικοινωνία και η συνεργασία του διευθυντή με τους γονείς διαφαίνεται 

από τα εξής: 

 Μέσω της ανάπτυξης σχέσεων και συνεργασίας και επικοινωνίας με τους 

γονείς και κηδεμόνες των μαθητών (άρθρο 53 του ν.1566/1985) 

 Μέσω της συμμετοχής του στις συνεδριάσεις του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων καταθέτοντας πάντοτε την άποψη του (Τζώτζου& 

Αναστασόπουλος2005) 
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 Μέσω τακτικών προσκλήσεων των γονέων στο σχολείο, και στην από κοινού 

αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με τα παιδιά 

τους(Σχολική επίδοση, παραβατική συμπεριφορά, κ.α.) ( Σαΐτης,2008). 

 Να ενημερώνει τους γονείς για τυχόν υλικοτεχνικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα έτσι ώστε από κοινού να αντιμετωπίσουν 

αυτά τα προβλήματα(Τζώτζου&Αναστασόπουλος2005). 

 Να προσκαλεί τους γονείς των μαθητών σε εκπαιδευτικά δρώμενα και 

πολιτιστικές εκδηλώσεις του σχολείου, έχοντας πάντοτε ως σκοπό την 

διατήρηση καλής επικοινωνίας και της εμπλοκής των γονέων στη σχολική 

ζωή(Ζάχαρης,1985). 

 Να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα έτσι ώστε οι γονείς να 

αισθάνονται πως είναι πάντοτε αποδεκτοί στο σχολείο και πως οι απόψεις 

τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία(Πασιαρδής & Πασιαρδή,2000). 

 Να δημιουργήσει  κίνητρα μέσω διαφόρων τεχνικών παρακίνησης έτσι ώστε 

οι γονείς να προσφέρουν εκούσια και απρόσκοπτα την βοήθεια του σε ότι 

χρειάζεται η σχολική μονάδα. Όταν επιτευχτεί κάτι τέτοιο αποδεικνύεται πως 

διευθυντής και γονείς βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο 

συνεργασίας(Hasley,2004).  
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5.3 Επικοινωνία με  τους εκπαιδευτικούς 

 

  Η επικοινωνία του διευθυντή με το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας 

διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ομαλή λειτουργία του σχολείου. Η φύση των 

εργασιών της σχολικής μονάδας απαιτεί την επικοινωνία και της συνεργασία τόσο 

του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς, όσο και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Η 

επικοινωνιακή ικανότητα του διευθυντή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

προσόντα του και αυτό διότι το μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου του το αφιερώνει 

στην επικοινωνία(Hoy&Miskel,1996). Η επικοινωνιακή πολιτική του διευθυντή εντός 

της σχολικής μονάδας στρέφεται από την μια πλευρά στους εκπαιδευτικούς και από 

την άλλη στους μαθητές. Η επικοινωνία του με τους συναδέλφους του 

εκπαιδευτικούς θα πρέπει να στηρίζεται σε βασικές άξιες όπως αλληλεγγύη, 

συναδελφικότητα, εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα (Σαΐτης,2000). Θα 

λέγαμε λοιπόν  με μια λέξη ότι διευθυντής οφείλει να σέβεται την προσωπικότητα 

του καθενός χωριστά. Άλλωστε η δημιουργία «ειλικρινών σχέσεων και σχέσεων 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης» με τους εκπαιδευτικούς συμβάλει σημαντικά στην 

δημιουργία καλών σχέσεων συνεργασίας και αποτελεί κύριο στόχο για τον κάθε 

διευθυντή(Μπρίνια,2008:172). 

  Η επικοινωνία διευθυντή -εκπαιδευτικών προσδιορίζεται από βασικές παραμέτρους: 

 Στην διατήρηση καλών σχέσεων επικοινωνίας τόσο σε προσωπικό επίπεδο, 

δημιουργώντας κανάλια επικοινωνίας με τον καθένα χωριστά όσο και σε 

επίπεδο συλλόγου διδασκόντων (Σαΐτής & Σαΐτη,2011). 

 Η παρουσίαση τόσο του διευθυντή στους εκπαιδευτικούς όσο και των 

εκπαιδευτικών στον διευθυντή, βασικών στοιχείων της προσωπικότητας τους 

και των χαρακτήρων τους «μέσω της ειλικρινούς και ανοιχτής επικοινωνίας, 

ώστε να ενισχυθεί η αμοιβαία κατανόηση και βελτιωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ 

των δυο πλευρών»(Σαΐτης,2014:165).  

 Να δημιουργεί την αίσθηση στους εκπαιδευτικούς ότι ο ρόλος του δεν είναι 

εξουσιαστικός αλλά καθοδηγητικός. Αποτελεί μεν τον πρόεδρο του συλλόγου 

διδασκόντων αλλά σέβεται  επικοινωνεί και αφουγκράζεται τον καθένα 

εκπαιδευτικό χωριστά σεβόμενος τις απόψεις, τις σκέψεις και τα προβλήματα 

τους(Τζώτζου& Αναστασόπουλος,2005).  
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 Ο διευθυντής θα πρέπει να λειτούργει ως παράδειγμα προς μίμηση. Όταν 

επιτευχτεί κάτι τέτοιο τότε όχι μόνο η μεταξύ τους επικοινωνία αλλά και το 

γενικότερο κλίμα διαπνέεται από πνεύμα συνεργατικότητας και αμοιβαίας 

κατανόησης και ενισχύει το επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των δυο 

πλευρών(Πολέμη-Τοδούλου,2012). 

 Τέλος είναι  ευρέως διαδεδομένο πως οι διευθυντές επιτυγχάνουν στο 

εκπαιδευτικό του έργο όταν επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς και 

οικειοποιούν τις σκέψεις τις ιδέες, και τα σχέδια τους(Geraki,2014). 
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5.4 Επικοινωνία με τους μαθητές 

 

    Η επικοινωνία εντός των πλαισίων της σχολικής μονάδας για τον διευθυντή, εκτός 

από τους εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει και τους μαθητές. Οι μαθητές αποτελούν για 

κάθε σχολείο τους σημαντικότερους παραμέτρους αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας, καθώς και συνδιαμορφωτές μαζί με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολικού κλίματος της εκπαιδευτικής μονάδας. Ο διευθυντής σε συνεργασία  με τους 

εκπαιδευτικούς φέρουν την ευθύνη για την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων 

της κάθε σχολικής μονάδας. Το πρόγραμμα διδασκαλίας, θέματα λειτουργίας καθώς 

και υλικοτεχνικά προβλήματα, θέματα τα οποία σχετίζονται με την υπακοή και 

τήρηση  των κανόνων του σχολείου, είναι θέματα που αφορούν τους μαθητές και για 

να υλοποιηθούν απαιτούν την συνέργια διευθυντή-εκπαιδευτικών. Η όλη αυτή 

συνεργασία του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς αποτελεί μια πρώτη έμμεση 

επικοινωνία διευθυντή-μαθητών(Τζώτζου&Αναστασόπουλος,2005). Εκτός από την 

έμμεση επικοινωνία έχουμε και άμεση επικοινωνία. Συμφώνα με τον Ν. 2517/1997 

(ΦΕΚ.160/τ.Α΄/11-8-1997 και συγκεκριμένα στο άρθρο 9, ο διευθυντής ανάλογα με 

τα χρόνια υπηρεσίας του υποχρεούται να διδάσκει με συγκεκριμένο ωράριο. 

Αποδεικνύεται επομένως πως όπως οι εκπαιδευτικοί έχει άμεση επαφή και 

επικοινωνία  με τους μαθητές. Τέλος ο διευθυντής επικοινωνεί άμεσα με τους 

μαθητές α) μέσα από τις διαφορές ανακοινώσεις που αφορούν τους μαθητές, β) Την 

πρωινή προσευχή, γ) Μέσα από τις εκδηλώσεις της σχολικής μονάδας και δ) Με την 

επικοινωνία του με μαθητές που τον επισκέπτονται συχνά για γραφειοκρατικές 

εργασίες (εγγραφές, μετεγγραφές, έκδοση τίτλου σπουδών κ.α.) ή για τυχόν 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

   Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να τονιστεί πως όποια μορφή επικοινωνίας και αν 

συντελεστεί, ο διευθυντής περά από διοικητική θέση που κατέχει, δεν θα πρέπει να 

ξεχνά ότι είναι εκπαιδευτικός. Και σαν εκπαιδευτικός οφείλει  πάντοτε να σέβεται, 

τις εμπειρίες, την προσωπικότητα  και την ψυχοσύνθεση του κάθε παιδιού, 

επικοινωνώντας ισότιμα με όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως(Ξωχέλης,2006). 
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6. Ο ρόλος των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των διευθυντών σε 

σχέση με την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης. 

 

    Η αποτελεσματική άσκηση διοίκησης αποτελεί το βασικότερο μέλημα για τον 

διευθυντή του εκπαιδευτικού οργανισμού. Ο οποίος όχι μόνο προσπαθεί να ασκήσει 

διοίκηση αλλά έχει την κυρία ευθύνη    γγιιαα  ττοονν  σσυυννττοοννιισσμμόό,,  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  ττηηνν  

εεππίίββλλεεψψηη  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  οορργγααννιισσμμοούύ  ((ΧΧααννττζζηηππααννααγγιιώώττοουυ,,22000077))..  

        ΌΌππωωςς    έέχχεειι  ττοοννιισσττεείί  κκααιι  σσεε  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  εεννόόττηητταα,,  γγιιαα  νναα  κκαατταασσττεείί  εεππιιττυυχχήήςς  ηη  

δδιιοοίίκκηησσηη  εεννόόςς  οορργγααννιισσμμοούύ  κκααιι  δδεειι  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  πποολλλλοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς..  

ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν  ππααρρααγγόόννττωωνν  σσυυγγκκααττααλλέέγγοοννττααιι  οοιι  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  κκααιι  

ιικκααννόόττηηττεεςς  ττοουυ  δδιιεευυθθυυννττήή,,  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττηηνν  γγεεννιικκόόττεερρηη  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκήή  πποολλιιττιικκήή    

πποουυ  αασσκκεείί,,  μμεε  όόλλοουυςς  ααυυττοούύςς  πποουυ  έέρρχχεεττααιι  κκααθθηημμεερριιννάά  σσεε  εεππααφφήή  κκααιι  εεππιικκοοιιννωωννίίαα..  ΈΈχχεειι  

δδιιααππιισσττωωθθεείί  ππωωςς  ηη  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττοουυ  δδιιεευυθθυυννττήή  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς  κκααττααλλααμμββάάννεειι  

ππεερρίίπποουυ  ττοο  7788%%  ττοουυ  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ττοουυ  χχρρόόννοουυ..  ΤΤοο  5555%%  ααφφοορράά  ττηηνν  ππρροοφφοορριικκήή  

εεππιικκοοιιννωωννίίαα,,  εεννώώ  ττοο  2233%%  ττηηνν  γγρρααππττήή..    ΤΤοο  πποοσσοοσσττάά  ααυυττάά  ττιιςς  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  φφοορρέέςς  

μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  αακκόόμμαα  μμεεγγααλλύύττεερραα  ήή  μμιικκρρόόττεερραα  ααννάάλλοογγαα  μμεε  τταα  ππρροοββλλήήμμαατταα  πποουυ  

ππρροοκκύύππττοουυνν((ΖΖααββλλάάννοοςς,,11998899::8899))..  ΚΚααλλεείίττααιι  εεπποομμέέννωωςς  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  ττιιςς  

ααππααρρααίίττηηττεεςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  κκααιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  τταα  ηηγγεεττιικκάά  ττοουυ  ππρροοσσόόνντταα  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααννττααπποοκκρριιθθεείί  εεππιιττυυχχώώςς  σσττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  

((ΜΜππρρίίννιιαα,,22000088))..  ΠΠοοιιεεςς  όόμμωωςς  εείίννααιι  ααυυττέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  κκααιι  οοιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  πποουυ  

δδιιααδδρρααμμααττίίζζοουυνν  κκααίίρριιοο  ρρόόλλοο  σσττηηνν  χχάάρρααξξηη  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήήςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  

λλεειιττοουυρργγίίααςς;;  ΛΛόόγγοοιι  σσυυννττοομμίίααςς  ααλλλλάά  κκααιι  ττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς,,  μμααςς  ππεερριιοορρίίζζοουυνν  νναα  

ααννααφφεερρθθοούύμμεε  μμόόννοο  σσεε  δδεεξξιιόόττηηττεεςς    κκααιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  

εεππιικκοοιιννωωννίίαα..  

    ΠΠρριινν  όόμμωωςς  ααννααφφεερρθθοούύμμεε  σσττιιςς    εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  κκααιι  ιικκααννόόττηηττεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  

νναα  ππρροοσσδδιιοορριισσττεείί  ττοο  γγεεννιικκόόττεερροο  ππλλααίίσσιιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  πποουυ  ττιιςς  κκααθθιισσττοούύνν  ααππααρρααίίττηηττεεςς    

ττόόσσοο  εεννττόόςς  όόσσοο  κκααιι  εεκκττόόςς  σσχχοολλιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς..  ΌΌππωωςς  έέχχεειι  ττοοννιισσττεείί  ττοο  άάττοομμοο  ττοο  όόπποοιιοο  

κκααττέέχχεειι  ττοονν  κκεεννττρριικκόό  ρρόόλλοο  σσττηη  σσχχοολλιικκήή  μμοοννάάδδαα  εείίννααιι  οο  δδιιεευυθθυυννττήήςς..  ΕΕξξααιιττίίααςς  ττοουυ  

κκοομμββιικκοούύ  ττοουυ  σσηημμεείίοουυ  ααννααππττύύσσσσεειι  δδίίααυυλλοουυςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  ττόόσσοο  ππρροοςς  ττοο  

εεσσωωττεερριικκόό((εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί,,  μμααθθηηττέέςς))  όόσσοο  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό((γγοοννεείίςς  ααννώώττεερραα  

δδιιοοιικκηηττιικκάά  σσττεελλέέχχηη,,  ττοοππιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα))..  ΗΗ  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττοουυ  κκααττάά  ττοονν  ΚΚααττσσααρρόό  

((22000088::8811))  εείίττεε  εεννττόόςς  εείίττεε  εεκκττόόςς  σσχχοολλιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς  ααπποοσσκκοοππεείί::    
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  ΣΣττηηνν    ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  ααννττααλλλλααγγήή  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  πποουυ  ττηηνν  κκααθθιισσττάά  ββαασσιικκήή  

ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη    γγιιαα  ττηη  λλήήψψηη  πποοιιοοττιικκώώνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν..  

  ΣΣττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  δδιιααππρροοσσωωππιικκώώνν  σσχχέέσσεεωωνν  

  ΣΣττηηνν  ααπποοφφυυγγήή  σσυυγγκκρροούύσσεεωωνν  κκααιι  ππρροοββλληημμάάττωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερραα  σσττηηνν  

δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  εεύύρρυυθθμμηηςς  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήήςς  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ..  

  ΤΤέέλλοοςς  ηη  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ππρροοςς  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν,,    δδιιααδδρρααμμααττίίζζεειι  σσπποουυδδααίίοο  

ρρόόλλοο  σσττηηνν  γγεεννιικκόόττεερρηη  ππρροοσσααρρμμοογγήή  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  σσττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν..  

      ΚΚααττααννοοεείίττεε  εεπποομμέέννωωςς,,  ππωωςς  ττοο  όόλλοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  ααππααιιττεείί  ααππόό  ττοονν  

δδιιεευυθθυυννττήή  νναα  εείίννααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκόόςς,,  ααννααππττύύσσσσοοννττααςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  κκααιι  

ιικκααννόόττηηττεεςς..  ΜΜιιαα  σσχχεεττιικκάά  ππρρόόσσφφααττηη  έέρρεευυνναα  σσττοονν  εελλλλααδδιικκόό  χχώώρροο  ττηηςς    ΕΕλλεευυθθεερρίίααςς  

ΑΑρργγυυρροοπποούύλλοουυ  κκααιι  ττοουυ  ΑΑνναασστταασσίίοουυ  ΣΣυυμμεεωωννίίδδηη
11
  σσχχεεττιικκάά  μμεε  τταα  ππρροοσσόόνντταα  πποουυ  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  οο  υυπποοψψήήφφιιοοςς  δδιιεευυθθυυννττήήςς  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς  ααππέέδδεειιξξεε  ππωωςς::  

εεκκττόόςς  ττωωνν  άάλλλλωωνν  ππρροοσσόόννττωωνν  οοιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί  ττηηςς  έέρρεευυννααςς  ππιισσττεεύύοουυνν  ππωωςς  οοιι  

εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  ααπποοττεελλοούύνν  ττοο  ««κκααττεεξξοοχχήήνν  σσττοοιιχχεείίοο  ττωωνν  ααννθθρρωωππίίννωωνν  

σσχχέέσσεεωωνν  κκααιι  έέχχεειι  μμεεγγάάλληη  σσηημμαασσίίαα  οο  δδιιεευυθθυυννττήήςς  νναα  ττιιςς  δδιιααθθέέττεειι,,  κκααιι  αανν  δδεενν  ττιιςς  δδιιααθθέέττεειι  

οοφφεείίλλεειι  νναα  ττιιςς  ααπποοκκττήήσσεειι»»..  ΑΑυυττέέςς  ττοονν  ββοοηηθθοούύνν  όόχχιι  μμόόννοο  σσττηηνν    ππρροοώώθθηησσηη  κκααιι  ττηηνν  

δδιιεεκκππεερρααίίωωσσηη  ττοουυ  δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  δδιιααττήήρρηησσηη  ττηηςς  ααρρμμοοννιικκήήςς  

ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηηςς  μμεε  όόλλαα  τταα  άάττοομμαα  πποουυ  σσυυννεερργγάάζζεεττααιι..((ΑΑρργγυυρροοπποούύλλοουυ&&  

ΣΣυυμμεεωωννίίδδηηςς,,22001177::5577))..    ΩΩςς  ππρροοςς  ττιιςς  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  πποουυ  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  

εείίννααιι  ααννάάλλοογγεεςς  ττηηςς  κκααττάάσστταασσηηςς  πποουυ  έέχχεειι  νναα  ααννττιιμμεεττωωππίίσσεειι..    ΈΈττσσιι  έέχχοουυμμεε  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  

πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  κκααιι  μμεε  ττοονν  γγρρααππττόό  ααλλλλάά  κκααιι  μμεε  ττοονν  ππρροοφφοορριικκόό  λλόόγγοο..    

        ΣΣττηηνν  γγρρααππττήή  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  ππρροοφφοορριικκήή  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττοο  μμήήννυυμμαα  ήή  τταα  μμηηννύύμμαατταα  τταα  

οοπποοίίαα  θθαα  εεκκππέέμμψψεειι  οο  δδιιεευυθθυυννττήήςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιέέπποοννττααιι  ααππόό  οορριισσμμέένναα  ββαασσιικκάά  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά::  αα))  ΣΣααφφήήννεειιαα,,  δδηηλλααδδήή  ττοο  μμήήννυυμμαα  νναα  γγίίννεεττααιι  εεύύκκοολλαα  κκααττααννοοηηττόό  σσεε  

ααυυττόόνν  ήή  σσεε  ααυυττοούύςς  πποουυ  ααππεευυθθύύννεεττααιι..  ββ))  ΠΠλληηρρόόττηητταα,,  δδηηλλααδδήή  νναα  ππααρρέέχχεειι  τταα  κκααττάάλλλληηλλαα  

δδεεδδοομμέένναα  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  μμπποορρέέσσεειι  οο  ππααρρααλλήήππττηηςς  νναα  τταα  κκααττααννοοήήσσεειι..  ΚΚααιι  γγ))  εειιλλιικκρρίίννεειιαα  

ττοο  μμήήννυυμμαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααλληηθθέέςς..  ΑΑυυττόό  σσηημμααίίννεειι  όόττιι  ααυυττάά  πποουυ  λλέέεειι  ήή  γγρρααφφεείί  

ππρρέέππεειι  νναα  εεμμππννέέοουυνν  εεμμππιισσττοοσσύύννηη  κκααιι  σσοοββααρρόόττηητταα((ΣΣααΐΐττηηςς,,22001144::115566--115577))..  ΣΣηημμααννττιικκέέςς  

μμπποορροούύνν  νναα  χχααρραακκττηηρριισσττοούύνν,,  ιιδδιιααίίττεερραα  σσττοονν  ππρροοφφοορριικκόό  λλόόγγοο  κκααιι  οοιι  δδιιαασσααφφηηττιικκέέςς  

εερρωωττήήσσεειιςς..  ΟΟιι  εερρωωττήήσσεειιςς  ((πποουυ,,  ππωωςς  γγιιααττίί))  οουυσσιιαασσττιικκάά  ππααρρέέχχοουυνν  κκίίννηηττρραα  γγιιαα  

ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυζζήήττηησσηη  κκααιι  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  δδιιεευυθθυυννττήή  κκααιι  ττωωνν  εεππιικκοοιιννωωννοούύννττωωνν  
                                                           

1
  Η έρευνα των Αναστασοπούλου Συμεωνίδη διεξήχθη από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο του 2016 στο 

νόμο Σερρών με δείγμα 156 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το αντικείμενο της έρευνας 

αφορούσε την ανάδειξη των βασικών προσόντων που θα πρέπει να διαθέτει ένας υποψήφιος 

διευθυντής σχολικής μονάδας. 
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ππρρόόσσωωππωωνν..((ΤΤσσοομμππααννάάκκηη,,22001177))..  ΑΑκκόόμμαα  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  όόππωωςς::  θθέέλληησσηη,,  εεππιιμμοοννήή,,  ππεειιθθώώ,,  

δδιιοορρααττιικκόόττηητταα  ααλλλλάά  κκααιι  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  ττηηςς  μμηη  λλεεκκττιικκήήςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  όόππωωςς  άάγγγγιιγγμμαα,,  

ββλλεεμμμμααττιικκήή  εεππααφφήή,,  ζζεεσσττήή  χχεειιρρααψψίίαα,,  ττόόννοοςς  φφωωννήήςς  ααπποοττεελλοούύνν  σσηημμααννττιικκέέςς  

εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  κκααιι  σσυυμμββάάλλοουυνν  σσηημμααννττιικκάά  σσττηηνν  εύρυθμη λειτουργία και 

στην  επιτυχημένη διοίκηση του σχολειού.    

    ΟΟ  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς--ηηγγέέττηηςς  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς  εεκκττόόςς  ττωωνν  ππρροοααννααφφεερρθθέέννττωωνν  

δδεεξξιιοοττήήττωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  κκααιι  οορριισσμμέέννεεςς  εεππιιμμέέρροουυςς  ««κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες  που θα του επιτρέπουν να βοηθά τους ανθρώπους να 

καταλαβαίνουν τα αισθήματά τους»(Ανθής&Κακλαμάνης,2006:113).Οι δεξιότητες 

αυτές ιδιαίτερα για τον διευθυντή του σχολειού είναι απαραίτητες διότι, αποτελούν το 

«κλειδί» της επιτυχίας στην άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης. 

  Οι δεξιότητες αυτές είναι: α) Η ενεργητική ακρόαση β) η ενσυναίσθηση, γ) η 

συννααιισσθθηημμααττιικκήή  ννοοηημμοοσσύύννηη  κκααιι  δδ))  ττοο  χχιιοούύμμοορρ..  ΣΣεε  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  θθεεμμααττιικκήή  εεννόόττηητταα  

ααννααλλύύσσααμμεε  δδιιεεξξοοδδιικκάά  ττηηνν  σσπποουυδδααιιόόττηητταα  ττοουυςς  ωωςς  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  κκααθθώώςς  

κκααιι  ττοο  ρροολλόό  πποουυ  ααυυττέέςς  εεππιιττεελλοούύνν  σσττηηνν  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττωωνν  μμεελλώώνν  πποουυ  εεννυυππάάρρχχοουυνν  σσεε  

έένναανν  οορργγααννιισσμμόό  ήή  μμιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη..  ΣΣττηηνν  εενν  λλόόγγοο  εεννόόττηητταα  θθαα  εεξξεετταασσττεείί  οο  ρρόόλλοοςς  πποουυ  

ααυυττέέςς  δδιιααδδρρααμμααττίίζζοουυνν  σσττιιςς  σσχχέέσσεειιςς  ττοουυ  δδιιεευυθθυυννττήή  μμεε  τταα  άάττοομμαα  πποουυ  έέρρχχεεττααιι  

κκααθθηημμεερριιννάά  σσεε  εεππιικκοοιιννωωννίίαα..  

      ΗΗ  εεννεερργγηηττιικκήή  αακκρρόόαασσηη  ααπποοττεελλεείί  έένναα  ααππόό  τταα  σσηημμααννττιικκόόττεερραα  ««όόππλλαα»»  γγιιαα  κκάάθθεε  

δδιιεευυθθυυννττήή--ηηγγέέττηη  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττωωνν  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  δδεεξξιιοοττήήττωωνν..  ΗΗ  σσηημμααννττιικκόόττηητταα  ττηηςς  

έέγγκκεειιττααιι  σσττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  δδέέκκττηηςς  δδηηλλααδδήή  σσττηηνν  ππρροοκκεειιμμέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη  οο  δδιιεευυθθυυννττήήςς  δδεενν  

αακκοούύεειι  ααππλλάά  ππααθθηηττιικκάά,,  ααλλλλάά  κκααθθααρράά,,  ππρροοσσεεκκττιικκάά  χχωωρρίίςς  δδιιαακκοοππέέςς((ααφφήήννεειι  ττοονν  άάλλλλοο  νναα  

οολλοοκκλληηρρώώσσεειι  ττηηνν  σσκκέέψψηη  ττοουυ))  εεππεεξξεερργγααζζόόμμεεννοοςς  τταα  λλεεγγόόμμεενναα  ττοουυ  σσυυννοομμιιλληηττήή  

ττοουυ((CClliicckk,,22000055))..  ΣΣττηη  θθέέσσηη  ττοουυ  σσυυννοομμιιλληηττήή  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάττοομμοο  

εεκκππααιιδδεευυττιικκόόςς,,  μμααθθηηττήήςς,,  γγοοννέέααςς..  ΜΜέέσσωω  ττηηςς  εεννεερργγηηττιικκήήςς  αακκρρόόαασσηηςς  εεππιιττυυγγχχάάννεεττααιι  

ααννααττρροοφφοοδδόόττηησσηη  ααννάάμμεεσσαα  σστταα  εεππιικκοοιιννωωννοούύνντταα  άάττοομμαα    κκααιι  μμέέσσωω  ααυυττήήςς  

εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  κκααλλύύττεερρηη  δδυυννααττήή  λλύύσσηη  σσττοο  ππρρόόββλληημμαα  ((ΤΤσσοομμππααννάάκκηη,,22001177))..  ΑΑυυττόό  

πποουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοννιισσττεείί  εείίννααιι  όόττιι  ηη  εεννεερργγηηττιικκήή  αακκρρόόαασσηη  σσυυννττεελλεείίττεε  κκααιι  μμέέσσωω  ττηηςς  

μμηη  λλεεκκττιικκήήςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς..  ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα  οο  δδιιεευυθθυυννττήήςς  μμπποορρεείί  νναα  κκααττααννοοήήσσεειι  έένναα  

ππρρόόββλληημμαα  πποουυ  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  κκάάπποοιιοο  μμέέλλοοςς  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς  κκααιι  ααδδυυννααττεείί  γγιιαα  

ττοουυςς  δδιικκοούύ  ττοουυ  λλόόγγοουυςς  νναα  ττοο  εεκκφφρράάσσεειι  λλεεκκττιικκάά,,  μμέέσσωω  μμηη  λλεεκκττιικκώώνν  μμηηννυυμμάάττωωνν((ππ..χχ..  

έέκκφφρραασσηη  ππρροοσσώώπποουυ))..  ΑΑννττιιλλααμμββααννόόμμαασσττεε  λλοοιιππόόνν  ππωωςς  ααπποοττεελλεείί  σσπποουυδδααίίαα  δδεεξξιιόόττηητταα  ηη  

οοπποοίίαα  σσυυμμββάάλλεειι  σσηημμααννττιικκάά  σσττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  κκααιι  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ππρροοββλληημμααττιικκώώνν  

κκαατταασσττάάσσεεωωνν..  
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      ΣΣηημμααννττιικκόόττααττεεςς  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  γγιιαα  ττοονν  δδιιεευυθθυυννττήή,,  ααπποοττεελλοούύνν  ττόόσσοο  

εεννσσυυννααίίσσθθηησσηη  όόσσοο  κκααιι  ηη  σσυυννααιισσθθηημμααττιικκήή  ννοοηημμοοσσύύννηη..  ΟΟ  λλόόγγοοςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  μμααζζίί  

εείίννααιι  όόττιι  ηη  μμιιαα  αακκοολλοουυθθεείί  ττηηνν  άάλλλληη,,  ααφφοούύ  ηη  ππρρώώττηη  ααπποοττεελλεείί  ππααρράάμμεεττρροο  ττηηςς  δδεεύύττεερρηηςς..    

ΌΌππωωςς  έέχχεειι    ππρροοααννααφφεερρθθεείί  σσεε  άάλλλλοο  σσηημμεείίοο  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς,,  κκααιι  οοιι  δδυυοο  ααυυττέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  

σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  κκααττααννόόηησσηη  κκααιι  ττηηνν  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  σσυυννααιισσθθηημμάάττωωνν  ττωωνν  άάλλλλωωνν..  

ΜΜεε  ββαασσιικκήή  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  ττηηνν  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ππρρωωττίίσσττωωςς  ττωωνν  σσυυννααιισσθθηημμάάττωωνν  ττοουυ  

οομμιιλληηττήή  σσττοονν  σσυυννοομμιιλληηττήή.. Οι δυο αυτές δεξιότητες, δίνουν τη δυνατότητα στον 

Διευθυντή-ηγέτη του σχολείου να αντιληφτεί το συναισθηματικό κόσμο των ατόμων 

που συνεργάζεται και επικοινωνεί. Μέσω αυτών ο επικοινωνιακός διευθυντής 

συμβουλεύει κατευθύνει και σκέπτεται πάντοτε διάμεσου της οπτικής γωνίας  του 

συνομιλητή. Και οι δυο αποτελούν βασική προϋπόθεση για την άσκηση 

αποτελεσματικής διοίκησης στο σχολικό οργανισμό. Καθώς η διατήρηση της 

εσωτερικής συνοχής των ατόμων, της ομαδικότητας καθώς και του συνεργατικού και 

ομαδικού πνεύματος οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην χρησιμοποίηση αυτών, 

εκμηδενίζοντας συγκρούσεις, εντάσεις και προβλήματα.  

        ΤΤέέλλοοςς  έέχχεειι  ααπποοδδεειιχχττεείί  ααππόό  έέρρεευυννεεςς  ππωωςς  ττοο  χχιιοούύμμοορρ  ααπποοττεελλεείί  σσηημμααννττιικκήή  

εεππιικκοοιιννωωννιιαακκήή  δδεεξξιιόόττηητταα..  ΩΩςς  ιιδδιιααίίττεερροο  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ττηηςς  ααννθθρρώώππιιννηηςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  

δδεενν  έέχχεειι  μμόόννοο  ωωςς  σσττόόχχοο  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  ττοο  γγέέλλιιοο  ««ααλλλλάά  βοηθά στη μείωση του άγχους, 

στην βελτίωση της ακρόασης, καθώς και στην αποδοχή και κατανόηση των 

μηνυμάτων»(Ξηνταροπούλου,2012:16). Ερευνητές όπως  οι Romero & Cruthirds, 

(2006) διαπίστωσαν μέσα από εμπεριστατωμένες μελέτες πως η χρήση του χιούμορ 

έχει θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στην δημιουργία διαπροσωπικών  σχέσεων αλλά και 

στην ανάπτυξη ενός ευχάριστου και θετικού κλίματος. Η χρήση του βοηθά τα άτομα 

κατά την διάρκεια της συζήτησης όχι μόνο να αποβάλλουν το άγχος αλλά και να 

αισθάνονται πιο άνετα και χαλαρά. Αποτελεί επομένως και το χιούμορ για τον 

διευθυντή βασική επικοινωνιακή δεξιότητα δεδομένου ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της 

διοίκησης του, σχετίζεται με την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου. 

   Συνοψίζοντας, έγινε κατανοητό πως οι επικοινωνιακές δεξιότητες έχουν κυρίαρχο 

ρόλο στην διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων και κατ επέκταση στην άσκηση 

επιτυχημένης διοίκησης. Συμβάλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα της 

επικοινωνίας και αποτελούν ένα από τα «κλειδιά» που οδηγούν στην άσκηση μιας 

επιτυχημένης διοίκησης για τον  διευθυντή-ηγέτη της σχολικής μονάδας. 
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7. Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των διευθυντών στις 

επικοινωνιακές δεξιότητες. 

 

      ΗΗ  ααλλμμααττώώδδεειιςς  ττααχχύύττηητταα  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  εεξξεελλίίσσσσεεττααιι  ηη  κκοοιιννωωννίίαα,,  εεππέέφφεερρεε    ααλλλλααγγέέςς  σσεε  

οοιικκοοννοομμιικκόό  ,,κκοοιιννωωννιικκόό,,  γγννωωσσττιικκόό  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκόό  εεππίίππεεδδοο..  ΗΗ  ««έέκκρρηηξξηη  γγννώώσσεεωωνν»»  πποουυ  

χχααρραακκττηηρρίίζζεειι  ττοο  σσύύγγχχρροοννοο  κκοοιιννωωννιικκόό  κκααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  ααππααιιττεείί  ααππόό  ττοο  

κκάάθθεε  εερργγααζζόόμμεεννοο  άάττοομμοο  νναα  εεππααννααππρροοσσδδιιοορρίίσσεειι  ττιιςς  γγννώώσσεειιςς    κκααιι  ττιιςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  ττοουυ  μμεε  

ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττιιςς  κκοοιιννωωννίίααςς..  ΌΌτταανν  ττοο  κκααττααφφέέρρεειι  ααυυττόό  μμπποορρεείί  νναα  ααννττααπποοκκρριιθθεείί  

εεππιιττυυχχώώςς  σσττιιςς  ααξξιιώώσσεειιςς  ττοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ττοουυ..  ΤΤοο    εεππάάγγγγεελλμμαα  ττοουυ  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  δδεενν  

έέμμεειιννεε  ααννεεππηηρρέέαασσττοο  ααππόό  ααυυττέέςς  ττιιςς  εεξξεελλίίξξεειιςς..  ΜΜάάλλιισστταα  δδέέχχττηηκκεε  ιισσχχυυρρήή  κκρριιττιικκήή  όόττιι,,  ««ηη  

πποοιιόόττηητταα  ττηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  εεξξααρρττάάττααιι  εενν  πποολλλλοοίίςς  σσττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  

εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν»»((ΠΠααππααννααοούύμμ,,22000033::1133))..  ΗΗ  άάπποοψψηη  ααυυττήή  εενν  μμέέρρηη  εείίννααιι  σσωωσσττήή,,  ββεεββααίίωωςς  

κκααιι  έέχχεειι  εευυθθύύννηη  ααλλλλάά  μμέέρροοςς  ττηηςς..  ΔΔεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  οούύττεε  κκααιι  ππρρέέπποονν  νναα  εεππωωμμιισσττεείί  όόλλαα  

τταα  ππρροοββλλήήμμαατταα,,  ττιιςς  εελλλλεείίψψεειιςς  κκααιι  ττιιςς  δδυυσσκκοολλίίεεςς  πποουυ  ττααλλααννίίζζοουυνν  κκάάθθεε  σσχχοολλιικκήή  

μμοοννάάδδαα..  ΑΑππόό  ττηηνν  άάλλλληη  ππλλεευυρράά  όόμμωωςς  έέχχεειι  μμεερρίίδδιιοο  εευυθθύύννηηςς  κκααιι    οοφφεείίλλεειι  νναα  ττοο  

ααννααγγννωωρρίίσσεειι..  

      ΤΤοο  σσύύγγχχρροοννοο  σσχχοολλεείίοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  μμεεττααδδίίδδεειι  γγννώώσσεειιςς  σσττοουυςς  μμααθθηηττέέςς  

εεννααρρμμοοννιισσμμέέννεεςς  μμεε  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττοουυ  κκοοιιννωωννιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..  ΟΟιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  

ααυυττέέςς  εεππααννααππρροοσσδδιιοορρίίζζοουυνν  ττοο  εεππάάγγγγεελλμμαα  ττοουυ  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  κκααιι  ααππααιιττοούύνν  σσυυννεεχχεείίςς  

εεππιικκυυρροοπποοίίηησσηη  ττωωνν  γγννώώσσεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  δδεεξξιιοοττήήττωωνν  ττοουυςς..  ΗΗ  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  ααπποοττεελλεείί  ττηηνν  

ααππάάννττηησσηη  σσττηηνν  ππρρόόκκλληησσηη  ττωωνν  κκααιιρρώώνν..  ΗΗ  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  σσύύμμφφωωνναα  

μμεε  τταα  έέωωςς  ττώώρραα  δδεεδδοομμέένναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  μμεε  δδυυοο  ττρρόόπποουυςς::  ΑΑππόό  ττηηνν  πποολλιιττεείίαα  

ππααρρέέχχοοννττααςς  εεππιιμμοορρφφωωττιικκάά  ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκααιι  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς,,  κκααιι  ααππόό  ττοουυςς  ίίδδιιοουυςς  

ττοουυςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς  μμέέσσωω  ττηηςς  ααυυττοοεεππιιμμόόρρφφωωσσηηςς  ττοουυςς  ((ΧΧααννττζζηηδδήήμμοουυ,,22001133))..  ΗΗ  

εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  κκρρίίννεεττααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  γγιιαα  όόλλοουυςς  ττοουυςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς  ααννεεξξααιιρρέέττωωςς,,  ααππόό  ττοο  

ααππλλόό  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  μμέέχχρριι  κκααιι  τταα  ααννωωττέέρραα  σσττεελλέέχχηη((δδιιεευυθθυυννττέέςς,,  υυπποοδδιιεευυθθυυννττέέςς))  δδιιόόττιι  

ββοοηηθθάά  σσττηηνν  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττεερρηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς..  ΣΣττηηνν  χχώώρραα  

μμααςς  εεννώώ  ααννααππττύύχχττηηκκαανν  ααρρκκεεττέέςς  εεππιιμμοορρφφωωττιικκέέςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  γγιιαα  ττοουυςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς,,  

γγιιαα  τταα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  όόμμωωςς  ηη  ππααρροοχχήή  εεππιιμμοορρφφωωττιικκώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ήήτταανν  

ππεερριιοορριισσμμέέννηη..  ΚΚάάννοοννττααςς  μμιιαα  σσύύννττοομμηη  ααννάάδδρροομμηη  θθαα  δδιιααππιισσττώώσσοουυμμεε  ααυυττήή  ττηηνν  

σσηημμααννττιικκόόττααττηη  γγιιαα  τταα  εελλλληηννιικκάά  εεκκππααιιδδεευυττιικκάά  ππρράάγγμμαατταα  έέλλλλεειιψψηη..    ΩΩςς  ππρρώώττηη  

σσηημμααννττιικκόόττααττηη  έέλλλλεειιψψηη  θθεεωωρρεείίττααιι  ηη  σσχχεεδδόόνν  ππααννττεελλήήςς  ααπποουυσσίίαα  σσττιιςς  ππααννεεππιισσττηημμιιαακκέέςς  

σσχχοολλέέςς  μμααθθηημμάάττωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  δδιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  
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εεκκππααίίδδεευυσσηηςς((ΣΣττρρααββάάκκοουυ,,22000033))..  ΤΤαα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  έέγγιινναανν  κκάάπποοιιαα  ββήήμμαατταα  μμεε  ττηηνν  

εειισσααγγωωγγήή  σσχχεεττιικκοούύ  μμααθθήήμμααττοοςς  σσεε  ππρροοππττυυχχιιαακκόό  εεππίίππεεδδοο  κκααιι  ττηηςς  ίίδδρρυυσσηηςς  

μμεεττααππττυυχχιιαακκώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν..  ΤΤηηνν  δδεεκκααεεττίίαα  11999900  μμέέχχρριι  κκααιι  ττοο  22000000  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι  εελλάάχχιισστταα  εεππιιμμοορρφφωωττιικκάά  ππρροογγρράάμμμμαατταα,,  μμεε  σσηημμααννττιικκόόττεερραα  ««ττοο  

ππρρόόγγρρααμμμμαα  γγιιαα  σσττεελλέέχχηη  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς»»  ττοο  11999966  μμεε  ττηηνν  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττωωνν  ΠΠ..ΕΕ..ΚΚ..  κκααιι  ττηηςς  

ΠΠΑΑ..ΤΤΕΕ..ΣΣ  //ΣΣ..ΕΕ..ΛΛ..ΕΕ..ΤΤ..ΕΕ..  ΤΤοο  22001100  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  22
οουυ

  ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..ΑΑ..ΕΕ..ΚΚ  πποουυ  ααφφοορροούύσσεε  ττηηνν  

εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  δδιιοοιικκηηττιικκώώνν  κκααιι  υυπποοσσττηηρριικκττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  ππρροοσσττέέθθηηκκεε  κκααιι  

ππρρόόγγρρααμμμμαα  εεππιιμμόόρρφφωωσσηηςς  γγιιαα  ττοουυςς  δδιιεευυθθυυννττέέςς  ττωωνν  ΕΕΠΠΑΑΛΛ  κκααιι  ττωωνν  ΣΣ..ΕΕ..ΚΚ..((ΛΛεεμμοοννήή&&  

ΚΚοολλεεζζάάκκηηςς,,22001133))..  ΌΌμμωωςς  ττοο  22001100  εεκκττόόςς  ττηηςς  ππααρρααππάάννωω  δδιιάάττααξξηηςς  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  γγιιαα  

ττοουυςς  υυπποοψψηηφφίίοουυςς  δδιιεευυθθυυννττέέςς  ««τταα  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκάά  δδιιοοιικκηηττιικκήήςς  κκααιι  κκααθθοοδδηηγγηηττιικκήήςς  

εεππάάρρκκεειιααςς»»((ΝΝ..33884488//22001100))..  ΓΓιιαα  νναα  λλάάββεειι  οο  υυπποοψψήήφφιιοοςς  ττοο  εενν  λλόόγγοο  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  θθαα  

έέππρρεεππεε  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι    εεππιιττυυχχώώςς  σσεε  εεππιιμμοορρφφωωττιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττοουυ  εεθθννιικκοούύ  κκέέννττρροουυ  

δδηημμόόσσιιααςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ααυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς((ΕΕΚΚΔΔΔΔΑΑ))..  ΤΤοο  ΕΕΚΚΔΔΑΑ  όόμμωωςς  σσυυννέέχχιισσεε  ττηηςς  

εεππιιμμοορρφφωωττιικκέέςς  ττοουυ  δδρράάσσεειιςς  κκααιι  μμεεττάά  ττοο  22001100  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ττοο  22001122..  ΑΑππόό  ττοο  22001122  

κκααιι  μμέέχχρριι  κκααιι  ττιιςς  μμέέρρεεςς  μμααςς  ηη  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  ππρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  κκααιι  

δδεευυττεερροοββάάθθμμιιααςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς    γγίίννεεττααιι  μμέέσσωω  ττωωνν  ΠΠ..ΕΕ..ΚΚ,,  μμέέσσωω  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  

ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  κκααιι  σσεεμμιιννααρρίίωωνν  σσττιιςς  ππααννεεππιισσττηημμιιαακκέέςς  σσχχοολλέέςς  κκααιι  μμέέσσωω  ιιδδιιωωττιικκώώνν  

ππρρωωττοοββοουυλλιιώώνν  ττωωνν  ιιδδίίωωνν  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν((μμεεττααππττυυχχιιαακκάά,,  ππρροογγρράάμμμμαατταα  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηηςς  

κκ..αα..))..  ΟΟλλοοκκλληηρρώώννοοννττααςς  ααυυττήή  ττηη  σσύύννττοομμηη  ααννάάδδρροομμηη  δδιιααππιισσττώώσσααμμεε  ππωωςς  ηη  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  

ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  ήήτταανν  εελλλλιιππήήςς..  ΤΤαα  εελλάάχχιισστταα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττηηνν  

ππεερριιοορριισσμμέέννηη  κκααττάάρρττιισσηη  κκααιι  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσεε  θθέέμμαατταα  οορργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  δδιιοοίίκκηησσηηςς  εείίχχεε  

σσαανν  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  νναα  σσττηηρρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  εεμμππεειιρρίίαα  κκααιι  σσττοο  

εερραασσιιττεεχχννιισσμμόό  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν((ΠΠααππααϊϊωωάάννννοουυ  eett  aall..,,22001111))..  

        ΗΗ  ααπποουυσσίίαα  εεππιιμμοορρφφωωττιικκώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  κκααιι  ηη  ααδδυυννααμμίίαα  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  γγιιαα  

άάσσκκηησσηη  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήήςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ααπποοττέέλλεεσσεε  ααννττιικκεείίμμεενναα  εερρεευυννώώνν..    ΗΗ  εερρεευυννάά  ττοουυ  

ΣΣααΐΐττηη  ττοο  ((11999900))  δδιιααππίίσσττωωσσεε  ππωωςς  μμόόννοο  ττοο  3333%%  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  έέχχεειι  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσεειι  

κκααιι  έέλλααββεε  ββαασσιικκήή  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη..  ΕΕννώώ  ττοο  8888%%  δδεενν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσεε  πποοττέέ  εεππιιμμοορρφφωωττιικκόό  

ππρρόόγγρρααμμμμαα..  ΣΣττοο  ίίδδιιοο  μμήήκκοοςς  κκύύμμααττοοςς  κκιιννεείίττααιι  κκααιι  ηη  έέρρεευυνναα  ττωωνν  ΘΘεεοοφφιιλλίίδδηη  κκααιι  

ΣΣττυυλλιιααννίίδδηη  πποουυ  δδιιεεξξήήχχθθηη  ττοο  ((11999977--9988))    σσεε  δδιιεευυθθυυννττέέςς  κκααιι  δδαασσκκάάλλοουυςς..  ΔΔιιααππίίσσττωωσσεε  

ππωωςς  οοιι  δδιιεευυθθυυννττέέςς  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  ααννττααπποοκκρριιθθοούύνν  εεππιιττυυχχώώςς  σσττοο  έέρργγοο  ττοουυςς  εεξξααιιττίίααςς  

ττηηςς  ααππεειιρρίίααςς  ττοουυςς  σσεε  δδιιάάφφοορραα  θθέέμμαατταα  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  δδιιοοίίκκηησσηηςς..  ΗΗ  

ααππεειιρρίίαα  ττοουυςς  ααυυττήή  εεκκφφρράάσσττηηκκεε  ωωςς  ααππόόρρρροοιιαα  έέλλλλεειιψψηηςς  εεππιιμμοορρφφωωττιικκώώνν  

ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν((ΘΘεεοοφφιιλλίίδδηηςς&&ΣΣττυυλλιιααννίίδδηηςς,,22000000))..  ΑΑννάάλλοογγηη  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοττεελλεείί  κκααιι  ηη  

έέρρεευυνναα  ττωωνν  ΣΣααΐΐττηη  ΤΤσσιιααμμάάσσηη  κκααιι  ΧΧααννττζζήή  ττοο  ((11999977))  όόπποουυ  ττοο  5566%%  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  
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σσχχοολλιικκώώνν  μμοοννάάδδωωνν  θθεεωωρρεείί  ππωωςς  ηη  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  ααπποοττεελλεείί  ττοο  κκύύρριιοο  μμοοχχλλόό  εεππιιττυυχχοούύςς  

άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ  δδιιεευυθθυυννττιικκοούύ  έέρργγοουυ..    ΑΑππόό  τταα  εευυρρήήμμαατταα  ττωωνν    ππααρρααππάάννωω  εερρεευυννώώνν    

ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  ππωωςς  ηη  εεμμππεειιρρίίαα  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  ααπποοττεελλεείί  ττιιςς  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  φφοορρέέςς  ωωςς  ττοο  

μμοοννααδδιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  πποουυ  δδιιααθθέέττοουυνν  γγιιαα  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττωωνν  σσχχοολλιικκώώνν  μμοοννάάδδωωνν  

ττοουυςς..    

        ΣΣηημμααννττιικκάά  εευυρρήήμμαατταα  τταα  οοπποοίίαα  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  κκααιι  μμεε  ττηηνν  δδιικκήή  μμααςς  έέρρεευυνναα,,  

εεννττοοππίίζζοουυμμεε  σσττιιςς  έέρρεευυννεεςς  ττωωνν  ΝΝάάσσααιινναα--ΤΤσσίίγγκκαα    ττοο  ((11999944))  ττωωνν  ΚΚααττααββάάττηη,,  

ΤΤσσεερρεεγγκκοούύννηη  ττοο  ((22000000--0011))  κκααιι  ττωωνν  ΠΠααππααϊϊωωάάννννοουυ,,  ΓΓιιααββρρίίμμηη,,  ΒΒααλλκκάάννοουυ,,  

ΚΚααττσσααφφοούύρροουυ  ττοο  ((22001111))..  ΣΣττηηνν  έέρρεευυνναα  ττωωνν  ΝΝάάσσααιινναα--ΤΤσσίίγγκκαα  ττοο  ((11999944))    

δδιιεερρεευυννήήθθηηκκαανν  οοιι  εεππιιμμοορρφφωωττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  κκααιι  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  ττηηςς  

ππρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  κκααιι  ττηηςς  δδεευυττεερροοββάάθθμμιιααςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ττηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ..  

ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν  εευυρρηημμάάττωωνν  ((εεκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  ααννάάγγκκηη  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  γγιιαα  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  

σσττοονν  ττοομμέέαα  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττωωνν  σσχχοολλιικκώώνν  μμοοννάάδδωωνν))  εεννττοοππίίζζεεττααιι  κκααιι  ηη  εεππιιθθυυμμίίαα  ττοουυςς  

γγιιαα  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττοο  ττοομμέέαα  ττηηςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  ττωωνν  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  δδεεξξιιοοττήήττωωνν..  ΟΟιι  

ίίδδιιοοιι  μμάάλλιισστταα  εεππιιθθυυμμοούύνν  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττοουυςς  ττοομμεείίςς::  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  μμεε  ττοο  σσύύλλλλοογγοο  

γγοοννέέωωνν  κκααιι  κκηηδδεεμμόόννωωνν,,  μμεε  ττοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  κκααιι  ττοουυςς  

μμααθθηηττέέςς((ΓΓιιααννννιικκοοπποουυλλοουυ,,22001111::4488))..  ΗΗ  έέρρεευυνναα  ττωωνν  ΚΚααττααββάάττηη,,  ΤΤσσεερρεεγγκκοούύννηη  δδιιεεξξήήχχθθηη  

ττοο  έέττοοςς  22000000--0011  κκααιι  δδιιεερρεεύύννηησσεε  ττηηςς  ααννάάγγκκεεςς  γγιιαα  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  ννέέωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  

σσττηηνν  ππρρωωττοοββάάθθμμιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη..  ΤΤοο  δδεείίγγμμαα  ττηηςς  έέρρεευυννααςς  ααπποοττεελλοούύνντταανν  ααππόό  4488  ννέέοουυςς  

δδιιεευυθθυυννττέέςς  ττωωνν  ννοομμώώνν  ΑΑχχααΐΐααςς,,  ΑΑρργγοολλίίδδααςς  κκααιι  ΚΚοορρίίννθθιιααςς..  ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  εείίννααιι  

εεννττυυππωωσσιιαακκάά  σσεε  όόττιι  ααφφοορράά  ττοονν  ττοομμέέαα  ττηηςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν..  

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ττοο  9977%%    ττωωνν  εερρωωττηηθθέέννττωωνν  ππιισσττεεύύεειι  ππωωςς  ηη  σσωωσσττήή  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  

δδιιααδδρρααμμααττίίζζεειι  κκααθθοορριισσττιικκόό  ρρόόλλοο  σσττηηνν  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ..  ΑΑυυττόό  όόμμωωςς  πποουυ  

ππρροοκκααλλεείί  ααίίσσθθηησσηη  σσττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη    έέρρεευυνναα  εείίννααιι  ππωωςς  μμόόννοο  ττοο  3377%%  ττωωνν  

δδιιεευυθθυυννττώώνν  εεππιιθθυυμμεείί  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττοο  ττοομμέέαα  ττηηςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  

δδεεξξιιοοττήήττωωνν..  ΌΌμμωωςς  σσττοο  κκοομμμμάάττιι  ττηηςς  ααννααγγκκααίίααςς  εεππιιμμόόρρφφωωσσηηςς  ηη  έέρρεευυνναα  ααππέέδδεειιξξεε  ππωωςς  οοιι  

γγυυννααίίκκεεςς  δδιιεευυθθύύννττρριιεεςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοουυςς  άάννττρρεεςς,,  θθέέττοουυνν  ωωςς  ππρρωωττααρρχχιικκόό  ττοουυςς  σσττόόχχοο  

ππρρώώτταα  ττηηνν  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττοο  κκοομμμμάάττιι  ττηηςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  ττηηςς  οορργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  μμεεττάά  σσεε  

όόλλαα  τταα  άάλλλλαα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  ((ΚΚααττααββάάττηη&&ΤΤσσεερρεεγγκκοούύννηη,,22000055::229900--229911))..  

      ΤΤέέλλοοςς  ηη  έέρρεευυνναα  ττωωνν  ΠΠααππααϊϊωωάάννννοουυ,,  ΓΓιιααββρρίίμμηη,,  ΒΒααλλκκάάννοουυ,,  ΚΚααττσσααφφοούύρροουυ  πποουυ  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττοο  ((22001111))  μμεε  δδεείίγγμμαα  4400  δδιιεευυθθυυννττέέςς  ττοουυ  ννοομμοούύ  ΠΠιιεερρίίααςς  εεππααλληηθθεεύύεειι  

κκααιι  ααυυττήή  μμεε  ττηηνν  σσεειιρράά  ττηηςς  ττωωνν  εεμμππεειιρριισσμμόό  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  όόμμωωςς  σσεε  όόττιι  

ααφφοορράά  ττοονν  ττοομμέέαα  ττηηςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  ττωωνν  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  δδεεξξιιοοττήήττωωνν,,  ττοο  5555%%  

σσττηηρρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  εεμμππεειιρρίίαα  ττοουυ  σσττηηνν  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττόόσσοο  μμεε  ττοουυςς  υυφφιισσττάάμμεεννοουυςς  όόσσοο  κκααιι  
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μμεε  ττοουυςς  ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοουυςς  ττοουυ..  ΕΕννώώ  σσχχεεδδόόνν  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν((9977%%))  θθεεωωρροούύνν  

ααννααγγκκααίίαα  ττηηνν  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττοομμεείίςς  άάσσκκηησσηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς..((ΠΠααππααϊϊωωάάννννοουυ  eett  

aall..,,22001111))..  
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ΜΜεεθθοοδδοολλοογγίίαα  έέρρεευυννααςς  

1. Σκοπός και στόχοι έρευνας-ερευνητικά ερωτήματα 

  

  

    ΜΜέέσσαα  ααππόό  θθεεωωρρηηττιικκήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  δδιιππλλωωμμααττιικκήήςς  εερργγαασσίίααςς,,  

δδιιεερρεευυννήήθθηηκκεε  ηη  σσπποουυδδααιιόόττηητταα  ττηηςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  ττωωνν  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  δδεεξξιιοοττήήττωωνν..  

ΔΔιιααππιισσττώώθθηηκκεε  ππωωςς  οο  ρρόόλλοοςς  ττοουυςς  ττόόσσοο  σσττοο  σσύύγγχχρροοννοο  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  όόσσοο  

κκααιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  θθεεσσμμοούύ  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  ααπποοττεελλεείί  κκυυρρίίααρρχχοο  ππααρράάγγοονντταα  

ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηηττααςς..  ΙΙδδιιααίίττεερραα  γγιιαα  ττοονν  δδιιεευυθθυυννττήή  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς,,  ααπποοττεελλεείί  

έένναα  ααππόό  τταα  σσηημμααννττιικκόόττεερραα  εερργγααλλεείίαα  άάσσκκηησσηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  κκααθθηημμεερριιννάά  

σσυυνναανναασσττρρέέφφεεττααιι  κκααιι  εεππιικκοοιιννωωννεείί  μμεε  ππλληηθθώώρραα  ααννθθρρώώππωωνν..  

  Το ερευνητικό πλαίσιο της εργασίας έχει ως κυρίαρχο σκοπό να διερευνηθούν οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των σχολικών 

μονάδων της Θεσσαλονίκης. Για την διερεύνηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

εξεταστήκαν οι απόψεις ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία της πόλεως.  

  Ο σκοπός της εργασίας διαχωρίζεται στους εξής επιμέρους στόχους: 

 Να καταγράφει η σπουδαιότητα της επικοινωνίας και των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων στα πλαίσια της σχολικής μονάδας. 

 Να εντοπιστούν και να καταγράφουν από τους εκπαιδευτικούς οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες των διευθυντών τους   

 Να διερευνηθεί η σπουδαιότητα η μη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην 

άσκηση διοίκησης   

  Να παρουσιαστούν προτάσεις από τους ερωτώμενους, βελτίωσης της 

επικοινωνίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των διευθυντών τους.  

          ΑΑππόό  τταα  ππααρρααππάάννωω  σσυυννάάγγοοννττααιι  σσττηηνν  εερρεευυννάά  μμααςς    τταα  εεξξήήςς  εερρεευυννηηττιικκάά  εερρωωττήήμμαατταα::  

  

 Ποιο ρόλο επιτελεί η  επικοινωνία στην εξασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας του σχολείου; 

 Ποιες επικοινωνιακές δεξιότητες θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι 

περισσότερο σημαντικές για τον διευθυντή τους; 

 Υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης στον τομέα της επικοινωνίας και των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων στους διευθυντές των υπό διερεύνηση σχολείων;   
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2. Πληθυσμός-επιλογή δείγματος 

  

        ΗΗ  έέρρεευυνναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττοο  ΜΜάάρρττιιοο  ττοουυ  22001188  σσεε  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς  

ππρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  δδιιααφφόόρρωωνν  σσχχοολλεείίωωνν  ττηηςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς..  ΤΤοο  δείγμα από το 

οποίο προήλθε το υπό έρευνα υλικό αποτέλεσαν δώδεκα απομαγνητοφωνημένες 

συνεντεύξεις(Ν=12) εκπαιδευτικών του κλάδου Π.Ε 70, έξι γυναίκες και έξι άνδρες.  

    Η επιλογή του εν λόγο δείγματος έγινε για τους εξής λόγους: α) Για λόγους 

οικονομίας χρόνου, διότι ο ερευνητής είναι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης. β) Ο 

ερευνητής δεν είναι  εν ενεργεία εκπαιδευτικός, άρα δεν έχει εύκολη πρόσβαση σε  

εκπαιδευτικές μονάδες και πρέπει να εξασφαλίσει την ανάλογη άδεια. Και γ) από 

προσωπικό ενδιαφέρον έρευνας του ερευνητή για την διερεύνηση των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων των διευθυντών της Θεσσαλονίκης. Γίνετε προσπάθεια 

να διαπιστώσει αν σε μια Πόλη όπως η Θεσσαλονίκη οι διευθυντές έχουν 

επικοινωνιακές δεξιότητες δεδομένου ότι έχουν περισσότερες ευκαιρίες 

μάθησης(συμμετοχή σε ημερίδες, επιμορφωτικά προγράμματα, συνέδρια κ.α.) σε 

σχέση με άλλους που υπηρετούν στην περιφέρεια και δεν έχουν τόσες δυνατότητες. 

    Το δείγμα επιλέχτηκε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας δεδομένου ότι δεν 

είναι εφικτό να ελεγχτεί το σύνολο του πληθυσμού των εκπαιδευτικών της 

Θεσσαλονίκης. Έτσι επιλεχτήκαν τυχαία εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία 

του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλεως. Οι επιλεχθέντες προς έρευνα 

εκπαιδευτικοί αποτελούν υποσύνολο του εκπαιδευτικού πληθυσμού «το οποίο 

αντιπροσωπεύει τον πληθυσμό με την έννοια ότι αποτελεί μια μικρογραφία του συνόλου 

και περιέχει τα ιδία γνωρίσματα σε αντίστοιχες αναλογίες»(Κελπανίδης,1999:54). 
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3. Ποιοτική έρευνα 

 

      Η ποιοτική έρευνα(qualitative research) αποτελεί ένα σημαντικό ερευνητικό 

εργαλείο στις κοινωνικές επιστήμες. Η ποιοτική μέθοδος έρευνας σε αντίθεση με της 

ποσοτική έρευνα δεν στηρίζεται στην αριθμητική καταγραφή δεδομένων αλλά μέσω 

της συνέντευξης δίνει την δυνατότητα στον ερευνητή να κατανοήσει εις βάθος 

αντιλήψεις, απόψεις, συναισθήματα, προσδοκίες του συνεντευξιαζόμενου. Επομένως 

στη έρευνα μας επιλέγει η ποιοτική μέθοδος διότι θεωρείτε η κατάλληλη μέθοδος η 

οποία στην προκείμενη περίπτωση έχει ως κύριο στόχο την εξέταση των απόψεων και 

των αντιλήψεων των συνεντευξιαζόμενων σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες 

των διευθυντών τους. Θα λέγαμε με μια λέξη με μια λέξη πως ότι η ποιοτική μέθοδος 

ερευνά την ποιότητα των λεγόμενων των συνεντευξιαζόμενων. Δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στο «πως» και το «γιατί».(Μαντζούκας,2007,Ιωσηφίδης,2008, 

Ζαφειρόπουλος,2015). Επίσης η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας επιλέχτηκε και λόγου 

του μικρού δείγματος πληθυσμού.  

    Για τη διερεύνηση και την επίτευξη των στόχων της εργασίας, ακολουθήθηκε 

επομένως η προσέγγιση της ποιοτικής έρευνας, ενώ ως τεχνική συλλογής των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη σε βάθος (in depth interview). Η επιλογή 

αυτής της τεχνικής γίνεται, διότι επιτρέπει στον ερευνητή να κατευθύνει τον 

ερωτώμενο σε βασικά θέματα και, παράλληλα, δίνει την ευκαιρία στον ερωτώμενο να 

αναπτύξει ελεύθερα τις απόψεις του. Οδηγεί, δηλαδή, στη συλλογή πληροφοριών για 

τις απόψεις, πεποιθήσεις και στάσεις των συμμετεχόντων στη συνέντευξη και στη  

διερεύνηση προσωπικών αντιλήψεων σε σχέση με κοινωνικές διαδικασίες.  

     Η μορφή της συνέντευξης είναι η ημιδομημένη (semi-structured interview), η 

οποία μπορεί μεν να χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων, 

παρουσιάζει ωστόσο ευελιξία ως προς τη σειρά των ερωτήσεων, την πρόσθεση και 

αφαίρεση θεμάτων για συζήτηση και την τροποποίηση των περιεχομένων των 

ερωτήσεων. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον συνεντευξιαζόμενο να 

εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις του και στον/στην ερευνητή/τρία να αντλήσει 

πληροφορίες σε βάθος. Επιπλέον, παρέχει το πλεονέκτημα της προβολής και 

επισήμανσης ορισμένων θεμάτων, που δεν είχαν ληφθεί εξαρχής υπόψη, ενώ 

παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον (Κελπανίδης,1999:78-80; Ιωσηφίδης,2003: 39-

40; Cohen & Manion, 2008:373-377; Ζαφειρὀπουλος,2015:305-310). 
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3.1  Ερωτηματολόγιο στην ποιοτική έρευνα. 

 

     Η κατασκευή του οδηγού συνέντευξης στην ποιοτική μέθοδος έρευνας θα πρέπει 

να διέπετε από ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά : Το περιεχόμενο των ερωτήσεων να 

είναι  εύκολο στην κατανόηση, να μην απωθεί και κουράζει, και να χαρακτηρίζεται 

από ευελιξία έτσι ώστε να δίνει την δυνατότητα να διερευνώνται θέματα σε μεγάλο 

βάθος. Με λίγα λόγια συμφώνα με τον Κελπανίδη (1999), ο οδηγός συνέντευξης θα 

πρέπει να διέπεται από λέξεις και εκφράσεις της καθημερινότητας. Μάλιστα ο ίδιος 

υποστηρίζει ότι όταν σε έναν οδηγό συνέντευξης ο συνεντευκτής χρησιμοποιεί την 

γλώσσα της καθημερινότητας δημιουργείτε κατάλληλο κλίμα οικειότητας και 

εμπιστοσύνης, όπου ο συνεντευξιαζόμενος μπορεί να διατυπώσει άνετα τις απόψεις 

του. Τέλος βασικό χαρακτηριστικό του οδηγού συνέντευξης αποτελεί και η 

διάρθρωση των ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις του οδηγού θα πρέπει να ακολουθούν μια 

συγκεκριμένη δομή. Στην αρχή οι γενικές ερωτήσεις και στην συνέχεια οι πιο ειδικές. 

Η σειρά αυτή ακολουθείται για την καλύτερη κατανόηση των ερωτήσεων του οδηγού 

από τον συνεντευξιαζόμενο. 

   Η παρούσα έρευνα ακολουθεί τα στάδια  διερεύνησης του Kvale. Ο οποίος 

υποστηρίζει ότι σε μια ποιοτική έρευνα  με βασικό μεθοδολογικό εργαλείο την 

συνέντευξη θα πρέπει να χρησιμοποιούμαι μια σειρά από επτά στάδια. Τα στάδια  

αυτά είναι: Η δημιουργία θεματικών ενοτήτων, ο σχεδιασμός, η συνέντευξη, η 

μεταγραφή, η ανάλυση, η επιβεβαίωση και τέλος οι αναφορές.(Cohen& 

Manion,2008) 

    Ο σχεδιασμός του οδηγού  αποτελεί  απόρροια του θεωρητικού πλαισίου της 

εργασίας και της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Σε κάθε άξονα ερωτημάτων 

αναφέρονται ενδεικτικά βιβλιογραφικό υλικό και παλαιότερες έρευνες στις οποίες 

βασιστήκαμε και σχεδιάσαμε τον οδηγό συνέντευξης. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης 

διαχωρίζονται σε δυο άξονες όπου αυτοί με την σειρά τους απαντούν στα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή της έρευνας.  οι τρεις πρώτες ερωτήσεις του 

πρώτου άξονα της συνέντευξης απαντούν στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα: «Ποιο 

ρόλο επιτελεί η  επικοινωνία στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του 

σχολείου;» Για την δημιουργία των ερωτημάτων του πρώτου άξονα στηριχτήκαμε 

στις εξής μελέτες: Του Πιπερόπουλου (1994:66) στο υποκεφάλαιο «η επικοινωνία σε 

επιχειρήσεις και οργανισμούς». Του Κοτζαϊβάζογλου&Πασχαλούδη(2004:89) 
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Υποκεφάλαιο «Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία».  της Μπόγκα-Καρτέρη (2005). 

Στο βιβλίο της «Επικοινωνία ανθρώπινη/επιχειρησιακή).Του Κατσαρού (2008) 

Υποκεφάλαιο «η λειτουργία της επικοινωνίας». Και  τέλος από έρευνες όπως η 

μεταπτυχιακή διατριβή της Αντωνιάδου (2014)«Η αξιοποίηση των δεξιοτήτων 

επικοινωνίας στο χώρο εργασίας: Η περίπτωση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης» (Το δεύτερο ερευνητικό της ερώτημα αποτελεί παραλλαγή με το δικό 

μας).  

    Ο δεύτερος άξονας του οδηγού συνέντευξης απαντά στα ερευνητικά ερωτήματα α)    

«Ποιες επικοινωνιακές δεξιότητες θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι περισσότερο 

σημαντικές για τον διευθυντή τους;» Και β) «Υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσης των 

διευθυντών στο τομέα της επικοινωνίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στους 

διευθυντές των υπό διερεύνηση σχολείων;» Οι τρεις πρώτες ερωτήσεις του δεύτερου 

άξονα συνδέονται και απαντούν στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα. Για την 

κατασκευή των ερωτημάτων αυτών βασιστήκαμε στις εξής μελέτες και έρευνες: Από 

το βιβλίο του Μπουραντά (2002) «Μάνατζμεντ- Θεωρητικό υπόβαθρο-σύγχρονες 

πρακτικές» στο οποίο αναφέρεται στην σπουδαιότητα των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων στον σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. Από το βιβλίο του Γιαννουλέα το 

(1998) «Συμπεριφορά και διαπροσωπική επικοινωνία στον εργασιακό χώρο». Στην 

μελέτη του D.Coleman «Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας», ο οποίος 

μελετά τον ρόλο που επιτελούν σε κάθε επάγγελμα, δυο σημαντικές δεξιότητες της 

ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης. Από το βιβλίο της Μπρίνια 

(2008) «Management εκπαιδευτικών μονάδων και εκπαίδευσης» μέσα στο βιβλίο της 

γίνεται αναφορά σε σημαντικές δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχει ο διευθυντής του 

σχολείου εκ των οποίων συγκαταλέγονται και οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Την 

μελέτη των Ανθή και Κακλαμάνη που αποτέλεσε εισήγηση στο 1
ο
  Εκπαιδευτικό 

Συνέδριο στα Γιάννενα το (2006). Η μελέτη είχε ως θέμα τις κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες των διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης. 

Επικοινωνιακές δεξιότητες όπως ενσυναίσθηση, συναισθηματική νοημοσύνη, 

ενεργητική ακρόαση, χιούμορ αποτελούν κατά την άποψη τους το «κλειδί» της 

επιτυχούς και αποτελεσματικής διοίκησης των διευθυντών.  Σε ξενόγλωσσες μελέτες 

δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά όπως του  Robles (2012) που μιλά για τις 

δέκα σημαντικότερες δεξιότητες εκ των οποίων συγκαταλέγονται η επικοινωνία και 

οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Των Romero,&Cruthirds(2006) οι οποίοι παρουσιάζουν 
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το χιούμορ ως σημαντική επικοινωνιακή δεξιότητα καθώς και τον ρόλο που επιτελεί 

στο επαγγελματικό περιβάλλον. 

  Οι δυο τελευταίες ερωτήσεις του οδηγού απαντούν στο τρίτο και τελευταίο 

ερευνητικό ερώτημα. Για τον σχηματισμό των ερωτήσεων βασιστήκαμε σε έρευνες 

που κατέγραψαν την αναγκαιότητα για επιμόρφωση των διευθυντών των σχολικών 

μονάδων σε διαφόρους τομείς, όπου ανάμεσα τους συγκαταλέγονται η επικοινωνία 

και οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι εν λόγω έρευνες είναι: των Νασαίνα, Τσιγκα το 

(1994), των Καταβάτη και Τσερεγκούνη το (2000-01) και των Παπαϊωάννου  

,Γιαβρίμη, Βαλκάνου και Κατσαφούρου το (2011). 
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3.2  Μέσο καταγραφής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα 

  

  Στην ποιοτική έρευνα η καταγραφή των δεδομένων της συνέντευξης  

πραγματοποιείται είτε μέσω ψηφιακής μαγνητοφώνησης είτε μέσω βίντεο. Μέσω των 

δυο αυτών βασικών μέσων, διατηρείται με απολυτή επιτυχία και μεγάλη ακρίβεια η 

ποιότητα των λεχθέντων των συνεντεύξεων. Στα  θετικά της γνωρίσματα 

συγκαταλέγεται και η διαπίστωση ότι παρουσιάζει έως έναν βαθμό την απεικόνιση 

της συναισθηματικής κατάστασης του συνεντευξιαζόμενου.  

  Στην παρούσα έρευνα, το μέσο καταγραφής δεδομένων της συνέντευξης ήταν το 

ψηφιακό μαγνητόφωνο. Το πλεονέκτημα του είναι ότι σε αντίθεση με τα παλιά 

δημοσιογραφικά μαγνητοφώνα παρέχει υψηλής ποιότητας καταγραφή.  Επίσης κατά 

την διάρκεια της συνέντευξης κρατηθήκαν σημειώσεις ελεύθερης μορφής οι οποίες  

θα διευκόλυναν αργότερα το έργο της απομαγνητοφώνησης. 

   Τέλος, αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι πως, οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν 

εξαρχής θετικοί ως προς την μαγνητοφώνηση τους με αποτέλεσμα να δώσουν με 

ιδιαίτερη ευκολία την συγκατάθεση τους. Ενημερώθηκαν πως το περιεχόμενο της 

συζητήσεως μας θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς 

σκοπούς και ότι θα διατηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και διασφάλιση στα λεγόμενα 

τους. Άλλωστε την θέση αυτή (περί εχεμυθείας και προστασίας προσωπικών 

δεδομένων των συνεντευξιαζόμενων)  επιτάσσει και ο κώδικας δεοντολογίας των 

συνεντεύξεων σε μια ποιοτική έρευνα (Mishler,1996:182-183). 

 

3.3  Απομαγνητοφώνηση  συνέντευξης 

 

 Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων ακολούθησε η διαδικασία της 

απομαγνητοφώνησης, όπου καταγράφηκαν τα στοιχεία εκείνα τα οποία απαντούν στα  

ερωτήματα του οδηγού. Στην ανάλυση των συνεντεύξεων ακολουθήθηκε η τεχνική 

της ομαδοποίησης η οποία βοήθησε στην καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

Τέλος στο παράρτημα της εργασίας ο αναγνώστης μπορεί να  βρει τα κυριότερα μέρη 

των απαντήσεων των συνεντευξιαζόμενων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 
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3.4 Προβλήματα στη διεξαγωγή συνέντευξης 

  

      ΩΩςς  ππρροοββλλήήμμαατταα  σσττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττηηςς  σσυυννέέννττεευυξξηηςς  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  θθεεωωρρηηθθοούύνν::  αα))    

ηη  εεππιιλλοογγήή  ττοουυ  ττόόπποουυ..  ΈΈππρρεεππεε  νναα  ββρρεεθθεείί  έέννααςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοοςς  ττόόπποοςς  οο  όόπποοιιοοςς  θθαα  

εεξξαασσφφάάλλιιζζεε  μμιιαα  ζζωωννττααννήή  κκααιι  χχωωρρίίςς  εεμμππόόδδιιαα  εεππιικκοοιιννωωννίίαα..  ΤΤεελλιικκάά  σσττιιςς  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  

σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς  εεππιιλλέέχχττηηκκεε  ττοο  γγρρααφφεείίοο  μμοουυ,,  σσττοονν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  μμοουυ  χχώώρροο  πποουυ  

ππλληηρροούύσσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  κκααιι  ττιιςς    κκααττάάλλλληηλλεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττηηςς  

σσυυννέέννττεευυξξηηςς..  ββ))  ΗΗ  έέλλλλεειιψψηη  χχρρόόννοουυ..  ΜΜεε  ττοουυςς  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς  

δδυυσσκκοολλεευυττήήκκααμμεε  νναα  ββρροούύμμεε  κκάάπποοιιοονν  εελλεεύύθθεερροο  χχρρόόννοο  γγιιαα  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  

σσυυννέέννττεευυξξηηςς..  ΕΕννδδεειικκττιικκάά  ααννααφφέέρροουυμμεε  ππωωςς  σσεε  ττρρεειιςς  ααππόό  ττιιςς  δδώώδδεεκκαα  ππεερριιππττώώσσεειιςς  

εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ηη  σσυυννέέννττεευυξξηη  ττοουυ  μμεεττααττέέθθηηκκεε  γγιιαα  άάλλλληη  ηημμέέρραα  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  οο  

εερρεευυννηηττήήςς  νναα  ξξεεφφύύγγεειι  ααππόό  ττοονν  ααρρχχιικκόό  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόό..  ΑΑππόό  ααυυττάά  πποουυ  κκααττεεννόόηησσαα  

ααλλλλάά  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  εεννηημμέέρρωωσσηη  ττοουυςς,,    δδιιααππίίσσττωωσσαα  ππωωςς  οο  φφόόρρττοοςς  ττωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  

ττοουυςς  σσεε  οοιικκοογγεεννεειιαακκόό  κκααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  εεππίίππεεδδοο  ααπποοττεελλοούύσσεε  ττηηνν  κκύύρριιαα  ααιιττίίαα  ττηηςς  

ππααρρααππάάννωω  κκωωλλυυσσιιεερργγίίααςς..  ΤΤέέλλοοςς    ωωςς  έένναα  ττρρίίττοο  ππρρόόββλληημμαα  εεκκλλααμμββάάννεεττααιι  κκααιι  ηη  

ααμμηηχχααννίίαα  ααρρκκεεττώώνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  σσττηη  χχρρήήσσηη  ττοουυ  μμααγγννηηττόόφφωωννοουυ..  ΣΣεε  μμεερριικκοούύςς  

εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς  πποουυ  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  νναα  υυππάάρρχχεειι  μμιιαα  ααννάάλλοογγηη  ααμμηηχχααννίίαα  ήήτταανν  δδιιόόττιι  γγιιαα  

ππρρώώττηη  φφοορράά  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσεε  μμιιαα  ττέέττοοιιαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα..  
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44..  Αποτελέσματα έρευνας   

  

        ΣΣεε  μμιιαα  πποοιιοοττιικκήή  έέρρεευυνναα,,  μμεεττάά  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  σσυυννεεννττεεύύξξεεωωνν  κκααιι  ττηηνν  

ααπποομμααγγννηηττοοφφώώννηησσηη  αακκοολλοουυθθεείί  ηη  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν..  ΟΟννοομμάάζζεεττααιι    ωωςς  

ττοο  σσττάάδδιιοο  ττηηςς  ααννάάλλυυσσηηςς  ((analyzing)   όόπποουυ  τταα  εεμμππεειιρριικκάά  δδεεδδοομμέένναα  τταα  οοπποοίίαα  

σσυυλλλλέέχχττηηκκαανν    ααππόό  ττιιςς  σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς  οομμααδδοοπποοιιοούύννττααιι,,  μμεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  ααππάάννττηησσηη  ττωωνν  

εερρεευυννηηττιικκώώνν  εερρωωττηημμάάττωωνν  πποουυ  ττέέθθηηκκαανν  σσεε  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  θθεεμμααττιικκήή  εεννόόττηητταα..  

  

1. Θεωρείτε ότι η επικοινωνία διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο επαγγελματικό 

περιβάλλον; Αν ναι ποιο είδος επικοινωνίας(λεκτική μη λεκτική επικοινωνία) 

έχει μεγαλύτερη επιρροή στο εργασιακό περιβάλλον που εργάζεσαι; 

Ερευνητικό ερώτημα 1 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που αντλήσαμε από την έρευνα, όλοι οι 

συνεντευξιαζόμενοι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, συμφωνήσαν πως η 

επικοινωνία αποτελεί το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης συμβίωσης. 

(π.χ. Ναι σίγουρα η επικοινωνία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης 

συμβίωσης πώς να μην διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο σε ένα επαγγελματικό 

περιβάλλον; / Σίγουρα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο και όχι μόνο στο επαγγελματικό 

περιβάλλον αλλά σε όλες τις σχέσεις των ανθρώπων /  η επικοινωνία διαδραματίζει 

σπουδαίο ρόλο όχι μόνο στο στον επαγγελματικό χώρο αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις 

της ζωής του ανθρώπου. Αποτελεί την βάση των διαπροσωπικών σχέσεων των 

ανθρώπων για αυτό και η σωστή χρήση της, και λειτουργία της διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων.) Επιβεβαιώνεται λοιπόν πως η επικοινωνία 

διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ζωή των ανθρώπων διότι η χρήση της, την καθιστά 

απαραίτητη στην συνύπαρξη τους.  

  Ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησης ποιο είδος επικοινωνίας, λεκτική μη 

λεκτική επικοινωνία έχει μεγαλύτερη επιρροή στο εργασιακό περιβάλλον που 

εργάζεσαι; Εννέα από τους δώδεκα συνεντευξιαζόμενους (έξι άνδρες τρεις γυναίκες) 

δήλωσαν πως μεγαλύτερη επιρροή έχει η λεκτική επικοινωνία. Οι υπόλοιποι 

τρεις(τρεις γυναίκες εκπαιδευτικοί) ανέφεραν πως ναι μεν έχει μεγαλύτερη επιρροή 

στο εργασιακό τους χώρο  η λεκτική επικοινωνία αλλά και η μη λεκτική επικοινωνία 
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διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. (π.χ. Εκπ.Γ.3 
2
 Νομίζω πως και τα δυο είδη επιτελούν 

σπουδαίο ρόλο με περισσότερο τη λεκτική επικοινωνία. / Εκπ.Γ.4 Πιστεύω η λεκτική με 

λιγότερο έως καθόλου τη μη λεκτική. /  Εκπ.Γ.6 Μεγαλύτερη επιρροή έχει σαφώς η 

λεκτική επικοινωνία αλλά και η μη λεκτική επικοινωνία έχει το δικό της ρόλο στο 

σχολείο μας.)Γίνεται επομένως αντιληπτό από το δείγμα της έρευνας, πως η λεκτική 

επικοινωνία έχει την μεγαλύτερη επιρροή με λιγότερο έως καθόλου η μη λεκτική. 

 

2. Πόσο σπουδαίο είναι για σένα να υπάρχει καλό επικοινωνιακό κλίμα στην 

εργασία σου;  

 

Ερευνητικό ερώτημα 1 

 

  Στο παραπάνω ερώτημα το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων, τόσο από την πλευρά 

των ανδρών εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των γυναικών εκπαιδευτικών 

συμφωνεί ότι το καλό επικοινωνιακό κλίμα παίζει σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα της εργασίας τους. (π.χ. Εκπ. Α.3 το καλό επικοινωνιακό  κλίμα 

στην εργασία δημιουργεί συνθήκες αποτελεσματικού και παραγωγικού έργου.. / Εκπ.Α. 

5   Είναι σπουδαίο γιατί εγώ προσωπικά πηγαίνω με περισσότερο κέφι στη δουλειά 

μου..  / Εκπ. Γ.2 Το καλό επικοινωνιακό κλίμα είναι από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την ομαλή διεξαγωγή της εργασίας μου... / Εκπ Γ.4 είναι πάρα πολύ 

σημαντικό να υπάρχει καλή επικοινωνία και γενικότερα καλό επικοινωνιακό κλίμα,  με 

όλους τους συναδέλφους διότι και αποδίδεις καλύτερα αλλά και διότι υπάρχει ένα 

ευχάριστο περιβάλλον που σε εμπνέει και σε ευχαριστεί να εργαστείς.) Επιβεβαιώνεται  

λοιπόν πως το καλό επικοινωνιακό κλίμα συμβάλει καθοριστικά στην μεγίστη δυνατή 

απόδοση των εκπαιδευτικών. 

 

 

3. Υπάρχει  καλό επικοινωνιακό περιβάλλον με τους συναδέλφους σου 

εκπαιδευτικούς και με τον διευθυντή σου; 

Ερευνητικό ερώτημα 1  

                                                           
2
 Για λόγους συντομίας  καθ όλη την πορεία ανάλυσης της ποιοτικής έρευνας, οι άνδρες εκπαιδευτικοί 

θα αναγράφονται με τα αρχικά  Εκπ  ο αριθμός συνέντευξης 1.2.3 κτλ και το γράμμα Α. Που θα 

προσδιορίζει τους άνδρες. Αντίστοιχα θα ισχύει και για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς π.χ. Εκπ  ο 

αριθμός συνέντευξης και το γράμμα Γ που θα προσδιορίζει τις γυναίκες. 
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  Το παραπάνω ερώτημα διαχωρίζεται σε δυο σκέλη α) «υπάρχει καλό επικοινωνιακό 

κλίμα με τους συναδέλφους σου εκπαιδευτικούς;» και β) «με το διευθυντή σου;» στο 

ερώτημα αυτό έξι από του δώδεκα εκπαιδευτικούς (τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες) 

μας ανέφεραν πως υφίσταται καλό επικοινωνιακό κλίμα στο σχολείο τους, τόσο με 

τους συναδέλφους τους όσο και με τον διευθυντή τους. (Π.χ. Εκπ Α.1 Ναι υπάρχει 

καλό επικοινωνιακό κλίμα, και καλή συνεργασία, και με τους συναδέλφους μου αλλά 

και με τον διευθυντή μας.. / Εκπ Γ.1 μπορώ να πω, πώς ναι δεν έχω αντιμετωπίσει 

μέχρι στιγμής, κάποια ιδιαίτερα προβλήματα με τους συναδέρφους μου , τους 

εκπαιδευτικούς, ότι διαφορές έχουμε προσπαθούμε αμοιβαία να τις επιλύουμε 

καθημερινά μέσα από την επικοινωνία στο γραφείο και τις ελεύθερες ώρες που έχουμε.. 

Επίσης, προς το παρόν, δεν έχω κάποιο πρόβλημα και με τον διευθυντή, διότι ήτανε εξ’ 

αρχής καθοδηγητικός και μας είχε δώσει σαφής οδηγίες για το ποιος είναι ο ρόλος μας 

και το τι πρέπει να κάνουμε.) Τρεις εκπαιδευτικοί από την πλευρά των ανδρών μας 

δήλωσαν πως εν μέρει υπάρχει καλό επικοινωνιακό κλίμα και με τις δυο πλευρές 

(εκπαιδευτικοί διευθυντής) αλλά όταν προκύψει ένα πρόβλημα ο καθένας προσπαθεί 

να καλύψει τον εαυτό του λειτουργώντας ατομικιστικά . (Π.χ. Εκπ Α.3 Σε γενικές 

γραμμές ναι. Όταν όμως υπάρχουν αντιπαραθέσεις τότε το κλίμα είναι άσχημο και ο 

καθένας κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Κατ αυτό τον τρόπο ενεργεί και ο διευθυντής 

μας.. /  Εκπ Α.4 Όχι πάντα! γιατί όλοι κοιτούν το συμφέρον τους ιδίως όταν 

δημιουργούνται προβλήματα  / Εκπ Α.5 Όχι πάντα, ανάλογα με κρισιμότητα της 

κατάστασης. Αν η κρισιμότητα της κατάστασης είναι μεγαλύτερη τότε βγαίνουν τα 

«μαχαίρια»..)  Τέλος τρεις εκπαιδευτικοί (ένας άνδρας και δυο γυναίκες) όπως 

προκύπτει από τα λεγόμενα της συνέντευξης τους έχουν  κακή επικοινωνία με μια 

από τις δυο πλευρές. Για παράδειγμα ένας άνδρας και μια γυναίκα εκπαιδευτικός 

έχουν ελάχιστη έως  κακή επικοινωνιακή σχέση με τους συναδέλφους τους. (Εκπ Α.6 

/ Με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς θα έλεγα πως δεν έχουμε καλό επικοινωνιακό 

κλίμα διότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι χωρισμένοι σε κλίκες, άλλοι λειτουργούν 

ατομικιστικά και γενικότερα υπάρχει μια όχι καλή κατάσταση που βεβαίως επηρεάζει 

σημαντικά το επικοινωνιακό κλίμα μεταξύ μας. Από την άλλη πλευρά όμως θα έλεγα 

πως με την διευθύντρια μου σε γενικές γραμμές υπάρχει καλή επικοινωνία. Είναι θα 

έλεγα εν μέρει επικοινωνιακό άτομο και προσπαθεί αρκετά να αντιστρέψει αυτό το 

κλίμα που επικρατεί στο σχολείο μας.. / Εκπ Γ.3 επικρατεί εν μέρει καλό επικοινωνιακό 

κλίμα …. υπάρχουν  όμως και εξαιρέσεις και αυτές οι εξαιρέσεις κυρίως αφορούν μια 

μικρή ομάδα εκπαιδευτικών οι οποίοι δυσκολεύονται στην επικοινωνία τους με εμάς 
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τους συναδέλφους τους με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν και την μεταξύ μας συνεργασία.  

Η διευθύντρια μας συγκεκριμένα είναι πολύ επικοινωνιακό άτομο και θα έλεγα πως 

καταφέρνει  επιτυχώς να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης της.) Αντίθετα από 

την άλλη μεριά μια γυναίκα εκπαιδευτικός δήλωσε πως οι επικοινωνιακές σχέσεις της 

με του τους συναδέλφους της είναι καλές, ενώ αντίθετα με τον διευθυντή της έχει, 

μηδαμινή έως κακή επικοινωνία. (Π.χ. Εκπ. Γ.4 / Θα έλεγα πως ναι ιδιαίτερα με τους 

συναδέλφους μου εκπαιδευτικούς υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία και συνεργασία και 

δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με τον διευθυντή μας όμως τα πράγματα είναι δύσκολα. 

Πρόκειται για ένα άτομο το όποιο έχει μεγάλο θέμα στο να επικοινωνεί και να 

συνεργάζεται, έχω πολύ κακή επικοινωνία μαζί του! Η θέση του, επιβάλλει να είναι 

επικοινωνιακός και εξωστρεφείς με όλους τους συναδέλφους, ενώ αυτός είναι ακριβώς 

το αντίθετο.) 

   Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την  παραπάνω ερώτηση είναι τα εξής: Οι 

έξι εκπαιδευτικοί δηλαδή οι μισοί, (τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες) μας δήλωσαν 

πως έχουν καλές επικοινωνιακές σχέσεις με τους συναδέλφους τους αλλά και με τον 

διευθυντή-τρια τους. Οι υπόλοιποι: (τρείς εκπαιδευτικοί) μας ανέφεραν πως ναι μεν 

έχουν καλές σχέσεις και με τις δυο πλευρές αλλά σε μια δυσκολία η ένα πρόβλημα ο 

καθένας λειτουργεί ατομικιστικά με αποτέλεσμα να «χαλάει» το επικοινωνιακό κλίμα 

που υφίσταται. Τέλος οι τρεις εναπομείναντες εκπαιδευτικοί(ένας άνδρας και δυο 

γυναίκες) έχουν κακή επικοινωνία με μια από τις δυο πλευρές. 

 

 

 

1.  Θεωρείται ότι η επικοινωνία προϋποθέτει κάποιες δεξιότητες, αν ναι ποιες  για 

σένα είναι περισσότερο σημαντικές; 

 Ενσυναίσθηση 

 Συναισθηματική νοημοσύνη 

 Ενεργητική ακρόαση  

 Χιούμορ 

 Δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας 

 

Ερευνητικό ερώτημα 2 

 

Στην παραπάνω ερώτηση το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων, συμφώνησε απόλυτα 

πως η επικοινωνία προϋποθέτει δεξιότητες, οι οποίες διευκολύνουν και καλυτερεύουν 
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το εκάστοτε πλαίσιο επικοινωνίας. Συνεργασία, αποφυγή παρεξηγήσεων, ανάπτυξη 

θετικού κλίματος, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας είναι έννοιες οι οποίες είναι 

συνυφασμένες με την χρησιμότητα και την σπουδαιότητα των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων σε οποιοδήποτε περιβάλλον επικοινωνίας. (Π.χ. Εκπ. Α.2   Φυσικά και 

προϋποθέτει διότι  οι δεξιότητες απλουστεύουν την επικοινωνία μας καθώς γίνονται πιο 

ξεκάθαροι οι ρόλοι μας και βελτιώνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις.. / Εκπ Γ.3 Βέβαια 

οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επικοινωνίας καθώς 

συμβάλουν σημαντικά στην δημιουργία ενός θετικού κλίματος συνεργασίας είτε σε 

φιλικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο.)  

  Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης σχετίζεται με το ποιες κατά τους εκπαιδευτικούς 

δεξιότητες είναι περισσότερο σημαντικές.  Αξίζει να σημειωθεί πως τρεις από τους 

δώδεκα εκπαιδευτικούς( Εκπ.Γ.1, Εκπ Γ.3, Εκπ Γ.4) απάντησαν πως όλες είναι 

σημαντικές, όμως η βαρύτητα που δίνουν σε κάθε μια από αυτές ποικίλοι σε καθέναν 

από αυτούς.      

 

Συχνότητα προτίμησης επικοινωνιακών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς 

                                                        (Σχ1.6)  
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   Οι προτιμήσεις σχετικά με την σημαντικότητα των δεξιοτήτων παρουσιάζονται στο 

παραπάνω γράφημα. Οι δεξιότητες με την μεγαλύτερη προτίμηση είναι: Πρώτες οι 

δεξιότητες της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, Δεύτερη σε προτίμηση έρχεται 

η ενεργητική ακρόαση, ακολουθούν η συναισθηματική νοημοσύνη με το χιούμορ που 

καταγράφουν ιδία ποσοστά και τελευταία σε προτίμηση έρχεται η ενσυναίσθηση. 

 

2. Θεωρείτε ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες συμβάλουν σημαντικά στη λειτουργία 

και την αποτελεσματική διοίκηση του σχολείου; 

 

Ερευνητικό ερώτημα 2 

 

   Στην ερώτηση αυτή το σύνολο των εκπαιδευτικών(άνδρες, γυναίκες) μας ανέφερε 

πως ο ρόλος της επικοινωνίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι σημαντικός 

καθώς τόσο η λειτουργία όσο και η διοίκηση της σχολικής μονάδας βασίζεται σε 

μεγάλο βαθμό σε αυτές. (Π.χ. Εκπ.Α.2 Αναμφίβολα. Το σχολείο αποτελεί μια μικρή 

κοινωνία  η λειτουργία του και η αποτελεσματική άσκηση διοίκησης εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από τον διευθυντή. Για αυτό κατ εμέ οφείλει να έχει σε μεγάλο βαθμό 

ανεπτυγμένες τις επικοινωνιακές δεξιότητες για να καταφέρει να επιβληθεί, με την καλή 

πάντα έννοια, αλλά και να ηγηθεί αυτής της «κοινωνίας». / Εκπ.Α.5 Βεβαίως και 

συμβάλουν καθώς δημιουργούν ευχάριστο σχολικό κλίμα που βασίζεται στην σωστή 

επικοινωνία όλων των μελών που δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός 

σχολείου. Ειδικότερα όσον αφορά τη διοίκηση που διοίκηση στο σχολείο ασκείται από 

τον διευθυντή θα έλεγα πως οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν ένα ισχυρό 

«όπλο»  για αυτόν. /  Εκπ. Γ.1  Ναι φυσικά, δεν γίνεται να λειτουργήσει ο σχολικός 

οργανισμός χωρίς να υπάρχει επικοινωνία και επικοινωνιακές δεξιότητες. Είναι 

απαραίτητες σ’ όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας μας. Δεν μπορούνε να 

συνεργαστούνε οι εκπαιδευτικοί χωρίς αυτές. Μέσω αυτών επιλύονται καθημερινά 

προβλήματα, δημιουργείται οικειότητα, εμπιστοσύνη και αναπτύσσονται συναδερφικές 

σχέσεις..  Στο θέμα της διοίκησης της σχολικής μονάδας συμβάλλουν καθοριστικά στην 

επιτυχής άσκηση διοίκησης από τον διευθυντή. /  Εκπ.Γ.4 Λειτουργία και διοίκηση του 

σχολείου δεν νοείται χωρίς επικοινωνία και επικοινωνιακές δεξιότητες. Το σχολείο ως 

ένας μικρόκοσμος στηρίζεται και λειτουργεί στην επικοινωνία όλων των ατόμων που 

βρίσκονται σε αυτό. Ως προς το θέμα της διοίκησης, οι επικοινωνιακές δεξιότητες 
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αποτελούν για τον κάθε διευθυντή του σχολείου το απαραίτητο εφόδιο που θα πρέπει να 

διαθέτει αν θέλει να διοικήσει σωστά.  

    Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από τις απόψεις που εξέφρασαν οι  συνεντευξιαζόμενοι 

εκπαιδευτικοί, πως οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν βασικά «εργαλεία» 

επιτυχούς διοίκησης και σωστής λειτουργιάς της σχολικής μονάδας. 

 

3. Διαθέτει ο διευθυντής του σχολείου σας επικοινωνιακές δεξιότητες;  Αν ναι ποιες 

είναι αυτές; Και ποιες για σένα είναι περισσότερο σημαντικές να διαθέτει; 

 

 Ερευνητικό ερώτημα 2 

 

  Η παραπάνω ερώτηση διακρίνεται σε τρία μέρη. Το δεύτερο μέρος αποτελεί 

προϋπόθεση του πρώτου, ενώ το τρίτο δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

εκφράσουν την γνώμη τους, σχετικά με το ποιες επικοινωνιακές δεξιότητες θεωρούν 

ότι είναι περισσότερο σημαντικές να διαθέτει ο διευθυντής. Στο πρώτο και το δεύτερο 

μέρος της ερώτησης, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ως εξής: Αυτό που θα πρέπει να 

σημειώσουμε εξαρχής, είναι ότι όλοι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως διαθέτουν οι 

διευθυντές τους  τουλάχιστον έστω και μια επικοινωνιακή δεξιότητα. Δυο από τους 

δώδεκα εκπαιδευτικούς (ένας άνδρας, μια γυναίκα) απάντησαν πως οι διευθυντές 

τους, διαθέτουν κατά την γνώμη τους όλες τις προαναφερθείσες δεξιότητες. (Π.χ. Εκπ 

Α.2 Μιλάμε για ένα άτομο επικοινωνιακό, συγκαταβατικό, αυστηρό όταν χρειάζεται, 

ικανό να ακούσει τον συνομιλητή του και πρόθυμο να δεχτεί μια διαφορετική άποψη. 

Παράλληλα έχει την ικανότητα να περάσει με τον τρόπο του τα κατάλληλα μηνύματα 

αλλά παράλληλα ένα άτομο το οποίο δεν χάνει το χιούμορ του και έτοιμο να συζητήσει  

το οποιοδήποτε πρόβλημα απασχολεί τον συνάδελφό του. Νομίζω ότι διαθέτει όλες τις 

δεξιότητες που μιλήσαμε πριν, δεν χρειάζεται κάποια άλλη... / Εκπ Γ.1 Ευτυχώς ο 

διευθυντής μου, στην σχολική μονάδα που εργάζομαι διαθέτει όλες τις παραπάνω 

επικοινωνιακές δεξιότητες σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Μπορώ να πω ότι είναι τυχερή σ’ 

αυτό…  

 Σχετικά με τις άλλες δεξιότητες, εκτός των δυο που αναφερθήκαμε πιο πάνω που 

κατέχουν όλες τις προαναφερθείσες του οδηγού οι υπόλοιποι σύμφωνα πάντα με τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών, καταγράφονται ως εξής:  Και οι δέκα διευθυντές  

κατέχουν δεξιότητες λεκτικής επικοινωνίας. Δεξιότητες μη λεκτικής επικοινωνίας 
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βρέθηκε να έχουν πέντε διευθυντές.  Ενεργητική ακρόαση, τρεις διευθυντές.  

Ενσυναίσθηση, δυο διευθυντές. Χιούμορ, δυο διευθυντές. Ενώ τέλος συναισθηματική 

νοημοσύνη κανένας διευθυντής. Οι δεξιότητες των διευθυντών τους διαφαίνονται 

αναλυτικά και στο παρακάτω ραβδόγραμμα.  

Επικοινωνιακές δεξιότητες που διαθέτουν οι διευθυντές των υπό διερεύνηση 

εκπαιδευτικών (Σχ. 1,7) 

  

 

     Στο τρίτο μέρος της ερώτησης (Ποιες δεξιότητες κατά την γνώμη των 

εκπαιδευτικών είναι περισσότερο σημαντικές να διαθέτει ένας διευθυντής;) όλοι οι 

εκπαιδευτικοί (εκτός των δυο) απάντησαν ότι θα πρέπει να τις κατέχουν όλες τις 

προαναφερθείσες του οδηγού. (Π.χ. Εκπ.Γ.2 Θα ήθελα να τις διαθέτει όλες θα ήταν 

μεγάλο πλεονέκτημα και για τον ίδιο αλλά και για μας τους εκπαιδευτικούς που 

συναναστρεφόμαστε καθημερινά μαζί του.  /  Εκπ Γ.3 Για μένα ένας διευθυντής θα 

πρέπει να τις κατέχει  όλες  δεν υπάρχει  περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές θα πρέπει  

να τις κατέχει όλες. / Εκπ.Α.3 Θα έπρεπε να διαθέτει ακόμη χιούμορ, ενσυναίσθηση, 

συναισθηματική νοημοσύνη  και μη λεκτική επικοινωνία. δηλαδή όλες;; Ναι βέβαια 

είναι απαραίτητες για μια τέτοια θέση!  Εκπ Α.4 Θα ήθελα να διαθέτει χιούμορ, 

ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση καθώς και δεξιότητες μη λεκτικής επικοινωνίας 

πιστεύω  ότι όλες  είναι απαραίτητες για τον διευθυντή,  Η θέση του επιτάσσει να τις 

κατέχει όλες  αλλιώς δεν θα μπορεί να σταθεί επιτυχώς στην θέση του.. Δεν γίνεται   

είναι απαραίτητες συναναστρέφεται με τόσα άτομα κάθε μέρα!) το συμπέρασμα το 

οποίο αντλεί κανείς από την παραπάνω ερώτηση είναι ότι ελάχιστο ποσοστό 

διευθυντών κατέχει όλες τις επικοινωνιακές δεξιότητες του οδηγού, όλοι οι άλλοι 
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εκτός των δεξιοτήτων λεκτικής επικοινωνίας διαθέτουν μερικές έως καθόλου από τις 

προαναφερθείσες. Ως προς το τρίτο σκέλος της ερώτησης όλοι οι εκπαιδευτικοί 

συμφωνούν απόλυτα και επιθυμούν οι διευθυντές τους να διακατέχονται από όλες τις  

επικοινωνιακές δεξιότητες του οδηγού. 

 

4. Πιστεύεις ότι είναι απαραίτητη η επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα 

επικοινωνίας και επικοινωνιακών δεξιοτήτων; 

   

Ερευνητικό ερώτημα 3          

  Στην ερώτηση αυτή πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (έξι άντρες και τέσσερις 

γυναίκες) πιστεύουν απόλυτα ότι είναι απαραίτητη και αναγκαία όπως 

χαρακτηριστικά μας είπαν η επιμόρφωση των διευθυντών στο κομμάτι της 

επικοινωνίας και τον επικοινωνιακών δεξιοτήτων. (Π.χ. Εκπ. Α.2 Ασφαλώς, καθώς 

βρισκόμαστε σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη εποχή με τα δεδομένα να αλλάζουν γύρω 

μας. Ο διευθυντής έχει να κάνει με συναδέλφους και των δυο φύλων μαθητές ,γονείς 

αλλά και εμπλεκόμενους φορείς οπότε θα πρέπει να είναι πάντα έτοιμος να 

ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε περίσταση και να του τύχει. / Εκπ. Α. 6  Η επιμόρφωση 

στους τομέα της επικοινωνίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη 

για τους διευθυντές και των δυο σχολικών βαθμίδων. Είτε αυτοεπιμορφωθεί μόνος του 

ή μέσα από κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα από αυτά που παρέχει η πολιτεία πρέπει 

να το κάνει απαραίτητα. Δεν γίνεται τα δεδομένα συνεχώς αλλάζουν δεν μπορεί να 

μένει πίσω από τις εξελίξεις.. / Εκπ Γ. 2 Επιβάλλεται η επιμόρφωση των διευθυντών. 

Δεν είναι δυνατών άνθρωποι με θέσεις ευθύνης να μην έχουν επικοινωνιακές 

δεξιότητες. / Εκπ Γ. 3 Ναι βέβαια η επιμόρφωση είναι αναγκαία  υπάρχει μεγάλο κενό 

στο εν λόγο κομμάτι). Οι υπόλοιποι δυο εκπαιδευτικοί από την πλευρά των γυναικών 

θεωρούν η καθεμιά για του δικούς της λογούς θεωρούν πως δεν είναι απαραίτητη η 

επιμόρφωση των διευθυντών στο συγκεκριμένο κομμάτι. ( Π.χ. Εκπ.Γ.1  Δεν πιστεύω 

ότι χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη επιμόρφωση, θεωρώ ότι είναι στον χαρακτήρα του 

κάθε ανθρώπου. Ο διευθυντής οφείλει να αφήνει τον άλλο να ολοκληρώσει το τι θέλει 

να πεί και μετά να τοποθετείται..{Είναι καθαρά και μόνο στον χαρακτήρα ενός 

διευθυντή, πόσο χρόνο αφιερώνει ο ίδιος να εκδηλώσει τις απόψεις του, να ακούσει 

τους άλλους συναδέρφους χωρίς να διακόπτει, εμποδίζοντας την ομαλή ροή της 

επικοινωνίας, και στο ποσό χρόνο θα ξοδέψει να τα διαχειριστεί και να καταλήξει στο 

σωστό για όλους.} /  Εκπ. Γ.6  Εγώ δεν νομίζω ότι οι διευθυντές χρειάζονται κάποια 
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ιδιαίτερη επιμόρφωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή με την έννοια ενός 

θεσμοθετημένου προγράμματος από την πολιτεία. Πιστεύω ότι από μόνος του ο 

διευθυντής θα πρέπει να προσπαθεί να βελτιώσει την επικοινωνιακή του ικανότητα είτε 

διαβάζοντας σχετικά, είτε δίνοντας περισσότερο χρόνο για ακρόαση στους συνομιλητές 

του. Άλλωστε οι περισσότερες επικοινωνιακές δεξιότητες που μου ανέφερες σχετίζονται 

νομίζω με το πόσο χρόνο δίνουμε στον συνομιλητή μας να τον ακούσουμε.) Το 

συμπέρασμα που αντλήσαμε από την παραπάνω ερώτηση υπαγορεύει την 

αναγκαιότητα επιμόρφωσης των διευθυντών στο αντικείμενο της επικοινωνίας και 

των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

 

5. Κατά την γνώμη σου ο διευθυντής σου χρειάζεται επιμόρφωση σε αυτούς τους 

τομείς; 

 

Ερευνητικό ερώτημα 3 

 

  Στο τελευταίο ερώτημα του οδηγού συνέντευξης, οι συνεντευξιαζόμενοι 

εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που υπηρετούν 

χρειάζεται επιμόρφωση στους προαναφερόμενους τομείς. Εννέα από τους δώδεκα 

εκπαιδευτικούς (πέντε άνδρες και τέσσερις γυναίκες) θεωρούν πρωταρχικής 

σημασίας την επιμόρφωση για τους διευθυντές τους. (Π.χ. Εκπ Α.1 Ναι βέβαια! κάθε 

στέλεχος χρειάζεται επιμόρφωση στον τομέα της επικοινωνίας και των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων /  Εκπ Α. 6 Οπωσδήποτε  είναι ένα κομμάτι που είναι χρήσιμο και για τον 

ίδιο και για την θέση που κατέχει. / Εκπ. Γ.3 Ναι. αν και όπως σου είπα είναι παρά 

πολύ επικοινωνιακό άτομο η επιμόρφωση είναι πάντοτε χρήσιμη. / Εκπ. Γ.4 

Οπωσδήποτε πρέπει να το κάνει άμεσα. Οι υπόλοιποι τρεις εκπαιδευτικοί (ένας 

άνδρας και δυο γυναίκες) θεωρούν ότι οι διευθυντές τους δεν χρειάζεται να 

επιμορφωθούν σε αυτούς τους τομείς. Υποστηρίζουν ότι οι διευθυντές τους είναι 

ιδιαίτερα επικοινωνιακά άτομα και κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες του οδηγού. ( Π.χ. Εκπ. Α.2 Δεν θα το έλεγα, ο διευθυντής μου θεωρώ ότι 

έχει ό,τι απολύτως χρειάζεται  για να επιτύχει στο έργο του. Είναι πολύ επικοινωνιακό 

άτομο και διακατέχεται νομίζω σε μεγάλο βαθμό από τις προαναφερθείσες δεξιότητες. / 

Εκπ Γ.1 Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη επιμόρφωση.. η καθημερινή 

συναναστροφή με κόσμο εκτός σχολείου αλλά και με συναδέρφους στην συγκεκριμένη 

περίπτωση εντός της σχολικής μονάδας, βοηθάνε αρκετά πιστεύω στο να είναι ανεκτός. 
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Όταν ο ίδιος προσωπικά, είναι συνειδητοποιημένος, οφείλει να γνωρίζει ότι είναι 

σημαντική η συνύπαρξη, δεν γίνεται να περνάνε όλα από το χέρι του διότι δεν είναι η 

αυθεντία. Ως εκ τούτου, όταν έχει μάθει να επικοινωνεί και όταν έτσι είναι πλασμένος ο 

χαρακτήρας, είναι συνηθισμένος δηλαδή στο να αναπτύσσει διάλογο και στο να 

λαμβάνει υπόψη του  τους  άλλους συναδέρφους, δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα 

προβλήματα και δεν έχει ανάγκη από καμία επιμόρφωση..)  

Συνοψίζοντας λοιπόν, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (εννέα από τους δώδεκα, 

ποσοστό 75%) θεωρεί ότι οι διευθυντές τους θα πρέπει απαραίτητα να επιμορφωθούν 

σε αυτούς τους τομείς. Ενώ οι υπόλοιποι τρείς (ποσοστό 15%) κρίνουν  ότι οι 

διευθυντές τους δεν χρειάζεται να επιμορφωθούν. 

  

Αναγκαιότητα ή μη επιμόρφωσης των διευθυντών στους τομείς επικοινωνία και Eπικ. 

Δεξιότητες(Σχ.1,8) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Αναγκαιότητα 
επιμόρφωσης των 
Διευθυντών στον 

τομεα 
Επικοινωνία- Επικ. 

Δεξιότητες 75% 

Δεν χρειάζονται 
επιμόρφωση οι 
Διευθυντές μας  

15% 
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5. Συζήτηση αποτελεσμάτων έρευνας 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Μετά το στάδιο της ανάλυσης των συνεντεύξεων ακολουθεί πάντοτε σε μια ποιοτική 

έρευνα  το στάδιο της επιβεβαίωσης ή του ελέγχου κατά τον Kvale . Το συγκεκριμένο 

στάδιο έχει ως στόχο την σύνδεση των ερευνητικών δεδομένων με το θεωρητικό 

πλαίσιο και τον έλεγχο της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των ερευνητικών 

πορισμάτων.  

1. Θεωρείτε ότι η επικοινωνία διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο επαγγελματικό 

περιβάλλον; Αν ναι ποιο είδος επικοινωνίας(λεκτική μη λεκτική επικοινωνία) 

έχει μεγαλύτερη επιρροή στο εργασιακό περιβάλλον που εργάζεσαι; 

   Από τα ευρήματα της έρευνας μας διαπιστώσαμε πως το σύνολο των εκπαιδευτικών 

πιστεύει πως η επικοινωνία δεν διαδραματίζει μόνο σπουδαίο ρόλο στο 

επαγγελματικό περιβάλλον, αλλά αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης  

και της συνύπαρξης των ανθρώπων. Οι απόψεις αυτές των εκπαιδευτικών συνδέονται 

απόλυτα με τις βιβλιογραφικές αναφορές που καταγράψαμε στο θεωρητικό μέρος της 

εργασίας μας. Για παράδειγμα, για τον Λούτα (2012) η επικοινωνία αποτελεί τον 

θεμέλιο λίθο πάνω στον όποιο ακουμπάμε όλες οι ανθρώπινες σχέσεις. Για έναν άλλο 

ερευνητή τον Miller (2000) η επικοινωνία αποτελεί το απαραίτητο «εργαλείο» στην 

συνύπαρξη του ανθρώπου με τους συνανθρώπους του. Γενικότερα, πάντως οι 

απόψεις των περισσότερων των ερευνητών ταυτίζονται με την άποψη, πως η 

επικοινωνία αποτελεί ένα πανανθρώπινο φαινόμενο που καθιστά απαραίτητη σε όλες 

τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου( Satir,1989; Πιπερόπουλος,1994). Ως προς τα 

βασικά είδη της επικοινωνίας δηλαδή την λεκτική και την μη λεκτική επικοινωνία, η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της έρευνας θεωρεί πως η λεκτική επικοινωνία έχει 

μεγαλύτερη επιρροή στον εργασιακό τους χώρο, χωρίς όμως να παραμερίζεται και η 

μη λεκτική επικοινωνία καθώς για πολλούς επιτελεί σπουδαιότατο ρόλο. Η θέση αυτή 

των εκπαιδευτικών για τις δυο μορφές επικοινωνίας τεκμηριώνεται σε μεγάλο βαθμό 

και από το βιβλιογραφικό μέρος της εργασίας μας. Τόσο η λεκτική επικοινωνία με τις 

δυο βασικές μορφές της (γραπτός προφορικός λόγος), όσο και η μη λεκτική 

επικοινωνία(γλώσσα του σώματος) επιτελούν σπουδαίο ρόλο καθώς επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό το εργασιακό περιβάλλον των ατόμων. Η λεκτική επικοινωνία με τον 

γραπτό λόγο από την μια πλευρά, αποτελεί σημαντική δεξιότητα για κάθε άτομο το 

οποίο μπορεί να τον χρησιμοποιήσει σωστά. Η ικανότητα επιμελημένης σύνταξης 
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κείμενου, η σωστή αποτύπωση της γλώσσας γραπτά,  η σαφήνεια του, το 

φροντισμένο λεξιλόγιο, η σωστή παράθεση επιχειρημάτων, αποτελούν σημαντικές 

δεξιότητες και στην προσωπική αλλά και στην επαγγελματική ζωή του κάθε άτομου 

που χρησιμοποίει τον γραπτό λόγο (Μπακιρτζής,1996). Από την άλλη πλευρά και ο 

προφορικός λόγος κατά τον Brunstein & τους συνεργάτες του (2007) διαδραματίζει 

σπουδαίο ρόλο στις διαπροσωπικές μας σχέσεις σε προσωπικό και σε επαγγελματικό 

επίπεδο επηρεάζοντας σημαντικά τις σχέσεις μας. Η μη λεκτική επικοινωνία γνωστή 

και ως η γλώσσα του σώματος, παρότι στην έρευνα μας δεν έχει μεγάλη επιρροή στον 

επαγγελματικό χώρο των συνεντευξιαζόμενων εκπαιδευτικών, εντούτοις από το 

θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας διαπιστώθηκε πως ο ρόλος της είναι σημαντικός. Οι 

εκφράσεις του προσώπου, η βλεματική επαφή, η χειραψία, οι κινήσεις των χεριών, 

και του προσώπου, η ενδυμασία αποτελούν βασικά στοιχεία της, και επηρεάζουν 

σημαντικά τις σχέσεις των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα(Mccskey,2002; Βρετός,et 

al.,2003; Δεριζιώτης et al.,2006; Κοὐρτη,2007). 

2. Πόσο σπουδαίο είναι για σένα να υπάρχει καλό επικοινωνιακό κλίμα στην 

εργασία σου;  

 

3. Υπάρχει  καλό επικοινωνιακό περιβάλλον με τους συναδέλφους σου 

εκπαιδευτικούς και με τον διευθυντή σου; 

 

  Τα δυο αυτά ερωτήματα του οδηγού συνέντευξης, έδωσαν την δυνατότητα στους 

συνεντευξιαζόμενους εκπαιδευτικούς να μιλήσουν για την σημαντικότητα του καλού 

επικοινωνιακού κλίματος γενικά, αλλά και για τον επαγγελματικό τους χώρο δηλαδή 

το σχολείο.  Ο επαγγελματικός χώρος αποτελεί έναν από τους βασικούς τόπους 

επικοινωνίας και συνύπαρξης των ατόμων. Τα άτομα έρχονται σε επαφή μεταξύ του, 

ανταλλάσσουν απόψεις, σκέψεις και πληροφορίες. Το επικοινωνιακό κλίμα του 

επαγγελματικού χώρου, όταν διέπεται από βασικές αρχές (ομαδικό πνεύμα, 

συνεργασία, αλληλοσεβασμός) αρχές που στηρίζονται και δεν μπορούν να υπάρξουν 

χωρίς την  επικοινωνία τότε αυτό το κλίμα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

αποδοτικότητα τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων 

(Μπουραντάς,2002; Γουρναρόπουλος,2007 ). Η παραπάνω θέση βρίσκει σύμφωνους 

τους εκπαιδευτικούς της έρευνας μας, καθώς κατά την άποψη τους, το καλό 

επικοινωνιακό κλίμα συμβάλει καθοριστικά στην καλύτερη δυνατή απόδοση των 
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εκπαιδευτικών. Στο ερώτημα εάν υπάρχει καλό επικοινωνιακό περιβάλλον με τους 

συναδέλφους σου και με τον διευθυντή σου, τα ευρήματα που αποκομίσαμε ήταν 

σημαντικά. Μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών έχει καλές επικοινωνιακές σχέσεις και 

με τις δυο πλευρές, ενώ μικρότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι λιγότερο καλές και οι 

τελείως κακές με μια από τις δυο πλευρές. Τα παραπάνω ευρήματα επαληθεύονται εν 

πολλοίς στο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποίησε εκτενή αναφορά για την 

σπουδαιότητα του καλού επικοινωνιακού κλίματος στο σχολείο.  Διαπιστώθηκε πως 

το σχολείο, ως ένας ιδιότυπος οργανισμός, αποτελείται από ένα σύνολο ανθρώπων με 

κοινούς σκοπούς και στόχους και η λειτουργία του στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 

σωστή επικοινωνία των μελών του. Η  Συνύπαρξη τόσο των εκπαιδευτικών μεταξύ 

του όσο και με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας προϋποθέτει την καλή 

επικοινωνία ως βασικού συντελεστή για τον συντονισμό και την συνεργασία τους 

(Μπουραντάς,2002). Άλλωστε η φύση των εργασιών που λαμβάνουν χωρά εντός του 

σχολικού πλαισίου απαιτούν την επικοινωνία και την συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων μελών. Επίσης στο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, διαπιστώθηκε 

πως η επικοινωνιακή ικανότητα του διευθυντή αποτελεί σημαντικότατο προσόν για 

τον ίδιο, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου του, το αφιερώνει στην 

επικοινωνία (Hoy&Miskel,1996). Άρα λοιπόν η δημιουργία δίαυλων επικοινωνίας με 

όλους τους εμπλεκομένους φορείς αλλά και με τον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά 

συμβάλλει στη δημιουργία ειλικρινών σχέσεων και σχέσεων αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης(Μπρίνια,2008;Σαΐτής&Σαΐτη,2011).Δημιουργεί το κατάλληλο 

επικοινωνιακό κλίμα στο οποίο κυριαρχεί ο σεβασμός, η αμοιβαία κατανόηση και η 

συνενεργατικότητα. Έννοιες απαραίτητες για την διατήρηση του καλού 

επικοινωνιακού περιβάλλοντος, που αν εκλείψουν δημιουργούνται προβλήματα και 

εντάσεις. (Τζώτζου & Αναστασόπουλος2005; Πολέμη-Τοδούλου,2012). 

 

4. Θεωρείται ότι η επικοινωνία προϋποθέτει κάποιες δεξιότητες, αν ναι ποιες  για 

σένα είναι περισσότερο σημαντικές; 

 Ενσυναίσθηση 

 Συναισθηματική νοημοσύνη 

 Ενεργητική ακρόαση  

 Χιούμορ 

 Δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας 

5. Θεωρείτε ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες συμβάλουν σημαντικά στη 

λειτουργία και την αποτελεσματική διοίκηση του σχολείου; 
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6.  Διαθέτει ο διευθυντής του σχολείου σας επικοινωνιακές δεξιότητες;  Αν ναι 

ποιες είναι αυτές; Και ποιες για σένα είναι περισσότερο σημαντικές να διαθέτει; 

 

Στις τρεις παραπάνω ερωτήσεις του οδηγού, οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί 

κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις σχετικά το ποσό σημαντικές είναι οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες για αυτούς. Ποιο ρολό επιτελούν στην εξασφάλιση αποτελεσματικής 

διοίκησης, ποιες από τις προαναφερόμενες του οδηγού διαθέτουν οι διευθυντές τους 

και ποιες οι ίδιοι θεωρούν περισσότερο σημαντικές να διαθέτει ένας  διευθυντής. Το 

σύνολο των εκπαιδευτικών συμφωνεί απόλυτα πως η επικοινωνία προϋποθέτει 

επικοινωνιακές δεξιότητες που διευκολύνουν και καλυτερεύουν το πλαίσιο 

επικοινωνίας. Αποτελούν ένα ιδιαίτερο και σημαντικό προσόν για κάθε άτομο που 

προσπαθεί να σταθεί και να εξελίχθη στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Επίσης 

σύμφωνα πάντα με τους ίδιους, συμβάλλουν στην  δημιουργία κατάλληλου  θετικού  

κλίμα συνεργασίας στον προσωπικό και στον επαγγελματικό τομέα του κάθε ατόμου. 

Οι θέσεις αυτές των εκπαιδευτικών επαληθεύονται απόλυτα από το βιβλιογραφικό 

μέρος της εργασίας.  Κατά τον Hoggatt (2003) επικοινωνία και επικοινωνιακές 

δεξιότητες αποτελούν βασικά προσόντα όχι μονό για την πρόσληψη σε κάποια θέση 

αλλά και για την διατήρηση αυτής της θέσης. Ανάλογες απόψεις συναντούμε και 

στον  Robles (2012) καθώς θεωρεί πως αποτελούν σημαντικά προσόντα που 

επιζητούν οι σύγχρονοι εργοδότες από του εργαζόμενους. Ο ίδιος μάλιστα φτάνει στο 

σημείο να υποστηρίξει πως η επικοινωνία θεωρείται αυτοσκοπός καθώς κατά την 

γνώμη του, συμβάλλει στην μείωση της ανεργίας και την αύξηση της 

παραγωγικότητας.  

  Ως προς την σημαντικότητα με την οποία επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί της 

επικοινωνιακές δεξιότητες ποικίλοι. Ενώ θα περίμενε κανείς το σύνολο των 

εκπαιδευτικών να απαντήσει πως όλες είναι σημαντικές μικρό ποσοστό θεωρεί κάτι 

τέτοιο (τρεις από τους δώδεκα). Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως 

περισσότερο σημαντικές είναι δεξιότητες της λεκτικής και της μη λεκτικής 

επικοινωνίας την δεύτερη θέση καταλαμβάνουν οι δεξιότητες της ενεργητικής 

ακρόασης,  ακολουθούν η συναισθηματική νοημοσύνη με το χιούμορ και  την 

τελευταία θέση σε προτίμηση καταλαμβάνει η ενσυναίσθηση. Ο λόγος που προφανώς 

συμβαίνει κάτι τέτοιο κατά την άποψη του ερευνητή, είναι ότι οι εκπαιδευτικοί, στην 
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παρούσα ερώτηση εκφράζουν την προσωπική τους επιλογή δείχνοντας μεγαλύτερη 

προτίμηση σε ορισμένες από αυτές.   Στην ερώτηση εάν οι επικοινωνιακές δεξιότητες 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην λειτουργία και την διοίκηση της σχολικής 

μονάδας; Το σύνολο των εκπαιδευτικών όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα 

θεωρεί πως ο ρόλος τους είναι σημαντικός στην εξασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας και της αποτελεσματικής διοίκησης.  Η θέση αυτή, ταυτίζεται απόλυτα 

με το θεωρητικό μέρος. Ειδικότερα ο διευθυντής, το άτομο δηλαδή το οποίο ασκεί 

διοίκηση και είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας 

απαραίτητα θα πρέπει  να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες είναι αναγκαίες καθώς κατά τον Ζαβλάνο (1989) το 78% του 

επαγγελματικού του χρόνου καταλαμβάνει η επικοινωνία του, με όλα τα 

εμπλεκόμενα άτομα που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός σχολικής μονάδας.  Το 

ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και μεγαλύτερο αν προκύψουν περεταίρω προβλήματα 

που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου που διοικεί. Άρα η 

αποτελεσματική εκπαιδευτική πολιτική σε συνδυασμό με τις επικοινωνιακές του 

δεξιότητες και τα ηγετικά του προσόντα αποτελούν τα «κλειδιά» της 

αποτελεσματικής λειτουργίας και διοίκησης της σχολικής μονάδας (Μπρίνια,2008). 

Η ιδία άποψη εκφράζεται και από τον Κατσαρό(2008), καθώς και από πρόσφατη 

έρευνα των Αργυροπούλου/ Συμεωνίδη.  Μεταξύ των πορισμάτων που κατέληξε η 

έρευνα αυτή ήταν πως: «οι εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  ααπποοττεελλοούύνν  ττοο  κκααττεεξξοοχχήήνν  

σσττοοιιχχεείίοο  ττωωνν  ααννθθρρωωππίίννωωνν  σσχχέέσσεεωωνν  κκααιι  έέχχεειι  μμεεγγάάλληη  σσηημμαασσίίαα  οο  δδιιεευυθθυυννττήήςς  νναα  ττιιςς  

δδιιααθθέέττεειι,,  κκααιι  αανν  δδεενν  ττιιςς  δδιιααθθέέττεειι  οοφφεείίλλεειι  νναα  ττιιςς  ααπποοκκττήήσσεειι»»..  ΑΑυυττέέςς  ττοονν  ββοοηηθθοούύνν  όόχχιι  

μμόόννοο  σσττηηνν    ππρροοώώθθηησσηη  κκααιι  ττηηνν  δδιιεεκκππεερρααίίωωσσηη  ττοουυ  δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  ααλλλλάά  κκααιι  

σσττηηνν  δδιιααττήήρρηησσηη  ττηηςς  ααρρμμοοννιικκήήςς  ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηηςς  μμεε  όόλλαα  τταα  άάττοομμαα  πποουυ  σσυυννεερργγάάζζεεττααιι  

((ΑΑρργγυυρροοπποούύλλοουυ&&  ΣΣυυμμεεωωννίίδδηηςς,,22001177::5577))  

Τέλος στο ερώτημα, εάν οι διευθυντές τους διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες, 

ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς, να τις κατονομάσουν και να εκφράσουν την 

άποψη τους στο ποιες θεωρούν ως σημαντικές να διαθέτει ένας διευθυντής. τα 

πορίσματα της ερώτησης αυτής είναι εντυπωσιακά καθώς ένα πολύ μικρό ποσοστό 

(δυο διευθυντές) διαθέτει όλες τις δεξιότητες του οδηγού. Οι υπόλοιποι εκτός των 

δεξιοτήτων λεκτικής επικοινωνίας που καταγράφουν το μεγαλύτερο ποσοστό, 

διαθέτουν ελάχιστες έως και καθόλου. Διαπιστώνεται λοιπόν, πως υπάρχει μεγάλη 

έλλειψη στο τομέα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στους υπό διερεύνηση 

διευθυντές.  
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  Η έλλειψη επιμορφωτικών προγραμμάτων από πλευράς της πολιτείας, η άγνοια και 

αδυναμία αυτοεπιμόρφωσης από πλευράς των ιδίων των διευθυντών αποτελούν τις 

κύριες αίτιες αυτού του προβλήματος (Στραβάκου,2003, Παπαναούμ,2003) Συμφώνα 

με έρευνα που έχει καταγράφει στο θεωρητικό μέρος οι περισσότεροι διευθυντές 

στηρίζονται  στην εμπειρία τους στην άσκηση επικοινωνιακής πολίτικης. Πρόκειται 

για την έρευνα Παπαϊωάννου, Γιαβρίμη, Βαλκάνου, Κατσαφούρου που 

πραγματοποιήθηκε το (2011) όπου στον τομέα της επικοινωνίας και των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, το 55% στηρίζεται στην εμπειρία του στην επικοινωνία 

με τα άτομα που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός σχολικής μονάδας.  Στο 

δεύτερο σκέλος της ερώτησης, (ποιες κατά την άποψη των εκπαιδευτικών από τις 

προαναφερόμενες επικοινωνιακές δεξιότητες θεωρούν ότι είναι απαραίτητες να 

διαθέτει ένας διευθυντής;)οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους, επιθυμούν οι διευθυντές 

να διαθέτουν όλες τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Κατά τη γνώμη τους η έλλειψη 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων δημιουργεί προβλήματα, εντάσεις και αδυναμία 

επιτυχούς και αποτελεσματικής διοίκησης. Ανάλογες απόψεις με αυτές των 

εκπαιδευτικών συναντήσαμε και στην βιβλιογραφία. Για παράδειγμα για τον  Ανθή, 

Κακλαμάνη (2006)  εκτός των δεξιοτήτων που εμπίπτουν στην λεκτική και τη μη 

λεκτική επικοινωνία, ένας διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να διαθέτει και 

ορισμένες επιμέρους επικοινωνιακές δεξιότητες.(εννοεί την ενεργητική ακρόαση, την 

ενσυναίσθηση τη συναισθηματική νοημοσύνη και το χιούμορ)  Οι δεξιότητες αυτές 

ιδιαίτερα για τον διευθυντή του σχολειού είναι απαραίτητες διότι, συμβάλλουν τόσο 

στην επιτυχής άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης όσο και στην ομαλή λειτουργία 

της σχολικής μονάδας. 

  

7. Πιστεύεις ότι είναι απαραίτητη η επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα 

επικοινωνίας και επικοινωνιακών δεξιοτήτων; 

 

8. Κατά την γνώμη σου ο διευθυντής σου χρειάζεται επιμόρφωση σε αυτούς τους 

τομείς; 

 

  Στα τελευταία ερωτήματα του οδηγού συνέντευξης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο 

θέμα της επιμόρφωσης των διευθυντών στον τομέα επικοινωνία - επικοινωνιακές 

δεξιότητες. Και στα δυο ερωτήματα οι εκπαιδευτικοί, στην πλειοψηφία τους θεωρούν 

πρωταρχικής σημασίας την επιμόρφωση των διευθυντών(γενικά αλλά και ειδικά για 
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τον διευθυντή τους) στους προαναφερόμενους τομείς. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

μας, συμβαδίζουν απόλυτα και με παλαιότερες σχετικές έρευνες, οι όποιες 

επιβεβαιώνουν και αυτές με την σειρά τους, το τεράστιο κενό και την μεγάλη έλλειψη 

επιμόρφωσης των διευθυντών στους παραπάνω τομείς. Η έρευνα των ΝΝάάσσααιινναα--

ΤΤσσίίγγκκαα  ττοο  ((11999944))    δδιιεερρεεύύννηησσεε  ττηηςς  εεππιιμμοορρφφωωττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  κκααιι  ττωωνν  

δδιιεευυθθυυννττώώνν  ττηηςς  ππρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  κκααιι  ττηηςς  δδεευυττεερροοββάάθθμμιιααςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ττηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  

ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ..  ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν  εεππιιμμοορρφφωωττιικκώώνν  ααννααγγκκώώνν  εεννττοοππίίζζεεττααιι  κκααιι  ηη  εεππιιθθυυμμίίαα  

ττοουυςς  γγιιαα  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττοο  ττοομμέέαα  ττηηςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  ττωωνν  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  

δδεεξξιιοοττήήττωωνν..  ΗΗ  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  ττοουυςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεσσττιιάάζζεεττααιι  σσεε  ττρρεειιςς  ττοομμεείίςς::  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  μμεε  ττοο  σσύύλλλλοογγοο  γγοοννέέωωνν  κκααιι  κκηηδδεεμμόόννωωνν,,  μμεε  ττοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  

κκααιι  μμεε  ττοουυςς  μμααθθηηττέέςς..  ΜΜιιαα  ππιιοο  ππρρόόσσφφααττηη  έέρρεευυνναα  ττωωνν    ΚΚααττααββάάττηη  κκααιι  ΤΤσσεερρεεγγκκοούύννηη  

δδιιεεξξήήχχθθηη  ττοο  έέττοοςς  22000000--0011  κκααιι  δδιιεερρεεύύννηησσεε  ττηηςς  ααννάάγγκκεεςς  γγιιαα  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  ννέέωωνν  

δδιιεευυθθυυννττώώνν  σσττηηνν  ππρρωωττοοββάάθθμμιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη..    ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ττοο  9977%%    ττωωνν  εερρωωττηηθθέέννττωωνν  

ππιισσττεεύύεειι  ππωωςς  ηη  σσωωσσττήή  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  δδιιααδδρρααμμααττίίζζεειι  κκααθθοορριισσττιικκόό  ρρόόλλοο  σσττηηνν  δδιιοοίίκκηησσηη  

ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ..  ΌΌμμωωςς  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττηηςς  εεππιιμμόόρρφφωωσσηηςς  σσττηηνν  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  κκααιι  ττιιςς  

εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε  σσχχεεττιικκάά  μμιικκρρόό  πποοσσοοσσττόό  ααππόό  ττοο  

ααννααμμεεννόόμμεεννοο..  ΓΓεεννιικκόόττεερραα  ππάάννττωωςς,,  ηη  έέρρεευυνναα  ααππέέδδεειιξξεε  ππωωςς  οοιι  γγυυννααίίκκεεςς  δδιιεευυθθύύννττρριιεεςς  σσεε  

ααννττίίθθεεσσηη  μμεε  ττοουυςς  άάννδδρρεεςς,,  θθέέττοουυνν  ωωςς  ππρρωωττααρρχχιικκόό  ττοουυςς  σσττόόχχοο  ττηηνν  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσττοο  

κκοομμμμάάττιι  ττηηςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  ττηηςς  οορργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  μμεεττάά  σσεε  όόλλαα  τταα  άάλλλλαα  

ππρροογγρράάμμμμαατταα((ΚΚααττααββάάττηη&&ΤΤσσεερρεεγγκκοούύννηη,,22000055))..  ΤΤέέλλοοςς  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  έέρρεευυνναα  ττωωνν  

ΠΠααππααϊϊωωάάννννοουυ,,  ΓΓιιααββρρίίμμηη,,  ΒΒααλλκκάάννοουυ,,  ΚΚααττσσααφφοούύρροουυ  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττοο  ((22001111))  

πποουυ  ππααρρόόττιι  δδεενν  δδιιεερρεεύύννηησσεε  ττηηςς  εεππιιμμοορρφφωωττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  σσττοο  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ττοομμέέαα,,  ππααρρ  όόλλαα  ααυυττάά  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττοουυςς  οοιι  δδιιεευυθθυυννττέέςς  ((9977%%))  θθεεωωρροούύνν  

ααννααγγκκααίίαα  ττηηνν  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττοομμεείίςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ττοουυςς..  
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6. Συμπεράσματα έρευνας 

 

      ΗΗ    ππααρροούύσσαα  έέρρεευυνναα,,  κκααττέέλληηξξεε  σσεε  χχρρήήσσιιμμαα  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττοονν  σσκκοοππόό  

ττηηςς,,  ααφφοούύ  κκααττάάφφεερρεε  εεππιιττυυχχώώςς  νναα  σσυυλλλλέέξξεειι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  νναα  μμεελλεεττήήσσεειι  ττιιςς  

ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκήή  ιικκααννόόττηητταα  κκααιι  ττιιςς  

δδεεξξιιόόττηηττεεςς  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  ττοουυςς..    

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  σσττοο  ππρρώώττοο  εερρεευυννηηττιικκόό  εερρώώττηημμαα  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  μμααςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοονν  ρρόόλλοο  

ττηηςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  σσττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  εεύύρρυυθθμμηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς,,  

δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε,,  ππωωςς  ττοο  κκααλλόό  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκόό  κκλλίίμμαα  ττόόσσοο  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν,,  

όόσσοο  κκααιι  μμεεττααξξύύ  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν--  δδιιεευυθθυυννττήή,,  δδιιααδδρρααμμααττίίζζεειι  κκυυρρίίααρρχχοο  ρρόόλλοο  όόχχιι  μμόόννοο  

σσττηηνν  δδιιααττήήρρηησσηη  ττηηςς  οομμααλλήήςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  χχωωρρίίςς  ππρροοββλλήήμμαατταα,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  

δδυυννααττήή  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηητταα  κκααιι  ααπποοδδοοττιικκόόττηητταα  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν..  ΟΟιι  ααππααννττήήσσεειιςς  

ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ττααυυττίίζζοοννττααιι  ααππόόλλυυτταα,,  μμεε  ττηη  θθεεωωρρηηττιικκήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς..    

ΌΌτταανν  σσεε  έένναα  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  χχώώρροο  κκυυρριιααρρχχεείί::  ΤΤοο  οομμααδδιικκόό  ππννεεύύμμαα,,  οο  ααλλλληηλλοοσσεεββαασσμμόόςς  

κκααιι  ηη  σσυυννεερργγαασσίίαα,,  ααρρχχέέςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ωωςς  σσηημμεείίοο  ααννααφφοορράάςς  ττοουυςς  ττηηνν  εεππιικκοοιιννωωννίίαα,,  ττόόττεε  

ααυυττόό  ττοο  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκόό  κκλλίίμμαα  ααυυξξάάννεειι  ττηηνν  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηητταα,,  ττηη  σσυυννοοχχήή  κκααιι  ττηηνν  

ααπποοδδοοττιικκόόττηητταα  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν((ΜΜπποουυρρααννττάάςς,,22000022;;ΓΓοουυρρννααρρόόπποουυλλοοςς,,22000077))..  

    ΗΗ  σσυυννύύππααρρξξηη  κκααιι  ηη  σσυυννεερργγαασσίίαα,,  ττόόσσοο  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς,,  όόσσοο  κκααιι  μμεε  

ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττήή,,  ππρροοϋϋπποοθθέέττεειι  ττηηνν  δδηημμιιοουυρργγίίαα  δδίίααυυλλωωνν  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  σσυυμμββάάλλεειι  σσττηηνν  

ααννάάππττυυξξηη  εειιλλιικκρριιννώώνν  σσχχέέσσεεωωνν  εεμμππιισσττοοσσύύννηηςς  κκααιι  σσυυννεερργγαασσίίααςς  όόπποουυ  κκυυρριιααρρχχεείί  οο  

σσεεββαασσμμόόςς,,  ηη  κκααττααννόόηησσηη  κκααιι  οο  δδιιάάλλοογγοοςς..  ΈΈννννοοιιεεςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  ππάάννωω  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  

σσττηηρρίίζζεεττααιι  ττοο  ««κκααλλόό»»  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκόό  κκλλίίμμαα,,  πποουυ  αανν  εεκκλλεείίψψοουυνν  δδηημμιιοουυρργγοούύννττααιι  

ππρροοββλλήήμμαατταα  κκααιι  δδυυσσκκοολλίίεεςς((Τζώτζου& Αναστασόπουλος2005; Μπρίνια,2008;    Σαΐτής 

& Σαΐτη,2011).      

      ΣΣεε  όόττιι  ααφφοορράά  ττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ααππόό  ττοουυςς  δδιιεευυθθυυννττέέςς  κκααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  

άάπποοψψηη  ττωωνν  σσυυννεεννττεευυξξιιααζζόόμμεεννωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν,,  ηη  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκήή  ιικκααννόόττηητταα  ττωωνν  

δδιιεευυθθυυννττώώνν  ααπποοττεελλεείί  ττοο  ααννααγγκκααίίοο  ««εερργγααλλεείίοο»»  σσττηηνν  άάσσκκηησσηη  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήήςς  κκααιι  

εεππιιττυυχχοούύςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ηη  οοπποοίίαα  εεξξααρρττάάττααιι  σσεε  μμεεγγάάλλοο  ββααθθμμόό  ααππόό  ττηηνν  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττοουυ  μμεε  

άάττοομμαα  πποουυ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  εεννττόόςς  κκααιι  εεκκττόόςς  σσχχοολλεείίοουυ..  ΆΆλλλλωωσσττεε  κκααιι  ααππόό  ττοο  ίίδδιιοο  ττοο  

ννοομμιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  πποουυ  ααννααλλύύθθηηκκεε  δδιιεεξξοοδδιικκάά  σσεε  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  κκεεφφάάλλααιιοο((ΥΥ..ΑΑ  

ΦΦ..335533..11//332244//110055665577//ΔΔ11))    δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  ππωωςς  οο  δδιιεευυθθυυννττήήςς  εείίννααιι  ααννααγγκκαασσμμέέννοοςς  ααππόό  ττοο  

ννόόμμοο,,  νναα  εεππιικκοοιιννωωννεείί  κκααιι  νναα  σσυυννεερργγάάζζεεττααιι  μμεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  εεμμππλλεεκκοομμέέννοουυςς  φφοορρεείίςς  ττηηςς  

σσχχοολλιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς..  ΗΗ  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττοουυ  κκααιι  ηη  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  όόλλαα  ααυυττάά  τταα  άάττοομμαα,,  όότταανν  
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έέχχεειι  ωωςς  σσττόόχχοο  ττηηνν  δδηημμιιοουυρργγίίαα  κκααττάάλλλληηλλοουυ  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  

σσυυμμββάάλλεειι  σσττηηνν  οοιικκοοδδόόμμηησσηη  κκααλλώώνν  δδιιααππρροοσσωωππιικκώώνν  σσχχέέσσεεωωνν  ττόόττεε  εεξξεελλίίσσσσεεττααιι  σσεε  

σσηημμααννττιικκόό  ππααρράάγγοονντταα  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήήςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ((ΠΠρρίίννττζζααςς,,22000022;;  

ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ,,22000033))..  

      ΤΤοο  δδεεύύττεερροο  εερρεευυννηηττιικκόό  εερρώώττηημμαα  ααφφοορροούύσσεε  ττηηνν  σσηημμαασσίίαα  ττωωνν  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  

δδεεξξιιοοττήήττωωνν  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν..  ΠΠααρρααθθέέσσααμμεε  σσττοονν  οοδδηηγγόό  σσυυννέέννττεευυξξηηςς  μμίίαα  σσεειιρράά  

δδεεξξιιοοττήήττωωνν,,  κκααιι  ζζηηττήήσσααμμεε  ααππόό  ττοουυςς  εερρωωττηηθθέέννττεεςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς  νναα  κκααττααθθέέσσοουυνν  ττηηνν  

άάπποοψψηη  ττοουυςς  γγιιαα  ττηη  σσηημμααννττιικκόόττηηττάά  ττοουυςς  κκααθθώώςς  κκααιι  νναα  μμααςς  υυπποοδδεείίξξοουυνν  ππόόσσεεςς  κκααιι  πποοιιεεςς  

ααππόό  ααυυττέέςς  δδιιαακκρρίίννοουυνν  νναα  δδιιααθθέέττεειι  οο  δδιιεευυθθυυννττήήςς  ττηηςς  δδιικκήήςς  ττοουυςς  σσχχοολλιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς..  ΤΤαα  

δδεεδδοομμέένναα  πποουυ  ααννττλλήήσσααμμεε  ήήτταανν  εεννδδιιααφφέέρροονντταα,,  κκααθθώώςς  έένναα  μμιικκρρόό  πποοσσοοσσττόό  ττωωνν  

δδιιεευυθθυυννττώώνν  κκααττέέχχεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  εεννώώ  οοιι  υυππόόλλοοιιπποοιι  δδιιααθθέέττοουυνν  

εελλάάχχιισσττεεςς  έέωωςς  κκααιι  κκααθθόόλλοουυ..  ΩΩςς  ππιιθθααννέέςς  ααιιττίίεεςς  ααυυττήήςς  ττηηςς    ττεερράάσσττιιααςς  έέλλλλεειιψψηηςς  θθαα  

μμπποορροούύσσααμμεε  νναα  εεκκλλάάββοουυμμεε  ττηηνν  ααπποουυσσίίαα  εεππιιμμοορρφφωωττιικκώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν,,  ττηηνν  άάγγννοοιιαα  

κκααιι  ττηηνν  ααδδυυννααμμίίαα  ααυυττοοεεππιιμμόόρρφφωωσσηηςς  ααππόό  ππλλεευυρράάςς  ττωωνν  ίίδδιιωωνν  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  όόπποουυ  ττιιςς  

ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  φφοορρέέςς    σσττηηρρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  εεμμππεειιρρίίαα  ττοουυςς  σσττηηνν  άάσσκκηησσηη  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκήήςς  

πποολλιιττιικκήήςς((ΠΠααππααϊϊωωάάννννοουυ  eett  aall..,,22001111;;ΠΠααππααννααοούύμμ,,22000033;;ΣΣττρρααββάάκκοουυ,,22000033))..  ΤΤααυυττόόχχρροονναα  

όόμμωωςς  οοιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί  θθεεωωρροούύνν  όόττιι  οοιι  δδιιεευυθθυυννττέέςς  ττοουυςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττέέχχοουυνν  όόλλεεςς  

ττιιςς  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς,,  κκααθθώώςς  κκααττάά  ττηηνν  γγννώώμμηη  ττοουυςς  ηη  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  

σσυυννυυφφαασσμμέέννηη  μμεε  ττιιςς  κκααττάάλλλληηλλεεςς  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  ππεερριιοορρίίζζεειι  τταα  

ππρροοββλλήήμμαατταα,,  ττιιςς  εεννττάάσσεειιςς  κκααιι  εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  μμιιαα  σσωωσσττήή  κκααιι  εεππιιττυυχχηημμέέννηη  δδιιοοίίκκηησσηη..  

ΚΚααττάά  ττηηνν  άάπποοψψηη  μμάάλλιισστταα  ττωωνν  ππεερριισσσσοοττέέρρωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  έέννααςς  δδιιεευυθθυυννττήήςς  χχωωρρίίςς  

ττιιςς  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  εείίννααιι  ααννεεππααρρκκήήςς,,  κκααθθώώςς  κκααττάά  ττηηνν  γγννώώμμηη  ττοουυςς  δδεενν  εείίννααιι  

σσεε  θθέέσσηη  οούύττεε  μμπποορρεείί  νναα  αασσκκήήσσεειι  δδιιοοίίκκηησσηη..  ΌΌτταανν  οοιι  δδιιεευυθθυυννττέέςς  δδιιααθθέέττοουυνν  όόλλεεςς  ττιιςς  

δδεεξξιιόόττηηττεεςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ««ααπποοττεελλοούύνν  ττοο  κκααττεεξξοοχχήήνν  σσττοοιιχχεείίοο  ττωωνν  ααννθθρρωωππίίννωωνν  σσχχέέσσεεωωνν»»  

λλεειιττοουυρργγίίαα  κκααιι  δδιιοοίίκκηησσηη  σσττηη  σσχχοολλιικκήή  μμοοννάάδδαα  εείίννααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  κκααιι  εεππιιττυυχχηημμέέννηη  

((ΑΑνναασστταασσοοπποούύλλοουυ&&  ΣΣυυμμεεωωννίίδδηηςς,,22001177::5577))..  

    ΤΤοο  ττρρίίττοο  κκααιι  ττεελλεευυττααίίοο  εερρεευυννηηττιικκόό  εερρώώττηημμαα  ααφφοορροούύσσεε  ττηηνν  ααννααγγκκααιιόόττηητταα  ηη  μμηη  

εεππιιμμόόρρφφωωσσηηςς,,  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  σσττοο  ττοομμέέαα  εεππιικκοοιιννωωννίίαα--  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς..  ΤΤαα  

πποορρίίσσμμαατταα  ααππόό  ττιιςς  ααππααννττήήσσεειιςς  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  σσεε  ααυυττήή  ττηηνν  εερρώώττηησσηη  εείίννααιι  εεππίίσσηηςς  

εεννττυυππωωσσιιαακκάά..  ΤΤοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  πποοσσοοσσττόό  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ((7755%%))  θθεεωωρρεείί  ααννααγγκκααίίαα  

ττηηνν  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  όόχχιι  μμόόννοο  γγιιαα  ττοονν  δδιιεευυθθυυννττήή  ττοουυςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  δδιιεευυθθυυννττήή  

σσχχοολλιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς..  ΘΘεεωωρρεείί  μμάάλλιισστταα  όόττιι  ηη  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιοορρίίζζεεττααιι  

μμόόννοο  σσττοουυςς  δδιιεευυθθυυννττέέςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσεε  κκάάθθεε  σσττέέλλεεχχοοςς  πποουυ  κκααττέέχχεειι  θθέέσσηη  εευυθθύύννηηςς..  ΚΚααττάά  

ττιιςς  ααππόόψψεειιςς    ττοουυςς  κκάάθθεε  άάττοομμοο  έέχχεειι  ααννάάγγκκηη  ααππόό  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη,,  ππόόσσοο  μμάάλλλλοονν  οο  
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δδιιεευυθθυυννττήήςς  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς  πποουυ  ηη  θθέέσσηη  ττοουυ  υυππααγγοορρεεύύεειι  κκααθθηημμεερριιννάά  νναα  

εεππιικκοοιιννωωννεείί  μμεε  μμιιαα  ππλληηθθώώρραα  ααττόόμμωωνν  κκααιι  ππρρέέππεειι  μμεε  ττοονν  κκααθθέένναα  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  κκααιι  

ττιιςς  ααννάάλλοογγεεςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς..  ΑΑνν  δδεενν  ττιιςς  δδιιααθθέέττεειι  ππωωςς  θθαα  κκααττααφφέέρρεειι  κκααττάά  ττηηνν  άάπποοψψηη  ττωωνν  

εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  νναα  ττοουυςς  ππρροοσσεεγγγγίίσσεειι;;  ΣΣυυννεεππώώςς  λλοοιιππόόνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιμμοορρφφωωθθεείί  κκααιι  

μμάάλλιισστταα  άάμμεεσσαα..    

  ΤΤαα  εευυρρήήμμαατταα  ττηηςς  έέρρεευυννααςς  μμααςς,,  έέρρχχοοννττααιι  νναα  σσυυμμππλληηρρώώσσοουυνν  ππααλλααιιέέςς  έέρρεευυννεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  

κκααιι  εεκκεείίννεεςς  μμεε  ττηηνν  σσεειιρράά  ττοουυςς,,  ππααρρόόττιι  δδεενν  εεξξέέτταασσαανν  ττιιςς  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  ττωωνν  

δδιιεευυθθυυννττώώνν  μμεεμμοοννωωμμέένναα,,  κκααιι  τταα  δδεείίγγμμαατταα  ττωωνν  εερρεευυννώώνν  ττοουυςς  δδεενν  ππεερριιεελλάάμμββαανναανν  μμόόννοο  

εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς  ααλλλλάά  κκααιι  δδιιεευυθθυυννττέέςς,,  κκααττέέλληηξξαανν  σσττοο  κκοομμμμάάττιι  ττηηςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  

ττωωνν  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  δδεεξξιιοοττήήττωωνν  σσεε  ααννάάλλοογγαα  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα..  ΤΤόόσσοο  ηη  έέρρεευυνναα  ττωωνν  

ΝΝαασσααίίνναα,,ΤΤσσίίγγκκαα  πποουυ  δδιιεεξξήήχχθθηη  ττοο  έέττοοςς  11999944,,  όόσσοο  κκααιι  οοιι  ννεεόόττεερρεεςς  έέρρεευυννεεςς  ττωωνν  

ΚΚααττααββάάττηη  ΤΤσσεερρεεγγκκοούύννηη  ττοο  22000000--22000011  κκααιι  ττωωνν  ΠΠααππααϊϊωωάάννννοουυ,,  ΓΓιιααββρρίίμμηη,,  ΒΒααλλκκάάννοουυ,,  

ΚΚααττσσααφφοούύρροουυ  ττοο  22001111εεππιιββεεββααιιώώννοουυνν  ττοο  ττεερράάσσττιιοο  κκεεννόό  εεππιιμμόόρρφφωωσσηηςς  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  

σσττοονν  ττοομμέέαα  ααυυττόό..  ΚΚλλεείίννοοννττααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααφφέέρροουυμμεε  όόττιι,,  οοιι  ααππόόψψεειιςς  ττωωνν  

εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  εεννααρρμμοοννίίζζοοννττααιι  ααππόόλλυυτταα,,  μμεε  ττοο  γγεεννιικκόόττεερροο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  δδιιαα  ββίίοουυ  

μμάάθθηησσηηςς,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  όόλλαα  τταα  άάττοομμαα  σσεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  εερργγαασσιιαακκόό  χχώώρροο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

θθεεωωρροούύνν  ττηηνν  εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  ωωςς  ππρρωωττααρρχχιικκόό  ττοουυςς  μμέέλληημμαα..      
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77..  ΠΠρροοττάάσσεειιςς  

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιδίωξε να προβάλλει την σπουδαιότητα των 

εεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  δδεεξξιιοοττήήττωωνν  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν  σσττηη  σσχχοολλιικκήή  μμοοννάάδδαα  κκααιι  να 

αντικατοπτρίσει μέσω πραγματικών δεδομένων την πρόοδο που πρέπει να γίνει στην 

απόκτηση αυτών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μόνο σε σχολεία του πολεοδομικού 

συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης αλλά έγινε προσπάθεια το δείγμα να είναι 

αντιπροσωπευτικό.  

Ωστόσο, αξιολογείται πως μια περαιτέρω έρευνα με διαφορετικά πλαίσια διεξαγωγής 

θα μπορούσε να αποδώσει εξίσου αξιοσημείωτα αποτελέσματα όπως:  

 Η έρευνα να διεξαχθεί σε μεγαλύτερο πλήθος εκπαιδευτικών, ώστε να 

αποκομίσει περισσότερα συμπεράσματα.  

 Να πραγματοποιηθεί μια ανάλογη έρευνα σε άλλη πόλη ή νόμο ή ανάμεσα σε 

δυο πόλεις και τα αποτελέσματα να παρουσιαστούν συγκριτικά. 

 Το δείγμα της έρευνας να μην απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς αλλά από 

μαθητές ή γονείς, άτομα δηλαδή που κατέχουν καίρια θέση στη σχολική 

μονάδα. 

Η περαιτέρω διερεύνηση του αντικειμένου θα ήταν χρήσιμη όχι μονό σε 

εκπαιδευτικούς εν ενεργεία ή μη, αλλά και σε κάθε άτομο ή φορέα που συμμετέχει 

ενεργά στα εκπαιδευτικά πράγματα των σχολικών μονάδων.  

Η έρευνα μπορεί να αξιοποιηθεί από μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, διευθυντές 

αλλά και ανωτέρα στελέχη έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να κατανοήσουν 

την σπουδαιότητα και την χρησιμότητα της επικοινωνίας και των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων στο χώρο που καθημερινά αφιερώνουν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου 

τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων  

 
1

ΟΣ 
ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

1. Θεωρείτε ότι η επικοινωνία διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο 

επαγγελματικό περιβάλλον; Αν ναι ποιο είδος επικοινωνίας(λεκτική μη 

λεκτική επικοινωνία) έχει μεγαλύτερη επιρροή στο εργασιακό περιβάλλον 

που εργάζεσαι; 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Εκπ. Α.1 Ναι διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο όχι μόνο στον επαγγελματικό 

αλλά και στον προσωπικό του κάθε ατόμου. στην εργασία μου 

μεγαλύτερη επιρροή έχει η λεκτική επικοινωνία 

Εκπ.Α.2 Αναμφίβολα παίζει σπουδαίο ρόλο..Κυρίως θα έλεγα η λεκτική 

επικοινωνία καθώς είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και 

αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις. 

 
Εκπ.Α.3 Η λεκτική επικοινωνία παίζει τον σπουδαιότερο ρόλο. Αλλά και η μη 

λεκτική πολλές φορές διευκολύνει. 

 
Εκπ.Α.4 Ναι Βέβαια.. Το σπουδαιότερο είδος είναι η λεκτική επικοινωνία.  

 

 
Εκπ.Α.5 Η επικοινωνία κατέχει σπουδαίο ρόλο στο εργασιακό περιβάλλον 

που εργάζομαι και κυρίως η λεκτική επικοινωνία..  

 
Εκπ.Α.6 Η επικοινωνία κατέχει σπουδαίο ρόλο όχι μόνο στο εργασιακό μου 

περιβάλλον αλλά σε όλες της φάσεις της ζωή μου. Ως προς το είδος 

περισσότερο  η λεκτική επικοινωνία.  

 
Εκπ.Γ.1 Πιστεύω ότι η επικοινωνία είναι πολύ βασική ειδικά στον 

επαγγελματικό χώρο, γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα καθημερινό, το 

οποίο είναι απαραίτητο χωρίς αυτήν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα 

απολύτως, μέσα από την καθημερινή επικοινωνία με τους 

συναδέρφους σου σχεδιάζετε τους στόχους σας, διαπραγματεύεστε 

σημαντικά ζητήματα που αφορούνε το εργασιακό κομμάτι και σας 

βοηθάνε. Θεωρώ ότι είναι αμοιβαία και ότι μεγαλύτερη ισχύ έχει η 

λεκτική επικοινωνία, επειδή είναι άμεση, ξεκάθαρη και κατανοητή, 

με την χρήση των λόγων και των λέξεων ο δέκτης εκλαμβάνει ορθά 

το μήνυμα του πομπού, και αν έχει απορίες μπορεί να του 

επαναλάβει ή να του εξηγήσει τι εννοείται και τι θέλει ακριβώς. 

 
Εκπ.Γ.2 Η επικοινωνία σαφώς διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο σε κάθε 

επαγγελματικό περιβάλλον. Η λεκτική επικοινωνία ασκεί μεγαλύτερη 

επιρροή στο εργασιακό περιβάλλον που εργάζομαι. 
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Εκπ.Γ.3 Ναι σίγουρα η επικοινωνία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της 

ανθρώπινης συμβίωσης πώς να μην διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο 

σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον; Όταν δεν υπάρχει επικοινωνία σε 

ένα εργασιακό χώρο τότε νομίζω πως δεν μπορείς να εργαστείς και 

να αποδώσεις αποτελεσματικά. Ευτυχώς στο σχολείο μας υπάρχει εν 

μέρει καλή επικοινωνία πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ως προς το 

δεύτερο σκέλος της ερώτησης σου νομίζω πως και τα δυο είδη 

επιτελούν σπουδαίο ρόλο με περισσότερο τη λεκτική επικοινωνία. 

 

Εκπ.Γ.4 Σίγουρα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο και όχι μόνο στο 

επαγγελματικό περιβάλλον αλλά σε όλες τις σχέσεις των ανθρώπων. 

Πιστεύω η λεκτική με λιγότερο έως καθόλου τη μη λεκτική. 

 

 

 
Εκπ.Γ.5 Η επικοινωνία δεν έχει μόνο μεγάλη επιρροή στον επαγγελματικό 

μου χώρο, αλλά πιστεύω σε όλες τις σχέσεις μου με τους 

συνάνθρωπους. Πιστεύω περισσότερο η λεκτική, αλλά και η μη 

λεκτική επιτελεί σπουδαίο  έργο. 

Εκπ.Γ.6 Μεγαλύτερη επιρροή έχει σαφώς η λεκτική επικοινωνία αλλά και η 

μη λεκτική επικοινωνία έχει το δικό της ρόλο στο σχολείο μας. 

 

2. Πόσο σπουδαίο είναι για σένα να υπάρχει καλό επικοινωνιακό κλίμα στην 

εργασία σου;  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Εκπ. Α.1 Πολύ σπουδαίο καθώς η εργασία μας γίνεται πιο εύκολη και 

επικρατούν καλύτερες σχέσεις με τους συναδέλφους 

Εκπ.Α.2 Πάρα πολύ σημαντικό,  κάνει την εργασία πιο ευχάριστη και 

αποδοτικότερη.. 

 

 
Εκπ.Α.3 Σημαντικό ρόλο παίζει το καλό επικοινωνιακό  κλίμα στην εργασία 

γιατί δημιουργείς συνθήκες αποτελεσματικού και παραγωγικού 

έργου.  

 

 
Εκπ.Α.4 Πολύ σημαντικό είναι!  Το καλό επικοινωνιακό κλίμα αμβλύνει 

διαφορές και δημιουργεί προϋποθέσεις καλύτερης  συνεργασίας.  

 
Εκπ.Α.5 Είναι σπουδαίο γιατί εγώ προσωπικά πηγαίνω με περισσότερο κέφι 

στη δουλειά μου και μπορεί να εργάζομαι και περισσότερο..  

 

 
Εκπ.Α.6 Είναι παρά πολύ σπουδαίο διότι έχεις περισσότερο όρεξη για 

δουλεία και αποδίδεις περισσότερο!  

 
Εκπ.Γ.1 το επικοινωνιακό  κλίμα στο εργασιακό περιβάλλον είναι κυριότερο 

διότι δεν γίνεται να συνεργαστείς ή να είσαι αποδοτικός όταν το 

περιβάλλον δεν είναι υποστηρικτικό και βοηθητικό για τον 
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συνάδερφο. Μ’ αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται ευχάριστη η δουλειά, 

δημιουργούνται διενέξεις και προστριβές με τους συναδέρφους, δεν 

υπάρχει συνεργασία, λείπει το ομαδικό πνεύμα, και ο καθένας κάτι 

αποστασιοποιημένος ότι θέλει και ότι νομίζει μόνος του ότι είναι 

πρέπον για την δουλειά του, απουσιάζει ο γόνιμος και 

εποικοδομητικός διάλογος, κάτι που είναι απαραίτητο να υπάρχει 

στον εργασιακό πλαίσιο. 

 

 
Εκπ.Γ.2 Το καλό επικοινωνιακό κλίμα είναι από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την ομαλή διεξαγωγή της εργασίας μου. 

 

 

 
Εκπ.Γ.3  Πάρα πολύ σπουδαίο μπορείς να συνεργαστείς και να αποδώσεις το 

εκατό τοις εκατό των δυνατοτήτων σου! 

 

 

 
Εκπ.Γ.4 Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει καλή επικοινωνία και 

γενικότερα καλό επικοινωνιακό κλίμα,  με όλους τους συναδέλφους 

διότι και αποδίδεις καλύτερα αλλά και διότι υπάρχει ένα ευχάριστο 

περιβάλλον που σε εμπνέει και σε ευχαριστεί να εργαστείς. 

 
Εκπ.Γ.5 Είναι παρά πολύ σπουδαίο να υπάρχει καλό επικοινωνιακό κλίμα 

διότι συμβάλλει στην δημιουργία συνεργατικότητας και καλύτερης 

απόδοσης των ατόμων..  

 
Εκπ.Γ.6 Το επικοινωνιακό κλίμα αποτελεί παράγοντα αποτελεσματικότητας 

σε έναν εργασιακό χώρο. Όταν επικρατεί καλό επικοινωνιακό κλίμα 

αυξάνεται η αποδοτικότητα των εργαζομένων. 

 
3. Υπάρχει  καλό επικοινωνιακό περιβάλλον με τους συναδέλφους σου 

εκπαιδευτικούς και με τον διευθυντή σου; 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Εκπ. Α.1 Ναι υπάρχει καλό επικοινωνιακό κλίμα, και καλή συνεργασία, 

και με τους συναδέλφους μου αλλά και με τον διευθυντή μας.. 

Εκπ.Α.2 Θεωρώ ότι έχουμε καλές διαπροσωπικές σχέσεις και αυτό 

οφείλεται στο καλό επικοινωνιακό κλίμα που επικρατεί και με 

τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς αλλά και με την διευθύντρια 

μας.. ενδεικτικό του καλού κλίματος που επικρατεί 

αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. 

 

Εκπ.Α.3 Σε γενικές γραμμές ναι. Όταν όμως υπάρχουν αντιπαραθέσεις 

τότε το κλίμα είναι άσχημο. και ο καθένας κοιτάζει μόνο τον 

εαυτό του. Κατ αυτό τον τρόπο ενεργεί και ο διευθυντής μας 

 

 

 

Εκπ.Α.4 Όχι πάντα! γιατί όλοι κοιτούν το συμφέρον τους ιδίως όταν 

δημιουργούνται προβλήματα 
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Εκπ.Α.5 Όχι πάντα, ανάλογα με κρισιμότητα της κατάστασης. Αν η 

κρισιμότητα της κατάστασης είναι μεγαλύτερη τότε βγαίνουν 

τα «μαχαίρια». 

 

 

Εκπ.Α.6 Με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς θα έλεγα πως δεν 

έχουμε καλό επικοινωνιακό κλίμα διότι οι περισσότεροι από 

αυτούς είναι χωρισμένοι σε κλίκες, άλλοι λειτουργούν 

ατομικιστικά και γενικότερα υπάρχει μια όχι καλή κατάσταση 

που βεβαίως επηρεάζει σημαντικά το επικοινωνιακό κλίμα 

μεταξύ μας. Από την άλλη πλευρά όμως θα έλεγα πως με την 

διευθύντρια μου σε γενικές γραμμές υπάρχει καλή 

επικοινωνία. Είναι θα έλεγα εν μέρει επικοινωνιακό άτομο και 

προσπαθεί αρκετά να αντιστρέψει αυτό το κλίμα που επικρατεί 

στο σχολείο μας.. 

 

Εκπ.Γ.1 Μπορώ να πω, πώς ναι δεν έχω αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής, 

κάποια ιδιαίτερα προβλήματα με τους συναδέρφους μου , τους 

εκπαιδευτικούς, ότι διαφορές έχουμε προσπαθούμε αμοιβαία 

να τις επιλύουμε καθημερινά μέσα από την επικοινωνία στο 

γραφείο και τις ελεύθερες ώρες που έχουμε. Υπάρχουν 

περιπτώσεις γενικότερα το λέω που μπορεί να μην ταιριάζουνε 

κάποια άτομα στις απόψεις και στις ιδέες που έχουνε, σ αυτην 

την περίπτωση καλό θα ήτανε να γίνονται υποχωρήσεις και 

από τις δύο πλευρές και στο τέλος να επιλέγουν και να κλίνουν 

προς την μέση λύση, την ενδιάμεση των ενδιαφερόντων τους. 

Επίσης, προς το παρόν, δεν έχω κάποιο πρόβλημα και με τον 

διευθυντή, διότι ήτανε εξ’ αρχής καθοδηγητικός και μας είχε 

δώσει σαφής οδηγίες για το ποιος είναι ο ρόλος μας και το τι 

πρέπει να κάνουμε. Επιπλέον, είναι δεκτικός και ανοιχτός στο 

να ακούει τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινώς στο 

σχολείο μας, αλλά δείχνοντας κατανόηση, υπομονή και 

επιμονή όλοι μαζί μέσω της συνεργασίας προσπαθούμε να τα 

επιλύσουμε και να τα ξεπεράσουμε, για να έχουμε θετικό και 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ευνοικό για όλους μας 

ανεξαιρέτως. 

 

Εκπ.Γ.2  
Με τον διευθυντή έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Αλλά και με  το  

σύνολο των  συναδέλφων έχουμε πολύ καλή σχέση.  

 

 

Εκπ.Γ.3 Κοίταξε στο σχολείο που εργάζομαι σου ανέφερα και πριν ότι 

επικρατεί εν μέρει καλό επικοινωνιακό κλίμα,  βεβαίως 

υπάρχουν  όμως και εξαιρέσεις και αυτές οι εξαιρέσεις κυρίως 

αφορούν μια μικρή ομάδα εκπαιδευτικών οι οποίοι 

δυσκολεύονται στην επικοινωνία τους με εμάς τους 

συναδέλφους τους με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν και την 

μεταξύ μας συνεργασία.. πόσα  είναι αυτά τα άτομα;; κυρίως 

δυο. Ο διευθυντής σου; Η διευθύντρια μας συγκεκριμένα είναι 

πολύ επικοινωνιακό άτομο και θα έλεγα πως καταφέρνει  

επιτυχώς να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης της. 

 

Εκπ.Γ.4 Θα έλεγα πως ναι ιδιαίτερα με τους συναδέλφους μου 

εκπαιδευτικούς υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία και 

συνεργασία και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με τον διευθυντή 

μας όμως τα πράγματα είναι δύσκολα. Τι εννοείς; Πρόκειται 
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για ένα άτομο το όποιο έχει μεγάλο θέμα στο να επικοινωνεί 

και να συνεργάζεται, έχω πολύ κακή επικοινωνία μαζί του.  Η 

θέση του, επιβάλλει να είναι επικοινωνιακός και εξωστρεφείς 

με όλους τους συναδέλφους, ενώ αυτός είναι ακριβώς το 

αντίθετο. 

 

Εκπ.Γ.5  
Σε γενικές γραμμές ναι, Υπάρχουν πολλές φορές 

μικροπροβληματακια αλλά ναι είναι καλή. Ιδιαίτερα με τον 

διευθυντή μου υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία.. 

 

Εκπ.Γ.6 Με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς έχουμε πολύ καλές 

σχέσεις, με τον διευθυντή μας όμως τα πράγματα είναι 

δύσκολα γιατί δεν είναι καθόλου επικοινωνιακό άτομο. Η 

συνεργασία μας είναι μέτρια έως κακή. 

 

 

4. Θεωρείται ότι η επικοινωνία προϋποθέτει κάποιες δεξιότητες, αν ναι 

ποιες  από αυτές που θα σου αναφέρω είναι για σένα είναι περισσότερο 

σημαντικές; 
 Ενσυναίσθηση 

 Συναισθηματική νοημοσύνη 

 Ενεργητική ακρόαση  

 Χιούμορ 

 Δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας  

 
2

ος
 ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Εκπ. Α.1 Οι επικοινωνιακές δεξιότητες βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού. Ως προς τις δεξιότητες θεωρώ ότι 

περισσότερο σημαντικές για μένα είναι της λεκτικής και της μη 

λεκτικής επικοινωνίας 

Εκπ.Α.2 Φυσικά και προϋποθέτει διότι  οι δεξιότητες απλουστεύουν την 

επικοινωνία μας καθώς γίνονται πιο ξεκάθαροι οι ρόλοι μας και 

βελτιώνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους συναδέλφους. 

Γενικότερα  οι δεξιότητες Αποτελούν πιστεύω σημαντικό προσόν στο 

σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Ως προς την 

σημαντικότητα Θα έλεγα η ενεργητική ακρόαση, καθώς είναι 

σημαντικό να ακούς και να κατανοείς τον απέναντί σου, όποιος και 

να είναι αυτός, όπως επίσης και το χιούμορ καθώς ανάμεσα στα 

αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια πάντα υπάρχει χώρος για να 

αναπτυχθεί το χιούμορ, σε βαθμό που δεν γίνεται παρεξηγήσιμο 

βέβαια. Και βέβαια οι δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής 

επικοινωνίας που θα πρέπει να τις έχει κάθε άτομο και μετά όλες τις 

άλλες 

 

 
Εκπ.Α.3  Βέβαια η επικοινωνία είναι συνυφασμένη με δεξιότητες που 

απορρέουν από αυτή και η συμβολή τους είναι σημαντικότατη διότι  

βοηθούν στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας και της 

παραγωγικότητας. Περισσοτερο σημαντικες για μενα είναι Το 

χιούμορ, η ενσυναίσθηση,και η ενεργητική ακρόαση 
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Εκπ.Α.4 Σίγουρα η επικοινωνία  προϋποθέτει κάποιες δεξιότητες ανάλογα 

πάντα με την περίπτωση της επικοινωνίας  οι  επικοινωνιακές 

δεξιότητες κατά την γνώμη μου προσφέρουν  ένα φιλικό και 

ευχάριστο περιβάλλον συνεργασίας, εγκαρδιότητα, αλληλοβοήθεια. 

Πιστεύω πως περισσότερο σημαντικές είναι: Η ενεργητική ακρόαση, 

το χιούμορ και συναισθηματική νοημοσύνη. 

 

 

 
Εκπ.Α.5 Από το εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο απορρέουν πάντα 

δεξιότητες. αυτές βοηθούν στο να υπάρχει ομαδοποίηση της 

εργασίας, να νιώθεις μέλος μιας ομάδας που όλοι έχουν ένα κομμάτι 

του έργου που συνθέτουν, και να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 

στην επικοινωνία. Θεωρω η ενεργητική ακρόαση, το χιούμορ και η 

μη λεκτική επικοινωνία. 

 

 

 
Εκπ.Α.6 Από την επικοινωνία πηγάζουν οι δεξιότητες οι οποίες έρχονται να 

βοηθήσουν και να δημιουργήσουν το κατάλληλο επικοινωνιακό 

πλαίσιο κατά το οποίο θα αναπτυχτεί μια υγιείς και ειλικρινείς 

επικοινωνία. Σημαντικές για μένα είναι οι Δεξιότητες Λεκτικής και 

μη λεκτικής επικοινωνίας η ενσυναίσθηση, και η συναισθηματική 

νοημοσύνη 

 

 

 
Εκπ.Γ.1 Ναι θεωρώ ότι αν και είναι δύσκολη η επικοινωνία είναι το άλφα 

και το ωμέγα μέσα σε οποιονδήποτε οργανισμό, πόσο μάλλον μέσα 

στην ίδια την σχολική μονάδα, που είναι απαραίτητη και βασική. 

Δεν γίνεται διαφορετικά να λειτουργήσει το σχολείο αν δεν υπάρχει 

και δεν τηρείται με σωστό τρόπο, αυτήν η αρχή από το ξεκίνημα της 

χρονιάς αλλά και κατά την διάρκεια ολόκληρης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η σωστή επικοινωνία είναι βασική σ’ όλες τις 

εκφάνσεις της καθημερινότητας των ατόμων.  Ειδικότερα, όταν 

υπάρχει <<καλή>> επικοινωνία, εννοώ όταν ταιριάζουν οι 

αντιλήψεις και οι απόψεις των συναδέρφων, όταν έχουν κοινούς 

στόχους, κοινές ενδιαφέροντα και επιδιώξεις τότε όλα βαίνουν 

εύρυθμα για την σχολική μονάδα. Δεν δημιουργούνται προβλήματα, 

ούτε διενέξεις ούτε προστριβές, κυλούνε όλα ομαλά και γαλήνια, με 

ηρεμία και αλληλοκατανόηση, δουλεύοντας πάντα ομαδικά και 

συναδερφικά με τον άλλο, ανταλλάσοντας απόψεις, γνώμες και 

προβληματισμούς και δείχνοντας σεβασμό στον συνάδερφο, 

αυτόματα κατακτάς και την εμπιστοσύνη του, είσαστε ένα, τον έχεις 

ως υποστηρικτή και συμπαραστάτη. Ωστόσο, μόνο η επικοινωνία η 

καλή / σωστή, που έχει ως γνώμονα τον σεβασμό στις απόψεις του 

άλλου, στην αποδοχή της αντίθετης άποψης, στην δεκτικότητα του 

αντιλόγου και της διαφορετικής τοποθέτησης τους συνομιλητή, αυτές 

αποτελούν τις κυριότερες παραμέτρους ή προϋποθέσεις, ας πούμε 

καλύτερα, έτσι ώστε να γίνεται σωστά η επικοινωνία  με τον  

εκάστοτε συνομιλητή και αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο στην 

δημιουργία τόσο κατάλληλου όσο και θετικού, επιθυμητού 

εργασιακού περιβάλλοντος, με  αυξημένη διάθεση για εργασία, 

όρεξη για παραγωγή έργου και αυτό βελτίωσης. Ιεραρχώντας τις 
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παραπάνω δεξιότητες κατά την ταπεινή μου γνώμη, θεωρώ ότι 

σημαντικότερη είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και μετά η 

ενσυναίσθηση. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι υπάκουος να δέχεσαι 

το διαφορετικό, ακόμη και την αντίρρηση που μπορεί κάποιος να 

φέρει. Με αυτές τις δεξιότητες δείχνεις κατανόηση, και μπαίνεις 

στην θέση του άλλου, ουσιαστικά συμπάσχεις και κατανοείς τι θέλει 

να σου πεί και ποιος είναι ο απώτερος σκοπός του. Συνεπώς είναι 

σαν αν βρίσκεσαι μέσα στην σκέψη ή στην ίδια θέση του άλλου και 

μετά μπορείς να λύσεις τις διαφορές σου με τον συνομιλητή σου ή να 

διαπραγματευτείς με όρους διάφορα καίρια θέματα που σας 

απασχολούν και σας προβληματίζουν, τα οποία είναι χρήσιμα για 

την καθημερινή σας δουλειά για την υλοποίηση των στόχων που 

έχουν τεθεί πρωτίστως. Μετά θα έβαζα την λεκτική και την μη 

λεκτική επικοινωνία σε συνδυασμό με την ενεργητική ακρόαση, 

επειδή πιστεύω ότι όταν αναπτύσσεται η επικοινωνία και έχεις 

απέναντι σου έναν συνομιλητή τον βλέπεις κατάματα είναι ζωντανή 

η συνομιλία, τότε μπορείς να καταλάβεις αν όντως σου λέει αλήθεια, 

τι πιστεύει για το θέμα που διαπραγματεύεστε, αν για παράδειγμα 

συμφωνεί γνέφει θετικά και συγκαταβατικά, κουνάει το κεφάλι σε 

υποστηρίζει όταν ενστερνίζεται τις απόψεις και τις ιδέες σου κατά 

την διαδικασία της επικοινωνίας. Επίσης, όταν συμφωνεί μαζί σου 

όταν μιλάτε λόγου χάρη συμπληρώνει κάποιες λέξεις, απαντάει 

θετικά έστω και μονολεκτικά. Είναι ενεργός δεν απαξιεί ακούει και 

στο δείχνει διότι είναι πλήρως αφοσιωμένος και συγκεντρωμένος 

στις θέσεις που αναπτύσσεις αλλά και στα επιχειρήματα που 

χρησιμοποιείς για να εκφραστείς. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό 

να μιλάς και να βλέπεις τις αντιδράσεις του άλλου και εκλαμβάνεις 

μετά μπορείς να καταλάβεις τις τάση θα πάρει και τη θα τηρήσει. 

Τέλος, λιγότερο σημαντικό ρόλο θεωρώ ότι διαδραματίζει το 

χιούμορ, διότι το θεωρώ χρήσιμο για να σπάσει τον πάγο και είναι 

βασικό για να αναπτύσσει την οικειότητα με τον συνομιλητή, αλλά 

δεν το θεωρώ βασική και κύρια επικοινωνιακή δεξιότητα. Είναι σαν 

ένα εμβόλιμο διάλλειμα για να ελαφρύνει η κατάσταση. 

 

 

 
Εκπ.Γ.2 Σαφώς οι δεξιότητες αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο της 

επικοινωνίας. Ειδικότερα στο επαγγελματικό περιβάλλον, βοηθούν 

στη δημιουργία κατάλληλου εργασιακού πλαισίου καθώς δεν 

υπάρχουν παρεξηγήσεις και παίρνονται πολύ πιο γρήγορα οι 

αποφάσεις. Σημαντικές δεξιότητες για μένα είναι: η Συναισθηματική 

νοημοσύνη και οι δεξιότητες λεκτικής επικοινωνίας. 

 

 
Εκπ.Γ.3 Βέβαια οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

της επικοινωνίας καθώς  συμβάλουν σημαντικά στην δημιουργία 

ενός θετικού κλίματος συνεργασίας είτε σε φιλικό είτε σε 

επαγγελματικό επίπεδο! Θα έλεγα όλες! κατηγοριοποιώντας αυτές 

θα  έβαζα ως πρώτη την ενεργητική ακρόαση διότι πρώτα θα πρέπει 

να ακούμε καθαρά αυτά που θέλει να μας πει ο άλλος και στην 

συνεχεία πρέπει να ανταπαντούμε δυστυχώς σήμερα δεν περιμένουμε 

τις περισσότερες φορες να ακούσουμε αυτά που θέλει να μας πει ο 

συνομιλητής μας. Μετά θα έβαζα τις δεξιότητες της λεκτικής και της 

μη λεκτικής επικοινωνίας στη συνέχεια την ενσυναισθηση με την 

συναισθηματική νοημοσύνη και τέλος το χιούμορ.  

 

 
Εκπ.Γ.4 Ναι βέβαια! οι επικοινωνιακές δεξιότητες βοηθούν στο να υπάρχει 

μια καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στα άτομα που εργάζονται στο 
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ίδιο εργασιακό περιβάλλον. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητες καθώς 

βοηθούν στην καλυτέρευση των διαπροσωπικών σχέσεων και στην 

καλύτερη συνεργασία. Νομίζω όλες. Με πρώτες βεβαίως τις 

δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας στη συνέχεια την 

ενεργητική ακρόαση έπειτα την ενσυναίσθηση με την 

συναισθηματική νοημοσύνη και τέλος το χιούμορ. 

 

 
Εκπ.Γ.5 η επικοινωνία προϋποθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες που 

διευκολύνουν το έργο των ανθρώπων. Θεωρώ πως περισσότερο 

σημαντικές είναι οι δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής 

επικοινωνίας και μετά όλες οι άλλες. 

Εκπ.Γ.6 Οι δεξιότητες απορρέουν σαφώς από την επικοινωνία δεν μπορεί να 

υπάρξει επικοινωνία χωρίς δεξιότητες. Θεωρώ η ενεργητική 

ακρόαση και η λεκτική και η μη λεκτική επικοινωνία. 

 
5. Θεωρείτε ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες συμβάλουν σημαντικά στη 

λειτουργία και στην αποτελεσματική διοίκηση του σχολείου; 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Εκπ. Α.1 Ναι! αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες τόσο για την λειτουργία 

όσο και την διοίκηση κάθε σχολικής μονάδας 

Εκπ.Α.2 Αναμφίβολα. Το σχολείο αποτελεί μια μικρή κοινωνία  η λειτουργία 

του και η αποτελεσματική άσκηση διοίκησης εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από τον διευθυντή. Για αυτό κατ εμέ οφείλει να έχει σε 

μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένες τις επικοινωνιακές δεξιότητες για να 

καταφέρει να επιβληθεί, με την καλή πάντα έννοια, αλλά και να 

ηγηθεί αυτής της «κοινωνίας». 

 
Εκπ.Α.3 Συμβάλουν σημαντικά καθώς επικοινωνία και επικοινωνιακές 

δεξιότητες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην σωστή λειτουργία και 

στην αποτελεσματική διοίκηση του σχολείου. Θα έλεγα πως ο 

διευθυντής ως το μονομελές όργανο άσκησης διοίκησης στο σχολείο 

αν αναπτύξει τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες τότε η 

διοίκηση θα ασκείται με πιο εύκολο τρόπο καθώς εκείνες βοηθούν 

στην  ανάπτυξη ενός θετικού σχολικού κλίματος που βασίζεται στην 

επικοινωνία και στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους όχι 

μόνο εντός της σχολικής μονάδας αλλά και έξω από αυτήν.. 

 
Εκπ.Α.4 Σαφώς! καθώς μέσω αυτών προσφέρεται συνεργασία, αμοιβαίες 

υποχωρήσεις, φιλικό περιβάλλον, αποτελεσματικότητα και αύξηση 

παραγωγικότητας.  

 
Εκπ.Α.5 Βεβαίως και συμβάλουν καθώς δημιουργούν ευχάριστο σχολικό 

κλίμα που βασίζεται στην σωστή επικοινωνία όλων των μελών που 

δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου. Ειδικότερα 

όσον αφορά τη διοίκηση που διοίκηση στο σχολείο ασκείται από τον 

διευθυντή θα έλεγα πως οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν ένα 

ισχυρό «όπλο»  για αυτόν. 

 
Εκπ.Α.6 Βεβαίως και στη λειτουργία αλλά και στην διοίκηση του σχολείου. Ο 

ρόλος τους είναι σημαντικός καθώς δημιουργούν το κατάλληλο 

περιβάλλον συνεργασίας και υγιούς επικοινωνίας. 
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Εκπ.Γ.1 Ναι φυσικά, δεν γίνεται να λειτουργήσει ο σχολικός οργανισμός 

χωρίς να υπάρχει επικοινωνία και επικοινωνιακές δεξιότητες. Είναι 

απαραίτητες σ’ όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας μας. Δεν 

μπορούνε να συνεργαστούνε οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους χωρίς 

αυτές. Μέσω αυτών επιλύονται καθημερινά προβλήματα, 

δημιουργείται οικειότητα, εμπιστοσύνη και αναπτύσσονται 

συναδερφικές σχέσεις. Μοιράζονται όλα τα προβλήματα, τα 

σκέφτομαι και προσπαθούν να δώσουν λύσεις. Αλλά για να υπάρξει 

ο κατάλληλος διάλογος ο δέκτης και ο ακροατής θα πρέπει να 

σέβονται ο ένας τον άλλο. Να υπάρχει κατανόηση και από τις δύο 

πλευρές, ευγένεια και υπακοή ώστε όλοι να εκφράζονται με 

παρρησία, χωρίς ενδοιασμούς και να δημιουργείται ένα κατάλληλο 

και επιθυμητό πλαίσιο για όλους μαζί. Στο θέμα της διοίκησης της 

σχολικής μονάδας συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχής άσκηση 

διοίκησης από τον διευθυντή. 

 
Εκπ.Γ.2 Χωρίς επικοινωνία και επικοινωνιακές δεξιότητες δεν μπορεί να 

λειτουργήσει ούτε διοικηθεί ένα σχολείο. Επικοινωνιακές δεξιότητες 

αποτελούν τις δεξιότητες «κλειδιά» διότι συμβάλλουν  καθοριστικά 

στην επίτευξη ενός θετικού κλίματος επικοινωνίας ,συνεργασίας, και 

αλληλεγγύης έννοιες απαραίτητες για τη διοίκηση και λειτουργία του 

σχολείου.  

 
Εκπ.Γ.3 Ναι σίγουρα επικοινωνία και επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν  

το κλειδί της αποτελεσματικής διοίκησης του σχολείου 

 

 
Εκπ.Γ.4 Λειτουργία και διοίκηση του σχολείου δεν νοείται χωρίς 

επικοινωνία και επικοινωνιακές δεξιότητες. Το σχολείο ως ένας 

μικρόκοσμος στηρίζεται και λειτούργει στην επικοινωνία όλων των 

ατόμων που βρίσκονται σε αυτό. Ως προς το θέμα της διοίκησης, οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν για τον κάθε διευθυντή του 

σχολείου το απαραίτητο εφόδιο που θα πρέπει να διαθέτει αν θέλει 

να διοικήσει σωστά. 

 
Εκπ.Γ.5 Σαφώς επιτελούν σπουδαίο ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία και 

διοίκηση του σχολείου 

Εκπ.Γ.6 Ναι ο ρόλος τους είναι καθοριστικός. 

 
6. Διαθέτει ο διευθυντής του σχολείου σας επικοινωνιακές δεξιότητες;  Αν 

ναι ποιες είναι αυτές; Και ποιες για σένα είναι περισσότερο σημαντικές να 

διαθέτει; 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Εκπ. Α.1 Νομίζω μόνο δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής. Όλες του οδηγού 

πρέπει να τις διαθέτει αλλιώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα 

καθήκοντα του επιτυχώς! 

Εκπ.Α.2 Μιλάμε για ένα άτομο επικοινωνιακό, συγκαταβατικό, αυστηρό όταν 

χρειάζεται, ικανό να ακούσει τον συνομιλητή του και πρόθυμο να 

δεχτεί μια διαφορετική άποψη. Παράλληλα έχει την ικανότητα να 

περάσει με τον τρόπο του τα κατάλληλα μηνύματα αλλά παράλληλα 

ένα άτομο το οποίο δεν χάνει το χιούμορ του και έτοιμο να 
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συζητήσει  το οποιοδήποτε πρόβλημα απασχολεί τον συνάδελφό του. 

Νομίζω ότι διαθέτει όλες τις δεξιότητες που μιλήσαμε πριν, δεν 

χρειάζεται κάποια άλλη. Ο διευθυντής μου πιστεύω έχει όλα εκείνα 

τα χαρακτηριστικά του τυπικού διευθυντή και αποτελεί κατά την 

γνώμη μου πρότυπο για τους άλλους. 

 
Εκπ.Α.3 Διαθέτει  ενεργητική ακρόαση και  λεκτική επικοινωνία. Θα έπρεπε 

να διαθέτει ακόμη χιούμορ, ενσυναίσθηση, συναισθηματική 

νοημοσύνη  και μη λεκτική επικοινωνία. δηλαδή όλες;; ναι βέβαια 

είναι απαραίτητες για μια τέτοια θέση!   

 
Εκπ.Α.4 Ο διευθυντής μου αναπτύσσει τη λεκτική επικοινωνία. Θα ήθελα να 

διαθέτει χιούμορ, ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση καθώς και 

δεξιότητες μη λεκτικής επικοινωνίας πιστεύω  ότι όλες  είναι 

απαραίτητες για τον διευθυντή,  Η θέση του επιτάσσει να τις κατέχει 

όλες  αλλιώς δεν θα μπορεί να σταθεί επιτυχώς στην θέση του.. Δεν 

γίνεται   είναι απαραίτητες συναναστρέφεται με τόσα άτομα κάθε 

μέρα! 

 

 
Εκπ.Α.5 Η διευθύντρια μου διαθέτει λεκτική επικοινωνία και ενσυναίσθηση. 

Θα ήθελα να είχε χιούμορ και ενεργητική ακρόαση καθώς και 

δεξιότητες μη λεκτικής επικοινωνίας. 

 

 
Εκπ.Α.6 Η διευθύντρια μου διαθέτει λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και 

ενσυναίσθηση. Θα ήθελα να τις έχει όλες του οδηγού δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί αλλιώς. 

 
Εκπ.Γ.1 Ευτυχώς ο διευθυντής μου στην σχολική μονάδα που εργάζομαι 

διαθέτει όλες τις παραπάνω επικοινωνιακές δεξιότητες σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό. Μπορώ να πώ ότι είναι τυχερή σ’ αυτό. Γενικότερα, 

σε καθημερινή βάση είναι δεκτικός και πρόθυμος να μας ακούσει. 

Αφουγκράζεται τους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών, τα 

καθημερινά προβλήματα που συναντάμε στον χώρο μας. Είναι στο 

πλευρό μας, μας υποστηρίζει διαρκώς, μας εμψυχώνει για το 

κοπιώδες λειτούργημα που ασκούμε, μας παροτρύνει να συζητάμε 

όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ανοιχτά στο γραφείο των 

καθηγητών, χωρίς να υπάρχει ντροπή και από τις δύο πλευρές. Όταν 

ο ίδιος προσωπικά θέλει να κάνει μία παρατήρηση με τον τρόπο του 

διακριτικά όταν κάτι δεν του αρέσει το λέει ευθέως και αμέσως 

προσωπικά στον κάθε εκπαιδευτικό χωρίς να διστάσει. Είναι 

αυθόρμητος και ειλικρινής χαρακτήρας και αυτό είναι που κερδίζει 

την εύνοια και την υποστήριξη όλων. Είναι συνεχώς στο πλευρό μας 

και εμείς οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε ότι αν τον χρειαστούμε δεν θα 

διστάσουμε να χτυπήσουμε την πόρτα του γραφείου του, ξέροντας 

ότι θα μας συμβουλεύσει για το παραμικρό που θα συμβεί. Έχει τον 

τρόπο να κατανοεί και να συμπάσχει με τους προβληματισμούς που 

καθημερινά έχουμε, γνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε 

και τις οποίες καλούμαστε να διαχειριστούμε σε καθημερινή βάση, 

δείχνοντας κατανόηση και επιμονή σε κάθε τι που μας απασχολεί 

και μας ενδιαφέρει την δεδομένη στιγμή. 

 

 
Εκπ.Γ.2 κυρίως λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία όπως και χιούμορ. Θα 

ήθελα να τις διαθέτει όλες θα ήταν μεγάλο πλεονέκτημα και για τον 

ίδιο αλλά και για μας τους εκπαιδευτικούς που συναναστρεφόμαστε 
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καθημερινά μαζί του.  

 
Εκπ.Γ.3 Η διευθύντρια μου θα έλεγα ότι διαθέτει ενεργητική ακρόαση 

βεβαίως λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και χιούμορ. Δεν 

διαθέτει νομίζω ενσυναισθηση και συναισθηματική νοημοσύνη. για 

μένα ένας διευθυντής θα πρέπει να τις κατέχει  όλες  δεν υπάρχει  

περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές θα πρέπει  να τις κατέχει όλες . 

 

Εκπ.Γ.4 Όπως σου ανέφερα και πριν ο διευθυντής μου δεν είναι 

επικοινωνιακός. Έχει μεγάλο πρόβλημα στην επικοινωνία του όχι 

μόνο με μας τους εκπαιδευτικούς αλλά και με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς.. απορώ πως έγινε διευθυντής! Αλλά σου λέει 

την μια στιγμή αλλά σου λέει την άλλη, δεν κάθεται να σε ακούσει, 

βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα.. νομίζω πως εκτός από την 

λεκτική επικοινωνία δεν αναπτύσσει καμία επικοινωνιακή 

δεξιότητα. Για μένα οι διευθυντές θα πρέπει να τις διαθέτουν όλες.. 

 
Εκπ.Γ.5 Δεξιότητες λεκτικής και ενεργητική ακρόαση. Θα ήθελα όλες 

Εκπ.Γ.6 Νομίζω μόνο δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, 

θεωρώ πως δεν κατέχει καμιά άλλη. Βεβαίως θα ήθελα να τις 

διαθέτει όλες θα ήταν πολύ καλό για αυτόν αλλά και για εμάς 

 
7. Πιστεύεις ότι είναι απαραίτητη η επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα 

επικοινωνίας και επικοινωνιακών δεξιοτήτων; 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Εκπ. Α.1 Ναι βέβαια όχι μόνο για τους διευθυντές αλλά και για εμάς τους 

εκπαιδευτικούς. 

Εκπ.Α.2 Ασφαλώς, καθώς βρισκόμαστε σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη 

εποχή με τα δεδομένα να αλλάζουν γύρω μας. Ο διευθυντής έχει να 

κάνει με συναδέλφους και των δυο φύλων μαθητές ,γονείς αλλά και 

εμπλεκόμενους φορείς οπότε θα πρέπει να είναι πάντα έτοιμος να 

ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε περίσταση και να του τύχει. 

 
Εκπ.Α.3 Είναι απαραίτητη, γιατί πολλοί διευθυντές δεν διαθέτουν 

επικοινωνιακές δεξιότητες και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα 

καθήκοντα τους.  

 
Εκπ.Α.4 Είναι απαραίτητη, γιατί βοηθάει τον διευθυντή να καταλαβαίνει τους 

εκπαιδευτικούς και να μπορεί να δίνει  λύσεις. 

 
Εκπ.Α.5 Κρίνεται απαραίτητη η επιμόρφωση των διευθυντών γιατί υπάρχουν 

πάρα πολλοί άσχετοι.  

 
Εκπ.Α.6 Η επιμόρφωση στους τομέα της επικοινωνίας και των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για τους διευθυντές 

και των δυο σχολικών βαθμίδων. Είτε αυτοεπιμορφωθεί μόνος του 

ή μέσα από κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα από αυτά που παρέχει 

η πολιτεία πρέπει να το κάνει απαραίτητα. Δεν γίνεται τα δεδομένα 

συνεχώς αλλάζουν δεν μπορεί να μένει πίσω από τις εξελίξεις. 

 
Εκπ.Γ.1 Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη επιμόρφωση, θεωρώ 

ότι είναι στον χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Ο διευθυντής οφείλει 

να αφήνει τον άλλο να ολοκληρώσει το τι θέλει να πει και μετά να 
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τοποθετείται. Όταν ο διευθυντής είναι σαφής και επεξηγηματικός, 

όταν είναι δημοκρατικός, πρόθυμος για συνεργασία, ανοιχτόμυαλος 

και δεκτικός στους συναδέρφους του, όταν θέλει να έχει την 

υποστήριξη τους και να ζητάει να μαθαίνει συνεχώς την διαφορετική 

έστω άποψη η γνώμη που έχουν για κάποιο καθημερινό ζήτημα που 

προκύπτει αυτά αυτόματα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που δεν 

δημιουργούν εμπόδια αλλά αντιθέτως τα επιλύουν. Είναι καθαρά 

και μόνο στον χαρακτήρα ενός διευθυντή, κατά πόσο αφιερώνει 

χρόνο ο ίδιος να εκδηλώσει τις απόψεις του, να ακούσει τους άλλους 

συναδέρφους τους,  χωρίς να διακόπτει, εμποδίζοντας την ομαλή 

ροή της επικοινωνίας, να ξοδέψει χρόνο να τα διαχειριστεί και να 

καταλήξει στο σωστό για όλους. 

 
Εκπ.Γ.2 Επιβάλλεται η επιμόρφωση των διευθυντών. Δεν είναι δυνατών 

άνθρωποι με θέσεις ευθύνης να μην έχουν επικοινωνιακές 

δεξιότητες.  

 

Εκπ.Γ.3 Ναι βέβαια η επιμόρφωση είναι αναγκαία  υπάρχει μεγάλο κενό στο 

εν λόγο κομμάτι 

 
Εκπ.Γ.4 Ναί ναί απαραίτητα δεν μπορεί να διοικήσει αλλιώς.. 

 

 
Εκπ.Γ.5 Σίγουρα θα πρέπει να επιμορφώνονται σε αυτό το πολύ σοβαρό 

κομμάτι. 

Εκπ.Γ.6 Εγώ δεν νομίζω ότι οι διευθυντές χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη 

επιμόρφωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή με την έννοια 

ενός θεσμοθετημένου προγράμματος από την πολιτεία. Πιστεύω ότι 

από μόνος του ο διευθυντής θα πρέπει να προσπαθεί να βελτιώσει 

την επικοινωνιακή του ικανότητα είτε διαβάζοντας σχετικά, είτε 

δίνοντας περισσότερο χρόνο για ακρόαση στους συνομιλητές του. 

Άλλωστε οι περισσότερες επικοινωνιακές δεξιότητες που μου 

ανέφερες σχετίζονται νομίζω με το πόσο χρόνο δίνουμε στον 

συνομιλητή μας να τον ακούσουμε. 

 
8. Κατά την γνώμη σου ο διευθυντής σου χρειάζεται επιμόρφωση σε αυτούς 

τους τομείς; 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Εκπ. Α.1 Ναι βέβαια! κάθε στέλεχος χρειάζεται επιμόρφωση στον τομέα της 

επικοινωνίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

Εκπ.Α.2 Δεν θα το έλεγα, ο διευθυντής μου θεωρώ ότι έχει ό,τι απολύτως 

χρειάζεται  για να επιτύχει στο έργο του. Είναι πολύ επικοινωνιακό 

άτομο και διακατέχεται νομίζω σε μεγάλο βαθμό από τις 

προαναφερθείσες δεξιότητες. 

 
Εκπ.Α.3 Ναι οπωσδήποτε, γιατί υπάρχει μεγάλο κενό.  

 
Εκπ.Α.4 Ναι, βεβαίως.  

 
Εκπ.Α.5 Οπωσδήποτε πρέπει να το κάνει!  

 
Εκπ.Α.6 σαφώς  είναι ένα κομμάτι που είναι χρήσιμο και για τον ίδιο και για 

την θέση που κατέχει.  
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Εκπ.Γ.1 Βέβαια και όχι μόνο η καθημερινή συναναστροφή με κόσμο εκτός 

σχολείου αλλά και με συναδέρφους στην συγκεκριμένη περίπτωση 

εντός της σχολικής μονάδας, βοηθάνε αρκετά πιστεύω στο να είναι 

ανεκτός και στο να μπορέσει να αφιερώσει χρόνο. Όταν ο ίδιος 

προσωπικά, είναι συνειδητοποιημένος, οφείλει να γνωρίζει ότι είναι 

σημαντική η συνύπαρξη, δεν γίνεται να περνάνε όλα από το χέρι του 

διότι δεν είναι η αυθεντία. Ως εκ τούτου, όταν έχει μάθει να 

επικοινωνεί και όταν έτσι είναι πλασμένος ο χαρακτήρας, είναι 

συνηθισμένος δηλαδή στο να αναπτύσσει διάλογο και στο να 

λαμβάνει υπόψη του  τους  άλλους συναδέρφους, δεν 

δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα και δεν έχει ανάγκη από 

καμία επιμόρφωση. Σε αντίθετη περίπτωση όταν δηλαδή είναι 

κολλημένος και ισχυρογνώμων τότε πρέπει ο συνομιλητής του, να 

τον προσεγγίσει με διαφορετικό τρόπο. Ειδικότερα, να προσπαθήσει 

να μάθει καλύτερα τον χαρακτήρα του προσωπικά έτσι ώστε με 

κάποιον τρόπο να καταφέρει να κερδίσει την προσοχή του και το 

ενδιαφέρον του, με διάφορους θεμιτούς τρόπους ώστε να έχουν 

θετικό αντίκτυπο. 

 

Εκπ.Γ.2 Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται επιμόρφωση. Πόσο μάλλον ο 

διευθυντής  

 
Εκπ.Γ.3 Ναι. αν και όπως σου είπα είναι παρά πολύ επικοινωνιακό άτομο η 

επιμόρφωση είναι πάντοτε χρήσιμη. 

 
Εκπ.Γ.4 Οπωσδήποτε πρέπει να το κάνει άμεσα.. 

 

Εκπ.Γ.5 Απαραίτητα και γρήγορα μάλιστα να μην το αφήσει! 

Εκπ.Γ.6 Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ο συγκεκριμένος. Έχει πιστεύω όλες τις 

προαναφερόμενες του οδηγού 
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1
ΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

1. Θεωρείτε ότι η επικοινωνία διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο 

επαγγελματικό περιβάλλον; Αν ναι ποιο είδος επικοινωνίας(λεκτική μη 

λεκτική επικοινωνία) έχει μεγαλύτερη επιρροή στο εργασιακό περιβάλλον 

που εργάζεσαι; 

 

 

 

2. Πόσο σπουδαίο είναι για σένα να υπάρχει καλό επικοινωνιακό κλίμα στην 

εργασία σου;  

 

 

 

3. Υπάρχει  καλό επικοινωνιακό περιβάλλον με τους συναδέλφους σου 

εκπαιδευτικούς και με τον διευθυντή σου; 

 

2
ος

 ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

4. Θεωρείται ότι η επικοινωνία προϋποθέτει κάποιες δεξιότητες, αν ναι 

ποιες  από αυτές που θα σου αναφέρω είναι για σένα είναι περισσότερο 

σημαντικές; 

 Ενσυναίσθηση 

 Συναισθηματική νοημοσύνη 

 Ενεργητική ακρόαση  

 Χιούμορ 

 Δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας  

 

 

5. Θεωρείτε ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες συμβάλουν σημαντικά στη 

λειτουργία και στην αποτελεσματική διοίκηση του σχολείου; 
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6. Διαθέτει ο διευθυντής του σχολείου σας επικοινωνιακές δεξιότητες;  Αν 

ναι ποιες είναι αυτές; Και ποιες για σένα είναι περισσότερο σημαντικές να 

διαθέτει; 

 

7. Πιστεύεις ότι είναι απαραίτητη η επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα 

επικοινωνίας και επικοινωνιακών δεξιοτήτων; 

 

8. Κατά την γνώμη σου ο διευθυντής σου χρειάζεται επιμόρφωση σε αυτούς 

τους τομείς; 
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(Οδηγός συνέντευξης στα αγγλικά) 

 

Interview guide 

 

  
1

st
 AXIS - COMMUNICATION 

1. Do you think that communication plays a significant role in the work 

environment? If so, what type of communication (verbal, non-verbal) has 

a greater influence in your workplace? 

 

2. How significant is it for you personally for there to be a good 

communication climate at your workplace?  

 

3. Is there a good communication environment with your colleagues and 

your director? 

 

2
nd

 AXIS – COMMUNICATION SKILLS 

4. Do you think that communication presupposes specific skills, if so, which 

of the following mentioned are more significant? 

 Empathy 

 Emotional Intelligence 

 Active listening  

 Humor 

 Verbal and non-verbal skills  

 

5. Do you think that communication skills contribute significantly in the 

functioning and effective administration of the school? 

 

 

6. Does the school director have communication skills? If so, which ones are 

they and which ones are the most significant that he has at his disposal? 
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7. Do you believe that further training of directors is necessary in matters of 

communication and communication skills? 

 

8. In your opinion, does your director have need of further training in these 

areas?  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ.3 

του Ν.1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι 

προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πήγες δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται 

στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

  

 

                                                          Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολίτικης 

Θεσσαλονίκη 05-06-2018 

Χαράλαμπος. Ι. Κουτής 


