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 Πρόλογος 

 

 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) υλοποιήθηκε στα 

πλαίσια του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» 

(Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία) και φιλοδοξεί να δείξει τη συσχέτι-

ση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και της επικοινωνιακής ικανότητας των 

διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης της Θεσ-

σαλονίκης. Έχει καταστεί σαφές πως προκειμένου τα σχολεία να ακολουθήσουν τις ε-

πιχειρούμενες αλλαγές και να αποτελέσουν νησίδες γνώσης και πολιτισμού, από όπου 

θα αποφοιτούν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, οι διευθυντές/ριες των σχολικών μο-

νάδων θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης και ικανότητες 

επικοινωνιακές. Οι πρώτες είναι απαραίτητες για την κατανόηση της συναισθηματικής 

κατάστασης των ατόμων και βελτιώνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι δεύτερες δια-

σφαλίζουν την σωστή επικοινωνία και το γεγονός πως το μήνυμα, από όπου κι αν 

προέρχεται, έχει την ίδια σημασία και ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο από όλα τα ε-

μπλεκόμενα μέρη. Με δεδομένο πως οι διευθυντές/ριες πρέπει να μπορούν να διαχειρί-

ζονται όλους όσοι αποτελούν την σχολική κοινότητα, είτε αυτοί είναι εκπαιδευτικοί, 

μαθητές ή γονείς, θα πρέπει να εγκαθιδρύσουν ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις και 

ένα δίκτυο επικοινωνίας κατάλληλο και αποτελεσματικό.  

 

Η έρευνα είναι πρωτότυπη, καθότι είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που εξετά-

ζεται η συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της επικοινωνιακής ικανότη-

τας ηγετών εκπαίδευσης και φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αλλαγή της αντίληψης για 

τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων διευθυντών/ριών και στην δημιουργία επιμορφωτι-

κών προγραμμάτων ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης υποψηφίων ή/και εν ε-

νεργεία διευθυντών/ριών, προκειμένου οι τελευταίοι/ες να ανταποκρίνονται επιτυχώς 

στο ηγετικό τους έργο. 
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Περίληψη 

 

 

 Οι διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων, ως φορείς υλοποίησης των εκάστοτε 

εκπαιδευτικών πολιτικών, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι/ες με ικανότητες που θα τους/ις 

επιτρέψουν να φέρουν εις πέρας το δύσκολο και πολυσύνθετο έργο τους. Ως τέτοιες 

θεωρούνται η συναισθηματική νοημοσύνη και η επικοινωνιακή ικανότητα. 

 

Με την παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να καταδειχθεί η συσχέτιση μεταξύ της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και της επικοινωνιακής ικανότητας των διευθυντών 

/ριών, και συγκεκριμένα να ελεγχθεί η υπόθεση πως διευθυντές/ριες με υψηλή συναι-

σθηματική νοημοσύνη έχουν και επικοινωνιακές ικανότητες. Ο έλεγχος της υπόθεσης 

έγινε με την χρήση μεικτού μοντέλου, σε ένα δείγμα 11 διευθυντών/ριών, σύμφωνα με 

το οποίο μετρήθηκε η αντικειμενική συναισθηματική νοημοσύνη, με το εργαλείο επι-

δόσεων Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligent Test (MSCEIT), και η αντιληπτή 

επικοινωνιακή ικανότητα, με το Communication Competence Scale (CCS). Στην συνέ-

χεια επιλέχθηκαν εκείνοι οι διευθυντές/ριες που σκόραραν ψηλά και χαμηλά ως προς 

την συναισθηματική νοημοσύνη, προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις της συνέ-

ντευξης, για να διαπιστωθεί η αντικειμενική επικοινωνιακή τους ικανότητα. Τα αποτε-

λέσματα έδειξαν πως: α) οι διευθυντές/ριες που έχουν υψηλή συναισθηματική νοημο-

σύνη  έχουν και επικοινωνιακές ικανότητες, όπως αυτές φάνηκαν μέσα από το εργαλείο 

της συνέντευξης. Έτσι, περνούν με σαφήνεια το μήνυμά τους και  επικοινωνούν το ό-

ραμά τους στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε αντίθεση με τους διευθυντές/ριες οι οποί-

οι/ες έδωσαν χαμηλές τιμές στην συναισθηματική νοημοσύνη και των οποίων οι επικοι-

νωνιακές  ικανότητες βρέθηκαν φτωχές β) ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman 

μεταξύ αντικειμενικής συναισθηματικής νοημοσύνης και αντιληπτής επικοινωνιακής 

ικανότητας δείχνει έντονα αρνητική συσχέτιση (rho=-.68),  εύρημα που ίσως μπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός πως άτομα με χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη δεν έχουν 

την αυτογνωσία που χρειάζεται για να εκτιμήσουν σωστά τις επικοινωνιακές τους ικα-

νότητες.  

 

Λέξεις – κλειδιά:  Συναισθηματική νοημοσύνη, επικοινωνιακή ικανότητα, διευθυ-

ντής/ρια, MSCEIT, αποτελεσματικότητα, καταλληλότητα      
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Abstract 

 

School directors, as the means for realizing certain educational policies, must 

possess the proper skills which will let them succeed in their hard and complicated 

work. These skills, among other, include emotional intelligence and communication 

competence. 

 

The scope of this assignment was to project the correlation between the emo-

tional intelligence and the communication competence of the school directors and par-

ticularly to monitor how school directors who already demonstrate emotional intelli-

gence seem to have the same level of communication competence. In this case- study a 

sample of 11 subjects, both males and females, was involved. The performance tool 

Mayer-Salovery-Caruso Emotional Intelligent Test (MSCEIT) was used for measuring 

emotional intelligence and the Communication Competence Scale (CCS) was used for 

measuring the perceived communication competence. The directors who scored the 

highest and the lowest scores in the MSCEIT were selected so as to be tested for their 

objective communication competence. For that reason, the  qualitative method of the 

interview was applied.  The results showed: a) the directors who demonstrated high lev-

els of emotional intelligence proved to have high levels of communication competence ; 

in this way, these directors can surely spread their message and promote their vision 

along the educational society, in contrast to those directors who did poorly on the 

MSCEIT, therefore their communication competence level was quite low b) the Spear-

man correlation coefficient, between the emotional intelligence and the perceived com-

munication competence appears negative ( rho= -68 ), a number which can be explained 

by the fact that persons with low emotional intelligence do not have the self-awareness 

needed to evaluate properly their own communication competence levels.  

 

Keywords: Emotional intelligence, communication competence, directors, MSCEIT, 

effectiveness, appropriateness 
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1.Εισαγωγή 

 

Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και με την πρόοδο των επιστημών και της 

τεχνολογίας, πολλές χώρες αναμορφώνουν το εκπαιδευτικό τους σύστημα, προκειμένου 

αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας τάξης πραγμάτων. Τα σχολεία, αποτε-

λώντας τις μικρότερες λειτουργικές μονάδες που καλούνται να εφαρμόσουν  τις εκά-

στοτε εκπαιδευτικές πολιτικές, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υλοποίησης των αλλα-

γών. Η επιτυχής εφαρμογή εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τους διευθυντές, οι οποίοι 

ευρισκόμενοι σε μια θέση πιο απαιτητική από ποτέ, καλούνται να μετασχηματίσουν τα 

θεωρητικά προτάγματα σε πράξη και να μετατρέψουν τα σχολεία σε κοινότητες μάθη-

σης, που θα αγκαλιάσουν τις αλλαγές και θα δημιουργήσουν ένα  περιβάλλον που ευ-

νοεί τις υψηλές επιδόσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στην προσπάθειά τους αυτή, 

είναι απαραίτητο να μάθουν, αναπτύξουν και επιδείξουν υψηλά επίπεδα συναισθηματι-

κής νοημοσύνης (Moore, 2009), καθώς επίσης και να είναι εξοπλισμένοι με επικοινω-

νιακές ικανότητες, αφού α) η παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης 

δημιούργησαν την ανάγκη της ανάπτυξης τέτοιων ικανοτήτων (Martinez, 2012) και β) η 

επικοινωνία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εκτέλεση όλων των λειτουρ-

γιών της διοίκησης (Σαρμανιώτης, 2012). 

 

Πληθώρα μελετών τονίζει τη σχέση μεταξύ αποτελεσματικής ηγεσίας και συ-

ναισθηματικής νοημοσύνης. Οι Barbuto Jr.  και Bugenhagen (2009) έδειξαν πως ηγέτες 

με συναισθηματική νοημοσύνη προωθούν την επικοινωνία και αυξάνουν την εμπιστο-

σύνη μεταξύ των υφισταμένων. Σύμφωνα με τη Nordstrom (2010): α) η συναισθηματι-

κή νοημοσύνη είναι το «απαραίτητο συστατικό» που χρειάζεται για να αναδειχθεί ένας 

αποτελεσματικός και καλός, επικοινωνιακά, ηγέτης και β) ο ηγέτης που λειτουργεί με 

βάση τις ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης θεωρείται καλύτερα εξοπλισμέ-

νος για να χειρίζεται τα συναισθήματα, τις αξίες και τους στόχους των υφισταμένων 

του, προκαλώντας έτσι μια υγιή και αποτελεσματική ροή επικοινωνίας, που διατρέχει 

όλον τον οργανισμό.  Ο Moore (2009) θεωρεί πως  οι διευθυντές πρέπει να ενθαρρύνο-

νται να χρησιμοποιούν τη συναισθηματική νοημοσύνη και θα είναι πολλαπλά ωφελη-

μένοι, αν μάθουν να αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα των άλλων και τα δικά τους. Για 

την George (2000), τα συναισθήματα παίζουν κεντρικό ρόλο στην άσκηση της ηγεσίας, 

αφού η ηγεσία είναι μια διαδικασία φορτωμένη με συναισθήματα (emotion-laden pro-

cess) και από την πλευρά του ηγέτη και από την πλευρά των υφισταμένων. Για την ίδια, 
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η αποτελεσματική ηγεσία προϋποθέτει την εγκαθίδρυση κοινών στόχων, την ενστάλαξη 

στους άλλους της εκτίμησης και σημασίας της ίδιας της εργασίας, τη δημιουργία και 

διατήρηση ενθουσιασμού, εχεμύθειας, αισιοδοξίας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης, την 

ευελιξία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις αλλαγές και τέλος, τη δημιουργία 

και διατήρηση εταιρικής ταυτότητας. Και όπως επισημαίνει, τίποτα από αυτά δεν μπο-

ρεί να επιτευχθεί χωρίς συναισθηματική νοημοσύνη, εκ μέρους του ηγέτη. Κατά τον 

Battol (2013), η συναισθηματική νοημοσύνη, με την κατανόηση των συναισθημάτων 

του εαυτού και των άλλων που προϋποθέτει, βοηθάει τον ηγέτη να καταλαβαίνει και να 

κρίνει καλύτερα  τους άλλους, συντελώντας έτσι στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με-

ταξύ των ανθρώπων. Τέλος, σύμφωνα με τους Higgs και Dulewicz (2016), η 

συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με τα επίπεδα ιεραρχίας και μάλιστα όσο πιο 

υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχει ένα διοικητικό στέλεχος, τόσο πιο ψηλά στην 

ιεραρχική κλίμακα του οργανισμού βρίσκεται. 

 

Για τους Day και συν. (2010),  ο αποτελεσματικός ηγέτης εκπαίδευσης είναι αυ-

τός που, μεταξύ άλλων, α) έχει όραμα και μπορεί να το μεταλαμπαδεύσει στους εκπαι-

δευτικούς, β) αναπτύσσει δημιουργικές σχέσεις μέσα και έξω από τη σχολική κοινότη-

τα, γ) επανασχεδιάζει την οργανωτική δομή του σχολείου, μέσα από την ανάθεση νέων 

αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτικούς, δ) βελτιώνει τις συνθήκες διδασκαλίας και μάθη-

σης.  Πώς μπορούν όλα τα παραπάνω να επιτευχθούν, αν ο διευθυντής δεν είναι ικανός 

να τα επικοινωνήσει στους υφισταμένους του; Οι Luthra και Dahiya (2015) υποστηρί-

ζουν πως ο αποτελεσματικός ηγέτης είναι αφενός μεν άριστος στην επικοινωνία και 

πρέπει να χρησιμοποιεί αυτήν την ικανότητα για να πείθει τους άλλους να τον ακολου-

θήσουν και αφετέρου έχει γνώσεις και πρέπει να μπορεί να τις επικοινωνεί στους υφι-

σταμένους του. 

 

Έρευνες  έδειξαν πως οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η συναισθηματική νοη-

μοσύνη τοποθετούνται πρώτες και τρίτες αντίστοιχα στη λίστα των ικανοτήτων που έ-

νας ηγέτης πρέπει να κατέχει, ενώ το 41% των ερωτηθέντων θεωρούν την αναποτελε-

σματική επικοινωνία ως το συνηθέστερο λάθος που κάνει ένας ηγέτης (The Ken 

Blanchard Companies, 2006). Οι αποτελεσματικοί διευθυντές λοιπόν είναι επιδέξιοι 

στην επικοινωνία, ικανοί να ακούν όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και να 

μοιράζονται τις σκέψεις και τα οράματά τους. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική επικοι-
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νωνία προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, κατανόηση και έλεγχο των συναισθημάτων, ενσυ-

ναίσθηση και κοινωνικές δεξιότητες. 

 

Στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο, ο διευθυντής καλείται να υποδυθεί ρόλους που 

σχετίζονται περισσότερο με τη διοίκηση της σχολικής μονάδας, παρά με την ηγεσία 

αυτής. Όπως έδειξε η έρευνα της Geraki (2014), ο Έλληνας διευθυντής εφευρίσκει, δι-

οικεί, κινητοποιεί (τους εκπαιδευτικούς) και διευκολύνει (καταστάσεις) περισσότερο, 

παρά συντονίζει, καθοδηγεί, είναι παραγωγικός και διαμεσολαβητικός.  

 

Ανεξαρτήτως πάντως του ρόλου του, ο διευθυντής είναι αυτός που καλείται να δη-

μιουργήσει εκείνες τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι εκπαιδευτικοί  μπορούν να είναι 

ικανοποιημένοι και παραγωγικοί. Επομένως, αν θέλουμε σχολεία που να υπηρετούν τον 

σκοπό τους και να είναι ανοικτά στην κοινωνία, πρέπει οι διευθυντές τους να είναι εφο-

διασμένοι με επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης.  

 

1.1. Καθορισμός του προβλήματος 

 

Μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει δείξει μικρό αριθμό ερευνών που 

μελετούν μεμονωμένα είτε το ρόλο της επικοινωνίας, είτε το ρόλο  της συναισθηματι-

κής νοημοσύνης στο σχολικό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη ΜΔΕ της Θεοδοσίου 

(2015), η οποία κατέδειξε τον καταλυτικό ρόλο της επικοινωνίας ανάμεσα στο διευθυ-

ντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό για την εύρυθμη  λειτουργία των σχολικών μονά-

δων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τη θετική σχέση μεταξύ ποιότητας 

επικοινωνίας και οράματος που θέτει ο διευθυντής. Στη ΜΔΕ των Κασάπα και Λέκκα 

(2016), τονίζεται η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης του διευθυντή, για τη 

δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος και επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαι-

δευτικών. Η Βάσιου (2008) συμπεραίνει πως όσο περισσότερο οι διευθυντές αντιλαμ-

βάνονται τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών, τόσο πιο δημιουργικό αντιλαμβάνονται 

το σχολικό κλίμα οι υφιστάμενοί τους εκπαιδευτικοί, ενώ ο Δελλατόλας (2010) κατα-

λήγει πως οι καθηγητές-ηγέτες που κατέχουν και εκφράζουν συναισθηματική νοημοσύ-

νη, έχουν και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ομάδα-τάξη που διδάσκουν. Ικα-

νός αριθμός εργασιών μελετούν τη σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και 

επικοινωνιακής ικανότητας σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων, σε διάφορους τομείς, 

όπως η εργασία των Jorfi, Jorfi, Bin Yaccob και Md Nor (2014), οι οποίοι εξέτασαν τη 
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σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας 

των εργαζομένων στην Αγροτική Τράπεζα και σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς στο 

Ιράν, για επιτυχή στρατηγικό σχεδιασμό, ή οι Jorfi και Jorfi (2012) που, πάλι σε ιρανι-

κούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, βρήκαν θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλη-

τών.  Άλλες μελέτες εξετάζουν τη σχέση  μεταξύ των δύο παραγόντων (συναισθηματι-

κή νοημοσύνη και ικανότητα επικοινωνίας) σε υποψήφιους managers των κέντρων 

φροντίδας  (Eriguc & Kose, 2013), ή μεταξύ γυναικών φοιτητών σε Πανεπιστήμιο της 

Τεχεράνης (Safari, Leabarnovic, & Safari, 2013). Μία μόνο εργασία βρέθηκε 

(Κουλουμπού, 2015), στην οποία μελετήθηκε η σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημο-

σύνης και ικανότητας επικοινωνίας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης. Μελέτες που εξετάζουν τη συναισθηματι-

κή νοημοσύνη και πώς αυτή σχετίζεται με την επικοινωνιακή ικανότητα ηγετικών στε-

λεχών εκπαίδευσης (και συγκεκριμένα διευθυντών σχολικών μονάδων), από όσο ξέ-

ρουμε δεν υπάρχει. Επομένως, η συγκεκριμένη εργασία φιλοδοξεί  να μελετήσει τον 

ρόλο, τη σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα των προαναφερομένων παραγόντων στην 

άσκηση καθηκόντων των διευθυντών, δεδομένου ότι οι τελευταίοι, ως ηγέτες,  επιφορ-

τίζονται με την επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας.  

 

1.2.Σημασία της έρευνας 

 

Ο διευθυντής, ως ηγέτης του σχολείου, καλείται να υλοποιήσει τους σκοπούς 

που η εκάστοτε πολιτική ηγεσία οραματίζεται και θέτει στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

Ο μόνος τρόπος για να ισορροπήσει ανάμεσα στο εφικτό και το επιθυμητό είναι να α-

ντιλαμβάνεται (τυχόν δυσκολίες), να κατανοεί (αμφίσημες καταστάσεις), να επιλύει 

(προβλήματα), να παρακινεί (τους εκπαιδευτικούς), να υλοποιεί (οράματα). Δύο σημα-

ντικά εργαλεία στη φαρέτρα των ικανοτήτων, με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένος 

ένας διευθυντής, είναι η επικοινωνιακή ικανότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη. Η 

πρώτη ακουμπάει στην καρδιά της άσκησης εξουσίας, ενώ η δεύτερη είναι απαραίτητη 

για τη σωστή άσκηση εξουσίας. Φιλοδοξία της γράφουσας είναι η εργασία αυτή και 

άλλες παρόμοιες να βάλουν το δικό τους λιθαράκι ώστε να αναδυθεί η σημασία της συ-

ναισθηματικής νοημοσύνης και της επικοινωνιακής ικανότητας των διευθυντών στη 

σωστή διοίκηση των σχολικών μονάδων. Και ίσως κάποτε οι διευθυντές να επιλέγονται 

με κριτήριο, μεταξύ άλλων, και των προαναφερομένων ικανοτήτων, που αποτελούν  



15 

 

ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι διευθυντές, για τη θέση που επιδιώ-

κουν. 

 

1.3.Διάρθρωση της εργασίας 

 

Προκειμένου να δοθεί μια πλήρης και ολοκληρωμένη εικόνα για το υπό διερεύ-

νηση θέμα, η παρούσα εργασία θα ακολουθήσει την εξής δομή: 

 

Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας. Συγκεκρι-

μένα, γίνεται αναφορά στις θεωρίες της συναισθηματικής νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμ-

φαση στο μοντέλο των Mayer, Salovey και Caruso, δεδομένου ότι το εργαλείο που θα 

χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης των διευθυντών του 

δείγματος είναι αυτό που δημιούργησαν οι εν λόγω ερευνητές. Τα άλλα μοντέλα, όπως 

του Bar-On και του Goleman θα αναφερθούν ακροθιγώς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

οι τρόποι μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία αυ-

τοαναφορών ή/και ετεροαναφορών, έμφαση όμως θα δοθεί στο εργαλείο αντικειμενικής 

μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης MSCEIT, δηλ. το Mayer-Salovey-Caruso 

Emotional Intelligence Test, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Στη συνέχει-

α, ακολουθεί η θεωρία σχετικά με την επικοινωνία, γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις 

για αποτελεσματική επικοινωνία, αποσαφήνιση της έννοιας της επικοινωνιακής ικανό-

τητας και παρουσίαση του εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της επι-

κοινωνιακής ικανότητας των διευθυντών/τριών. Ο διευθυντής σχολικής μονάδας ασκεί 

ηγεσία και για το λόγο αυτό παρατίθενται οι θεωρίες ηγεσίας και συγκεκριμένα το με-

τασχηματιστικό-συναλλακτικό μοντέλο, αφού αυτό θεωρείται πως συνδέεται περισσό-

τερο με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Επειδή ο τρόπος διεύθυνσης σχολικής μονάδας 

στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες λόγω της ιδιομορφίας του ελληνικού εκπαι-

δευτικού συστήματος, κρίνεται απαραίτητη η παρουσίαση του ρόλου του διευθυντή στο 

ελληνικό σχολείο. Το θεωρητικό μέρος κλείνει με παρουσίαση βιβλιογραφικών δεδο-

μένων που συσχετίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη και την επικοινωνιακή ικανότη-

τα με τη σχολική ηγεσία και καταδεικνύουν τη σημασία αυτών των δύο παραγόντων 

στην επιτυχή άσκηση του έργου του διευθυντή. 

 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, περιγρά-

φεται η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί και παρουσιάζονται αναλυτικά τα ερευνητικά 
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εργαλεία. Αναφέρονται οι λόγοι που επέβαλαν/όρισαν τη χρήση των συγκεκριμένων 

ερευνητικών εργαλείων. Στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, τα 

οποία συσχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα και αιτιολογούνται από το συναφές 

θεωρητικό πλαίσιο.  

 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος περιλαμβάνει: α) Τη συζήτηση/ερμηνεία των απο-

τελεσμάτων. Τα ευρήματα ομαδοποιούνται και εξηγούνται από τα θεωρητικά δεδομένα. 

Τυχόν διαφορές γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτούν από τις συγκεκριμένες συνθήκες 

διεξαγωγής της έρευνας ή μπορεί να αποτελέσουν νέο ερευνητικό δεδομένο β) Γίνονται 

προτάσεις για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα νέα δεδομένα, προκειμένου να 

βελτιωθεί ο χώρος που απετέλεσε πεδίο έρευνας για τη συγκεκριμένη ερευνητική εργα-

σία. Τονίζεται η ανάγκη άλλων ερευνών που θα συνεισφέρουν στην αύξηση της υπάρ-

χουσας γνώσης στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο ή/και θα οδηγήσουν στην εφαρμογή 

της θεωρητικής γνώσης στην πράξη. Τέλος παρουσιάζονται οι περιορισμοί της έρευνας. 
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Α΄ Μέρος: Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

2.Συναισθηματική νοημοσύνη 

 

2.1. Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

Το ενδιαφέρον για τη συναισθηματική νοημοσύνη έρχεται ως απόρροια της α-

ναγνώρισης της σημασίας του συναισθήματος στο χώρο εργασίας,
1
 «χωρίς αυτό να ση-

μαίνει πως πρέπει κάποιος να πηδάει από χαρά, κάθε φορά που επιτυγχάνει μία πώλη-

ση» (Caruso & Salovey, 2004, σελ. ix). Αυτό το ενδιαφέρον αυξήθηκε κατακόρυφα, 

όταν το 1995 τα περιοδικά Time και USA Today Weekend κυκλοφόρησαν με το εξώ-

φυλλό τους να μιλάει για τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην επιτυχία 

στο σχολείο και στον εργασιακό χώρο (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000b). Η συναι-

σθηματική νοημοσύνη, ως έννοια, πρωτοδιατυπώθηκε από τον Wayne Leon Payne, το 

1985, κατά τη συγγραφή της διδακτορικής του διατριβής (Hein, 2005). Η έννοια έμεινε 

ξεχασμένη για πέντε χρόνια περίπου.  Έκτοτε, έτρεξε πολύ νερό στο αυλάκι της συναι-

σθηματικής νοημοσύνης, πολλές θεωρίες αναδύθηκαν, πολλά εργαλεία μέτρησής της 

ανακαλύφθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν και έγινε κατανοητό πως η συναισθηματική 

νοημοσύνη ήρθε για να μείνει.  

 

 Σύμφωνα με την Πλατσίδου (2010),  η συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως 

«ένα σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που επιτρέπουν στον άνθρωπο να κατανοεί 

και να χειρίζεται τις συναισθηματικές  καταστάσεις,  τις δικές του και των άλλων, με 

σκοπό την προσωπική και κοινωνική του ανάπτυξη» (σελ. 19).  Όπως αναφέρουν οι 

Bradberry και Greaves (2006),  περιγραφές της  συναισθηματικής νοημοσύνης  υπάρ-

χουν από τότε που αρχίζουν αναφορές σχετικές με την ανθρώπινη συμπεριφορά και η 

μελέτη της συναισθηματικής νοημοσύνης φιλοδοξεί να απαντήσει  στην ερώτηση  γιατί 

δυο άνθρωποι, που έχουν τον ίδιο δείκτη νοημοσύνης, ενδέχεται να μην είναι στον ίδιο 

βαθμό επιτυχημένοι. Οι ίδιοι θεωρούν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα από τα 

τρία στοιχεία που συγκροτούν το άτομο, όπως φαίνεται στην εικόνα 1. Τα άλλα δύο 

είναι ο δείκτης νοημοσύνης (ΔΝ) και η προσωπικότητα (Bradberry & Greaves, 2006).  

 

                                                           

  
1
 Ένα είδος Zeitgeist για τις Κοινωνικές Επιστήμες (Καφέτσιος & Βασιλάκου, 2012)  
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Εικόνα 1. Η συγκρότηση του ατόμου 

 

Σε ότι αφορά τη νευροβιολογική βάση της συναισθηματικής νοημοσύνης, έρευ-

νες έδειξαν πως συνδέεται με τμήματα του εγκεφάλου όπως η αμυγδαλή, ο ιππόκαμπος 

(ειδικά το δεξί ημισφαίριο), ο μετωπιαίος και ο προμετωπιαίος λοβός, καθώς επίσης 

πως διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου εμπλέκονται στην αναγνώριση των συναι-

σθημάτων  με  διαφορετικούς τρόπους (Tarasuik, Ciorciari, & Stough, 2009).  Εξάλλου, 

αν η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα ξεχωριστό είδος νοημοσύνης, τότε πρέπει να 

έχει εξελιχθεί μια ξεχωριστή ικανότητα συλλογισμού που συμβάλλει στην κατανόηση 

των συναισθημάτων (Mayer, Caruso, & Salovey, 2016) και να σχετίζεται με τις γνωστι-

κές και συγκινησιακές διαδικασίες που συνδέουν τα συναισθήματα με τη σκέψη και τη 

συμπεριφορά (Καφέτσιος & Πετράτου, 2005). Πράγματι, φαίνεται πως περιοχές του 

εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για την αντίληψη συναισθηματικών εκφράσεων, είναι 

εντελώς ξεχωριστές από τις περιοχές που είναι υπεύθυνες για την αντίληψη εκφράσεων 

που σχετίζονται με την προσωπικότητα, με τις πρώτες να εντοπίζονται στη δεξιά μετα-

κεντρική περιοχή του βρεγματικού φλοιού, ενώ οι δεύτερες βρίσκονται στον αριστερό 

μετωπιαίο φλοιό (Heberlein, Adolphs, Tranel, & Damasio, 2004· Heberlein & Saxe, 

2005).  

 

2.2. Μοντέλα για την ερμηνεία της συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

Μια τέτοια έννοια λοιπόν,  δεν θα μπορούσε παρά να αποτελέσει το πεδίο έντο-

νων επιστημονικών αντιπαραθέσεων σχετικά με το αν αποτελεί ξεχωριστό είδος νοη-

μοσύνης, αν είναι χαρακτηριστικό ή ικανότητα κ.α. Ως εκ τούτου, ανάλογα με το πού 

εστιάζει η συναισθηματική νοημοσύνη,  για άλλους είναι μια ικανότητα του νου, όπως 

υποστηρίζει το μοντέλο των Mayer, Salovey και Caruso (Mayer & Salovey, 1997), για 

άλλους είναι ένας συνδυασμός στοιχείων της προσωπικότητας του ατόμου, σύμφωνα με 
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το μοντέλο του Bar-On (2006), ενώ σύμφωνα με τον Goleman (1998) επιτρέπει την 

πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας και της επίδοσης στην εργασία (Πλατσίδου, 2010).   

 

Στην παρούσα μελέτη, θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο των Mayer, Salovey και 

Caruso, που αντιλαμβάνονται τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ξεχωριστή ικανότητα. 

Η επιλογή αυτή γίνεται επειδή, όπως έδειξε ο Καφέτσιος (2003), «η πιο κατάλληλη 

προσέγγιση της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ως ικανότητα επεξεργασίας γνω-

στικών και συναισθηματικών πληροφοριών» (σελ. 14). Κατά συνέπεια σε αυτό θα γίνει 

εκτεταμένη αναφορά.  Τα άλλα δύο μοντέλα θα αναφερθούν για επιστημονικούς λό-

γους, διότι το καθένα  έχει συνεισφέρει κατά πολύ και με τον τρόπο του στη διεύρυνση 

των όσων γνωρίζουμε σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη.  

 

2.2.1. Το μοντέλο του Bar-On 

 

O Bar-On (2006), ο οποίος κατασκεύασε το πρώτο τεστ μέτρησης της συναι-

σθηματικής νοημοσύνης [The Emotional Quotient Inventory (The EQ-i)], ορίζει τη συ-

ναισθηματικο-κοινωνική νοημοσύνη «ως ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα σχετιζόμενων 

συναισθηματικών και κοινωνικών εφοδίων και δεξιοτήτων, που καθορίζουν πόσο απο-

τελεσματικά καταλαβαίνουμε και εκφράζουμε τους εαυτούς μας, καταλαβαίνουμε τους 

άλλους σχετιζόμενοι με αυτούς και αντιμετωπίζουμε τις καθημερινές απαιτήσεις» 

(σελ.14).  Κατ΄αυτόν, η εννοιολόγηση  της συναισθηματικο-κοινωνικής νοημοσύνης 

περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συστατικά: α) την ικανότητα ανα-

γνώρισης, κατανόησης, έκφρασης αισθημάτων και συναισθημάτων β) την ικανότητα 

κατανόησης της συναισθηματικής κατάστασης των άλλων γ) την ικανότητα διαχείρισης 

και ελέγχου των συναισθημάτων δ) την ικανότητα διαχείρισης αλλαγών, προσαρμογής 

και επίλυσης προβλημάτων προσωπικής και διαπροσωπικής φύσης και ε) την ικανότη-

τα πρόκλησης θετικής επίδρασης και αυτό-παρακίνησης. Ο Bar-On θεωρεί πως άτομα 

με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορούν πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπίζουν 

απαιτητικές καταστάσεις και να λειτουργούν καλύτερα κάτω από πίεση (Stys & Brown, 

2004). Η κριτική που ασκείται στο μοντέλο του Bar-On βασίζεται στο γεγονός πως δεν 

αντιλαμβάνεται τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα ξεχωριστό είδος νοημοσύνης, 

ανεξάρτητης από χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αλλά συμπεριλαμβάνει σε αυ-

τήν οτιδήποτε θα μπορούσε να προβλέψει την επιτυχία (Gulluce, χ.χ.)  
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2.2.2. Το μοντέλο του Goleman 

 

Ο Goleman υπήρξε ο γνωστότερος (αλλά, για πολλούς, όχι ο σημαντικότερος) 

μελετητής της συναισθηματικής νοημοσύνης επειδή έβαλε τη συναισθηματική νοημο-

σύνη στο χώρο εργασίας. Στο διάσημο άρθρο του «What makes a leader?»  o Goleman 

(1998) υποστηρίζει ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της επιτυχίας ενός οργανισμού 

και της συναισθηματικής νοημοσύνης του ηγέτη του οργανισμού και  ξεδιπλώνει τον 

πυρήνα της θεωρίας του, σύμφωνα με την οποία η συναισθηματική νοημοσύνη απαρτί-

ζεται από πέντε ικανότητες, αυτές της: αυτοεπίγνωσης (αναγνώριση των συναισθημά-

των  και κατανόηση του τρόπου με τον οποίον αυτά επηρεάζουν τους άλλους), αυτορ-

ρύθμισης (έλεγχος των παρορμήσεων, αναβολή κρίσης και δράση κατόπιν σκέψης), 

παρακίνησης του εαυτού (πάθος για εργασία πέρα από οικονομική απολαβή, προσήλω-

ση στον στόχο), ενσυναίσθησης (κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων και αντι-

μετώπιση των ανθρώπων σύμφωνα με τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις) και κοι-

νωνικών δεξιοτήτων (άριστη διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων, δημιουργία ισχυρών δε-

σμών και δικτύων). Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της θεωρίας του όμως, για τους οργα-

νισμούς και τις επιχειρήσεις, αποτελεί το γεγονός πως η συναισθηματική νοημοσύνη 

μπορεί να διδαχτεί και επομένως να αυξήσει κάποιος τη συναισθηματική του νοημοσύ-

νη με κατάλληλα προγράμματα, ειλικρινή επιθυμία και διαρκή προσπάθεια. Κατέστησε 

σαφές πως θεωρεί τη  συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών 

που μπορεί να εξηγήσουν αλλά και να προβλέψουν την επίδοση του ατόμου στο χώρο 

εργασίας. Κι ενώ ένας αριθμός μετα-αναλύσεων έχει δείξει πως η συναισθηματική νοη-

μοσύνη όντως μπορεί να προβλέψει την εργασιακή απόδοση, όχι όμως στο βαθμό που 

ισχυρίζεται ο Goleman (O' Boyle, Humphrey, Pollack, Hawver, & Story, 2011· Van 

Rooy & Viswesvaran, 2004), άλλοι, όπως οι Zeidner, Matthews και Roberts (2004) α-

ναρωτιούνται πώς, ενώ ο Goleman δηλώνει ότι αποτελέσματα ερευνών έδειξαν πως η 

συναισθηματική νοημοσύνη συμμετέχει με πάνω από 85% στις επιδόσεις των ηγετών, 

εντούτοις δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει εμπειρικά δεδομένα που να δείχνουν την 

αιτιώδη σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και των υποτιθέμενων θετικών 

αποτελεσμάτων. 
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2.2.3. Το μοντέλο των Mayer, Salovey και Caruso 

 

Το 1990, πέντε χρόνια μετά την πρώτη αναφορά του όρου συναισθηματική νοη-

μοσύνη από τον Payn, οι Salovey και Mayer, στο άρθρο τους με τίτλο “Emotional Intel-

ligence”, θέτουν τις επιστημονικές βάσεις γι’ αυτό που θα αποτελούσε τα επόμενα χρό-

νια, μέχρι και σήμερα, έντονο πεδίο έρευνας (Salovey & Mayer, 1990).  Σύμφωνα με 

τους συγγραφείς, 

η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια υποκατηγορία της κοινωνικής νοημοσύ-

νης και αναφέρεται στην ικανότητα να παρακολουθεί κανείς τα συναισθήματά 

του και των άλλων, να μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ τους και να  χρησιμο-

ποιεί τις πληροφορίες που απορρέουν από αυτά, προκειμένου να καθοδηγεί τη 

σκέψη και τις πράξεις του (σελ. 189).  

 

 Για τους Mayer και Salovey η συναισθηματική νοημοσύνη νοηματοδοτείται από 

νοητικές διεργασίες όπως η εκτίμηση και έκφραση των συναισθημάτων, η ρύθμιση των 

συναισθημάτων και η χρησιμοποίηση των συναισθημάτων με προσαρμοστικό τρόπο 

και θεωρείται ως μέρος της, κατά Gardner, προσωπικής νοημοσύνης (Gardner, 1993). Ο 

τελευταίος, επηρεασμένος από  τους Freud και James (για πολλούς ο πατέρας της Αμε-

ρικάνικης Ψυχολογίας), θεωρεί την προσωπική νοημοσύνη ως αποτέλεσμα συνδυασμού 

της ενδοπροσωπικής και της διαπροσωπικής νοημοσύνης. Η πρώτη συνίσταται στην 

ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα ίδια του τα αισθήματα και απορρέει από την φροϋ-

δική αντίληψη της αυτογνωσίας ως σκοπού του ανθρώπου, ενώ η δεύτερη (που έχει ε-

πιρροές από τον James), έχει στον πυρήνα της την ικανότητα διάκρισης μεταξύ των α-

τόμων και πιο συγκεκριμένα την ικανότητα να διακρίνει κανείς τις διαθέσεις, το ταπε-

ραμέντο, τα κίνητρα και τις προθέσεις των άλλων και να λειτουργεί με βάση αυτή τη 

γνώση. 

  

 Οι Mayer και Salovey, σε μεταγενέστερο άρθρο τους παραδέχονται πως ο πρώ-

τος ορισμός της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ασαφής και φτωχός, με την έννοια 

ότι εστιάζει μόνο στην αντίληψη και ρύθμιση των συναισθημάτων, παραλείποντας τη 

σκέψη για τα ίδια τα αισθήματα (Mayer & Salovey, 1997). Εμπλουτίζουν έτσι τον πρώ-

το ορισμό, που οι ίδιοι έδωσαν, ως εξής:  

Η συναισθηματική νοημοσύνη εμπεριέχει: την ικανότητα της ακριβούς αντίλη-

ψης, εκτίμησης και έκφρασης των συναισθημάτων· την ικανότητα να έχει κα-
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νείς πρόσβαση και να προκαλεί συναισθήματα που διευκολύνουν τη σκέψη· την 

ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων και συναισθηματικής σκέψης· και 

την ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων, για την προαγωγή συναισθημα-

τικής και διανοητικής ανάπτυξης (σελ.10) 

 

Τα παραπάνω αποτελούν τους τέσσερεις κλάδους της συναισθηματικής νοημο-

σύνης, οι οποίοι αποτυπώνονται στην εικόνα 2. Οι τέσσερεις  κλάδοι διατρέχουν έναν 

άξονα ο οποίος εκτείνεται από τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες μέχρι τις πιο πολύ-

πλοκες. Π.χ. ο κλάδος που βρίσκεται κάτω αφορά στη (σχετικά) απλή διαδικασία της 

αντίληψης και έκφρασης των συναισθημάτων, ενώ ο κλάδος που βρίσκεται ψηλά ανα-

φέρεται στην πιο σύνθετη διαχείριση των συναισθημάτων. Κάθε κλάδος επίσης χωρίζε-

ται σε τέσσερεις ικανότητες, μία σε κάθε πλαίσιο. Ικανότητες οι οποίες εμφανίζονται 

σχετικά νωρίς στην ανάπτυξη του ανθρώπου βρίσκονται αριστερά στον συγκεκριμένο 

κλάδο, ενώ ικανότητες που κάνουν την εμφάνισή τους αργότερα βρίσκονται δεξιά.  

 

Αν και κάθε ικανότητα μπορεί να απομονωθεί από τις υπόλοιπες, ταυτόχρονα 

κάθε μία βασίζεται στις άλλες και ναι μεν μπορούμε κάθε ικανότητα να την μετρήσου-

με, μάθουμε και αναπτύξουμε, είναι όμως η αλληλοσυσχέτιση μεταξύ και των τεσσά-

ρων που οδηγεί στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων (Caruso & Salovey, 2004). Στο 

ίδιο έργο τους, οι Caruso και Salovey περιγράφουν τις τέσσερις  ικανότητες ως εξής: α) 

Αναγνώριση συναισθημάτων, ή αλλιώς η ικανότητα να «διαβάζει» κανείς τους ανθρώ-

πους, ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει με ακρίβεια τα συναισθήματά τους, προκειμένου 

να επικοινωνεί μαζί τους αποτελεσματικά.  β) Χρήση συναισθημάτων, ή αλλιώς να έχει 

κανείς την κατάλληλη διάθεση (get in the mood). Το πώς νιώθουμε, επηρεάζει τον τρό-

πο σκέψης μας, με τα συναισθήματα να κατευθύνουν την προσοχή μας σε σημαντικά 

γεγονότα και να μας ετοιμάζουν για συγκεκριμένες δράσεις. γ) Κατανόηση συναισθημά-

των, ή αλλιώς η πρόβλεψη του «συναισθηματικού μέλλοντος». Τα συναισθήματα δεν 

είναι τυχαία γεγονότα, αλλά έχουν υπόρρητες αιτίες, αλλάζουν σύμφωνα με κάποιους 

κανόνες, μπορεί να είναι κατανοητά και το πόσο έχουμε συνείδηση των συναισθημά-

των αντανακλάται στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε, προκειμένου να εκφραστούμε.  

δ)  Διαχείριση των συναισθημάτων, ή με άλλα λόγια, «βάλε συναίσθημα σε ό,τι κάνεις». 

Επειδή τα συναισθήματα περιέχουν πληροφορίες και επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης, 

χρειάζεται να τα ενσωματώσουμε  στην επίλυση προβλημάτων, στην κρίση και τη συ-
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μπεριφορά μας,  να μένουμε ανοιχτοί σε αυτά, είτε είναι ευπρόσδεκτα είτε όχι και να 

επιλέγουμε στρατηγικές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη σοφία των αισθημάτων μας.  

 

Εικόνα 2. Οι τέσσερεις κλάδοι της συναισθηματικής νοημοσύνης  (Mayer & Salovey, 

1997, σελ. 11)    
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2.2.3.1. Η μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης με το Mayer-Salovey-

Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) 

 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες εργαλείων μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύ-

νης: τα τεστ επιδόσεων (performance tests) και τα ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς 

(self-report questionnaires). Τα πρώτα χρησιμοποιούν αντικειμενικά, προκαθορισμένα 

κριτήρια βαθμολόγησης, αξιολογούν την αντικειμενική συναισθηματική νοημοσύνη και 

θεωρούνται τα «χρυσά στάνταρντς» στην έρευνα για τη νοημοσύνη, επειδή η νοημοσύ-

νη είναι η ικανότητα να ανταποκρίνεται κάποιος αποτελεσματικά σε πραγματικές κα-

ταστάσεις κι όχι οι πεποιθήσεις του ατόμου γι αυτές του τις ικανότητες. Τα τεστ αυτό-

αναφοράς ζητούν από τους ερωτώμενους να δηλώσουν σε ποιο βαθμό συμφωνούν ή όχι 

με συγκεκριμένες δηλώσεις, δείχνοντας έτσι μέχρι ποιο σημείο οι δηλώσεις αυτές μπο-

ρούν να περιγράφουν ή όχι και τους ίδιους (Mayer, Caruso, & Salovey, 2000a), δηλαδή 

ερωτώνται οι άνθρωποι για τα δικά τους επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης, επομέ-

νως αξιολογείται η αντιληπτή συναισθηματική νοημοσύνη (Ciarrochi, Chan, Caputi, & 

Roberts, 2001).  

 

Ένα από τα εργαλεία μέτρησης της αντικειμενικής συναισθηματικής νοημοσύ-

νης είναι το Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). Το 

MSCEIT βασίστηκε στην ιδέα ότι η συναισθηματική νοημοσύνη αφορά τη διαδικασία 

επίλυσης προβλημάτων με και για τα συναισθήματα. Αυτή η μέτρηση διαφέρει από τα 

εργαλεία αυτο-αναφορών, στα οποία η ενσωμάτωση στοιχείων συναισθηματικής νοη-

μοσύνης στην λήψη αποφάσεων ή στην επίλυση προβλημάτων είναι μάλλον χαμηλή 

(Mayer, Salovey, Caruso, & Sitarenios, 2003). 

 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε το MSCEIT V2.0. Σύμφωνα με τη 

θεωρία στην οποία βασίζεται, το Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test 

(MSCEIT) εξετάζει τέσσερεις κλάδους της συναισθηματικής νοημοσύνη (αναγνώριση-

αντίληψη, χρήση, κατανόηση και διαχείριση συναισθημάτων). Το MSCEIT V2.0 

περιλαμβάνει 141 ερωτήσεις, που χωρίζονται σε οκτώ μέρη, δύο για κάθε κλάδο. Για 

τον κλάδο της αντίληψης, οι ερωτώμενοι καλούνται να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα 

που εκφράζονται σε πρόσωπα ανθρώπων (Πρόσωπα) και σε σχέδια και τοπία (Εικόνες). 

Ο δεύτερος κλάδος αξιολογείται με ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα περιγραφής 

αισθημάτων με τη χρήση «μη συναισθηματικού» λεξιλογίου (Αίσθηση) και 
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αναγνώρισης συναισθημάτων που διευκολύνουν γνωστικές καταστάσεις και 

συμπεριφορές (Διευκόλυνση). Η κατανόηση των συναισθημάτων διακρίνεται στην 

ομάδα που ελέγχει την ικανότητα κατανόησης των αλλαγών που διέπουν τις 

συναισθηματικές αντιδράσεις στο πέρασμα του χρόνου (Αλλαγές) και αναγνώρισης 

συνδυασμού ή πολύπλοκων συναισθημάτων (Συνδυασμοί). Τέλος, ο κλάδος της 

διαχείρισης των συναισθημάτων αξιολογεί την ικανότητα κάποιου να διαχειρίζεται τα 

δικά του συναισθήματα (Συναισθηματική διαχείριση) καθώς επίσης και την ικανότητα 

ελέγχου των δικών του συναισθημάτων άλλα και των άλλων (Κοινωνική διαχείριση). 

Οι τέσσερεις κλάδοι ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες συναισθηματικής νοημοσύνης: 

α) την εμπειρική, (που περιλαμβάνει τους κλάδους της αντίληψης και χρήσης 

συναισθημάτων) και β) τη στρατηγική (που περιλαμβάνει τους κλάδους της 

κατανόησης και διαχείρισης συνασισθημάτων). Έτσι προκύπτουν επτά βαθμολογίες: 

μία για κάθε κλάδο, δύο για τις κατηγορίες και μία τελική (Brackett & Salovey, 2006· 

Rivers, Brackett, Salovey, & Mayer, 2007). Η δομή του MSCEIT, όπως περιγράφηκε 

παραπάνω, δίνεται στην εικόνα 3 και βασίστηκε στην απεικόνιση της θεωρητικής 

δομής των Rossen, Kranzler και Algina (2008, σελ. 1261). 

 

 

 

Εικόνα 3. Η δομή του MSCEIT 
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3. Επικοινωνία και επικοινωνιακή ικανότητα 

 

3.1 Επικοινωνία 

 

Ο άνθρωπος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι κοινωνικό ον. Από τότε που 

βρέθηκε στη γη, άρχισε να επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του, σε μια προσπάθεια 

να διευκολυνθεί η κατανόηση των αναγκών του και των επιθυμιών του από τους άλ-

λους. Η επικοινωνία λοιπόν είναι η διαδικασία με την οποία καθοδηγούμε τη ζωή μας 

(Bowditch, Buono, & Stewart, 2008). 

 

Αν και η επικοινωνία θεωρείται λειτουργία κεντρικής σημασίας για την ανθρώ-

πινη ζωή, η καθιέρωση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού παραμένει δύσκολη υπόθεση, 

ίσως γιατί το ρήμα «επικοινωνώ» έχει καθιερωθεί ως έννοια. Διαφορετικοί ορισμοί 

προτείνονται ως απάντηση σε διαφορετικά ερευνητικά ερωτήματα που θέτουν οι επι-

στήμονες  (Littlejohn & Foss, 2012). Έτσι, οι ψυχολόγοι θεωρούν την επικοινωνία ως 

χαρακτηριστικό της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ενώ οι κοινωνιολόγοι ως σημαντικό 

κοινωνικό παράγοντα. Ο Craig (1999) θεωρεί πως η επικοινωνία δεν είναι ένα 

δευτερογενές φαινόμενο που μπορεί να εξηγηθεί  με τη βοήθεια ψυχολογικών, 

κοινωνικών, πολιτιστικών ή οικονομικών παραγόντων, άλλα περισσότερο είναι μια 

πρωτογενής, συγκροτημένη κοινωνική διαδικασία που εξηγεί όλους τους 

προηγούμενους παράγοντες.  

 

Στον τομέα της ψυχολογίας και της Επιστήμης της Διοίκησης, η επικοινωνία 

μπορεί να οριστεί ως η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ πομπού και δέκτη, έτσι ώστε και 

τα δύο μέρη να αποκομίζουν την ίδια αντίληψη για το ανταλλαγέν μήνυμα (Κοτζαϊβά-

ζογλου & Πασχαλούδης, 2002· Σαρμανιώτης, 2012), ή  ως η μεταβίβαση εννοιολογι-

κών κατασκευών κάποιου σε κάποιον άλλον και είναι τόσο πιο αποτελεσματική (η επι-

κοινωνία), όσο πιο ανεμπόδιστα γίνεται αυτή η μεταβίβαση  (Sinha & Sinha, 2007). 

Κατά την επικοινωνία τα άτομα αλληλεπιδρούν και αυτή η αλληλεπίδραση δίνει υπό-

σταση στο μήνυμα, το οποίο δεν υπάρχει (παρά μόνο στο μυαλό του πομπού), μέχρι τη 

στιγμή που «θα μεταδοθεί και θα γίνει κατανοητό από τους άλλους» (Βακόλα & Νικο-

λάου, 2012, σελ. 339). Επικοινωνία μπορεί να υπάρξει ανεξαρτήτως λέξεων, φράσεων 

και γενικότερα του λεκτικού οπλοστασίου που κάποιος μπορεί να κατέχει.  
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Σκοπός της επικοινωνίας σε έναν οργανισμό είναι να υπάρξει συντονισμός με-

ταξύ των εμπλεκόμενων μερών, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού. 

Δεν υπάρχει ίσως καλύτερο παράδειγμα για τη σημασία της επικοινωνίας σε έναν ορ-

γανισμό από την ιστορία του Πύργου της Βαβέλ, που δείχνει πως όταν οι άνθρωποι δεν 

μπορούν να επικοινωνήσουν τότε δεν μπορούν και να συνεργαστούν (Haney, 1973). 

Σύμφωνα με τους Hunt, Tourish και Hargie (2000), η επικοινωνία είναι ο λόγος της 

επιτυχίας ή της αποτυχίας ενός οργανισμού. Το βασικότερο χαρακτηριστικό σε έναν 

οργανισμό είναι ότι οι άνθρωποι αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις προκειμένου να 

συνεργαστούν μεταξύ τους, αφού κανένας εργαζόμενος δεν δουλεύει σε «κενό αέρος», 

και η επικοινωνία αποτελεί το θεμέλιο λίθο όλων των διαπροσωπικών σχέσεων. Δεδο-

μένου ότι οι οργανισμοί γίνονται πιο μεγάλοι και πιο πολύπλοκοι, απαιτείται επικοινω-

νιακό κλίμα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων, οι οποίοι πρέπει να 

είναι εφοδιασμένοι, μεταξύ άλλων και με επικοινωνιακές ικανότητες (Haney, 1973).  

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και η μελέτη των DiSalvo, Larsen και Seiler (1976), 

σύμφωνα με την οποία οι επικοινωνιακές δεξιότητες που θα ήθελαν να έχουν διδαχθεί 

οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας είναι αυτές της ενεργητικής ακρόασης, της 

ανάπτυξης ανθρώπινων σχέσεων με συναδέλφους που μοιράζονται αρκετό εργασιακό 

χρόνο, κατανόησης των παραγόντων που κάνουν τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται 

με συγκεκριμένο τρόπο και παρακίνησης των άλλων. 

 

Η διαδικασία της επικοινωνίας περιλαμβάνει τα βήματα που απεικονίζονται 

στην εικόνα 4. Ξεκινάει όταν ο αποστολέας-πομπός έχει μια ιδέα-σκέψη, την οποία  

Εικόνα 4. Η διαδικασία της επικοινωνίας (Delta Publishing Company, 2006, σελ.51) 
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επιθυμεί να μεταδώσει σε κάποιον παραλήπτη-δέκτη. Αυτή η ιδέα πρέπει να κωδικο-

ποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει κατανοητή από τον παραλήπτη, ο οποίος θα α-

ποδώσει στο μήνυμα το ίδιο νόημα με αυτό του αποστολέα.  Η  επικοινωνία είναι  μια 

πολύπλοκη διαδικασία, αφού σπάνια δύο άνθρωποι αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο 

ένα γεγονός ή μια κατάσταση. Για τη μεταφορά του κωδικοποιημένου μηνύματος χρη-

σιμοποιούνται διάφοροι τρόποι, που μπορεί να είναι λεκτικοί - όπως προσωπική ή τη-

λεφωνική συζήτηση, γράμματα, mail, ή μη λεκτικοί - όπως χειρονομίες, κινήσεις του 

σώματος, εκφράσεις του προσώπου.  

 

Το νόημα που έχει ένα λεκτικό ή μη λεκτικό μήνυμα καθορίζεται, σε μεγάλο 

βαθμό, από το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η επικοινωνία. Τα ίδια λόγια ή η 

ίδια συμπεριφορά μπορεί να έχουν διαφορετική σημασία σε διαφορετικά πλαίσια, που 

μπορεί να είναι: α) Φυσικά πλαίσια:  ο συγκεκριμένος χώρος ή αίθουσα που πραγματο-

ποιείται η επικοινωνία. Είναι σαφές ότι δεν μιλάμε με τον ίδιο τρόπο σε έναν θορυβώδη 

δρόμο, από ό,τι σε ένα ήσυχο ακροατήριο. β) Πολιτιστικά πλαίσια: ο τρόπος ζωής, οι 

πεποιθήσεις, οι αξίες και γενικότερα οι κανόνες που καθορίζουν ότι κάτι είναι σωστό ή 

λάθος. γ) Κοινωνικο-ψυχολογικά πλαίσια: το είδος των σχέσεων που υπάρχει μεταξύ 

των συνομιλητών και διαφοροποιεί το είδος της επικοινωνίας μεταξύ δύο φίλων από 

την επικοινωνία που πραγματοποιείται σε ένα επίσημο δείπνο στο σπίτι του προϊσταμέ-

νου. δ) Χρονικά πλαίσια: η θέση του μηνύματος μέσα στη διαδοχή μιας σειράς γεγονό-

των. Ανάλογα με τα γεγονότα που προηγούνται του μηνύματος (ευχάριστα ή δυσάρε-

στα συμβάντα), αλλάζει ο τρόπος που αυτό επικοινωνείται (DeVito, 2017). 

 

 Η επικοινωνία που βασίζεται στην αναγνώριση και το σεβασμό των διαφορετι-

κών πλαισίων οδηγεί στην ανάπτυξη δεσμών και τη δημιουργία ισχυρών  κοινωνικών 

υποστηρικτικών δικτύων. Παρόλο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους επικοι-

νωνώντας με διάφορους τρόπους, δεν αποκομίζουν όλοι την ίδια αντίληψη για το α-

νταλλαγέν μήνυμα, επειδή αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο τα 

λόγια των συνομιλητών τους (Jadhav & Gupta, 2014). Για να μην δημιουργούνται τέ-

τοιες παρανοήσεις πρέπει οι άνθρωποι να διαθέτουν επικοινωνιακή ικανότητα. 
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3.2. Επικοινωνιακή ικανότητα 

 

Η έννοια της επικοινωνιακής ικανότητας αποτελεί, για τον τομέα της γλωσσο-

λογίας, μια από τις πιο αντιφατικές (Bagarić & Mihaljević Djigunović, 2007). Ο Noam 

Chomsky (1965) πρώτος εισήγαγε  τον όρο «ικανότητα» στη γλωσσολογία, κάνοντας 

διάκριση μεταξύ ικανότητας  (competence) και απόδοσης (performance). Ως ικανότητα 

όρισε «τη γνώση της γλώσσας που κατέχει ο ομιλητής-ακροατής», ενώ απόδοση ονό-

μασε «την τρέχουσα χρήση της γλώσσας σε συγκεκριμένες καταστάσεις» (σελ. 4) 
2
.  Οι 

Cooley και Roach (1984), όπως αναφέρει ο Jones Jr (χ.χ.), ορίζουν την επικοινωνιακή 

ικανότητα ως τη γνώση κατάλληλων και αποτελεσματικών επικοινωνιακών προτύπων 

και την ικανότητα (ability) χρησιμοποίησης και προσαρμογής αυτής της γνώσης σε 

διάφορα περιβάλλοντα. Ο παραπάνω ορισμός εμπεριέχει δύο στοιχεία: α) τη γνώση του 

πώς γίνεται κάτι, που πρέπει να συνοδεύεται από την  κατανόηση του γιατί τα πράγμα-

τα δρομολογούνται με συγκεκριμένο τρόπο (Hargie, 2011), και β) τη δυνατότητα χρή-

σης αυτής της γνώσης, η οποία δεν είναι ίδια σε όλους και επηρεάζεται από παράγοντες 

όπως η διάθεση, η προσωπικότητα, το άγχος.  

 

 Αποφασιστικής σημασίας συμβολή στην κατανόηση της έννοιας της επικοινω-

νιακής ικανότητας είχαν οι εργασίες του Wiemann (1977) και των Spintzberg και 

Cupach (1989). Σύμφωνα με τους τελευταίους, ενώ η έννοια «ικανότητα» φαίνεται να 

επιδέχεται πολλές ερμηνείες, υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε κάθε 

εννοιολόγησή της: Η αποτελεσματικότητα και η καταλληλότητα της συμπεριφοράς. Η 

αποτελεσματικότητα προκύπτει μέσα από έλεγχο και ορίζεται ως η επιτυχής επίτευξη 

του στόχου. Η καταλληλότητα της συμπεριφοράς αντανακλά το τακτ ή την ευγένεια και 

αναφέρεται στην αποφυγή βίαιων κοινωνικών ή διαπροσωπικών συμπεριφορών. Έτσι, 

η επικοινωνιακή ικανότητα συχνά εμπεριέχει την προσήλωση στην κατάλληλη συμπε-

ριφορά, η οποία εκδηλώνεται σε κοινωνικά και διαπροσωπικά πλαίσια. Σύμφωνα με 

άλλους (Bakić-Tomić, Dvorski, & Kirinić, 2015), η επικοινωνιακή ικανότητα είναι η 

ικανότητα προσαρμογής του μηνύματος στο συγκεκριμένο πλαίσιο και μετάδοσής του 

με τρόπο αλληλεπιδραστικό, ενώ η ενδεχόμενη ανατροφοδότηση στοχεύει στη βελτίω-

ση  της μη αποτελεσματικής προσαρμογής  Όλοι οι παραπάνω ορισμοί συγκλίνουν στα 

ίδια χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν την επικοινωνιακή ικανότητα: α) την 

                                                           
2
 Ο ορισμός αυτός δέχτηκε κριτική από τον Habermas, ο οποίος θεώρησε πως περιορίζεται σε στενά 

γλωσσολογικά πλαίσια  (Rickheit, Strohner, & Vorwerg, 2008)  
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γνώση και κατανόηση της επικοινωνιακής διαδικασίας και β) την ικανότητα να 

χρησιμοποιεί κάποιος την επικοινωνία αποτελεσματικά. Ο ικανός επικοινωνιακά είναι 

προικισμένος με δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη και κυρίως η επίγνωση για τα 

κίνητρα πίσω από τις σκέψεις και τη συμπεριφορά, ο σεβασμός στα διάφορα 

πολιτιστικά και κοινωνικά πλαίσια επικοινωνίας, η ενεργητική ακρόαση.  

 

 Η μέτρηση της αντικειμενικής επικοινωνιακής ικανότητας βασίστηκε στο 

εργαλείο της συνέντευξης, οι ερωτήσεις της οποίας δομήθηκαν με βάση το μοντέλο των 

Spitzberg και Cupach. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η θεωρία του Wiemann, δεδομένου πως το 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της αντιληπτής επικοινωνιακής 

ικανότητας των διευθυντών σχολικών μονάδων είναι το ερωτηματολόγιο που ο ίδιος 

ανέπτυξε. 

 

 Σύμφωνα με τον Wiemann (1977), η επικοινωνιακή ικανότητα είναι η 

ικανότητα κάποιου, σε μια κρίσιμη κατάσταση να επιλέγει, μέσα από ένα σύνολο 

διαθέσιμων συμπεριφορών, αυτήν που επιτυχώς θα τον οδηγήσει στην πραγματοποίηση 

των δικών του προσωπικών επιδιώξεων, λαμβάνοντας υπόψη αφ’ενός τις ανάγκες των 

συνομιλητών του και αφ’ετέρου την περίσταση μέσα στην οποία καλείται να δράσει. Η 

καθημερινή εμπειρία δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους επιθυμούμε να 

επικοινωνούμε περισσότερο σε σχέση με κάποιους άλλους. Κι ενώ είναι εύκολο να 

αναγνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, είναι δύσκολο να αντιληφθούμε τον λόγο 

αυτής της επιθυμίας. Για τον Wiemann, οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν να επιδεικνύουν την 

κατάλληλη συμπεριφορά σε οποιαδήποτε δεδομένη κατάσταση. Η συμπεριφορά αυτή 

είναι ένας συνδυασμός κοινωνικών δεξιοτήτων, διαπροσωπικής ικανότητας και 

αποτελεσματικότητας και επικοινωνιακής ικανότητας. Επειδή όμως αυτά τα 

χαρακτηριστικά εκδηλώνονται κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας, ο Wiemann 

χρησιμοποίησε, για αυτήν την εκδηλωμένη συμπεριφορά, τον όρο επικοινωνιακή 

ικανότητα. Αυτός που είναι ικανός επικοινωνιακά μπορεί πιο αποτελεσματικά να 

παρουσιάσει τις απόψεις του και να πείσει τους άλλους γι αυτές, χωρίς επιβολή και 

λαμβάνοντας υπ’ όψη του τις ανάγκες των άλλων. Ο Wiemman δανείζεται στοιχεία από 

τη θεωρία των πολλαπλών ταυτοτήτων, σύμφωνα με την οποία το άτομο αναδύεται 

μέσα από, αποτελεί αντανάκλαση και βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με την 
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κοινωνία, η οποία αποτελείται από ένα σύνθετο, οργανωμένο και διαφοροποιημένο 

σύνολο δομών (Stets & Burke, 2003). Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτήν την 

αλληλεπίδραση, ο άνθρωπος έχει αναπτύξει διάφορες ταυτότητες, οι οποίες 

αντιστοιχούν στους ρόλους που καλείται να παίξει μέσα στα διαφοροποιημένα 

κοινωνικά πλαίσια, με αποτέλεσμα να είναι εργαζόμενος σε ένα πλαίσιο, φίλος σε 

κάποιο άλλο, σύζυγος, δάσκαλος κλπ. (Burke & Stets, 2009). Και είναι μέσα από την 

επικοινωνία – συζήτηση και την αλληλεπίδραση με τους άλλους που το άτομο 

νοηματοδοτεί τις πολλαπλές ταυτότητές του και κατ΄επέκταση κατανοεί και αποκτά 

συνείδηση του εαυτού του (Burke & Reitzes, 1981). Κι επειδή η σημασία της  

επικοινωνιακής ικανότητας σχετίζεται με τη σημασία που έχει κάθε συζήτηση γι’ αυτήν 

τη νοηματοδότηση, η επικοινωνιακή ικανότητα αναπόδραστα οδηγεί στην ανάπτυξη 

και διατήρηση της ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας των συμμετεχόντων (Wiemann, 

1977). Υπό αυτή τη σημασία, η επικοινωνιακή ικανότητα έχει διττή έννοια: Την 

ενδοπροσωπική, αφού κάθε μορφή επικοινωνίας αποσκοπεί στην επίτευξη κάποιου 

σκοπού από μέρους των συμμετεχόντων, και τη διαπροσωπική, αφού κάθε συζήτηση 

είναι μια διαπραγμάτευση με κάποιον άλλον. Οι συμμετέχοντες είναι ικανοί 

επικοινωνιακά όταν στο τέλος της συζήτησης καταλήγουν στην καλύτερη δυνατή λύση 

και για τους δύο.  

 

Το μοντέλο της επικοινωνιακής ικανότητας που προτείνει ο Wiemann (1977) 

υποθέτει ότι το ικανό, επικοινωνιακά, άτομο είναι προσανατολισμένο στους άλλους με 

την έννοια ότι είναι ανοικτό (διαθέσιμο) στο να δέχεται μηνύματα, δεν προκαλεί άγχος 

και αβεβαιότητα στους συνομιλητές του γιατί το ίδιο δεν εκδηλώνει τέτοια 

συμπεριφορά, δείχνει ενσυναίσθηση, παρουσιάζει προσαρμοστικότητα γεγονός που του 

επιτρέπει να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που απαιτούν αλλαγές και τέλος είναι 

υποστηρικτικό απέναντι στους συνεργάτες του. Τα παραπάνω ταξινομούνται σε πέντε 

κατηγορίες, με βάση διακριτές, εύκολα παρατηρήσιμες συμπεριφορές,  στις πρόσωπο-

με-πρόσωπο συζητήσεις από «φυσιολογικούς» συζητητές και αποτελούν αυτό που ο 

Wiemann ονόμασε τις πέντε διαστάσεις της επικοινωνιακής ικανότητας και είναι: α) Το 

δέσιμο/υποστήριξη (affiliation/support), που σχετίζεται με θετικά, υποστηρικτικά 

σημάδια μη λεκτικής επικοινωνίας (π.χ. οπτική επαφή), επιλογή κατάλληλων λέξεων 

στις προσφωνήσεις, φυσική σωματική εγγύτητα. β) Η κοινωνική χαλάρωση (social 

relaxation), που περιλαμβάνει τις κινήσεις του σώματος που πρέπει να παραμένουν 

φυσικές, τις διακοπές του λόγου, τους δισταγμούς στην ομιλία. γ) Η ενσυναίσθηση 



32 

 

(empathy), που περικλείει αμοιβαιότητα σε συγκινησιακές καταστάσεις (π.χ. 

χαμογελάμε όταν χαμογελάει κι ο συνομιλητής), λεκτικές απαντήσεις που δείχνουν 

κατανόηση και νιάξιμο για τη θέση που βρίσκεται ο άλλος (π.χ. «Καταλαβαίνω πώς 

νιώθεις») και ενεργητική ακρόαση, η οποία υποδηλώνεται με κούνημα του κεφαλιού ή 

σύντομες απαντήσεις στα λεγόμενα του συνομιλητή. δ) Η ευελιξία στη συμπεριφορά 

(behavioral flexibility), που φαίνεται μέσα από την προσαρμοστικότητα και τη 

δυνατότητα αλλαγής του λόγου, ανταποκρινόμενης σε καινούργιες καταστάσεις. ε) Οι 

δεξιότητες διαχείρισης των αλληλεπιδράσεων (interaction management skills), που 

περιλαμβάνουν τους κανόνες που ισχύουν σε μια πρόσωπο-με-πρόσωπο 

αλληλεπίδραση και προϋποθέτουν σεβασμό σε αυτούς τους κανόνες, κάποιοι από τους 

οποίους είναι: δεν διακόπτεται ο ομιλητής, μιλάει ένα άτομο τη φορά, αποφεύγονται 

συχνές και μακρόσυρτες παύσεις και  υπάρχει μια λογική εναλλαγή των ομιλητών. 

 

Συμπερασματικά, αυτός που διαθέτει επικοινωνιακή ικανότητα είναι 

προσανατολισμένος στους άλλους, χωρίς ωστόσο να είναι ανιδιοτελής γιατί δεν παύει 

να επιδιώκει την επίτευξη των δικών του στόχων. Είναι ανοικτός στο να λαμβάνει 

μηνύματα από τους άλλους, μπορεί να κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων, 

επιδεικνύοντας ενσυναίσθηση και είναι ευέλικτος, με το να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις καινούργιων καταστάσεων. Ο προσανατολισμός προς τους άλλους 

προϋποθέτει δεξιότητα διαχείρισης αλληλεπιδράσεων.  

 

3.2.1. Η μέτρηση της επικοινωνιακής ικανότητας  

 

Σύμφωνα με την Rubin (1983), η επικοινωνιακή ικανότητα είναι μια κοινωνική 

κατασκευή και όχι κάποια ιδιότητα έμφυτη στα άτομα, τα οποία χρησιμοποιούν κάθε 

γνώση και δεξιότητες που διαθέτουν, σε διαφορετική ένταση, προκειμένου να συμπερι-

φερθούν με τον τρόπο που θεωρούν πιο αρμόζοντα σε κάθε περίσταση. Έτσι, οι κρίσεις 

που γίνονται για την επικοινωνιακή ικανότητα βασίζονται στην αντίληψη που το άτομο 

έχει για το είδος της συμπεριφοράς που πιστεύει ότι είναι το ενδεδειγμένο. Αυτό επη-

ρεάζει τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα για την επικοινωνιακή ικανότη-

τα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διάφορα εργαλεία μέτρησής της. Παρακάτω αναφέρο-

νται κάποια από αυτά:  
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Το SPCC (Self-Perceived Communication Competence) είναι ένα εργαλείο αυ-

τοαναφοράς που δημιουργήθηκε από τους McCroskey και McCroskey (1988), οι οποίοι 

αντιλαμβάνονται την επικοινωνιακή ικανότητα ως την ικανότητα που χρειάζεται ένα 

άτομο προκειμένου να διαχειριστεί μια πληροφορία. Το SPCC μετράει την αντιληπτή 

επικοινωνιακή ικανότητα, δηλαδή αυτήν που ο απαντών θεωρεί ότι έχει και  περιλαμ-

βάνει 12 ενότητες, οι οποίες αντανακλούν τα τέσσερα βασικά επικοινωνιακά πλαίσια – 

δημόσιος λόγος, ομιλία σε μεγάλο ακροατήριο, ομιλία σε ομάδα λίγων ατόμων και συ-

ζήτηση με ένα άλλο άτομο. Το καθένα από τα επικοινωνιακά πλαίσια απευθύνεται σε 

τρία είδη παραληπτών του μηνύματος: ξένοι, γνωστοί και φίλοι. 

 

Το ICCS (Interpersonal Communication Competence Scale) αναπτύχθηκε από 

τους Rubin και Martin (1994) και μετράει την ικανότητα κάποιου να χειρίζεται τις δια-

προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε επικοινωνιακά πλαίσια. Αυτό το κα-

ταφέρνει εξετάζοντας  δέκα διαστάσεις της επικοινωνιακής ικανότητας, όπως: αυτό-

αποκάλυψη, δηλαδή την ικανότητα κάποιου να ανοίγεται και να αποκαλύπτει στους άλ-

λους στοιχεία του χαρακτήρα του, ενσυναίσθηση, που θεωρείται εκείνη η συμπεριφορά 

προς την εσωτερική κατάσταση κάποιου, που καταλήγει στην κατανόηση του τρόπου 

που ο άλλος βλέπει τα πράγματα και στο να συναισθάνεσαι με τον άλλον, κοινωνική 

χαλάρωση, που εκδηλώνεται μέσα από την απουσία άγχους και την ικανότητα χειρι-

σμού των αρνητικών αντιδράσεων των άλλων, διαχείριση αλληλεπιδράσεων, δηλαδή 

την ικανότητα συντονισμού μια συζήτησης, αποτελεσματικότητα, υποστηρικτικότητα 

κλπ. Το ICCS περιλαμβάνει τριάντα ερωτήσεις, τρεις για κάθε διάσταση και κάθε ερώ-

τηση παίρνει μια τιμή από το 1 (Ποτέ δεν συμπεριφέρομαι έτσι) μέχρι το 5 (Πάντα συ-

μπεριφέρομαι έτσι).  

 

Το CCS (Communication Competence Scale) (Wiemann, 1977) μετράει την α-

ντιληπτή επικοινωνιακή ικανότητα και μπορεί να συμπληρωθεί ως εργαλείο αυτοανα-

φοράς αλλά και ετεροαναφοράς (να συμπληρωθεί δηλαδή από τρίτους, οι οποίοι θα α-

ξιολογήσουν την επικοινωνιακή ικανότητα κάποιου άλλου). Μετράει τις πέντε διαστά-

σεις όπως αυτές περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα, αν και η παραγοντική ανά-

λυση έδειξε πως οι ερωτώμενοι αντιμετωπίζουν τις πέντε διαστάσεις ως μία. Αυτό ση-

μαίνει πως η επικοινωνιακή ικανότητα είναι ένα σύνολο συμπεριφορών και κάποιος 

που είναι καλός σε μία διάσταση θα είναι καλός και σε άλλη (Wiemann, 1977). Παρόλο 

που κατασκευάστηκε πριν από πολύ καιρό, χαρακτηρίζεται από υψηλή αξιοπιστία εσω-
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τερικής συνοχής και εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (Spitzberg, 1988). Είναι το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της αντιληπτής επικοινωνιακής 

ικανότητας των διευθυντών και αναλυτική περιγραφή ακολουθεί στο δεύτερο μέρος, 

στην παρουσίαση των ερευνητικών εργαλείων.  

 

Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επικοινωνιακή ικανότητα αποτελούν χαρα-

κτηριστικά της ανθρώπινης φύσης που είναι αναπόσπαστα δεμένα με την καθημερινή 

ζωή. Σύμφωνα με τους Barge και Hirokawa (1989) η ηγεσία προκύπτει μέσα από τη 

διαδικασία της επικοινωνίας και απαιτεί επικοινωνιακή ικανότητα. Για τους Andersen 

και Querrero (1998) η ικανότητα έκφρασης των συναισθημάτων προσέφερε προσαρμο-

στικό πλεονέκτημα κατά την εξελικτική διαδικασία του ανθρώπου και έχει σημαντική 

επίπτωση στην διαπροσωπική επικοινωνία, ενώ η Macik-Frey (2007) θεωρεί πως η πε-

τυχημένη ηγεσία απαιτεί επικοινωνιακή ικανότητα και συναισθηματική νοημοσύνη. 

Γίνεται σαφές λοιπόν ότι η ηγεσία, η συναισθηματική νοημοσύνη και η επικοινωνιακή 

ικανότητα είναι αλληλένδετα χαρακτηριστικά κι επειδή αποτελούν  αντικείμενο της συ-

γκεκριμένης έρευνας με την έννοια ότι σκοπός είναι να μελετηθεί η σχέση μεταξύ συ-

ναισθηματικής νοημοσύνης και επικοινωνιακής ικανότητας διευθυντών σχολικών μο-

νάδων, δηλαδή ηγετών της εκπαίδευσης, στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται η σχέση 

αυτών των δύο ικανοτήτων με την ηγεσία. 

 

4. Ηγεσία, συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνιακή ικανότητα 

 

4.1. Ηγεσία 

 

 Η ηγεσία είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Πολλά θεωρητικά μοντέλα διατυπώ-

θηκαν σε μια προσπάθεια να ορισθεί και εξηγηθεί η πολυσήμαντη αυτή έννοια 

(Morton, 2012). Το κεντρικό στοιχείο, όμως, σε όλους τους ορισμούς είναι πως 

πρόκειται για μια διαδικασία επηρεασμού (Bush, 2008). Σύμφωνα με τον Μπουραντά 

(2005), ως ηγεσία θα μπορούσε να οριστεί η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των 

συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας ομάδας ανθρώπων από ένα 

άτομο (ηγέτη) με τέτοιο τρόπο, ώστε εθελοντικά και πρόθυμα να δίνουν τον καλύτερο 

εαυτό τους για να υλοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους του οργανισμού. 

Κατά τον Bass (1990), η ηγεσία θέλει δύο. Κάποιος δρα και κάποιος άλλος αντιδρά. Ο 

ηγέτης είναι ο παράγοντας ενδυνάμωσης, πειθούς και επιρροής των υφισταμένων, ταυ-
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τόχρονα όμως οι τελευταίοι, μέσω της συναίνεσής τους ή μη σε αυτήν την αλληλεπί-

δραση  καθιστούν εαυτούς παράγοντες ανατροφοδότησης του ηγέτη.  

 

 Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ήταν πλέον πεποίθηση πως η ηγεσία είναι ο πιο 

σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία ή την αποτυχία ενός οργανισμού (Bass & 

Bass, 2008). Καινούργιες θεωρίες ηγεσίας ήρθαν στο προσκήνιο, σε μια προσπάθεια να 

ερμηνεύσουν αυτήν τη σημασία και να προδιαγράψουν τους κανόνες της νέας ηγετικής 

συμπεριφοράς, προκειμένου οι ηγέτες να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε  νέους ρό-

λους και να οδηγήσουν τους οργανισμούς που διοικούν με επιτυχία στην καινούργια 

εποχή. Επρόκειτο ουσιαστικά για το μοντέλο του Bass (1985), το οποίο βασίστηκε στις 

θεωρίες του Burns (1978). Ο Burns προσδιόρισε δύο τύπους ηγεσίας, τη μετασχηματι-

στική και τη συναλλακτική. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες εμπνέουν τους υφισταμένους 

τους για εξαιρετικές επιδόσεις, τους βοηθούν να αναπτυχθούν και ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες τους, ενώ οι συναλλακτικοί ηγούνται βασισμένοι στις συναλλαγές – οι πολιτι-

κοί βασίζουν την ηγεσία τους στην ανταλλαγή ενός πράγματος με κάποιο άλλο, π.χ. 

δουλειά για  ψήφο. Επειδή ο Bass (1985) αντιμετωπίζει τα συστατικά των δύο μοντέ-

λων ηγεσίας σαν συμπληρωματικές κατασκευές και θεωρεί ότι οι καλύτεροι ηγέτες εί-

ναι ταυτόχρονα και μετασχηματιστικοί και συναλλακτικοί, παρακάτω παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα χαρακτηριστικά αυτών των δύο τύπων ηγεσίας. 

 

4.1.1. Μετασχηματιστική ηγεσία (Transformational leadership) 

 

 Η μετασχηματιστική ηγεσία θεωρείται πολύ της μόδας, αφού βρίσκεται σε συμ-

φωνία με το κεντρικό δόγμα της ηγεσίας που είναι η έμφαση στο όραμα (Bush, 2008). 

Εστιάζει στις δεσμεύσεις και τις ικανότητες των μελών του οργανισμού. Δίνει έμφαση 

στις ισχυρές προσωπικές δεσμεύσεις στους στόχους του οργανισμού και στις μεγάλες 

ικανότητες, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες αυξά-

νουν τα κίνητρα, την ηθική και τις επιδόσεις των εργαζομένων, μέσα από ένα σύνολο 

μηχανισμών, βασίζονται στην αλληλεπίδραση με τους υφισταμένους τους, θεωρούν 

σημαντικό οι τελευταίοι να έχουν την αίσθηση του «ανήκειν» και να ταυτίζουν τον ε-

αυτό τους με τον ίδιο τον οργανισμό, τους κάνουν να νιώθουν σημαντικοί και τους ε-

μπλέκουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού, δεσμεύοντάς τους στην υλοποίη-

ση του κοινού οράματος,  το οποίο όραμα εξυπηρετεί την αλλαγή και την καινοτομία. 
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Με άλλα λόγια, οι μετασχηματιστικοί ηγέτες θέλουν να αλλάξουν το status quo του ορ-

γανισμού. 

 

O Bass (1985) ξεχωρίζει τέσσερα συστατικά-παράγοντες της μετασχηματιστι-

κής ηγεσίας. Πρώτον, η ιδανική επιρροή – χάρισμα (idealized influence-charisma): Ο 

ηγέτης είναι ένα πρόσωπο που το θαυμάζουν, το σέβονται και το εμπιστεύονται και, 

όπως αναφέρει ο Bogler (2001),  μπορεί να ξεσηκώσει τους οπαδούς του και να τους 

πείσει να ακολουθήσουν τη δικιά του αποστολή και όραμα. Δεύτερον, εμπνευσμένα κί-

νητρα (inspirational motivation): Ο ηγέτης κινητοποιεί και ενθαρρύνει τους υφισταμέ-

νους του στη βάση των κοινών στόχων του οργανισμού-επιχείρησης. Τρίτον, νοητικά 

ερεθίσματα (intellectual stimulation): Ο ηγέτης ενθαρρύνει τους υφισταμένους του να 

αντιμετωπίζουν με νέα/καινούργια οπτική τα περιστατικά, τις καταστάσεις ή τα προ-

βλήματα που δημιουργούνται. Κατά τον Bogler (2001), πείθει τους υφισταμένους του 

να βρίσκουν καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα. Τέταρτον, εξα-

τομικευμένη φροντίδα (individualised consideration): Ο ηγέτης ενδιαφέρεται για τις 

προσωπικές ανάγκες του κάθε υφισταμένου του και εστιάζει στις διαφορετικές δυνατό-

τητες και ικανότητες του καθενός, προκειμένου να τους θέσει στόχους που μπορούν να 

επιτύχουν. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης λοιπόν έχει όραμα,  αναγνωρίζει τις ανάγκες 

των εργαζομένων φροντίζοντας να τις ικανοποιεί και είναι αυτός που παρακινεί τους 

εργαζόμενους να προσπαθούν συνειδητά για την υλοποίηση των στόχων του οργανι-

σμού, εμφυσώντας τους τις δικές του αξίες και το όραμα. 

 

 4.1.1.1. Το όραμα 

 

 Η σημασία της ύπαρξης ρεαλιστικού  οράματος (και η μετέπειτα προσπάθεια 

υλοποίησής του)  για την επιτυχή πορεία ενός οργανισμού, γίνεται αντιληπτή, αν ανα-

λογιστεί κανείς πως πολλοί ερευνητές το αναφέρουν ως ένα από τα βασικά χαρακτηρι-

στικά που ο ηγέτης πρέπει να διαθέτει. Οι Bennis και Nanus (1997), σε μια προσπάθεια 

να εμπλουτίσουν το εννοιολογικό οπλοστάσιο της ηγεσίας, καταθέτουν τέσσερις στρα-

τηγικές, «τέσσερις περιοχές ανταγωνιστικότητας, τέσσερα είδη ανθρώπινων δεξιοτή-

των» (σελ. 25), που όλοι οι ηγέτες πρέπει να ενστερνιστούν και οι οποίες συμπυκνώ-

νουν την ουσία της ηγεσίας. Πρώτον, η ύπαρξη οράματος, η οποία παρέχει το πλαίσιο 

που καθοδηγεί τις πράξεις όλων των εργαζομένων (και του ηγέτη)  και που αντιπροσω-

πεύει μια ρεαλιστική, αξιόπιστη και ελκυστική εικόνα για το μέλλον του οργανισμού. 
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Ένα ελκυστικό όραμα κινητοποιεί τους εργαζόμενους και δείχνει την κατεύθυνση προς 

την οποία πρέπει να κινηθεί ο οργανισμός. Πρέπει όμως πρωτίστως ο ηγέτης να το επι-

κοινωνήσει αποτελεσματικά στους υφισταμένους του. Δεύτερον, η ύπαρξη εταιρικού 

σκοπού που επικοινωνείται. Ο ηγέτης πρέπει να πείσει για τη σπουδαιότητα του οράμα-

τός του και να καταφέρει να ενσωματώσει βασικές αρχές αυτού του οράματος στην 

στρατηγική και την κουλτούρα του οργανισμού. Για όλα αυτά πρέπει να διαθέτει επι-

κοινωνιακές ικανότητες. Τρίτον, η ύπαρξη κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, χωρίς το 

οποίο οποιαδήποτε επιχειρούμενη αλλαγή θα αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Ο ηγέτης 

πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να αποτελεί παράδειγμα με τις αρχές του και να μην 

ταλαντεύεται από αμφιβολίες. Τέταρτον, η ανάπτυξη του εαυτού μέσα από τη συνεχή 

βελτίωση των ικανοτήτων του. Ο ηγέτης γνωρίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, 

όπως επίσης και αυτά των εργαζομένων, ενθαρρύνει τους τελευταίους και ενδιαφέρεται 

για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, μέσα από κατάλληλα προγράμματα.   

 

 Οι Kouzes και Posner (2007), από την άλλη, πιστεύουν πως η ηγεσία είναι θέμα 

συμπεριφοράς και αποκαλύπτουν πέντε πρακτικές κοινές σε όποιον δέχεται την πρό-

κληση της ηγεσίας: α) Ο ηγέτης πρέπει να αποτελέσει το παράδειγμα συμπεριφορών 

που περιμένει από τους άλλους, κερδίζοντας το σεβασμό και το δικαίωμα να ηγείται. 

«Οι άνθρωποι πρώτα ακολουθούν το πρόσωπο, μετά το πλάνο» (σελ. 16). Αυτές οι συ-

μπεριφορές πρέπει να είναι συμβατές με το όραμα και να το υποστηρίζουν. β) Ο ηγέτης 

πρέπει να εμπνέει όραμα στους άλλους. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, το όραμα είναι 

μια εικόνα για το μέλλον του οργανισμού που βοηθάει στη δημιουργία κοινού αισθήμα-

τος και κουλτούρας για τον οργανισμό. γ) Η ηγεσία είναι μια πρόκληση και έτσι πρέπει 

να την αντιμετωπίζει ο ηγέτης, με το να είναι καινοτόμος, πρωτοπόρος, να πειραματίζε-

ται και να παίρνει ρίσκα. δ) Ο ηγέτης παρακινεί τους άλλους σε δράση, προωθώντας 

συνεργασίες, ομαδικό πνεύμα, κλίμα εμπιστοσύνης, προκειμένου όλοι να εργάζονται 

για την υλοποίηση του κοινού οράματος. ε) Η αναρρίχηση στην κορυφή είναι πολύ κο-

πιαστική διαδικασία και οι εργαζόμενοι συχνά εξαντλούνται, απογοητεύονται, απελπί-

ζονται. Ο ηγέτης πρέπει να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν, αναγνωρίζοντας την προ-

σπάθειά τους και επιβραβεύοντας του κόπους τους. 
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4.1.2. Συναλλακτική ηγεσία (Transactional leadership) 

 

Κατά τον Burns (1978), ο συναλλακτικός ηγέτης παρακινεί τους υφισταμένους 

του να εργαστούν, προσφέροντάς τους ανταμοιβές. Ο συναλλακτικός ηγέτης ενδιαφέ-

ρεται κυρίως για την ανταλλαγή, παρά για τη σύναψη δέσμευσης ή την παρακίνηση των 

υφισταμένων του. Ο κυριότερος περιορισμός εδώ είναι πως η ανταλλαγή, τις περισσό-

τερες φορές, είναι βραχυπρόθεσμη και περιορίζεται στο συγκεκριμένο και υπό συζήτη-

ση θέμα. Δεν προάγει τη μακροχρόνια δέσμευση των υφισταμένων στις αξίες και το 

όραμα που έχει τεθεί από τον ηγέτη (Bush, 2008).  

 

Ο Bass (1985), βασιζόμενος στις θεωρίες του Burns (1978), περιγράφει τους 

παράγοντες που συνιστούν την συναλλακτική ηγεσία. Πρώτον, η εξαρτώμενη ανταμοιβή 

(contingent reward), ή ανταμοιβή κατόπιν επίτευξης προσυμφωνημένων στόχων: Ο η-

γέτης ενημερώνει τους υφισταμένους του για τις  προσδοκίες που έχει η επιχείρη-

ση/οργανισμός από τους ίδιους και καθιστά σαφές ότι θα ανταμειφθούν μόνο εφόσον 

εκπληρώσουν αυτές τις προσδοκίες. Με άλλα λόγια, η παρακίνηση των εργαζομένων 

γίνεται στη βάση μιας προσυμφωνημένης ανταλλαγής. Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ανα-

γνώριση και ανταμείβονται μόνο όταν επιτύχουν τους στόχους που απορρέουν από τη 

θέση τους. Δεύτερον, active management by exception: Ο ηγέτης παρατηρεί τους υφι-

σταμένους του και προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις αν διαπιστώσει παρεκκλίσεις από 

τα στάνταρντ και τους στόχους που έχει θέσει. Συχνά υπενθυμίζει στους εργαζόμενους 

τη συμφωνημένη ανταλλαγή, προκειμένου να τους παρακινήσει να επιτύχουν τους στό-

χους. Τρίτον, passive management by exception: Ο ηγέτης αποτυγχάνει να παρακινήσει 

τους υφισταμένους του και παρεμβαίνει μόνο όταν προκύψει σοβαρό πρόβλημα. Περι-

μένει να δράσει, όταν το λάθος υποπέσει στην αντίληψή του. Τέταρτον, laissez-faire 

leadership: Ο ηγέτης αποποιείται των ευθυνών του, είναι απών όταν τον χρειάζονται 

και αποτυγχάνει να συνδράμει σε εκκλήσεις για βοήθεια.  

 

Αν και η συναλλακτική ηγεσία βασίζεται στην συναλλαγή, όλες οι συναλλαγές 

δεν είναι ισοδύναμες και κατανέμονται σε δύο «επίπεδα» συναλλαγής, της υψηλής και 

της χαμηλής ποιότητας (Kunhert & Lewis, 1987). Με τον όρο υψηλή ποιότητα εννοού-

νται οι συναλλαγές  που σχετίζονται με την υποστήριξη και με ηθικές ανταμοιβές, ενώ 
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οι συναλλαγές χαμηλής ποιότητας σχετίζονται με αγαθά.
3
 Ο συναλλακτικός ηγέτης επι-

βραβεύει την καλή δουλειά ή τα θετικά αποτελέσματα, όπως μπορεί αντίστοιχα να τι-

μωρήσει κάποιον γιατί δεν παράγει θετικά αποτελέσματα ή δεν είναι παραγωγικός. Αυ-

τός ο τύπος ηγεσίας είναι αποτελεσματικός σε περιόδους κρίσεις ή καταστάσεις κινδύ-

νου, ή όταν πρέπει ένα project να υλοποιηθεί με συγκεκριμένο τρόπο. 

 

 Αν και πολλοί συγγραφείς συμφωνούν πως η μετασχηματιστική και η συναλλα-

κτική ηγεσία διαφέρουν στη σύλληψη και την εφαρμογή, πολλοί άλλοι, μεταξύ των ο-

ποίων και ο Bass (1985), πιστεύουν πως η μετασχηματιστική ηγεσία ενισχύει σημαντι-

κά τη συναλλακτική, οδηγώντας έτσι τα άτομα, τις ομάδες και τέλος τον ίδιο τον οργα-

νισμό σε υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας  (Odumeru & Ifeanyi, 2013). Ο ίδι-

ος, σε άρθρο του (Bass, 1997) χρησιμοποιώντας το Πολυπαραγοντικό Ερωτηματολόγιο 

Ηγεσίας (Multifactor Leadership Questionnaire-MLQ), δείχνει εμπειρικά την καθολικό-

τητα της συμπληρωματικότητας μεταξύ μετασχηματιστικής και συναλλακτικής ηγεσίας 

και επισημαίνει πως αυτή η αντίληψη της συμπληρωματικότητας παρατηρείται σε μία 

ευρεία γκάμα οργανισμών.  

 

4.2. Ηγεσία και  συναισθηματική νοημοσύνη 

 

 Παρότι η ηγεσία και η συναισθηματική νοημοσύνη ξεχωριστά απετέλεσαν και 

συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο ερευνών, οι μελέτες για το ρόλο των συναισθη-

μάτων στην άσκηση ηγεσίας ήταν λιγοστές μέχρι τις αρχές του 21
ου

 αιώνα, ίσως επειδή 

κυριάρχησε η άποψη πως η ηγεσία είναι θέμα γνωστικών ικανοτήτων. Το πώς η διάθε-

ση και τα συναισθήματα των εργαζομένων επηρεάζουν τις εργασιακές τους επιλογές, το 

μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλουν ή τα επίπεδα επιμονής για την υπερπήδηση 

εμποδίων από τη μια, καθώς επίσης ο ρόλος των συναισθημάτων στην άσκηση αποτε-

λεσματικής ηγεσίας από την άλλη, δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένα (George, 2000). Η 

George (2000) ταυτίζει το όραμα του ηγέτη με τη δημιουργία κοινών στόχων και υπε-

ρασπίζεται την άποψη πως η ενστάλαξη, στους άλλους, της γνώσης και της εκτίμησης 

για την εργασία, η διατήρηση κλίματος ενθουσιασμού, εμπιστοσύνης και συνεργασίας, 

                                                           
3
 Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η μόνη περίπτωση ανταμοιβής είναι  η λεκτική επιβράβευση των 

εκπαιδευτικών και η «διαφήμιση» του έργου τους από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, δεδομένου 

ότι ο τελευταίος έχει ανύπαρκτες δυνατότητες ως προς την χάραξη αυτόνομης οικονομικής πολιτικής του 

σχολείου που ηγείται και κατά συνέπεια δεν μπορεί να ανταμείψει τους εκπαιδευτικούς με οικονομικές 

απολαβές (π.χ. αύξηση μισθού ή μπόνους). 
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η εγκαθίδρυση οργανωσιακής κουλτούρας και η ενθάρρυνση των εργαζομένων για 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων προϋποθέτουν ικανότητες συναισθηματικής νοημο-

σύνης. Η ηγεσία είναι ένα ομαδικό φαινόμενο - καθώς δεν υπάρχει ηγέτης χωρίς τα 

άτομα που ηγείται - και διαδικασία διαπροσωπικής επιρροής. Ο ηγέτης επηρεάζει τους 

υφισταμένους του, κατορθώνοντας να τους εμφυσήσει το όραμά του και τους στόχους 

που έχει για τον οργανισμό και να τους οδηγήσει στην εκπλήρωση αυτών των στόχων 

(Nahavandi, 2000). Με άλλα λόγια, η ηγεσία είναι μια διαδικασία που συμβαίνει σε μια 

ομάδα ατόμων και συνεπάγεται επιρροή και κοινούς στόχους για τα μέλη της ομάδας 

(Northouse, 2016). Ως διαδικασία αλληλεπίδρασης, η ηγεσία έχει στη βάση της μια 

αμφίδρομη και συνεχή ροή συναισθημάτων μεταξύ του ηγέτη και των υφισταμένων 

του. Τα συναισθήματα των ηγετών και οι συμπεριφορές που πηγάζουν από αυτά 

επηρεάζουν βαθιά τις συναισθηματικές αντιδράσεις των υφισταμένων (Bono & Ilies, 

2006), η διάθεση του ηγέτη έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των 

εργαζομένων (Sy, Cote, & Saavedra, 2005), ενώ η υιοθέτηση από τους εργαζόμενους 

του οράματος του ηγέτη προϋποθέτει, από μέρους του, ικανότητες συναισθηματικής 

νοημοσύνης, ώστε να μπορέσει να τους πείσει για την ορθότητα και αναγκαιότητα 

αυτού του οράματος.    

 

Η μετασχηματιστική ηγεσία μπορεί να παρέχει ένα μοντέλο για την ερμηνεία 

της σχέσης μεταξύ ηγεσίας και συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι Ashforth και 

Humphrey (1995) θεωρούν τη μετασχηματιστική ηγεσία ως τη διαδικασία πρόκλησης, 

κινητοποίησης και διαχείρισης των συναισθημάτων των υφισταμένων και ως εκ τούτου, 

πολύ σχετική με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Άλλες εργασίες καταδεικνύουν  τη 

στενή συσχέτιση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και μετασχηματιστικής ηγεσίας 

(Barling, Slater, & Kelloway, 2000· Meregian & Sosik, 1997). Ο μετασχηματιστικός 

ηγέτης πρέπει να πείσει τους υφισταμένους του να τον ακολουθήσουν στην εκπλήρωση 

του οράματός του και για να το πετύχει αυτό  χρειάζεται ικανότητες συναισθηματικής 

νοημοσύνης. Για την Morton (2012), ο μετασχηματιστικός ηγέτης που επιδεικνύει υψη-

λή συναισθηματική νοημοσύνη καταφέρνει να κάνει τους εργαζόμενους να λάμπουν, 

ενώ αντίθετα ο ηγέτης με χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη καταπνίγει τα ταλέντα 

και τις δεξιότητες των εργαζομένων. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης καλλιεργεί υψηλής 

ποιότητας διαπροσωπικές σχέσεις με τους υφισταμένους του, δημιουργεί ένα συναι-

σθηματικά σταθερό περιβάλλον και προκαλεί θετικές συναισθηματικές εμπειρίες στους 

εργαζόμενους (Kark & Medler-Liraz, 2007). Στοχεύει στην ανάπτυξη δυναμικών σχέ-
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σεων μεταξύ ηγέτη και υφισταμένων και στην επίτευξη υψηλών επιπέδων δέσμευσης 

της ηγεσίας στους στόχους του οργανισμού (Labby, Lunemburg, & Slate, 2012).   

 

Άλλες μελέτες δείχνουν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύ-

νης και ηγεσίας. Ο Mills (2009), διενεργώντας μια μετα-ανάλυση 
4
, στην οποία εξέτασε 

σαράντα οκτώ μελέτες, κατέληξε πως υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ συναισθηματικής 

νοημοσύνης και αποτελεσματικής ηγεσίας. Η συμπεριφορά του ηγέτη μπορεί να αποτε-

λέσει πηγή θετικών ή αρνητικών συναισθηματικών αποκρίσεων των εργαζομένων, με 

τους τελευταίους να επαναφέρουν στη μνήμη τους συχνότερα αρνητικά παρά θετικά 

συμβάντα, τα οποία θυμούνται με περισσότερες λεπτομέρειες και ένταση. Συνεπώς, οι 

ηγέτες ίσως θα πρέπει να εξασκήσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, προκειμέ-

νου να είναι σε θέση να προκαλέσουν συναισθηματική ανάταση στους εργαζόμενους 

για να εξισορροπούν τις αρνητικά φορτισμένες συναισθηματικές καταστάσεις που οι 

τελευταίοι φαίνεται να θυμούνται συχνότερα στον εργασιακό χώρο (Dasborough, 

2006).  Ο Higgs (2002) αναφέρει πως  η συναισθηματική νοημοσύνη παίζει σημαντικό 

ρόλο στην αποτελεσματικότητα της ηγεσίας σε οργανισμούς που βιώνουν αλλαγές. Οι 

Kotze και Venter (2011), μελετώντας ινστιτούτα του δημόσιου τομέα στη Νότιο 

Αφρική, βρήκαν πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αποτελεσματικών  

και αναποτελεσματικών ηγετών, σε σχέση με τις επιδόσεις τους στη συναισθηματική 

ηγεσία. Συγκεκριμένα, οι αποτελεσματικοί ηγέτες είχαν σημαντικά υψηλές τιμές 

συναισθηματικής νοημοσύνης σε σχέση με τους αναποτελεσματικούς ηγέτες. Η 

Maulding (2002) θεωρεί πως ο άνθρωπος, αν ήταν υποχρεωμένος να παίρνει αποφάσεις 

στηριζόμενος μόνο στην εξυπνάδα του, χωρίς τη βοήθεια των συναισθημάτων, τότε σε 

πολλές περιπτώσεις θα έκανε πολύ φτωχές κρίσεις. Οι Walter, Cole και Humphrey 

(2011) καταλήγουν πως, σε πείσμα των συνεχιζόμενων συζητήσεων σχετικά με την 

εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής γύρω από τη συναισθηματική νοημοσύνη και 

παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν σχετικά με τον ορισμό και τον τρόπο μέτρησής της, η 

συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη ηγετικών 

συμπεριφορών και να οδηγήσει στην αποτελεσματική ηγεσία.  

 

Η  συναισθηματική νοημοσύνη, ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του 

ατόμου, έχει στον πυρήνα της, μεταξύ άλλων, την ικανότητα του ατόμου για λεκτική ή 

                                                           
4
 Μετα-ανάλυση είναι η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων ενός μεγάλου αριθμού μελετών, όπου 

κάθε μελέτη αποτελεί τη μονάδα της ανάλυσης  (Card, 2012). 
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μη λεκτική έκφραση των συναισθημάτων του (Roberts, Zeidner, & Matthews, 2001). 

Τα συναισθήματα είναι αντιδράσεις του οργανισμού σε παράγοντες ενδογενείς ή εξω-

γενείς και ως τέτοια,  θεωρούνται όχι απλώς σημαντικά, αλλά απολύτως απαραίτητα 

στη σωστή λήψη αποφάσεων, στην επίλυση προβλημάτων, στην αντιμετώπιση των αλ-

λαγών και στην επιτυχία (Caruso & Salovey, 2004). Σύμφωνα με τους Goleman, Boyat-

zis and McKee (2002), το βασικότερο καθήκον των ηγετών είναι να εμπνέουν θετικά 

συναισθήματα σε όσους καθοδηγούν και να εφαρμόζουν τη συναισθηματική νοημοσύ-

νη στην πράξη, αν θέλουν να είναι αποτελεσματικοί ηγέτες.  

 

4.3. Ηγεσία και επικοινωνιακή ικανότητα 

 

Σύμφωνα με τον Miller (2012), οτιδήποτε κάνει ο ηγέτης προκειμένου να επη-

ρεάσει τους άλλους περνάει μέσα από την επικοινωνία και ως εκ τούτου, η επικοινωνία 

είναι μια απαραίτητη δεξιότητα που πρέπει να διαθέτουν οι ηγέτες. Για την Barrett 

(2006), οι ηγέτες ηγούνται μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας και είναι με αυτήν 

που ένας manager μπορεί να μετασχηματιστεί σε ηγέτη. Οι επικοινωνιακές ικανότητες 

του ηγέτη συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κατανόησης και της εμπιστοσύνης και δημι-

ουργούν εκείνο το κλίμα που χρειάζεται,  ώστε οι υφιστάμενοι εθελοντικά και πρόθυμα 

να τον ακολουθήσουν, ενώ οι Bass και Riggio (2006) θεωρούν πως οι 

μετασχηματιστικοί ηγέτες πρέπει να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα 

προκειμένου να μεταδώσουν το όραμά τους. Η Zulch (2014) αναγνωρίζει δύο οπτικές 

στο δίπολο ηγεσία - επικοινωνία:  α) Η ηγεσία ως επικοινωνιακή δεξιότητα: Ο (αποτε-

λεσματικός) ηγέτης συντονίζει, αναθέτει, παρακινεί, εμψυχώνει, άρα επικοινωνεί σε 

όλα τα επίπεδα. Η ηγεσία λοιπόν, εξ ορισμού, μπορεί να θεωρηθεί επικοινωνιακή δε-

ξιότητα. β) Η επικοινωνία ως ηγετική δεξιότητα: Ο ηγέτης πρέπει να εγγυάται πως η α-

ξιοποίηση των πόρων (του οργανισμού) γίνεται βάσει στρατηγικής, αποφάσεων και α-

ξιών και επομένως πρέπει αναπόφευκτα να κατέχει επικοινωνιακές δεξιότητες, οι ο-

ποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ηγετικών δεξιοτήτων. Ο Bass (1990) επι-

καλείται  αρκετές μελέτες που δείχνουν τη σχέση μεταξύ επικοινωνιακής ικανότητας 

και ικανοποιητικών επιδόσεων των ηγετών. Συγκεκριμένα αναφέρει: α) Την εργασία 

της Kanter (1983),  η οποία μετά από 200 συνεντεύξεις που πήρε από πετυχημένους 

ηγέτες διαπίστωσε πως κοινή συνισταμένη σε όλους ήταν οι επικοινωνιακές ικανότη-

τες. β) Την έρευνα του Alpander (1974), κατά την οποία 214 ηγετικά στελέχη οργανι-

σμών κατέταξαν την ικανότητα επικοινωνίας ως την ύψιστη προτεραιότητα που ένας 
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ηγέτης πρέπει να διαθέτει. γ) Την έρευνα πεδίου των Klimoski και Hayes (1980), η ο-

ποία κατέδειξε ότι η ποιοτική επικοινωνία μεταξύ του ηγέτη και των εργαζομένων συμ-

βάλλει στην ανάπτυξη φιλοδοξιών και ικανοποίησης εκ μέρους των τελευταίων. 

 

Η επικοινωνιακή ικανότητα είναι απαραίτητο συστατικό της αποτελεσματικής 

ηγεσίας. Αποτελέσματα έρευνας έδειξαν πως το  43% των υψηλόβαθμων στελεχών επι-

χειρήσεων θεωρεί τις επικοινωνιακές ικανότητες ως τις πιο σημαντικές για έναν ηγέτη 

(The Ken Blanchard Company (2006), ενώ ο χρόνος που δαπανούν καθημερινά οι  

managers για την επικοινωνία κυμαίνεται από 57% έως 89% (Mintzberg, 1973). Εξάλ-

λου, για τους Akinnubi, Gbadeyan, Fashiku και Kayode (2012) η επικοινωνία θεωρείται 

ένα σημαντικό και ζωτικής σημασίας εργαλείο για κάθε οργανισμό, που συμβάλλει στη 

βελτίωση και επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Χωρίς την επικοινωνία δεν μπορεί 

να υπάρξει ομαδικό πνεύμα (απαραίτητο για την αποτελεσματικότητα ενός οργανι-

σμού), αφού οι ιδέες, τα γεγονότα, οι σκέψεις, τα συναισθήματα ή/και οι οδηγίες είτε 

έρχονται από πάνω προς τα κάτω, είτε διαχέονται οριζόντια στους εργαζόμενους ενός 

οργανισμού, πρέπει να γίνουν κοινές ή αλλιώς να διαμοιρασθούν. Αυτή η μεταβίβαση 

και λήψη του μηνύματος είναι το κλειδί για την υλοποίηση κάθε είδους εταιρικής δρα-

στηριότητας, είτε πρόκειται για προγραμματισμό, έλεγχο, επίλυση προβλημάτων, πα-

ρακίνηση ή λήψη αποφάσεων (Akinnubi και συν., 2012), ενώ η ανάπτυξη σωστών επι-

κοινωνιακών πρακτικών, τόσο σε εταιρικό επίπεδο, όσο και σε διαπροσωπικό, οδηγεί 

στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των αποφάσεων της διοίκησης (Boroon, 2013). 

 

Αρκετές μελέτες συμφωνούν στο ποια πρέπει να είναι τα επικοινωνιακά χαρα-

κτηριστικά που πρέπει να έχει ο αποτελεσματικός ηγέτης. Σύμφωνα με τους 

Clutterbuck και Hirst (2002), «οι ηγέτες που δεν επικοινωνούν καλά, στην πραγματικό-

τητα δεν ηγούνται καθόλου. Το να κατέχεις τη θέση είναι ένα πράγμα κι άλλο είναι το 

να εκπληρώνεις το ρόλο», (σελ. 353). Οι ίδιοι τονίζουν πως ο αποτελεσματικός ηγέτης 

καθίσταται ο ίδιος πρότυπο επικοινωνίας και καλής συνεργασίας με τους άλλους, βοη-

θώντας τους να αναπτύξουν τη δικιά τους επικοινωνιακή ικανότητα. Για τους Luthra 

και Dahiya (2015), ο αποτελεσματικός ηγέτης είναι υποχρεωτικό να μπορεί να πείθει, 

να εξασφαλίζει υπευθυνότητα, να δημιουργεί ένα σύστημα αξιών, να παρέχει υποστή-

ριξη και να παρακινεί τους εργαζόμενους. Έχει την ικανότητα να συνδυάζει το πάθος 

με τη φιλοδοξία, ενώ επικοινωνεί τις ιδέες του στους άλλους. Τον προβληματίζει το γε-

γονός πως αν αποτύχει να έρθει σε επαφή με τους εργαζόμενους, ίσως δεν μπορέσει να 
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περάσει τις απόψεις του και έτσι ο σκοπός της επικοινωνίας δεν θα έχει επιτευχθεί. Εί-

ναι καλός ακροατής και αυτό τον καθιστά και καλό παρατηρητή, ικανό να διαβάζει το 

μυαλό των άλλων, αναλύοντας τη συμπεριφορά τους, τις συνήθειες, τις δραστηριότητες 

και τις αγωνίες τους και μπορεί έτσι να τροποποιεί το μήνυμα, ανάλογα με την περί-

σταση.   

 

 Οι Άνθης και Κακλαμάνης (2011), θεωρούν πως το ηγετικό στέλεχος  της εκ-

παίδευσης (αλλά και κάθε οργανισμού) με την αποτελεσματική επικοινωνία πρέπει να 

επιδιώκει να: α) Αναπτύσσει τεχνικές επικοινωνίας, τόσο σε διαπροσωπικό επίπεδο, 

όσο και σε επίπεδο οργανισμού. β) Βελτιώνει τις δεξιότητες των εργαζομένων και να 

τους βοηθάει στην αυτοπραγμάτωση. γ) Εμφυσεί την επιθυμία για αλλαγή, βοηθώντας 

τους να γνωρίσουν τις δυνατότητές τους. 4) Συντελεί στη δημιουργία επιλογών, που θα 

οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού. 5) Δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα 

για την ανάπτυξη και διατήρηση σωστών διαπροσωπικών σχέσεων. 6) Επιλύει τις ενδε-

χόμενες συγκρούσεις με δημιουργικό τρόπο, τονώνοντας έτσι την εμπιστοσύνη στο 

πρόσωπό του. 7) Ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδι-

κασία λήψης αποφάσεων και, γιατί όχι, στη χάραξη της πορείας του οργανισμού. Το 

ηγετικό στέλεχος της εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες κοινωνικές και ε-

πικοινωνιακές ικανότητες που θα του επιτρέπουν να βοηθά τους ανθρώπους να κατα-

λαβαίνουν τα αισθήµατά τους και να αλλάζουν την συµπεριφορά  τους στα πλαίσια ε-

νός περιβάλλοντος εµπιστοσύνης, αποδοχής και ειλικρινούς ενδιαφέροντος.   

 

 Για τους Akinnubi και συν. (2012) η αποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο του 

σχολείου βοηθάει τον διευθυντή να μοιραστεί τους στόχους του, τις αξίες του και τα 

οράματά του με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, ενώ η αδυναμία επικοινωνίας 

καθιστά τη διοίκηση του σχολείου μια αυταπάτη. Στο ίδιο πνεύμα και ο Σαΐτης (2007) 

θεωρεί πως ναι μεν η θέση του διευθυντή σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κατώτατη 

βαθμίδα της εκπαιδευτικής διοίκησης, ωστόσο η θέση αυτή σχετίζεται άμεσα  με τον 

επικοινωνιακό ρόλο που διαδραματίζει ο διευθυντής σχολείου μεταξύ των ανώτερων 

ηγετικών στελεχών και των υφιστάμενων εκπαιδευτικών. 

 

 Σε ότι αφορά το ίδιο το έργο του διευθυντή σχολικής μονάδας, για τη Zepeda 

(2007) είναι μια πολυεπίπεδη, πυρετώδης και γεμάτη αβεβαιότητα εργασία, που επι-

πλέον διακόπτεται από καθημερινές διοικητικές δραστηριότητες που ζητούν άμεση λύ-
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ση, με αποτέλεσμα να αποσπούν τον διευθυντή από τα ηγετικά του καθήκοντα. Ποια 

είναι όμως αυτά; Με τι είναι επιφορτισμένος ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας; Στα 

επόμενα κεφάλαια επιχειρείται να δοθεί απάντηση στα συγκεκριμένα ερωτήματα. 

 

5. Η σχολική ηγεσία και ο διευθυντής - ηγέτης 

 

Η σχολική μονάδα είναι ένας οργανισμός και, όπως κάθε οργανισμός, έχει ένα 

συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος είναι η προαγωγή της μάθησης. Οι επιμέρους στόχοι της 

σχολικής μονάδας ποικίλλουν, καθώς υπόκεινται σε εξωτερικούς παράγοντες, κυρίως 

κυβερνητικούς. Όμως, σε κάθε περίπτωση, δεν παρεκκλίνουν από τον κεντρικό στόχο, 

που είναι η διευκόλυνση της μάθησης σε κάθε ομάδα που μπορεί να επωφεληθεί, δηλα-

δή μαθητές, νέους, ενήλικες (Bush & Middlewood, 2005). Επειδή λοιπόν ο στόχος της 

σχολικής μονάδας είναι προσανατολισμένος σε ανθρώπους ο διευθυντής, ως ηγέτης 

αυτής της μονάδας, πρεπει να υπηρετεί τη θέση του όντας προσανατολισμένος σε 

αυτούς, αρχίζοντας με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών και 

συνεχίζοντας με την προσπάθεια ανάπτυξης του προσωπικού της σχολικής μονάδας. 

Έτσι, οι Bush και Middlewood (2005) καταλήγουν πως οι διευθυντές πρέπει πρωτίστως 

να εστιάζουν στην παρακίνηση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, παρά στην 

εγκαθίδρυση και διατήρηση οργανωτικών δομών. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι 

Ράπτης και Βιτσιλάκη (2007), θεωρούν πως ένα τεράστιο μέρος των αρμοδιοτήτων των 

διευθυντών είναι να εργάζονται με ανθρώπους κι ενώ μπορούν να διαχειριστούν 

πράγματα, οι ικανότητές τους διαχείρισης ανθρώπων είναι κρίσιμες και σημαντικές για 

την επιτυχία στο έργο τους. Κεντρικό μέλημα του κάθε διευθυντή πρέπει να είναι η 

δόμηση του οργανισμού με τέτοιο τρόπο, ώστε να υποστηρίζει συνεχώς τα ανθρώπινα 

συμφέροντα και ενδιαφέροντα.  Κατά την άποψη των συγγραφέων ο αποτελεσματικός 

διευθυντής είναι ικανός να αποκεντρώνει και να αναθέτει μερικές από τις διοικητικές 

εργασίες, ώστε απερίσπαστος να αφοσιωθεί στο διδακτικό και καθοδηγητικό του έργο. 

 

Ικανός αριθμός ερευνών δείχνει πως ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας είναι θεμε-

λιώδης για τη βελτίωση των σχολείων (Day και συν., 2010· Day, Sammons, & Harris, 

2006· Singh, χ.χ.) και αναφέρει τα χαρακτηριστικά και τις πρακτικές που ο διευθυντής 

της σχολικής μονάδας πρέπει να κατέχει και να επιδεικνύει, προκειμένου να ανταπο-

κριθεί στις απαιτήσεις που οι καιροί των αλλαγών και της καινοτομίας απαιτούν από 

αυτόν. Συγκεκριμένα, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να διακατέχεται από 
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υψηλά ιδανικά και πιστεύω και να εφαρμόζει καλές πρακτικές. Όσον αφορά τα πιστεύω 

του, αυτά μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: α) Να βάζει το συμφέρον των μαθητών 

πάνω και πέρα από προσωπικές φιλοδοξίες. β) Να επιμένει στους στόχους που θέτει, 

αλλά και να μπορεί να τους προσαρμόζει (αν χρειαστεί), ανάλογα με τις καταστάσεις. 

γ) Να επιθυμεί πραγματικά να καταλαβαίνει τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργά-

ζεται δ) Να μη διστάζει να παίρνει ρίσκα και να αντιμετωπίζει προκλήσεις. ε) Να έχει 

αυτοεπίγνωση και διάθεση να μαθαίνει και στ) Να είναι ενθουσιώδης και αισιόδοξος. 

Αναφορικά με τις καλές πρακτικές που θα μπορούσε να εφαρμόζει στη σχολική μονά-

δα, αυτές είναι να μπορεί: α) Να κτίζει ένα όραμα και μια αίσθηση σκοπού, την οποία 

θα μοιράζεται με τους άλλους. β) Να ανεβάζει ψηλά τον πήχη των επιδόσεων. γ) Να 

αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς και καλών πρακτικών. δ) Να σχεδιάζει και διευθύνει 

το πρόγραμμα διδασκαλίας και μάθησης. ε) Να δημιουργεί αποτελεσματικές ομάδες με 

το προσωπικό και να διανέμει την ηγεσία στα μέλη των ομάδων. στ) Να καταλαβαίνει 

τους ανθρώπους και να βοηθάει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. ζ) 

Να προστατεύει τους εκπαιδευτικούς από θέματα που θα μπορούσαν να διαταράξουν 

την απρόσκοπτη εκτέλεση του λειτουργήματός τους. η) Να αναπτύσσει συνεργασία α-

νάμεσα στη  σχολική κοινότητα με τους γονείς των μαθητών και παράγοντες της τοπι-

κής κοινωνίας. θ) Να αναγνωρίζει και επιβραβεύει την προσπάθεια και την επίτευξη 

των στόχων (Barber, Whelan, & Clark, 2010). Για τον Καμπουρίδη (2002), ένας 

διευθυντής που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου του διαθέτει ένα σύνολο από 

δεξιότητες που του επιτρέπουν: Να αναλύει προβληματικές καταστάσεις, να επιδεικνύει 

κριτική στάση και οργανωτικές ικανότητες, να δείχνει αποφασιστικότητα και 

ευαισθησία, να μπορεί να εργάζεται κάτω από πίεση και τέλος, αλλά όχι λιγότερο 

σημαντικό, να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο εμπλέκοντας τους εκπαιδευτικούς στη λύση 

των προβλημάτων, καθοδηγώντας τους όταν και όσο χρειάζεται στην επίτευξη των 

στόχων τους και αλληλεπιδρώντας αποτελεσματικά μαζί τους. 

 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα προγράμματα σπουδών στο δυτικό κόσμο 

τουλάχιστον, διαμορφώθηκαν βασιζόμενα  σε τρεις ιδέες, σύμφωνα με τις οποίες η εκ-

παίδευση: εισάγει τους μαθητές στους νόμους και της αρχές της κοινωνίας, τους οδηγεί 

στην αναζήτηση της αλήθειας, μέσα από την απόκτηση γνώσης και την ανάπτυξη κρι-

τικής σκέψης και τους βοηθάει στην ανάπτυξη των φυσικών τους ταλέντων, αξιοποιώ-

ντας τις κλίσεις που έχουν (Bell, 2007). Η σχολική ηγεσία, ως ο φορέας υλοποίησης 

των προγραμμάτων σπουδών, απετέλεσε πεδίο μάχης μεταξύ των εμπλεκομένων στο 
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χώρο αυτόν και των ποικίλλων θεωριών και μεθόδων που αναπτύχθηκαν για να τους 

βοηθήσουν (Gunter, 2001). Βέβαια,  τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών διαφέρουν 

και υπάρχουν μελέτες, όπως του δικτύου Ευρυδίκη (ευρωπαϊκό δίκτυο που παρέχει 

πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές πολιτικές των χωρών της Ευρώπης), που δείχνουν 

ότι οι διευθυντές εφαρμόζουν εκείνες τις πρακτικές που προσιδιάζουν στο κατάλληλο 

περιβάλλον και την κατάλληλη χρονική στιγμή (Eyrudice Report, 2013). Οι παράγοντες 

που καθιστούν αποτελεσματικό ένα μοντέλο σε ένα σχολείο αλλάζουν και εξαρτώνται 

από τη χώρα όπου εφαρμόζεται αυτό το μοντέλο. Οι σχέσεις ανάμεσα στο διευθυντή 

και τους εκπαιδευτικούς προσδιορίζονται και εξαρτώνται από το συγκεκριμένο πλαίσιο, 

την κουλτούρα, την παράδοση και τις αξίες που διέπουν τη χώρα (Taipale, 2012). Επί-

σης εξαρτώνται και από τη νομοθεσία που διέπει το εκπαιδευτικό σύστημα. Ένα σύ-

στημα διοίκησης συγκεντρωτικό δεν δίνει πολλά περιθώρια αυτονομίας στις σχολικές 

μονάδες και κατ’ επέκταση στον διευθυντή να εφαρμόσει το μοντέλο που αυτός θεωρεί 

πιο αποτελεσματικό για τη δικιά του σχολική μονάδα. Επομένως, δεν υπάρχει ένας συ-

γκεκριμένος τύπος ηγέτη για κάθε σχολείο. Σε περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης (και 

στην Ελλάδα), όπου η εφαρμοζόμενη πολιτική στο σχολείο καθορίζεται έξωθεν, από 

την κεντρική πολιτική σκηνή, ο ρόλος του διευθυντή είναι κυρίως διαχειριστικός (Bush, 

2008), ενώ για τον Oplatka (2004), όπως αναφέρεται στον Litz (2011), αν αυτή η έλ-

λειψη αυτονομίας στον τρόπο λειτουργίας του διευθυντή συνδυάζεται και με περιορι-

σμένη χρηματοδότηση, τότε η κατάσταση γίνεται προβληματική. Όπως επισημαίνουν οι 

Hallinger και Kantamara (2000), οι θεωρίες εκπαιδευτικής ηγεσίας που αποτελούν γέν-

νημα του δυτικού τρόπου σκέψης και διαπερνούν τα εκπαιδευτικά συστήματα σχεδόν 

όλων των χωρών του κόσμου, αντιμετωπίζονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες περισ-

σότερο με καχυποψία παρά με ενθουσιασμό, επειδή δεν δείχνουν να ενσωματώνονται 

στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών αυτών. Με άλλα λόγια, και με 

δεδομένο ότι η έννοια της  σχολικής ηγεσίας προϋποθέτει αυτονομία του διευθυντή ως 

προς τη δράση του και την χάραξη πολιτικής για τη σχολική μονάδα, η εφαρμογή αυτής 

της έννοιας στα ελληνικά σχολεία αποτελεί άλλη μία περίπτωση εισαγόμενου προβλη-

ματισμού, ο οποίος προσπαθεί να εγκατασταθεί, αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες και το 

«μικροκλίμα» του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (συγκεντρωτικό και άνωθεν 

κατευθυνόμενο). Ο διευθυντής στο ελληνικό σχολείο έχει περιορισμένες δυνατότητες 

για ανάληψη διοικητικών, παιδαγωγικών ή οργανωτικών πρωτοβουλιών. Για να γίνουν 

καλύτερα κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνουν αυτά, θα πρέπει να γίνει 

αναφορά στα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
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5.1. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ο ρόλος του διευθυντή στις ελ-

ληνικές σχολικές μονάδες 

 

Στην Ελλάδα, η οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ασκείται σε ένα συ-

γκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο και αντανακλά την ιδεολογική βάση του πολιτικού περι-

βάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται  (Γιαννακοπούλου, 2008). Ο συγκεντρωτι-

σμός που επικρατεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει ως αποτέλεσμα η χάραξη 

εκπαιδευτικής πολιτικής να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, 

το οποίο συμβουλεύεται επιτελικά όργανα, όπως το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτι-

κής (ΙΕΠ). Με δεδομένο λοιπόν ότι οι βασικές παράμετροι της εκπαιδευτικής πολιτικής 

καθορίζονται από το υπουργείο, η σχολική μονάδα στην ουσία αποτελεί φορέα υποδο-

χής και υλοποίησης της άνωθεν χαραγμένης πολιτικής και χωρίς τη δυνατότητα συμμε-

τοχής στον σχεδιασμό μιας σχολικής εκπαιδευτικής πολιτικής, στα πλαίσια της εθνικής. 

Η εθνική εκπαιδευτική πολιτική, σε μια συνεχή προσπάθεια να προσαρμόζεται στις αλ-

λαγές που συντελούνται και στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, επηρεάζεται από τα 

ρεύματα και τις εκπαιδευτικές πολιτικές που αναδύονται στο εξωτερικό. Ο Κατσαρός 

(2008), σε μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το ΙΕΠ και στα πλαίσια μιας ανασκό-

πησης των μοντέλων ηγεσίας, υιοθετεί την κατάταξη των Leithwood και Duke (1999), 

από την οποία  απουσιάζει η συναλλακτική ηγεσία. Ίσως ήθελε να στείλει το μήνυμα 

πως τα στελέχη εκπαίδευσης πρέπει να προσπαθούν να εφαρμόζουν πρακτικές δοκιμα-

σμένες στο εξωτερικό  και διεθνώς αναγνωρισμένες.  

  

Τα καθήκοντα του διευθυντή στο ελληνικό σχολείο καθορίζονται στο άρθρο 27 

της υπ’αριθμ. 105657/2002 (ΦΕΚ 1340, 2002) υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την 

οποία: α) Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής 

κοινότητας και είναι διοικητικός, επιστημονικός και παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο 

αυτό. β) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέτει υψηλούς στόχους και να εξα-

σφαλίζει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και α-

νοικτό στην κοινωνία. γ) Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, 

και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγω-

γικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα. δ) Φροντίζει ώστε το σχολείο να 

γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παι-

δαγωγικά και επιστημονικά. ε) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο 
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τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύ-

ει την συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις 

πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σε αυτούς. στ) 

Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να ανταπο-

κρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Τέλος, αξιολογεί τους εκπαιδευτι-

κούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως γνώμονα της αξιολόγησής του τους στόχους 

της αξιολόγησης.  

 

Σε ότι αφορά το πώς πραγματικά διοικούν οι διευθυντές τις σχολικές μονάδες, 

από τις λιγοστές έρευνες που έχουν γίνει και αφορούν τα ελληνικά δεδομένα 

(Κιρκιγιάννη, 2011) φαίνεται, μεταξύ άλλων, πως οι διευθυντές: Υιοθετούν εκείνο το 

στυλ ηγεσίας που αρμόζει στη σχολική τους μονάδα, δεν είναι ενημερωμένοι σε θέματα 

Οργάνωσης και Διοίκησης και ασχολούνται κυρίως με την επικοινωνία με τους συνα-

δέλφους και τα διοικητικά τους καθήκοντα, στηρίζουν το έργο και τις προσπάθειες των 

εκπαιδευτικών στα σχολεία που επικρατεί καλό κλίμα, ενώ στα σχολεία που το κλίμα 

δεν είναι ευνοϊκό, οι διευθυντές δίνουν κατευθύνσεις στους εκπαιδευτικούς και τους 

θέτουν περιορισμούς, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να διακρίνονται για την απομόνωση 

και την αδιαφορία τους. Στο ίδιο πνεύμα και η έρευνα του Σπανού (2014) έδειξε ότι στο 

1/3 περίπου των σχολικών μονάδων που ερεύνησε, οι διευθυντές αρκούνταν στην τυπι-

κή τήρηση των νόμων, δεν αξιοποιούσαν τους εκπαιδευτικούς με βάση τις ιδιαίτερες 

κλίσεις και ικανότητές τους και η συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς και στα μέλη του 

συλλόγου διδασκόντων δεν ήταν αποτελεσματική, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνη-

τικού κλίματος στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.  

 

Πρωτογενής έρευνα για το πώς αντιλαμβάνονται οι διευθυντές Γυμνασίων και 

Λυκείων το ρόλο τους έγινε από την Παπαναούμ (1995). Η έρευνα αυτή κατέληξε σε 

μερικά πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, όπως: α) Λόγω του συγκεντρωτικού εκπαι-

δευτικού συστήματος, οι διευθυντές έχουν περιορισμένες αρμοδιότητες, ελάχιστα περι-

θώρια λήψης αποφάσεων και ως εκ τούτου θεωρούν πως αποτελούν έναν «ισχνό» κρίκο 

στην ιεραρχική διάταξη των επιπέδων διοίκησης. β) Νιώθουν ότι είναι «μοναχικοί» και 

«ανίσχυροι» σε ένα απρόσωπο συγκεντρωτικό μηχανισμό διοίκησης. γ) Δεν έχουν τις 

προϋποθέσεις, ούτε την υποστήριξη που χρειάζονται, για να ανταποκριθούν στο έργο 

τους. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και η Μαμάκου (2017), στην μελέτη της 

οποίας,  22 χρόνια μετά την έρευνα της Παπαναούμ (1995), δεν φαίνεται να έχουν αλ-
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λάξει πολλά πράγματα και οι διευθυντές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

του νομού Κιλκίς θεωρούν το ρόλο τους κυρίως διεκπεραιωτικό εξαιτίας της ισχύουσας 

νομοθεσίας, γεγονός που τους στερεί χρόνο από τον συντονιστικό ή παιδαγωγικό ρόλο 

που θα μπορούσαν να έχουν.  

 

Από τα παραπάνω φαίνεται πως η πολιτεία θέλει να προσδώσει στο ρόλο του δι-

ευθυντή ηγετική λάμψη, καθιστώντας τον κυρίαρχο παίκτη στο συντονισμό και την κα-

θοδήγηση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, μέσα από τη δημιουργία οράμα-

τος, την ανάθεση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στο σύλλογο εκπαιδευτικών και στην α-

νάδειξη του ουσιαστικού ρόλου του σχολείου ως βασικού παράγοντα της τοπικής κοι-

νωνίας. Κι αυτό γιατί έχει γίνει σαφές ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και οι διευθυντές στο 

σύγχρονο ελληνικό σχολείο  πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια για να 

ανταποκριθούν  τόσο στις τεχνολογικές όσο και στις κοινωνικές προκλήσεις και να με-

τασχηματιστούν από το διευθυντή γραφειοκράτη-διεκπεραιωτή σε διευθυντή-ηγέτη, ο 

οποίος θα δώσει νόημα στις καθημερινές λειτουργίες του σχολείου και θα καταφέρει να 

εμφυσήσει στους απλούς ανθρώπους (εκπαιδευτικούς) τη θέληση να κάνουν σπουδαία 

πράγματα (Γεωργιάδου & Καμπουρίδης, 2005). Από την πλευρά όμως των ίδιων των 

διευθυντών φαίνεται πως υπάρχει μια αδυναμία να ανταποκριθούνε στον πολυσύνθετο 

ρόλο που η πολιτεία τους αναθέτει κι ότι  η εφαρμογή νόμων, εγκυκλίων, κανονιστικών 

διατάξεων και υπηρεσιακών εντολών εξακολουθεί να αποτελεί την κυριότερη δραστη-

ριότητά τους. Εξήγηση στην παραπάνω αντίφαση ανάμεσα στις προσδοκίες της πολι-

τείας και στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να αποτελεί αφενός  η συγκεντρωτική 

δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αφετέρου η απουσία επιμόρφωσης των 

διευθυντών που θα μπορούσε να εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα στην άσκηση των 

διευθυντικών καθηκόντων τους. Όπως εξάλλου τονίζουν οι Λεμονή και Κολεζάκης 

(2013), προκύπτει επιτακτική η ανάγκη επιμόρφωσης των στελεχών σχολικών μονά-

δων, προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους όχι εμπειρικά και με υποκειμενι-

σμό, αλλά με βάση ένα σταθερό και συγκροτημένο πλαίσιο επιμόρφωσης, το οποίο θα 

στοχεύει στην αποτελεσματικότητα του έργου που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν. 

Έτσι, μπορεί να προκύψει μια νέα γενιά διευθυντών – ηγετών, η οποία θα είναι απαλ-

λαγμένη από τις αρτηριοσκληρωτικές γραφειοκρατικές αντιλήψεις και ικανή να αντα-

ποκριθεί στις προκλήσεις τόσο τις τεχνικές όσο και τις κοινωνικές (Γεωργιάδου & 

Καμπουρίδης, 2005). 
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5.2. Συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνιακή ικανότητα: Δύο άσσοι 

στο μανίκι  της σχολικής ηγεσίας 

 

Σύμφωνα με τον Joshith (2012), οι καθηγητές πρέπει να διαθέτουν δύο 

πρόδηλες ικανότητες και μία υπόρρητη. Οι πρόδηλες είναι η κατάκτηση του γνωστικού 

αντικειμένου και η γνώση των μεθόδων διδασκαλίας. Η υπόρρητη είναι η 

συναισθηματική νοημοσύνη την οποία κουβαλάνε πάντα μέσα στην αίθουσα. 

Τηρουμένων των αναλογιών, θα μπορούσαμε να πούμε πως ο διευθυντής της σχολικής 

μονάδας πρέπει να διαθέτει ικανότητες διοίκησης σχολικών μονάδων, ικανότητες 

συναισθηματικής νοημοσύνης και επικοινωνιακές ικανότητες. Ως προς τις πρώτες είναι 

προφανής η χρησιμότητα αυτών. Ως προς τις άλλες δύο ικανόητητες, θα 

προσπαθήσουμε να δείξουμε γιατί είναι απαραίτητες στον διευθυντή σχολικής μονάδας. 

 

Ο Raynor (2004) θεωρεί πως  τα σχολεία έχουν γίνει περίπλοκοι χώροι για να 

εργάζεται κανείς και στους καιρούς των αλλαγών οι διευθυντές πρέπει να σκέφτονται 

αποτελεσματικά, να χειρίζονται με ακρίβεια καταστάσεις, να κρίνουν και να λειτουρ-

γούν με σοφία. Ο χώρος του σχολείου λειτουργεί σε τρία επίπεδα και οι διευθυντές 

πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και των τριών επιπέδων. Το  πρώτο επίπεδο 

είναι το γνωστικό και απαιτεί γνώση του εαυτού και των συναισθημάτων, δηλαδή γνώ-

ση των υποσυνείδητων εκείνων παραγόντων που καθιστούν μια συμπεριφορά  πιο απο-

τελεσματική σε σχέση με κάποια άλλη. Το δεύτερο επίπεδο αναφέρεται στους άλλους, 

είτε ως μεμονωμένα άτομα, είτε ως ομάδες με τη δική τους δυναμική. Ο διευθυντής 

πρέπει να καταλαβαίνει τους άλλους (σε αυτήν την περίπτωση τους εκπαιδευτικούς, 

μαθητές, γονείς) και να κατανοεί τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών των 

ομάδων. Τέλος, το τρίτο επίπεδο είναι αυτό που αντιπροσωπεύει το σχολείο ως οργανι-

σμό, πώς λειτουργεί και πώς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Επομένως, καταλήγει 

ο Raynor,  ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο πρέπει να διαθέτει γνωστικές και συναι-

σθηματικές ικανότητες, οι οποίες περικλείουν τη γνώση των συναισθημάτων και των 

πεποιθήσεων, γιατί η συμπεριφορά μας είναι αποτέλεσμα της αντίληψης που έχουμε για 

τον εαυτό μας και τον κόσμο.  

 



52 

 

5.2.1. Η συναισθηματική νοημοσύνη του διευθυντή σχολικής μονάδας: Ερευ-

νητική επισκόπηση  

 

Η συναισθηματική νοημοσύνη  παίζει κυρίαρχο ρόλο στις ανθρώπινες σχέσεις, 

είτε αυτές διαδραματίζονται στο σπίτι, στο σχολείο ή στο χώρο εργασίας. Και ενώ το 

σπίτι είναι ο χώρος όπου οι συναισθηματικές δεξιότητες αρχίζουν να αναπτύσσονται, το 

σχολείο είναι η τοποθεσία για την προαγωγή και περαιτέρω ανάπτυξη της συναισθημα-

τικής νοημοσύνης (Chan, 2002). Για να μπορέσουν τα σχολεία να ανταποκριθούν σε 

αυτό το ρόλο, θα πρέπει να είναι στελεχωμένα με άτομα που μπορούν να εμπνεύσουν 

και να καθοδηγήσουν. Και πρώτος από όλους ο διευθυντής πρέπει να έχει ικανότητες 

συναισθηματικής νοημοσύνης, διότι, σύμφωνα με τη Σχολή Διοίκησης του Cranfield, 

(ένα από τα πιο περίβλεπτα πανεπιστημιακά τμήματα της Ευρώπης και σταθερά στο 

Top 10 των καλύτερων Σχολών Διοίκησης στον κόσμο)  για την αποτελεσματική σχο-

λική ηγεσία τέσσερις «μετα-δεξιότητες» είναι απαραίτητες σε έναν διευθυντή (Raynor, 

2004). Οι δεξιότητες αυτές είναι: Πρώτον, γνωστικές δεξιότητες (cognitive skills): Ανα-

φέρονται στη γνώση της πολυπλοκότητας της σχολικής μονάδας ως οργανισμού, στη 

γνώση της ευελιξίας που απαιτείται, στην στοχοθέτηση μακροπρόθεσμων στόχων μέσα 

από τη δημιουργία οράματος για το μέλλον του σχολείου και στην αντίληψη της πραγ-

ματικότητας, μέσα από τη σωστή ερμηνεία των πληροφοριών και της διαπροσωπικής 

επικοινωνίας. Δεύτερον, αυτό-επίγνωση (self-knowledge) : Αναγνώριση των στοιχείων 

της συμπεριφοράς, συχνά μόνιμων και υποσυνείδητων, καθώς και των αποτελεσμάτων 

τους. Τρίτον, συναισθηματική αξιοπιστία (emotional reliance): Αναφέρεται στον αυτοέ-

λεγχο, την πειθαρχία και τη διαχείριση των συναισθημάτων. Τέταρτον, η προσωπική 

κατεύθυνση (personal drive):  Εννοείται ο προσανατολισμός προς τους στόχους και η 

παρακίνηση, δηλαδή η ικανότητα του διευθυντή να παρακινεί τον εαυτό του και τους 

άλλους και να αναλαμβάνει ρίσκα, αν πιστεύει πως θα επιτύχει το στόχο. 

 

Στο παρελθόν, η χρήση των συναισθημάτων στο χώρο της εκπαίδευσης εθεω-

ρείτο περισσότερο μπελάς, παρά διευκολυντικός παράγοντας. Οι διευθυντές θεωρούσαν 

πως η εμπλοκή των συναισθημάτων στη διδασκαλία  αποσπά τους εκπαιδευτικούς από 

άλλες πιο ορθολογικές ενασχολήσεις όπως η επίτευξη των στόχων και το χρονοδιά-

γραμμα της ύλης,  και ως εκ τούτου, η ικανότητα να ελέγχει κανείς τα συναισθήματά 

του επηρεάζει θετικά την ικανότητα μάθησης (Lynch, 2012). Οι ίδιοι οι καθηγητές, έ-

χοντας να αντιμετωπίσουν πολλά και διαφορετικά καθήκοντα –από τη διδασκαλία μέσα 
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στην τάξη, τον χαρακτηρισμό των επιδόσεων των μαθητών, τη σχέση με τους γονείς 

τους, διοικητικές εργασίες, προσαρμογή σε αλλαγές και καινούργια προγράμματα 

σπουδών– ένιωθαν απογοήτευση και εξέφραζαν αρνητικά συναισθήματα. Τα παράπονα 

των εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με τα συναισθήματα που τα συνόδευαν για τις συν-

θήκες εργασίας τους, εκλαμβανόταν από τους διευθυντές, ως αντίσταση στην αλλαγή 

(Leithwood & Beatty, 2008). Σε μελέτη που διεξήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-

2016 από τους Helvaci και Takmak (2016) στην επαρχία Uşak της Τουρκίας σε 261 εκ-

παιδευτικούς και 109 διευθυντές σχολείων, βρέθηκε ότι  η ικανότητα των τελευταίων 

να διαχειρίζονται τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών συγκαταλέγεται μέσα στις νέες 

ικανότητες που οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρέπει να διαθέτουν. Επίσης αυτή η 

ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων των άλλων επιτρέπει στους διευθυντές να 

αλληλεπιδρούν πιο αποτελεσματικά με τους εργαζόμενους και να τους προσανατολί-

ζουν προς τον σκοπό, επηρεάζοντας και αλλάζοντας τον τρόπο έκφρασης των συναι-

σθημάτων τους. Και οι Leithwood και Beatty (2008) συμφωνούν πως οι διευθυντές 

πρέπει να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών όχι σαν δικαιολογίες 

και περισπασμούς, αλλά σαν ισχυρές και ανεκμετάλλευτες δυνάμεις, αν θέλουν να τους 

έχουν συμμάχους στο όραμά τους και στην προσπάθεια για βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Οι διευθυντές μπορούν να επηρεάσουν τα συναισθήματα των εκπαιδευτι-

κών είτε άμεσα, μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων που δημιουργούν, είτε έμμεσα, πα-

ρεμβαίνοντας στις συνθήκες εργασίας (Lynch, 2012). Από την άλλη, οι διευθυντές 

καλούνται να κάνουν κρίσεις και να παίρνουν συνεχώς αποφάσεις, η ορθότητα και 

αποτελεσματικότητα των οποίων εξαρτάται από το «πώς σκέφτονται και αισθάνονται, 

δηλαδή την εσωτερική τους κατάσταση» (Leithwood & Beatty, 2008, σελ. 8). Επομέ-

νως, τα συναισθήματα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο διεύθυνσης της σχο-

λικής μονάδας και οι μελέτες που παρατίθενται παρακάτω επιβεβαιώνουν το γεγονός 

αυτό.   

 

Οι διευθυντές σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εμφανίζουν υψη-

λή συναισθηματική νοημοσύνη επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στο να δημιουρ-

γούν ένα κλίμα ενθουσιασμού στο σχολείο, είναι υποστηρικτικοί και ενθαρρύνουν τους 

εκπαιδευτικούς να αναπτύσσουν συμπεριφορές που προάγουν τη συνεργασία. Σε γενι-

κές γραμμές  πετυχαίνουν τους στόχους που έθεσαν, αποφεύγοντας εμπόδια, επιλύο-

ντας προβληματικές καταστάσεις και βελτιώνοντας τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα της 

σχολικής τους μονάδας (Ahmad Tatlah & Mehmood Aslam, 2012). Διευθυντές με υψη-
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λά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης είναι πιο επιδέξιοι στο να χειρίζονται τις αλ-

λαγές και να καλλιεργούν ένα κλίμα, το οποίο προάγει τη δέσμευση μεταξύ των εκπαι-

δευτικών (Moore, 2009) και βελτιώνει τη μαθησιακή διαδικασία (Labby και συν., 2012· 

Leithwood, Seashore Louis, Anderson, & Wahlstrom, 2004). Εξάλλου η διδασκαλία 

είναι μια έντονα συναισθηματική διαδικασία – συχνά αποκαλείται «συναισθηματικό 

άγος» – και η συναισθηματική κατάσταση των εκπαιδευτικών επηρεάζει τη 

συναισθηματική κατάσταση των μαθητών (Leithwood και Beatty, 2008), η οποία με τη 

σειρά της έχει σημαντικές επιπτώσεις στις μαθητικές επιδόσεις, όπως φαίνεται στις 

παρακάτω μελέτες: Συστηματική επισκόπηση 26 μελετών, που βασίστηκαν στις 

απαντήσεις 8.885 συμμετεχόντων και οι οποίες διενεργήθηκαν το χρονικό διάστημα 

από το 2007 μέχρι τον Ιανουάριο του 2016, έδειξαν ότι όσο μεγαλύτερη η 

συναισθηματική νοημοσύνη, τόσο καλύτερες οι επιδόσεις των μαθητών (Hanafi & 

Noor, 2016). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε ο Chamundeswari (2013), που μελετώντας 

τις επιδόσεις 321 μαθητών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρήκε ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζει τα ακαδημαϊκά επιτεύγματά τους, καθώς επίσης 

και οι Bance και Acopio (2016) που, έχοντας ως δείγμα 203 πανεπιστημιακούς 

σπουδαστές ηλικίας 16-21 ετών, βρήκαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη παίζει ρόλο 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ακαδημαϊκή επιτυχία. Επομένως, η 

συναισθηματική νοημοσύνη του διευθυντή επηρεάζει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα 

των σχολικών μονάδων, μέσα από τις επιδόσεις των μαθητών. Η συναισθηματική 

νοημοσύνη συσχετίζεται θετικά με τις διαστάσεις της μετασχηματιστικής και της 

συναλλακτικής ηγεσίας και έτσι ισχυροποιείται η άποψη πως η συναισθηματική 

νοημοσύνη είναι αποφασιστικής σημασίας για την αποτελεσματική διεύθυνση 

σχολείων, αφού η μετασχηματιστική ηγεσία έχει αποδειχθεί η πιο αποτελεσματική 

μορφή ηγεσίας (Segredo, 2014). Η Ashworth (2013) στη διδακτορική της διατριβή και 

χρησιμοποιώντας ποιοτική μέθοδο, βρήκε πως το κλειδί για τη βελτίωση της σχολικής 

επίδοσης και την αύξηση της  αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην περιοχή Corpus Christi του Τέξας είναι η 

συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντών. Σύμφωνα με τον Cook (2006), η 

συναισθηματική νοημοσύνη είναι μία από τις δεξιότητες που οι διευθυντές πρέπει να 

κατέχουν, καθώς παλεύουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών. 
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5.2.2. Η επικοινωνιακή ικανότητα του διευθυντή σχολικής μονάδας: Ερευνη-

τική επισκόπηση 

  

Αν η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ο οδηγός για τη συμπεριφορά του διευ-

θυντή και του τρόπου με τον οποίο χειρίζεται τις ανθρώπινες σχέσεις, η επικοινωνιακή 

του ικανότητα είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο κτίζονται οι τελευταίες, αφού η επικοι-

νωνία αποτελεί την πεμπτουσία των διαπροσωπικών σχέσεων. Προς επίρρωση των πα-

ραπάνω, οι μελέτες που παρατίθενται αποδεικνύουν τη σημασία της επικοινωνίας στη 

σχολική ηγεσία. 

 

Το αμερικάνικο περιοδικό Principal, το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2007 

δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας μελέτης που αφορούσε τις πρακτικές που χρησιμο-

ποιούσαν 35 βραβευμένοι διευθυντές σχολείων. Η μελέτη έγινε σε μια προσπάθεια να 

δημιουργηθούν κοινότητες μάθησης, ώστε να ωφεληθούν όλοι οι μαθητές  (Harris, 

2007). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι πολλές διαφορετικές πρακτικές μπορούσαν να 

ομαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες, με σειρά ελαττούμενης σπουδαιότητας: η-

γεσία, δημιουργία σχολικής κουλτούρας, συνεργασία και επικοινωνία, αποτελεσματικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα και πλάνα βελτίωσης σχολικών μονάδων. Σε ότι αφορά την 

αποτελεσματική επικοινωνία, είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά της πετυχημένης 

σχολικής ηγεσίας, αφού όλες οι καλές πρακτικές, προκειμένου να υλοποιηθούν, θέτουν 

ως προαπαιτούμενο την επικοινωνία (Akinnubi και συν., 2012· Hunt και συν., 2000· 

Parsons & Beauchamp, 2012). Για τους Habaci, Çelik, Habaci, Adigüzelli και Kurt 

(2013) η επικοινωνία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα καλύπτει τις διμερείς σχέσεις μεταξύ 

όλων των εμπλεκομένων μερών (διευθυντή – εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών – 

μαθητών, εκπαιδευτικών μεταξύ τους, διευθυντή – μαθητών). Διευθυντές με 

επικοινωνιακές ικανότητες μπορούν πιο εύκολα να πετύχουν τους στόχους της 

σχολικής μονάδας και διακρίνονται από κάποια  ποιοτικά χαρακτηριστικά που  προά-

γουν την αποτελεσματική επικοινωνία, όπως: α) Σωστός προγραμματισμός της επικοι-

νωνίας. β) Επικοινωνία χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις. γ) Επιλογή του κατάλλη-

λου μηνύματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εργαζομένων.  δ) 

Ικανότητα χρήσης ποικίλων καναλιών επικοινωνίας και παροχής ακριβούς πληροφόρη-

σης προς τους εργαζομένους. ε) Ικανότητα ενεργητικής ακρόασης και καθιέρωση  ανα-

τροφοδότησης  και στ) Ικανότητα ενσυναίσθησης. 



56 

 

 

 Σύμφωνα με την έρευνα των Üstüner και Kış (2014), η ικανότητα των 

επικεφαλής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να επιλύουν συγκρούσεις και προβληματικές 

καταστάσεις που πηγάζουν από την πολυπλοκότητα των διαπροσωπικών σχέσεων είναι 

τόσο μεγαλύτερη όσο πιο ικανοί είναι στην επικοινωνία. Οι διευθυντές του νομού 

Κιλκίς αντιλαμβάνονται ως αποτελεσματικό εκείνο το σχολείο που μεταδίδει 

πρωτίστως ηθικές και κοινωνικές αξίες, αλλά και βασικές γνώσεις. Εχουν σαφή 

αίσθηση του ρόλου τους ως συντονιστές, ρυθμιστές λειτουργικών ζητημάτων και 

εκπροσώπων του σχολείου. Επίσης έχουν συνείδηση της σημασίας της επικοινωνίας και 

της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να μεταδώσουν ηθικές και 

κοινωνικές αξίες στους μαθητές, εκπληρώνοντας έτσι τους στόχους της σχολικής 

μονάδας (Μαμάκου, 2017). Ο καταλυτικός ρόλος της επικοινωνίας για τη σωστή 

λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς επίσης και η σημασία του είδους και της 

ποιότητας της επικοινωνίας στη δημιουργία θετικού κλίματος και οράματος, 

καταδεικνύεται  με σαφήνεια στην εργασία της Θεοδοσίου (2015). Οι Saglam και 

Audogmus (2017) στην εργασία τους μελέτησαν τη σημασία των επικοινωνιακών 

ικανοτήτων των διευθυντών, από την οπτική των εκπαιδευτικών και διαπίστωσαν πως 

οι τελευταίοι θεωρούν απαραίτητες τις καλές επικοινωνιακές ικανότητες των 

διευθυντών, προκειμένου η επικοινωνία να διεξάγεται απρόσκοπτα και να μεταφέρεται 

σωστά το μήνυμα. Η Ärlestig (2008) στη διδακτορική της διατριβή μελέτησε τα 

πετυχημένα και όχι πετυχημένα σχολεία στη βάση των επικοινωνιακών μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται και βρήκε πως τα πρώτα διαφοροποιούνται στο γεγονός πως οι 

διευθυντές έχουν εγκαταστήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας, η 

επικοινωνία είναι στοχευμένη σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα προγράμματα 

σπουδών και οι διευθυντές πολύ συχνά μιλάνε για ζητήματα που σχετίζονται με τη 

μάθηση, τη διδασκαλία και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι  

επικοινωνιακές ικανότητες, όπως και οι ικανότητες ηγεσίας, δημιουργίας οράματος, 

επίτευξης θετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων και δημιουργίας σχολικής κουλτούρας, 

θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου να γίνει κάποιος διευθυντής στην πολιτεία της 

Μιννεσότα (Larson, 2012). Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών της Νέας 

Ζηλανδίας, ένας διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να διαθέτει ικανότητες 

επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης του εαυτού και συνεργασίας, ενώ 

στην Αυστραλία, οι επικοινωνιακές ικανότητες θεωρούνται από τις πλέον απαραίτητες 

στο οπλοστάσιο ενός διευθυντή (Bell, 2007. Η σημασία των επικοινωνιακών 
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δεξιοτήτων των διευθυντών στην άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας τονίζεται με 

έμφαση στην εργασία της Tyler (2016), όπου 59 διευθύντριες δημοτικών σχολείων της 

Βιρτζίνια δηλώνουν πως η άσκηση εκείνης της μορφής ηγεσίας που βασίζεται στην 

επικοινωνία μπορεί να βελτιώσει τη συμπεριφορά των διευθυντών και να 

μεταμορφώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει 

και η Neal (2013) στη διδακτορική της διατριβή, όπου τονίζει τη σχέση μεταξύ 

επικοινωνιακής ικανότητας και αποτελεσματικής ηγεσίας στα δημόσια σχολεία του 

Κάνσας. Οι διευθυντές που είναι άριστοι στην επικοινωνία εκπληρώνουν με επιτυχία το 

έργο τους, ίσως γιατί αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως περισσότερο 

προσανατολισμένο στους ανθρώπους παρά στις δραστηριότητες. Η Van Engen (2012) 

μελετώντας τη σχέση της ενεργητικής ακρόασης (ως ένα βασικό συστατικό της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας) με την εκπαιδευτική ηγεσία καταλήγει ότι οι 

αποτελεσματικοί διευθυντές αναγνωρίζουν την αξία της άσκησης στην ικανότητα 

ακρόασης και δημιουργούν ευκαιρίες για διάλογο, ο οποίος ενθαρρύνει την ενεργητική 

ακρόαση. 

 

Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επικοινωνιακή ικανότητα είναι κορυφαία 

μεν, ξεχωριστά δε χαρακτηριστικά που κάθε επιτυχημένος διευθυντής πρέπει να 

διαθέτει. Είναι όμως ανεξάρτητες μεταξύ τους; Μπορεί κάποιος να έχει αναπτυγμένη τη 

μία και χαμηλή την άλλη; Απαντήσεις επιχειρούνται στην επόμενη ενότητα.  

 

5.2.3. Συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνιακή ικανότητα: μπορεί η 

μία χωρίς την άλλη; 

 

 Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι το κλειδί για την αποτελεσματική επικοι-

νωνία, ενώ η τελευταία γεφυρώνει το συναισθηματικό χάσμα που μπορεί και συνήθως 

δημιουργείται μεταξύ των δύο μερών που επικοινωνούν. Η ύπαρξη υψηλής συναισθη-

ματικής νοημοσύνης θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ για κάθε αποτελεσματική επικοι-

νωνιακή διαδικασία (Sinha & Sinha, 2007). Για τις συγγραφείς, η δυναμική σχέση με-

ταξύ των δύο μπορεί να παραλληλιστεί με την απολύτως απρογραμμάτιστη και τυχαία 

κίνηση Brown
5
 που κάνουν τα μόρια μιας ουσίας, χωρίς να ακολουθούν κάποιο ξεκά-

                                                           

5
 Τόσο στη φυσική όσο και περισσότερο στη χημεία κίνηση Μπράουν καλείται η τυχαία κίνηση στερεών 

σωματιδίων μέσα σε ένα υγρό ή αέριο. Με τη βοήθεια του μικροσκοπίου διαπιστώνεται ότι τα μικροσκο-

πικά στερεά σωματίδια (π.χ. γύρης ή καπνού) που περιέχονται σε ένα υγρό ή αέριο εκτελούν τυχαίες κι-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
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θαρο μονοπάτι ή να υπακούουν στους νόμους αιτίας-αποτελέσματος. Τα αποτελέσματα 

έρευνας που διεξήγαγαν σε 26 άτομα από τον ακαδημαϊκό χώρο, έδειξαν  συντελεστή 

συσχέτισης 0,83 μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και επικοινωνιακής ικανότητας 

και πιο υψηλό (0,91) για τις γυναίκες. Για τις Sinha και Sinha (2007) αυτό δεν προκαλεί 

εντύπωση, γιατί θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι συναισθηματικά πιο ισορροπημένες από 

τους άντρες. Επιπλέον, ο υψηλός συντελεστής συσχέτισης δείχνει ότι η συναισθηματική 

νοημοσύνη οδηγεί στην αποτελεσματική επικοινωνία και το αντίθετο. Ισχυρές επικοι-

νωνιακές ικανότητες καθιστούν κάποιον πιο αποτελεσματικό στη δουλειά και διευκο-

λύνουν την καθημερινή ζωή αφού διευκολύνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η συναι-

σθηματική νοημοσύνη και η αποτελεσματική επικοινωνία θεωρούνται απαραίτητα χα-

ρακτηριστικά για την επιτυχία μιας σχολικής μονάδας, η οποία θεωρείται ότι καλλιεργεί 

κουλτούρα συναισθηματικής νοημοσύνης αν ο διευθυντής φροντίζει για τις ανάγκες 

των εργαζομένων, παρακινεί, κατανοεί και επικοινωνεί με τρόπο ξεκάθαρο και αποτε-

λεσματικό (Sinha & Sinha, 2015).   

 

 Ο διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο λοιπόν πρέπει να έχει ικανότητες που θα 

του επιτρέψουν να ανταποκριθεί στις ανάγκες που επιβάλλει η σημερινή κοινωνία για 

ένα σχολείο σύγχρονο, καινοτόμο και ευέλικτο. Λόγω της θέσης του πρέπει να 

επικοινωνεί με ποικίλες ομάδες ατόμων –εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, φορείς της 

τοπικής κοινωνίας- και πρέπει ανά πάσα στιγμή να κάνει σωστές κρίσεις και να παίρνει 

γρήγορες αποφάσεις, άρα να έχει επικοινωνιακές ικανότητες. Να ενδιαφέρεται για τους 

εκπαιδευτικούς, για το πώς νιώθουν, να καταλαβαίνει τη συναισθηματική τους κατά-

σταση για να τη διαχειρίζεται  αποτελεσματικά. Επομένως να έχει και συναισθηματική 

νοημοσύνη. Η συσχέτιση αυτών των δύο χαρακτηριστικών αποτελεί και τον πυρήνα της 

παρούσας έρευνας, με την οποία επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν διευθυντές με υψηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη είναι και αποτελεσματικοί στην επικοινωνία. Η περιγραφή 

της ερευνητικής μεθόδου και τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρατίθενται στο Β΄ 

Μέρος που ακολουθεί.  

                                                                                                                                                                          
νήσεις. Οι απότομες αλλαγές της διεύθυνσής τους οφείλεται στις συγκρούσεις τους με τα μόρια του υ-

γρού ή αερίου.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
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Β΄ Μέρος: Ερευνητικό Πλαίσιο 

 

6. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Η σπουδαιότητα και σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και της επικοι-

νωνιακής ικανότητας για την επιτυχή άσκηση του ηγετικού έργου αποτυπώνεται σε 

πολλές μελέτες (Barling και συν., 2000· Coffey & Murray, 2010· Mills, 2009· Van 

Engen, 2012· Walter & Bruch, 2007), ενώ άλλες τονίζουν το ρόλο των παραπάνω χα-

ρακτηριστικών ειδικά στο έργο του διευθυντή σχολικής μονάδας (Ayiro, 2014· 

Condren, 2002· Iordanoglou, 2007· Wahed, 2012). Σκοπός της παρούσας  εργασίας εί-

ναι  να μελετηθεί η σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και επικοινωνιακής 

ικανότητας των διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

μέσα από τον έλεγχο της υπόθεσης ότι, διευθυντές/ριες με υψηλή συναισθηματική νοη-

μοσύνη είναι και πιο αποτελεσματικοί επικοινωνιακά. Για την υλοποίηση του σκοπού 

κρίνεται αναγκαίο να διερευνηθούν τρεις επιμέρους στόχοι.  α) Η μέτρηση της αντικει-

μενικής συναισθηματικής νοημοσύνης διευθυντών/ριών σχολείων Γυμνασίων και Λυ-

κείων β) Η μέτρηση της αντιληπτής επικοινωνιακής ικανότητας των διευθυντών/ριών 

Γυμνασίων και Λυκείων γ) Η μέτρηση της αντικειμενικής επικοινωνιακής ικανότητας 

των διευθυντών/ριών που εμφανίζουν υψηλή και χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. 

Δηλαδή θα διερευνηθεί αν διευθυντές/ριες με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι 

αποτελεσματικοί στην επικοινωνία. 

 

7. Μέθοδος 

 

 Ο αριθμός των συμμετεχόντων διευθυντών/ριών στην έρευνα ήταν χαμηλός (11 

άτομα) εξ αιτίας της χρονοβόρας και απαιτητικής διαδικασίας μέτρησης της αντικειμε-

νικής συναισθηματικής νοημοσύνης.  

 

 Έγινε χρήση μεικτού μοντέλου έρευνας, με βάση το οποίο, τα δεδομένα που 

συλλέγονται με τα εργαλεία ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη 

ή/και αξιολόγηση εργαλείων ποιοτικής έρευνας. Τα ποιοτικά δεδομένα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε για να διευκρινιστούν στατιστικά δεδομένα, είτε για να παρέχουν 

μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη οπτική του υπό μελέτη φαινομένου  (Polit & Beck, 

2008).  
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 Ο ερευνητικός σχεδιασμός χωρίστηκε σε δύο φάσεις Α΄ και Β΄. Στην Α΄φάση 

μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο MSCEIT για την μέτρηση της αντικειμενικής συναι-

σθηματικής νοημοσύνης, καθώς επίσης και το ερωτηματολόγιο CCS, για την μέτρηση 

της αντιληπτής επικοινωνιακής ικανότητας. Στην συνέχεια τα ερωτηματολόγια συλλέ-

χθηκαν και υπολογίστηκαν οι τιμές που επιτεύχθηκαν από κάθε διευθυντή/ρια, σε κάθε 

ένα ερωτηματολόγιο. Κατόπιν ακολούθησε η Β΄φάση, όπου επιλέχθηκαν οι πέντε διευ-

θυντές/ριες με τους/ις οποίους/ες διεξήχθη η συνέντευξη, προκειμένου να μελετηθεί η 

αντικειμενική επικοινωνιακή τους ικανότητα. 

 

7.1. Οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα 

 

Στην έρευνα πήραν μέρος 11 διευθυντές/ριες Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης 

της Θεσσαλονίκης, τρεις γυναίκες και οκτώ άντρες. Από αυτούς/ές, πέντε υπηρετούν σε 

Γυμνάσια και έξι σε Λύκεια. Οι δέκα εξακολουθούν να ασκούν  τα  διευθυντικά τους  

καθήκοντα, ενώ ο διευθυντής 9, μετά τις τελευταίες κρίσεις, επέστρεψε στο σχολείο του  

 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

 

Φύλο Ηλικία 
Έτη 

υπηρεσίας 

Έτη 

άσκησης 

διεύθυνσης 

Επίπεδο 

σπουδών 

Είδος 

σχολικής 

μονάδας 

Διευθύντρια 1 Δ.Α. 35 4 PhD, 2 Msc Λύκειο 

Διευθυντής 2 58 25 3 PhD, Msc Γυμνάσιο 

Διευθυντής 3 50 18 4 PhD, Msc Γυμνάσιο 

Διευθύντρια 4 59 26 7 Msc Γυμνάσιο 

Διευθυντής 5 57 33 22 PhD, 3 Msc Λύκειο 

Διευθύντρια 6 59 35 7 Msc Λύκειο 

Διευθυντής 7 56 29 7 Msc Γυμνάσιο 

Διευθυντής 8 62 35 11 Msc Λύκειο 

Διευθυντής 9 61 32 4,5 --- Λύκειο 

Διευθυντής 10 59 30 5 PhD, 4 Msc Λύκειο 

Διευθυντής 11 58 26 7 PhD Γυμνάσιο 

Μ.Ο. 57,9 29,5 7,4 -- -- 
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ως εκπαιδευτικός, έχοντας διατελέσει διευθυντής για 4,5 χρόνια. Στον Πίνακα 1 δίνο-

νται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Στο επίπεδο σπουδών ανα-

φέρονται μόνο τα πτυχία πέραν του βασικού, καθότι το τελευταίο αποτελεί προϋπόθεση 

διορισμού. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα, η διευθύντρια 1 αρνήθηκε να απαντήσει 

στη ερώτηση για την ηλικία της. 

 

7.2. Ερευνητικά εργαλεία 

   

Α΄φάση 

 

Κατά την Α΄φάση, που πραγματοποιήθηκε το μήνα  Νοέμβριο, δόθηκαν τα 

ερωτηματολόγια για τη μέτρηση της αντικειμενικής  συναισθηματικής νοημοσύνης και 

της αντιληπτής επικοινωνιακής ικανότητας. Ακολούθησε επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων, προκειμένου να επιλεγούν εκείνοι/ες οι διευθυντές/ριες, που θα 

αποτελέσουν το δείγμα για τη συνέντευξη. 

 

7.2.1. Μέτρηση της αντικειμενικής συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

Για τη μέτρηση της αντικειμενικής συναισθηματικής νοημοσύνης χρησιμοποιή-

θηκε το εργαλείο Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT), ανα-

λυτική περιγραφή του οποίου παρουσιάστηκε στις σελίδες 24-25. Το ερωτηματολόγιο 

έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τους Kafetsios, Maridaki-Kassotaki, Zammuner, 

Zampetakis και Vouzas (2009). Από τους τέσσερις κλάδους που εξετάζει το MSCEIT 

μελετήθηκε μόνο ο τέταρτος, αυτός της διαχείρισης των συναισθημάτων. Ο λόγος αυ-

τής της επιλογής είναι επειδή η ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων αφενός  

προϋποθέτει την αναγνώριση, χρήση και κατανόηση των συναισθημάτων, αφετέρου 

φαίνεται να αποτελεί τον κοινό παρανομαστή σε όλα τα χαρακτηριστικά  που πρέπει να 

διαθέτουν οι αποτελεσματικοί ηγέτες (George, 2000). Επίσης, σύμφωνα με τους Riggio 

και Reichard (2008), η διαχείριση των συναισθημάτων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της 

αποτελεσματικής ηγεσίας. Κατά τον Καφέτσιο (2003), η διαχείριση των συναισθημά-

των, ή -όπως αναφέρει ο συγγραφέας- η λειτουργική οργάνωση του συναισθήματος, είναι 

πολύ σημαντικός παράγοντας στην λήψη αποφάσεων και συσχετίζεται με ηγετικές ικα-

νότητες. Ο αντικειμενικός τρόπος μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης με το 
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MSCEIT προσφέρει δύο επιλογές βαθμολόγησης (Brackett & Salovey, 2006· Mayer, 

Salovey, & Caruso, 2003· Papadogiannis, Logan, & Sitarenios, 2009). Η πρώτη επιλογή 

είναι αυτή της βαθμολόγησης από ειδικούς (expert consensus), όπου 21 εθελοντές - ει-

δικοί (δέκα άντρες και έντεκα γυναίκες) από την Διεθνή Ένωση για την Έρευνα στα 

Συναισθήματα (International Society for Research on Emotions – ISRE) καλούνται να 

διαβαθμίσουν, ως προς την ορθότητά τους, τις απαντήσεις που έδωσαν οι ερωτώμενοι. 

Παραδείγματος χάριν, αν 18 από τους 21 ειδικούς διάλεξαν ως σωστή την απάντηση 

«D» σε μια δοσμένη ερώτηση, τότε το σκορ ενός ατόμου που διάλεξε την απάντηση 

«D» υπολογίζεται σε 0,86 (18/21). Η δεύτερη επιλογή είναι αυτή της συναινετικής 

βαθμολόγησης (general consensus),  όπου αντί για ειδικούς χρησιμοποιείται ένα μεγάλο 

δείγμα ανθρώπων (5.000) και η ορθότητα των απαντήσεων καθορίζεται από αυτό που 

οι περισσότεροι άνθρωποι (από το δείγμα), θεωρούν σωστό. Για παράδειγμα, αν το 

70% των ατόμων του δείγματος επέλεξαν την απάντηση «Α» σε μια δεδομένη ερώτηση, 

τότε ο ερωτώμενος που διάλεξε την απάντηση «Α» παίρνει σκορ 0,70. Αντίστοιχα αν 

μια απάντηση επιλέχθηκε από το 21% του δείγματος των 5.000 ατόμων, τότε ο ερωτώ-

μενος που διάλεξε αυτήν την απάντηση παίρνει 0,21. Στην παρούσα εργασία επιλέχθη-

κε η συναινετική βαθμολόγηση,  επειδή θεωρείται ότι παρουσιάζει μεγαλύτερη αξιοπι-

στία (Mayer, Caruso, & Salovey, 1999). Κατά τη συναινετική βαθμολόγηση το σκορ 

που παίρνουν  οι ερωτώμενοι για κάθε απάντηση ταυτίζεται με το ποσοστό των ατόμων 

του δείγματος που επέλεξαν αυτήν την απάντηση.   

 

7.2.2. Μέτρηση της αντιληπτής επικοινωνιακής ικανότητας 

 

Η επικοινωνιακή ικανότητα των διευθυντών/τριών μετρήθηκε με το ερωτημα-

τολόγιο Communication Competence Scale (CCS), το οποίο κατασκευάστηκε από τον 

Wiemann (1977) και μετράει την αντιληπτή επικοινωνιακή ικανότητα. Το ερωτηματο-

λόγιο μεταφράστηκε στα ελληνικά από την ίδια την ερευνήτρια και ακολουθήθηκε η 

διαδικασία της μπρος-πίσω μετάφρασης ( forward-backward translation). Δηλαδή έγινε 

η μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά και στη συνέχεια το ελληνικό ερωτηματο-

λόγιο δόθηκε σε ένα τρίτο πρόσωπο, που μιλάει τα αγγλικά ως μητρική γλώσσα, προ-

κειμένου να το ξαναμεταφράσει στα αγγλικά. Το τελικό αγγλικό κείμενο ήταν  εννοιο-

λογικά ίδιο με το αρχικό. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ορθότητα και η αντικει-

μενικότητα της μετάφρασης. Οι ερωτήσεις του CCS παρατίθενται στο Παράρτημα, στο 

τέλος της εργασίας. 
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Το CCS αποτελείται  από 36 προτάσεις-δηλώσεις, που κάθε μία βαθμολογείται 

σε μια πενταβάθμια κλίμακα, παίρνοντας τις εξής τιμές: (5) Συμφωνώ απολύτως, (4) 

Συμφωνώ, (3) Ουδέτερος ή αναποφάσιστος, (2) Διαφωνώ, (1) Διαφωνώ απολύτως. Οι 

δηλώσεις αποτελούν διατυπώσεις σχετικές με τον τρόπο που επικοινωνούν οι άνθρω-

ποι. Παραδείγματα ερωτήσεων είναι: «Προσαρμόζομαι σε  μεταβαλλόμενες καταστά-

σεις», ή «Συνδιαλέγομαι με τους άλλους αποτελεσματικά», ή «Απολαμβάνω τις κοινω-

νικές συναθροίσεις όπου γνωρίζω καινούργια άτομα». Ο υπολογισμός της βαθμολογίας 

γίνεται σε τρία βήματα. Πρώτον, αθροίζονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 4, 8, 11, 12 

και 28 και το άθροισμα αφαιρείται από το 30 (Χ). Δεύτερον, αθροίζονται οι απαντήσεις 

στις υπόλοιπες ερωτήσεις (Υ). Τρίτον, υπολογίζεται το τελικό σύνολο Χ+Υ=Ζ, όπου Ζ 

η τελική βαθμολογία, που μπορεί να κυμαίνεται από 36 μέχρι 180, με τον απόλυτο μέσο 

όρο να είναι 108. Άτομα που βαθμολογούνται πάνω από 108 θεωρούνται, σε γενικές 

γραμμές, ευαίσθητοι, ευέλικτοι και διεκδικητικοί συνομιλητές. Όσο πιο υψηλή βαθμο-

λογία πετύχει κάποιος, τόσο μεγαλύτερη επικοινωνιακή ικανότητα θεωρείται πως έχει.  

 

Β΄φάση 

 

Η Β΄φάση περιελάμβανε τις  συνεντεύξεις, οι οποίες ξεκίνησαν την εβδομάδα 

πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων και ολοκληρώθηκαν την πρώτη εβδομάδα της 

επιστροφής των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Στο σύνολό τους, οι συνεντεύξεις 

παραχωρήθηκαν από τους/ις διευθυντές/ριες στο γραφείο τους, στη σχολική μονάδα.  

 

7.2.3. Μέτρηση της αντικειμενικής επικοινωνιακής ικανότητας σε πραγματι-

κές καταστάσεις 

 

Με τα δύο προηγούμενα εργαλεία (MSCEIT και CCS) μετρήθηκε η αντικειμε-

νική συναισθηματική νοημοσύνη και η αντιληπτή επικοινωνιακή ικανότητα των διευ-

θυντών/ριών σχολικών μονάδων, προκειμένου να υλοποιηθούν οι δύο πρώτοι στόχοι 

που είχαν τεθεί στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας. Για την επίτευξη του τρίτου 

στόχου, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ομώνυμη ενότητα, αποφασίστηκε η εφαρμογή 

ποιοτικής μεθόδου.  Πιο συγκεκριμένα, από τους 11 διευθυντές/ριες και με βάση τη 

βαθμολογία τους στο ερωτηματολόγιο MSCEIT, επιλέχθηκαν αυτοί/ες που πέτυχαν τη 

μεγαλύτερη κι αυτοί/ες που πέτυχαν τη μικρότερη βαθμολογία, προκειμένου να μελε-
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τηθεί η επικοινωνιακή τους ικανότητα, αυτή τη φορά με τη χρήση ποιοτικής μεθόδου, 

έτσι ώστε να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και επικοινω-

νιακής ικανότητας. Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος α-

ναφέρονται παρακάτω. 

 

Σύμφωνα με τον Patton (1987), oι ποιοτικές μέθοδοι ασχολούνται με την ποιο-

τική διάσταση του υπό μελέτη φαινομένου και δίνουν έμφαση στις αποχρώσεις, τις λε-

πτομέρειες και τη μοναδικότητα των πραγμάτων που κάνουν τη διαφορά, σε σχέση με 

τις απαντήσεις σε συγκεκριμένες κλίμακες στις ποσοτικές μεθόδους. Είναι αυτή η ποιο-

τική διάσταση που ξεχωρίζει τις τυποποιημένες απαντήσεις των κλιμάκων των ποσοτι-

κών μεθόδων, δίνοντας τη δυνατότητα απαντήσεων που βρίσκονται  στο ενδιάμεσο αυ-

τών των τυποποιημένων απαντήσεων. Πολλές φορές, η αδυναμία εύρεσης στατιστικά 

σημαντικών διαφορών κατά τη μέτρηση κάποιου  χαρακτηριστικού μεταξύ των ανθρώ-

πων δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά, αλλά μπορεί η διαφορά αυτή να 

είναι περισσότερη ποιοτική παρά ποσοτική. Η ποιοτική έρευνα εμπλουτίζει τη γνώση 

για τους ανθρώπους, γιατί υποθέτει την περιγραφή της ανθρώπινης εμπειρίας, όπως αυ-

τή βιώνεται από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές (Ιωαννίδη - Καπόλου, 2006). Η χρήση 

ποιοτικών μεθόδων θεωρείται από κάποιους πιο προσφιλής μέθοδος για τη μελέτη σύν-

θετων εννοιών. Ο Fineman (2004), θεωρεί ότι η κατανόηση πολύπλοκων εννοιών, όπως 

η συναισθηματική νοημοσύνη, θα μπορούσε να διευκολυνθεί με τη χρήση της αφήγη-

σης, η οποία θα έδινε μια πιο πλούσια εικόνα των συναισθημάτων. Έτσι, η χρήση ποιο-

τικής μεθόδου κρίθηκε προσφορότερη προκειμένου να  αποτυπωθούν  όλες οι παράμε-

τροι και οι εννοιολογικές αποχρώσεις της επικοινωνιακής ικανότητας.  

 

7.2.3.1. Δείγμα 

 

Για τη συνέντευξη επιλέχθηκαν οι πέντε διευθυντές/ριες που πέτυχαν την 

υψηλότερη και τη χαμηλότερη βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο MSCEIT. Η επιλογή 

των διευθυντών/ριών έγινε με την χρήση της τυπικής απόκλισης (standard deviation), η 

οποία έδειξε δύο διευθυντές που σκόραραν ψηλά, (τους διευθυντές 10 και 3 με βαθμο-

λογία 76 και 71 αντίστοιχα)  και τρεις που σκόραραν χαμηλά (τους διευθυντές/ριες  9, 7 

και 6, με βαθμολογία 61, 63 και 64 αντίστοιχα). Οι διευθυντές με την υψηλότερη και τη 

χαμηλότερη βαθμολογία ήταν οι διευθυντές 10 και 9 αντίστοιχα. Για πρακτικούς 

λόγους οι διευθυντές 10 και 3 θα αναφέρονται ως Υ1 και Υ2 και οι διευθυντές/ριες 9, 7 
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και 6 θα αναφέρονται ως Χ1, Χ2 και Χ3 αντίστοιχα (από το Υψηλή και Χαμηλή 

βαθμολογία), (Πίνακας 2).   

 

7.2.3.2. Συλλογή/παραγωγή δεδομένων 

 

Η ποιοτική μέθοδος προσφέρει διάφορες τεχνικές συλλογής δεδομένων, όπως 

συνέντευξη, παρατήρηση, ερωτηματολόγιο, μελέτη περίπτωσης (Μαργαρά & Γουσέτη, 

2009). Επιλέχθηκε η συνέντευξη, σαν ένας τρόπος «να εισέλθουμε στον κόσμο των 

άλλων ανθρώπων και να καταλάβουμε τις απόψεις τους» (Patton, 1987, σελ. 109), μέσα 

από την άντληση σε βάθος πληροφοριών. Η συνέντευξη προσφέρει το πλεονέκτημα της 

προσαρμοστικότητας και της δυνατότητας απόκτησης πληροφοριών και μέσω μη 

λεκτικής επικοινωνίας (ο τόνος φωνής, ο δισταγμός, η έκφραση του προσώπου) (Bell, 

2005). Προτιμήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, αφού η ευέλικτη διάταξη και η 

δυνατότητα προσθαφαίρεσης ερωτήσεων επιτρέπουν την λεπτομερέστερη και 

ακριβέστερη αποτύπωση της κατάστασης (Ιωσηφίδης, 2003· Χωριανόπουλος, 2006). 

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης παρατίθενται στο Παράρτημα, στο τέλος της εργασίας. 

Χρησιμοποιήθηκαν τρεις κατηγορίες ερωτήσεων: Ερωτήσεις Εμπειρίας/Συμπεριφοράς, 

με βάση τις οποίες ένα άτομα ερωτάται για το τι κάνει ή έχει κάνει. Σε αυτήν την 

κατηγορία ανήκουν οι ερωτήσεις 1, 2, 3, 4 και 5.  Ερωτήσεις Απόψεων/Πεποιθήσεων οι 

οποίες αποσκοπούν στην κατανόηση των γνωστικών και ενδοπροσωπικών διαδικασιών 

του ατόμου και είναι οι ερωτήσεις 6, 7 και 8. Δημογραφικές ερωτήσεις (οι 9, 10, 11, 12 

και 13), οι οποίες αφορούν χαρακτηριστικά όπως ηλικία, επάγγελμα, σπουδές και οι 

οποίες τοποθετήθηκαν στο τέλος, καθότι αντιπροσωπεύουν αυτά που οι άνθρωποι δεν 

προτιμούν σε μια συνέντευξη (Patton, 1987). 

 

Η έρευνα ξεκίνησε με την πιλοτική συνέντευξη, προκειμένου να ελέξγουμε τις 

ερωτήσεις κι αν χρειαστεί να τις τροποποιήσουμε. Μετά από τις τροποποιήσεις που 

έγιναν, διαμορφώθηκε το τελικό εργαλείο της συνέντευξης (βλέπε Παράρτημα). Η 

Mason (2011) θεωρεί ότι είναι προτιμότερο να μιλάμε για διαδικασία παραγωγής παρά 

συλλογής δεδομένων, επειδή ο ερευνητής δεν είναι ουδέτερος συλλέκτης πληροφοριών, 

αλλά  στην προσπάθειά του να χτίσει τη γνώση, χρησιμοποιεί συγκεκριμένες μεθόδους 

και ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές. Την ίδια άποψη ενστερνίζονται και οι Fontana και 

Frey (2005), σύμφωνα με τους οποίους η νέα τάση στις συνεντεύξεις είναι αυτό που 

αποκαλούν «κείμενα διαπραγμάτευσης» (negotiated text), επειδή ο ερευνητής δεν είναι 
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μια ουδέτερη, αόρατη οντότητα, αλλά αποτελεί μέρος της αλληλεπίδρασης που ψάχνει 

να μελετήσει και ενδεχομένως να την επηρεάζει.  

 

7.2.3.3. Ανάλυση δεδομένων 

 

Προκειμένου να μελετηθούν τα ποιοτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν και να 

διερευνηθούν συστηματικά, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της θεματικής ανάλυσης. Κατά 

την τεχνική αυτή εφαρμόζεται μια διαδικασία έξι βημάτων (χωρίς απαραιτήτως να 

ακολουθείται γραμμική πορεία), που περιλαμβάνει: εξοικείωση με τα δεδομένα, 

κωδικοποίηση, αναζήτηση των θεμάτων, επανεξέταση των θεμάτων, ορισμός και 

ονομασία των θεμάτων και τέλος συγγραφή των ευρημάτων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

 

Στο τελευταίο στάδιο περιλαμβάνεται η απομαγνητοφώνηση, προκειμένου τα 

κείμενα των συνεντεύξεων να μετασχηματιστούν σε προσβάσιμο κείμενο. Έγινε 

προσπάθεια να αποδοθεί, όσο πιο πιστά γίνεται, το νόημα των απαντήσεων. Τα 

αποσπάσματα των συνεντεύξεων αποτελούν κατά λέξη μεταφορά της διαδραστικής 

επικοινωνίας και, ενώ  δεν περιλαμβάνουν αναφορές σε μη λεκτικά είδη συμπεριφοράς, 

έγινε απόπειρα να αποτυθωθούν κι αυτά στο κείμενο, χρησιμοποιώντας τα σύμβολα 

που αναφέρει η Mason (2011). Έτσι, οι μικρές παύσεις υποδηλώνονται με το σύμβολο 

(…). Διακοπές του λόγου, λόγω παρέμβασης του συνεντευξιαστή στα λεγόμενα του 

ερωτώμενου, υποδηλώνονται με το σύμβολο //. Λέξεις ή φράσεις στις οποίες οι 

ερωτώμενοι έδωσαν έμφαση σημειώνονται με υπογράμμιση. Τα σημεία στίξης 

προστέθηκαν προκειμένου να κάνουν το κείμενο πιο ευανάγνωστο, χωρίς ωστόσο να 

αλλοιώνουν την εκφορά του διαλόγου. 

 

8. Αποτελέσματα   

 

8.1. Αποτελέσματα Α΄φάσης: Μέτρηση αντικειμενικής συναισθηματικής νο-

ημοσύνης και αντιληπτής επικοινωνιακής ικανότητας  

 

Στον Πίνακα 2 φαίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση των 

ερωτηματολογίων MSCEIT και CCS, προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των 

11 διευθυντών/ριών ως προς τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και την επικοινωνια-

κή τους ικανότητα αντίστοιχα. Ο διευθυντής 10 έφερε τη  μεγαλύτερη  βαθμολογία  στο  
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Πίνακας 2. Συναισθηματική νοημοσύνη και αντιληπτή επικοινωνιακή ικανότητα 

 

MSCEIT, αλλά ως προς την επικοινωνιακή ικανότητα βρίσκεται κάτω από τον μέσο 

όρο, ενώ ο διευθυντής 7, που σημείωσε τη δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία στη συναι-

σθηματική νοημοσύνη, πέτυχε την δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία στο CCS. Την υψη-

λότερη βαθμολογία στο εργαλείο μέτρησης της επικοινωνιακής ικανότητας έχει ο διευ-

θυντής 2, ο οποίος στο ερωτηματολόγιο μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης 

έφερε βαθμολογία λίγο κάτω από το μέσο όρο. Παρόλο που το δείγμα είναι πολύ μικρό 

(11 διευθυντές/ριες) για να εξαχθούν στατιστικά αποτελέσματα, εντούτοις αν προσπα-

θήσουμε να βρούμε συσχέτιση μεταξύ των δύο παραμέτρων, ο συντελεστής συσχέτισης 

του Spearman (rho=-.68, p=.02) δείχνει μια απολύτως αρνητική συσχέτιση μεταξύ α-

ντικειμενικής συναισθηματικής νοημοσύνης και αντιληπτής επικοινωνιακής ικανότη-

τας. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Kafetsios και συν., (2009), οι οποίοι 

μελετώντας ένα μεγάλο δείγμα φοιτητών ανθρωπιστικών σπουδών και φυσικών επι-

στημών βρήκαν πως, ενώ οι τιμές της συναισθηματικής νοημοσύνης των φοιτητών με-

τρημένες με το MSCEIT είναι υψηλές, όταν τους ζητείται να αυτοαξιολογήσουν την 

συναισθηματική τους νοημοσύνη σκοράρουν χαμηλά και το αντίστροφο, δηλ, φοιτητές 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΡΙΕΣ MSCEIT CCS 

1 69 129 

2 67 160 

3 (Υ2) 71 147 

4 68 146 

5 69 143 

6 (Χ3) 64 151 

7 (Χ2) 63 156 

8 69 144 

9 (Χ1) 61 150 

10 (Υ1) 76 146 

11 68 150 

Μ.Ο. 68 147,5 
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με χαμηλές τιμές στο MSCEIT, δίνουν υψηλές τιμές όταν καλούνται να αξιολογήσουν 

τον εαυτό τους.  Ερμηνεία αυτών των αποτελεσμάτων επιχειρείται στη σελ. 92. 

 

8.2. Αποτελέσματα Β΄φάσης: Μέτρηση αντικειμενικής επικοινωνιακής ικα-

νότητας 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συ-

νεντεύξεις των 5 διευθυντών/ριών οι οποίοι είχαν σκοράρει ψηλά και χαμηλά στη μέ-

τρηση της αντικειμενικής  συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι ερωτήσεις παρουσιάζονται 

περιληπτικά, ενώ πλήρης περιγραφή δίνεται στο Παράρτημα. 

 

1
ος

 άξονας: Καταλληλότητα  

  

1
η
 ερώτηση  (Τρόποι επικοινωνίας του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς των μαθητών) 

 

Επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς 

 

Και οι πέντε διευθυντές/ριες υιοθετούν, σε γενικές γραμμές, τους ίδιους τρόπους 

προκειμένου να επικοινωνήσουν με τους εκπαιδευτικούς και τους κηδεμόνες των μαθη-

τών. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται σε καθημερινή βάση μέσω της ηλεκτρονικής αλ-

ληλογραφίας και σε συνεδριάσεις που διακρίνονται στις προκαθορισμένες και προ-

γραμματισμένες για συγκεκριμένα εκπαιδευτικά θέματα (π.χ. επίδοση μαθητών) και 

στις έκτακτες και πιο συχνές, αν πρόκειται για κάποιον επείγον έγγραφο, που συνήθως 

γίνονται στα διαλλείματα ή μετά το πέρας των μαθημάτων. Υπάρχει βέβαια και η προ-

φορική και κατ’ ιδίαν επικοινωνία του διευθυντή προκειμένου να ενημερώσει τους εκ-

παιδευτικούς. Ο τελευταίος  τρόπος φαίνεται να είναι συνήθης στον διευθυντή 3 (Υ2), ο 

οποίος δηλώνει:  

 

Πέρα από τις πρώτες κατ’ ιδίαν συναντήσεις στο γραφείο μου γιατί υπάρχει μια 

πάρα πολύ καλή σχέση, γίνεται ενημέρωση στις πρώτες συνεδριάσεις του Σεπτεμ-

βρίου, άρα πρώτα κατ΄ ιδίαν συζήτηση, δεύτερον μετά μέσα σε σύλλογο, επίσημα 

εφ΄ όσον υπάρχουν έγγραφα…. Σχετικά με την ενημέρωση, αν δω κάτι, π.χ. κά-

ποιες κρατήσεις στη μισθοδοσία  οφείλω να πω «Κώστα, καλημέρα, ξέρεις θα δεις 
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αφού θα υπογράψεις, αντί να έχεις 1 θα δεις 1,5 γιατί αυξήθηκε αυτό». Κάποια 

στιγμή, όταν χτυπήσει το κουδούνι θα πάω στο γραφείο και θα πω «Συνάδελφοι, 

όποιος δεν το άκουσε,… θα δείτε αυτό» 

 

Ο διευθυντής 10 (Υ1), πέρα από τις προαναφερόμενες τακτικές, ζητάει και παρο-

τρύνει τους εκπαιδευτικούς να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις που γίνονται ηλεκτρονικά 

από το υπουργείο για εκπαιδευτικά θέματα. Όπως λέει: 

 

Μερικές φορές γίνονται και αιτήματα από τη διοίκηση, από το υπουργείο για να 

συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί σε συζητήσεις ηλεκτρονικά, όπως σε.. 

ε..//διαβούλευση//διαβούλευση, οπότε με αυτόν τον τρόπο, αφού γίνει μία συζήτηση 

πάνω στις προτάσεις… το δεύτερο στάδιο είναι η υποστήριξη, παρακίνηση των συ-

ναδέλφων, αν επιθυμούν, να συμμετέχουν σε μία διαβούλευση, ή να επαναλάβουμε, 

εφόσον έχουνε χρόνο,  μετά το πέρας των μαθημάτων, όπως λέει η νομοθεσία, να 

κάνουμε μία…. να κάνουμε μία συζήτηση. 

 

Η επικοινωνία του διευθυντή 10 (Υ1) με τους εκπαιδευτικούς βρίσκεται στη βάση 

της αμοιβαίας κατανόησης και της βοήθειας. Η διαφορετική του αντιμετώπιση πηγάζει 

από την αντίληψη που έχει για το λειτούργημα του εκπαιδευτικού.  Όλη του η φιλοσο-

φία διατρέχεται από μια ανθρωπιστική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία:  

 

το 99% των εκπαιδευτικών, των Ελλήνων, είναι δημιουργικοί, είναι παραγωγικοί 

και έχουν έναν… συναισθηματικό επαγγελματισμό, να το πω έτσι. Δηλαδή, είναι 

λειτουργοί. Λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχουνε και τη συναισθηματική τους 

προσέγγιση, την επικοινωνία που πρέπει να βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση, να 

βοηθάει δηλαδή στο να προσπαθήσεις να κατανοήσεις τους μαθητές και ε… να πω 

κι αυτό εδώ, ότι όταν έχεις τη διάθεση να κατανοήσεις, που αυτό το έχουν οι συνά-

δελφοι,  μπορούνε να κατανοήσουνε και πολλές φορές όταν απ΄ την ένταση ηρεμή-

σουμε, γιατί υπάρχει κι ένα στρες, …συγχωρούμε……. Εγώ πάω σε ένα μοντέλο 

διοίκησης που είναι ο διευθυντής που στην ουσία υπηρετεί τους συναδέλφους. Ήρ-

θες δηλαδή για να υπηρετήσεις και κοίταξε να διευκολύνεις τη διαδικασία. Άρα, 

ποιον θα διευκολύνεις; Θα διευκολύνεις το συνάδελφο, για να… μπορεί να διευκο-

λύνει τους μαθητές. Είναι να υπηρετήσω,… να σε βοηθήσω,… να σε προχωρήσω. 

Αυτό είναι το servant leadership. Τώρα, αυτό γίνεται μόνο με το να καθίσεις να 
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δεις πώς μπορείς να βοηθήσεις. Και η φιλοσοφία είναι να βοηθήσεις, να περάσεις 

μία συνεργατική δραστηριότητα που να έχει μέσα την κατανόηση, που να έχει μέσα 

ότι εγώ ενδιαφέρομαι για σένα. 

 

Σε ότι αφορά στο διευθυντή 3 (Υ2), θεωρεί ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση 

με τους εκπαιδευτικούς, η οποία φαίνεται και από το γεγονός ότι: 

 

το 90% έρχονται να πούνε καλημέρα, που δεν γίνεται υποχρεωτικά, αλλά έρχονται 

όλοι να πούνε καλημέρα στο διευθυντή, όπως κι εγώ θα χρειαστεί να πάω το κά-

νουν σαν κουλτούρα, ότι εγώ πρέπει να πάω να πω γεια,.. ωπ… ήρθα. Η χωροτα-

ξία του σχολείου είναι τέτοια… που η καλημέρα είναι δεδομένη//βοηθάει//ναι βο-

ηθάει, χωρίς να είναι υποχρεωτικό.  

 

Πιο τυπικές και παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας ακολουθούν οι διευθυντές 7 

(Χ2) και 9 (Χ1), με τον τελευταίο να επιλέγει να οργανώνει άτυπες, σύντομες συνε-

δριάσεις, συνήθως στα διαλλείματα, ή να υιοθετεί τη χρήση ντοσιέ, στο οποίο φυλάσ-

σονται όλα τα έγγραφα που τους αφορούν. Για πιο σοβαρά θέματα, δηλώνει ότι:  

 

Προτιμώ να φέρω το σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης και οι δυο μαζί να ενημερώ-

σουμε, ή μπορεί να κάνω μια μικρή ενημέρωση πρώτα εγώ, στους καθηγητές …σε 

μια μικρή συνεδρίαση και μετά αφού μάθουμε περισσότερες πληροφορίες, με το 

σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης να ενημερώσουμε καλύτερα τους καθηγητές. 

 

Επικοινωνία με τους γονείς 

 

Σχετικά με την ενημέρωση των γονέων, όλοι οι διευθυντές/ριες επιλέγουν τις  α-

πογευματινές συναντήσεις. Η ενημέρωση αφορά τον κανονισμό λειτουργίας του σχο-

λείου και την σχολική ζωή, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Στο Λύκειο, μεγάλο 

βάρος δίνεται στην ενημέρωση των κηδεμόνων (και των μαθητών) για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις, τη διαχείριση άγχους, τη σωστή προετοιμασία. Για το σκοπό αυτό, στις αντί-

στοιχες ενημερώσεις οι διευθυντές/ριες προσκαλούν ειδικούς (από το Κέντρο Συμβου-

λευτικής και Προσανατολισμού-ΚΕΣΥΠ ή το Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού-ΓΡΑΣΕΠ). Η διευθύντρια 6 (Χ3), εκτός από την υπεύθυνη του ΚΕ-

ΣΥΠ, αναλαμβάνει και η ίδια ενημερωτική δράση, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας της 
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με τις πανελλαδικές, ενώ για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών ζητάει την α-

ρωγή των ψυχολόγων από το συμβουλευτικό σταθμό νέων ή το κέντρο ψυχικής υγείας 

των νοσοκομείων. Στην ίδια γραμμή και ο διευθυντής 10 (Υ1), ο οποίος για φέτος ορ-

γάνωσε δύο συναντήσεις, η πρώτη αφορούσε τη νομοθεσία των πανελλαδικών εξετά-

σεων και η δεύτερη συνάντηση… 

  

Η δεύτερη συνάντηση ήτανε το πώς θα αντιμετωπίσουνε τις πανελλαδικές εξετάσεις 

σε σχέση με τη διατροφή τους και σε σχέση με το άγχος.  

--Φωνάξατε ειδικούς για να ενημερώσουνε στην κάθε περίπτωση; 

--Ναι, στην πρώτη περίπτωση φωνάξαμε την υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ του Λευκού 

Πύργου και στη δεύτερη περίπτωση φωνάξαμε  έναν ψυχολόγο και μία διατροφολό-

γο…. το κάναμε αυτό και για τους γονείς αλλά το κάναμε και για τα παιδιά. Τα παι-

διά κατά το μεσημέρι. Τους γονείς απόγευμα. 

 

Ο διευθυντής 10 (Υ1) πάλι, φαίνεται να διαφοροποιείται ως προς τις τεχνικές επι-

κοινωνίας που χρησιμοποιεί και απέναντι στους γονείς και απέναντι στους μαθητές. Συ-

γκεκριμένα για την επικοινωνία με τους γονείς θέλει να περάσει μια κουλτούρα συνερ-

γασίας και συμμετοχής τους και προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα διαμεσολάβη-

σης, προκειμένου: 

 

μέσα από τη συζήτηση και με τη συνεργασία των γονέων, διαμεσολάβηση δηλαδή,  

να διαχειριστούμε… τις ανησυχίες των παιδιών. Γιατί αυτά δεν τα βλέπουμε σαν α-

ταξίες, τα βλέπουμε…. στη νευτώνεια λογική είμαστε… δράση και αντίδραση. Λοι-

πόν, πώς μπορούμε εμείς να δούμε, τι υπάρχει με αυτά τα παιδιά ανάλογα με αυτά 

που τους προσφέρουμε, ιδιαίτερα στο λύκειο, είναι στην εφηβεία, έχουν τις δυσκολί-

ες τους, τις αντιδράσεις τους, το άγχος τους, το άγχος για το μετά, το άγχος τους για 

τις σχέσεις τους, έτσι; Εμείς, με αυτά που ξέρουμε, με αυτά που μπορούμε, όσο μπο-

ρούμε για να τους καταλάβουμε προσπαθούμε, να συμπορευτούμε μαζί, να τους εν-

θαρρύνουμε, να τους εμπλέξουμε  σε κριτική σκέψη. 

 

Σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου, ο οποίος τιτλοφορείται «Έ-

νας δημοκρατικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου», ο διευθυντής 10 (Υ1) σε συ-

νεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, τον επικαιροποιούν κάθε χρόνο  και υιοθε-

τούν, με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, προτάσεις του Συνήγορου του Παιδιού.  
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Σε γενικές γραμμές οι σχέσεις των διευθυντών/ριών με τους γονείς και κηδεμόνες 

των μαθητών είναι καλή, με όλους σχεδόν να δηλώνουν πως υπάρχει εποικοδομητική 

συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί η δήλωση 

του διευθυντή 9 (Χ1), σύμφωνα με τον οποίο η επικοινωνία με τους γονείς οριοθετείται 

στη βάση των απολύτως απαραίτητων (επίδοση βαθμολογίας, συγκατάθεση για εκδρο-

μή), και όπως δήλωσε: 

 

Οι γονείς, η ενημέρωση που γινότανε για να ψηφίσουν, γιατί τότε μόνο μπορούμε 

να τους μαζέψουμε//δεν έρχονται// ή όταν τους καλούμε για την εκδρομή… δεν 

έρχονται πάνω από 20 άτομα και… συνήθως έρχονται γονείς που έχουν κρύψει 

κάποιο πρόβλημα, δηλαδή μου συνέβη να έρθουν γονείς τελευταία στιγμή και να 

μου πούνε,...... το παιδί μου έχει……//αλλεργία ας πούμε//τι αλλεργία…. μεγάλες 

ασθένειες, επιληψία π.χ.//και δεν το ξέρατε ως διευθυντής//δεν το ήξερα ποτέ, Γ΄ 

Λυκείου μαθητής, πηγαίναμε εκδρομή στην Πράγα το Μάρτιο και ήρθαν οι γονείς 

και μείνανε τελευταίοι και μου λένε «Θα έρθει ο γιος μας εκδρομή αλλά θέλουμε 

να σας ενημερώσουμε ότι έχει επιληψία». Και λέω «γιατί δεν με ενημερώσατε τρία 

χρόνια που είναι το παιδί στο Λύκειο»… και μου λένε … «επειδή το ελέγχουμε και 

άμα παίρνει τα φάρμακα……». Οι γονείς έρχονται μόνο στην μεγάλη ενημέρωση 

που γίνεται για την επίδοση και πάλι… είναι βιαστικοί να βρουν τους καθηγητές, 

τους απασχολείς και τους βλέπεις ότι θέλουν να φύγουνε. 

 

2
η
 ερώτηση  (Ενημέρωση εκπαιδευτικού από το διευθυντή, για παράπονα που α-

κούγονται από μαθητές και γονείς) 

 

Συμφωνούν όλοι/ες ότι είναι δύσκολη η αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης. 

Η προσέγγισή τους όμως είναι διαφορετική. Οι διευθυντές 3 (Υ2) και 10 (Υ1) θεωρούν 

ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρειάζεται διαφοροποιημένη αντιμετώπιση. 

Για τον διευθυντή 3 (Υ2) πολλές φορές είναι ζήτημα παρεξήγησης και σε πνεύμα καλής 

συνεννόησης ζητάει από τους γονείς χρόνο για να «περπατήσει», όπως λέει, ο καθηγη-

τής. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η κατάληξη είναι θετική. Υπάρχουν όμως και 

περιπτώσεις όπου ο εκπαιδευτικός όντως πάσχει. Η άποψή του είναι πως πρέπει πρώτα 

να προσπαθήσουν να τα βρούνε οι γονείς με τον εκπαιδευτικό και μετά να βοηθήσει 

πάνω σε αυτή τη γραμμή. Συμβουλεύει καλόπιστα τον εκπαιδευτικό και του δίνει να 
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καταλάβει ότι τον στηρίζει. Αυτήν την άποψη την καθιστά  σαφή σε όλη την εκπαιδευ-

τική κοινότητα και το μότο του είναι ενημέρωση και στήριξη. Θεωρεί πως πρέπει να 

υπάρχει υποστήριξη μεταξύ των εκπαιδευτικών και στην πράξη αυτή η μέθοδος φαίνε-

ται να αποδίδει, δεδομένου ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια τέτοιου είδους προβλήμα-

τα εξαλείφθηκαν. Πιστεύει βέβαια πως:  

 

σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει και ο συνάδελφος να καταλάβει … «μήπως τελικά 

φταίω κι εγώ». Δηλαδή γίνεται η συζήτηση… γιατί δεν μπορεί πάντα να φταίνε οι 

γονείς, τα παιδιά κι ο διευθυντής. Ο διευθυντής δεν είναι διευθυντής μόνο των συ-

ναδέλφων, εδώ να τονιστεί… a priori στηρίζω το συνάδελφο, είναι δεδομένο, είναι 

όμως και διευθυντής του κτηρίου, της καθαρίστριας, των γονέων, των παιδιών.   

 

Για το διευθυντή 10 (Υ1) είναι θέμα διαφορετικής παιδαγωγικής, δηλαδή πώς 

προσεγγίζει κάθε εκπαιδευτικός το θέμα του. Δηλώνει πως ο διευθυντής πρέπει να δώ-

σει μεγάλη έμφαση στο παράπονο των γονέων, αλλά θεωρεί εξίσου σημαντικό ότι ο 

εκπαιδευτικός δεν πρέπει να λειτουργεί σε καθεστώς φόβου. Όπως λέει: 

 

Ο φόβος συνηθίζεται στο ελληνικό σχολείο δηλαδή απορρέει πάρα πολύ από… κα-

τάλοιπα του στρατού, δηλ. με την εκπαίδευση που είχαν άντρες και επηρεάζονται και 

γυναίκες, …φαντάζονται δηλ. πως πολλές φορές βρίσκονται σε στρατό. Το σχολείο 

θέλει να ανοίγει τους ορίζοντες, τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται όμορφα για να 

μπορούν να μάθουν… είναι η συναισθηματική προσέγγιση των πραγμάτων, η συναι-

σθηματική νοημοσύνη, η ανάπτυξη των δεσμών και η ομάδα και η κατανόηση για να 

μπορούμε να μάθουμε…. Σε πρώτη φάση θα μιλήσω με τους γονείς και θα εξηγήσω 

ότι ο καθένας έχει την παιδαγωγική του. Οι γονείς πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχουν κι 

άλλες παιδαγωγικές…..  Πρέπει  εγώ να το εξηγήσω αυτό στους γονείς, αλλά το πιο 

ωραίο είναι να μαζευτούμε όλοι μαζί… να μάθουμε να ανεχόμαστε ο ένας τον άλ-

λο…. είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση.  

 

Η διευθύντρια 6 (Χ3) και οι διευθυντές 7 (Χ2) και 9 (Χ1) συζητάνε με τον εκπαι-

δευτικό, ο τρόπος με τον οποίο όμως τον ενημερώνουνε διαφέρει. Η διευθύντρια 6 (Χ3) 

του δίνει να καταλάβει ότι μόνη της αντιλήφθηκε το πρόβλημα, δεν αναφέρει ότι υπάρ-

χουν παράπονα από μαθητές και γονείς, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τον εκπαιδευ-

τικό όσο μπορεί. Η στάση της είναι κλιμακούμενη. Το επόμενο βήμα, αν δεν διορθωθεί 
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η κατάσταση, είναι να κληθεί ο σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης. Την ίδια στάση θα 

κρατήσει και ο διευθυντής 7 (Χ2). Θα καλέσει τον εκπαιδευτικό στο γραφείο και θα τον 

ρωτήσει προκειμένου να διαμορφώσει ο ίδιος γνώμη για το συμβάν. Αν η κατάσταση 

συνεχιστεί, θα ζητήσει την αρωγή του συμβούλου παιδαγωγικής ευθύνης και του συμ-

βούλου ειδικότητας. Ο διευθυντής 9 (Χ1), αφήνει να περάσουν κάποιες μέρες και τότε, 

εντελώς «τυχαία» όπως λέει, θα συναντήσει τον εκπαιδευτικό στο διάδρομο και θα του 

ζητήσει να συζητήσουν στο γραφείο του. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του:   

 

Είναι από τα πιο δύσκολα. Γιατί πρέπει πρώτα-πρώτα να καταλάβεις μέχρι πού 

μπορείς να του μιλήσεις και να καταλάβει, γιατί είναι μερικοί που δεν καταλαβαί-

νουν… πώς θα τους το πεις, μπορεί να το πάρουν δηλ. ότι είναι… ανεπαρκείς ή οτι-

δήποτε άλλο, πρέπει δηλ. να τους πείσεις ότι αυτό είναι… είναι μέσα στη διδασκα-

λία μας κι έχουμε κάποιους που μας δέχονται και κάποιους που δεν μας δέχονται. 

 

Η παρέμβασή του και η συζήτηση δεν φέρνει πάντα αποτέλεσμα. Όπως λέει: 

 

Εξαρτάται από τον άνθρωπο, άλλο παράδειγμα μια καθηγήτρια που δεν μπορεί να 

σταθεί στην τάξη και μου φέρνει συνέχεια τρεις μαθητές και μόνο αυτή για να τους 

αποβάλλω//μιλήσατε μαζί της;//μίλησα, μίλησα αλλά τελικά χάλασε η σχέση μου 

μαζί της. 

 

Σε ότι αφορά το ύφος της συζήτησης στο γραφείο, σχετικά με το συμβάν, οι 4 

στους 5 συμφωνούν ότι δεν χρησιμοποιούν έντονες λέξεις π.χ. καταγγελίες ή παράπονα, 

προκειμένου να τονίσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Εντούτοις η ένταση της α-

ντίδρασης ποικίλλει. Ο διευθυντής 10 (Υ1) δεν μπορεί καν να φανταστεί μια μορφή ε-

πικοινωνίας που θα βασίζεται σε τέτοιες λέξεις. Η χρήση τους  είναι παρωχημένη, τε-

λειωμένη και σε καμιά περίπτωση δεν ταιριάζει με τα πρότυπα συμπεριφοράς που πρέ-

πει να διέπουν την εκπαιδευτική κοινότητα. Στηρίζει άκριτα και αμέριστα τον εκπαι-

δευτικό. Θα ξεκινήσει λέγοντας:  

 

Από τους γονείς… έχω μια δυσκολία. Και όχι, δεν θέλω να καταλάβω. Είμαι μαζί 

σου, ξέρω μπορεί να υπάρχει κάτι, άνθρωποι είμαστε, πάμε να μιλήσουμε όλοι μαζί 

για να τα βρούμε… διαμεσολάβηση 
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Για τον ίδιο, αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης είναι αποτελεσματικός κι έκτοτε επα-

ναλαμβάνεται, όποτε χρειάζεται, με τον εκπαιδευτικό, τους συναδέλφους, τους γονείς.  

 

Ο διευθυντής 7 (Χ2) χρησιμοποιεί ήπιες εκφράσεις, στο βαθμό που το συμβάν 

εμπίπτει μέσα στην κανονικότητα των πραγμάτων της σχολικής ζωής και δεν είναι α-

κραίο. Το ζητούμενο για τον ίδιο δεν είναι να κάνει παρατήρηση στον εκπαιδευτικό, 

γιατί αναγνωρίζει την προσωπικότητα και το ήθος του, ταυτόχρονα όμως παραδέχεται 

πως τα πράγματα δεν πρέπει να ξεφεύγουν από το πλαίσιο λειτουργίας και τους κατο-

χυρωμένους σχολικούς κανονισμούς και θεσμούς. 

 

Για τον διευθυντή 3 (Υ2) είναι σημαντικό να καταλάβει αν ταυτίζονται οι αντιλη-

πτές πραγματικότητες των εμπλεκόμενων μερών. Για το λόγο αυτό: 

 

  Όχι δεν μπορώ να τα απαλύνω, εγώ πάντα πρώτα ρωτάω τι συμβαίνει. Συνέβη 

κάτι,… για να δω αν τελικά έχει την ίδια αντίληψη. Γιατί πρέπει να δω αν έχει την 

ίδια αντίληψη. Γιατί αν του πεις έγινε καταγγελία, τον άλλον τον έχεις παγώσει εξ 

αρχής. Άρα του λες «Μήπως συμβαίνει κάτι;» και λογικά αν ό άλλος σου πει «όχι 

δεν συμβαίνει», τότε του λες… αναγκαστικά τότε θα πρέπει να τον ενημερώσεις  

«εσύ λες όχι… αλλά μάλλον τότε δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται» ή υπάρχει παρεξή-

γηση.  Και εκεί λέω ότι ο διευθυντής πρέπει να κρίνει …  Αλλά κάθε περίπτωση 

είναι διαφορετική κι εγώ, σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι ο καθηγητής είναι αφε-

ντικό μέσα στην τάξη και προσπαθώ να τους το λέω αυτό και όλοι μαζί, ο καθένας 

από διαφορετικό μετερίζι, αλλά ο αγώνας είναι κοινός. Πάντως πάνω σε αυτήν 

την … ομαδικότητα στηρίζεται η διοίκηση.   

 

2
ος

 άξονας: Αποτελεσματικότητα  

  

3
η
 ερώτηση (Πώς ο διευθυντής πείθει τους εκπαιδευτικούς για μια ιδέα ή ένα  σχέ-

διο) 

 

Όλοι οι διευθυντές/ριες έχουν απόψεις, ιδέες ή σχέδια δράσης που θέλουν να τύ-

χουν αποδοχής από τους εκπαιδευτικούς. Ως ποιο βαθμό το καταφέρνουν, φαίνεται από 

τις απαντήσεις που ακολουθούν. Όλοι/ες δηλώνουν πως βάζουν τον εαυτό τους μπρο-

στά, λειτουργούν ως μπροστάρηδες και προσπαθούν να πείσουν ότι αγωνίζονται για το 
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καλό του σχολείου και δεν πρόκειται για προσωπική αίγλη. Ισχυρό επιχείρημα θεωρούν 

τον θετικό αντίκτυπο που έχουν τέτοιες δράσεις για τη φήμη του σχολείου. Όπως λέει ο 

διευθυντής 3 (Υ2): 

 

Θέλει πρώτα εσύ ο ίδιος να  ξεκινήσεις, να είσαι συνεργατικός, να δούνε ότι αυτό 

δεν είναι κάτι που το εκμεταλλεύεσαι επί προσωπικού για να γίνεις π.χ. διευθυ-

ντής…. οι γονείς, κακά τα ψέματα, θέλουν τέτοιες δράσεις. Μαθήματα κι οι καθη-

γητές είναι για μένα όλοι άριστοι. Άρα σε αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Εκείνο λοιπόν 

που είναι… γιατί δηλ. να έρθουμε σε αυτό το γυμνάσιο, είναι γιατί εκεί … κάνουν 

δράσεις. 

 

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο διευθυντής 7 (Χ2), που τονίζει ότι: 

 

Είναι προς το συμφέρον του σχολείου μας, να εξωτερικεύσουμε… εξωτερικεύουμε 

τις εκδηλώσεις μας και τα προγράμματά μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουνε 

οι γονείς και η περιοχή το τι κάνουμε μέσα στο σχολείο, για να μπορούμε να δεί-

ξουμε την πραγματικά καλή στάση και διάθεση που έχει ένα σχολείο προς τα έξω 

και την προσφορά προς την κοινωνία //δεν είναι μόνο τα γράμματα// αυτό ακριβώς 

κι ότι υπάρχουνε εκδηλώσεις που παίζουν σημαντικό ρόλο στην πολυπλευρικότητα 

που πρέπει να έχει ένα σχολείο. 

 

Στα περισσότερα σχολεία υπάρχει μια κουλτούρα προγραμμάτων και οι διευθυ-

ντές δεν δυσκολεύονται να πείσουν τους εκπαιδευτικούς. Για τη διευθύντρια 6 (Χ3), 

σύμμαχός της σε αυτήν την προσπάθεια είναι η φήμη που την ακολουθεί, με αποτέλε-

σμα να μην δυσκολεύεται να επικοινωνήσει το όραμά της. Όπως λέει: 

 

Αν δεν το κάνουνε δικό τους το όραμα, δεν μπορώ να το προχωρήσω. Θέλω και τη 

συμπαράστασή τους. Όλα από το σύλλογο γίνονται. Είναι συλλογικό όργανο η διοί-

κηση, … εντάξει μπορεί να υπάρχει διευθύντρια,  αλλά καμία απόφαση δική μου δεν 

έχει ισχύ αν δεν υπογραφεί από το σύλλογο. 

 

 Ο διευθυντής 9 (Χ1) από την άλλη φαίνεται να δυσκολεύεται να επικοινωνήσει 

τις ιδέες του. Όπως λέει, δεν κατάφερε να τους κάνει να ξεπεράσουν τους ενδοιασμούς 

(και τους φόβους) που είχαν για την γραφειοκρατία που χρειάζεται ή για τη χρήση ξέ-
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νης γλώσσας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ευρωπαϊκού προ-

γράμματος. Στον αντίποδα, ο διευθυντής 10 (Υ1), έπεισε τους εκπαιδευτικούς του σχο-

λείου του και υλοποίησαν ήδη για φέτος ένα πρόγραμμα, επιτυγχάνοντας να εμπλέξει 

καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων. Η απάντησή του, όταν ρωτήθηκε πώς τα κατάφερε, 

ήταν: 

 

Πρέπει να περιγράψεις καλά το σχέδιο δράσης//για να τους πείσετε//για να τους ε-

μπνεύσεις, εμπνέεις, δεν πείθεις, τους δίνεις τον αέρα… ότι θα πάμε… ωραία… πά-

με να το πούμε στα παιδιά… ενθουσιασμός για να προωθήσεις. Και όσο μεγαλώνεις 

και φεύγουν διάφορα βαρίδια από γύρω σου βελτιώνεται ο επαγγελματισμός σου, 

μιλάς περισσότερο με τον εαυτό σου και τότε λες….. ευτυχία είναι να δώσω χαρά 

στους άλλους, για να δώσω τη γνώση και να δώσω τη δράση. 

 

Για το διευθυντή 3 (Υ2) τέλος, αυτά τα πράγματα θέλουν το χρόνο τους και δεν 

γίνονται μαγικά. Είναι μία συνεχής προσπάθεια, που θέλει επιμονή, υπομονή και φυσι-

κά, συνεργάτες που σε καλύπτουν. Για τον ίδιο, αυτός ο τρόπος επικοινωνίας φέρνει 

αποτέλεσμα, όπως μαρτυρούν τα προγράμματα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στο 

σχολείο του.  

 

4
η
  ερώτηση (Επικοινωνία του διευθυντή με εκπαιδευτικό για θέματα αργοπορίας) 

 

Η καθυστερημένη προσέλευση είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολύ 

συχνά οι διευθυντές/ριες στο σχολείο. Αν εξαιρέσει κανείς κάποιο έκτακτο και απρό-

βλεπτο γεγονός που θα μπορούσε να συμβεί, η συστηματική αργοπορία είναι ένα θέμα 

που δύσκολα διορθώνεται και σύμφωνα με την διευθύντρια 6 (Χ3), «δηλώνει έλλειμμα 

διδακτικό και εκπαιδευτικό για τα παιδιά». Όλοι/ες ξεκινάνε καλώντας τον εκπαιδευτικό 

στο γραφείο τους και αρχίζοντας μία συζήτηση, με την οποία θα του επιστήσουν την 

προσοχή, θα ζητήσουν συνέπεια στο χρόνο και θα τονίσουν την ευθύνη απέναντι στα 

παιδιά. Στη συνέχεια και εφόσον δεν λυθεί το πρόβλημα, οι τακτικές διαφοροποιούνται. 

Η διευθύντρια 6 (Χ3), θα κλιμακώσει την αντίδραση της με συζήτηση στο σύλλογο, 

όπου θα μιλήσει γενικά για τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου και πόσο σημαντική 

θεωρεί την έγκαιρη προσέλευση. Φυσικά θα αφήσει να εννοηθεί ότι παρακολουθεί το 

θέμα. Τελική της καταφυγή θα είναι η έγγραφη αναφορά της στον ανώτερο, ως μια έ-

σχατη προσπάθεια να συνετιστεί ο εκπαιδευτικός. Έχει εμπειρία του γεγονότος χωρίς 
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ιδιαίτερα θεαματικά αποτελέσματα. Η αργοπορημένη προσέλευση συνεχίστηκε, αλλά 

τουλάχιστον ήταν πιο σπάνια. 

 

Την ίδια περίπου τακτική ακολουθεί και ο διευθυντής  7 (Χ2). Ξεκινάει με μια 

ήπια, συμβουλευτική προσέγγιση και στη συνέχεια και μετά από επανειλημμένες συ-

στάσεις, θα αναγκαστεί να καταφύγει στον προϊστάμενό του. Θεωρεί υποχρέωση του 

εκπαιδευτικού να τον ενημερώσει και εξηγήσει για τους λόγους της αργοπορίας και αν 

υπάρχει αντικειμενική βάση – π.χ. πηγαίνει κάθε πρωΐ το παιδί του στο σχολείο- θα 

προσπαθήσει να τον εξυπηρετήσει, αλλάζοντας π.χ. το πρόγραμμα. 

 

Για τον διευθυντή 9 (Χ1), ένα ανάλογο περιστατικό που συνέβη στο σχολείο 

του ήταν λαμπρό παράδειγμα έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ του ίδιου και του εκπαι-

δευτικού. Περιγράφει την περίπτωση ενός εκπαιδευτικού που αργούσε συστηματικά 

λόγω οικογενειακών συνθηκών, όμως ο ίδιος δεν το ήξερε και προσπάθειες δικές του 

να εκμαιεύσει κάποια εξήγηση έπεφταν στο κενό. Όπως περιγράφει ο ίδιος:  

  

Εκ των πραγμάτων είχε κάποιες δυσκολίες. Εγώ όμως δεν το ήξερα στην αρχή και 

κάποιες φορές τον «μάλωσα» και του είπα «δεν είναι σωστό ειδοποιήστε με όταν 

θα αργείτε», δηλ. τον περίμενα στην είσοδο και του λέω «είναι απαράδεκτο η τάξη 

να είναι μέσα κι εσείς να μην μας έχετε ειδοποιήσεις ότι θ’ αργήσετε. Δηλ. πάρτε 

ένα τηλέφωνο και πείτε έχει μπλοκάρισμα, έχει κίνηση, θα αργήσω». Αυτό το έκα-

νε  πέντε-έξι φορές// δεν σας είπε τίποτα// όχι, όχι τίποτα. Εν τω μεταξύ δεν μίλα-

γε, έβαζε το κεφάλι κάτω κι έφευγε. Και κάποια φορά του ζήτησα να έρθει στο 

γραφείο μου. Τον ρώτησα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί τον έπαιρνα τηλέ-

φωνο και δεν το σήκωνε. Ντρεπότανε να απαντήσει στο τηλέφωνο ότι έρχεται ή το 

σήκωνε κι έλεγε είμαι απ’ έξω. Εγώ όμως  ήμουν έξω από το σχολείο και δεν τον 

έβλεπα. Αφού δόθηκαν εξηγήσεις και λύθηκε η παρεξήγηση εξακολουθούσε να αρ-

γεί, αλλά τουλάχιστον σήκωνε το τηλέφωνο. 

 

Ο συγκεκριμένος διευθυντής, έχοντας οδηγό τη λογική, θέλει να πείσει, συζη-

τώντας, ρωτώντας και διευκρινίζοντας, προσπαθώντας να φέρει τον εκπαιδευτι-

κό σε αντίφαση και κάποιες φορές τα καταφέρνει.  
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Για το διευθυντή 3 (Υ2), ο τρόπος που αντιμετωπίζει το θέμα διαφοροποιείται 

ανάλογα με το είδος της σχέσης που έχει με τον εκπαιδευτικό. Αν είναι κάποιος με τον 

οποίο έχει άμεση σχέση θα του πει: 

 

«Πρόσεχε βρε παιδί μου, μην αργείς». Και του δίνω να καταλάβει ότι το παρακο-

λουθώ, γιατί είμαι πάντα στη γραμμή και οι μαθητές είναι εκεί και βλέπεις να έρ-

χεται μετά… και στεναχωριέσαι.  Ή αναγκάζεσαι να πας εσύ στην τάξη του. Κι αν 

γίνεται συστηματικά τότε λες «Γιατί ζητάς να έχεις πρωϊνό ωράριο όταν 4 φορές 

στα 5 έχεις 4-1 που λέμε και δεν μπορείς να ξυπνήσεις!!» Οπότε τον άλλο τον έ-

χεις καθαρίσει πολύ πιο εύκολα. Όχι, έχω τρόπο. 

 

Η άλλη προσέγγισή του είναι να τον φωτογραφίσει μέσα στο σύλλογο, χωρίς να 

τον προσβάλλει. Μιλώντας στο πρώτο πληθυντικό, για να βάλει και τον εαυτό του μέ-

σα, τους ζητάει να αναλογιστούν αν μπορούν να απαιτούν από τους μαθητές να προ-

σέρχονται έγκαιρα, όταν οι ίδιοι αργοπορούν. Το αποτέλεσμα, όπως δηλώνει ο ίδιος, 

είναι να επικρατήσει το φιλότιμο του έλληνα εκπαιδευτικού και να περιοριστούν αρκε-

τά τέτοια περιστατικά.  

 

Τέλος, ο διευθυντής 10 (Υ1), ξεκινάει με συζήτηση, ιδιότυπη συζήτηση σε α΄ 

πληθυντικό, για να του περάσει το μήνυμα ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό του. 

Όπως τονίζει:  

 

Το συζητάς. Και λες.. «δεν πάμε καλά. Τι θα γίνει; Πώς θα το κάνουμε; Πού μπο-

ρούμε να σε βοηθήσουμε;»  Το πολεμάς για να μπορέσουμε να το λύσουμε με τον καλύτε-

ρο τρόπο. Και το θέμα, …αν πάει στα άκρα θα το φέρεις στο σύλλογο. Θα πεις… «παιδιά 

… εδώ αδικούμαστε όλοι. Τι θα κάνουμε; Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε; Ξέρεις, το 

ξέρουμε όλοι. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα θα βοηθήσουμε, είναι σίγουρο». Και πρώτα ο 

διευθυντής θα βοηθήσει. Θα τον βοηθήσουμε, θα τον διευκολύνουμε. Το μοντέλο είναι 

ελληνικό. Είναι ο διευθυντής εδώ πέρα ο οποίος είναι παντού, να βγαίνει στις τάξεις, να 

φροντίζει οι τάξεις να είναι φωτισμένες, ανοιχτές κλπ, να βλέπει… βλέπει μια δυσκολία… 

δεν θα καταγγείλει, θα βοηθήσει. 
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5
η
  ερώτηση (Πώς πείθει ο διευθυντής τους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται στον 

ελεύθερο χρόνο τους) 

 

Για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, πρέπει να επικρατήσει η α-

ντίληψη ότι οι εκπαιδευτικοί είναι μια ομάδα. Πόσο μάλλον οι συναφείς ειδικότητες, 

που μπορούν να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν απόψεις για τα προγράμματα 

σπουδών, τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν στο γνωστικό αντικείμενο  

ή γενικότερα θέματα διαχείρισης της τάξης. Η αλήθεια είναι πως η παραμονή στο σχο-

λείο και η συνεργασία των εκπαιδευτικών αποτελεί το όνειρο κάθε διευθυντή, για δια-

φορετικούς λόγους. Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτό; 

 

Για τη διευθύντρια 6 (Χ3) αυτό είναι κάτι που ήδη γίνεται στο σχολείο. Με έναν 

περίεργο τρόπο, οι εκπαιδευτικοί μετά το πέρας των μαθημάτων παραμένουν στο σχο-

λείο. Όσο για τη συνεργασία, αυτή προϋποθέτει κοινά κενά, κάτι για το οποίο λαμβάνε-

ται μέριμνα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στο μέτρο του δυνατού. Για την ίδια, η διάθεση 

συνεργασίας προϋπάρχει και είναι ενδεικτική του καλού κλίματος που επικρατεί στο 

σχολείο. Πιστεύει ακράδαντα ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα. Λέει:  

 

  Ποτέ δεν επέβαλλα κάτι. Πάντα… ακουμπούσα στο φιλότιμο και στην καλή διάθε-

ση των συναδέλφων και είχα άριστα αποτελέσματα….. Η αλήθεια είναι ότι η δια-

χείριση του ανθρώπινου παράγοντα είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Εντάξει;  Κι αυ-

τή είναι η δουλειά του διευθυντή. Ναι, αλλά για να το πετύχεις χρειάζονται και ει-

δικές γνώσεις πέρα από τα ψυχικά χαρακτηριστικά και το φορτίο το συναισθημα-

τικό που ο καθένας κουβαλάει. Από κει κι ύστερα χρειάζεται και επικαιροποίηση 

των γνώσεων. 

 

Ο διευθυντής 7 (Χ2)  θεωρεί σημαντική την παραμονή, προκειμένου να υπάρ-

χουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί για να απασχολήσουν τους μαθητές, όταν απουσιάσει 

κάποιος καθηγητής. Υπάρχει διάθεση συνεργασίας στο σχολείο, αλλά δεν επιμένει για 

περαιτέρω τόνωση, αφήνοντας τους εκπαιδευτικούς να αποφασίσουν μόνοι τους το 

βαθμό της εμπλοκής τους.  
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Η προσπάθεια να πειστούν οι εκπαιδευτικοί και να συνεργάζονται σε πιο μόνιμη 

βάση, ως αποτέλεσμα της περισσότερης παραμονής τους στη σχολική μονάδα, είναι 

ρόλος του συμβούλου, πιστεύει ο διευθυντής 9 (Χ1). Και αναρωτιέται: 

 

Άμα βρίσκονται οι καθηγητές στο σχολείο ο σύμβουλος πρέπει ….  δηλ., σ’ όλες 

τις ειδικότητες, πως μπορώ εγώ να τους προτείνω, να τους προτρέψω… «μιας και 

είστε εδώ κάντε κι αυτό»; Ξέρω εγώ; Πιστεύω ότι αυτό πιο πολύ είναι ρόλος του 

συμβούλου. Δηλαδή ο σύμβουλος μπορεί στα σχολεία εκ περιτροπής να κανονίσει 

κάτι. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα…  

 

Διαφορετική προσέγγιση έχουν οι διευθυντές 3 (Υ2) και 10 (Υ1). Και οι δύο 

συμφωνούν ότι οι συνεργασία δεν θέλει χρόνο, θέλει τρόπο. Λέει ο διευθυντής 3 (Υ2): 

 

Εγώ δεν θεωρώ ότι το θέμα είναι χρονικό. Είναι θέμα τροπικό. Το πώς ζει κά-

ποιος. Δηλαδή μπορεί κάποιος τη μια φορά να φύγει έντεκα η ώρα και την άλλη 

φορά να κάτσει μέχρι τις τρεις και να συζητήσει, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα. Εγώ 

θα ήθελα κάποια ελαστικότητα. 

 

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο διευθυντής 10 (Υ1), που συμπληρώνει: 

 

Ναι είναι ενδιαφέρον να συνεργάζεσαι, αρκεί να μπορείς να καθίσεις στο σχολείο. 

Η συνεργασία θα έρθει ως φυσική συνέπεια της παραμονής στο σχολείο, όπως γί-

νεται στη Σουηδία,  όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κάθονται στο γραφείο 

με το laptop τους και να δουλεύουν, μπορούν να κάθονται 2-3 μαζί και κει που 

δουλεύουν να πουν κάποια στιγμή: «τι γίνεται με κείνον τον μαθητή»; Η συνεργα-

σία δεν εξαναγκάζεται και μπορεί να γίνει μόνο αν εξασφαλιστούν οι απαραίτητες 

συνθήκες. Και ποιες είναι αυτές; Το ένα είναι η προετοιμασία και η προετοιμασία 

χρειάζεται συγκέντρωση και το δεύτερο είναι οι υποδομές. Από την άλλη, η συνερ-

γασία σήμερα γίνεται και με διαφορετικό τρόπο, χάρη στην τεχνολογία, π.χ. σου 

στέλνω ένα mail ή υλικό από κάποιο site. Δεν χρειάζεται να μένουν οι εκπαιδευτι-

κοί τριάντα ώρες χωρίς υποδομές και με το ζόρι, με την πίεση.  
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6
η
 ερώτηση (Το δυνατό επικοινωνιακό χαρακτηριστικό του διευθυντή) 

 

Οι επόμενες τρεις ερωτήσεις είναι ερωτήσεις αυτοαναφοράς. Με την 6
η
 ερώτη-

ση γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί  η γνώμη που έχουν οι ίδιοι/ες διευθυντές/ριες 

για τις επικοινωνιακές τους ικανότητες. Οι 4 στους 5 ανέφεραν το ή τα  χαρακτηριστι-

κό/ά που θεωρούν ότι έχουν σε ανεπτυγμένο βαθμό, ενώ ο διευθυντής 10 (Υ1)  προτί-

μησε να μιλήσει γι αυτά που θα ήθελε να καλλιεργήσει περισσότερο. Έτσι, η διευθύ-

ντρια 6 (Χ3) μιλάει πάντα ευγενικά, χωρίς ποτέ να προσβάλλει, σε μια προσπάθεια να 

προστατεύσει το συνάδελφο, αλλά αυτό που θέλει να πει θα το πει. Πιστεύει ακράδαντα 

ότι «η ευγένεια ποτέ δεν σε προδίδει, μόνο καλό μπορείς να έχεις».  

 

Ο διευθυντής 7 (Χ2) είναι υπέρμαχος της ίσης αντιμετώπισης, το τονίζει και 

φροντίζει να το δείχνει με κάθε ευκαιρία και υιοθετεί, όπως λέει: 

 

μια προσέγγιση γενική, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες προτιμήσεις ή να δημιουργούμε 

κλίκες, μια προσέγγιση κοινή προς όλους, εγώ δηλαδή δεν κάνω διαχωρισμούς 

και τους αντιμετωπίζω όλους ισότιμα. Μπορεί να μαλώσω με κάποιον καθηγητή 

για κάποιο θέμα, αλλά αυτό δεν είναι επί προσωπικού, αλλά επί της λειτουργίας 

του σχολείου. 

 

Το δυνατό σημείο του διευθυντή 9 (Χ1), σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι είναι 

καλός ακροατής. Πρώτα ακούει και επειδή πιστεύει ότι τα πράγματα έχουν πάντα δύο 

όψεις, φροντίζει να ακούσει τη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων μερών. Λέει χαρακτη-

ριστικά: 

«Ακούσαμε τον έναν, ας ακούσουμε και τον δεύτερο», δηλαδή δεν δείχνω ότι πεί-

θομαι πάντα με αυτά που ακούω, κρατάω πάντα μικρό καλάθι, χωρίς να προ-

σβάλλω, λέω ακούσαμε τη μία άποψη να ακούσουμε και την άλλη και τους λέω 

και το παράδειγμα με τους αστυνομικούς, όπου έχουν 10 αυτόπτες μάρτυρες και 

έχουν 10 διαφορετικές καταθέσεις. 

 

Για το διευθυντή 3 (Υ2) τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Θεωρεί ότι είναι πάρα 

πολύ ειλικρινής και εξωστρεφής. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του «υπερβαλλόντως επικοι-

νωνιακό», εννοεί πάντα αυτά που λέει, αποδεικνύοντάς το στην πράξη και δεν είναι 

μνησίκακος. 
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Σε ότι αφορά το διευθυντή 10 (Υ1), η απάντησή του πάλι βρίσκεται στη βάση 

της εξυπηρέτησης του άλλου. Ξεκίνησε λέγοντας: 

 

Εγώ θα σας πω το αδύνατο σημείο. Θα ήθελα να ακούω πιο πολύ. Να είμαι πιο 

πολύ ακροατής. Να ακούω. Εκείνο που δεν θέλω είναι να φοβίζω τον άλλο. Όσο 

το δυνατόν περισσότερο να δίνω στον άλλο την δυνατότητα να μιλάει περισσότε-

ρο, να χαμογελάει περισσότερο. 

 

Και κατέληξε:  

 

Θα ήθελα να φέρομαι περισσότερο σαν γονέας//απέναντι στα παιδιά;//απέναντι σε 

όλους, παρά σαν διευθυντής. 

 

7
η
  ερώτηση (Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διευθυντών στην επικοι-

νωνία) 

 

Όταν ζητήθηκε από τους/ις διευθυντές/ριες να αξιολογήσουν τον εαυτό τους σε 

μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 5 (όπου 1:καθόλου 2:λίγο 3:αρκετά 4:πολύ και 5:πάρα 

πολύ) ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην επικοινωνία, όλοι/ες έβαλαν τουλά-

χιστο 4. Η άποψή τους βασίζεται στις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και κρίνουν εκ 

του αποτελέσματος. Η διευθύντρια 6 (Χ3) τοποθετεί τον εαυτό της στο 4, γιατί όπως 

λέει αυτό φαίνεται από τον σεβασμό που της δείχνουν οι εκπαιδευτικοί. Βέβαια δεν θέ-

λει να τη σέβονται λόγω θέσης, αλλά γιατί έχουν εκτιμήσει συγκεκριμένα χαρακτηρι-

στικά της. Εξάλλου:  

 

ο σεβασμός δεν επιβάλλεται αλλά κατακτιέται ως αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης 

διαδικασίας. Δεν προσπαθώ ιδιαίτερα, μου βγαίνει αβίαστα και φυσικά και από 

ότι φαίνεται, το ίδιο φυσικά βγαίνει και σε κείνους 

 

Ο διευθυντής 7 (Χ2) βάζει στον εαυτό του 4-4,5. Θεωρεί πως είναι αποτελεσμα-

τικός στην επικοινωνία, αφού:  
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αυτό αποδεικνύεται από το ότι είναι η 7
η
 χρονιά που είμαι στο σχολείο και η με-

γάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αποδέχεται τον τρόπο διοίκησής μου, όπως 

….. φάνηκε και στις τελευταίες κρίσεις των διευθυντών, όπου ήταν απαραίτητη 

και η ψήφος των εκπαιδευτικών. 

 

Στην ίδια λογική και ο διευθυντής 9 (Χ1), ο οποίος, χωρίς να φανεί υπερόπτης 

όπως λέει, βάζει στον εαυτό του 5. Προσπαθεί να δημιουργεί προσωπικές σχέσεις με 

όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και για την πρακτική του αυτή έχει εισπρά-

ξει καλά λόγια και από τους υποδιευθυντές του και από τη σχολική επιτροπή του δή-

μου.  

 

4,5 βάζει και ο διευθυντής 3 (Υ2) στον εαυτό του, αφού αυτό αποδεικνύουν οι 

καρποί των έργων του. Καταφέρνει πάντα να κάνει τους εκπαιδευτικούς να δουν τη δι-

κή του οπτική. 

 

Ο διευθυντής 10 (Υ1) αξιολόγησε τον εαυτό του με βάση τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας των εκπαιδευτικών στις τελευταίες κρίσεις των διευθυντών, όπου το 90% 

ψήφισαν υπέρ του. Αναγωγή στην πενταβάθμια κλίμακα δίνει μια τιμή στο 4,5 και ο 

ίδιος πιστεύει ότι είναι αποτελεσματικός στην επικοινωνία αλλά ποτέ μόνος και πάντα 

με την συνεργασία των εκπαιδευτικών. 

 

8η  ερώτηση (Αξιολόγηση της καταλληλότητας των διευθυντών στην επικοινωνία) 

 

Εδώ ο πήχυς χαμηλώνει λίγο και η αξιολόγηση ξεκινάει από το 3. Εκεί τοποθε-

τεί τον εαυτό του ο διευθυντής 10 (Υ1) και στο 3,5-4 ο διευθυντής 3 (Υ2). Για το διευ-

θυντή 10 (Υ1) ο λόγος είναι ότι πολλές φορές ενθουσιάζεται με μια ιδέα και παρασύρε-

ται. Λαμβάνει πάντα υπόψη του τις περιστάσεις, επεξεργάζεται τον τρόπο με τον οποίο 

θα απευθυνθεί στους εκπαιδευτικούς και θέλει να έχει τη διορατικότητα και τη δύναμη, 

ώστε αυτό που θα πάρει σαν ανατροφοδότηση να το επεξεργαστεί  και να το αποδεχθεί. 

Και σημειώνει λέγοντας: 

 

Ήθελα, ας πούμε, αύριο να πάμε εκκλησία και είχα ήδη πιάσει και τον παπά και 

του το είχα πει, αλλά μου είπαν οι καθηγητές ότι εμείς είμαστε μια ομάδα εδώ που 

θα κρατήσουμε τα παιδιά και θα κάνουμε μάθημα και κάποιοι άλλοι δεν ήθελαν 
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να πάνε εκκλησία. Ο παπάς βέβαια θα έκανε τη λειτουργία μόνο για εμάς. Οπότε 

μίλησα με τους συναδέλφους και έκανα πίσω. Είπα στον παπά «πάτερ όχι δεν θα 

το κάνουμε». 

 

Ο διευθυντής 3 (Υ2) αναγνωρίζει ότι έχει βάλει νερό στο κρασί του, ωστόσο 

θεωρεί ότι δεν το έχει κατακτήσει πλήρως. Λέει χαρακτηριστικά: 

 

Παλιά δεν σήκωνα κουβέντα ή βαρούσα στο κεφάλι, τώρα όμως έχω καταπιεί πά-

ρα πολλά πράγματα για τον δικό μου εγωισμό και τώρα κάποια πράγματα τα λέω 

με πιο κομψό τρόπο. Θεωρώ όμως ότι θέλω λίγο δρόμο ακόμα. Θέλω λίγη ακόμα 

εμπειρία για να γίνω καλύτερος. 

 

Η διευθύντρια 6 (Χ3) και ο διευθυντής 7 (Χ2) αξιολογούν τον εαυτό τους με 4 

και 4,5 αντίστοιχα. Η πρώτη καλλιεργεί την επικοινωνία, ξέρει να χρησιμοποιεί τον κα-

τάλληλο τρόπο την κατάλληλη στιγμή κι αυτό φαίνεται από το διαφορετικό ύφος που 

χρησιμοποιεί στον γραπτό λόγο όταν χρειάζεται να απευθυνθεί κάπου και όπως λέει, «η 

αλήθεια είναι ότι ο διευθυντής είναι υποχρεωμένος να απευθύνεται σε πολλούς». Με χα-

μόγελο συνεχίζει: 

 

 «δεν θα το κάνω έτσι απλά (δυνατό γέλιο), αλλά έχω τον τρόπο μου, που δεν 

μπορούνε να μου πούνε όχι. Εκτός από την τυπική αίτηση που επιβάλλεται, θα 

στείλω κι ένα ευχετήριο.. (γέλια). Δεν μου έχουν αρνηθεί. 

 

Για τον διευθυντή 7 (Χ2) ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί πρέπει να διακρίνε-

ται από κάποια χαρακτηριστικά. Για τον ίδιο αυτά είναι η ειλικρίνεια και η δίκαιη κρί-

ση απέναντι σε όλους. Δεν διαφοροποιείται ανάλογα με το ποιον έχει απέναντί του, α-

κόμα κι αν η ειλικρίνειά του πληγώσει κάποιον. Όπως λέει: 

 

… συμβαίνει καμιά φορά, αλλά… ένας καλός διευθυντής δεν είναι αυτός που τα 

δέχεται όλα. Καμιά φορά ένας διευθυντής πρέπει να γίνει και λίγο… κακός, όταν 

χρειάζεται να εφαρμόσει τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του σχολεί-

ου 

 

Τέλος, ο διευθυντής 9 (Χ1) βάζει στον εαυτό του 5, λέγοντας: 
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Σίγουρα χρησιμοποιώ διαφορετικό τρόπο. Όπως  στους μαθητές, έτσι και στους 

εκπαιδευτικούς. Δεν μπορείς να έχεις την ίδια αντιμετώπιση.   

 

9. Συμπεράσματα 

 

Ο τομέας της διερεύνησης της επικοινωνιακής ικανότητας των διευθυ-

ντών/τριών με τη χρήση ποιοτικής μεθόδου είναι φτωχός βιβλιογραφικά, ενώ δεν υπάρ-

χουν μελέτες που να διερευνούν την σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και 

επικοινωνιακής ικανότητας των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων. Η Κουλουμπού 

(2015), στη διπλωματική της εργασία για την σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης 

και της επικοινωνιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών, βρήκε ότι «η διαχείριση συναι-

σθημάτων που είναι η διάσταση της επικοινωνίας με τη μεγαλύτερη σχέση με τα συναι-

σθήματα» (σελ. 86), έχει χαμηλή συσχέτιση με τη συνολική συναισθηματική νοημοσύ-

νη. Οι  Brackett, Rivers και Salovey (2011) καταλήγουν ότι η συναισθηματική νοημο-

σύνη προάγει την επικοινωνία και ωθεί τον άνθρωπο να λειτουργεί θετικά μέσα στην 

κοινωνία. Η Mohd Salleh (2007) στην διδακτορική της διατριβή δεν βρήκε στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και επικοινωνιακής ικανότητας  

ηγετών σε έναν οργανισμό ανώτερης εκπαίδευσης στη Μαλαισία. Η ίδια αποδίδει αυτό 

το εύρημα στο γεγονός ότι το εργαλείο μέτρησης επικοινωνιακής ικανότητες που χρη-

σιμοποίησε (το Communication Competence Questionnaire – CCQ) μετράει την οργα-

νωσιακή επικοινωνιακή ικανότητα, ενώ το MSCEIT,  που επιλέχθηκε για τη μέτρηση 

της συναισθηματικής νοημοσύνης, περισσότερο σχετίζεται με το κτίσιμο των σχέσεων. 

Τέλος, οι Ahmad Marzuki, Su Mustaffa και Mat Saad (2015), μελετώντας τη σχέση με-

ταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης, επικοινωνιακής ικανότητας και τεχνολογικών δεξι-

οτήτων πληροφοριών Μαλαισιανών σπουδαστών, βρήκαν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά 

λειτουργούν ως συμπληρωματικές κατασκευές και πώς η συναισθηματική νοημοσύνη 

σχετίζεται με τις επικοινωνιακές δεξιότητες και μπορεί μάλιστα  να επηρεάζει την επι-

κοινωνία.   

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ συναισθη-

ματικής νοημοσύνης και επικοινωνιακής ικανότητας των διευθυντών/ριών σχολικών 

μονάδων. Η τυπική απόκλιση έδειξε τους διευθυντές 10 και 3  ως αυτούς που έδωσαν 

τις δύο υψηλότερες βαθμολογίες στην κλίμακα μέτρησης της συναισθηματικής νοημο-
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σύνης με το εργαλείο MSCEIT και τους διευθυντές 6, 7  και 9 ως αυτούς που έδωσαν 

τις τρεις χαμηλότερες. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την καταγραφή των απο-

μαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων και τη θεματική ανάλυση, ομαδοποιήθηκαν ανά δι-

ευθυντή και παρουσιάζονται παρακάτω, προκειμένου να σκιαγραφηθεί η επικοινωνιακή 

τους ικανότητα.  

 

Διευθυντής 10  

 

Είναι αυτός που έδωσε την υψηλότερη βαθμολογία (76) στο εργαλείο μέτρησης 

της συναισθηματικής νοημοσύνης. Έχει μια βαθιά ανθρωποκεντρική θεώρηση του ρό-

λου του, με αποτέλεσμα να υιοθετεί τρόπους επικοινωνίας που έχουν στη βάση τους 

τον άλλο, είτε αυτός είναι οι εκπαιδευτικοί, είτε οι μαθητές, είτε οι γονείς. Εφαρμόζει, 

θα λέγαμε, το κατά Goleman ανθρωπιστικό (affiliative) στυλ ηγεσίας  (Goleman, 2000),  

σύμφωνα με το οποίο ο ηγέτης δημιουργεί συναισθηματικούς δεσμούς και αρμονία με 

τα άτομα της ομάδας, βάζει τον άνθρωπο πάνω από όλα και διαθέτει χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης όπως ενσυναίσθηση, κτίσιμο σχέσεων και επικοινωνία.  

Ο διευθυντής 10 πιστεύει και εφαρμόζει το μοντέλο του διευθυντή υπηρέτη-ηγέτη 

(servant leader). Σύμφωνα με τους Γεωργιάδου και Καμπουρίδη (2005), ο διευθυντής 

υπηρέτης-ηγέτης διακατέχεται από το αίσθημα πρώτα να υπηρετεί και μετά να καθοδη-

γεί. Κατανοεί ότι δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους του σχολείου μόνος του και νιώ-

θει έντονη την ανάγκη να επικοινωνεί τακτικά με τους εκπαιδευτικούς, να τους ενθαρ-

ρύνει, να δείχνει κατανόηση και να τους βοηθάει. Για τους Van Dierendonck και 

Patterson (2010), ο υπηρέτης-ηγέτης δίνει έμφαση στην φροντίδα των άλλων, έχει μια 

ολιστική προσέγγιση για την εργασία, προάγει το αίσθημα της κοινότητας και τη συμ-

μετοχή στη λήψη αποφάσεων.  Ο διευθυντής 10, από τις απαντήσεις του, φαίνεται να 

κατέχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του υπηρέτη-ηγέτη κι επιπλέον χρησιμοποιεί πιο 

δημιουργικούς τρόπους επικοινωνίας, όπως διαβούλευση και διαμεσολάβηση. Αναγνω-

ρίζει αφενός το συναισθηματικό επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών (που τον ορίζει ως 

την ικανότητα των εκπαιδευτικών να κατανοούν τις συναισθηματικές αντιδράσεις των 

μαθητών και να τους συγχωρούν, όταν ηρεμήσουν από την ένταση που ενδεχομένως 

δημιουργείται), αφετέρου την συναισθηματική βάση της επικοινωνίας, την οποία εννοεί 

ανοικτή από και για όλους. Για κάθε πρόβλημα που δημιουργείται έχει μια εξήγηση στη 

βάση πάντα της αποδοχής του άλλου, με αποτέλεσμα τυχόν προβλήματα να επιλύονται 

με συζήτηση, όπου συμμετέχουν όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Προσαρ-
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μόζει τον τρόπο επικοινωνίας του στην κάθε περίσταση και ανάλογα με αυτόν που έχει 

απέναντι. Είναι υποστηρικτικός, με κατανόηση και πάντα διάθεση να βοηθήσει απένα-

ντι στους εκπαιδευτικούς, με τους μαθητές υιοθετεί μια παιδαγωγική απαλλαγμένη από 

το στοιχείο του φόβου και καλλιεργεί τη συνεργασία και τη συζήτηση με τους γονείς.  

Ο τρόπος επικοινωνίας του φέρνει αποτέλεσμα γιατί εμπνέει τους εκπαιδευτικούς να 

υιοθετήσουν τις ιδέες του. Προσπαθεί να βελτιώνεται διαρκώς, να ακούει τον εαυτό του 

γιατί έτσι μαθαίνει να ακούει και τους άλλους. Δεν φοβάται να συζητήσει κανένα πρό-

βλημα γιατί πιστεύει ακράδαντα στη διαμεσολάβηση και στις καλές προθέσεις των άλ-

λων και, με αυτήν την αφετηρία, δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για να πετύχει  το 

σκοπό για τον οποίο επικοινώνησε.  

 

Διευθυντής 3 

 

Ο Διευθυντής 3  έχει την αμέσως ψηλότερη βαθμολογία (71), στο εργαλείο μέ-

τρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης. Όλη του η παρουσία δείχνει έναν άνθρωπο 

εξωστρεφή, πληθωρικό, με έντονη τη χρήση της γλώσσας του σώματος και, όπως λέει ο 

ίδιος, «υπερβαλλόντως επικοινωνιακό». Κυκλοφορεί συνεχώς στο σχολείο και θεωρεί 

υποχρέωσή του να ενημερώνει πρώτος αυτός τον κάθε εκπαιδευτικό. Έχει δημιουργή-

σει ένα καλό κλίμα επικοινωνίας, όπου οι συναδελφικές σχέσεις είναι ουσιαστικές, χω-

ρίς να είναι τυπικές. Διαφοροποιεί τη συμπεριφορά του ανάλογα με την περίπτωση που 

αντιμετωπίζει ή το άτομο που έχει απέναντί του. Αλλιώς θα μιλήσει σε κάποιον που 

γνωρίζει καλά και αλλιώς σε κάποιον με τον οποίο  έχει μόνο  επαγγελματική σχέση. 

Είναι διαλλακτικός όταν καλείται να λύσει κάποιο πρόβλημα και πάντα ξεκινάει ρωτώ-

ντας την άποψη του άλλου. Είναι πάντα υποστηρικτικός απέναντι στους εκπαιδευτι-

κούς, αν και αναγνωρίζει πως κάποιες φορές μπορεί να φταίνε. Δεν έχει πρόβλημα να 

πείσει τους άλλους και έχει καταφέρει να αντιστρέψει παγιωμένες καταστάσεις, μέσα 

από συζήτηση και δίνοντας χρόνο να «περπατήσουν», όπως λέει, τα πράγματα. Είναι 

διακριτικός αλλά και αποτελεσματικός όταν θέλει να κάνει μια παρατήρηση κι έχει τον 

δικό του τρόπο να φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 

Διευθύντρια 6 

 

Βρίσκεται τρίτη κατά σειρά ελαττούμενης βαθμολογίας (64), ως προς τη συναι-

σθηματική νοημοσύνη.  Διαθέτει μια φυσική ευγένεια, προσπαθεί να είναι ορατή πα-
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ντού μέσα στο σχολείο κι έχει τον τρόπο της να περνάει το μήνυμα που θέλει, χωρίς να 

προσβάλλει τον άλλον. Ενστερνίζεται την άποψη ότι η διοίκηση είναι ομαδική δουλειά 

και δεν επιβάλλει ποτέ την άποψή της. Συζητάει το πρόβλημα με τον εκπαιδευτικό στη 

λογική να τον βοηθήσει και συνήθως η προσέγγισή της έχει αποτελέσματα. Καταφέρνει 

να επικοινωνήσει το όραμά της στο σύλλογο καθηγητών και βρίσκει πρόθυμους να εν-

στερνιστούν αυτό το όραμα, το οποίο τις πιο πολλές φορές  είναι αποτέλεσμα ζυμώσε-

ων της ομάδας. Παραδέχεται ότι έχει μια φήμη που την ακολουθεί κι ένα σύνολο χαρα-

κτηριστικών που τυγχάνουν σεβασμού κι ίσως αυτό παίζει κάποιο ρόλο στο να βρίσκει 

ανταπόκριση από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν στην 

υλοποίηση της όποιας ιδέας.  

 

Διευθυντής 7 

 

Έχει φέρει τη 2
η
 μικρότερη βαθμολογία (63) στη συναισθηματική νοημοσύνη. 

Είναι μάλλον τυπικός στην εκτέλεση των καθηκόντων του και επικαλείται συχνά, στις 

σχέσεις του με τους εκπαιδευτικούς, την «κανονικότητα των πραγμάτων» και την εύ-

ρυθμη λειτουργία του σχολείου. Όταν πρόκειται για σημαντικές ενημερώσεις ζητάει 

την αρωγή του συμβούλου παιδαγωγικής ευθύνης ή/και του συμβούλου ειδικότητας, 

ενώ η επικοινωνία του με τους γονείς αναφέρεται  κυρίως στον προγραμματισμό των 

τυπικών και καθιερωμένων εκδηλώσεων, στις οποίες η συνεργασία των κηδεμόνων εί-

ναι απαραίτητη. Παρόλο που σαν διευθυντής δεν έχει συναντήσει προβληματικές συ-

μπεριφορές εκ μέρους των εκπαιδευτικών, η αντιμετώπισή του είναι στη βάση της ίσης 

και δίκαιης μεταχείρισης και θεωρεί πως είναι καθήκον των εκπαιδευτικών να τον ενη-

μερώνουν για τα οποία προβλήματα έχουν. Δεν έχει πρόβλημα να πείσει τους καθηγη-

τές να υιοθετήσουν/υλοποιήσουν κάποια ιδέα και αυτό το καταφέρνει γιατί χρησιμο-

ποιεί το λογικό επιχείρημα της «έξωθεν» καλής εικόνας του σχολείου. 

 

Διευθυντής 9 

 

Είναι ο διευθυντής που έφερε τη χαμηλότερη βαθμολογία (61) στο εργαλείο μέ-

τρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης. Προτιμάει να καλεί το σύμβουλο παιδαγω-

γικής ευθύνης και να μην είναι μόνος, όταν πρόκειται να κάνει σημαντικές ενημερώσεις 

στους μαθητές ή/και στους εκπαιδευτικούς. Με τους τελευταίους η επικοινωνία του 

φαίνεται να έχει κάποια δυστοκία, ενώ με τους γονείς περιορίζεται στις απολύτως απα-
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ραίτητες πληροφορίες, με αποτέλεσμα να αγνοεί σημαντικές πληροφορίες για τους μα-

θητές του σχολείου. Είναι της άποψης ότι τα πράγματα έχουν δύο όψεις και προσπαθεί 

να πείσει, φέρνοντας τον συνομιλητή του σε αντιφάσεις. Δεν λειτουργεί εν θερμώ και 

βρίσκει προφάσεις για να θίξει δύσκολα θέματα με τους εκπαιδευτικούς. Δεν έχει κα-

ταφέρει πολλές φορές να περάσει τις ιδέες του στο σύλλογο καθηγητών και η συζήτηση 

για την υιοθέτηση των απόψεών του  δεν είναι πάντα αποτελεσματική. Βέβαια επιδιώ-

κει να δημιουργεί  προσωπικές σχέσεις, αλλά  η προσπάθεια αυτή προσανατολίζεται 

κυρίως σε θεσμούς ή συλλογικά όργανα, από τα οποία θα μπορούσε να διευκολυνθεί σε 

κάποια θέματα της σχολικής μονάδας.  

 

Συμπερασματικά, με βάση τις παραπάνω περιγραφές των διευθυντών/ριών και 

συγκρίνοντάς τες με τις τιμές συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως αυτές αποτυπώνο-

νται στον πίνακα 2, μπορούμε να πούμε πως η επικοινωνιακή τους  ικανότητα αυξάνε-

ται όσο αυξάνεται η συναισθηματική τους νοημοσύνη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η 

τελευταία καθορίζει τον/ην κάθε  διευθυντή/τρια. Η βαθμολογία στο MSCEIT λειτουρ-

γεί ως ένας τρόπος αποτύπωσης της συναισθηματικής τους νοημοσύνης και μάλιστα 

καταγράφει τις επιδόσεις τους μόνο στον τέταρτο κλάδο, αυτόν της διαχείρισης συναι-

σθημάτων. Oι διευθυντές 10 και 3 δείχνουν μεγαλύτερη επικοινωνιακή ικανότητα, δη-

λαδή είναι πιο αποτελεσματικοί και πιο ικανοί να χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους 

επικοινωνίας, ανάλογα με την περίσταση (καταλληλότητα επικοινωνίας). Επίσης είναι 

πιο «δημιουργικοί» ως προς τους τρόπους που χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν με 

όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και 

από τη μελέτη των Athanasoula – Reppa, Makri – Botsari, Kounenou, και Psycharis 

(2010), η οποία πραγματοποιήθηκε σε 6 δημοτικά σχολεία στην Ελλάδα και την Κύπρο 

και στην οποία φάνηκε πως οι διευθυντές που ανακαλύπτουν ή/και δημιουργούν νέους 

τρόπους επικοινωνίας, χρησιμοποιούν στοιχεία συναισθηματικής νοημοσύνης και είναι 

διευκολυντικοί και υποστηρικτικοί απέναντι στους γονείς των μαθητών.  Οι διευθυντές 

7 και 9 φαίνεται να μην είναι τόσο αποτελεσματικοί στην επικοινωνία, αφού δεν κατα-

φέρνουν πάντα να πείσουν τους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν τις ιδέες τους ή να 

δουν τα πράγματα από τη δική τους οπτική και είναι περισσότερο «συμβατικοί» στους 

τρόπους επικοινωνίας που χρησιμοποιούν απέναντι σε διαφορετικές καταστάσεις και 

άτομα. Η διευθύντρια 6 βρίσκεται κάπου στη μέση. Είναι αποτελεσματική στην επικοι-

νωνία, με έναν μάλλον συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας που στηρίζεται στη αρχή της 

ευγένειας  
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και του σεβασμού του άλλου. 

 

 Σε ότι αφορά το πώς αξιολογούν οι διευθυντές/ριες τον εαυτό τους, με βάση τις 

ερωτήσεις αυτοαναφοράς 7 και 8, ως προς την αποτελεσματικότητα και την καταλλη-

λότητα της επικοινωνίας αντίστοιχα, προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα.  

Ο Πίνακας 3  αντιπαραβάλλει  τα ποιοτικά  ευρήματα  των  πέντε διευθυντών/τριών   

όπως  προέκυψαν από τις απαντήσεις τους  στις  ερωτήσεις 7 και 8, με τις τιμές της  συ-  

ναισθηματικής τους νοημοσύνης και της αντιληπτής επικοινωνιακής τους ικανότητας 

με βάση το CCS.  

 

Πίνακας 3. Συναισθηματική νοημοσύνη, αντιληπτή επικοινωνιακή ικανότητα και αυτοα-

ξιολόγηση της επικοινωνιακής ικανότητας 

 

Ως προς την αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία (ερώτηση 7), οι απόψεις 

των διευθυντών/ριών δείχνουν μεγαλύτερη σύγκλιση από ότι οι απόψεις τους ως προς 

την καταλληλότητα. Όλοι/ες θεωρούν ότι είναι αρκετά έως πολύ αποτελεσματικοί/ές 

επικοινωνιακά, με την χαμηλότερη τιμή να δίνει η διευθύντρια 6 (4), ενώ την υψηλότε-

ρη ο διευθυντής 9 (5). Οι διευθυντές 10 και 3, ενώ φαίνεται να έχουν καλύτερες επικοι-

νωνιακές ικανότητες, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της συνέντευξης, σε σχέση 

με τους/ις διευθυντές/ριες 6, 7 και 9, εντούτοις αξιολογούν τον εαυτό τους με χαμηλό-

τερη βαθμολογία, ως προς την καταλληλόλητα, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις στην 

ερώτηση 8. Οι διευθυντές 7 και 9 δίνουν στον εαυτό τους από τις μεγαλύτερες τιμές 

(4,5 και 5 αντίστοιχα), όταν καλούνται να αυτοαξιολογηθούν ως προς την αποτελεσμα-

τικότητα και την καταλληλότητα της επικοινωνίας τους, ενώ οι απαντήσεις τους στις 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΡΙΕΣ MSCEIT CCS 

Ερώτηση 7  

Αξιολόγηση  

Αποτελεσμα-

τικότητας 

Ερώτηση 8  

Αξιολόγηση  

Καταλληλό-

τητας 

Διευθυντής 10 76 146 4,5 3 

Διευθυντής 3 71 147 4,5 3,5-4 

Διευθύντρια 6 64 151 4 4 

Διευθυντής 7 63 156 4-4,5 4,5 

Διευθυντής 9 61 150 5 5 
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ερωτήσεις της συνέντευξης τους τοποθετούν χαμηλά επικοινωνιακά. Μία εξήγηση θα 

μπορούσε να αναφέρεται στα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν τα εργαλεία αυτοανα-

φοράς, τα δεδομένα των οποίων «είναι ευάλωτα σε παράγοντες που μπορεί να τα επι-

μολύνουν… όπως η τάση (των συμμετεχόντων) να δώσουν όχι αυθεντικά προσωπικές 

αλλά κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις» (Πλατσίδου, 2010, σελ. 36). Αυτό θα μπορού-

σε να εξηγήσει και τα αποτελέσματα στο εργαλείο CCS, το οποίο είναι εργαλείο αυτο-

αναφοράς για τη μέτρηση της επικοινωνιακής ικανότητας και στο οποίο, όπως φαίνεται 

και στον Πίνακα 3, οι διευθυντές 10 και 3, παρόλο που έφεραν την υψηλότερη βαθμο-

λογία στο πεδίο της συναισθηματικής νοημοσύνης, δίνουν χαμηλότερες τιμές επικοινω-

νιακής ικανότητας με το εργαλείο CCS από τους διευθυντές 7 και 9, οι οποίοι έφεραν 

τη χαμηλότερη βαθμολογία στη συναισθηματική νοημοσύνη, όπως αυτή μετρήθηκε με 

το MSCEIT. Εξηγείται δηλ. η αρνητική συσχέτιση (Spearman rho=-.68) μεταξύ αντι-

κειμενικής συναισθηματικής νοημοσύνης και αντιληπτής επικοινωνιακής ικανότητας, 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, (σελ. 67). Μια άλλη εξήγηση της διάστασης ανάμεσα 

στην αντιληπτή επικοινωνιακή ικανότητα όπως μετρήθηκε με το CCS και στις ερωτή-

σεις αυτοαναφοράς 7 και 8 από τη μία και στην αντικειμενική επικοινωνιακή ικανότητα 

όπως αξιολογήθηκε με τη συνέντευξη από την άλλη, θα μπορούσε να είναι το γεγονός 

πως άτομα με χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη δεν έχουν καλή αυτοαντίληψη και 

αυτοεκτίμηση. Ως αυτοαντίληψη νοούνται οι πεποιθήσεις, απόψεις, στάσεις, γνώσεις 

που έχει κάποιος για τον εαυτό του, ενώ αυτοεκτίμηση είναι η γνώση της αξίας που έχει 

κάποιο άτομο. Κι ενώ δεν υπάρχουν δεδομένα για τη σχέση της συναισθηματικής νοη-

μοσύνης με την αυτοαντίληψη, λιγοστά ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι όσοι έχουν 

υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν και υψηλή αυτοεκτίμηση (Πλατσίδου, 2010).  

Επομένως οι διευθυντές 9 και 7 με τις δύο χαμηλότερες τιμές συναισθηματικής νοημο-

σύνης δείχνουν να μην έχουν την αυτογνωσία  που απαιτείται για να εκτιμήσουν αντι-

κειμενικά την επικοινωνιακή τους ικανότητα. 

 

Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι διευθυντές/ριες δείχνουν υψηλά επίπεδα 

επικοινωνιακής ικανότητας, όπως αυτά μετρήθηκαν με το εργαλείο CCS. Έχουν όλοι/ες 

τιμές πάνω από 108,  που αποτελεί το μέσο όρο και βρίσκονται κοντά στο 180, που α-

ποτελεί και την υψηλότερη βαθμολογία που μπορεί να πετύχει κάποιος. Επίσης,  οι δι-

ευθυντές/ριες που σημείωσαν υψηλές τιμές συναισθηματικής νοημοσύνης στο εργαλείο 

MSCEIT, φαίνεται να έχουν και καλύτερες επικοινωνιακές ικανότητες από τους/ις άλ-



93 

 

λους/ες, όπως αυτές αποτυπώθηκαν από τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις της συνέ-

ντευξης.  

 

10. Εφαρμογές της παρούσας έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης 

 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ συναισθηματικής 

νοημοσύνης και επικοινωνιακής ικανότητας των διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων, 

προσπαθώντας έτσι να καταδείξει τη σημασία αυτών των χαρακτηριστικών για την επι-

τυχή άσκηση του έργου τους. Πρόκειται για πρωτότυπη έρευνα καθόσον οι έννοιες αυ-

τές ναι μεν έχουν μελετηθεί μεμονωμένα στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο, εντούτοις 

είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η εύρεση σχέσης μεταξύ συναισθηματικής νοημο-

σύνης και επικοινωνιακής ικανότητας αναφορικά με το έργο της διοίκησης σχολικών 

μονάδων.  

 

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν πως οι διευθυντές/ριες που έχουν υψηλά ε-

πίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης έχουν και ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότη-

τες. Με δεδομένη τη σημασία της επικοινωνιακής ικανότητας των ηγετών στην επίτευ-

ξη των στόχων οποιουδήποτε οργανισμού, άρα και των εκπαιδευτικών μονάδων, όπως 

εξάλλου αποδεικνύεται από πλήθος μελετών και τονίστηκε επανειλημμένως στην εργα-

σία, γίνεται φανερό πως η βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων των διευθυ-

ντών/ριών θα έχει μόνο θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οι 

ικανότητες αυτές φαίνεται να βελτιώνονται όσο πιο ανεπτυγμένη συναισθηματική νοη-

μοσύνη έχουν οι διευθυντές/ριες. Επομένως, επιμορφωτικά προγράμματα βελτίωσης 

της συναισθηματικής νοημοσύνης των διευθυντών/τριών θα μπορούσαν να αποτελέ-

σουν ένα πρώτο βήμα για την καλύτερη προετοιμασία τους, ενόψει της ανάληψης θέ-

σης ευθύνης και της δημιουργίας στελεχών πραγματικών ηγετών της εκπαίδευσης.  

 

Βέβαια, αν δεν θέλουμε οι παραπάνω προτάσεις να μείνουν κενό γράμμα, θα 

πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διευθυ-

ντών/ριών, σύμφωνα με την οποία, και παρά τα διεθνώς ισχύοντα, μοριοδοτούνται τυ-

πικά προσόντα, άσχετα με το ρόλο για τον οποίο προορίζονται οι κάτοχοι αυτών των 

προσόντων και δεν μοριοδοτούνται  τίτλοι σχετικοί με την εκπαιδευτική διοίκηση και 

ηγεσία. Χρειάζεται να γίνει πεποίθηση σε αυτούς που χαράζουν την εκπαιδευτική πολι-

τική πως τα σχολεία πρέπει να διοικούνται από ανθρώπους που γνωρίζουν τα θέματα 
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ηγεσίας και ξέρουν πώς να διαχειριστούν τον ανθρώπινο παράγοντα. Η παρούσα έρευ-

να φιλοδοξεί να βάλει ένα μικρό λιθαράκι προς αυτήν την κατεύθυνση, αν τα αποτελέ-

σματά της, όπως και άλλων αντίστοιχων μελετών, ληφθούν υπόψη αφενός για τη δημι-

ουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων, αφετέρου για την αλλαγή του τρόπου επιλογής 

των διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων. 

 

11. Περιορισμοί της έρευνας 

 

Ο μικρός αριθμός (11)  των διευθυντών/ριών που εξετάστηκαν δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή συμπερασμάτων από τη χρήση του ποσοτικού εργαλείου μέτρησης της επικοι-

νωνιακής ικανότητας (CCS).  Η επιλογή του εργαλείου MSCEIT για τη μέτρηση της 

αντικειμενικής συναισθηματικής νοημοσύνης αφενός ξεπερνάει τα προβλήματα που 

δημιουργούν τα εργαλεία αυτοαναφοράς, αφετέρου, το γεγονός πως για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας μελετήθηκε μόνο ο κλάδος της διαχείρισης των συναισθημάτων, από 

το σύνολο των τεσσάρων κλάδων, θέτει έναν περιορισμό στην έρευνα. Κάποια άλλη 

μελέτη θα μπορούσε να εξετάσει και τους άλλους κλάδους (της αντίληψης, της χρήσης 

και της κατανόησης των συναισθημάτων), ενώ χρήσιμη θα ήταν η διερεύνηση της συ-

σχέτισης της συναισθηματικής νοημοσύνης και της επικοινωνιακής ικανότητας των δι-

ευθυντών/ριών σχολικών μονάδων με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων, σε ένα μεγαλύτε-

ρο δείγμα.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εργαλείο Μέτρησης Επικοινωνιακής Ικανότητας  

Communication Competence Scale (CCS) 

 

Τα παρακάτω αποτελούν δηλώσεις σχετικές με το πώς οι άνθρωποι επικοινωνούν, σε 

γενικές γραμμές, μεταξύ τους. Απαντήστε κάθε ερώτηση, έτσι ώστε να ταιριάζει με το 

στυλ επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε συνήθως, σε κοινωνικές καταστάσεις. Συμπλη-

ρώστε το ερωτηματολόγιο, δείχνοντας το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας, σημειώ-

νοντας:  

(5) Συμφωνώ απολύτως,  (4) Συμφωνώ, (3) Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 

 (2)  Διαφωνώ,  (1) Διαφωνώ απολύτως 

 

1. Μου είναι εύκολο να τα πηγαίνω καλά με τους άλλους ------------ 

2. Προσαρμόζομαι σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις ------------ 

3. Αντιμετωπίζω τους ανθρώπους σαν ξεχωριστά άτομα ------------ 

4. Συχνά διακόπτω τους άλλους ------------ 

5. Οι άλλοι θεωρούν ότι «κερδίζουν» όταν μιλάνε μαζί μου ------------ 

6. Συνδιαλέγομαι με τους άλλους αποτελεσματικά ------------ 

7. Είμαι καλός ακροατής ------------ 

8. Οι προσωπικές μου σχέσεις είναι ψυχρές και απόμακρες ------------ 

9. Είναι εύκολο -για κάποιον- να μου μιλήσει ------------ 

10. Δεν θα μπω σε συζήτηση με κάποιον, μόνο και μόνο για να αποδεί-

ξω ότι έχω δίκαιο 
------------ 

11. Η συμπεριφορά μου σε μια συζήτηση δεν είναι ήπια ------------ 

12. Αγνοώ τα αισθήματα των άλλων ------------ 

13. Γνωρίζω, σε γενικές γραμμές, πώς νιώθουν οι άλλοι ------------ 

14. Αφήνω τους άλλους να καταλάβουν ότι ξέρω τι εννοούν ------------ 

15. Καταλαβαίνω τους άλλους ανθρώπους ------------ 

16. Είμαι άνετος/η και χαλαρός/ή όταν μιλάω ------------ 

17. Ακούω τι μου λένε οι άλλοι ------------ 

18. Μου αρέσει να έχω στενές και προσωπικές σχέσεις με τους ανθρώ-

πους 
------------ 
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19. Σε γενικές γραμμές, ξέρω ποιο είδος συμπεριφοράς αρμόζει σε κάθε 

περίπτωση 
------------ 

20. Συνήθως δεν έχω παράλογες απαιτήσεις από τους φίλους μου ------------ 

21. Είμαι αποτελεσματικός/ή συνομιλητής/τρια ------------ 

22. Είμαι υποστηρικτικός/ή προς τους άλλους ------------ 

23. Δεν με πειράζει να συναντώ ανθρώπους που δεν γνωρίζω ------------ 

24. Εύκολα μπορώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση κάποιου άλλου ------------ 

25. Προσέχω το συνομιλητή μου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης ------------ 

26. Σε γενικές γραμμές, είμαι χαλαρός/ή όταν συνδιαλέγομαι με κά-

ποιον που μόλις γνώρισα 
------------ 

27. Ενδιαφέρομαι για το τι έχουν να πουν οι άλλοι ------------ 

28. Δεν παρακολουθώ πολύ καλά μια συζήτηση ------------ 

29. Απολαμβάνω τις κοινωνικές συναθροίσεις, όπου γνωρίζω καινούρ-

για άτομα 
------------ 

30. Είμαι συμπαθητικό άτομο ------------ 

31. Είμαι ευέλικτος/η ------------ 

32. Δεν φοβάμαι να μιλήσω σε πρόσωπα εξουσίας ------------ 

33. Οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε μένα, όταν έχουν προβλήματα ------------ 

34. Συνήθως λέω το σωστό πράγμα τη σωστή στιγμή ------------ 

35. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ εκφραστικά τη φωνή μου και το σώμα 

μου, προκειμένου να επικοινωνήσω 
------------ 

36. Είμαι ευαίσθητος/η στις ανάγκες των άλλων τη δεδομένη στιγμή ------------ 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ερωτήσεις συνέντευξης 

 

Στις ερωτήσεις θα χρειαστεί να απαντήσετε δίνοντας έμφαση στους τρόπους/μεθόδους 

επικοινωνίας. 

 

1
ος

 άξονας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  

 

1) Η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο που διευθύνετε, βιώνει 

αλλαγές στα προγράμματα σπουδών (π.χ. καινούργια αντικείμενα, αυξάνονται ή 

μειώνονται οι ώρες σε κάποια μαθήματα, ελαττώνονται τα εξεταζόμενα μαθή-

ματα) κι εσείς πρέπει να ενημερώσετε και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς 

των μαθητών σας γι αυτές τις αλλαγές. Με ποιους τρόπους θα επικοινωνήσετε 

τις αλλαγές αυτές στους εκπαιδευτικούς και με ποιους τρόπους στους γονείς;  

2) Έχει τοποθετηθεί καινούργιος εκπαιδευτικός στο σχολείο σας, που έχει και χρό-

νια προϋπηρεσίας και εμπειρία στην τάξη. Παρ’ όλα αυτά, μετά από λίγο καιρό 

αρχίζουν να ακούγονται παράπονα από τους γονείς (πως είναι ανεπαρκής ως 

προς το γνωστικό του αντικείμενο, γίνεται φασαρία στο μάθημά του κ.α.). Φυ-

σικά θα πρέπει να τον ενημερώσετε. Πώς θα χειριστείτε αυτή την κατάσταση; 

Δηλ. με ποιους τρόπους θα ενημερώσετε τον εκπαιδευτικό, χωρίς να φανεί πως 

του ασκείτε κριτική; (Λέξεις κλειδιά: Καταγγελία-παράπονα, συμβουλεύω-

νουθετώ, παρακινώ-παραινώ)  

 

2
ος

 άξονας: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

3) Έχετε μια άποψη/ιδέα/σχέδιο δράσης, που θα θέλατε να υιοθετηθεί  από τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. Πώς θα το καταφέρετε, χωρίς να φανεί πως 

τους το επιβάλλετε;   

4) Υπάρχει ένας εκπαιδευτικός στο σχολείο σας, ο οποίος συστηματικά έρχεται  

καθυστερημένος (παρόλο που δεν μένει μακριά), με αποτέλεσμα να καθυστερεί 

να μπει στην τάξη. Τον καλείτε στο γραφείο σας για να συζητήσετε το θέμα. 

Καταφέρατε να τον κάνετε να δει τη δική σας οπτική; Με ποιον/ποιους τρό-

πο/ους;  Είχε αποτέλεσμα ο τρόπος επικοινωνίας σας;  
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5) Ο υπουργός παιδείας υπέγραψε για υποχρεωτική παραμονή 30 ωρών των εκπαι-

δευτικών στο σχολείο. Στα πλαίσια αυτής της υπουργικής απόφασης, θέλετε να 

ενθαρρύνετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας να συνεργάζονται μεταξύ 

τους και να μοιράζονται πληροφορίες σχετικές με τα γνωστικά τους αντικείμενα 

και τις τεχνικές διδασκαλίας. Πώς  θα επικοινωνούσατε την ιδέα σας στους εκ-

παιδευτικούς, προκειμένου να τους πείσετε; (Δώστε παράδειγμα)  

 

Επίσης 

 

6) Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας οι 1-2 μεγαλύτερες ικανότητες επικοινωνίας 

που διαθέτετε;   

7) Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε με τους εκπαιδευτικούς φέρ-

νει αποτελέσματα; Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, πετυχαίνετε αυτό που επιδιώκε-

τε; Πόσο ικανοποιημένος/η νιώθετε σε μια κλίμακα από το 1-5 (όπου 1:καθόλου 

2: λίγο 3: μέτρια 4:αρκετά  5:πολύ) 

8) Θεωρείτε πως χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα λόγια την κατάλληλη στιγμή; Δη-

λαδή, προσαρμόζετε τον τρόπο επικοινωνίας σας ανάλογα με την περίσταση; 

(Παράδειγμα) . Σε μια κλίμακα από το 1-5 πόσο ικανοποιημένος/η αισθάνεστε 

με την ικανότητά σας να προσαρμόζετε τον τρόπο επικοινωνίας σας; (όπου 

1:καθόλου 2: λίγο 3: μέτρια  4:αρκετά 5:πολύ) 

 

 Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων: 

 

9) Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε; 

10) Πόσα χρόνια υπηρετείτε στο σχολείο ως διευθυντής/ρια; 

11) Το φύλο  

12) Ηλικία 

13) Σπουδές 

 

 

 

 

 


