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« Οη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο ελόο θαινύ Γηεπζπληή 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππό ηελ νπηηθή ησλ Γηεπζπληώλ, ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ. » 
 

Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ έλαλ «θαιφ ή απνηειεζκαηηθφ » Γηεπζπληή ππφ ηελ νπηηθή ησλ ηδίσλ, 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ καζεηψλ. Αξρηθά, ζην ζεσξεηηθφ κέξνο παξνπζηά-

δεηαη ε γεληθφηεξε έλλνηα ηεο εγεζίαο, νη δηάθνξεο ζεσξίεο ηεο θαη ν νξηζκφο ηνπ 

εγέηε. ηε ζπλέρεηα, ε κειέηε επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία φπνπ 

θαη αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο θαη ε ζχλδεζε ηεο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή εγεζία. Παξαηίζεληαη νξηζκέλεο πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ αζρνιήζεθαλ 

κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ δηεπζπληή γεληθφηεξα αιιά θαη πην ζπγ-

θεθξηκέλα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ φπσο εληνπίζηεθαλ ππφ ηελ νπηηθή ησλ δηεπζπληψλ, 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Έπεηηα, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα θαη ηα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο λνεκνζχλεο θαζψο θαη ε ζπλάθεηά ηεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία. 

Αθνινπζεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο, φπνπ γίλεηαη ε παξάζεζε ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ 

δηεπζπληψλ κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία, απφ ηηο ηξεηο νκάδεο, (54 

Γηεπζπληέο, 109 εθπαηδεπηηθνχο θαη 107 καζεηέο) θαζψο θαη ηελ ζχγθιηζε ή απφθιηζε 

ησλ απφςεσλ κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ νκάδσλ πάλσ ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηά.  

Ζ δηεμαγσγή ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ζηεξίδεηαη ζε εξσηεκαηνιφγην ησλ 

Γηακαληνπνχινπ θαη Πιαηζίδνπ (2014) κε βάζε ηηο Θεσξίεο, θαηά θχξην ιφγν ηνπ 

Goleman θαη ηνπ Bar-On. 

ηα απνηειέζκαηα βιέπνπκε ζηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά λα ζπκθσλνχλ θαη νη 

ηξεηο νκάδεο φπσο π.ρ. Αμηνπηζηία, Απηνέιεγρνο, Δπζπλεηδεζία, Οκαδηθφηεηα θαη πλ-

εξγαζία, Γηαρείξηζε πγθξνχζεσλ, Δπηθνηλσλία θαζψο θαη ζηα ηξία πην αζήκαληα 

φπσο π.ρ. Γηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά, Καηαιχηεο Αιιαγψλ θαη Γεκηνπξγία Γεζκψλ. 

ηελ ζπλέρεηα κε Αλάιπζε δηαθχκαλζεο γηα ζχγθξηζε ησλ απφςεσλ ησλ ηξηψλ νκάδσλ 

αλά δχν (Έιεγρνο Post Hoc) γίλεηαη θαλεξφ φηη ππάξρεη κεηαμχ δχν νκάδσλ, 

Δθπαηδεπηηθνί – Μαζεηέο θαη Γηεπζπληέο – Μαζεηέο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά.    

Λέμεηο – θιεηδηά : Δθπαηδεπηηθή εγεζία, πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, Γηεπζπληήο, 

Καιφο, Απνηειεζκαηηθφο.  



vi 
 

 « The emotional and social competencies of a good Secondary Education School 

Principal as perceived by the Principals, the teachers and the pupils. » 

 

Abstract 

This paper deals with the emotional and social abilities that characterize a "good or 

efficient" Principal - Manager as perceived by the Principals, the teachers and the 

pupils. 

Initially, the theoretical part presents the general concept of leadership, its various 

theories, and the definition of the leader. The study then focuses mainly on the 

educational leadership where the concept of effective leadership is analyzed and is 

linked to the educational leadership  

Previous studies have dealt with the skills of the effective manager in general and more 

specifically the skills identified from the perspective of Principals, pupils and teachers. 

Furthermore, the concept and theoretical models of emotional and social intelligence, as 

well as its relevance to the educational leadership, are presented. 

Following the research part, the importance of Emotional Intelligence characteristics of 

Directors in combination with their main aim of effective leadership are analysed by 

the three selected groups of our sample (54 Directors, 109 Teachers and 107 Students). 

The convergence or deviation of the views of the three groups is also given. 

Quantitative research is carried out in Secondary Education schools in Western 

Thessaloniki, based on a questionnaire of Diamantopoulou and Platsidou (2014) and 

theories mainly of Goleman and Bar-On. 

Regarding the results of the research, the agreement on the most important 

characteristics of Emotional Intelligence such as Reliability, Self-Control, Intelligence, 

Teamwork and Co-Work, Conflict Management, Communication between the three 

groups can be observed as well as on the three less significant ones such as Force-

making behaviour, Changing Catalyst and Bonding.  

Moreover, in order to compare the views of the three groups -two teams at a time- 

(Post Hoc Check) with the use of Variable Analysis, it can be noted that an important 

statistical difference between two groups, Teachers - Students and Directors – Students 

exists. 

 

Keywords: Educational leadership, Emotional intelligence, Effective, Good, Principal. 
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ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 
 

Δηζαγσγή 

 

Ποίημα ζηοςρ θίλοςρ 
 

Γελ κπνξώ λα ζνπ δώζσ ιύζεηο 

γηα όια ηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο ζνπ, 

νύηε έρσ απαληήζεηο 

γηα ηηο ακθηβνιίεο θαη ηνπο θόβνπο ζνπ ˙ 

όκσο κπνξώ λα ζ’ αθνύζσ 

θαη λα ηα κνηξαζηώ καδί ζνπ. 
 

Γελ κπνξώ λ’ αιιάμσ 

ην παξειζόλ ή ην κέιινλ ζνπ. 

Όκσο όηαλ κε ρξεηάδεζαη 

ζα είκαη εθεί καδί ζνπ. 
 

Γελ κπνξώ λα απνηξέςσ ηα παξαπαηήκαηα ζνπ. 

Μόλν κπνξώ λα ζνπ πξνζθέξσ ην ρέξη κνπ 

λα θξαηεζείο θαη λα κε πέζεηο. 
 

Οη ραξέο ζνπ, νη ζξίακβνη θαη νη επηηπρίεο ζνπ 

δελ είλαη δηθέο κνπ. 

Όκσο εηιηθξηλά απνιακβάλσ λα ζε βιέπσ 

επηπρηζκέλν. 
 

Γελ κπνξώ λα πεξηνξίζσ κέζα ζε όξηα 

απηά πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεηο, 

όκσο ζα ζνπ πξνζθέξσ ηνλ ειεύζεξν ρώξν 

πνπ ρξεηάδεζαη γηα λα κεγαινπξγήζεηο. 
 

Γελ κπνξώ λα απνηξέςσ ηηο νδύλεο ζνπ 

όηαλ θάπνηεο ζιίςεηο 

ζνπ ζθίδνπλ ηελ θαξδηά, 

όκσο κπνξώ λα θιάςσ καδί ζνπ 

θαη λα καδέςσ ηα θνκκάηηα ηεο 

γηα λα ηελ θηηάμνπκε μαλά πην δπλαηή. 
 

 

 

 

 

Γελ κπνξώ λα ζνπ πσ πνηνο είζαη 

νύηε πνηνο πξέπεη λα γίλεηο. 

Μόλν κπνξώ 

 

λα ζ' αγαπώ όπσο είζαη 

θαη λα είκαη θίινο ζνπ. 
 

Απηέο ηηο κέξεο ζθεθηόκνπλ 

ηνπο θίινπο κνπ θαη ηηο θίιεο κνπ, 

δελ ήζνπλ πάλσ 

ή θάησ ή ζηε κέζε. 
 

Γελ ήζνπλ πξώηνο 

νύηε ηειεπηαίνο ζηε ιίζηα. 

Γελ ήζνπλ ην λνύκεξν έλα νύηε ην ηειεπηαίν. 
 

Να θνηκάζαη επηπρηζκέλνο. 

Να εθπέκπεηο αγάπε. 

Να μέξεηο όηη είκαζηε εδώ πεξαζηηθνί. 
 

Αο βειηηώζνπκε ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο. 
 

Να αξπάδνπκε ηηο επθαηξίεο 

Να αθνύκε ηελ θαξδηά καο. 

Να εθηηκνύκε ηε δσή. 
 

Πάλησο δελ έρσ ηελ αμίσζε λα είκαη 

ν πξώηνο, ν δεύηεξνο ή ν ηξίηνο 

ζηε ιίζηα ζνπ. 
 

Μνπ αξθεί πνπ κε ζέιεηο γηα θίιν. 

Δπραξηζηώ πνπ είκαη. 
 

Από ηην ποιηηική ζςλλογή ηος                    

ΥΟΡΥΕ ΛΟΤΙ ΜΠΟΡΥΕ 

Με ην παξαπάλσ πνίεκα καο απνραηξέηεζε, απιά αιιά κε κεγάιε ζπγθίλεζε, ν 

δηεπζπληήο ηνπ Γπκλαζίνπ καο πνπ γηα 6 ρξφληα ήηαλ ζην ηηκφλη. Ζ ζεηεία ηνπ θαηά 

γεληθή νκνινγία απφ φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ καο ήηαλ 

πεηπρεκέλε θαη κε ζρεδφλ θαζνιηθή επηβξάβεπζε θαη απνδνρή απφ ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ ζπλαδέιθσλ ζε πνζνζηφ θνληά ζην 93%. 

Απηφο ήηαλ ν ζπηλζήξαο πνπ κνπ έδσζε ηελ ψζεζε ζηελ αλαδήηεζε ησλ ιφγσλ πνπ 

ηνλ έθαλαλ απνηειεζκαηηθφ εγέηε θαη αγαπεηφ ζηνπο ζπλαδέιθνπο, εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο καο. Πφζε ζεκαζία έρεη, ινηπφλ, ν εγέηεο, ζπλάδειθνο θαη δάζθαινο 

ηφζν ζηνλ καζεηή φζν θαη ζηνλ ππφινηπν πεξίγπξν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο;   
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1. Ηγεζία 
 

"Δίκαη απιώο έλαο ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο πνπ είλαη αιεζηλόο ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ."  

John Wooden 

1.1  Έλλνηα εγεζίαο 

ηελ επξχηεξε βηβιηνγξαθία ν νξηζκφο ηεο εγεζίαο ζεσξείηαη ακθηιεγφκελνο. Ο Rost 

(1993) αλαθέξεη 221 νξηζκνχο ηεο εγεζίαο ελψ ν Bass (2008) ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη 

ιφγνο γηα ηελ εχξεζε ελφο εληαίνπ νξηζκνχ θαζψο εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαδεηά ην άηνκν. Έηζη, πιεζψξα εξεπλψλ, φπσο ηνλίδεη ν Yukl 

(2009), αζρνιήζεθε κε ηηο ζεσξίεο θαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εγεζίαο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηθαλνχ εγέηε θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο 

εγεζίαο ζηελ θνηλσλία. Πνιιέο απφ απηέο ηηο έξεπλεο πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο εγεζίαο κέζα απφ ηε ινγηθή ζθέςε αιιά ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία 

επηρεηξείηαη ν νξηζκφο ηεο εγεζίαο κε ζπλδπαζκφ ινγηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

χκθσλα κε ηνπο Stogdill (1950) ; Koontz θαη O‟Donnel (1982) θαη φπσο αλαθέξεη ν 

Καηζαξφο (2008:96) «Ηγεζία είλαη ε δηαδηθαζία επεξεαζκνύ ησλ δξάζεσλ κηαο 

νξγαλσκέλεο νκάδαο αηόκσλ, έηζη ώζηε λα εξγαζηνύλ πξόζπκα γηα ηελ επίηεπμε 

νκαδηθώλ ζηόρσλ». Ο Καηζαξφο, επηπιένλ, ηνλίδεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ εγεζίαο – 

ηθαλφηεηα επηξξνήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ θαη εμνπζίαο – δνκηθή φςε ηεο 

δχλακεο. Μεηαγελέζηεξε έλλνηα ηεο εγεζίαο είλαη απηή πνπ επζχλεηαη γηα ηελ 

πξαγκάησζε ζηφρσλ κέζα απφ ζπλεπή ζπλεξγαηηθή δξάζε έρνληαο σο φπια δηάθνξα 

πιηθά εθφδηα θαη ηνπο αλζξψπνπο γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Ololube, 2013). 

 

1.2  Οξηζκόο ηνπ Ηγέηε      

Ίζσο φινη θξχβνπκε έλαλ „εγέηε‟ κέζα καο. 

«Τνλ άξρνληα ηξηώλ δεη κεκλήζζαη: όηη αλζξώπσλ άξρεη· όηη θαηά λόµνπο άξρεη θαη όηη 

νπθ αεί άξρεη.» 

«Ο εγέηεο νθείιεη λα ζπµάηαη ηξία πξάγµαηα: όηη θπβεξλάεη αλζξώπνπο· όηη θπβεξλά 

ζύµθσλα µε ηνπο λόµνπο θαη όηη δε ζα θπβεξλά γηα πάληα.» 

Αγάθων, απσαίορ ηπαγικόρ, 5ος π.σ. αιών 
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πσο αλαθέξεη ν Γεκεηξνχιεο (2013), ε αμία θαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ εγέηε 

αλαδεηθλχεηαη κε ηελ χπαξμε ησλ αθνινχζσλ ή νπαδψλ, ησλ «followers». Υσξίο  

απηνχο ν εγέηεο είλαη άλεπ αληηθεηκεληθήο αιιά θαη ππνθεηκεληθήο ζθνπηκφηεηαο. Ζ 

ζχγρξνλε κειέηε ηεο εγεζίαο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη απνηειεί 

νξφζεκν ε έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγεζίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Terman 

(1904). Μέζα απφ ηελ νπνία αλαδείρζεθε ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο εγέηεο θαη πψο ηα ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο ζε ζπζρέηηζε κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ εθάζηνηε 

επηθξαηνχζα θαηάζηαζε. Έλα απφ ηα απηά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 

δηακφξθσζε κηαο εγεηηθήο θπζηνγλσκίαο ζεσξήζεθε ην ήζνο, δειαδή ε εζηθή 

ππφζηαζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αηφκνπ πνπ θαιείηαη λα αζθήζεη εγεζία. Ο Bernanrd M. 

Bass (2008:103) απνδίδεη ζηα γλσξίζκαηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ εγέηε ηα παξαθάησ: 

«ηελ αθεξαηόηεηα, ηελ ηηκηόηεηα, ηελ εζηθή ζπιινγηζηηθή, ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη 

ηελ πεηζαξρία.» 

Ο εγέηεο είλαη απηφο πνπ επεξεάδεη θαη θαηεπζχλεη ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο 

απνηειψληαο παξάδεηγκα ν ίδηνο αιιά θαη κέζα απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνπο 

άιινπο θαη φρη κφλν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ αλαγθψλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα θαηαθέξλεη λα θεξδίδεη ηελ ζπκπάζεηα, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο. Ο εζηθφο εγέηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ εμνπζία πνπ ηνπ έρεη 

παξαρσξεζεί γηα ην θνηλφ θαιφ θαη φρη γηα ηελ επηβνιή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νθέινπο 

(Εαβιαλφο, 1998). Με παξφκνην ηξφπν δξα θαη έλαο Γηεπζπληήο φηαλ αλαζέηεη 

θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη ηνπο καζεηέο αιιά θαη φηαλ 

πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα φπνπ αλαιακβάλεη πνιιέο θνξέο άκεζε δξάζε γηα ηελ 

επίιπζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Απαηηνχληαη πνιιά πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί 

απνηειεζκαηηθά κηα ζχγθξνπζε. Ο εγέηεο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξέρεη 

δηεπθνιχλζεηο, κπνξεί λα βνεζά ηηο αληαγσληζηηθέο νκάδεο λα εξγαζηνχλ καδί γηα έλα 

ζθνπφ. Παξάιιεια, παξέρεη ζηήξημε θαη ελζάξξπλζε, κεηψλεη ηελ έληαζε, 

ελαξκνλίδεη θαη αληηκεησπίδεη ηηο παξεμεγήζεηο αιιά θαη ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

(Fisher, 2000). Δπηπιένλ, ε πηνζέηεζε θάπνησλ ζηφρσλ, ε χπαξμε θνηλνχ νξάκαηνο, 

θαζψο θαη φια ηα πξνεγνχκελα ηείλνπλ πξνο έλα εζηθφ κνληέιν εγεζίαο, ζην νπνίν ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλάδεημε 

ελφο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο πνπ επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη.  

Ζ δξάζε ηνπ εγέηε δε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθή αλ δελ βαζίδεηαη 

ζηελ επηθνηλσλία. Οη Luthra θαη Dahiya (2015) παξνπζηάδνληαο ην λνεηηθφ κνληέιν 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηνπ εγέηε ππνζηεξίδνπλ φηη κέζσ απηήο 

επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο, αλαπηχζζεηαη ε 

εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο αθνχ ππάξρνπλ μεθάζαξνη ζηφρνη. Έηζη ε  

χπαξμε επράξηζησλ ζρέζεσλ θαη θαιψλ ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο βνεζά ζηελ 

ηδαληθφηεξε παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ σο αηφκσλ-κειψλ ελφο ζπλφινπ, 

νδεγψληαο ζηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο νκάδαο θαη ηέινο, φια απηά έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ πςειή παξαγσγηθφηεηα. 

Σν ζπλαίζζεκα είλαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έλσλε δηαρξνληθά πνιηηηζκνχο  

θαη ιανχο θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ εγεηηθψλ κνξθψλ. Αλ θάλνπκε 

κηα ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ζηελ πνιηηηζκηθή δηαδξνκή ησλ ιαψλ ζα βξνχκε 

παξαδείγκαηα φπνπ κεγάιεο νκάδεο ή θαη ιανί, φηαλ είραλ ηνλ θίλδπλν θαη ηελ απεηιή 

πξν ησλ ππιψλ, αλαδεηνχζαλ ηελ ζηγνπξηά θαη ηελ θαζνδήγεζε απφ έλαλ εγέηε 

(Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A., 2002). 

 

1.3  Θεσξίεο εγεζίαο 

Ο Καηζαξφο, (2008) πξαγκαηνπνηεί κηα πξνζέγγηζε κέζσ ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ 

Leithwood θαη Duke (1999)  θαη αλαιχεη ηνπο παξαθάησ, ρσξίο δηαθξηηά φξηα κεηαμχ 

ηνπο, ηχπνπο εγεζίαο ζε έμη θαηεγνξίεο: 

Δθπαηδεπηηθή εγεζία   

Ο ηχπνο εγεζίαο πνπ ζεσξείηαη φηη «εζηηάδεη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

θαηά ηελ εκπινθή ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αλάπηπμε 

ησλ καζεηώλ»  (Leithwood & Duke, 1999:47).       

                           

Γηνηθεηηθή ή δηαρεηξηζηηθή  

Ο ηχπνο εγεζίαο πνπ εζηηάδεη ζηελ «ζηηο ιεηηνπξγίεο, ζηνπο ζθνπνύο ή ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ εγέηε θαη ππνζέηεη όηη, αλ απηέο νη ιεηηνπξγίεο δηεθπεξαησζνύλ 

ηθαλνπνηεηηθά, ε εξγαζία ησλ ππόινηπσλ κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ ζα δηεπθνιπλζεί»  

(Leithwood & Duke, 1999:52-3). 
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Ηζηθή 

Δπηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνλ εζηθφ θψδηθα ηνπ εγέηε. Χο κνληέιν εγεζίαο 

ζπκπεξηιακβάλεη θαλνληζηηθέο, δεκνθξαηηθέο θαη ζπκβνιηθέο έλλνηεο ηεο εγεζίαο 

(Leithwood, Jantzi & Steinbach, 1999). Ζ πξνζέγγηζε είλαη παξφκνηα κε ην 

κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν κε ηελ δηαθνξά φηη ζηελ εζηθή εγεζία επηθξαηεί κία πην 

ηζρπξή βάζε αμηψλ, πνπ κπνξεί λα είλαη πλεπκαηηθή. Οη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο είλαη 

απηνί, πνπ κέζα απφ ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ζα απνηειέζνπλ νη ίδηνη εζηθά 

πξφηππα. Ο δίθαηνο θαη εηιηθξηλήο απηφο ηξφπνο ζα βνεζήζεη ζηελ ελζάξξπλζε ησλ 

άιισλ, ελψ νη ίδηνη ζα απνθχγνπλ ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο (Robbins & Judge, 2011).  

Ζ εζηθή εγεζία ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο :  

 ηνλ εζηθό ραξαθηήξα ηνπ εγέηε   

 ηελ εζηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ αμηώλ ηνπ εγέηε  

 ηελ εζηθή ησλ επηινγώλ θαη ησλ ελεξγεηώλ πνπ ζπκκεηέρεη ν εγέηεο ζε ζπιινγηθό 

επίπεδν (Fry & Slocum, 2008). 

Ζ εζηθή εγεζία (moral leadership) πξνζθέξεη ζην ζρνιείν κία ζαθή αίζζεζε ζθνπνχ 

(Bush & Glover, 2003). ην κνληέιν απηφ απαξαίηεηεο αμίεο θξίλνληαη φζεο 

πηνζεηήζεθαλ θαη πξνβιήζεθαλ κε ην Ν. 1566/85 θαζψο επίζεο θαη ε ηζφηεηα 

επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε ηζνηηκία, ε αιιειεγγχε, ε απηνλνκία θ.ά..  

Σπκκεηνρηθή 

Μνληέιν επίζεο αξθεηά ζπλαθέο κε ην εζηθφ φπνπ ν θεληξηθφο εγεηηθφο ξφινο πξέπεη 

λα είλαη ε πξνψζεζε νκαδν-ζπλεξγαηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ. Δίλαη βαζηζκέλν ζε 

ηξεηο έλλνηεο: α) ε ζπκκεηνρή ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ  β) 

επηβάιιεηαη κε βάζε ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο (εζηθή εγεζία) θαη γ) όινη νη εκπιεθόκελνη 

έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο εμνπζία θαη δπλαηόηεηα επηξξνήο ζε ιήςεηο απνθάζεσλ ζηνλ 

νξγαληζκό (Leithwood & Duke, 1999).   

Δλδερνκεληθή 

Ο ηχπνο εγεζίαο πνπ εζηηάδεη ζην «πώο νη εγέηεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο 

νξγαλσηηθέο ζπλζήθεο ή ζηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ» (Leithwood & 

Duke, 1999:50-1). 
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Μεηαζρεκαηηζηηθή 

Ο ηχπνο εγεζίαο πνπ εζηηάδεη ζηελ επηξξνή σο πξνο «ηηο δεζκεύζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηεο 

ησλ κειώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ» (Leithwood & Duke, 1999:48-9). Δπίζεο ν 

Leithwood (1994) εληνπίδεη νθηψ δηαζηάζεηο απηήο ηεο εγεηηθήο πξαθηηθήο ζηελ 

εθπαίδεπζε:  

α) ζηε δεκηνπξγία νξάκαηνο                                       

β) ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζηόρσλ  

γ) ζηελ πξνζθνξά εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο                      

δ) ζηελ παξνρή πξνηύπσλ 

ε)  ζηελ παξνρή δηαλνεηηθήο παξαθίλεζεο                   

ζη) ζηελ θαιιηέξγεηα πξνζδνθηώλ  

δ) ζηε δηακόξθσζε θνπιηνύξαο                     

ε) ζηελ αλάπηπμε δνκώλ ζπκκεηνρηθόηεηαο. 

Ο Bass (1985), επηπιένλ, επεξεαδφκελνο απφ ηηο ζεσξίεο ηνπ Burns δίλεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ ζπλαιιαθηηθή εγεζία. Ζ ζεσξία απηή βαζίδεηαη ζην αίζζεκα ηεο 

αληαιιαγήο κεηαμχ εγέηε θαη πθηζηακέλσλ θαηά ηελ νπνία ν εγέηεο παξέρεη απηφ πνπ 

νη πθηζηάκελνη ηνπ αλαδεηνχλ πξνζδνθψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ ν ίδηνο αλαδεηά 

απφ απηνχο. Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα, ηνλίδνπλ φηη ε 

ζπλαιιαθηηθή κνξθή εγεζίαο παξαηεξείηαη θπξίσο ζε ζρνιεία φπνπ νη δηεπζπληέο-

εγέηεο είλαη αξθεηά θηιφδνμνη, αλαδεηνχλ ηελ αλαγλψξηζε ηελ εμνπζία θαη έηζη, 

πξνζπαζνχλ λα ηελ απνθηήζνπλ κέζσ ηεο εμαξηψκελεο αληακνηβήο (Κπξηαηδάθνπ, 

2009). Δπηπιένλ,  λεψηεξεο έξεπλεο ζε ζρνιεία ηεο Αηηηθήο ζπκπέξαλαλ φηη φρη κφλν 

νη εγέηεο πξνζδνθνχλ ηελ αλαγλψξηζε αιιά θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί επηδηψθνπλ 

ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνπο Γηεπζπληέο ηνπο (Εκπαίλνο & Γηαλλαθνχξα, 2010). Ζ 

ακνηβαία αλαγλψξηζε είλαη θαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ βνεζάεη ζην λα επηθξαηεί έλα 

θαιφ ζρνιηθφ θιίκα βαζηδφκελν ζηελ κεηαμχ ηνπο εκπηζηνζχλε (Ράπηε, 2016).  Πέξα 

απφ ηελ Διιάδα, βέβαηα, ε μέλε βηβιηνγξαθία παξαζέηεη αξθεηέο έξεπλεο απφ ηηο 

νπνίεο άιιεο είλαη ππέξ θαη άιιεο θαηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο εγεζίαο ζεσξψληαο 

ηελ μεπεξαζκέλε. Ο Barburo Jr. (2005) ηνλίδεη φηη δελ έρεη μεπεξαζηεί αθφκα δηφηη 

βαζίδεηαη ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ.  

Αξθεηνί ζεσξνχλ ή εμηζψλνπλ ηελ ραξηζκαηηθή κε ηελ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία. Σν 

ράξηζκα, φπσο αλαθέξεη ν Polychroniou (2009), είλαη κηα πνιχπιεπξε δηαπξνζσπηθή 

ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εγέηε θαη ηνπο νπαδνχο ηνπ. Απηή γίλεηαη απνδεθηή, 
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παξαθηλεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή, κε φξακα, θαληαζία, ρσξίο ηελ ηξνρνπέδε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ, κε δηάζεζε γηα αιιαγέο κέζα απφ θνηλσληθά θηλήκαηα (Hellriegel & 

Slocum, 2004) θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζπληαχηηζε εγέηε - νπαδψλ. Έλα αξλεηηθφ ζε 

απηφλ ηνλ εγέηε είλαη φηη δελ γλσξίδεη ηα φξηα ηνπ θαη κπνξεί λα θαηαζηξέςεη φηη 

έθαλε κέρξη ηφηε. Ζ ραξηζκαηηθή εγεζία επίζεο απνηειεί έλα ιηγφηεξν δηαθξηηφ ζηπι 

εγεζίαο ζε ζρέζε κε άιια (Bell, 2013) θαη κάιηζηα αξθεηνί ην ελζσκαηψλνπλ ζε κηα 

απφ ηηο ζπληζηψζεο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο.   

Ζ κεηάβαζε ζε πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ιεηηνπξγεί 

πεξηζζφηεξν ζαλ βαξφκεηξν ππέξ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη φρη απηή ηεο 

ραξηζκαηηθήο. Ο ραξηζκαηηθφο εγέηεο ζήκεξα, παξφια ηα πινχζηα ηαιέληα πνπ 

δηαζέηεη, αληηθαζίζηαηαη πιένλ φρη απφ άιιν άηνκν αιιά απφ πεξηζζφηεξα, ηα νπνία 

πιένλ ιεηηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθά σο νκάδα γηα λα ππνζηεξίδνπλ, λα βγάδνπλ ζε πέξαο 

πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο ζχλζεησλ νξγαληζκψλ θαη ηα νπνία ζπλαπνθαζίδνπλ 

(Dieronitou, 2014). πλερίδνληαο ε ίδηα, αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη 

πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη ηελ παξαπάλσ άπνςε κέζα απφ ηηο πξνθιήζεηο ηεο λέαο 

ρηιηεηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα γξάθεη φηη είλαη «ε ππεξβνιηθά κεγάιε πίεζε πνπ πξνθύπηεη 

από εμσηεξηθέο απαηηήζεηο γηα ηα ζρνιεία όπσο ε έκθαζε ζηελ βειηίσζε ησλ εζληθώλ  

δεηθηώλ  ζρνιηθήο  επίδνζεο  θαη  ε  ηαπηόρξνλε  δηαηήξεζε  ηεο  απηνλνκίαο  θαη 

δύλακεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ» (Dieronitou, 2014:38). 

πσο αλαθέξεη αξγφηεξα ν Bush (2015) κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηα 

αξρηθά, θχξηα κνληέια εγεζίαο, πνπ είραλ παξνπζηαζηεί ζηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο 

απφ πνιινχο εξεπλεηέο θαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο Leithwood, Jantzi θαη Steinbach (1999), 

είηε επίζεο απφ ηνλ ίδην Bush (2011), είηε ζε ζπλεξγαζία  Bush θαη Glover (2014), 

απμάλεη ηνλ αξηζκφ ηνπο ζε ελλέα θαη κηιά γηα ηελ ζπζρέηηζε ηνπο κε ηελ ζρνιηθή 

εγεζία. Απηά ηα κνληέια εγεζίαο αλαθέξνληαη παξαθάησ :  

1. Γηεπζπληηθή εγεζία 

2. Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

3. Σπλαιιαθηηθή εγεζία 

4. Ηζηθή εγεζία 

5. Σπκκεηνρηθή εγεζία 

6. Καηαλεκεκέλε εγεζία 

7. Δθπαηδεπηηθή εγεζία 

8. Μεηακνληέξλα εγεζία 

9. Δλδερνκεληθή εγεζία  



8 
 

 

2. Δθπαηδεπηηθή εγεζία 

 

2.1  Θεσξία Δθπαηδεπηηθήο εγεζίαο 

Ζ εθπαίδεπζε παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηφκσλ θαη ζηελ 

δεκηνπξγία «πιεξνθνξεκέλσλ» καζεηψλ πνπ δξνπλ ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή 

θνηλφηεηα (Νηθνιάνπ, 2005). πσο παξαηεξείηαη ζε θάζε νξγαλσκέλε νκάδα, έηζη θαη 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ε ζπκπεξηθνξά θαη ε πξνζσπηθφηεηα ελφο αηφκνπ – ηνπ εγέηε -  

είλαη ζεκαληηθή θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη έληνλα ηφζν ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νκάδαο φζν θαη ηελ ζρνιηθή κνλάδα ζην ζχλνιφ ηεο. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ε 

κνξθή εγεζίαο ζηελ ζρνιηθή νληφηεηα έρεη ζεκεηψζεη κεγάιεο αιιαγέο θαη έρεη 

επεξεαζηεί απφ έλλνηεο φπσο ε ζπιινγηθφηεηα, ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ην ήζνο θαη ε 

αθεξαηφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ νη νπνίεο απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

κηαο πην ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ παιαηφηεξα (Barth, 1990).   

Οη Leithwood θαη Duke (1999), φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, αξρηθά παξνπζίαζαλ 

ηελ έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο σο ηνλ ηχπν ηεο εγεζίαο ν νπνίνο 

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο απνηέιεζκα ησλ 

πξνζπαζεηψλ θαη ελεξγεηψλ πνπ πηνζεηνχλ ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ. O Murphy (2002), κέζα απφ ηελ κειέηε ηνπ, αθήλεη λα θαλεί ε 

αλαγθαηφηεηα απαγθίζηξσζεο απφ ην απιφ παξαδνζηαθφ λφεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εγεζίαο θαη ε κεηαβνιή απηήο πξνο ην ζχγρξνλν επαγγεικαηηθφ πξφηππν. Σν πξφηππν 

απηφ ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο αμίεο: α) ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζύλε, β) ηε δεκνθξαηηθή θνηλσλία, θαη γ) ηε ζρνιηθή βειηίσζε θαη ζεκειηώλεηαη 

ζηα πιαίζηα ηεο γεληθόηεξεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο. Ζ Ζγεζία ζήκεξα μεθεχγεη απφ ηα 

ζηελά φξηα κηαο θνηλήο εξγαζίαο θαη κεηαηξέπεηαη ζε απνζηνιή, εζηηάδεη ζε δεηήκαηα 

αμηψλ θαη εζηθήο, επεξεάδεη ηε ιήςε θαζεκεξηλψλ απνθάζεσλ θαη, φπσο αλαθέξεη ν 

Sergiovanni (1989:34), "Σν θαζήθνλ ηνπ εγέηε είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα εζηθή ηάμε 

πνπ δεζκεχεη ηφζν ηνπο εγέηεο φζν θαη ηνπο νπαδνχο ηνπο κε έλα ζχλνιν θνηλψλ 

αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ". 

Ζ Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ, ζηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζηε 

βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο (Everard, 1999:105). Απηφ θαίλεηαη θαη ζε 
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κεηαγελέζηεξεο κειέηεο, φπνπ νη Leithwood, Mascall, θαη Strauss (2009b) παξαζέηνπλ 

ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο φπσο είλαη α) ε «ράξαμε 

πξνζαλαηνιηζκνχ», β) ε «αλάπηπμε αλζξψπσλ», γ) ν «επαλαζρεδηαζκφο ηεο 

εξγαζίαο», θαη δ) ε «δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο». 

Μηα αθφκε πηπρή ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο απνηειεί ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ πνιηηηθή. 

ηελ Διιάδα ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο αζθείηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε κέζσ ηνπ 

Τπνπξγηθνχ επηηειείνπ Παηδείαο (Τπνπξγφο, Τθππνπξγνί θαη Γεληθφο Γξακκαηέαο) 

θαη αθνινπζνχλ ηα κνλνκειή φξγαλα δηνίθεζεο κέρξη θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ. Έηζη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία επεξεάδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

εθάζηνηε επηινγέο ηεο θπβέξλεζεο ελψ ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αθνξά ζηνλ ηξφπν 

πνπ δηνηθνχλ νη θπβεξλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο (Μπάθαο, 

2014). Δηδηθφηεξα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη  ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζχκθσλα κε 

ηνλ Παπαδάθε (2003): 

 ζπλδέεηαη κε ηηο επηινγέο ελόο ή πεξηζζόηεξσλ πνιηηηθώλ πξνζώπσλ θαζώο θαη κε ηα 

απνηειέζκαηα απηώλ ησλ επηινγώλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε  

 ζρεηίδεηαη κε κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε κέηξσλ δξάζεο, πνπ αλαθνηλώλνληαη ζηα 

πιαίζηα ελόο πνιηηηθνύ ιόγνπ ή κηαο λνκνζεζίαο  

 δηαθξίλεηαη ζηε καθξν-εθαξκόζηκε πνπ αθνξά ηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη 

ζρεδηάδεηαη από ηα αξκόδηα όξγαλα ζε θεληξηθό επίπεδν θαη ζηε κηθξν-εθαξκόζηκε πνπ 

ζρεδηάδεηαη ζε ηνπηθό επίπεδν θαη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ κηαο πην 

πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο  

 εθαξκόδεηαη ζε θάζε θξάηνο θαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ώζηε λα έρεη απνηειεζκα-

ηηθόηεηα θαη λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο, ζηελ νπνία αζθείηαη  

 είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην θνηλσληθό, πνιηηηθό, νηθνλνκηθό θαη ηδενινγηθό 

πιαίζην ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία παξάγεηαη, θαη πξνηείλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκνζηεί. 

Έηζη, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη απνηέιεζκα δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη ε Πνιηηεία, ε Σνπηθή απηνδηνίθεζε, ε 

Δθπαηδεπηηθή κνλάδα, νη γνλείο θ.α. νη νπνίνη ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ 

εθπαίδεπζε. πσο ηνλίδεη θαη ν Καηζαξφο (2008), ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

επεξεάδεηαη απφ ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηεο θνηλσλίαο θαη ηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή 
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ηδενινγία πνπ πηνζεηείηαη. Πνιιέο θνξέο ε ηδενινγία απηή είλαη απνηέιεζκα 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Μπηιάιεο, 2008). Έηζη, φπσο 

ζηελ θνηλσλία ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

επεξεάδεηαη απφ ηελ εμνπζία, παξνκνίσο θαη ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν δηακνξθψλεηαη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ νξγάλσζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο (αΐηεο, 2008).  

 

2.2  Η ζεκαζία ηεο ζρνιηθήο δηεύζπλζεο 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ ην γεγνλφο φηη αλ πξαγκαηηθά ζέινπκε λα απνιαχζνπκε ηελ 

πξφνδν ησλ καζεηψλ, δελ έρνπκε παξά λα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηνπο δχν 

βαζηθνχο ππιψλεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ζηνπο Δθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

Γηεπζπληέο. Οη ηδαληθέο ζπλζήθεο θαη ε θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο δεκηνπξγεί 

ζσζηνχο, ζπλεξγάζηκνπο Δθπαηδεπηηθνχο θαη απνηειεζκαηηθνχο Γηεπζπληέο εγέηεο. 

Απηφ έρεη δηαπηζησζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εθπφλεζε πιεζψξαο εξεπλψλ θαη 

κειεηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα αιιά θαη ζπλερίδνληαη. 

Μπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζηελ εμαεηή πνιχπινθε θαη πνιχπιεπξε έξεπλα ησλ 

Wahlstrom, Louis, Leithwood, θαη Anderson, (2010). Μέζα απφ ην πιαίζην ηνπ 

ζρήκαηνο 1. πνπ θαζνδήγεζε ηελ έξεπλα ηνπο θαίλεηαη ε άκεζε ζπζρέηηζε ησλ 

ζπλζεθψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία θαη 

απηή, αθνχ ζηεξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πιηθά κέζα θαη φπνηα άιια, βνεζά ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. ηελ ζπλέρεηα έκκεζα έξρεηαη θαη ε αχμεζε ζηα επίπεδα 

κφξθσζεο ησλ ζπνπδαζηψλ. Δπίζεο νη Wahlstrom θαη ζπλεξγάηεο, (2010) ηνπ 

αλαθέξνπλ πέληε ηχπνπο ελδείμεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κειέηεο κηθξήο ή κεγάιεο 

θιίκαθαο απφ φπνπ είλαη θαλεξή ε επίδξαζε ησλ εγεηψλ ζηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ 

κφξθσζεο ησλ ζπνπδαζηψλ. ηνλ ηξίην κάιηζηα, απφ ηνπο πέληε ηχπνπο πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζε κειέηεο γχξσ απφ ηηο επηδξάζεηο εμεηδηθεπκέλσλ πξαθηηθψλ 

εγεζίαο έξρνληαη νη Waters, Marzano, θαη McNulty, (2003) λα επεθηείλνπλ ηελ 

θαηαλφεζή καο εληνπίδνληαο 21 ηνπιάρηζηνλ επζχλεο θαη ζπκπεξηθνξέο εγεηψλ κε 

ηελ κέζε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηα επίπεδα κφξθσζεο ησλ ζπνπδαζηψλ.    
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ρήκα 1. Δπηξξνέο εγεζίαο ζηε κάζεζε ησλ ζπνπδαζηψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή : Leithwood, Louis, Anderson, & Wahlstrom (2004). 

Οη εγέηεο ησλ ζρνιείσλ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ δηαθνξά εθφζνλ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα: α) λα αλαπηχζζνπλ ηνλ απηνέιεγρν θαη λα βειηηψλνληαη βιέπνληαο ηηο 

αδπλακίεο ηνπο, β) λα είλαη θνληά ζε φινπο ελζαξξχλνληαο ηνπο θαη δεκηνπξγψληαο 

έλα ζεηηθφ θιίκα θαη φξακα, γ) λα πξνρσξνχλ φινη καδί επαηζζεηνπνηεκέλνη 

θνηλσληθά, θαη δ) λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ άιισλ. πσο ηζρπξίδνληαη νη Comer, Darling-Hammond, Goleman Shriver θαη  

Buffett (2015), νη παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη 

κεηξήζηκα, θαζψο παξαηεξνχληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζηε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ζην γεληθφηεξν ζεηηθφ θιίκα πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

δεκηνπξγείηαη. Οη ίδηνη θαηαιήγνπλ φηη, κέζα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, είλαη δπλαηφ νη δηεπζπληέο λα θζάζνπλ ζε ηέηνηα επίπεδα 

πνπ ζα γίλεη θαλεξή απηή ε δηαθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο εγεζίαο ηνπο, αιιά ζα 

βνεζήζνπλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηα 

πιαίζηα ηεο βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ ζρνιηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε αχμεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηάμε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ξφινπο 

ησλ δηεπζπληψλ. εκαληηθφο αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα απηή ησλ δηεπζπληψλ, πέξα απφ 

ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ζε ηερληθά θαη άιια ζέκαηα, απνηειεί ε θαηνρή 

δεμηνηήησλ ή ηθαλνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 

Κξαηηθή 

Ζγεζία, 

Πνιηηηθέο θαη 

Πξαθηηθέο 

Ζγέηεο 

Δπαγγεικαηηθή 

Αλάπηπμε 

Δκπεηξίεο 

Πεξηθεξεηαθή 

Ζγεζία, 

Πνιηηηθέο θαη 

Πξαθηηθέο 

Μαζεηηθφ/Οηθνγελεηαθφ 

Ηζηνξηθφ 

ρνιηθή εγεζία 

Άιια 

Δλδηαθεξφκελα κέξε 

Δθπαηδεπηηθνί 
Μάζεζε 

πνπδαζηώλ 

πλζήθεο Σάμεο 

πλζήθεο ρνιηθέο 
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2.3     Η έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο 

χκθσλα κε πνιινχο κειεηεηέο ε εγεζία ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή φηαλ είλαη ηθαλή 

λα εκπλεχζεη θαη λα πείζεη ηνπο ζπλεξγάηεο - εθπαηδεπηηθνχο γηα ην φξακά ηεο, ψζηε 

λα ην ελζηεξληζηνχλ θαη λα επεξεάζεη ηηο δξάζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ ζε εζεινληηθή 

βάζε, λα γίλεη ε ζχλδεζή ησλ ζπλεξγαηψλ κε ηηο θαζεκεξηλέο παηδαγσγηθέο, 

εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο εξγαζίεο ηνπο, θαη ηέινο λα επηηεπρζνχλ πξνζσπηθνί θαη 

νξγαλσζηαθνί ζηφρνη (Sergiovanni, 1984). Έλαο απφ ηνπο επηά ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηνλ Παζηαξδή 

(2004:110-119), είλαη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία. Ο/Ζ δηεπζπληήο/ληξηα ηεο θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο νθείιεη λα επηδηψθεη ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο, κεηαδίδνληαο ηνπο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ. Ο 

εγέηεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη αλνηρηνχ ζρνιείνπ έρεη φξακα, ην νπνίν 

γλσζηνπνηεί θαη ζηε δηαδηθαζία πξαγκάησζήο ηνπ εκπιέθεη φινπο ηνπο θνξείο 

(εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα. Έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αζθεί επηξξνή, ε νπνία αλαπηχζζεηαη κέζα απφ αλζξψπηλεο ζρέζεηο, λα 

γίλεηαη πξφηππν γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, λα έρεη θαιέο θαη 

επνηθνδνκεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα (Leithwood θ.ά., 

2006). 

Ο Θενθηιίδεο (2012:184) αλαθέξεη φηη ν ζρνιηθφο εγέηεο πξέπεη λα ππεξεηήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κε δχν ηξφπνπο: αθελφο λα είλαη ν ίδηνο απνηειεζκαηηθφο ζην 

ξφιν ηνπ θαη αθεηέξνπ κέζα απφ ηε δξάζε ηνπ ε ζρνιηθή κνλάδα λα απνβεί 

απνηειεζκαηηθή. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επηηπρία ελφο εγέηε εκπεξηέρεη ηφζν ηε 

κάζεζε φζν θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ. Ζ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή εγεζία 

κεηαθηλείηαη απφ ηελ κνλνπξφζσπε πξννπηηθή ελφο εγέηε «ππεξήξσα» πξνο κηα πην 

ζπκκεηνρηθή κνξθή εγεζίαο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε ζπιινγηθή αλάιεςε επζχλεο θαη 

ζηε ζπκκεηνρηθή αλάπηπμε (Sergiovanni, 2002:53).  

Δίλαη ζεκαληηθφ ν εγέηεο, εθηφο απφ ηα δηθά ηνπ κελχκαηα πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, 

λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αγσλίεο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο επηδηψμεηο θαη ηηο επηζπκίεο 

ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα δηακνξθψζεη ηνπο φξνπο κηαο 

ακθίπιεπξεο θαη εηιηθξηλνχο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο εγεηηθήο νκάδαο θαη ησλ 

πθηζηακέλσλ κε ζηφρν λα εληζρπζεί ε αληαιιαγή απφςεσλ, ε επηθαηξνπνίεζε ηεο 
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ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο κνλάδνο, ε αλνηρηή πιεξνθφξεζε γηα ηελ πξννπηηθή 

θαη ην κέιινλ ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ. 

 

2.4     Απνηειεζκαηηθή εγεζία θαη εθπαίδεπζε 

Σν ζρνιείν σο έλαο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ηελ επίηεπμε 

ησλ γεληθφηεξσλ ζηφρσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Ο Banks (1987) ηνλίδεη φηη ην 

ζρνιείν δελ είλαη παξά έλαο νξγαληζκφο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο θνκκάηη ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο. Δπηθξαηνχλ δχν απφςεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηε θχζε ηνπ 

ζρνιείνπ. Απφ ηελ κηα πιεπξά, γίλεηαη ιφγνο γηα ηε λνκηθή θχζε ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

απνηειεί έλαλ νξγαληζκφ, θνκκάηη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, πνπ επηδηψθεη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ηεξψληαο ηνπ θαλφλεο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. Απφ ηελ άιιε, ε 

παηδαγσγηθή ζεψξεζε αλαθέξεη ην ζρνιείν σο έλαλ παηδαγσγηθφ νξγαληζκφ πνπ 

θπξίαξρνο ζθνπφο ηνπ είλαη ε εθπιήξσζε ησλ παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ ηνπ θαη φρη απιά 

κηαο ππεξεζίαο. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηχρεη ην ζπληνληζκφ θαη 

ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ζαθέο φηη είλαη απαξαίηεηνο έλαο ηθαλφο 

εγέηεο ν νπνίνο ζα νξγαλψζεη ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

επηηχρεη φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ ηεο έρνπλ ηεζεί θαη ζα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε 

πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο (αΐηεο, 2008). Έηζη, ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ παίδεη 

πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ ζρνιηθή θνηλσλία αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Ζ 

δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί ην νξγαλσκέλν ζχζηεκα κε βάζε ην νπνίν νη 

δηαζέζηκνη πφξνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε αλζξψπηλνη είηε πιηθνί, 

δηαηίζεληαη θαηά ηνλ πην νξζνινγηθφ ηξφπν έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ο Κνπηνχδεο (1999) αλαθέξεη ηέζζεξα ζηάδηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε: α) πξνγξακκαηηζκφο, β) νξγάλσζε, γ) δηεχζπλζε θαη δ) έιεγρνο.   

Δπηπιένλ, ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξία κνληέια:  

α. «πγθεληξσηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο» ζην νπνίν ηελ απφιπηε εμνπζία ηεο δηνίθεζεο 

έρνπλ ηα θεληξηθά δηνηθεηηθά φξγαλα. ηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο, νη δηνηθεηηθέο 
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απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη νη επηκέξνπο εθπαηδεπηηθνί 

νξγαληζκνί εμαξηψληαη απφ απηήλ (αΐηεο, 2005).  

β. «Απνθεληξσηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο», φπνπ ηα θεληξηθά δηνηθεηηθά φξγαλα 

επηκεξίδνπλ θάπνηεο απνθάζεηο πξαθηηθψλ ζηνπο επηκέξνπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο. Έηζη, ηα ηνπηθά φξγαλα ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ιήςεο 

απνθάζεσλ αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν θάζε 

νξγαληζκφο (Αλδξένπ, 1999). ‟ απηφ ην κνληέιν δηνίθεζεο δίλεηαη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο ιακβάλεη ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ (Τθαληή & Βνδαΐηεο, 2005).   

γ. «Απνζπγθεληξσηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο», πνπ θχξηνο παξάγνληαο απνθάζεσλ είλαη 

ηα ηνπηθά φξγαλα ρσξίο φκσο λα ηνπο δηαηίζεηαη απφιπηε ειεπζεξία αιιά λα ελεξγνχλ 

ππφ ηελ επίβιεςε ησλ θεληξηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο (Αλδξένπ, 1999). 

Ζ αλεπίζεκε εμνπζία, πέξα απφ ηελ επίζεκε, θαηά ηνπο Blau θαη Scott (1962)          

πξνέξρεηαη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα νξηζκέλσλ    

εθπαηδεπηηθψλ. Απηή είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο ζηα ζρνιεία, 

φηαλ έκκεζα θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί αζθνχλ δηνίθεζε επεξεάδνληαο ηνπο 

πξντζηάκελνπο θαη  βεβαίσο νκάδεο ζπλαδέιθσλ. Ζ απφιπηε εμνπζία ηνπ εγέηε δελ 

ζεκαίλεη απαξαίηεηα απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ιεηηνπξγία κηαο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

χκθσλα κε ηνπο Quong θαη Walker (1996) έπξεπε λα ζπκβνχλ πνιιέο αιιαγέο, κε 

θπξίαξρε ηελ αιιαγή ζην ζρνιηθφ θιίκα, γηα λα ππάξμνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

νξαηά απνηειέζκαηα. πσο έδεημε κηα πεξίπησζε ελφο ηδησηηθνχ ζρνιείνπ πνπ 

κειέηεζαλ νη πξνεγνχκελνη ζπγγξαθείο, ε νκαδηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πιεπξψλ, νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, νη επηκνξθψζεηο ηφζν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ καδί κε αλαηξνθνδφηεζε κεηά απφ 

ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο, δξάζεηο θαη έιεγρν θαηάθεξαλ λα αλαηξέςνπλ ην αξλεηηθφ 

θιίκα θαη παξάιιεια αλέπηπμαλ ην  ζπλαίζζεκα ηνπ “αλήθεηλ” ζηνπο καζεηέο. Ο 

εγεηηθφο ξφινο κεηαβιήζεθε ζε ζπληνληζηηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, βνεζψληαο ζηε  βειηίσζε ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο. Φάλεθε φηη κέζα 

απφ ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ γηα ηελ δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ 

δχν έλλνηεο είλαη πην πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ. Απηέο είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα. 
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Ζ παγθφζκηα δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο θαη ε δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία δεκηνπξγνχλ 

ηελ πηεζηηθή αλάγθε, κέζα απφ ηελ ζχγθξηζε, αξίζηεπζεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ (Pang &Wong, 2016). Φαίλεηαη δε φηη απηφ κπνξεί λα 

ζπκβεί κφλν θάησ απφ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο φισλ ησλ ζρνιηθψλ εηαίξσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ θαη δελ απνηειεί πιένλ απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή (Murphy, 

2005).  

Δθπαηδεπηηθνί κε ηδηαίηεξα ηαιέληα ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα, αιιά θαη κε δηάζεζε θαη 

επηζπκία ζηελ ζπλαδειθηθή ζηήξημε κπνξνχλ ελαιιαθηηθά λα απνηειέζνπλ 

απνηειεζκαηηθνχο εγέηεο. Απηνί κπνξνχλ λα απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ 

επηηπρία θαη εμέιημε ελφο ζρνιείνπ. Πνιιέο εξεπλεηηθέο κειέηεο, φπσο αλαθέξνπλ νη 

Grissom, Kalogrides θαη Loeb, (2015), πεξηγξάθνπλ σο πξψην παξάγνληα επηξξνήο 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηα ζρνιεία ηελ επηξξνή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, βάδνληαο ζε 

δεχηεξε κνίξα, ζπκπιεξσκαηηθά, ηελ επηξξνή απφ ηνλ δηεπζπληή. Οη Κηλέδνη έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζηελ ζηήξημε απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εγεηψλ – ππξήλσλ κέζα ζηα 

ζρνιεία, νη νπνίνη βνεζνχλ ζηελ βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ θαη έηζη απηνί νη κειινληηθνί 

εγέηεο απνηεινχλ πιένλ θέληξα αιιαγήο ζηελ ηάμε θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή κεηα-

κφξθσζή ηνπο  (Pang, Wong θαη Leung, 2016) 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ είλαη απφξξνηα ηφζν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη δηαθφξσλ άιισλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ε 

ζπλεξγαζία ησλ γνληψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο ζην ζχλνιφ ηεο, ε παξνρή ειεπζεξίαο ζε 

θάζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ π.ρ. απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πξνυπνινγηζκνχ, ε 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο θαη ην ζρνιηθφ θιίκα (Παπαλανχκ, 1995). πσο αλαθέξεη ν 

Barth (1990) ην αίζζεκα ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ηεο αλαγλψξηζεο, ηνπ ήζνπο θαη ηεο 

αθεξαηφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ππνλνεί έλα κνληέιν εγεζίαο πην 

ζχγρξνλν, πην δεκνθξαηηθφ θαη κε κηα βαζχηεξε θνπιηνχξα πνπ βνεζά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Οη Day et al. (2010) ζπλνςίδνπλ φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ είλαη απφξξνηα ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζηελ 

ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη είλαη ζεηηθή φηαλ ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη: α. ε αλάπηπμε 

ελφο γεληθφηεξνπ ζηφρνπ β. ε δεκηνπξγία θαη ζπλερήο βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ 

δηδαζθαιίαο γ. ν θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο 

δνκήο θαη δ. ε δεκηνπξγηθή επηθνηλσλία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία.  
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2.4.1  Ο απνηειεζκαηηθόο δηεπζπληήο θαη νη ηθαλόηεηεο ηνπ  

Ο ζεζκφο ηνπ Γηεπζπληή δελ πθίζηαηαη απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ 

αιιά εληνπίδεηαη γηα πξψηε θνξά γχξσ ζην 1895. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη αξκνδηφηεηα κηα εηδηθήο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ηνπ 

εθάζηνηε δήκνπ (άξζξν 34, Γηάηαγκα 6-18/2/1834) (Λέθαο, 1942). Έπεηηα, θαηά ην 

ηέινο ηνπ ίδηνπ αηψλα, ε αξκνδηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ δίλεηαη ζηνλ 

εθάζηνηε Γήκαξρν (Δπαγγειφπνπινο, 1998). πσο αλαθέξεη ν Καλειιφπνπινο 

(1995), ην 1985 έιαβαλ ελεξγφ ξφιν ζηελ δηνίθεζε νη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο έλαξμεο 

χπαξμεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Γηεπζπληή (λφκνο ΒΣΜΘ΄/1895, ΦΔΚ 37, η.Α΄), ελψ είθνζη 

ρξφληα αξγφηεξα νξίζηεθαλ, κε βαζηιηθφ δηάηαγκα (ΦΔΚ 168, η.Α΄), νη αξκνδηφηεηεο 

ηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Σα θξηηήξηα ηεο επηινγήο ηνπ Γηεπζπληή παξνπζίαζαλ, επίζεο, κηα εμέιημε ζηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Αξρηθά ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ αιιά θαη ε αξραηφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηαδξακάηηδε θπξίαξρν ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ. Σν 1985 άξζεθε ην 

θξηηήξην ηεο αξραηφηεηαο (άξζξν 11, Ν. 1566/85) ελψ ζπγρξφλσο θαηά ηελ επηινγή, 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα, απαηηείηαη ζπλέληεπμε ηνπ 

ππνςεθίνπ. Χο επηπιένλ θίλεηξν δίλεηαη θαη ην επίδνκα ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή 

(αΐηεο, 2008). Ζ ζεηεία ηνπ Γηεπζπληή ακθηηαιαληεπφηαλ ζηελ ηζηνξία κεηαμχ 

κνληκφηεηαο θαη κε, φπνπ άξζεθε νξηζηηθά ην 1994 (άξζξν 3, Ν. 2184/94). 

Οπζηαζηηθφο θαζνξηζκφο ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ Γηεπζπληψλ δφζεθε ην 

1995 (π.δ.398/1995, ΦΔΚ 223,η.Α΄) θαη ην 2002 (ΠΓ. 25/2002, ΦΔΚ 20, η.Α΄) ελψ νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζνξίζηεθαλ ην 2002 (Τ.Α./105657/Γ1/2002, ΦΔΚ 1340, η.Β΄). 

Έπεηηα, ην 2006 νξίζηεθαλ εθ λένπ ηα πξνζφληα επηινγήο Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ  

(Ν.3467/2006, ΦΔΚ 128, η.Α΄) θαη νξίζηεθαλ σο εμήο (αΐηεο, 2008):  

 α) Δπηζηεκνληθή θαη Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε;  

 β) Υπεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη δηδαθηηθή εκπεηξία; 

 γ) Πξνζσπηθόηεηα θαη γεληθή ζπγθξόηεζε Υπνςεθίνπ Γηεπζύλνληνο ζηειέρνπο.» 

Αξγφηεξα, βάζεη ηνπ λφκνπ 3848/2010, δίλεηαη πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζην θξηηήξην 

ηεο θαηάξηηζεο θαη ιηγφηεξν ζηελ πξνυπεξεζία φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν επηινγήο κε 

ζθνπφ λα δνζνχλ θίλεηξα πξνο δηεθδίθεζε ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή ζε φινπο ηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο, παιαηνχο θαη λεφηεξνπο (Μαδεκιήο, 2014). Πξφζθαηεο λνκνινγίεο 

επηπιένλ, θαηάξγεζαλ ηελ ζπλέληεπμε σο έλα απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ην 

αληηθαηέζηεζαλ απφ ηε γλψκε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ (Αηηηνινγηθή Έθζεζε 

Ν.4327/2015 & Βνπιή ησλ Διιήλσλ: Πξαθηηθά 8-5-2015). Σν 2016 ν πξναλαθεξζείο 

λφκνο θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθφο θαζψο ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο 

πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη αμηνθξαηίαο θαη επηθξάηεζε ε 

κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο σο έλα απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ Γηεπζπληή (Ν. 

4351/2015).  

πσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ε εθπαίδεπζε σο νξγάλσζε θαη ζχζηεκα 

επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο. Δπνκέλσο, ε εθπαηδεπηηθή εγεζία 

φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζηε ζχγρξνλε επνρή είλαη απφξξνηα ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ 

επέιζεη ζηελ θνηλσλία ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο αιιά θαη ηεο εμέιημεο ηεο 

δεκνθξαηίαο. Έηζη, φζν πην δεκνθξαηηθή είλαη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία ηφζν πην 

δεκνθξαηηθά αλαπηχζζεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ζην ζχλνιφ ηεο. Ο εγέηεο-δηεπζπληήο 

είλαη ην άηνκν πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηεο εγεζίαο θαη 

ηεο δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ φιε ζπζρέηηζε ησλ δχν 

ελλνηψλ. Σν ζηπι δηνίθεζεο πνπ πηνζεηεί θαη ηα πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπλεπψο, 

ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο.  

Καλόρ ή αποηελεζμαηικόρ ;  

Έλαο Γηεπζπληήο κπνξεί λα είλαη θαιφο εγέηεο αιιά πηζαλά λα κελ είλαη 

απνηειεζκαηηθφο ή θαη ην αληίζεην, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

ηαλ ιέκε θαιφο σο πξνο πνηνλ θαη σο πξνο ηη κπνξνχκε λα δνχκε ηεξάζηηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηεο έλλνηαο απηήο. Π.ρ. Χο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, σο πξνο ηνπο 

καζεηέο, είλαη ζπλεξγάζηκνο, πεξηζζφηεξν κε ηελ δηεχζπλζε ή ηνπο γνλείο, ηνπο 

ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο;  

Ζ έλλνηα ηνπ θαινχ Γηεπζπληή φπσο θαη εθπαηδεπηηθνχ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο 

εζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ φπσο πξνζθνξά ζηα θνηλά, 

άκεκπηε ζπκπεξηθνξά, αγάπε γηα ηελ παηξίδα θιπ  
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Ζ έλλνηα ηνπ απνηειεζκαηηθνχ Γηεπζπληή δηαθνξνπνηείηαη θαη βαζίδεηαη ζηελ επηξξνή 

ηνπ πάλσ ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ζε γλσζηηθέο, θνηλσληθέο, ςπρνθηλεηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο.( Βιάρνο, 2017) 

Γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ δηαθνξά ζηελ πνηφηεηα κεηαμχ θαινχ θαη απνηειεζκαηηθνχ 

Γηεπζπληή αξθεί λα δνχκε παξαθάησ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ θαινχ θαη ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ (Σζηξηγψηεο, 2014):  

1) Ο θαιφο εθπαηδεπηηθφο εζηηάδεη θπξίσο ζην παηδαγσγηθφ κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ, ελψ ν απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζην γλσζηηθφ. 

2) Ο θαιφο εθπαηδεπηηθφο αζρνιείηαη πξσηίζησο κε ηνπο καζεηέο ηνπ αθνινπζψληαο 

καζεηνθεληξηθέο κεζφδνπο, ελψ ν απνηειεζκαηηθφο κε ην κάζεκα αθνινπζψληαο 

δαζθαινθεληξηθέο κεζφδνπο.  

3) Ο θαιφο εθπαηδεπηηθφο δελ παξέρεη δηδαζθαιία ζηαζεξήο κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ, 

αιιά κπνξεί λα ηελ πξνζαξκφδεη κεζνδνινγηθά θαη ςπρνινγηθά αλάινγα κε ηνπο 

καζεηέο πνπ έρεη απέλαληί ηνπ. Ο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηππνπνηήζεη 

ηειείσο ην κάζεκά ηνπ ψζηε λα αληηγξάθεηαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά απφ φινπο 

ηνπο καζεηέο.  

4) Ο θαιφο εθπαηδεπηηθφο έρεη ζαλ γλψκνλα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο κε 

ζεηηθή δηάθξηζε θαη ζηνπο αδχλακνπο καζεηέο, ελψ ν απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, φπσο ην θίλεηξν κφλν γηα αξηζηεία.                  

5) ζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ν θαιφο εθπαηδεπηηθφο επηβξαβεχεη ηελ 

πξνζπάζεηα θαη πάληα ζπγθξίλεη ηε πξφνδν κε ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ καζεηή, ελψ ν 

απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο επηβξαβεχεη κφλν ηελ αληηθεηκεληθή επίηεπμε πςειήο 

βαζκνινγίαο ζηηο εμεηάζεηο. 

Ο Dressel (1987) επίζεο αλαθέξεη φηη νη καζεηέο ραξαθηεξίδνπλ σο θαιφ 

εθπαηδεπηηθφ απηφλ πνπ έρεη: κεγάιε αθαδεκατθή εκπεηξία, είλαη ηθαλφο λα νξγαλψλεη 

ην κάζεκα θαη λα δίλεη επαξθείο θαη μεθάζαξεο εμεγήζεηο θαη ηέινο νη θαιέο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπ. 

ίγνπξα ζα ζέιακε ηνλ ηδαληθφ, αιιά ζε πνιιά πξάγκαηα ηειηθά ηζρχεη ν κέζνο 

δξφκνο θαη ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν, πνπ είλαη ε 

ρξπζή ηνκή κεηαμχ ηνπ θαινχ θαη ηνπ απνηειεζκαηηθνχ, ηνλ νπνίν θαη ζα 

αθνινπζήζνπκε ζηελ ζπλέρεηα. 
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Ο Παζηαξδήο (2004:135-136) ζεκεηψλεη φηη, γηα ηελ χπαξμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζρνιείνπ ν ξφινο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα θνκκάηηα γηα 

ηελ νπζηαζηηθή επίηεπμή ηνπ. κσο, ν Stewart (2006) αλαθέξεη φηη είλαη πνιχ 

αθαζφξηζηα ηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά φζν θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

νξηζζνχλ νη ζρνιηθνί εγέηεο. πσο θαίλεηαη απφ ηηο έξεπλεο, δελ ππάξρεη θάπνηνο 

ζπγθεθξηκέλνο, θαη γεληθά απνδεθηφο, θαηάινγνο πνπ λα δείρλεη πνηα είλαη εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ή νη πξαθηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθξηλίδνπλ κε αθξίβεηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εγέηε. Παξφια απηά ζε γεληθέο γξακκέο ζα ιέγακε φηη νη 

δηεπζπληέο σο εγέηεο επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξνπ επηπέδνπ επηηπρίαο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο (Hyden, 2007). Έηζη, ν απνηειεζκαηηθφο ζρνιηθφο εγέηεο επηζπκεηφ είλαη λα 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα : α) λα παξαθηλεί ηνπο καζεηέο έηζη ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο σο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηεο ζέιεζήο ηνπο γηα κάζεζε β) λα 

παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, έρνληαο 

ζπκβάιεη κε ηνλ ζσζηφ θαηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη δεκηνπξγψληαο έλα αίζζεκα 

απνδνρήο ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο αιιά θαη παξέρνληαο ελζάξξπλζε ζηηο αηνκηθέο 

πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θαηλνηνκίεο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο ε πιεξνθνξηθή (ΣΠΔ), θαζφηη ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

κνλαδηθφηεηα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή έλαληη ησλ νπαδψλ θαη ησλ θαζεθφλησλ 

ζηελ εγεηηθή δηαδηθαζία (Jung, Chow, & Wu, 2003). γ) λα πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη 

λένπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλα θιίκα 

επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ηθαλνπνίεζεο (Blasé, 1994) θαη λα δ) είλαη ζε ζέζε λα 

δηαρεηξίδεηαη θαηά ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο φπνηεο δηαθνξέο κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ζε κηα ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα κεηαβάιεη ή φρη ηηο 

δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο νξγαλψλεηαη ην ζρνιείν (Turnbull, Riley, & MacFarlane, 

2013).  

Άιινη εξεπλεηέο, φπσο ν Fiendler (1999) έδσζαλ έκθαζε ζηελ εμεηδηθεπκέλε εγεζία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηεπζπληέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πςειή εμεηδίθεπζε ζε φηη 

αθνξά ηελ εγεζία ηνπ ζρνιείνπ έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Άιινη, φπσο ε Hale (2003) πξφζζεζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηεπζπληψλ θαη πξνζφληα ζηνλ δηνηθεηηθφ ηνκέα θαζψο ζηηο γεληθφηεξεο αξκνδηφηεηέο 

ηνπο είλαη ε νξγάλσζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ν θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ 
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(δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ), ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ζρνιείνπ θ.α. πσο 

αλαθέξεη θαη ε Geraki (2014), έλαο απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

επηθνηλσλεί απφιπηα θαη ακθίδξνκα κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

θαζψο επίζεο θαη λα κεηαδίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ κεηαηξέπνληαο ηνπο ζε θνηλφ φξακα. 

Οη ηθαλφηεηεο ηνπ δηεπζπληή κπνξεί λα πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηα γεληθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηφκνπ αιιά είλαη θαη απνηέιεζκα ησλ απαξαίηεησλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ πξνο ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά 

(Daft, 2008). Ο Graiger (2005) ηνλίδεη φηη ε εθπαίδεπζε ησλ εγεηψλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζα απφ εηδηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη 

γλσζηηθέο αιιά θαη ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαηάξηηζε 

ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζε πέληε επίπεδα: «ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, ηερληθή 

θαηάξηηζε, επίιπζε πξνβιεκάησλ, ειεγρφκελε εθαξκνγή θαη νινθιήξσζε έξγσλ» 

(Graiger, 2005) ελψ ην θαζήθνλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ είλαη ε απνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, νη θαιέο ζπλζήθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο θαζψο θαη ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο, ε νξγαλσκέλε δνκή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη επαξθήο άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο 

(Coker, 2006). Ο D'Souza (1997), επηπιένλ, ππνζηεξίδεη φηη ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα 

αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εγέηε ηφζν ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα ζην ζχλνιν ηεο φζν θαη 

ζην θάζε ηκήκα μερσξηζηά. Ο δηεπζπληήο είλαη ην άηνκν πνπ ζα πξέπεη λα νξγαλψλεη 

φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα έηζη ψζηε λα ελεξγνπνηεί φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη κέζσ ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο. 

Πνιινί δηεπζπληέο κπνξεί λα κελ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο αλσηέξσ εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο. Απηφ κπνξεί λα παξαηεξεζεί θπξίσο ζε απηνχο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη 

νπνίνη δελ θαηέρνπλ ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε ζηελ δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ 

(Muchiru, 1998). Πέξα απφ ηηο απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, βέβαηα, ν 

δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα 

θέξεη ζε πέξαο ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν πνπ έρεη (Dadaey, 1999). Έηζη, νη δεμηφηεηεο 

ησλ δηεπζπληψλ σο εγεηψλ είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ή θαη λα βειηησζνχλ κε δχν 

ηξφπνπο: α) ηελ «επίζεκε» εθπαίδεπζε, ε νπνία απνηειεί θαη πξψηε βαζηθή 

θαηάξηηζή ηνπο θαη β) ηελ «αλεπίζεκε» εθπαίδεπζε, ε νπνία απνθηάηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη ηεο ελεξγνχ δηνίθεζεο (Akinyi, 2011). 
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2.4.2 Απνηειεζκαηηθνί δηεπζπληέο ππό ηελ νπηηθή ησλ δηεπζπληώλ 

χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε κειέηε ησλ Mehdinezhad & Sardarzahi (2016), κε ηελ 

νπνία δεηήζεθε απφ 46 δηεπζπληέο θαη 129 εθπαηδεπηηθνχο κηαο πεξηνρήο ηνπ Ηξάλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ, δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο νπηηθήο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη δηεπζπληέο, 

απφ ηε κηα, αμηνιφγεζαλ ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο σο «πνιχ θαιή», ελψ νη 

θαζεγεηέο σο «ζρεηηθά θαιή». Έηζη, φπσο έδεημε θαη παιαηφηεξε έξεπλα ησλ Kozes 

θαη Posner (2001), νη δηεπζπληέο έρνπλ θαιχηεξε αληίιεςε ηεο δηθήο ηνπο εγεζίαο απφ 

ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. Οη Brubacher θαη Rudy (2005) εμήγεζαλ ηα απνηειέζκαηα 

απηά σο απφξξνηα ηεο απηνγλσζίαο ηνπο ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο εγέηεο λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηα δηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα θαη αδπλακίεο θαη δηεπθνιχλεη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ ζηηο δηθέο ηνπο εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Έηζη, νη 

εθπαηδεπηηθνί εγέηεο θαινχληαη λα βξνπλ πνηεο εγεηηθέο πξαθηηθέο επεξεάδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο ηερληθέο ηνπο θαη λα 

ζπλερίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε (Jabor, Sale, Deba, Musta'mal, & Sadiq, 

2013). ‟ απηφ ην πιαίζην ν Alaei (2010), κέζσ ηεο έξεπλάο ηνπ, ππνζηήξημε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο εθηηκνχλ ηζφηηκα ηελ εγεζία θαη ηηο εγεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Δληνχηνηο, κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ ηεο εγεζίαο, νη δηεπζπληέο 

πίζηεπαλ φηη ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά ιεηηνπξγψληαο σο κνληέιν απέλαληη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηε δηαρεηξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπζπληψλ. 

Ο Goudarzi (1996), επηπιένλ, δήισζε φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εγεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ.  

Αθφκε, νη δηαθνξεηηθέο δεκνγξαθηθέο παξάκεηξνη φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ε 

εθπαίδεπζε θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε ζηάζε ησλ 

δηεπζπληψλ έλαληη ζηελ εγεζία. Ο Carr (1988) δηαπίζησζε φηη νη άλδξεο θαη νη 

γπλαίθεο δηεπζπληέο δεκφζησλ γπκλαζίσλ, ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ζπλππάξρνπλ 

ακνηβαία αηζζήκαηα, φπσο ε εκπηζηνζχλε, ν ζεβαζκφο ε θηιία θαη ε εγθαξδηφηεηα, 

θαηαιήγνπλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηηο εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηφζν ζηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο φζν θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. Ο Manning 

(2004) ηφληζε φηη νη γπλαίθεο δηεπζπληέο δίλνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ 

ηνπο άλδξεο.  

Αξθεηέο απφ ηηο ππάξρνπζεο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ, επηπιένλ, επεξεάδνληαη θαη 

απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ πξνγξακκάησλ πξνεηνηκαζίαο 

κειινληηθψλ εγεηψλ. ε κία ηεηξαεηή κειέηε ηνπ Levine, (2005) ζε θάπνηεο ζρνιέο 

ησλ ΖΠΑ εληφπηζε φηη πνιινί παλεπηζηεκηαθνί θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κειινληηθψλ εγεηψλ δελ γλσξίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο 

εκπεηξίεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα είλαη ειάρηζηα ηθαλνπνηεηηθά 

ζε απφδνζε. Έηζη πξφηεηλε ηξία πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ απηά ηα 

πξνγξάκκαηα θαη είλαη απηά ηα νπνία α) ζα εμαιείςνπλ ηα θίλεηξα πνπ επλννχλ ηα 

πξνγξάκκαηα ρακειήο πνηφηεηαο, β) ζα ζέζνπλ θαη ζα επηβάινπλ ειάρηζηα πξφηππα 

πνηφηεηαο θαη γ) ζα επαλαζρεδηάζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά εγεηηθά πξνγξάκκαηα. ε 

κεγάιε έξεπλα ησλ Farkas, Johnson, θαη Duffett, (2003) νη απαληήζεηο πνπ πήξαλ απφ 

900 δηεπζπληέο θαη 1000 επηζεσξεηέο ήηαλ φηη ε βνήζεηα, ε ζπκπαξάζηαζε θαη νη 

ζπκβνπιέο απφ άιινπο νκφηηκνχο ηνπο ήηαλ, ρσξίο λα ππνηηκήζνπλ ηελ ζεκαζία ηνπο, 

πεξηζζφηεξν επσθειήο ζην έξγν ηνπο απφ απηφ πνπ ηνπο έδσζαλ ηα παλεπηζηεκηαθά 

πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα κειινληηθή εγεζία. 

Με ηελ πξφζθαηε έξεπλα ηνπο, νη Backor θαη ν Gordon (2015) πξνζπάζεζαλ λα 

εμεηάζνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ, ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ κειινληηθψλ 

εγεηψλ κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ησλ θχξησλ πξνγξακκάησλ πξνεηνηκαζίαο ηεο 

ηειεπηαίαο νκάδαο. Βαζηθή πξνυπφζεζε ζηελ έξεπλά ηνπο ήηαλ ε δηαζχλδεζε κεηαμχ 

ηεο θαζνδεγεηηθήο εγεζίαο θαη ησλ επηηεπγκάησλ ησλ ζπνπδαζηψλ. Μέζα απφ ηελ 

πνηνηηθή έξεπλα ηνπο ζηηο ηξεηο νκάδεο ζπκκεηερφλησλ ζηα βαζηθά πξνγξάκκαηα 

πξνεηνηκαζίαο εγεηψλ έθζαζαλ ζε θάπνηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θάλεθε ε 

αλάγθε νη κειινληηθνί εγέηεο λα δηδάζθνληαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζσζηήο 

θαζνδήγεζεο θαη λα παίξλνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

δέλνπλ θαιχηεξα ζηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο. 

 

2.4.3  Απνηειεζκαηηθνί δηεπζπληέο ππό ηελ νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ   

Οη Clifford, Menon, Gangi, Condon θαη Hornung, (2012) κεηά απφ εθηεηακέλεο 

έξεπλεο, ζε επηά πνιηηείεο ζηελ κεζνδπηηθή πεξηθέξεηα, έθζαζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 
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νι δηεπζπληέο επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε δεκηνπξγψληαο έλα αζθαιέο 

θαη ππνζηεξηθηηθφ ζρνιηθφ θιίκα. Οξηζκέλνη ζρεδηαζηέο βειηησκέλσλ ζπζηεκάησλ 

αμηνιφγεζεο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο έξεπλεο γηα ην 

θιίκα ζην ζρνιείν σο έλα απφ ηα πνιιά κέηξα θχξηαο επίδνζεο. Σα δεδνκέλα ηνπ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο απνηεινχλ ζεκαληηθέο πεγέο αλαηξνθνδφηεζεο, δηφηη νη 

δηεπζπληέο ζπρλά έρνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζρνιηθψλ επηπέδσλ, αλ θαη έρνπλ ιηγφηεξν 

άκεζν έιεγρν ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο ή ζηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο (Hallinger & 

Heck, 1998). Απηά ηα δεδνκέλα αμηνιφγεζεο πξνζθέξνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

επθαηξίεο λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο.  

Δπίζεο νη επηπηψζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζηε κφξθσζε ησλ καζεηψλ είλαη ζε κεγάιν 

βαζκφ έκκεζεο θαη πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δηεπζπληέο 

δηακνξθψλνπλ ηηο ζρνιηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε (Leithwood, Louis, Anderson, & Wahlstrom, 2004). πσο ζεκεηψλνπλ νη 

Murphy, Elliot, Goldring θαη Porter (2007, ζει. 181), «νη εγέηεο επεξεάδνπλ ηνπο 

παξάγνληεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα.» Γηα λα είλαη 

νινθιεξσκέλα, ηα βαζηθά κνληέια αμηνιφγεζεο απαηηνχλ ηερληθά νξζά κέηξα γηα ηηο 

ζρνιηθέο ζπλζήθεο κέζα απφ ηε ζθαίξα επηξξνήο ησλ δηεπζπληψλ θαη πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Murphy et al., 2007). 

Απηή ε κειέηε εμεηάδεη ηελ απμαλφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ εξεπλψλ αλάδξαζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ αχμεζε ηεο δχλακεο ησλ θχξησλ 

απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ πξφβιεςε ησλ επηηεπγκάησλ ζρνιηθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο πέξαλ ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ αμηνιφγεζεο. Οη έξεπλεο 

εμεηάδνπλ έμη ζρνιηθέο ζπλζήθεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη δηεπζπληέο επεξεάδνπλ ηα 

επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ (Wahlstrom, Louis, Leithwood, & Anderson, 2010). 

Ζ έξεπλα αληίιεςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηξάεη ηέζζεξηο πξνυπνζέζεηο: εθπαηδεπηηθή 

εγεζία, επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα κάζεζεο, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή 

πίεζε γηα ηελ αξηζηεία. Απηέο νη ηέζζεξηο ζπλζήθεο πξνσζνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηελ ηάμε. Οη δάζθαινη είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ 

ηελ πνηφηεηα απηψλ ησλ ζπλζεθψλ, επεηδή νη ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο εξγαζία (Clifford, et al., 2012, Δζληθφ Κέληξν ηαηηζηηθήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε, 

1997) 
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Οη δηεπζπληέο πνπ εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη θαη νη 

πην επηηπρεκέλνη (Pingle θαη Cox, 2007). Ο Umbach (1993) βξήθε κηα ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο απφςεηο πνπ εθδειψλνπλ ηα κέιε πνπ αλήθνπλ ζην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο γηα ηηο εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ δηεπζπληψλ. 

Απφ ηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ νη Orphanos θαη Orr (2014)  κπφξεζαλ λα  θαηαλνήζνπλ 

ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ ππνδεηγκαηηθά παλεπηζηεκηαθά 

πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο θαη πξνεηνηκαζίαο εγεηψλ ζε ζχγθξηζε κε απηά ησλ 

παξαδνζηαθψλ  πξνγξακκάησλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη 

ε πνηφηεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο 

επηπηψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απηέο λα έρνπλ έκκεζα 

κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ (Leithwood et al., 2004).   

Πξνζπαζψληαο, βέβαηα, λα αλαιπζεί ε ζεκαζία ηεο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, νη 

Blasé θαη Blasé (1999), δηελήξγεζαλ πνηνηηθή έξεπλα ζε δείγκα 809 εθπαηδεπηηθψλ ζε 

θάπνηεο  Πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ. Γηαπηζηψζεθε απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε έλα αλνηθηφ 

εξσηεκαηνιφγην φηη ε πξνψζεζε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηνπο δειαδή λα εληνπίζνπλ 

θαη λα πεξηγξάςνπλ κε ιεπηνκέξεηα εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπζπληψλ πνπ 

βνήζεζαλ ζηελ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε θαη ε πξνψζεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο δειαδή ην αληίθηππν πνπ είραλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπο, είλαη ηα δχν ζέκαηα ηα νπνία πξνζδηφξηζαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή εγεζία ππφ ηελ νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ε νξηζκέλα κέξε ηνπ θφζκνπ επηθξαηνχλ θαη θάπνηεο άιιεο αληηιήςεηο σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηεπζπληψλ απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Νφηηα Αθξηθή απφ ηνλ Patrick Mafora (2013) δηαπηζηψζεθε 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηα ζρνιεία σο κέξε πνπ 

ζηεξνχληαη δεκνθξαηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο ζην πψο αληηιακβάλνληαη ηνπο δηεπζπληέο λα αζθνχλ ηελ εγεζία 

ηνπο ζηα ζρνιεία. Αληί λα ακθηζβεηνχλ ελεξγά ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη ηηο 

άληζεο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ εθδειψλνληαη ζηελ θνηλσλία θαη επηδηψθνπλ ελεξγά ηελ 

εμάιεηςή ηνπο, νη δηεπζπληέο ζεσξνχληαη φηη πξνσζνχλ ηέηνηεο ζρέζεηο ζηα ζρνιεία. 

Λφγσ ηεο αληηιεπηήο έιιεηςεο δέζκεπζεο γηα δεκνθξαηηθέο αμίεο, νη πξαθηηθέο 
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δηαρείξηζεο πνπ δελ βαζίδνληαη ζε εζηθά πξφηππα θαζψο θαη αξλεηηθέο πξνζσπηθέο 

ηδηφηεηεο, ε θαζνδήγεζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ αληηκεησπίδεηαη σο θξαγκφο 

θαη φρη σο θαηαιχηεο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.  

Δπίζεο νη Blasé θαη Blasé (2004), έθαλαλ ζηξνθή θαη επηθεληξψζεθαλ ζηελ έξεπλα 

ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εγεηψλ ζηα πξνγξάκκαηα παλεπηζηεκηαθήο 

εγεηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηηο αξλεηηθέο πηπρέο ηεο εγεζίαο. Πήξαλ ζπλεληεχμεηο απφ 

50 δάζθαινπο πνπ ππέζηεζαλ θαθνκεηαρείξηζε απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπο. Δπίζεο 

αλέιπζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 400 δηαρεηξηζηέο θαη θαζεγεηέο 

θαη νη απαληήζεηο επηβεβαίσζαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζα ήζειαλ ηελ πξνεηνηκαζία θαη 

ηελ αλάπηπμε ζηηο αξλεηηθέο πηπρέο ηεο εγεζίαο, δηαπηζηψλνληαο φηη «φ, ηη δελ πξέπεη 

λα θάλεη έλαο εθπαηδεπηηθφο εγέηεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ φζν θαη ε κειέηε ησλ 

ζεηηθψλ απνηειεζκαηηθψλ δξάζεσλ" (Blasé & Blasé, 2004:261). Σα απνηειέζκαηα 

ππνδειψλνπλ ηελ αλάγθε πξνζνρήο ελάληηα ζηηο αξλεηηθέο πηπρέο ηεο εγεζίαο ζηα 

πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ηεο παλεπηζηεκηαθήο εγεζίαο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη εθπαηδεπφκελνη πνπ αηζζάλνληαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη θαη 

ρσξίο θακία ηδηαίηεξε πξνζηαζία πθίζηαληαη ςπρνινγηθέο βιάβεο πνπ απνηεινχλ 

απεηιή γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε δηαρείξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ. 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ε δπλεηηθή αξλεηηθφηεηα ηεο δπζαξέζθεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ θνηλσληθή αδηθία, νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πξέπεη λα έρνπλ 

ζαθή πξφηππα ακεξνιεςίαο θαη λα ηηο εθαξκφδνπλ κε ζπλέπεηα ζηηο εγεζίεο ησλ 

ζρνιείσλ ηνπο. Ζ δέζκεπζε γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηα ζρνιεία πξέπεη λα 

ελζαξξπλζεί κέζσ ηεο δηαηχπσζεο θαη ηεο πηνζέηεζεο πνιηηηθψλ γηα ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε. ηελ φπνηα πξνζπάζεηα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηξεηο είλαη 

βαζηθέο αξρέο, νη αξρέο ηεο θσλήο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο. 

πσο αλαθέξνπλ νη Hoy θαη Tarter, (2004) νη εθπαηδεπηηθνί είλαη βέβαην φηη 

επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ (θσλή), αιιά πξέπεη 

λα είλαη πξφζπκνη λα ζέζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζρνιείνπ κπξνζηά απφ ηνλ δηθφ ηνπο 

(ηζφηηκν), θαη παξ 'φια απηά αηζζάλνληαη φηη νη απφςεηο ηνπο αληηπξνζσπεχνληαη 

απζεληηθά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (αληηπξνζσπεπηηθφηεηα). Απηέο νη ηξεηο 

αξρέο ζπλεξγάδνληαη γηα λα πξνσζήζνπλ κηα αίζζεζε ηεο δηθαηνζχλεο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο, νη εγέηεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαιή ινγηθή θαη ηελ 
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εκπηζηνζχλε λα αληηζηξέςνπλ θαη λα δηνξζψζνπλ ηηο θαθέο απνθάζεηο θαζψο 

ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε θαη πην αθξηβείο πιεξνθνξίεο.   

 

2.4.4  Απνηειεζκαηηθνί δηεπζπληέο ππό ηελ νπηηθή ησλ καζεηώλ 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηεπζπληψλ είλαη ελδηαθέξνλ 

λα εξεπλεζεί θαη ε νπηηθή ησλ καζεηψλ θαη ην ηη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ.  

πσο απηή ζηε Νφηηα Αθξηθή φπνπ νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί θαη ε θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε θαίλεηαη φηη δελ βνεζνχλ ηδηαίηεξα ή ζην βαζκφ πνπ ζα ήζειαλ νη 

καζεηέο. Δδψ ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ηφζν νη θαζεγεηέο φζν θαη νη καζεηέο 

απνδνθηκάδνπλ ηνπο ηξφπνπο δξάζεηο ησλ δηεπζπληψλ ηνπο. Αλ θαη ηνπο απνδίδνπλ 

ηνλ βαζηθφ ξφιν ζηελ επηηπρή πνξεία ηνπ ζρνιείνπ, ζεσξνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο 

σο ηξνρνπέδε γηα έλαλ δεκνθξαηηθφηεξν κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζρνιείσλ ηνπο. Ζ 

πνηνηηθή κειέηε πνπ έγηλε ζε πέληε ζρνιεία  θαη είρε σο ζθνπφ λα εμεηάζεη πψο νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη εθπαηδεπφκελνη  αληηιακβάλνληαη ηελ εγεζία ησλ δηεπζπληψλ ζηα 

δεπηεξνβάζκηα ζρνιεία ηνπ Soweto. Μέζα απφ απηή ηελ έξεπλα αλαδείρζεθαλ 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ δηεπζπληψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο απνηειεζκαηη-

θφηεηαο ησλ ζρνιείσλ. ρνιεία κε θιίκα ηδηαίηεξα αξλεηηθφ φπνπ ε δηαθνξεηηθφηεηα 

ζηηγκαηίδεηαη, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα παξαβηάδνληαη ζπζηεκαηηθά, ε ηζφηεηα, ε 

ζπλέπεηα, ε δηθαηνζχλε απνηεινχλ έλλνηεο ζρεηηθά ειαζηηθέο, θαηά ην δνθνχλ θαη ζε 

ζρέζε κε ηε θαθή δηαρείξηζε λα νδεγνχλ ζηελ αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο 

(Hoy & Tarter, 2004) .  

χκθσλα κε ηνπο Hoy θαη Miskel, 2001(φπ. αλαθ. ζην Hoy & Tarter, 2004), εθείλνη νη 

δηεπζπληέο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηηο ζέζεηο εμνπζίαο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, δελ 

κπνξνχλ λα εγνχληαη ζσζηά. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπφ-

κελσλ αλέθεξαλ σο πηζαλέο αηηίεο γηα ηελ θαθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή εγεζία θπξίσο 

ηελ κε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηελ 

έιιεηςε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απέλαληη ζηνλ ζπλάλζξσπν, φληαο απηαξρηθνί, 

απφηνκνη θαη αδηάθνξνη ζε εθπαηδεπηηθά ή αλζξψπηλα ζέκαηα.  

Οη καζεηέο απαηηνχλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή είηε αθνξά ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο 

κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είηε αθνξά ζηελ παξαπέξα πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εξγαζηαθή ηνπο απαζρφιεζε. Ζ απνδνρή ησλ αηφκσλ ζηελ 



27 
 

 

θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ή αιιηψο ηα θπζηθά 

ηαιέληα ηνπο ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή αηέιεηα θαη απηφ 

πξέπεη λα γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα φρη κφλν απφ ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο εθπαίδεπζεο 

ζην ζρνιείν, αιιά επίζεο θαη απφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα πεξαηηέξσ απαζρφιεζή 

ηνπο κέζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε (Abbot & McConkey, 2006, 

Winn & Hay, 2009).  

Ζ χπαξμε εηδηθψλ δνκψλ ζηελ θνηλφηεηα, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο γηα αχμεζε ησλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο, είλαη έλα βαζηθφ δεηνχκελν. 

Γηα λα κπνξέζνπλ ηα ζρνιεία λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

αλαπηχζζνληαο νη καζεηέο ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη λα ππάξμεη κηα θνπιηνχξα 

ζπλεξγαζίαο ν ζπλδεηηθφο θξίθνο είλαη νη εθάζηνηε δηεπζπληέο. (Ainscow & Miles, 

2008). 

Παξαπιήζηα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ην 2017, φπσο γίλεηαη θάζε  ρξφλν ζε 

ζπνπδαζηέο ηνπ, απφ ην Κέληξν Αμηνιφγεζεο, πκβνπιεπηηθήο, Απνθνίηεζεο θαη 

Σνπνζέηεζεο (ACAP). Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ηεο έξεπλαο κεηά απφ επεμεξγαζία 

νδήγεζε ζε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη 

ζπνπδαζηέο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο θαη ην δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ, φζνλ αθνξά ην κεξίδην πξνζθνξάο ηεο θάζε κηαο νκάδαο  ζηελ ηειηθή 

εηθφλα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ. Φαίλνληαη παξαθάησ απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνηα είλαη ε αληίιεςε ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αληηδξνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί, νη εηδηθνί ζχκβνπινη, φζν θαη 

νη δηεπζπληέο απέλαληη ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα : ζνλ αθνξά 

1. Φξνληίδα θαη αλεζπρία - ππάξρνπλ ζρεηηθά πςειά επίπεδα  (θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο) 

2. Αλαγλψξηζε - παξαηεξνχληαη ζρεηηθά πςειά επίπεδα αλαγλψξηζεο (κηθξφηεξα 

πξνο ηνλ δηεπζπληή) 

3. Δκπηζηνζχλε - ππάξρνπλ ζρεηηθά πςειά επίπεδα εκπηζηνζχλεο (πςειφηεξα πξνο 

ηνπο ζπκβνχινπο θαη κηθξφηεξα πξνο ηνλ δηεπζπληή) 

4. Ζγεζία - ππάξρνπλ ζρεηηθά πςειά επίπεδα εγεζίαο (πςειφηεξα ζηνπο εθπαηδεπ-

ηηθνχο θαη κηθξφηεξα πξνο ηνπο ζπκβνχινπο) 

5. Κίλεηξα - ππάξρνπλ ζρεηηθά πςειά επίπεδα θηλήηξσλ (κηθξφηεξα πξνο ηνλ 

δηεπζπληή) 
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Τπάξρεη αξθεηή αλαθνξά γηα ηελ νπηηθή ησλ καζεηψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ 

φηη γηα ηνπο δηεπζπληέο ζηελ άκεζε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζρνιείσλ θαη ηελ δηθή ηνπο γεληθφηεξε βειηίσζε. Ζ θαιή ζρέζε κεηαμχ  δαζθάινπ-

καζεηή έρεη βνεζήζεη ζηελ ζεηηθή αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή πνξεία ζε νπνηαδήπνηε 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Σα δε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ ηνλ βνεζνχλ λα ζέηεη πςεινχο 

ζηφρνπο, λα έρεη ςπρηθή ηζνξξνπία θαη ζσκαηηθή πγεία θαη λα θζάλεη ζε θαιά 

επαγγεικαηηθά απνηειέζκαηα  (Orth, Robins, & Widaman, 2012). 

ε πνιιά ζρνιεία ζε φιεο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, φπσο ε Νέα Τφξθε, ην Νηνπ 

Σδέξζευ, ην Κνλέθηηθαη θαη ην Αξθάλζαο, θαζψο θαη ζε πεξηνρέο ζε φιν ην Κελη ηεο 

Αγγιίαο εθαξκφζηεθαλ εηδηθά πξνγξάκκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο παηδείαο, πνπ λα 

αλαπηχζζνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηελ αθαδεκατθή κάζεζε θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

δαζθάισλ θαη καζεηψλ ( Brackett & Katulak, 2006). 

 

3. πλαηζζεκαηηθή  Ννεκνζύλε 
 

 «Με ηελ θαξδηά βιέπεη θαλείο ζσζηά. Τν νπζηώδεο είλαη ζην κάηη αόξαην.» 

Antoine De Saint-Exupery, Ο Μικπόρ Ππίγκιπαρ 

Με ηελ παξαπάλσ ξήζε, αιιά θαη άιιεο παξφκνηεο, γίλεηαη αληηιεπηή ε ζπνπδαηφηεηα 

ηνπ ξφινπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ λνεηηθή θαηάζηαζε ελφο αλζξψπνπ, πνπ βγαίλεη 

απφ ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο. Καη φπσο αλαθέξεη ν Goleman (1996) ε 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ινγηθνχ λνπ γεκάην επίγλσζε, ελζπλείδεην, πξαθηηθφ κε ηνλ 

ζπγθηλεζηαθφ λνπ παξνξκεηηθφ, πνιχ ηζρπξφ θαη έηνηκν γηα δξάζε ρσξίο δεχηεξε 

ζθέςε είλαη ηα δπν βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ δνκνχλ ηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ. 

Έρεη αλαπηπρζεί ε άπνςε φηη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ν ζπλδπαζκφο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ, πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ βνεζνχλ ην άηνκν λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο (Bar-On, Μπηηζάλεο, 2009). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε εθθξάδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα έρεη πιήξε αίζζεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ έηζη ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ 

πηέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ.  

Ζ Αζαλαζνχια – Ρέππα (2003), αλαθέξεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο νχησο ψζηε νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο λα 
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βειηηψλνληαη απνηειεζκαηηθά. Γηαπηζηψλεηαη δε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζα 

κπνξνχζε λα αληηκεησπίδεη θαη λα επηιχεη φια ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα.  

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ηελ δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπ εγθεθάινπ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ πεξηνρέο ηνπ, πνπ είλαη ππεχζπλεο άιιεο γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπο θαη άιιεο γηα ηελ ζσζηή ρξήζε κέζα απφ ηελ ξχζκηζε ηνπο.  

Οη πξνζπάζεηεο θαηαλφεζεο ησλ πνιχπινθσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ ινγηθνχ (θινηηθνχ) 

ηκήκαηνο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ (ππνθινηηθνχ) ηκήκαηνο ηνπ 

εγθεθάινπ νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλζξψπηλεο 

λνεκνζχλεο ππάξρεη κεγάιε αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηεο 

γλσζηαθήο ή δηαλνεηηθήο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 

 
Δηθφλα 1. πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη Δγθέθαινο (Bradberry & Greaves, 2006) 

Ζ είζνδνο ησλ αξρηθψλ αηζζήζεσλ μεθηλά απφ ηα ππνδεθηηθά φξγαλα, ζπλερίδεη  ζην 

λεπξηθφ ζχζηεκα κέζα απφ ηνλ λσηηαίν κπειφ, φπσο δηαθξίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 1 

θαη αθνχ πεξάζνπλ απφ ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα, φπνπ βηψλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα, 

θαηαιήγνπλ ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ εγθεθάινπ γηα ηελ ηειηθή ινγηθή αληίιεςε ησλ 

γεγνλφησλ. πσο ππνζηεξίδνπλ νη Bradberry θαη Greaves (2006), ε "εθπαίδεπζε, 

εκπεηξία, γλώζεηο, δηαλνεηηθή ηζρύο - είλαη ζπληζηώζεο πνπ δελ κπνξνύλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ κε αθξίβεηα γηαηί έλα άηνκν επηηπγράλεη ελώ έλα άιιν όρη". Απηφ ην 

απξνζδηφξηζην "θάηη" είλαη πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθεξφκαζηε, 

ρεηξηδφκαζηε πνιχπινθεο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη παίξλνπκε πξνζσπηθέο απνθάζεηο. 

Γηαρξνληθά κε ηελ εκπεηξία δεκηνπξγείηαη ε πεπνίζεζε φηη νη επηηπρίεο ελφο αηφκνπ 

δελ απνηεινχλ απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηεο γλσζηηθήο λνεκνζχλεο. Δδψ ινηπφλ 



30 
 

 

έξρεηαη λα πξνζηεζεί ην ζπλαίζζεκα. Ο Fineman (2004) ζεσξεί φηη ην ζπλαίζζεκα 

κπνξεί λα γίλεηαη αληηιεπηφ, ρσξίο απαξαίηεηα λα κεηξηέηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη 

ζεηηθφ θιίκα θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο, ελψ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε            

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζπγρένληαη ζπρλά κε ηα εξσηεκαηνιφγηα 

πξνζσπηθφηεηαο κέζα απφ ηελ ζηελή ζπζρέηηζε ηνπο. Ζ αληίιεςε θαη ν κνλαδηθφο 

ηξφπνο έθθξαζεο ηφζν ησλ δηθψλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ φζν θαη ησλ άιισλ καο νδεγεί 

ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. 

3.1 Έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο  

ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ν Daniel Goleman (2001) έθαλε ηδηαίηεξα γλσζηφ ηνλ φξν ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο, ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνίεζε ζέινληαο λα κηιήζεη γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ δηάζεζε ησλ αηφκσλ, αιιά θαη ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ηνπο άιινπο. Μίιεζε, επίζεο, γηα ηελ δηαζχλδεζή ηνπο κε 

δηάθνξα κέξε ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνλ ξφιν ηνπο θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηηο επηκέξνπο 

ηθαλφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηηο πξνζσπηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο. ηε 

ζπλέρεηα έδσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ R. Boyatzis, έλαλ αλαζεσξεκέλν, ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε παξαηεξείηαη «όηαλ έλα άηνκν επηδεηθλύεη ηηο 

ηθαλόηεηεο, πνπ ζπληζηνύλ απηνγλσζία, απηνδηαρείξηζε, θνηλσληθή επίγλσζε θαη 

θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ζηηο θαηάιιειεο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη ηξόπνπο ζε επαξθή 

ζπρλόηεηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό ζηελ θαηάζηαζε» (Boyatzis, Goleman, & Rhee, 

2000: 344). 

Σελ ίδηα πεξίνδν άιινη κειεηεηέο φπσο νη Salovey θαη Mayer (1990:189) παξαζέηνπλ 

φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη κηα ππνθαηεγνξία ηεο θνηλσληθήο λνεκνζχλεο 

θαη αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλφηεηα λα παξαθνινπζεί θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη 

ησλ άιισλ, λα κπνξεί λα θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

πιεξνθνξία πνπ απνξξέεη απφ απηά, πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγεί ηε ζθέςε θαη ηηο 

πξάμεηο ηνπ.  

3.2 Θεσξεηηθά κνληέια γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε (ΔΙ) 

πσο αλαθέξεη ε Πιαηζίδνπ (2010:30-31) ε πξνζέγγηζε ησλ ζχλζεησλ λνεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ δελ είλαη θάηη πνπ επεμεγείηαη εχθνια, αιιά απαηηεί ηελ πνιχπιεπξε 

εμέηαζε ηνπο, νχησο ψζηε λα ππάξμεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξνο θαη πην 
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νινθιεξσκέλνο πξνζδηνξηζκφο ηνπο. Απηή ηελ πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε απαηηεί θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Έηζη αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθνπλ ηα 

δηάθνξα κνληέια, ζπλνςίδνληαη ζε δχν επξείεο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε κία απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο ηαμηλνκήζεηο πνπ γίλνληαη ζε: 

α. Μνληέια Ιθαλόηεηαο (φπσο απηφ ησλ Mayer, Salovey θαη Caruso, 2003), φπνπ νη   

γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο απνηεινχλ ην θπξίαξρν ζηνηρείν γηα ηελ 

εξκελεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ή ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα ζπλαηζζήκαηα. 

β. Μηθηά Μνληέια (φπσο απηά ησλ Bar-On, 2000 ή Goleman, 1998, Petrides θαη 

Furnham, 2001), φπνπ ε εξκελεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο απνδίδεηαη κέζα 

απφ έλα ζπλδπαζκφ κε γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ. 

Παξάιιεια δε επηρεηξείηαη ε εμήγεζε θαη πξφβιεςε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ππνθεηκέλσλ ζε ελαζρνιήζεηο ηνπο πνπ έρνπλ σο βάζε ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθά, 

θνηλσληθά ή ζπλαηζζεκαηηθά.  

Μνληέιν John Mayer, Peter Salovey θαη David Caruso 

Οη Mayer, Salovey αξρηθά θαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ Caruso ζηελ ζπλέρεηα 

πεξηγξάθνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο έλα είδνο λνεκνζχλεο αξθεηά 

ζχλζεην, πνπ πεξηθιείεη φρη κφλν ηελ ελδνπξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε 

ηνπ Gardner, αιιά θαη άιιεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο. Ηθαλφηεηεο πνπ επεμεξγάδνληαη 

πιεξνθνξίεο, πξνζεγγίδνπλ ην ζπλαίζζεκα θαη ιεηηνπξγνχλ κνλαδηθά, πνιχπινθα θαη 

εληαία δεκηνπξγψληαο έλα ζχλνιν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Οη ηθαλφηεηεο απηέο                

πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλαίζζεκα πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξεηο θιάδνπο : i) Αληίιεςε θαη 

αλαγλώξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ  ii) Αθνκνίσζε ή ελζσκάησζε ησλ παξαπάλσ ζηνλ 

ηξόπν ζθέςεο  iii) Καηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ  θαη  iv) Γηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Mayer et al, 2004). 

Γηα ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο ηθαλφηεηεο ησλ ηεζζάξσλ θιάδσλ, απηφ ην κνληέιν 

ην MSCEIT, (Mayer, Salovey, Caruso, Emotional Intelligence Test) (Mayer et al, 

2000, 2004), είλαη ην ηειηθφ εξγαιείν κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ην 

νπνίν ζπκπιεξψζεθε θαη κεηαθξάζηεθε ζηελ ζπλέρεηα ζηα Διιεληθά (Καθέηζηνο, 

2004; Καθέηζηνο & Πεηξάηνπ, 2005), αιιά θαη ειέρζεθε αξθεηά γηα ηελ αμηνπηζηία 

θαη εγθπξφηεηά ηνπ (Kafetsios, Papastephanakis & Simos, 2009b). 
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Ο Mayer θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δηαπίζησζαλ ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κέηξεζεο θαη 

δηεξεχλεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, φζνλ αθνξά δε ηελ απηνλνκία θαη 

ηζνηηκία ηεο κε ηε γλσζηηθή λνεκνζχλε ππνζηήξημαλ φηη πξέπεη λα πιεξνί 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα φπσο:  

α. λα έρεη αμηνπηζηία  

β. λα ππάξρεη ζπζρέηηζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο    

γ.  λα ππάξρεη αλεμαξηεζία αιιά θαη ζπζρέηηζε κε άιια είδε λνεκνζύλεο θαη   

δ. λα  κελ ππάξρεη ζηαηηθόηεηα, αιιά λα δηαθνξνπνηείηαη κέζα ζηνλ ρξόλν. (Mayer, 

Salovey, Caruso θαη Sitarenios, 2001).  

 

Μνληέιν Reuven Bar-On    

πσο αλαθέξεηαη ζηελ Πιαηζίδνπ, (2004) ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο λνεκνζχλεο σο « κηα ζεηξά από κε γλσζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηθαλόηεηεο θαη 

δεμηόηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλόηεηα θάπνηνπ λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία ηηο 

πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο θαη πηέζεηο» Bar-On (1997:14), απεηέιεζε έλα απφ ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπ θαη φπσο θάλεθε απφ ηελ κεηέπεηηα δηεξεχλεζε ηνπ 

κνληέινπ ηνπ, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε αλαπηχζζεηαη ζηαζεξά ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ηελ ειηθία ησλ πελήληα εηψλ. Ζ δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ ίδην, κε ηελ θαηαζθεπή ελφο θαηάιιεινπ 

ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ, απφ ηα πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελα, ην EQ-i (Emotional 

Quotient Inventory). Σν EQ-i είλαη κηα θιίκαθα πνπ δηαζέηεη γηα ηε κέηξεζε ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο έλα γεληθφ δείθηε, πέληε επηκέξνπο δείθηεο, ελψ 

πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηέζζεξεηο δείθηεο, πνπ πξνζδίδνπλ κεγάιε εγθπξφηεηα θαη 

απνηειείηαη απφ έλα εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξψλ κε 133 πξνηάζεηο.   

‟ απηφ ην κνληέιν δνκηθά ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειείηαη απφ πέληε 

θαηεγνξίεο ηθαλνηήησλ,  

α. νη ελδνπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο,  

β. νη δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο,  

γ. νη πξνζαξκνζηηθέο ηθαλφηεηεο,  

δ. ε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο  θαη  

ε. ε γεληθή δηάζεζε, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ δεμηνηήησλ, πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί. 
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Πίνακαρ 1.  Τν κνληέιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο λνεκνζύλεο ηνπ  Bar-On (2000): 

πεξηγξαθή ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ην απνηεινύλ 

Ενδοπποζωπικέρ ικανόηηηερ  

πλαηζζεκαηηθή απηνεπίγλσζε Ζ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηα 

ζπλαηζζήµαηά ηνπ. 

∆ηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά Ζ ηθαλφηεηα γηα έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, πεπνηζήζεσλ θαη 

ζθέςεσλ θαη γηα ππεξάζπηζε ησλ πξνζσπηθψλ δηθαησκάησλ 

µε έλα µε θαηαζηξεπηηθφ ηξφπν. 

Απηνζεβαζκφο Ζ ηθαλφηεηα λα είλαη θαλείο ελήµεξνο, λα θαηαλνεί, λα 

απνδέρεηαη θαη λα ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ 

Δκπηζηνζχλε  ζηηο 

πξνζσπηθέο δπλαηφηεηεο 

Ζ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη θάπνηνο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ 

θαη λα πξαγκαηνπνηεί απηφ πνπ επηζπµεί, απνιακβάλεη θαη 

είλαη ηθαλφο λα θάλεη. 

Αλεμαξηεζία Ζ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα θαηεπζχλεη θαη λα ειέγρεη ν ίδηνο ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζθέςε ηνπ, ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάξηεζε απφ θάπνηνλ άιιν. 

Διαπποζωπικέρ ικανόηηηερ  

Δλζπλαίζζεζε Σν λα είλαη θαλείο ηθαλφο λα αληηιακβάλεηαη, λα θαηαλνεί θαη 

λα εθηηµά ηα ζπλαηζζήµαηα ησλ άιισλ. 

∆ηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο Ζ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ακνηβαίσο 

ηθαλνπνηεηηθψλ ζρέζεσλ πνπ δηαθξίλνληαη απφ 

ζπλαηζζεµαηηθή εγγχηεηα, νηθεηφηεηα θαη ζηνξγή. 

Κνηλσληθή ππεπζπλφηεηα Ζ ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή νµάδα µε ηξφπν 

ζπλεξγαηηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ. 

Ικανόηηηα πποζαπμογήρ  

Αλνρή ζην άγρνο Σν λα αληέρεη θαλείο ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο, ηα αγρνγφλα 

ζπµβάληα θαη ηα ηζρπξά ζπλαηζζήµαηα ρσξίο λα δηαιχεηαη 

αιιά λα ηα αληηκεησπίδεη µε ελεξγεηηθφ θαη ζεηηθφ ηξφπν. 

Έιεγρνο ησλ παξνξκήζεσλ Ζ ηθαλφηεηα λα αλαραηηίδεη ή λα θαζπζηεξεί ηελ άµεζε 

ηθαλνπνίεζε κηαο παξφξµεζεο, αλάγθεο ή πεηξαζκνχ θαη λα 

ειέγρεη ηα ζπλαηζζήµαηά ηνπ 

∆ιασείπιζη ηος άγσοςρ  

Ηθαλφηεηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ 

Ζ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη πξνζδηνξηζµνχ πξνζσπηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε εθαξκνγή πηζαλψλ 

απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ. 

 

Έιεγρνο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο 

Ζ ηθαλφηεηα εθηίµεζεο ηεο αληηζηνηρίαο αλάµεζα ζηελ 

εζσηεξηθή θαη ππνθεηµεληθή εκπεηξία θαη ηελ εμσηεξηθή θαη 

αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε. 

Δπειημία Σν λα πξνζαξκφδεη θαλείο επηηπρψο ηα ζπλαηζζήµαηα, ηηο 

ζθέςεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, φηαλ νη ζπλζήθεο 

κεηαβάιινληαη. 

Γενική διάθεζη  

Δπηπρία Σν λα ληψζεη θαλείο ηθαλνπνηεκέλνο θαη λα απνιακβάλεη ηε 

δσή ηνπ θαη ηνπο άιινπο, λα πεξλά θαιά θαη λα εθθξάδεη 

ζεηηθά ζπλαηζζήµαηα. 

Αηζηνδνμία Ζ ηθαλφηεηα λα θνηηά θαλείο ηε ζεηηθή πιεπξά ησλ πξαγκάησλ 

θαη λα δηαηεξεί µηα ζεηηθή ζηάζε αθφµε θαη µέζα ζηηο 

δπζθνιίεο. 

Πεγή : Πιαηζίδνπ, (2010:61-62) 
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Μνληέιν  Daniel Goleman 

Μεηαμχ ησλ πην επξέσο δηαδεδνκέλσλ ζεσξηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε είλαη απηή πνπ αλέπηπμε ν Goleman (1995). Ζ ζεσξία ηνπ βαζίδεηαη ζε 

πέληε θπξίσο δηαζηάζεηο: 

α. Ζ Απηνεπίγλσζε, είλαη ε ηθαλφηεηα πνπ έρεη ν θαζέλαο λα αλαγλσξίδεη ηηο 

πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο ηνπ αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ κέζα απφ ηελ επίγλσζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Ζ απηνεπίγλσζε είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ απηνπεπνίζεζε 

θαζψο αθνξά θπξίσο ην ζπλαίζζεκα ηεο ζηγνπξηάο ησλ πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδεη ην θάζε άηνκν.  

β. Ζ Απηνξξύζκηζε, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν θαζέλαο είλαη ζε ζέζε λα ξπζκίζεη 

ηελ εζσηεξηθφηεηα ηνπ. Ζ απηνξξχζκηζε ζπζρεηίδεηαη κε έλλνηεο φπσο ν απηνέιεγρνο 

(ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ), ε αμηνπηζηία, ην ζπλαίζζεκα ηεο επζχλεο, ε 

επειημία σο πξνο νπνηαδήπνηε πξφθιεζε κπνξεί λα πξνθχςεη θαζψο θαη ε θαηλνηνκία 

θαη ε αηζηνδνμία, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ην άηνκν έηζη λα είλαη ειεχζεξνο λα εθθξάζεη 

νπνηαδήπνηε θαηλνηνκία αιιά θαη λα βιέπεη ηε ζεηηθή πιεπξά ησλ πξάμεσλ. 

γ. Ζ Παξαθίλεζε, ζπλδέεηαη κε ην ζπλαίζζεκα εθείλν πνπ νδεγεί ηα άηνκα λα 

πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Σα άηνκα κηαο νκάδαο έρνληαο ην 

ζπλαίζζεκα ηεο παξαθίλεζεο δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επηκέλνπλ πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ θαη λα πξνζπαζνχλ λα βειηησζνχλ ρσξίο λα 

απνζαξξχλνληαη απφ ηηο φπνηεο δπζθνιίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

δ. Ζ Δλζπλαίζζεζε, αθνξά ζην ζπλαίζζεκα ηνπ λα θαηαλνεί θάπνηνο ηηο αλάγθεο θαη 

ηηο αγσλίεο ησλ άιισλ έηζη ψζηε λα ρεηξίδεηαη ηφζν ηνπο αλζξψπνπο φζν θαη ηηο 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο αλάινγα. Έρνληαο αληηιεθζεί ην αλσηέξσ, είλαη ηθαλφο θάπνηνο 

λα βνεζήζεη θαη ηνπο ππνινίπνπο λα αλαπηπρζνχλ κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο ελζάξξπλζεο ηνπο. 

ε. Οη Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο, αθνξνχλ ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρεη έλα άηνκν λα 

ζπλαλαζηξέθεηαη κε ηνπο γχξσ ηνπ θαη λα κπνξεί λα ηνπο επεξεάζεη κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, ηεο επαξθνχο εγεζίαο αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο δεζκψλ 

ζπλεξγαζίαο.  
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πσο αλαθέξεηαη ζην λέν Ζγέηε ν Goleman, (2002:268), κεηά απφ κεγάιν αξηζκφ 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζε κνληέια δεμηνηήησλ έθζαζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη ηα ζπνπδαηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηθαλνηήησλ πνπ ζπκβάινπλ ζηηο 

εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ησλ κεγάισλ θαη απνηειεζκαηηθψλ εγεηψλ πξνέξρνληαη θαη 

βαζίδνληαη ζε δεμηφηεηεο απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. ηε ζχγθξηζε κεηαμχ 

ηερληθψλ δεμηνηήησλ θαη άιισλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ απφ ηε κία θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο απφ ηελ άιιε, 

δηαπίζησζαλ φηη, φζν κεγαιχηεξε ε ζέζε επζχλεο, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ 

ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, πνπ είλαη απα-

ξαίηεην γηα λα θζάζεη θάπνηνο ζε κεγαιχηεξε επηηπρία. Μάιηζηα ε δηαθνξά ζηελ 

επηηπρία κεηαμχ ησλ δηαπξεπψλ εγεηψλ, φπσο αλαθέξεη, νθείινληαλ ζε πνζνζηφ γχξσ 

ζην 85%, ζε παξάγνληεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη φρη ζε θαζαξά ηερληθέο 

ή άιιεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο. 

Τξόπνη κέηξεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

Ζ έγθπξε αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεη εθφζνλ θάπνηνο γλσξίδεη ηη αληηπξνζσπεχνπλ ή 

εξκελεχνπλ ηα ζεσξεηηθά κνληέια. Έηζη ινηπφλ ζα θαηαζθεπάζεη ή ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη αληίζηνηρα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία πνπ ζα κπνξέζνπλ λα κεηξήζνπλ  

ζε δηάθνξα επίπεδα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Ζ ηαμηλφκεζε απηψλ ησλ 

εξγαιείσλ ζχκθσλα κε ηελ Πιαηζίδνπ (2010) γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο κπνξεί λα γίλεη ζε ηξεηο αληηπξνζσπεπηηθέο θαηεγνξίεο : 

α. Απηναλαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε εξσηεκαηνιφγηα καδί κε έλαλ αξηζκφ 

δειψζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπο π.ρ. Emotional Quotient Ηnventory (Bar-On EQ-i).  

β. Δηεξναλαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε εξσηεκαηνιφγηα καδί κε έλαλ αξηζκφ 

δειψζεσλ θαη πξνηάζεσλ θαη θαινχληαη λα εθηηκήζνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε θαη ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά άιισλ. Ο κεγάινο αξηζκφο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ νπσζδήπνηε ζεκαίλεη θαη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία αλ θαη 

ππάξρνπλ αδπλακίεο ή επεξεαζκνί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ άιισλ. 



36 
 

 

γ. Αληηθεηκεληθή  κέηξεζε Ιθαλνηήησλ. Δδψ ηα πξνβιήκαηα ή ε βαζκνιφγεζε ιχζεσλ 

είλαη κε ιηγφηεξεο αδπλακίεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο δχν θαηεγνξίεο πνπ πξέπεη φκσο 

λα αληηκεησπηζηνχλ. 

 

3.3 πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε θαη Αξηζηνηέιεο    
 

Αξηζηνηέιεο  Παλεπηζηήκσλ Φηιόζνθνο 

Λφγσ ηεο εηδηθφηεηαο κνπ σο βηνιφγνο αιιά θαη σο καζεηεπφκελνο ζε ζέκαηα 

δηνίθεζεο-εθπαίδεπζεο θαη εζηθήο θηινζνθίαο, νξκψκελνο απφ κηα εθπνκπή ζηελ 

ΔΡΣ3 «ΑΝΑΓΗΦΖΔΗ» ζε ζρεηηθφ ζέκα, δελ ζα έπξεπε βέβαηα λα παξαιείςσ λα 

αλαθεξζψ ζηνλ κεγαιχηεξν Γάζθαιν θαη γήηλν Παλεπηζηήκνλα Φηιφζνθν, ζεκειησηή 

ηνπ Γεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαηά πνιινχο, αιιά θαη ηνλ πξψην Βηνιφγν, φπσο 

αλαθέξεηαη απφ αξθεηνχο δηαθεθξηκέλνπο βηνιφγνπο, ηνλ Αξηζηνηέιε.  

Σνλ «λνπ», φπσο ηνλ απνθαινχζε ν δάζθαινο ηνπ ν Πιάησλαο. Μέζα απφ ηελ γήηλε 

θηινζνθία ηνπ ζπλέδεε ηελ εζηθή κε ηελ πξάμε. πσο έιεγε γηα λα θζάζεη θαλείο ζην 

θαζνιηθφ έπξεπε πξψηα λα πεξάζεη απφ ην αηνκηθφ. Μέζα απφ ηελ γλψζε πνπ καο 

πεξηβάιιεη λα θζάζνπκε ζηνλ άλζξσπν θαη λα εμεηάζνπκε ηελ πγεία ηνπ θαζελφο 

μερσξηζηά, ιφγσ ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ.  

Χο Φηιφζνθνο – Φπρνιφγνο ζηα Φπζηθά ή πεξί Φπρήο γξαθφκελα ηνπ αλαθεξφηαλ ζηε 

ζρέζε ςπρήο θαη ζψκαηνο θαη κέζα απφ φιεο ηηο γλσζηαθέο δηαδηθαζίεο έδεηρλε ηε 

δηαζχλδεζε θπζηθνχ θφζκνπ θαη ςπρήο, ιέγνληαο φηη ε ςπρή αγθαιηάδεη αθφκε θαη ην 

γλσζηαθφ κέξνο (ησλ αηζζήζεσλ). Ζ Αξηζηνηειηθή αληίιεςε ζην ζχλνιν ηεο ήηαλ θαη 

είλαη έλα δπλακηθφ κνληέιν, ην νπνίν κέζα ζην δηαξθέο γίγλεζζαη απφ ην «ελ δπλάκεη» 

πεξλάεη λνκνηειεηαθά ζην «ελ ελεξγεία». Π.ρ. ν ζπφξνο ππάξρεη ελ δπλάκεη πνπ 

πεξηθιείεη ελ ελεξγεία ηε ζπλνιηθή κειινληηθή εμέιημε ηνπ ζε θπηφ (νληνινγηθά). ηελ 

χιε ππάξρεη κία δηαξθήο θίλεζε ελ δπλάκεη θαη ε νπνία κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζηελ 

ζπλέρεηα ζε ελέξγεηα (Γεσξγνχιεο, 1962:331). 

ηηο πξαγκαηείεο ηνπ κηινχζε γηα ηελ κέζνδν ηεο επηζηήκεο. Ήηαλ ν ζεκειησηήο ηεο 

Φηινζνθίαο ησλ Δπηζηεκψλ θαη κηινχζε γηα πξνζαξκνγή ηεο κεζφδνπ αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν, ην αληίζεην ζε ζχγθξηζε κε απηφ πνπ απνδέρνληαη ζήκεξα νη επηζηήκνλεο 
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ησλ ζεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

επηζηεκψλ ζε απηήλ, ην νπνίν φκσο ηειεπηαία αηνλεί. 

ηελ επηζηήκε ηνπ Γηθαίνπ ν Αξηζηνηέιεο κηινχζε γηα ηελ θξίζε αμηψλ, ζην εζηθφ 

δίθαην πξνζπαζνχζε λα δείμεη ην δξφκν κε ηελ αξεηνινγία ηνπ γηα λα βάινπκε κία ηάμε 

– θαλφλεο πνπ ζα καο θαζνδεγήζνπλ ζηελ δσή καο θαη ζηελ θνηλσλία πνπ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ θφζκν. Μέζα απφ ηελ παηδαγσγηθή, ε δηαπαηδαγψγεζε ησλ 

πνιηηψλ ζηελ αξεηή έιεγε, φηη πξέπεη λα πξνζθέξεηαη απφ ηελ πνιχ κηθξή ειηθία θαη 

κάιηζηα φρη κφλν ζηελ ζεσξία αιιά θαη ζηελ πξάμε. Έηζη επαλαιακβαλφκελε ε ζεσξία 

θαη ε πξάμε ζα γηλφηαλ βίσκα θαη ζα κπνξνχζε πξαγκαηηθά θαη νπζηαζηηθά λα είλαη 

θάπνηνο δίθαηνο. 

ηελ Θενινγία πνιινί ηνλ αλαθέξνπλ σο ηνλ πξφδξνκν ηνπ Υξηζηνχ αθνχ ήηαλ απηφο 

πνπ κίιεζε γηα ηνλ έλα Θεφ – Γεκηνπξγφ. Έδηλε θάπνηα πην εμειηγκέλε αθεξεκέλε 

έλλνηα ηνπ Θενχ. Έιεγε φηη ν Θεφο είλαη ελέξγεηα, ρσξίο θάπνηα αλζξψπηλε κνξθή. 

Δίλαη απηφο ν νπνίνο έιθεη ηνλ θφζκν σο πξνο έλα ζηφρν, έλα θηλνχκελν – αθίλεην, πνπ 

είλαη δε θαη ε αηηία ηεο χπαξμεο ηεο χιεο. Σφζν ε Γπηηθή εθθιεζία, φπσο ν Αθηλάηεο, 

φζν θαη ε Αλαηνιηθή Οξζφδνμε εθθιεζία, επεξεάζηεθε απφ ηνλ Φηινζνθία ηνπ 

Αξηζηνηέιε ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα λνεηηθά εξγαιεία ηνπ γηα λα αλαπηπρζνχλ.     

ε κία έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ΜΗΣ, ν Αξηζηνηέιεο είρε ηελ κεγαιχηεξε 

απνδνρή παγθνζκίσο σο ν κεγαιχηεξνο θηιφζνθνο θαη ν πην έληνλα κειεηεκέλνο, ν 

νπνίνο επεξέαζε ηνλ θφζκν θαη φπσο αλαθέξεη θαη ν Γάληεο «ν Αξηζηνηέιεο είλαη ν 

δάζθαινο ησλ ζνθψλ». Αθφκα θαη ζήκεξα ηζρχνπλ ηα ιεγφκελα ηνπ θαη ηδηαίηεξα ζε 

απηή ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο πνπ πεξλάκε εζηθήο, πνιηηηθήο θνηλσληθήο  θαη 

νηθνλνκηθήο. Ζ αλαθνξά ηνπ ζηελ εζηθή θαη ηελ πνιηηηθή ή ηνπο πνιηηηθνχο ήηαλ κηα 

εμίζσζε. Γελ κπνξνχζε λα δηαλνεζεί φηη νη πνιηηηθνί κπνξνχλ λα κελ είλαη θαη ηφζν 

εζηθνί.  

Σέινο κπνξνχκε λα δνχκε ηελ αμία ηνπ δαζθάινπ κέζα απφ ηα πεπξαγκέλα θαη ηηο 

αληηιήςεηο ελφο άιινπ κεγάινπ αλδξφο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη θαίλεηαη απηφ 

βέβαηα κέζα απφ ηελ αληηκεηψπηζε πνπ είρε ζηνπο θαηαθηεκέλνπο ιανχο ζε φια ηα 

επίπεδα.  

Έλα πλεχκα πνπ δεη αθφκα θαη ζήκεξα, επίθαηξνο φζν πνηέ ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ 

αζρνιήζεθε. Αλ πξνζπαζήζνπκε λα γλσξίζνπκε ην έξγν ηνπ ζα κπνξνχζακε πηζαλά λα 
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θαηαιάβνπκε πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπκε θαη εκείο ζήκεξα 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. 

Δίλαη ζρεηηθά κηθξφο ν αξηζκφο ησλ κειεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην ξφιν πνπ κπνξνχλ 

λα παίμνπλ νη θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εγεηψλ 

ζηελ απφδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

Πεπνίζεζε ηνπ Goleman (1995) ήηαλ θαη είλαη φηη κπνξνχλ, θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο, λα βειηησζνχλ ηα επίπεδα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζε αληίζεζε κε 

άιια είδε λνεκνζχλεο. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ θαηάιιειε δηδαρή θαη 

φπσο αλαθέξεη ε Πιαηζίδνπ (2015) νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, 

αιιά θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ µέζσ ηεο επηκφξθσζεο.  

 

4.  ρέζε  εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο  θαη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

 

πσο αλαθέξεη ν Goleman (2011:441-442) «αλ ζέινπκε λα δώζνπκε ηελ πιεξέζηεξε 

εθπαίδεπζε ζηνπο καζεηέο καο απηή πξέπεη λα πξνθύπηεη από ηνλ ζπλδπαζκό ηεο 

γλσζηηθήο λνεκνζύλεο κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή». Πξαγκαηνπνηψληαο κηα κειέηε ζην 

παλεπηζηήκην Ηιηλφηο ζην ηθάγν γίλεηαη θαλεξή ε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο πξνγξακ-

κάησλ ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο, σο κειινληηθή επέλδπζε γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ή ηνπο 

κειινληηθνχο εξγαδφκελνπο ζηα ζρνιεία, εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη κειινληηθνχο 

εγέηεο, πέξα απφ ηελ θιαζζηθή αθαδεκατθή κφξθσζε. Απηά πξνυπνζέηνπλ, βέβαηα, 

πεξαηηέξσ γλψζεηο ζε εγεηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ινηπφ αθαδεκατθφ δπλακηθφ, άλνηγκα 

θαη πξνζέγγηζε πξνο ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη βειηίσζε ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ. 

Ο Goleman (2011), επίζεο, επηζεκαίλεη φηη ην επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο κεηά ηελ εθεβεία, ζε αληίζεζε κε ην δείθηε λνεκνζχλεο, είλαη θάηη πνπ 

κεηαβάιιεηαη κε ηα ρξφληα. Μέζα ινηπφλ απφ ηελ επηκφξθσζε θαη ηα ρξφληα εκπεηξίαο 

νη κειινληηθνί εθπαηδεπηέο θαη εγέηεο  απμάλνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο ηνπο ζηνλ 

ρεηξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ παξνξκήζεσλ ηνπο, δεκηνπξγνχλ νξάκαηα, θίλεηξα θαη 

βειηηψλνπλ ηφζν ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο φζν θαη ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο 

ηνπο. 
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Οη Turnbull, Riley θαη Farlane (2013)  ζεσξνχλ φηη νη ηθαλφηεηεο πνπ θάλνπλ έλαλ 

απνηειεζκαηηθφ εγέηε λα έρεη ζην ζρνιείν ηνπ ηα θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

είλαη απηέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ζηελ 

απφδνζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλ θαη δελ ππάξρεη άκεζε δηαζχλδεζε, ηθαλή 

ζπλζήθε γηα ηελ επηηπρία ησλ παξαπάλσ, θαίλεηαη λα απνηειεί ε χπαξμε ζε πςειά 

επίπεδα ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Δπίζεο κέζα απφ ηνλ 

ηαθηηθφ αλαζηνραζκφ ζηα πεπξαγκέλα ηεο εγεζίαο ηνπ κπνξεί λα βειηηψλεηαη ζπλερψο 

δεκηνπξγψληαο έλα ηδηαίηεξα ζεηηθφ θιίκα. Βαζηθή πξνυπφζεζε γη‟ απηφ ν εγέηεο 

πξέπεη λα επηδεηθλχεη απηνγλσζία, θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε, λα βειηηψλεη ζπλερψο 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηφζν ηνλ εαπηφ ηνπ  αιιά παξάιιεια λα βνεζά 

ζηελ βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ.        

Οη Mills & Rouse (2009) βγάδνπλ ζπκπέξαζκα, κεηά απφ ηελ κεζνδηθή κεηα-έξεπλα 

πνπ πεξηιακβάλεη ηε κειέηε 141 εξγαζηψλ πάλσ ζηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη 

ηελ εγεζία, φηη ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε απνηειεί ην ιηγφηεξν έλα απφ ηα 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο. αθψο πξέπεη λα ππάξμεη 

κηα πην θαίξηα ζπλαηζζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε πξαγκαηηθφηεηα ελφο ζρνιείνπ πνπ 

εκθαλίδεη κηα έληνλε πνηθηινκνξθία ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία ππάξρνπλ αθφκε θαη δηάθνξα εμεηδηθεπκέλα ηεζη φπσο ην 

Principal Leadership Inventory (Reed, 2005) κε 14 αληηθείκελα ειέγρνπ. Απηά δε είλαη :         

 

Λεηηνπξγεί ζηελ βάζε ησλ ηεζζάξσλ εηδψλ εγέηε πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε 

κε ηηο δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο Ν: δηνηθεηηθφο(commanding), νξακαηηζηήο(visionary),  

ζπκβνπιεπηηθφο(coaching) θαη  δεκνθξαηηθφο / δηαλεκεηηθφο(distributive). 
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Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ θαη ηδηαίηεξα ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ. Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην απαξαίηεην θιίκα θαη ην απαηηνχκελν εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ ζα νδεγήζεη ζε έλα θαιφ θαη απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν.   

 

Τύπνη εγεζίαο θαη Σπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

πσο αλαθέξεη ε Πιαηζίδνπ (2010) ζε έλα απφ ηα άξζξα ηνπ ν Goleman (2000), 

απέδσζε ηελ δηαζχλδεζε πνπ κπνξεί λα έρεη ν εθάζηνηε ηχπνο ηνπ εγέηε κε ηηο 

δηάθνξεο ζπληζηψζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Καηέιεμε ζηνπο ζπγθεθξη-

κέλνπο ηχπνπο εγεζίαο κειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα απφ κηα δηεζλή έξεπλα πνπ έγηλε 

αλάκεζα ζε 3871 δηεπζπληηθά ζηειέρε. Απέδσζε ινηπφλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 

11.1 (βι. Δπηηξνπάθε, ρ.ρ.), ηα έμε ζηπι εγεζίαο κε ηηο επηδξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

εκθαλίδνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή απφδνζε θαη ην αληίζηνηρν θιίκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Ζ ηειηθή δηαπίζησζε ηνπ Goleman, (2000:87) ήηαλ φηη έλαο 

ζπλδπαζκφο ησλ ηχπσλ εγεζίαο αληηκεησπίδεη θαιχηεξα ηα φπνηα πξνβιήκαηα, 

δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ην θαιχηεξν θιίκα θαη ν απνηειεζκαηηθφο εγέηεο κε ηελ 

επειημία πνπ δηαζέηεη ζηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ηχπσλ εγεζίαο, θζάλεη ζηηο κέγηζηεο 

απνδφζεηο ηεο βειηίσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε ηα 

θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

 

Πίλαθαο 2. Τύπνη εγέηε ζε ζρέζε κε δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

Σύπνο εγέηε Γηαθξίλεηαη από ύλζεκα Απνηειεζκαηηθό 

Επιβληηικόρ    
(απαηηεί άκεζε 

ππαθνή) 

Έιιεηςε ελζπλαίζζε-

ζεο, δχλακε ηζρχνο 

«θάληε φ,ηη      

ζαο ιέσ» 

- ε πεξηφδνπο θξίζεο                        

- ηα αξρηθά ζηάδηα κηαο αιιαγήο 

- ηαλ ππάξρνπλ πξνβιεκαηηθνί 

εξγαδφκελνη  

Οπαμαηιζηήρ 

(θηλεηνπνηεί άιινπο 

πξνο έλα θνηλφ 

φξακα) 

Τςειή 

απηνπεπνίζεζε  & 

ελζπλαίζζεζε, 

θαηαιχηεο αιιαγήο 

«αθνινπ-

ζήζηε κε» 

- ηαλ απαηηείηαη έλα λέν φξακα 

- ηαλ ρξεηάδεηαη μεθάζαξε 

πνξεία πιεχζεο ζηνλ νξγαληζκφ 

Ανθπωπιζηικόρ 

(δεκηνπξγεί αξκνλία     

& ζπλαηζζεκαηηθνχο 

δεζκνχο ζηα άηνκα 

ηεο νκάδαο) 

Δλζπλαίζζεζε,    

θηίζηκν ζρέζεσλ           

& επηθνηλσλίαο 

«νη 

άλζξσπνη 

πάλσ απφ 

φια» 

- Δλδπλάκσζε ηεο ζπλνρήο         

ηεο νκάδαο 

- Δκςχρσζε ζε πεξηφδνπο θξίζεο 
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Δημοκπαηικόρ       
(νδεγεί ζε 

ζπλαίλεζε κέζσ 

ζπκκεηνρηθψλ 

δηαδηθαζηψλ) 

Τςειή ηθαλφηεηα     

επηθνηλσλίαο                

& ζπλεξγαζίαο 

«ηη ιεο 

εζχ;» 

- ηαλ ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη 

ζπλαίλεζε ή λα αθνπζηεί               

ε γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο 

Καθοδηγηηικόρ    
(ζέηεη πςειά    

θξηηήξηα απφδνζεο) 

Μεγάιε επζπλεηδε-

ζία, θίλεηξα επη-

ηπρίαο, πξσηνβνπιία  

«θάληε φ,ηη  

θάλσ, 

ηψξα» 

- ηαλ ππάξρεη αλάγθε γηα 

γξήγνξα απνηειέζκαηα απφ        

κηα ελζνπζηψδε & ηθαλή νκάδα 

ςμβοςλεςηικόρ  

(έκθαζε ζηε πε-        

ξαηηέξσ αλάπηπμε  

ησλ εξγαδνκέλσλ  

Ηθαλφηεηεο                

αλάπηπμεο άιισλ, 

ελζπλαίζζεζε,   

απηνεπίγλσζε    

«δνθηκάζηε 

απηφ» 

- Βειηίσζε & αλάπηπμε ηνπ  

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ  

-Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ
 
ηνπ              

Πεγή : Goleman (2000), (βι. Δπηηξνπάθε, ρ.ρ.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

5.  Γηαηί επηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

πσο αλαθέξεη ζηελ εξγαζία ηεο ε Γνπξίδνπ, (2015) νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσ-

ληθέο δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φπσο ε ελζπλαίζζεζε, ε επηθνηλσλία, ε ζεκειίσζε 

ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο, ε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, ν απηνέιεγρνο θαη ε αμηνπηζηία, 

ε επζπλεηδεζία, ε νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα είλαη κεξηθέο απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ εθηη-

κψληαη ηφζν απφ γνλείο θαη καζεηέο, φζν θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

φηαλ ηνπο δεηείηαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ θαιφ εθπαηδεπηηθφ. Απηφ βέβαηα ππνζέηνπκε 
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φηη ζα ην δηαπηζηψζνπκε, πηζαλφλ θαη σο δεηνχκελν ζηελ δηθή καο έξεπλα, πνπ σο 

θχξην αληηθείκελν είλαη ην ίδην, δειαδή νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

αιιάδεη φκσο ην πξφζσπν πνπ είλαη ν θαιφο ή απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο. Άξαγε νη 

εθηηκήζεηο ησλ ίδησλ ησλ δηεπζπληψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ζα δίλνπλ 

παξφκνηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ησλ δηεπζπληψλ ; 

ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ  μέλε 

βηβιηνγξαθία, αλαδεηθλχεηαη ν ζπνπδαίνο θαη απνθαζηζηηθφο ξφινο πνπ παίδνπλ νη 

Γηεπζπληέο γηα ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ, εηαηξείαο ή επηρείξεζεο. 

Θα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ επί παξαδείγκαηη γηα ηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία ε 

ΜΓΔ ηνπ Λνπθά (2017), φπνπ δηαπηζηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ε ζεκαζία ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ Γηεπζπληψλ 

ζηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη ε αλάγθε ζηήξημεο ησλ παξαπάλσ κέζα απφ 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηεο πνιηηείαο ζηε βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο. ρεηηθά κε ηελ μέλε Βηβιηνγξαθία ελδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε 

ζηνπο Adeniyi, &  Omoteso, (2014) πνπ θάλεθε πφζν ζεηηθά επεξέαζε ηνπο καζεηέο 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην πςειφ επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ 

δηεπζπληψλ θαη πφζν αλψδπλα μεπεξάζηεθαλ ηα εκπφδηα θαη νη ζπγθξνχζεηο ζηα 

ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ λνηηνδπηηθή Νηγεξία θαζψο θαη νη Ekeh & 

Oladayo, (2011) κεηά από έξεπλα ζην Rivers State ηεο Νηγεξίαο ζε ζρεηηθά κεγάιν 

αξηζκφ ζρνιείσλ. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί έλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηηπρεκέλσλ εγεηψλ θαη εγεζηψλ πνπ ιακβάλεη νινέλα θαη 

θπξίαξρν ξφιν. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο εμεηάδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε θαη κάιηζηα εμεηάδνπλ ηελ ζπζρέηηζε ηεο κε ηελ απνηειεζκαηηθή ή άιιε 

κνξθή εγεζίαο ζε επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο, λνζνθνκεία θαη ζπαληφηεξα ζηελ 

εθπαίδεπζε. Κακία κειέηε απφ απηέο φκσο δελ απνηππψλεη ηελ ζεψξεζε ηεο 

ηαπηφρξνλα ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εγέηεο φζν θαη απφ δηαθνξεηηθνχο ζπλεξγάηεο ή 

άιινπο ζπληειεζηέο, φπσο π.ρ. καζεηέο ή γνλείο. πγθεθξηκέλα, ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε είλαη αξθεηέο νη κειέηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία, 

αιιά ζρεηηθά ιίγεο είλαη απηέο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ησλ 

δηεπζπληψλ κέζα απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο ηνπο.   
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5.1  θνπόο ηεο έξεπλαο  -  Δξεπλεηηθνί ζηόρνη   

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ ε κειέηε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε απφ ηξεηο θαηεγνξίεο αηφκσλ, ηνπο Γηεπζπληέο, 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ ηνπο θαη απφ ηνπο καζεηέο, νχησο ψζηε λα 

επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε εγεζίαο.   

Πξψην ζηφρν ηεο έξεπλαο απεηέιεζε ε παξάιιειε δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Γεπηεξν-

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ ζεσξνχληαη ή πνπ αμηνινγνχληαη ζαλ πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν ζεκαληηθά απφ ηηο ηξεηο νκάδεο, ηνπο Γηεπζπληέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

απφ ηνπο καζεηέο 

Γεχηεξν ζηφρν απεηέιεζε ε κειέηε ησλ ζπγθιίζεσλ θαη ησλ απνθιίζεσλ ησλ απφςεσλ 

ησλ ηξηψλ νκάδσλ, σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ απνδίδνπλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο  

θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φηαλ θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ηνλ θαιφ Γηεπζπληή. 

 

5.2  Μέζνδνο 

Ζ παξνχζα έξεπλα γίλεηαη κε ζηφρν λα εμεηαζηεί ε ζεκαληηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζσπηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη κία/έλαο θαιή/νο  Γηεπζχληξηα/ληήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη 

γηα ηηο πξψηεο 20 ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πθήο, ζχκθσλα κε ην 

ζεσξία ηνπ Goleman, θαζψο θαη θάπνηεο απφ ηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο – δεμηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Bar-On, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 5 

ηειεπηαίεο αληίζηνηρα εξσηήζεηο ζηνπο 3 ηχπνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

απαληήζεθαλ απφ ηα κέιε ησλ νκάδσλ δεηγκάησλ, δειαδή ησλ Γηεπζπληψλ (54 άηνκα), 

ησλ Καζεγεηψλ (109) θαη ησλ Μαζεηψλ (104).  

Κάζε ηθαλφηεηα ή δεμηφηεηα απφ απηέο απνηειεί κία παξάκεηξν, πνπ εληάζζεηαη ζε κία 

Καηηγοπία θαη ζην εζσηεξηθφ απηήο ζε ζπγθεθξηκέλν Άξονα ηνπ κνληέινπ ηνπ 

Goleman, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. Σν κνληέιν ζπληίζεηαη απφ 2 δηαθξηηέο 

Καηεγνξίεο, ηελ Α, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο Πποζωπικέρ Ικανόηηηερ θαη ηελ Β, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο Κοινωνικέρ Ικανόηηηερ. Κάζε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη 2 επηκέξνπο 
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Άμνλεο θαη ν θαζέλαο απφ απηνχο ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ παξακέηξσλ απφ ηηο 20
1
 πνπ 

εμεηάδνληαη ζπλνιηθά.  

 Πην αλαιπηηθά : 

α)  ηελ Καηεγνξία Α, ππάξρνπλ νη αθφινπζνη Άμνλεο πνπ αλαθέξνληαη : 

 i)  o A1 ζε πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο Αςηεπίγνωζηρ , δειαδή ζε 3 παξακέηξνπο, πνπ 

είλαη: ε Απηνπεπνίζεζε (εθεμήο Α.1.1)
2
, ε Αθξηβήο Απηναμηνιφγεζε (Α.1.2) θαη ε 

πλαηζζεκαηηθή Απηνεπίγλσζε (Α.1.3) 

 ii)  o A2 ζε πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο Αςηοδιασείπιζηρ, δειαδή ζε 6 παξακέηξνπο, πνπ 

είλαη: ε Αμηνπηζηία (Α.2.1), ν Απηνέιεγρνο (Α.2.2), ε Δπζπλεηδεζία (Α.2.3), ε Πξν-

ζαξκνζηηθφηεηα (Α.2.4), ε Πξσηνβνπιία (Α.2.5) θαη ην Κίλεηξν Δπίηεπμεο (Α.2.6). 

β)  ηελ Καηεγνξία Β, ππάξρνπλ νη αθφινπζνη Άμνλεο πνπ αλαθέξνληαη : 

 i)  o Β1 ζε δεμηφηεηεο Κοινωνικήρ Επίγνωζηρ, δειαδή ζε 3 παξακέηξνπο, πνπ εί-

λαη: ε Οξγαλσηηθή Δπίγλσζε (Β.1.1), ε Δλζπλαίζζεζε (Β.1.2) θαη ν Πξνζαλαηνιηζκφο 

πξνο Δμππεξέηεζε (Β.1.3) 

 ii)  o Β2 ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο Διασείπιζηρ σέζεων, δειαδή ζε 8 παξακέ-

ηξνπο, πνπ είλαη: ε Οκαδηθφηεηα θαη ε πλεξγαζία (Β.2.1), ε Δπηθνηλσλία (Β.2.2), ε 

Ζγεηηθή Ηθαλφηεηα (Β.2.3), ε Γηαρείξηζε πγθξνχζεσλ (Β.2.4), ε Δπηξξνή (Β.2.5), ε 

Αλάπηπμε ησλ Άιισλ (Β.2.6), ν Καηαιχηεο Αιιαγψλ (Β.2.7) θαη ε Γεκηνπξγία 

Γεζκψλ (Β.2.8). 

Σν κνληέιν ηνπ Bar-On  ζπληίζεηαη ζηηο 5 ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ηελ Γ1 Γηεθδηθεηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη  Γ2 Αλεμαξηεζία πνπ αλήθνπλ ζηηο ελδνπξνζσπηθέο Ηθαλφηεηεο, ηελ 

Γ3 Κνηλσληθή ππεπζπλφηεηα πνπ αλήθεη ζηηο Γηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, ηελ Γ4 

Έιεγρν Πξαγκαηηθφηεηαο πνπ αλήθεη ζηηο Ηθαλφηεηεο Πξνζαξκνγήο θαη ηέινο ηελ Γ5 

Αηζηνδνμία θαη Θεηηθή Γηάζεζε πνπ αλήθεη ζηα Κίλεηξα πκπεξηθνξάο.  

Ζ ζεκαληηθφηεηα θάζε παξακέηξνπ αμηνινγήζεθε κέζσ 5-βαζκεο θιίκαθαο Likert κε 

ηελ αθφινπζε βαξχηεηα αλά απάληεζε ζηελ θιίκαθα : I) Απόιπηα ή ζρεδόλ απόιπηα 

ζεκαληηθή=5, II) Πνιύ ζεκαληηθή=4, III) Μεηξίσο ζεκαληηθή=3, IV) Λίγν ζεκαληηθή=2 

θαη V) Καζόινπ ή ζρεδόλ θαζόινπ ζεκαληηθή=1. Με βάζε απηή ηε βαζκνιφγεζε, φζν 

απμάλεηαη ε κέζε ηηκή αλά παξάκεηξν, ηφζν νη απφςεηο ζπγθιίλνπλ πξνο κεγαιχηεξε 

ζεκαληηθφηεηα. 
                                                           
1  Ζ πεξηγξαθή ηεο νξνινγίαο θαη ε επεμήγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γίλεηαη αλαιπηηθά ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 
2  Ο Κσδηθφο εληφο ηεο παξέλζεζεο αληηζηνηρεί, θαηά πεξίπησζε, ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζσπηθή ηθαλφηεηα ή θνηλσ-

ληθή δεμηφηεηα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 



45 
 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα επξήκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζέζεο (κέζε 

ηηκή) αλά παξάκεηξν, ζπλνιηθά ζηηο δχν Καηεγνξίεο, θαζψο θαη αλά Άμνλα ηνπ 

κνληέινπ ηνπ Goleman. Οη ππνινγηζζείζεο κέζεο ηηκέο αλά νκάδα θαη γηα ηνπο 4 

Άμνλεο, απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ. 

 εκεηψλεηαη φηη νη κέζεο ηηκέο ζηηο νπνίεο δίπια ππάξρεη αζηεξίζθνο (*) 

δηαθνξνπνηνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (έιεγρνο ANOVA) απφ ηηο άιιεο κέζεο ηηκέο 

ηεο παξακέηξνπ ( post-hoc test). 

Πίλαθαο 1:  Μνληέιν Goleman : Καηεγνξίεο, ΄Αμνλεο θαη Παξάκεηξνη 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
Άμνλαο ή 

δεμηόηεηα 
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ  

Α. 

(ΠΡΟΧΠΗΚΔ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ) 

Α.1. 

(ΑΤΣΔΠΗΓΝΧΖ) 

Α.1.1(ΔΡ 3: ΑΤΣΟΠΔΠΟΗΘΖΖ) 

Α.1.2(ΔΡ 2: ΑΚΡΗΒΖ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ) 

Α.1.3 (ΔΡ 1: ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΤΣΟΔΠΗΓΝΧΖ)  

Α.2. 
(ΑΤΣΟ -  

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ) 

Α.2.1 (ΔΡ 5: ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ) 

Α.2.2 (ΔΡ 4: ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟ) 

Α.2.3 (ΔΡ 6: ΔΤΤΝΔΗΓΖΗΑ) 

Α.2.4 (ΔΡ 7: ΠΡΟΑΡΜΟΣΗΚΟΣΖΣΑ) 

Α.2.5(ΔΡ 9 : ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ) 

Α.2.6(ΔΡ 8: ΚΗΝΖΣΡΟ ΔΠΗΣΔΤΞΖ) 

B. 

(ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ  

ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ) 

Β.1. 
(ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΔΠΗΓΝΧΖ) 

Β.1.1(ΔΡ 12 : ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΓΝΧΖ) 

Β.1.2 (ΔΡ 10: ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ) 

Β.1.3 (ΔΡ 11: ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΠΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ) 

Β.2. 
(ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΥΔΔΧΝ) 

Β.2.1 (ΔΡ 20: ΟΜΑΓΗΚΟΣΖΣΑ & ΤΝΔΡΓΑΗΑ) 

Β.2.2 (ΔΡ 15: ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ) 

Β.2.3 (ΔΡ 17: ΖΓΔΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ) 

Β.2.4 (ΔΡ 16 : ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ) 

Β.2.5 (ΔΡ 14: ΔΠΗΡΡΟΖ) 

Β.2.6 (ΔΡ 13: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ) 

Β.2.7 (ΔΡ 18: ΚΑΣΑΛΤΣΖ ΑΛΛΑΓΧΝ) 

Β.2.8(ΔΡ 19 : ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΔΜΧΝ) 
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5.3  πκκεηέρνληεο 

Οη ζπκκεηέρνληεο απνηεινχληαλ απφ ηξεηο νκάδεο θαη ν ηειηθφο αξηζκφο ηνπο είλαη :  

α) 54  Γηεπζπληέο – εγεηηθά ζηειέρε , απφ ηνπο νπνίνπο νη άλδξεο είλαη 33 (61,1%)         

θαη νη γπλαίθεο 21  (38,9%) , ελψ ην εχξνο ηεο ειηθίαο θπκαηλφηαλ απφ ηα 39 κέρξη θαη 

ηα 65 ρξφληα κε κέζε ηηκή ηα 55,3 θαη ηππηθή απφθιηζε ζηα 5,7. 

β) 109 εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ησλ ππφ εμέηαζε Γηεπζπληψλ,  απφ ηνπο νπνίνπο νη 

άλδξεο είλαη 45 (41,3%) θαη νη γπλαίθεο 64 (58,7%), ελψ ην εχξνο ηεο ειηθίαο 

θπκαηλφηαλ απφ ηα 26 κέρξη θαη ηα 61 ρξφληα κε κέζε ηηκή ηα 49,9 θαη ηππηθή 

απφθιηζε ζηα 7. 

γ) καζεηέο 107, απφ ηα νπνία ηα αγφξηα είλαη 49 (45,8%) θαη ηα θνξίηζηα 58  (54,2%)  

θαη θνηηνχζαλ ζηελ  β΄ θαη γ΄  Γπκλαζίνπ. 

 

5.4  Δξεπλεηηθά Δξγαιεία 

Βαζηθά ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ κε ηηο αλάινγεο πξνζαξκνγέο είρε 

σο δέθηεο γηα ζπκπιήξσζε ηξεηο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ. Σνπο δηεπζπληέο, ηνπο 

θαζεγεηέο θαη ηνπο καζεηέο ζηα πξφζσπα γηα ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ κε βάζε ηα 

ζεσξεηηθά κνληέια ησλ Bar-Οn (2000) θαη Goleman (2001), θπξίσο ηνπ Goleman, γηα 

ηε κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ Γηεπζπληψλ (Γηακαληνπνχινπ & 

Πιαηζίδνπ, 2014). ην πάλσ κέξνο ηεο πξψηεο ζειίδαο, απηνχ ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ, ππήξραλ νη πιεξνθνξίεο γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, νη φπνηεο 

απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηελ άλεηε ζπκπιήξσζή ηνπ θαη απνηεινχληαλ ην θαζέλα απφ 

δχν κέξε κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ.  

ην πξψην κέξνο νη εξσηψκελνη έπξεπε λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε 

πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία, φηαλ επξφθεηην γηα εθπαηδεπηηθνχο, φπσο ην θχιν, ηελ 

ειηθία, ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ηελ εηδηθφηεηα, ηνλ ρξφλν πξνυπεξεζίαο ζε φπνηα 

ζέζε, ην επίπεδν κφξθσζεο ελψ φηαλ νη εξσηψκελνη ήηαλ καζεηέο ηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία ηνπο πνπ έπξεπε λα απαληεζνχλ αθνξνχζαλ ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ ηάμε θαη 

ηνλ ηχπν ζρνιείνπ πνπ παξαθνινπζνχζαλ.  

ην δεχηεξν κέξνο, αθνξνχζε ηε κέηξεζε δηαθφξσλ ζρεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο. Έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ςπρνκεηξηθά εξγαιεία, 

φπνπ γίλεηαη ε εθηίκεζε  ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
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ηφζν απφ ηα ίδηα πξφζσπα φζν θαη απφ άιια πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ή έρνπλ έκκεζε 

ζρέζε κε ηνλ ίδην ρψξν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο. Σν δεχηεξν κέξνο ήηαλ θνηλφ θαη ζηηο 

ηξεηο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ ππήξραλ 25 εξσηήζεηο – δειψζεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ 

ηηο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ηηο επηκέξνπο δεμηφηεηεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ δηεπζπληψλ θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ( π.ρ. 

Ηγεηηθή ηθαλόηεηα: Απνηειεί πεγή έκπλεπζεο, θαζνδεγεί άηνκα θαη νκάδεο. 

Γεκηνπξγεί θνηλά νξάκαηα θαη ζηφρνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ ηα άηνκα 

επηζπκνχλ λα ζπκβάιινπλ ελεξγά.) γηα ηελ αθξηβέζηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ θαη 

ζπλεπψο, ηελ επίηεπμε νξζφηεξσλ απνηειεζκάησλ.  

5.5  Γηαδηθαζία 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Ζ αξρή έγηλε κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο 2017-2018, ηνλ Οθηψβξην θαη δηήξθεζε κέρξη ηα ηέιε πεξίπνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ. 

Σν πξνζαξκνζκέλν εξσηεκαηνιφγην κνηξάζζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ 

Google Forms αιιά θαη ζε έληππε κνξθή δφζεθε κε ηελ βνήζεηα ηνπ Γξαθείνπ 

Πεξηβαιινληηθήο ζε ζπλαδέιθνπο αζρνινχκελνπο κε πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα, 

Γηεπζπληέο θαη θαζεγεηέο ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, πνπ πέξαζαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

ηξίκελν απφ εθεί.   

Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πεξηιάκβαλε πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία. Γηα ηελ αλάιπζε κίαο κεηαβιεηήο νλνκαζηηθνχ ηχπνπ (πνηνηηθά 

ζηνηρεία), ππνινγίζηεθαλ ε απφιπηε θαη ζρεηηθή θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ 

απαληήζεσλ, ελψ γηα ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο θιίκαθεο (πνζνηηθέο 

κεηαβιεηέο – βαζκνινγίεο θιηκάθσλ), ππνινγίζηεθαλ νη ζηαηηζηηθέο παξάκεηξνη ζέζεο 

(κέζε ηηκή) θαη δηαζπνξάο (ηππηθή απφθιηζε) Εαθεηξφπνπινο, (2015).  

O έιεγρνο χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ θιηκάθσλ 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ έγηλε κέζσ ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA) κε κέζνδν 

ειέγρνπ πνιιαπιψλ δηαθνξψλ γηα δηαρσξηζκφ ησλ ππννκάδσλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (post-hoc test). Ζ κέηξεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πνιπζεκαηηθψλ 

κεηαβιεηψλ (θιίκαθεο) έγηλε κέζσ ηεο αλάιπζεο αμηνπηζηίαο (reliability analysis).  
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Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ απνδνρή ή φρη ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο πνπ ειήθζε 

γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο, ήηαλ ην 5%. ιεο νη ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο έγηλαλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSS - version 16. 

 

6. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

6.1 Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηελ πνζνηηθνπνίεζε (π.ρ. ζε απφιπηα κεγέζε, 

πνζνζηηαία, ζε αλαινγίεο) επηιεγκέλσλ κεηαβιεηψλ (ή παξακέηξσλ) θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζηελ αλαιπηηθή θαη ζπλδπαζηηθή πεξηγξαθή ηνπο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζθηαγξαθείηαη ε 

πθηζηάκελε εηθφλα θαη εμεηάδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξνζσπηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ απφ ηηο πξνεγνχκελεο αλαθνξέο φηη νη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο 

ήηαλ αδχλαην λα πξνζεγγηζηνχλ ρσξίο ηε δηελέξγεηα πξσηνγελνχο έξεπλαο πεδίνπ. Ο 

βαζηθφηεξνο ιφγνο είλαη πσο απηή ε έξεπλα θαιείηαη λα θαηαγξάςεη πιεξνθνξίεο 

βάζεη ησλ πξνζσπηθψλ απφςεσλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φληαο κέιε 3 ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ δείγκαηνο : α) ησλ 

δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, β) ησλ θαζεγεηψλ θαη γ) ησλ καζεηψλ. 

Με βάζε ηελ ινγηθή απηή ζπληάρζεθαλ νη αθφινπζνη 3 ηχπνη εξσηεκαηνινγίνπ:  

1. Δξσηεκαηνιόγην Α: Οκάδαο Γείγκαηνο Γηεπζπληώλ 

2. Δξσηεκαηνιόγην Β: Οκάδαο Γείγκαηνο Καζεγεηώλ 

3. Δξσηεκαηνιόγην Γ : Οκάδαο Γείγκαηνο Μαζεηώλ 

Απνηεινχληαη απφ δχν επηκέξνπο ελφηεηεο, ζηελ πξψηε απφ ηηο νπνίεο ζπιιέγεηαη 

πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζηα δεκνγξαθηθά, επαγγεικαηηθά θαη εθπαηδεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξσηψκελνπ. ηε δεχηεξε ελφηεηα θαηαγξάθνληαη νη πξνζσπηθέο 

απφςεηο ηνπ εξσηψκελνπ αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο / δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

πθήο, πνπ πξέπεη λα έρεη κία/ έλαο θαιή/φο Γηεπζχληξηα/εο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, θάηη πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθφ εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο 

θάζε νκάδαο δείγκαηνο. Ζ αλαθνξά γίλεηαη κε φζν ην δπλαηφλ πην ηππνπνηεκέλν ηξφπν 

θαη ζθηαγξαθεί θεληξηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. 
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θχιν, ειηθία), ε απαζρφιεζε (π.ρ. ζέζε επζχλεο, πξνυπεξεζία), ην εξγαζηαθφ πεξη-

βάιινλ (π.ρ. ηχπνο ζρνιείνπ, ρψξνο εξγαζίαο) θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. 

εηδηθφηεηα, εθπαηδεπηηθφ επίπεδν) ζε ζπλνιηθφ επίπεδν θάζε νκάδαο ηνπ δείγκαηνο, 

αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ θάπνησλ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηψλ (π.ρ. ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

θαηά θχιν). 

 
6.2 Οκάδα δείγκαηνο δηεπζπληώλ 

 
ηελ πξσηνγελή έξεπλα ζπκκεηείραλ 54 δηεπζπληέο ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (βι. Πίλ. 1), νη νπνίνη αλέιαβαλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ Α. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ζηαηηζηηθφ δείγκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο, ν αξηζκφο ησλ αλδξψλ είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο απφ εθείλνλ ησλ γπλαηθψλ. 

πγθεθξηκέλα, νη δηεπζπληέο πνπ απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο έξεπλαο ήηαλ 

33,δειαδή ηα 3/5 (61%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξσηεζέλησλ θαη αληίζηνηρα 21 

ήηαλ νη ζπκκεηέρνπζεο δηεπζχληξηεο. Ο κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο ηνπο είλαη ηα 53,3 έηε, 

κε εχξνο πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 65 εηψλ ηεο/νπ κεγαιχηεξεο/νπ ζε ειηθία θαη ησλ 

39 εηψλ ηεο/νπ λεψηεξεο/νπ (βι. Πίλ. 2).  

Πίλαθαο 1: Οκάδεο δεηγκάησλ θαηά θχιν 

ΟΜΑΓΔ 

ΦΤΛΟ  

ΤΝΟΛΟ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

 f (%) f (%) F (%) 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ 33 61,1 21 38,9 54 100,0 

ΚΑΘΗΓΗΣΔ 45 41,3 64 58,7 109 100,0 

ΜΑΘΗΣΔ 49 45,8 58 54,2 107 100,0 

 

Πίλαθαο 2: Ζιηθηαθά δεδνκέλα Γηεπζπληψλ 

ΟΜΑΓΑ (ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ) ΗΛΙΚΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ 

f 54 

ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΖΑΝ 0 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ 55,3 

ΣΤΠ. ΑΠΟΚΛΗΖ 5,7 

ΔΛΑΥΗΣΟ 39 

ΜΔΓΗΣΟ 65 
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Πξφθεηηαη γηα κφληκνπο θαζεγεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο (βι. Πίλ. 3), νη νπνίνη θαηά κέζν 

φξν δηαζέηνπλ πξνυπεξεζία 27,5 εηψλ γεληθά ζηελ εθπαίδεπζε (βι. Πίλ. 4). Σν εχξνο 

ζηελ πεξίπησζε απηή θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 38 εηψλ γηα ηε κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία 

θαη ησλ 8 εηψλ γηα ηε κηθξφηεξε. Δηδηθφηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε 

πξνυπεξεζία ηνπο ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή, ε νπνία είλαη πεξίπνπ 6 έηε θαηά κέζν φξν, 

κε εχξνο πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 20 εηψλ γηα ηνλ παιαηφηεξν θαη κφιηο ηνπ ελφο (1) 

έηνπο γηα ηελ πην πξφζθαηε ηνπνζέηεζε ζε δηεπζπληηθή ζέζε.  

Πίλαθαο 3: Δξγαζηαθφ θαζεζηψο Γηεπζπληψλ θαη Καζεγεηψλ 

 

ΟΜΑΓΔ 

ΔΡΓΑΙΑΚΟ ΚΑΘΔΣΩ  

ΤΝΟΛΟ 
ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΔ 

f (%) f (%) F (%) 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ 54 100,0 0 0,0 54 100,0 

ΚΑΘΗΓΗΣΔ 105 96,3 4 3,7 109 100,0 

 

Πίλαθαο 4: ηνηρεία πξνυπεξεζίαο Γηεπζπληψλ 

ΟΜΑΓΑ (ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ) 

ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ (έηε) 

ΣΗΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Ω 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ 

f 54 54 

ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΖΑΝ 0 0 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ 27,5 5,9 

ΣΤΠ. ΑΠΟΚΛΗΖ 5,7 3,4 

ΔΛΑΥΗΣΟ 8 1 

ΜΔΓΗΣΟ 38 20 
 

Αλαθνξηθά κε ηε κεηαβιεηή ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο (βι. Πίλ. 5),ζεκεηψλεηαη φηη 

ππάξρνπλ εθπξφζσπνη απφ 10 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ Πίλαθα Κιάδσλ θαη 

Δηδηθνηήησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηα 3/5 ησλ νπνίσλ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηα 2/5 απφ ηηο ζεσξεηηθέο (βι. Πίλ. 6).  

Δηδηθφηεξα, νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο (15) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΠΔ 04 (Φπζηθνί 

– Υεκηθνί – Βηνιφγνη) θαη αθνινπζνχλ πνιχ θνληά απηνί ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ 02 
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(Φηιφινγνη), πνπ είλαη 13. Αζξνηζηηθά ζε απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο αλήθνπλ ιίγν 

παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο δηεπζπληέο (28, 52%)
3
. ε αληίζεζε, νη ιηγφηεξνη αλήθνπλ 

ζε έμη θαηεγνξίεο, πνπ αζξνηζηηθά δηαζέηνπλ ην 1/5 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

δηεπζπληψλ. Πξφθεηηαη γηα ηηο ΠΔ 06, 09, 11, 12, 14, ζε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο 

εληάζζνληαη 2 άηνκα θαη ηελ ΠΔ 17, πνπ δηαζέηεη κφλνλ έλαλ. 

Πίλαθαο 5: Πίλαθαο Κιάδσλ-Δηδηθνηήησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΟΜΑΓΔ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ 

f (%) f (%) 

ΠΔ 01 7 13,0 8 7,3 

ΠΔ 02 13 24,1 21 19,4 

ΠΔ 03 8 14,8 19 17,4 

ΠΔ 04 15 27,8 19 17,4 

ΠΔ 05     1 0,9 

ΠΔ 06 2 3,7 6 5,5 

ΠΔ 07     2 1,8 

ΠΔ 08     1 0,9 

ΠΔ 09 2 3,7 3 2,8 

ΠΔ 10     2 1,8 

ΠΔ 11 2 3,7 4 3,7 

ΠΔ 12 2 3,7 4 3,7 

ΠΔ 13     1 0,9 

ΠΔ 14 2 3,7 1 0,9 

ΠΔ 15     1 0,9 

ΠΔ 16     1 0,9 

ΠΔ 17 1 1,9 3 2,8 

ΠΔ 18     3 2,8 

ΠΔ 19/20     6 5,5 

ΠΔ 34     2 1,8 

ΓΔ 0111     1 0,9 

ΤΝΟΛΟ 54 100,0 109 100,0 

 

                                                           
3
 Εντόσ τθσ παρζνκεςθσ, το πρώτο νοφμερο αναφζρεται ςτον απόλυτο αρικμό ατόμων και το δεφτερο 

ςτθν ποςοςτιαία ςυμμετοχι τουσ κατά περίπτωςθ 
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Πίλαθαο 6: Καηεγνξηνπνίεζε Δηδηθνηήησλ θαηά επηζηεκνληθή θαηεχζπλζε 

 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ  

ΟΜΑΓΔ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ 

f (%) f (%) 

ΘΔΣΙΚΔ 32  59,3  64  58,7 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΔ 22  40,7  45  41,3  

ΤΝΟΛΟ 54 100,0 109 100,0 

 

εκαληηθή κεηαβιεηή αμηνιφγεζεο ησλ δηεπζπληψλ είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπο 

(βι. Πίλ. 7), ην νπνίν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πνιχ πςειφ, θαζψο ηα 3/4 απηψλ 

(41, 76%) είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. πγθεθξηκέλα, νη 8 δηαζέηνπλ 

δηδαθηνξηθφ δίπισκα θαη νη 33 κεηαπηπρηαθφ δίπισκα. Πεξίπνπ ίδηνο κεηαμχ ηνπο είλαη 

ν αξηζκφο ησλ δηεπζπληψλ ζηηο άιιεο 2 θαηεγνξίεο, πνπ απνδίδνπλ ην επίπεδν ζπνπδψλ 

ησλ ππφινηπσλ 13 εξσηψκελσλ. Πην αλαιπηηθά, νη 7 έρνπλ βαζηθά πηπρία απφ δχν 

δηαθνξεηηθέο αλψηαηεο ζρνιέο θαη νη 6 έρνπλ βαζηθφ πηπρίν κφλνλ απφ ηε ζρνιή πνπ 

απέθηεζαλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπο.  

Πίλαθαο 7 : Μνξθσηηθφ επίπεδν θαηά θχιν Γηεπζπληψλ θαη Καζεγεηψλ 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΠΟΤΓΩΝ 

ΟΜΑΓΔ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ 

ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ ΤΝΟΛΟ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ ΤΝΟΛΟ 

f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

ΒΑΙΚΟ  

ΠΣΤΥΙΟ  
6 18,2 0 0,0 6 11,1 34 75,6 35 54,7 69 63,3 

ΓΤΟ  

ΠΣΤΥΙΑ  
5 15,2 2 9,5 7 13,0 3 6,7 6 9,4 9,0 8,3 

ΜΔΣΑΠΣΤ- 

ΥΙΑΚΟ (MSc) 
18 54,5 15 71,4 33 61,1 8 17,7 21 32,8 29 26,6 

ΓΙΓΑΚΣΟ- 

ΡΙΚΟ (PhD) 
4 12,1 4 19,1 8 14,8 0 0,0 2 3,1 2,0 1,8 

ΤΝΟΛΟ 33 100,0 21 100,0 54 100,0 45 100,0 64 100,0 109 100,0 
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Υαξαθηεξηζηηθφ κε πην εηδηθφ ελδηαθέξνλ, είλαη θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ ζην εζσηεξηθφ ησλ δχν θχισλ (βι. Πίλ. 7), πνπ αλαδεηθλχεη κία ζαθή 

ππεξνρή ησλ γπλαηθψλ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ 

θαηφρσλ ηίηινπ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηνπ θάζε θχινπ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηα 9/10 ησλ δηεπζπληξηψλ είλαη θάηνρνη θπξίσο 

κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (71,4%) θαη ζε ιηγφηεξεο πεξηπηψζεηο δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο (19,1%). Παξνπζηάδνπλ αξθεηά πςειφηεξε αλαινγία, ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ησλ αλδξψλ, ζηνπο νπνίνπο ηα 2/3 (66,7%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηνπο 

θαηέρνπλ ηα παξαπάλσ δηπιψκαηα.   

Σέινο, απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο (βι. Πίλ. 8), πξνθχπηεη φηη ιίγν παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο δηεπζπληέο, 

δειαδή 29 άηνκα, εξγάδνληαη ζε Γπκλάζηα. ρεηηθά θνληά ηνπο, ζε απφιπην αξηζκφ, 

αθνινπζνχλ άιινη 21 πνπ εξγάδνληαη ζε Γεληθά Λχθεηα, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηα 2/5 

(39%) ηνπ ζπλφινπ ησλ δηεπζπληψλ. Μφιηο 3 είλαη δηεπζπληέο ζε Δπαγγεικαηηθά 

Λχθεηα θαη κφλνλ έλαο (1) ζε ζρνιείν Δηδηθήο Αγσγήο.  

Πίλαθαο 8 : Υψξνο εξγαζίαο Γηεπζπληψλ θαη Καζεγεηψλ 

ΣΤΠΟ  

ΥΟΛΔΙΟΤ 

ΟΜΑΓΔ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ 

f (%) F (%) 

ΓΤΜΝΑΙΟ 29 53,7 57 52,3 

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ 21 38,9 40 36,7 

ΔΠΑ.Λ. 3 5,6 7 6,4 

ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 1,8 5 4,6 

ΤΝΟΛΟ 54 100,0 109 100,0 

 

6.3  Οκάδα δείγκαηνο θαζεγεηώλ 

Οη θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ζπλνιηθά 109 (βι. Πίλ. 1), θαη ήηαλ 

ππεχζπλνη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ Β. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ δείγκαηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη ζηελ 

νκάδα ησλ δηεπζπληψλ, νη γπλαίθεο ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άλδξεο. πγθεθξηκέλα, 

νη θαζεγήηξηεο πνπ απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο έξεπλαο ήηαλ 64, δειαδή 
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πεξίπνπ ηα 3/5 (59%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξσηεζέλησλ θαη 45 ήηαλ νη 

θαζεγεηέο.  

Σα ειηθηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία 95 εξσηεζέλησλ, θαζψο 

ζε 14 πεξηπηψζεηο δελ ππήξρε ζρεηηθή απάληεζε. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο είλαη ηα 50 έηε, 

ιίγν ρακειφηεξνο εθείλνπ ησλ δηεπζπληψλ. Αληίζηνηρα, ην εχξνο θπκαίλεηαη κεηαμχ 

ησλ 61 εηψλ ηεο/νπ κεγαιχηεξεο/νπ ζε ειηθία θαη ησλ 26 εηψλ ηεο/νπ λεψηεξεο/νπ (βι. 

Πίλ. 9). ε ζρέζε κε εθείλν ησλ δηεπζπληψλ θαηά 5 έηε ρακειφηεξν σο πξνο ηε κέγηζηε 

ηηκή ηνπ θαη θαηά πνιχ ρακειφηεξν, θαηά 13 έηε, σο πξνο ηε ειάρηζηε. 

Πίλαθαο 9: Ζιηθηαθά δεδνκέλα Καζεγεηψλ 

(ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ) ΗΛΙΚΙΑ 

f 95 

ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΖΑΝ 14 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ 49,9 

ΣΤΠ. ΑΠΟΚΛΗΖ 7 

ΔΛΑΥΗΣΟ 26 

ΜΔΓΗΣΟ 61 

 

Με εμαίξεζε 4 άηνκα, πνπ είλαη αλαπιεξσηέο, νη ππφινηπνη είλαη κφληκνη θαζεγεηέο 

(βι. Πίλ. 3), νη νπνίνη θαηά κέζν φξν δηαζέηνπλ πξνυπεξεζία 20,5 εηψλ γεληθά ζηελ 

εθπαίδεπζε (βι. Πίλ. 10). Σν εχξνο ζηελ πεξίπησζε απηή θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 36 

εηψλ γηα ηε κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία θαη ησλ 2 εηψλ γηα ηε κηθξφηεξε. 

Πίλαθαο 10: ηνηρεία πξνυπεξεζίαο Καζεγεηψλ 

(ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ) 
ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ 

ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

f 109 

ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΖΑΝ 0 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ 20,5 

ΣΤΠ. ΑΠΟΚΛΗΖ 7,7 

ΔΛΑΥΗΣΟ 2 

ΜΔΓΗΣΟ 36 

Χο πξνο ηηο εηδηθφηεηεο ηνπο (βι. Πίλ. 5),ην βαζηθφ ζηνηρείν πνπ παξαηεξείηαη θαη ηνπο 

δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο δηεπζπληέο είλαη φηη ππάξρνπλ εθπξφζσπνη απφ 11 επηπιένλ 

θαηεγνξίεο ηνπο, δειαδή ζπλνιηθά. απφ 21 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ Πίλαθα 
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Κιάδσλ θαη Δηδηθνηήησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. πσο θαη 

ζηνπο δηεπζπληέο, πεξίπνπ ηα 3/5 ησλ θαζεγεηψλ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζεηηθέο 

επηζηήκεο θαη ιίγν παξαπάλσ απφ ηα 2/5 απφ ηηο ζεσξεηηθέο (βι. Πίλ. 6).  

Δηδηθφηεξα, νη πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο (21) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΠΔ 02 

(Φηιφινγνη) θαη αθνινπζνχλ πάξα πνιχ θνληά απηνί ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ 03 

(Μαζεκαηηθνί) θαη 04 (Φπζηθνί-Υεκηθνί-Βηνιφγνη), πνπ έρνπλ απφ 19 ε θαζεκία. 

Αζξνηζηηθά ζε απηέο ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο αλήθνπλ ιίγν παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο 

δηεπζπληέο (59, 54%).Ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπξνζψπσλ ηεο 

θαηεγνξίαο ΠΔ 1 (Θενιφγνη), νη νπνίνη είλαη 8, θαζψο θαη ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ 06 

(Αγγιηθήο Γιψζζαο) θαη 19/20 (Πιεξνθνξηθήο), ζηηο νπνίεο αλήθνπλ απφ 6 θαζεγεηέο. 

ε αληίζεζε, νη ιηγφηεξνη θαζεγεηέο αλήθνπλ ζε επηά θαηεγνξίεο, ηηο ΠΔ 

05,08,13,14,15,16 θαη ηελ ΓΔ 01.11, πνπ δηαζέηνπλ κφλνλ απφ έλαλ εθπξφζσπν. 

Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ θαζεγεηψλ είλαη απηαπφδεηθηα πςειφ (βι. Πίλ. 7), θαζψο 

φινη έρνπλ απνθνηηήζεη απφ θάπνηα αλψηαηε ή αλψηεξε ζρνιή, φπνπ θαη απέθηεζαλ 

ηελ εηδηθφηεηα ηνπο. ηελ θαηεγνξία απηή, ηνπ θαηφρνπ βαζηθνχ πηπρίνπ κφλνλ απφ 

κία ζρνιή, αλήθνπλ πεξίπνπ ηα 2/3 (69, 63%) ησλ θαζεγεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα, ελψ ππάξρνπλ θαη 9 άηνκα πνπ έρνπλ βαζηθά πηπρία απφ δχν δηαθνξεηηθέο 

ζρνιέο. ε αληίζεζε, νη θαζεγεηέο πνπ είλαη θάηνρνη ηίηινπ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

αληηπξνζσπεχνπλ ιίγν παξαπάλσ απφ ην 1/4 (31, 28%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηνπο.                                                                                                 

πγθεθξηκέλα, κφλνλ ζε 2 πεξηπηψζεηο ππάξρεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα θαη ζε άιιεο 29 

κεηαπηπρηαθφ δίπισκα. πγθξίλνληαο ηα παξαπάλσ πνζνζηά κε ηα αληίζηνηρα ηεο 

νκάδαο ησλ δηεπζπληψλ, πξνθχπηνπλ πνιχ κεγάιεο απνθιίζεηο ππέξ ησλ δεχηεξσλ, πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ θαζεγεηψλ είλαη κελ πςειφ, αιιά ζαθψο 

ρακειφηεξν εθείλνπ ησλ δηεπζπληψλ.  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζην εζσηεξηθφ ησλ δχν θχισλ, πνπ 

αλαδεηθλχεη θαη πάιη ππεξνρή ησλ γπλαηθψλ (βι. Πίλ. 7). πγθεθξηκέλα, ην 1/3 ησλ 

θαζεγεηξηψλ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (21, 33%), ελψ γπλαίθεο είλαη 

θαη νη 2 θάηνρνη ησλ δηδαθηνξηθψλ δηπισκάησλ. Αληίζεηα, ζηνπο θαζεγεηέο θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο είλαη ιηγφηεξνη απφ ην 1/5 απηψλ (8, 18%), ελψ δελ ππάξρεη 

θαλέλαο θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.    
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Σν ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ δηδάζθνπλ απνθιεηζηηθά ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (βι. Πίλ. 8). Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, νη πεξηζζφηεξνη, δειαδή ιίγν 

παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο (57), εξγάδνληαη ζε Γπκλάζηα. Αθνινπζνχλ 40 άηνκα πνπ 

εξγάδνληαη ζε Γεληθά Λχθεηα θαη αληηπξνζσπεχνπλ ιίγν παξαπάλσ απφ ην 1/3 (37%) 

ηνπ ζπλφινπ απηήο ηεο νκάδαο. Πνιχ ιηγφηεξνη είλαη απηνί πνπ εξγάδνληαη ζε 

Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα θαη ζε ζρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο, φπνπ εξγάδνληαη 7 θαη 5 άηνκα 

αληίζηνηρα.  

6.4 Οκάδα δείγκαηνο καζεηώλ 

Οη καζεηέο, πνπ απνηέιεζαλ ηελ ηξίηε νκάδα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, ήηαλ 

ζπλνιηθά 107 (βι. Πίλ. 1) θαη είραλ ηελ επζχλε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ Γ‟. πσο ζπλέβε κε ηνπο θαζεγεηέο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ δείγκαηνο απηήο ηεο νκάδαο, νη γπλαίθεο ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο 

άλδξεο. πγθεθξηκέλα, νη καζήηξηεο πνπ απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο έξεπλαο 

ήηαλ 58, δειαδή ιίγν παξαπάλσ απφ ην κηζφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο θαη θαηά 9 άηνκα πεξηζζφηεξεο ησλ καζεηψλ, πνπ ήηαλ 49. 

Πξφθεηηαη γηα καζήηξηεο/εο κφλν ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα 40 άηνκα ηεο β‟ ηάμεο θαη γηα 67 άηνκα ηεο γ‟ ηάμεο (βι. Πίλ.11), γηα 

ηα νπνία είλαη πξνθαλέο φηη ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπο δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

ζρνιηαζκφο ηεο αμηνιφγεζεο δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ (π.ρ. ειηθία, ζέζε επζχλεο θαη 

ρψξνο εξγαζίαο, κνξθσηηθφ επίπεδν), φπσο έγηλε αλαιπηηθά ζηηο άιιεο δχν νκάδεο. 

Σν κφλν πνπ δηαπηζηψλεηαη κε ζαθήλεηα είλαη φηη ηφζν ζε θάζε ηάμε ρσξηζηά, φζν θαη 

ζην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ηνπ γπκλαζίνπ ππάξρεη ηζφξξνπε 

αληηπξνζψπεπζε ησλ δχν θχισλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πεξίπνπ ίδηα 

πνζνζηηαία δηαθνξά κεηαμχ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

πξνθχπηεη κία ειαθξηά, αιιά ζαθήο, ππεξνρή ησλ καζεηξηψλ, κε εχξνο πνπ θπκαίλεηαη 

απφ 10% ζηε β‟ ηάμε έσο θαη 7,4% ζηε γ΄ ηάμε. 

Πίλαθαο 11: Μαζεηέο θαηά θχιν θαη ηάμε 

ΟΜΑΓΑ 

ΦΤΛΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ 

f (%) f (%) F (%) 

ΜΑΘΗΣE  Β΄  ΣΑΞΗ 18 45.0 22 55.0  40 100.0 

ΜΑΘΗΣE  Γ΄  ΣΑΞΗ 31 46.3 36 53.7  67 100.0 

ΤΝΟΛΟ 49 45.8 58 54.2 107 100.0 
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7. Αμηνιόγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο πθήο 
 

7.1. Γείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach’s Alpha 

 

Οη δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach’s Alpha πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα ηηο ηξείο νκάδεο 

θαη γηα ηηο πξώηεο 20 εξσηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην επόκελν πίλαθα. 

ΘΔΗ Cronbach's Alpha N of Items 

Γηεπζπληήο (Ν=54) 0,880 20 

Καζεγεηήο (Ν=109) 0,869 20 

Μαζεηήο (Ν=107) 0,906 20 

             πλνιηθά (Ν = 270)                       0,899                                   20 

 

Οη δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach’s Alpha πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα ηηο ηξείο νκάδεο 

θαη γηα ηηο 5 ηειεπηαίεο εξσηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην επόκελν πίλαθα. 

ΘΔΗ Cronbach's Alpha N of Items 

Γηεπζπληήο (Ν=54) 0,626 5 

Καζεγεηήο (Ν=109) 0,844 5 

Μαζεηήο (Ν=107) 0,684 5 

           πλνιηθά (Ν = 270)                      0,795                                 5      

 

7.2 Καηεγνξία Α: Πξνζσπηθέο  Ιθαλόηεηεο 

Πξφθεηηαη γηα ηελ Καηεγνξία Α ηνπ κνληέινπ, πνπ πεξηιακβάλεη 9 παξακέηξνπο 

θαηαλεκεκέλεο ζε δχν 2 Άμνλεο , ηνλ Α 1, πνπ αλαθέξεηαη ζε 3 πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο 

Απηεπίγλσζεο θαη ηνλ Α 2, πνπ αλαθέξεηαη ζε 6 πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο Απηνδηαρεί-

ξηζεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο απηψλ ησλ 

παξακέηξσλ απφ ηηο 3 νκάδεο δεηγκάησλ, βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζέζεο (κέζεο ηηκέο) 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βαζκνιφγεζή ηνπο ζηα εξσηεκαηνιφγηα. 

 

7.2.1 Άμνλαο Α.1 : Απηεπίγλσζε 

ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη γηα θάζε νκάδα δείγκαηνο νη κέζεο ηηκέο ηεο ζεκαληη-

θφηεηαο (ή βαξχηεηαο) ησλ 3 παξακέηξσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Άμνλα Α.1, δειαδή 

ηεο Απηνπεπνίζεζεο (εθεμήο Α.1.1), ηεο Αθξηβνχο Απηναμηνιφγεζεο (Α.1.2) θαη ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Απηνεπίγλσζεο (Α.1.3). 
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Πίλαθαο 1: Μέζε ηηκή ζπλφινπ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ Απηεπίγλσζεο 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 
 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΜΑΘΗΣΔ 
F 

(ANOVA) 
p 

ΑΤΣΟΠΔΠΟΙΘΗΗ 

(Α.1.1) 

Μέζε 

ηηκή 
4,63 4,53 3,74 * 33,245 < 0,001 

Σππ. 

Απφθι. 
,52 ,59 1,09 

  

ΑΚΡΙΒΗ 

ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

(Α.1.2) 

Μέζε 

ηηκή 
4,50 4,38 3,76 * 24,447 < 0,001 

Σππ. 

Απφθι. 
,54 ,61 ,98 

  

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΑΤΣΟΔΠΙΓΝΩΗ 

(Α.1.3) 

Μέζε 

ηηκή 
4,39 4,18 3,37 * 36,769 < 0,001 

Σππ. 

Απφθι. 
,76 ,70 ,99 

  

 

  
N 

Μέζε 

ηηκή 

Σππ. 

Απφθιηζε 
F 

(ANOVA) 
p 

ΤΝΟΛΟΝ 

ΑΤΣΔΠΙΓΝΩΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ 54 4,51 ,51 

57,142 < 0,001 ΚΑΘΗΓΗΣΔ 109 4,36 ,49 

ΜΑΘΗΣΔ 107  3,62 * ,72 

 

Απφ ην εχξνο ησλ ηηκψλ θάζε νκάδαο πξνθχπηεη κηα ζαθήο δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ 

απφςεσλ ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ Καζεγεηψλ, νη νπνίεο ζρεδφλ ηαπηίδνληαη, ζε ζρέζε 

κε ηηο απφςεηο ησλ Μαζεηψλ [ F(2,267) = 33.245p < 0.001 ] (βι. Γξάθεκα 1). Οη δχν 

πξψηεο νκάδεο ζεσξνχλ θαη ηηο 3 παξακέηξνπο από πνιύ ζεκαληηθέο έσο θαη ζρεδόλ 

απόιπηα ζεκαληη-θέο, ζε αληίζεζε κε ηνπο Μαζεηέο πνπ ηηο ζεσξνχλ θαη‟ ειάρηζην ιίγν 

πεξηζζόηεξν από κεηξίσο ζεκαληηθέο θαη θαηά ην κέγηζην πεξίπνπ σο πνιύ ζεκαληηθέο. 

Δηδηθφηεξα, νη Γηεπζπληέο παξνπζηάδνπλ εχξνο ηηκψλ 4,39 - 4,63, ην νπνίν είλαη ιίγν 

πην εθηεηακέλν, αιιά ζηαηηζηηθά ζπγθξίζηκν κε απηφ ησλ Καζεγεηψλ (4,18 – 4,53). 

Απηή ε δηαθνξνπνίεζε δείρλεη φηη νη Γηεπζπληέο ζεσξνχλ σο ιίγν κεγαιχηεξεο 

βαξχηεηαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο εμεηαδφκελεο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, παξ‟ φηη νη 

ηειεπηαίεο θαηαηάζζνληαη κε ηελ ίδηα ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ζηε βαζκνιφγεζε θαη ησλ 

δχν νκάδσλ. πγθεθξηκέλα, πξψηε είλαη ε παξάκεηξνο Α.1.1 θαη ηξίηε ε παξάκεηξνο 

Α.1.3. ε αληίζεζε, ζηνπο Μαζεηέο, πνπ παξνπζηάδνπλ εχξνο ηηκψλ 3,37 – 3,76, 

πξνεγείηαη ζηε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ε παξάκεηξνο Α.1.2 θαη αθνινπζεί ε Α.1.1. 

Σξίηε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε παξάκεηξνο Α.1.3. 

πκπεξαζκαηηθά, ε άπνςε ησλ Γηεπζπληψλ είλαη απηή πνπ ζεσξεί ζην κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ ηθαλνηήησλ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε 

ζπλνιηθή κέζε ηηκή (4,51) ηεο βαξχηεηαο ησλ 3 παξακέηξσλ, ε νπνία είλαη ιίγν 
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κεγαιχηεξε ηεο αληίζηνηρεο ησλ Καζεγεηψλ (4,36) αιιά φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη 

θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απηήο ησλ Μαζεηψλ (3,62). Δηδηθφηεξα, ζην εζσηεξηθφ απηνχ 

ηνπ Άμνλα, σο πην ζεκαληηθή πξνζσπηθή ηθαλφηεηα ζεσξείηαη, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, ε Απηνπεπνίζεζε, θαζψο εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή (4,30), 

ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο δχν παξακέηξνπο (βι. Πίλ. 1Α) θαη παξάιιεια θαηαιακβάλεη 

ηελ πξψηε ζέζε ζηηο 2 απφ ηηο 3 νκάδεο δεηγκάησλ. Αληίζεηα, σο ε ιηγφηεξν ζεκαληηθή 

ζεσξείηαη ε πλαηζζεκαηηθή Απηεπίγλσζε, ε νπνία παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε κέζε 

ηηκή (3,98) θαη θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ζεκαληηθφηεηαο θαη ζηηο 3 νκάδεο 

δεηγκάησλ.  

Πίλαθαο 1Α: Μέζε ηηκή πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ Άμνλα Απηεπίγλσζεο. 

ΚΑΣΗ-

ΓΟΡΙΑ 
ΑΞΟΝΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ 

ΟΜΑΓΔ ΜΔΗ 

ΣΙΜΗ 

ΠΑΡΑ-

ΜΔΣΡΟΤ 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΜΑΘΗΣΔ 

ΜΔΗ ΣΙΜΗ  ΜΔΗ ΣΙΜΗ  
ΜΔΗ 

ΣΙΜΗ  

Α 

Α.1  
 

ΑΤΣΔΠΙ-

ΓΝΩΗ 

Α.1.1 
ΑΤΣΟΠΔΠΟΙΘΗΗ 

 

4,63 4,53 3,74* 4,30 

Α.1.2 
ΑΚΡΙΒΗ 

ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

4,50 4,38 3,76* 4,21 

Α.1.3 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΑΤΣΟΔΠΙΓΝΩΗ 

4,39 4,18 3,37* 3,98 

ΤΝΟΛΟΝ 4,51 4,36 3,62* 
 

 
            Γξάθεκα  1 : πγθεληξσηηθή παξνπζίαζε κέζσλ ηηκψλ ηνπ άμνλα Απηεπίγλσζεο 
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7.2.2 Άμνλαο Α.2 : Απηνδηαρείξηζε 

Ο Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη γηα θάζε νκάδα δείγκαηνο ηηο κέζεο ηηκέο ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ 6 παξακέηξσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Άμνλα Α.2, δειαδή ηεο 

Αμηνπηζηίαο (Α.2.1), ηνπ Απηνέιεγρνπ (Α.2.2), ηεο Δπζπλεηδεζίαο (Α.2.3), ηεο 

Πξνζαξκνζηηθφηεηαο (Α.2.4), ηεο Πξσηνβνπιίαο (Α.2.5) θαη ηνπ Κηλήηξνπ Δπίηεπμεο 

(Α.2.6). 

Πίλαθαο 2: Μέζε ηηκή ζπλφινπ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ Απηνδηαρείξηζεο. 

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ   ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΜΑΘΗΣΔ 
F 

(ANOVA) 
p 

ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ 

(Α.2.1) 

Μέζε ηηκή 4,81 4,72 4,04 * 25,757 < 0,001 

Σππ. Απφθι.  ,39  ,49 1,15     

ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟ 

(Α.2.2) 

Μέζε ηηκή 4,76 4,76 4,25 * 14,874 < 0,001 

Σππ. Απφθι.  ,43  ,42 1,06     

ΔΤΤΝΔΙΓΗΙΑ 

(Α.2.3) 

Μέζε ηηκή 4,76 4,71 4,04 * 20,986 < 0,001 

Σππ. Απφθι.  ,47  ,50 1,21     

ΠΡΟΑΡΜΟ- 

ΣΙΚΟΣΗΣΑ 

(Α.2.4) 

Μέζε ηηκή 4,59 4,49 3,48 * 49,072 < 0,001 

Σππ. Απφθι.  ,60  ,59 1,14     

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ 

(Α.2.5) 

Μέζε ηηκή 4,50 4,28 3,43 * 37,727 < 0,001 

Σππ. Απφθι.  ,67  ,70 1,09     

ΚΙΝΗΣΡΟ 

ΔΠΙΣΔΤΞΗ 

(Α.2.6) 

Μέζε ηηκή 4,04 3,96 3,52 * 7,589 0,001 

Σππ. Απφθι.  ,64  ,79 1,22     

 

  
N 

Μέζε  

ηηκή 

Σππ. 

 Απόθιηζε 

F  

(ANOVA) 
p 

ΤΝΟΛΟΝ 

ΑΤΣΟ- 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ  54 4,58 ,38 

52,403 < 0,001 ΚΑΘΗΓΗΣΔ 109 4,49 ,36 

ΜΑΘΗΣΔ 107 3,79 * ,79 

 

Πξνθχπηεη ζρεηηθή ηαχηηζε κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ Καζεγεηψλ 

θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο απφςεηο ησλ Μαζεηψλ, φπσο δηαθξίλεηαη θαη 

ζην Γξάθεκα 2. Οη δχν πξψηεο νκάδεο ζεσξνχλ ηηο 4 απφ ηηο 6 παξακέηξνπο (Α.2.1 έσο 

Α.2.4) σο πάξα πνιύ ζεκαληηθέο, θαη ηηο άιιεο 2 σο πνιύ ζεκαληηθέο. Αληίζεηα, νη 

Μαζεηέο δηαθνξνπνηνχληαη θαη ζεσξνχλ κφλνλ ηηο κηζέο παξακέηξνπο (Α.2.1 έσο 

Α.2.3) σο πνιύ ζεκαληηθέο θαη ηηο άιιεο 3 σο ιίγν πεξηζζόηεξν από κεηξίσο ζεκαληηθέο. 
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Γξάθεκα  2 : πγθεληξσηηθή παξνπζίαζε κέζσλ ηηκψλ ηνπ άμνλα Απηνδηαρείξηζεο 
 

 

Δηδηθφηεξα, ην εχξνο ηηκψλ ησλ Γηεπζπληψλ (4,04 - 4,81), ην νπνίν είλαη πην άκεζα 

ζπγθξίζηκν κε απηφ ησλ Καζεγεηψλ (3,96 – 4,76), δείρλεη φηη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή 

απνδίδνπλ ιίγν κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο πνπ εμεηάδνληαη. Οη 

ηειεπηαίεο θαηαηάζζνληαη αθξηβψο κε ηελ ίδηα ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ζηε βαζκνιφ-

γεζε θαη ησλ δχν νκάδσλ, κε εμαίξεζε απηέο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ πξψηε ζέζε. π-

γθεθξηκέλα, πξψηε ζηνπο Γηεπζπληέο είλαη ε παξάκεηξνο Α.2.1, ελψ ζηνπο Καζεγεηέο 

ε Α.2.2. ηελ ηειεπηαία ζέζε θαη ησλ δχν νκάδσλ θαηαηάζζεηαη ε παξάκεηξνο Α.2.6. 

ηνπο Μαζεηέο, πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν εχξνο ηηκψλ (3,43 – 4,25), πξνεγείηαη 

ζηε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο θαη πάιη ε παξάκεηξνο Α.2.2 θαη αθνινπζνχλ, κε ηελ ίδηα 

κέζε ηηκή, νη Α.2.1 θαη ε Α.2.3. Σειεπηαία ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε ηηκή ηεο παξα-

κέηξνπ Α.2.5, ε νπνία είλαη πξνθαλέο φηη έρεη ην κηθξφηεξν βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο γηα 

απηνχο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε πην βαξχλνπζα σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ 

ηθαλνηήησλ (βι. Πίλ.2) είλαη ε άπνςε ησλ Γηεπζπληψλ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε 

ζπλνιηθή κέζε ηηκή (4,58) ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 6 παξακέηξσλ, θαζψο είλαη ιίγν 

κεγαιχηεξε ηεο αληίζηνηρεο ησλ Καζεγεηψλ (4,49) θαη αξθεηά κεγαιχηεξε απηήο ησλ 

Μαζεηψλ (3,79). Δζσηεξηθά ζηνλ Άμνλα, σο πην ζεκαληηθή πξνζσπηθή ηθαλφηεηα 

ζεσξείηαη ν Απηνέιεγρνο, πνπ εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή (4,59) ζπγθξηηηθά κε 

ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο (βι. Πίλ. 2Α) θαη παξάιιεια θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε 
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ζέζε ζηηο 2 απφ ηηο 3 νκάδεο δεηγκάησλ. Αθνινπζνχλ πνιχ θνληά, κε ηηο ακέζσο 

κεγαιχηεξεο ζπλνιηθέο κέζεο ηηκέο, θαηά ζεηξά ε Δπζπλεηδεζία (4,52) θαη ε 

Αμηνπηζηία (4,50). Αληίζεηα, σο ε ιηγφηεξν ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζεσξείηαη ην 

Κίλεηξν Δπίηεπμεο, πνπ παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε κέζε ηηκή (3,84) ζπγθξηηηθά κε ηηο 

ππφινηπεο παξακέηξνπο θαη παξάιιεια θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηηο 2 απφ 

ηηο 3 νκάδεο δεηγκάησλ, δειαδή ζηνπο Γηεπζπληέο θαη ζηνπο Καζεγεηέο. 
 

Πίλαθαο 2Α : Μέζε ηηκή πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ Άμνλα Απηνδηαρείξηζεο. 
 

ΚΑΣΗ-

ΓΟΡΙΑ 
ΑΞΟΝΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ 

ΟΜΑΓΔ 
ΜΔΗ 

ΣΙΜΗ 

ΠΑΡΑ- 

ΜΔΣΡΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΜΑΘΗΣΔ 

ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΜΔΗ ΣΙΜΗ 

Α 

Α.2 

ΑΤΣΟΓΙΑ-

ΥΔΙΡΙΗ 

Α.2.1 ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ 4,81 4,72 4,04* 4,52 

Α.2.2 

ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟ 
4,76 4,76 4,25* 4,59 

Α.2.3 

ΔΤΤΝΔΙΓΗΙΑ 
4,76 4,71 4,04* 4,50 

Α.2.4 ΠΡΟΑΡΜΟ- 

ΣΙΚΟΣΗΣΑ 
4,59 4,49 3,48* 4,19 

Α.2.5 
ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ 

4,50 4,28 3,43* 4,07 

Α.2.6 

ΚΙΝΗΣΡΟ 

ΔΠΙΣΔΤΞΗ 

4,04 3,96 3,52* 3,84 

ΤΝΟΛΟΝ 4,58 4,49 3,79*  

           

 

 7.2.3 Σν ζύλνιν ησλ δύν Αμόλσλ Πξνζσπηθώλ  Γεμηνηήησλ 
 

Δθηφο απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ ησλ ζηαηηζηηθψλ ζέζεο (κέζε ηηκή) αλά 

παξάκεηξν εζσηεξηθά ζηνπο 2 Άμνλεο, ελδηαθέξνλ έρεη ε ίδηα αμηνιφγεζε ζην ζχλνιν 

ηεο Καηεγνξίαο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

Βαζηθφ ζηνηρείν αλαθνξάο γηα απηή ηελ αμηνιφγεζε απνηειεί ε ζπλνιηθή κέζε ηηκή 

ζεκαληηθφηεηαο, πνπ ππνινγίδεηαη, αλά νκάδα δείγκαηνο, ζαλ ν κέζνο φξνο ηνπ ζπλφ-

ινπ ησλ κέζσλ ηηκψλ ηεο ζεκαληηθφηεηαο φισλ ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ 2 Αμόλσλ. 

ηνλ Πίλαθα 3 παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά νη 9 κέζεο ηηκέο ζεκαληηθφηεηαο ησλ εμε-

ηαδφκελσλ παξακέηξσλ, ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο θάζε νκάδαο δείγκαηνο. ηελ 

ηειεπηαία γξακκή ηνπ αλαγξάθεηαη ε ζπλνιηθή κέζε ηηκή ζεκαληηθφηεηαο φισλ ησλ 

παξακέηξσλ ηεο Καηεγνξίαο αλά νκάδα δείγκαηνο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 3. 
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Γξάθεκα  3 : πγθεληξσηηθή παξνπζίαζε κέζσλ ηηκψλ ηνπ άμνλα Πξνζσπηθψλ Ηθαλνηήησλ 

 

Πίλαθαο 3: Μέζε ηηκή ζπλφινπ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ Καηεγνξίαο Α 

ΚΑΣΗ-

ΓΟΡΙΑ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑ- 

ΜΔΣΡΟΙ 

ΟΜΑΓΔ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΜΑΘΗΣΔ 

ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΜΔΗ ΣΙΜΗ 

Α 

Α.1 

ΑΤΣΔΠΙ-

ΓΝΩΗ 

Α.1.1 
ΑΤΣΟΠΔΠΟΙΘΗΗ 

4,63 4,53 3,74* 

Α.1.2  
ΑΚΡΙΒΗ 

ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

4,50 4,38 3,76* 

Α.1.3 
ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΑΤΣΟΔΠΙΓΝΩΗ 
4,39 4,18 3,37* 

Α.2 

ΑΤΣΟ- 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

Α.2.1  
ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ 

4,81 4,72 4,04* 

Α.2.2 
ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟ 

4,76 4,76 4,25* 

Α.2.3 
ΔΤΤΝΔΙΓΗΙΑ 

4,76 4,71 4,04* 

Α.2.4 

ΠΡΟΑΡΜΟ- 

ΣΙΚΟΣΗΣΑ 
4,59 4,49 3,48* 

Α.2.5 
ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ 

4,50 4,28 3,43* 

Α.2.6  

ΚΙΝΗΣΡΟ 

ΔΠΙΣΔΤΞΗ 
4,04 3,96 3,52* 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΞΟΝΩΝ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΜΔΗ ΣΙΜΗ 
4,55 4,44 3,74* 
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 Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ Πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη ηε κεγαιχηεξε ζπλνιηθή κέζε ηηκή 

ηεο Καηεγνξίαο παξνπζηάδνπλ νη Γηεπζπληέο (4,55) θαη αθνινπζνχλ πνιχ θνληά νη 

Καζεγεηέο (4,44). Αξθεηά κηθξφηεξε είλαη ε αληίζηνηρε ηηκή ησλ Μαζεηψλ (3,74). Με 

βάζε ηηο παξαπάλσ ηηκέο, αθελφο δηαπηζηψλεηαη θαη ζην ζχλνιν ηεο Καηεγνξίαο ε 

ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ Γηεπζπληψλ θαη Καζεγεηψλ πξνο ηε κεγαιχηεξε ζεκαληηθφηε-

ηα ησλ παξακέηξσλ (πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ), αθεηέξνπ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή ε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο άπνςεο ησλ Μαζεηψλ. ην πιαίζην απηφ ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

πιεηνλφηεηαο ησλ παξακέηξσλ αμηνινγήζεθε σο ζρεδόλ απόιπηα ζεκαληηθή γηα ηηο 2 

πξψηεο νκάδεο θαη σο πεξίπνπ πνιύ ζεκαληηθή γηα ηνπο Μαζεηέο. 

Σν εχξνο ησλ κέζσλ ηηκψλ αλά παξάκεηξν εληζρχεη ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, θαζψο 

αλά νκάδα ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

α)  ηνπο Γηεπζπληέο νη ηηκέο θπκαίλνληαη κεηαμχ 4,04 θαη 4,81 θαη γη‟ απηφ αθφκα 

θαη ε ηειεπηαία ζε ζεκαληηθφηεηα πξνζσπηθή ηθαλφηεηα αμηνινγείηαη σο πνιύ 

ζεκαληηθή, ελψ αληίζηνηρα ε πξψηε σο απόιπηα ζεκαληηθή. 

β)  ηνπο Καζεγεηέο νη ηηκέο είλαη ιίγν ρακειφηεξεο θαη θπκαίλνληαη κεηαμχ 3,96 

θαη 4,75. Παξ‟ φια απηά είλαη ζε ζπζρέηηζε θαη άκεζα ζπγθξίζηκεο κε ηηο αληίζηνηρεο 

ησλ Γηεπζπληψλ, γη‟ απηφ θαη ππάξρεη ζχγθιηζε απφςεσλ κεηαμχ ηνπο θαη ίδηα 

αμηνιφγεζε κε απηνχο ηεο ηειεπηαίαο θαη ηεο πξψηεο ζε ζεκαληηθφηεηα παξακέηξνπ. 

γ)  ηνπο Μαζεηέο νη ηηκέο είλαη αξθεηά έσο πνιχ ρακειφηεξεο, θπκαίλνληαη 

κεηαμχ 3,37 θαη 4,25 θαη γη‟ απηφ ε ηειεπηαία ζε ζεκαληηθφηεηα παξάκεηξνο 

αμηνινγείηαη σο ιίγν πεξηζζόηεξν από κεηξίσο ζεκαληηθή, ελψ αληίζηνηρα ε πξψηε σο 

ιίγν πεξηζζόηεξν από πνιύ ζεκαληηθή. 

ην πιαίζην απηφ έρεη λφεκα λα δηεξεπλεζεί ε θαηάηαμε ησλ 9 παξακέηξσλ σο πξνο ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπο γηα θάζε νκάδα θαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπκβάιεη ν Πίλαθαο 

4, πνπ ηηο παξνπζηάδεη θαηά θζίλνπζα ζεηξά αλά νκάδα.  

πγθεθξηκέλα: 

I)  ηνπο Γηεπζπληέο ζηελ πξψηε ζέζε θαηαηάζζεηαη ε Αμηνπηζηία θαη αθνινπζνχλ 

πνιχ θνληά ν Απηνέιεγρνο θαη ε Δπζπλεηδεζία, ελψ ζηελ ηειεπηαία ζέζε, κε 

ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο, βξίζθεηαη ην Κίλεηξν Δπίηεπμεο 

II)  ηνπο Καζεγεηέο ζηελ πξψηε ζέζε βξίζθεηαη ν Απηνέιεγρνο θαη αθνινπζνχλ 

πάξα πνιχ θνληά ε Αμηνπηζηία θαη ε Δπζπλεηδεζία, ελψ ζηελ ηειεπηαία ζέζε, κε 

αξθεηή δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο, θαηαηάζζεηαη θαη πάιη ην Κίλεηξν Δπίηεπμεο  
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III)  ηνπο Μαζεηέο ηελ πξψηε ζέζε θαηαιακβάλεη θαη πάιη ν Απηνέιεγρνο θαη 

αθνινπζνχλ ε Αμηνπηζηία θαη ε Δπζπλεηδεζία, ελψ ζηελ ηειεπηαία ζέζε, κε αξθεηή 

δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο βξίζθεηαη ε πλαηζζεκαηηθή Απηνεπίγλσζε.  

Πίλαθαο 4: Αμηνιφγεζε ζεκαληηθφηεηαο πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ αλά νκάδα δείγκαηνο 

ΚΑΣΗ-

ΓΟΡΙΑ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΚΑΣΑ 

ΦΘΙΝΟΤΑ 

ΔΙΡΑ 

ΟΜΑΓΔ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΜΑΘΗΣΔ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 

(ΜΔΗ ΣΙΜΗ) 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 

(ΜΔΗ ΣΙΜΗ) 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 

(ΜΔΗ ΣΙΜΗ) 

Α 

1ε Α.2.1 (4,81)  Α.2.2 (4,76)  Α.2.2 (4,25*) 

2ε Α.2.2 (4,76) Α.2.1 (4,72) Α.2.1 (4,04*) 

3ε Α.2.3 (4,76)  Α.2.3 (4,71)  Α.2.3 (4,04*) 

4ε Α.1.1 (4,63)  Α.1.1 (4,53)  Α.1.2 (3,76*) 

5ε Α.2.4 (4,59) Α.2.4 (4,49) Α.1.1 (3,74*) 

6ε Α.1.2 (4,50)  Α.1.2 (4,38)  Α.2.6 (3,52*) 

7ε Α.2.5 (4,50)  Α.2.5 (4,28)  Α.2.4 (3,48*) 

8ε Α.1.3 (4,39) Α.1.3 (4,18) Α.2.5 (3,43*) 

9ε Α.2.6 (4,04) Α.2.6 (3,96) Α.1.3 (3,37*) 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο 3 πξψηεο ζέζεηο ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

παξακέηξσλ θαη ζηηο 3 νκάδεο βξίζθνληαη παξάκεηξνη κφλν ηνπ Άμνλα Α.2  Δπίζεο, φηη 

ε πξνζσπηθή ηθαλφηεηα ηεο πλαηζζεκαηηθήο Απηνεπίγλσζεο (Α.1.3) ηνπ Άμνλα Α.1, 

θαηαηάζζεηαη είηε ζηε πξνηειεπηαία, είηε ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηεο θαηάηαμεο φισλ 

ησλ νκάδσλ. Οη δχν παξαπάλσ παξαηεξήζεηο αλαδεηθλχνπλ ζαθή ππεξνρή ηνπ Άμνλα 

Α.2, ηνπ νπνίνπ νη παξάκεηξνη ζεσξνχληαη πνιχ πην ζεκαληηθέο ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ 

Άμνλα Α.1. 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ε ζεηξά θαηάηαμεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξακέηξσλ είλαη 

αθξηβψο ε ίδηα κεηαμχ Γηεπζπληψλ θαη Καζεγεηψλ, κε κνλαδηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ 

πξψηε θαη δεχηεξε ζέζε, φπνπ ππάξρεη αληίζηξνθε παξνπζία ησλ Α.2.1 θαη Α.2.2. 

Πξφθεηηαη γηα αθφκα κία έλδεημε ηεο ζχγθιηζεο ησλ απφςεσλ κεηαμχ ησλ 2 νκάδσλ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ε ηαχηηζε απφςεσλ κεηαμχ Καζεγεηψλ θαη Μαζεηψλ, 

σο πξνο ηηο 3 πξψηεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο, πνπ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

θαηαιακβάλνπλ αληίζηνηρα νη παξάκεηξνη Α.2.2, Α.2.1 θαη Α.2.3. 
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7.3 Καηεγνξία Β: Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο 

 
Πξφθεηηαη γηα ηελ Καηεγνξία Β ηνπ κνληέινπ, πνπ πεξηιακβάλεη 11 παξακέηξνπο 

(θνηλσληθέο δεμηφηεηεο) θαηαλεκεκέλεο ζε 2 Άμνλεο, ηνλ Β.1, πνπ αλαθέξεηαη ζε 3 

δεμηφηεηεο Κνηλσληθήο Δπίγλσζεο θαη ηνλ Β.2, πνπ αλαθέξεηαη ζε 6 δεμηφηεηεο 

Γηαρείξηζεο ρέζεσλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο απηψλ ησλ παξακέηξσλ απφ ηηο 3 νκάδεο δεηγκάησλ, βάζεη ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζέζεο (κέζσλ ηηκέο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βαζκνιφγεζή ηνπο ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα. 

7.3.1 Άμνλαο  Β.1: Κνηλσληθή Δπίγλσζε 

ηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη γηα θάζε νκάδα δείγκαηνο νη κέζεο ηηκέο ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο (ή βαξχηεηαο) ησλ 3 παξακέηξσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Άμνλα Β.1, 

δειαδή ηεο Οξγαλσηηθήο Δπίγλσζεο (εθεμήο Β.1.1), ηεο Δλζπλαίζζεζεο (Β.1.2) θαη 

ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηελ Δμππεξέηεζε (Β.1.3). 

Πίλαθαο 5: Μέζε ηηκή ζπλφινπ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ Κνηλσληθήο Δπίγλσζεο 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ   ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΜΑΘΗΣΔ F (ANOVA) p 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ 

ΔΠΙΓΝΩΗ  

(Β.1.1) 

Μέζε ηηκή 4,76 4,47 3,35 * 

 62,570 < 0,001 
Σππ. Απφθι. ,51 ,66 1,19 

ΔΝΤΝΑΙΘΗΗ 

(Β.1.2) 

Μέζε ηηκή 4,15 4,50 3,92 * 
12,849 < 0,001 

Σππ. Απφθι. ,76 ,59 1,10 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙ-

ΜΟ ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ 
(Β.1.3) 

Μέζε ηηκή 4,07 4,40* 4,21 

3,092 
0,047 < 

0,05 Σππ. Απφθι. ,70 ,61 1,09 

 

  
N Μέζε ηηκή Σππ. Απφθιηζε F (ANOVA) p 

ΤΝΟΛΟΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  

ΔΠΙΓΝΩΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ 54 4,33 ,46 

26,105 < 0,001 ΚΑΘΗΓΗΣΔ 109 4,46 ,46 

ΜΑΘΗΣΔ 107 3,82 * ,90 

Σν εχξνο ησλ ηηκψλ θάζε νκάδαο αλαδεηθλχεη, φπσο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

παξακέηξσλ ηεο Καηεγνξίαο Α, ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ 

Γηεπζπληψλ θαη ησλ Καζεγεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο απφςεηο ησλ Μαζεηψλ, κε ηε δηαθνξά 

φηη ζηελ παξνχζα αμηνιφγεζε είλαη ιηγφηεξν έληνλε, φπσο δηαθξίλνπκε θαη ζην 

γξάθεκα 4. πγθεθξηκέλα, νη δχν πξψηεο νκάδεο, ησλ νπνίσλ νη απφςεηο πεξίπνπ 
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ηαπηίδνληαη, ζεσξνχλ θαη ηηο 3 παξακέηξνπο απφ πνιύ ζεκαληηθέο έσο θαη ζρεδόλ 

απόιπηα ζεκαληηθέο, ελψ νη Μαζεηέο ηηο ζεσξνχλ θαη‟ ειάρηζην ιίγν πεξηζζόηεξν από 

κεηξίσο ζεκαληηθέο θαη θαηά ην κέγηζην ιίγν πεξηζζόηεξν από πνιύ ζεκαληηθέο. 

Γξάθεκα 4: πγθεληξσηηθή παξνπζίαζε κέζσλ ηηκψλ ηνπ άμνλα Κνηλσληθήο  Δπίγλσζεο 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε άπνςε ησλ Καζεγεηψλ είλαη απηή πνπ ζεσξεί ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, φπσο πξνθχπηεη 

θαη απφ ηε ζπλνιηθή κέζε ηηκή (4,46) ηεο βαξχηεηαο ησλ 3 παξακέηξσλ, ε νπνία είλαη 

ιίγν κεγαιχηεξε ηεο αληίζηνηρεο ησλ Γηεπζπληψλ (4,33) θαη αξθεηά κεγαιχηεξε απηήο 

ησλ Μαζεηψλ (3,82). Δηδηθφηεξα, ζην εζσηεξηθφ απηνχ ηνπ Άμνλα, σο πην ζεκαληηθή 

θνηλσληθή δεμηφηεηα ζεσξείηαη ν Πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ Δμππεξέηεζε, θαζψο 

εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή (4,22) ζην ζχλνιν ησλ 3 νκάδσλ δεηγκάησλ (βι. 

Πίλ. 5Α). Ζ δηαθνξά ηνπ πάλησο απφ ηηο άιιεο δχν δεμηφηεηεο, ηελ Δλζπλαίζζεζε θαη 

ηελ Οξγαλσηηθή Δπίγλσζε, είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή, θαζψο ε αληίζηνηρε κέζε ηηκή 

ηνπο είλαη 4,19. 

Πίλαθαο 5Α: Μέζε ηηκή θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ Άμνλα Κνηλσληθήο Δπίγλσζεο 
 

ΚΑΣΗ-

ΓΟΡΙΑ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑ- 

ΜΔΣΡΟΙ 

ΟΜΑΓΔ ΜΔΗ 

ΣΙΜΗ 

ΠΑΡΑ- 

ΜΔΣΡΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΜΑΘΗΣΔ 

ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΜΔΗ ΣΙΜΗ 

Β Β.1 

Β.1.1. 4,76 4,47 3,35* 4,19 

Β.1.2. 4,15 4,50 3,92* 4,19 

Β.1.3. 4,07 4,40 4,21* 4,22 

ΤΝΟΛΟΝ 4,33 4,46 3,82*  
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7.3.2 Άμνλαο  Β.2: Γηαρείξηζε  ρέζεσλ 

Ο Πίλαθαο 6 παξνπζηάδεη γηα θάζε νκάδα δείγκαηνο ηηο κέζεο ηηκέο ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ 8 παξακέηξσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Άμνλα Β.2, δειαδή ηεο 

Οκαδηθφηεηαο θαη πλεξγαζίαο (Β.2.1), ηεο Δπηθνηλσλίαο (Β.2.2), ηεο Ζγεηηθήο 

Ηθαλφηεηαο (Β.2.3), ηεο Γηαρείξηζεο πγθξνχζεσλ (Β.2.4), ηεο Δπηξξνήο (Β.2.5), ηεο 

Αλάπηπμεο ησλ Άιισλ (Β.2.6), ηνπ Καηαιχηε Αιιαγψλ (Β.2.7) θαη ηεο Γεκηνπξγίαο 

Γεζκψλ (Β.2.8). 

 

Πίλαθαο 6: Μέζε ηηκή ζπλφινπ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ Γηαρείξηζεο ρέζεσλ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 
 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΜΑΘΗΣΔ 
F  

(ANOVA) 
p 

ΟΜΑΓΙΚΟΣΗΣΑ- 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

(Β.2.1) 

Μέζε ηηκή 4,83 4,58 3,84 * 
32,558 < 0,001 

Σππ. Απφθι. ,42 ,57 1,17 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(Β.2.2) 

Μέζε ηηκή 4,74  4,62  3,58 * 
47,138 < 0,001 

Σππ. Απφθι. ,48 ,52 1,28 

ΗΓΔΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

(Β.2.3) 

Μέζε ηηκή 4,74 4,47 3,59 * 
37,220 < 0,001 

Σππ. Απφθι. ,48 ,74 1,21 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ 

(Β.2.4) 

Μέζε ηηκή 4,72 4,69 3,93 * 
28,803 < 0,001 

Σππ. Απφθι. ,45 ,50 1,15 

ΔΠΙΡΡΟΗ 

(Β.2.5) 

Μέζε ηηκή 4,72* 4,36* 3,59 * 
62,902 < 0,001 

Σππ. Απφθι. ,53 ,65 1,09 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ 

(Β.2.6) 

Μέζε ηηκή 4,61 4,28 3,39 * 
62,902 < 0,001 

Σππ. Απφθι. ,53 ,71 1,16 

ΚΑΣΑΛΤΣΗ 

ΑΛΛΑΓΩΝ 

(Β.2.7) 

Μέζε ηηκή 4,19 4,18 3,20 * 
44,436 < 0,001 

Σππ. Απφθι. ,62 ,61 1,10 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΓΔΜΩΝ 

(Β.2.8) 

Μέζε ηηκή 4,04 3,90 3,31 * 
13,146 < 0,001 

Σππ. Απφθι. ,64 ,87 1,26 

 

  
N Μέζε ηηκή Σππ. Απφθιηζε F (ANOVA) p 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΥΔΔΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ 54 4,57 ,33 

84,435 < 0,001 ΚΑΘΗΓΗΣΔ 109 4,39 ,39 

ΜΑΘΗΣΔ 107 3,52 * ,79 

Γηαπηζηψλεηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ηαχηηζε κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ 

Γηεπζπληψλ θαη ησλ Καζεγεηψλ θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο απφςεηο 
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ησλ Μαζεηψλ φπσο θαίλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 5, θαζψο θαη φηη ηφζν ε κία φζν θαη ε 

άιιε θαηαγξάθνληαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ Άμνλα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη δχν πξψηεο νκάδεο ζεσξνχλ ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ παξακέηξσλ σο απόιπηα ζεκαληηθέο θαη ηηο ππφινηπεο σο πνιύ 

ζεκαληηθέο, ελψ αληίζεηα νη καζεηέο ζεσξνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο σο ιίγν 

πεξηζζόηεξν από κεηξίσο ζεκαληηθέο θαη κφιηο κία σο πνιύ ζεκαληηθή. Πην αλαιπηηθά, 

νη Γηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη ηα 3/4 ησλ παξακέηξσλ, δειαδή νη Β.2.1 έσο Β.2.6 

αμηνινγνχληαη σο απόιπηα ζεκαληηθέο, άπνςε πνπ έρνπλ νη Καζεγεηέο γηα ηηο κηζέο 

απφ απηέο (Β.2.1 έσο Β.2.4). ε αληίζεζε, σο πνιχ ζεκαληηθή ζεσξείηαη απφ ηνπο 

καζεηέο κφλνλ ε παξάκεηξνο Β.2.4 

Γξάθεκα 5: πγθεληξσηηθή παξνπζίαζε κέζσλ ηηκψλ ηνπ άμνλα Γηαρείξηζε ρέζεσλ 

 

Δηδηθφηεξα, ην εχξνο ηηκψλ ησλ Γηεπζπληψλ (4,04 - 4,83), ην νπνίν είλαη πςειφηεξν θαη 

πην εθηεηακέλν, αιιά απφιπηα ζπγθξίζηκν κε απηφ ησλ Καζεγεηψλ (3,90 - 4,69), 

δείρλεη φηη θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη απηνί πνπ απνδίδνπλ αξθεηά 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηηο εμεηαδφκελεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Οη ηειεπηαίεο 

θαηαηάζζνληαη κε εληειψο δηαθνξεηηθή ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ζηε βαζκνιφγεζε ησλ 

δχν νκάδσλ, κε εμαίξεζε ηελ Β.2.8 πνπ θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηελ πξψηε ζέζε ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

Γηεπζπληψλ θαηαηάζζεηαη ε παξάκεηξνο Β.2.1, ελψ ζηελ αληίζηνηρε ησλ Καζεγεηψλ ε 

Β.2.4. ηνπο Μαζεηέο, πνπ παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειφηεξν εχξνο ηηκψλ (3,20-3,93), 

πξνεγείηαη ζηε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ε παξάκεηξνο Β.2.4 θαη αθνινπζεί αξθεηά θνληά 

ε Β.2.1, δειαδή νη δχν πξψηεο ησλ άιισλ νκάδσλ. Σειεπηαία ζηελ πεξίπησζε απηή 

είλαη ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ Β.2.7, ε νπνία έρεη ην κηθξφηεξν βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 

γηα απηνχο. 
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πκπεξαζκαηηθά, ε πην βαξχλνπζα σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (βι. Πίλ.6Α) είλαη ε άπνςε ησλ Γηεπζπληψλ, φπσο πξνθχπηεη 

θαη απφ ηε ζπλνιηθή κέζε ηηκή (4,57) ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 8 παξακέηξσλ, θαζψο 

είλαη ιίγν κεγαιχηεξε ηεο αληίζηνηρεο ησλ Καζεγεηψλ (4,39) θαη θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξε απηήο ησλ Μαζεηψλ (3,52). Δζσηεξηθά ζηνλ Άμνλα, σο πην ζεκαληηθή 

θνηλσληθή δεμηφηεηα ζεσξείηαη ε Γηαρείξηζε πγθξνχζεσλ, πνπ εκθαλίδεη ηε 

κεγαιχηεξε κέζε ηηκή (4,45) ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο θαη παξάιιεια 

θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηηο 2 απφ ηηο 3 νκάδεο δεηγκάησλ, ηνπο Καζεγεηέο θαη 

ηνπο Μαζεηέο. Αθνινπζεί πνιχ θνληά, κε ηελ ακέζσο κεγαιχηεξε ζπλνιηθή κέζε ηηκή 

ε Οκαδηθφηεηα θαη πλεξγαζία (4,42). Αληίζεηα, σο ε ιηγφηεξν ζεκαληηθή παξάκεηξνο 

ζεσξείηαη ε Γεκηνπξγία Γεζκψλ, πνπ παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε κέζε ηηκή (3,75) 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο θαη παξάιιεια θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία 

ζέζε ζηηο 2 απφ ηηο 3 νκάδεο δεηγκάησλ, δειαδή ζηνπο Γηεπζπληέο θαη ζηνπο Καζε-

γεηέο. 

 

Πίλαθαο 6Α: Μέζε ηηκή θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ Άμνλα Γηαρείξηζεο ρέζεσλ 
 

ΚΑΣΗ-

ΓΟΡΙΑ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑ- 

ΜΔΣΡΟΙ 

ΟΜΑΓΔ ΜΔΗ 

ΣΙΜΗ 

ΠΑΡΑ- 

ΜΔΣΡΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΜΑΘΗΣΔ 

ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΜΔΗ ΣΙΜΗ 

Β Β.2 

Β.2.1  4,83 4,58 3,84* 4,42 

Β.2.2 4,74 4,62 3,58* 4,31 

Β.2.3 4,74 4,47 3,59* 4,27 

Β.2.4 4,72 4,69 3,93* 4,45 

Β.2.5  4,72 4,36 3,35* 4,14 

Β.2.6 4,61 4,28 3,39* 4,09 

Β.2.7. 4,19 4,18 3,20* 3,86 

Β.2.8. 4,04 3,90 3,31* 3,75 

ΤΝΟΛΟΝ 4,57 4,39 3,52*  
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7.3.3 Σν ζύλνιν ησλ Αμόλσλ  Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ 

ηελ παξνχζα παξάγξαθν παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξακέηξσλ 

ηεο Καηεγνξίαο βάζεη ηεο ζπλνιηθήο κέζεο ηηκήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ ππνινγίδεηαη 

αλά νκάδα δείγκαηνο ζαλ ν κέζνο φξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ κέζσλ ηηκψλ φισλ ησλ 

παξακέηξσλ ησλ 2 Αμόλσλ ηεο. ηνλ Πίλαθα 7 παξαηίζεληαη νη 11 κέζεο ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ γηα θάζε νκάδα δείγκαηνο θαη ζηελ ηειεπηαία γξακκή ηνπ αλαγξάθεηαη ε 

ζπλνιηθή κέζε ηηκή ζεκαληηθφηεηαο φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο Καηεγνξίαο αλά νκάδα 

δείγκαηνο.  

Πίλαθαο 7: Μέζε ηηκή ζπλφινπ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ Καηεγνξίαο Β 

ΚΑΣΗ-

ΓΟΡΙΑ 
ΑΞΟΝΑ 

ΠΑΡΑ- 

ΜΔΣΡΟΙ 

ΟΜΑΓΔ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΜΑΘΗΣΔ 

ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΜΔΗ ΣΙΜΗ ΜΔΗ ΣΙΜΗ 

Β 

Β.1 

Β.1.1. 4,76 4,47 3,35* 

Β.1.2. 4,15 4,50 3,92* 

Β.1.3. 4,07 4,40 4,21* 

Β.2 

Β.2.1. 4,83 4,58 3,84* 

Β.2.2. 4,74 4,62 3,58* 

Β.2.3. 4,74 4,47 3,59* 

Β.2.4. 4,72 4,69 3,93* 

Β.2.5. 4,72 4,36 3,35* 

Β.2.6. 4,61 4,28 3,39* 

Β.2.7. 4,19 4,18 3,20* 

Β.2.8. 4,04 3,90 3,31* 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΞΟΝΩΝ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΜΔΗ 

ΣΙΜΗ 
4,51 4,40 3,61* 

 

Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ Πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη ηε κεγαιχηεξε ζπλνιηθή κέζε ηηκή 

ηεο Καηεγνξίαο παξνπζηάδνπλ νη Γηεπζπληέο (4,51) θαη αθνινπζνχλ πνιχ θνληά νη 

Καζεγεηέο (4,40). Πνιχ κηθξφηεξε είλαη ε αληίζηνηρε ηηκή ησλ Μαζεηψλ (3,61). Με 
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βάζε ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζεηξάο θαηάηαμεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξακέηξσλ θαη 

ζηηο 3 νκάδεο, αθελφο επηβεβαηψλεηαη θαη ζην ζχλνιν ηεο Καηεγνξίαο ε ζχγθιηζε ησλ 

απφςεσλ Γηεπζπληψλ θαη Καζεγεηψλ πξνο ηε κεγαιχηεξε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

παξακέηξσλ (θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ), αθεηέξνπ εχθνια γίλεηαη θαηαλνεηή ε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο άπνςεο ησλ Μαζεηψλ. ην πιαίζην απηφ ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ παξακέηξσλ αμηνινγήζεθε σο ζρεδόλ απόιπηα ζεκαληηθή γηα ηηο 2 πξψηεο 

νκάδεο θαη σο ιίγν ιηγόηεξν από πνιύ ζεκαληηθή γηα ηνπο Μαζεηέο. 

 

πσο θαη ζηελ Καηεγνξία Α, ην εχξνο ησλ κέζσλ ηηκψλ αλά παξάκεηξν εληζρχεη ηηο 

παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, θαζψο αλά νκάδα ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

  α)  ηνπο Γηεπζπληέο νη ηηκέο θπκαίλνληαη κεηαμχ 4,04 θαη 4,83 θαη γη‟ απηφ 

αθφκα θαη ε ηειεπηαία ζε ζεκαληηθφηεηα θνηλσληθή δεμηφηεηα αμηνινγείηαη σο πνιύ 

ζεκαληηθή, ελψ αληίζηνηρα ε πξψηε σο απόιπηα ζεκαληηθή. 

  β)  ηνπο Καζεγεηέο νη ηηκέο είλαη ιίγν ρακειφηεξεο θαη θπκαίλνληαη 

κεηαμχ 3,90 θαη 4,69. Παξ‟ φια απηά θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζπλερίδνπλ λα είλαη 

άκεζα ζπγθξίζηκεο κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ Γηεπζπληψλ, γη‟ απηφ θαη ππάξρεη ζχγθιηζε 

απφςεσλ κεηαμχ ηνπο θαη ίδηα αμηνιφγεζε κε απηνχο φζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία θαη 

ηελ πξψηε ζε ζεκαληηθφηεηα παξάκεηξν. 

 γ)  ηνπο Μαζεηέο νη ηηκέο είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξεο φζνλ αθνξά ην 

ειάρηζην ηεο κέζεο ηηκήο θαη ιίγν ρακειφηεξεο σο πξνο ην κέγηζηφ ηεο. πγθεθξηκέλα, 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 3,20 θαη 4,21 θαη γη‟ απηφ ε ηειεπηαία ζε ζεκαληηθφηεηα παξάκε-

ηξνο αμηνινγείηαη σο κεηξίσο ζεκαληηθή, νη ππφινηπεο απφ κεηξίσο ζεκαληηθέο έσο 

ζρεδόλ πνιύ ζεκαληηθέο θαη κφλν ε πξψηε σο ιίγν πεξηζζόηεξν από πνιύ ζεκαληηθή. 

ην πιαίζην απηφ έρεη λφεκα λα δηεξεπλεζεί ε θαηάηαμε ησλ 11 παξακέηξσλ σο πξνο 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπο γηα θάζε νκάδα θαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπκβάιεη ν 

Πίλαθαο 8, πνπ ηηο παξνπζηάδεη θαηά θζίλνπζα ζεηξά αλά νκάδα. 

 πγθεθξηκέλα:  

 I)  ηνπο Γηεπζπληέο πξψηε ζε ζεκαληηθφηεηα παξάκεηξνο ζεσξείηαη ε 

Οκαδηθφηεηα θαη πλεξγαζία θαη αθνινπζνχλ ζε άκεζε εγγχηεηα άιιεο 5 απφιπηα 

ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο, πνπ είλαη θαηά ζεηξά ε Οξγαλσηηθή Δπίγλσζε, ε Δπηθνηλσλία, 

ε Ζγεηηθή Ηθαλφηεηα, ε Γηαρείξηζε πγθξνχζεσλ θαη ε Δπηξξνή. Αληίζεηα, ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε, κε κηθξή δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο βξίζθεηαη ε Γεκηνπξγία Γεζκψλ 
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θαη πάξα πνιχ θνληά ηεο, ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε, βξίζθεηαη ν Πξνζαλαηνιηζκφο πξνο 

ηελ Δμππεξέηεζε. 

 II)  ηνπο Καζεγεηέο πξψηε ζε ζεκαληηθφηεηα παξάκεηξνο ζεσξείηαη ε 

Γηαρείξηζε πγθξνχζεσλ θαη αθνινπζνχλ πνιχ θνληά θαηά ζεηξά ε Δπηθνηλσλία θαη ε 

Οξγαλσηηθή Δπίγλσζε. ηελ ηειεπηαία ζέζε, κε αξθεηή δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο, 

βξίζθεηαη θαη πάιη ε Γεκηνπξγία Γεζκψλ. 

 III) ηνπο Μαζεηέο πξψηε ζε ζεκαληηθφηεηα παξάκεηξνο ζεσξείηαη ν 

Πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ Δμππεξέηεζε θαη αθνινπζνχλ ζε απφζηαζε, αιιά κε 

άκεζα ζπγθξίζηκεο κεηαμχ ηνπο ηηκέο, ε Γηαρείξηζε πγθξνχζεσλ θαη ε Δλζπλαίζζεζε. 

ηελ ηειεπηαία ζέζε, κε κηθξή δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο ηηκέο, βξίζθεηαη ν 

Καηαιχηεο Αιιαγψλ.  

Πίλαθαο 8: Αμηνιφγεζε ζεκαληηθφηεηαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ αλά νκάδα δείγκαηνο 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΚΑΣΑ 

ΦΘΙΝΟΤΑ 

ΔΙΡΑ 

ΟΜΑΓΔ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗ ΓΗΣΔ ΜΑΘΗΣΔ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 

(ΜΔΗ ΣΙΜΗ) 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 

(ΜΔΗ ΣΙΜΗ) 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 

(ΜΔΗ ΣΙΜΗ) 

Β 

1ε Β.2.1 (4,83)  Β.2.4 (4,69) Β.1.3 (4,21*) 

2ε Β.1.1 (4,76) Β.2.2 (4,62)  Β.2.4 (3,93*) 

3ε Β.2.2 (4,74)  Β.2.1 (4,58)  Β.1.2 (3,92*) 

4ε Β.2.3 (4,74)  Β.1.2 (4,50) Β.2.1 (3,84*)  

5ε Β.2.4 (4,72) Β.1.1 (4,47) Β.2.3 (3,59*)  

6ε Β.2.5 (4,72)  Β.2.3 (4,47)  Β.2.2 (3,58*)  

7ε Β.2.6 (4,61)  Β.1.3 (4,40) Β.2.6 (3,39*)  

8ε Β.2.7 (4,19) Β.2.5 (4,36)  Β.1.1 (3,35*) 

9ε Β.1.2 (4,15) Β.2.6 (4,28)  Β.2.5 (3,35*)  

10ε Β.1.3 (4,07) Β.2.7 (4,18) Β.2.8 (3,31*) 

11ε Β.2.8 (4,04) Β.2.8 (3,90) Β.2.7 (3,20*) 
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εκεηψλεηαη φηη ε ζεηξά θαηάηαμεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξακέηξσλ δελ 

παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ 3 νκάδσλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ αληίζηνηρε ηεο 

Καηεγνξίαο Α (π.ρ. κεηαμχ Γηεπζπληψλ θαη Καζεγεηψλ). Παξ‟ φια απηά, νη παξάκεηξνη 

πνπ βξίζθνληαη ζηηο πςειφηεξεο ζέζεηο (π.ρ. ζηηο 3 πξψηεο ζέζεηο) αλήθνπλ θαηά ηα 2/3 

ζηνλ Άμνλα Β.2 θαη θαηά ην 1/3 ζηνλ Β.1. ε αληίζεζε, 2 παξάκεηξνη ηνπ Άμνλα Β.2, νη 

δεμηφηεηεο ηνπ Καηαιχηε Αιιαγψλ θαη ηεο Γεκηνπξγίαο Γεζκψλ, βξίζθνληαη είηε ζηε 

πξνηειεπηαία, είηε ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηεο θαηάηαμεο φισλ ησλ νκάδσλ. Οη δχν παξα-

πάλσ παξαηεξήζεηο αλαδεηθλχνπλ ζρεηηθή, αιιά φρη ζαθή, ππεξνρή ηνπ Άμνλα Β.2, ηνπ 

νπνίνπ νη παξάκεηξνη αμηνινγνχληαη σο πην ζεκαληηθέο ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ Β.1 

φπσο δηαθξίλεηαη θαη ζην Γξάθεκα 6. 

 

Γξάθεκα 6: πγθεληξσηηθή παξνπζίαζε κέζσλ ηηκψλ ηνπ άμνλα Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ 

  

 
 

 

7.4  πλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο  (Θ.  Bar-On) 

 

ηεξηδφκελνη θαη ζηελ Θεσξία  Bar-On γηα ηνλ έιεγρν ησλ απαληήζεσλ απφ ηνπο ζπκ-

κεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ζρεδηάζηεθαλ πέληε εξσηήζεηο  νη νπνίεο  ηνπνζεηήζεθαλ ζην 

ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (βι. Πίλαθα 9  παξαθάησ 1
ε
 ζηήιε).  
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Ζ δηεξεχλεζε ηεο ηπρφλ δηαθνξνπνίεζεο ησλ κέζσλ ηηκψλ, αλέδεημε ηελ ίδηα παξα-

ηεξεζείζα ηάζε κε ηα γεληθφηεξα επξήκαηα, δειαδή νη καζεηέο λα δηαθνξνπνηνχληαη 

ζηαηηζηηθά θαηά κέζν φξν απφ ηηο άιιεο 2 νκάδεο, νη νπνίεο δελ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο 

ζηαηηζηηθά ζε θακία παξάκεηξν. 

Πίλαθαο  9 :  Έιεγρνο Μέζσλ ηηκψλ απαληήζεσλ 

Απφ ην εχξνο ησλ ηηκψλ θάζε νκάδαο πξνθχπηεη κηα ζαθήο δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ 

απφςεσλ ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ Καζεγεηψλ, νη νπνίεο ζρεδφλ ηαπηίδνληαη, ζε ζρέζε 

κε ηηο απφςεηο ησλ Μαζεηψλ [ F(2,267) = 31.400, p < 0.001 ]. Οη δχν πξψηεο νκάδεο 

ζεσξνχλ ηηο 4 απφ ηηο 5 παξακέηξνπο από πνιύ ζεκαληηθέο έσο θαη ζρεδόλ απόιπηα 

ζεκαληηθέο, ζε αληίζεζε κε ηνπο Μαζεηέο πνπ ηηο ζεσξνχλ θαη‟ ειάρηζην ιίγν πεξηζ-

ζόηεξν από κεηξίσο ζεκαληηθέο θαη θαηά ην κέγηζην πεξίπνπ σο πνιύ ζεκαληηθέο. 

Δηδηθφηεξα, νη Γηεπζπληέο παξνπζηάδνπλ εχξνο ηηκψλ 3,91 - 4,74, ην νπνίν είλαη ιίγν 

πην εθηεηακέλν, αιιά ζηαηηζηηθά ζπγθξίζηκν κε απηφ ησλ Καζεγεηψλ (4,01 – 4,40). 

Απηή ε δηαθνξνπνίεζε δείρλεη φηη νη Γηεπζπληέο ζεσξνχλ σο ιίγν κεγαιχηεξεο βαξχ-

ηεηαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο εμεηαδφκελεο ηθαλφηεηεο εθηφο ηεο δηεθδηθεηηθήο ζπκπεξη-

θνξάο. Μηα δηαθνξνπνίεζε ζηελ ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζήκεξα ηφζν 

ζηηο κεηψζεηο ησλ κηζζψλ φζν θαη ζηελ επίζεζε γηα αμηνιφγεζε πνπ πθίζηαληαη κέζα 

απφ ηελ ακθηζβήηεζε ηεο δνπιεηάο ηνπο ζηε πξνεγνχκελε ηνπιάρηζηνλ δεθαεηία.   

Παξάκεηξνο 
 

Γηεπζπληήο Καζεγεηήο   Μαζεηήο 
  F 

(ANOVA) 
      p 

Γηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά 

(εξση.21) 
 ΕΝΔΟΠΡΟΩΠΙΚΕ  

ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ 

Μέζε 

ηηκή 
3,91 4,01 3,34 

13,767 < 0,001 
Σππ. 

Απφθι. 
,83 ,84 1,17 

Αλεμαξηεζία  

(εξση.22)  
ΕΝΔΟΠΡΟΩΠΙΚΕ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ 

Μέζε 

ηηκή 
4,57 4,38 3,57 

26,433 < 0,001 
Σππ. 

Απφθι. 
,60 ,78 1,27 

Κνηλσληθή ππεπζπλφηεηα 

(εξση.23)  
ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΕ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ 

Μέζε 

ηηκή 
4,39 4,36 3,45 

31,400 < 0,001 
Σππ. 

Απφθι. 
,66 ,71 1,21 

Έιεγρν πξαγκαηηθφηεηαο 

(εξση.24)  
ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

Μέζε 

ηηκή 
4,44 4,38 3,45 

32,893 < 0,001 
Σππ. 

Απφθι. 
,63 ,69 1,25 

Αηζηνδνμία – ζεηηθή δηάζεζε  

(εξση.25) 
ΚΙΝΗΣΡΑ  

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Μέζε 

ηηκή 
4,74 4,40 4,06 

11,149 < 0,001 
Σππ. 

Απφθι. 
,44 ,77 1,14 
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ε αληίζεζε, ζηνπο Μαζεηέο, πνπ παξνπζηάδνπλ εχξνο ηηκψλ 3,34 – 4,06, πξνεγείηαη 

αξθεηά ζηε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο ε αηζηνδνμία θαη ε ζεηηθή δηάζεζε πνπ ππάξρεη 

νχησο ή άιισο ζπλήζσο ζε λεαξά άηνκα. Δδψ ην πξφηππν ησλ εγεηψλ - δηεπζπληψλ ή 

ησλ θαζεγεηψλ παίδεη ζπνπδαίν ξφιν αθφκε ζηνπο λεαξνχο καζεηέο, ελψ κεγαιψλεη ε 

ακθηζβήηεζε ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ ή φηαλ βξίζθνληαη ζην Παλεπηζηήκην. 
 

πκπεξαζκαηηθά, ε άπνςε ησλ Γηεπζπληψλ είλαη απηή πνπ ζεσξεί ζην κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ ηθαλνηήησλ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε 

κέζε ηηκή (4,74) ηεο βαξχηεηαο ησλ5 παξακέηξσλ, ε νπνία είλαη θάπσο κεγαιχηεξε 

ηεο αληίζηνηρεο ησλ Καζεγεηψλ (4,40) αιιά φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξε απηήο ησλ Μαζεηψλ (4,06). Δηδηθφηεξα, σο πην ζεκαληηθή ηθαλφηεηα 

ζεσξείηαη ε αηζηνδνμία θαη ε ζεηηθή δηάζεζε θαζψο εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή 

(4,74), ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο δχν παξακέηξνπο (βι. Πίλ.1 θαη Γξάθ. 7) θαη 

παξάιιεια θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηηο 3 νκάδεο δεηγκάησλ. Αληίζεηα, σο ε 

ιηγφηεξν ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε δηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία παξνπζηάδεη ηε 

κηθξφηεξε κέζε ηηκή (3,91) θαη θαηαιακβάλεη κία απφ ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ζέζεηο 

ζεκαληηθφηεηαο θαη ζηηο 3 νκάδεο δεηγκάησλ.  
 

Γξάθεκα 7.: Σπγθεληξσηηθή παξνπζίαζε κέζσλ ηηκώλ Πξνζσπηθώλ-Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ (ζ.  

Bar-On) 
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7.5  πδήηεζε 

 
ηελ παξνχζα παξάγξαθν ζπλνςίδνληαη, κε ηε κνξθή ζπκπεξαζκάησλ, δηαπηζηψζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έσο ηψξα αμηνιφγεζε ησλ νκάδσλ δείγκαηνο, ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζσπηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη κία/έλαο θαιή/φο Γηεπζχληξηα/ληήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Οπζηαζηηθά 

πξφθεηηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξακέηξσλ ζπλνιηθά θαη ζηηο 

2 Καηεγνξίεο Α θαη Β. 

Σα δχν ζέκαηα θεληξηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 

είλαη αθελφο ε γεληθή ζεψξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ απφ ηηο νκάδεο 

δείγκαηνο θαη αθεηέξνπ ε ζθηαγξάθεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο θαιήο /νπ δηεπζχληξηαο/ 

ληή. 

 

7.5.1.  Η ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ησλ παξακέηξσλ από ηηο νκάδεο δείγκαηνο 

 

ζνλ αθνξά ην πξψην δήηεκα, ε έσο ηψξα αλάιπζε αλά Καηεγνξία θαη Άμνλα έρεη 

αλαδείμεη ηα αθφινπζα: 

α)  ε φιεο ηηο επηκέξνπο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψλεηαη ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ησλ 

Γηεπζπληψλ θαη ησλ Καζεγεηψλ πξνο ηε κεγαιχηεξε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξακέηξσλ, 

ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πςειή βαζκνιφγεζή ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

παξακέηξσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα. Οη κέζεο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελψλ βαζκνινγηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνλφηεηα ηεο θιίκαθαο 4 έσο 5, κε απνηέιεζκα ζρεδφλ φιεο νη παξάκεηξνη λα 

αμηνινγνχληαη κε ζρεηηθά νκνηνγελή ηξφπν, θξηλφκελεο θαη‟ ειάρηζην σο πνιύ 

ζεκαληηθέο θαη θαηά ην κέγηζην σο απόιπηα ζεκαληηθέο. πσο είλαη θπζηθφ, ε 

θαηάζηαζε απηή δηαηεξείηαη θαη ζην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 2 

Καηεγνξηώλ, δειαδή ζην ζχλνιν ησλ 20 παξακέηξσλ, θαζψο νη ζπλνιηθέο κέζεο ηηκέο 

ηνπο πξνθχπηνπλ νπζηαζηηθά ζαλ κέζνο φξνο ησλ πςειά βαζκνινγνχκελσλ κέζσλ 

ηηκψλ ηεο θαζεκίαο απφ απηέο (βι. Πίλ. 10 & Γξάθεκα 8).  

β)  Μεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ δηαθξίλεηαη κηθξή δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηε 

βαξχηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξακέηξσλ ζηα κεξηθά ππνζχλνια ησλ Αμόλσλ θαη 

ηεο θάζε Καηεγνξίαο. Γηαπηζηψλεηαη ε ηάζε ε άπνςε ησλ Γηεπζπληψλ λα είλαη πην 

βαξχλνπζα σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ηθαλνηήησλ ή δεμηνηήησλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, επνκέλσο θαη ζην ζχλνιν ησλ 2 Καηεγνξηώλ. Μνλαδηθή εμαίξεζε είλαη 
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απηή ηνπ Άμνλα Β.1, νη δεμηφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζεσξνχληαη κεγαιχηεξεο 

ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνπο Καζεγεηέο. 

γ)  ε φιεο ηηο επηκέξνπο πεξηπηψζεηο, επνκέλσο θαη ζην ζχλνιν ησλ 2 

Καηεγνξηώλ, νη κέζεο ηηκέο ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ Μαζεηψλ δηαθνξνπνηνχληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, θαζψο αμηνινγνχλ δηαθνξεηηθά ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

παξακέηξσλ. Οη κέζεο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

πξσηνγελψλ βαζκνινγηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα ηεο 

θιίκαθαο 3 έσο 4, κε απνηέιεζκα ζρεδφλ φιεο νη παξάκεηξνη λα αμηνινγνχληαη κε 

ζρεηηθά νκνηνγελή ηξφπν, θξηλφκελεο θαη‟ ειάρηζην σο ιίγν πεξηζζόηεξν από κεηξίσο 

ζεκαληηθέο θαη θαηά ην κέγηζην σο πνιύ ζεκαληηθέο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ε ηθαλφηεηα 

Α.2.2 θαη ε δεμηφηεηα Β.1.3, νη νπνίεο αμηνινγνχληαη σο ιίγν πεξηζζόηεξν από πνιύ 

ζεκαληηθέο. 
 

Γξάθεκα 8:Σπγθεληξσηηθή παξνπζίαζε κέζσλ ηηκώλ 20 Πξνζσπηθώλ-Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ 
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7.5.2  Η ζθηαγξάθεζε ηνπ θαινύ δηεπζπληή  
 

Ζ ζθηαγξάθεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο θαιήο/νπ δηεπζχληξηαο/ληή πξνυπνζέηεη βαζηθά 

ηε γλψζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα δηαζέηεη, δειαδή 

απηψλ πνπ αμηνινγνχληαη απφ ηηο νκάδεο δείγκαηνο σο νη πην ζεηηθέο ιφγσ ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπο. πκπιεξσκαηηθά, πξνυπνζέηεη θαη ηε γλψζε εθείλσλ ησλ 

παξακέηξσλ πνπ αμηνινγνχληαη σο νη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο, ψζηε, εάλ ηηο έρεη, λα 

πξνζπαζήζεη λα ηηο βειηηψζεη θαη λα ηηο αλαδείμεη ζην έξγν ηνπ. 

ηνλ Πίλαθα 10 παξνπζηάδνληαη αλά νκάδα δείγκαηνο θαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά, απφ ηε 

ζεκαληηθφηεξε έσο θαη ηε ιηγφηεξν ζεκαληηθή, νη κέζεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο βαζκνινγήζεηο. Δπίζεο κέζα απφ ηελ αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο θαη έιεγρν Post Hoc θαίλνληαη νη ζπγθιίζεηο θα νη απνθιίζεηο ησλ ηξηψλ 

νκάδσλ αλά δχν. Γηαθξίλνπκε φηη κεηαμχ Γηεπζπληψλ θαη Καζεγεηψλ δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, ελψ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηηο 

άιιεο δηπιέο νκάδεο κεηαμχ ησλ Γηεπζπληψλ – Μαζεηψλ θαη Καζεγεηψλ – Μαζεηψλ. 

Θεσξψληαο ηηο 6 πξψηεο παξακέηξνπο (ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηνπο) σο ηηο πην 

ζεκαληηθέο θαη σο απαξαίηεηεο γηα κηα/ έλαλ θαιή/ν δηεπζχληξηα/ληή θαη ηηο 6 ηειεπ-

ηαίεο απηέο πνπ πξέπεη λα ελδπλακψζεη θαη λα εληζρχζεη παξαηεξνχκε ηα αθφινπζα: 

α)  Οη πην ζεκαληηθέο παξάκεηξνη πξνέξρνληαη θαηά ζεηξά απφ ηνπο Άμνλεο Α.2, 

Β.2 θαη Β.1. Αληίζεηα, θακία παξάκεηξνο ηνπ Άμνλα Α.1 δελ αμηνινγείηαη σο ηφζν 

ζεκαληηθή γηα θακία απφ ηηο νκάδεο δείγκαηνο. Δηδηθφηεξα, σο πην ζεκαληηθέο 

ζεσξνχληαη νη πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο Α.2.1, Α.2.2 θαη Α.2.3 πνπ αμηνινγνχληαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαη απφ ηηο 3 νκάδεο θαη αθνινπζνχλ δεμηφηεηεο Β.2.1, Β.2.2 θαη Β.2.4 

πνπ αμηνινγνχληαη θαηά πεξίπησζε ζε ζπλδπαζκφ απφ 2 νκάδεο. Σέινο, νη Γηεπζπληέο 

αμηνινγνχλ ζεηηθά ηε δεμηφηεηα Β.1.1 θαη νη Μαζεηέο ηηο δεμηφηεηεο Β.1.3 θαη Β.1.2. 

β)  Οη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο παξάκεηξνη πξνέξρνληαη θαη απφ ηνπο 4 Άμνλεο. 

Δηδηθφηεξα, σο νη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο ζεσξνχληαη ε πξνζσπηθή ηθαλφηεηα Α.1.3, 

θαζψο θαη νη δεμηφηεηεο Β.2.7 θαη Β.2.8 πνπ αμηνινγνχληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη απφ 

ηηο 3 νκάδεο. Αθνινπζνχλ ε πξνζσπηθή ηθαλφηεηα Α.2.6 θαη ε θνηλσληθή δεμηφηεηα 

Β.2.6 πνπ αμηνινγνχληαη, θαηά πεξίπησζε, ζε ζπλδπαζκφ απφ 2 νκάδεο. Σέινο, νη 

Γηεπζπληέο θαηαηάζζνπλ ζε απηή ηελ ελφηεηα ηηο δεμηφηεηεο Β.1.2 θαη Β.1.3, νη Καζε-

γεηέο ηελ πξνζσπηθή ηθαλφηεηα Α.2.5 θαη νη Μαζεηέο ηηο δεμηφηεηεο Β.1.1 θαη Β.2.5. 
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Πίνακαρ 10: Αμηνιόγεζε ζεκαληηθόηεηαο ζπλόινπ πξνζσπηθώλ ηθαλνηήησλ θαη θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ αλά νκάδα δείγκαηνο, αλάιπζε δηαθύκαλζεο  θαη έιεγρνο Post Hoc 

ΚΑΣΗ- 

ΓΟΡΙΑ 

  ΚΑΣΑ-  

ΣΑΞΗ  

ΚΑΣΑ 

ΦΘΙΝΟΤ-

ΑΩ 

ΔΙΡΑ 

ΟΜΑΓΔ  

 

F 

  

 

P 
ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΜΑΘΗΣΔ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 

(ΜΔΗ ΣΙΜΗ) 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 

(ΜΔΗ ΣΙΜΗ) 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 

(ΜΔΗ ΣΙΜΗ) 

Α 

+ 

Β 

1ε 
Β.2.1                Οκαδηθόηεηα –

πλεξγαζία       (4,83) 
Α.2.2     Απηνέιεγρνο      (4,76) Α.2.2   Απηνέιεγρνο   (4,25*) 32,558 

0,000 

2ε Α.2.1     Αμηνπηζηία         (4,81) Α.2.1     Αμηνπηζηία         (4,72) 
Β.1.3        Πξνζαλαηνιηζκόο   

πξνο Δμππεξέηεζε   (4,21*) 
25,757 

0,000 

3ε Α.2.2     Απηνέιεγρνο       (4,76) Α.2.3    Δπζπλεηδεζία     (4,71) Α.2.1   Αμηνπηζηία      (4,04*) 14,874 
0,000 

4ε 
Β.1.1                    Οξγαλσηηθή   

Δπίγλσζε         (4,76) 

Β.2.4                       Γηαρείξηζε   

πγθξνύζεσλ    (4,69) 
Α.2.3  Δπζπλεηδεζία  (4,04*) 62,570 

0,000 

5ε Α.2.3   Δπζπλεηδεζία      (4,76) Β.2.2     Δπηθνηλσλία     (4,62) 
Β.2.4                    Γηαρείξηζε 

πγθξνύζεσλ       (3,93*) 
20,896 

0,000 

6ε  Β.2.2    Δπηθνηλσλία       (4,74) 
Β.2.1               Οκαδηθόηεηα – 

πλεξγαζία     (4,58) 

Β.1.2              Δλζπλαίζζεζε     

(3,92*) 
47,138 

0,000 

7ε  
Β.2.3       Ηγεηηθή  Ιθαλόηεηα                       

(4,74) 
Α.1.1  Απηνπεπνίζεζε   (4,53) 

Β.2.1               Οκαδηθόηεηα 

- πλεξγαζία         (3,84*) 
6,960 

0,001 

8ε 
Β.2.4                        Γηαρείξηζε 

πγθξνύζεσλ    (4,72) 

Β.1.2                Δλζπλαίζζεζε          

(4,50) 

Α.1.2                        Αθξηβήο 

Απηναμηνιόγεζε       (3,76*) 
28,803 

0,000 

9ε Β.2.5         Δπηξξνή         (4,72) 
Α.2.4      Πξνζαξκνζηηθόηεηα 

(4,49) 

Α.1.1           Απηνπεπνίζεζε 

(3,74*) 
62,902 

0,000 

10ε Α.1.1  Απηνπεπνίζεζε   (4,63) 
Β.1.1                    Οξγαλσηηθή  

Δπίγλσζε        (4,47) 

Β.2.3         Ηγεηηθή 

Ιθαλόηεηα  (3,59*) 
33,245 

0,000 

11ε 
Β.2.6            Αλάπηπμε  Άιισλ        

(4,61) 

Β.2.3                           Ηγεηηθή 

Ιθαλόηεηα        (4,47) 
Β.2.2  Δπηθνηλσλία   (3,58*) 43,006 

0,000 

12ε 
Α.2.4      Πξνζαξκνζηηθόηεηα             

(4,59) 

Β.1.3          Πξνζαλαηνιηζκόο –

Δμππεξέηεζε    (4,40) 

Α.2.6                        Κίλεηξν 

Δπίηεπμεο   (3,52*) 
49,072 

0,000 

13ε 
Α.1.2                           Αθξηβήο 

Απηναμηνιόγεζε   (4,50) 

Α.1.2                           Αθξηβήο      

Απηναμηνιόγεζε          (4,38) 

Α.2.4   Πξνζαξκνζηηθόηεηα  

(3,48*) 
24,447 

0,000 

14ε Α.2.5    Πξσηνβνπιία      (4,50) Β.2.5        Δπηξξνή         (4,36) Α.2.5  Πξσηνβνπιία  (3,43*) 37,727 
0,000 

15ε 
Α.1.3             πλαηζζεκαηηθή 

Απηνεπίγλσζε   (4,39) 
Α.2.5   Πξσηνβνπιία      (4,28)   

Β.2.6        Αλάπηπμε  Άιισλ    

(3,39*) 
36,769 

0,000 

16ε 
Β.2.7                       Καηαιύηεο 

Αιιαγώλ        (4,19) 

Β.2.6                 Αλάπηπμε ησλ 

Άιισλ      (4,28) 

Α.1.3          πλαηζζεκαηηθή 

Απηνεπίγλσζε    (3,37*) 
44,436 

0,000 

17ε 
Β.1.2                 Δλζπλαίζζεζε               

(4,15) 

Α.1.3              πλαηζζεκαηηθή 

Απηνεπίγλσζε   (4,18) 

Β.1.1                 Οξγαλσηηθή 

Δπίγλσζε       (3,35*) 
12,849 

0,000 

18ε 
Β.1.3          Πξνζαλαηνιηζκόο - 

Δμππεξέηεζε   (4,07) 

Β.2.7                      Καηαιύηεο 

Αιιαγώλ      (4,18) 
Β.2.5    Δπηξξνή        (3,35*) 3,092 

0,047 

19ε 
Α.2.6                            Κίλεηξν 

Δπίηεπμεο     (4,04) 

Α.2.6                           Κίλεηξν 

Δπίηεπμεο     (3,96) 

Β.2.8                   Γεκηνπξγία 

Γεζκώλ  (3,31*) 
7,589 

0,000 

20ε 
Β.2.8        Γεκηνπξγία Γεζκώλ     

(4,04) 

Β.2.8       Γεκηνπξγία Γεζκώλ         

(3,90) 

Β.2.7   Καηαιύηεο Αιιαγώλ  

(3,20*) 
13,146 

0,000 

Γ 

21ε 
Γ5                     Αηζηνδνμία θαη     

Θεηηθή Γηάζεζε     (4,74) 

Γ5                    Αηζηνδνμία θαη  

Θεηηθή Γηάζεζε    (4,40) 

Γ5               Αηζηνδνμία   θαη    

Θεηηθή Γηάζεζε     (4,06) 
11,149 

0,000 

22ε Γ2        Αλεμαξηεζία      (4,57) Γ2    Αλεμαξηεζία          (4,38) Γ2     Αλεμαξηεζία      (3,57) 26,433 
0,000 

23ε 
Γ4                                Έιεγρνο 

Πξαγκαηηθόηεηαο     (4,44) 

Γ4                                Έιεγρνο 

Πξαγκαηηθόηεηαο   ( 4,38) 

Γ4                            Έιεγρνο 

Πξαγκαηηθόηεηαο   ( 3,45) 
32,893 

0,000 

24ε 
Γ3                            Κνηλσληθή 

Τπεπζπλόηεηα        (4,39) 

Γ3                            Κνηλσληθή 

Τπεπζπλόηεηα       (4,36) 

Γ3                        Κνηλσληθή 

Τπεπζπλόηεηα      (3,45) 
31,400 

0,000 

25ε 
Γ1                       Γηεθδηθεηηθή 

πκπεξηθνξά      (3.91) 

Γ1                       Γηεθδηθεηηθή 

πκπεξηθνξά      (4,01) 

Γ1                    Γηεθδηθεηηθή   

πκπεξηθνξά      (3.34) 
13,767 

0,000 
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8. πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάιπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ θαινχ δηεπζπληή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππφ ηελ νπηηθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ δηεπζπληψλ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο 

αλάιπζεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν κε ηε κειέηε 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ φζν θαη ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 

ζε δείγκα 107 καζεηψλ, 109 εθπαηδεπηηθψλ θαη 54 δηεπζπληψλ. 

 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην αξρηθά, παξαηέζεθε ν γεληθφηεξνο νξηζκφο θαη νη ζεσξίεο ηεο 

εγεζίαο θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε ελψ ζηε ζπλέρεηα ε κειέηε 

επηθεληξψζεθε ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ηελ 

κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηνλ θπξίαξρν ξφιν ησλ Γηεπζπληψλ 

ζηελ ζρνιηθή νληφηεηα φπσο θαη αλαδεηθλχεηαη ζηελ ήδε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. 

 

ην εξεπλεηηθφ πιαίζην ε έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ελφο θαινχ Γηεπζπληή ππφ ην πξίζκα ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ίδησλ 

ησλ δηεπζπληψλ. Οη ππφ δηεξεχλεζε ηθαλφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ έρνπλ δηαρσξηζηεί ζε 

δχν επξχηεξεο θαηεγνξίεο, ηηο πξνζσπηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο θαη ζηηο επηκέξνπο 

ππνθαηεγνξίεο ηνπο. Σφζν γηα ηηο πξνζσπηθέο φζν θαη γηα ηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, 

έρεη παξαηεξεζεί ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ σο πξνο 

ηελ βαξχηεηα ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ θαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο 

απφςεηο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη δηαηεξνχλ κηα πην κέηξηα θαη νκνηνγελή αληίιεςε. 

Γεληθφηεξα, νη αλσηέξσ ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθέο απφ ηα δπν πξψηα 

κέξε ελψ αληίζεηα ζεσξνχληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο απφ ηνπο καζεηέο.  

 

Οπηηθή Γηεπζπληώλ 

χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, νη δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη νη εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπο βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιχηεξν επίπεδν απ‟ φηη ζεσξνχλ νη πθηζηάκελνί 

ηνπο. Θεσξνχλ φηη ην αίζζεκα ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο πιήξνπο επίγλσζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο πιενλεθηεκάησλ θαη αδπλακηψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγεηηθήο 

ηνπο ζπκπεξηθνξάο. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη αξθεηή απφθιηζε ζε ζρέζε κε ηηο απφςεηο 

ησλ καζεηψλ απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο, ελψ αληίζεηα νη 
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απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο – θαζεγεηψλ, παξφιν πνπ ηείλνπλ 

λα έρνπλ κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε, εληέιεη θαίλεηαη φηη ζπγθιίλνπλ σο πξνο ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ πξψησλ. πσο αλαθέξνπλ νη Bennis θαη Nanus, (1985) δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη εγεζία ρσξίο επηξξνή, δηφηη ε επηξξνή είλαη νπζηαζηηθά ν ηξφπνο πνπ νη εγέηεο 

«θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο». πσο ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδεηαη ζε έλα θιαζηθφ βηβιίν 

ηνπο γηα ηνπο εγέηεο : «Τπάξρεη κηα βαζηά δηαθνξά αλάκεζα ζηε δηνίθεζε θαη ηελ 

εγεζία αιιά θαη νη δχν είλαη ζεκαληηθέο. Σν λα δηνηθεί θάπνηνο ζεκαίλεη φηη 

επηηπγράλεη θαη έρεη ηελ επζχλε. Χζηφζν ην λα εγείηαη θάπνηνο ζεκαίλεη φηη έρεη ηε 

δχλακε λα επεξεάδεη, λα θαηεπζχλεη ηα άηνκα θαη λα πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Γηα 

απηφ ίζσο δελ κπνξεί θάπνηνο λα ινγίδεηαη επηηπρεκέλνο εγέηεο αλ δελ έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα επεξεάδεη». Βέβαηα ζε απηφ δελ ζπκθσλνχλ νη καζεηέο θαη ζέινπλ 

πεξηζζφηεξν λα ζθχςνπλ ζηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη κέζα απφ δηάινγν θαη 

αιιεινθαηαλφεζε λα βνεζήζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

Δπηπιένλ, καδί κε ηνπο Γηεπζπληέο θαη νη άιιεο δχν νκάδεο, ζεσξνχλ σο ηα 

ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο απηά ηα νπνία αληηζηνηρνχλ αξθεηά ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ελφο αηφκνπ φπσο είλαη ν απηνέιεγρνο, ε επζπλεηδεζία, ε Αμηνπηζηία, 

ε Οκαδηθφηεηα θαη πλεξγαζία, ε επηθνηλσλία θαη ε Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ. 

Απηνέιεγρνο, Δπζπλεηδεζία θαη Αμηνπηζηία γηαηί ράξε ζ΄
 
απηέο δεκηνπξγείηαη έλα 

δίθαην, αζθαιέο ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δπλακψλεη ε δηάζεζε ησλ 

καζεηψλ γηα πεξηζζφηεξε κάζεζε θαη έηζη έρνπκε ελίζρπζε ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπο  

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (Kutnick & Jules, 1993) ελψ ε Οκαδηθφηεηα θαη ε 

ζπλεξγαζία, ε θαιή επηθνηλσλία θαη ε ζσζηή Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα 

θέξεη ην κέγηζην ζηελ ηειηθή απφδνζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Αληίζεηα σο ηα πην 

αζήκαληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο έρνπλ ην Κίλεηξν Δπίηεπμεο, θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ 

πξνο ηελ Δμππεξέηεζε, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζνπλ. Σν 

θίλεηξν Δπίηεπμεο, ελψ βξίζθεηαη ζηνπο δηεπζπληέο ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε 

ζεκαληηθφηεηαο, ζηνπο καζεηέο θαίλεηαη λα παίδεη θάπνηνλ ζεκαληηθφ ξφιν. Οη 

καζεηέο ζαθψο ζέινπλ ηελ χπαξμε θηλήηξσλ σο έλα φπιν ζηε θαξέηξα ησλ 

Γηεπζπληψλ, πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη κε πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη ζα ηνπο 

πξνζαλαηνιίζεη γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, θάηη ην 

νπνίν βξίζθεηαη επίζεο ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ησλ Γηεπζπληψλ. Οη δηεπζπληέο ζέινπλ 

απφ ηελ πιεπξά ηνπο κεγαιχηεξε νξγάλσζε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θάηη ην 
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νπνίν απσζεί ηνπο καζεηέο. ε λεαξή ειηθία απηφ γηα ηνπο καζεηέο απνηειεί έλα 

θαζφινπ ζπκπαζεηηθφ παξάγνληα ηδηαίηεξα νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Έλα 

αξλεηηθφ ζεκείν ζα κπνξνχζακε επίζεο λα αλαθέξνπκε θαη ζηελ πνιχ ρακειή ζέζε 

πνπ ηνπνζεηνχλ ηελ ελζπλαίζζεζε, ην νπνίν ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα πιένλ 

απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ χπαξμε θαη θαηαλφεζε ησλ θαιχηεξσλ ζρέζεσλ 

καο κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, πφζν κάιινλ κε ηνπο καζεηέο καο.    

 
 

Οπηηθή Δθπαηδεπηηθώλ 

Απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ ζπκπέξαλαλ φηη ε εγεζία επεξεάδεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλεπψο θαη ηηο επηηεχμεηο ησλ καζεηψλ. ε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο κάιηζηα, φπσο π.ρ. ζηελ Αθξηθή ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε ησλ 

δηεπζπληψλ ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί είραλ επίζεο ηελ ίδηα εμάδα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ζεκαληηθέο 

ηθαλφηεηεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο φκσο ζεσξνχλ πην ζεκαληηθφ                      

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εγεηψλ ηνλ Απηνέιεγρν θαη ηελ Γηαρείξηζε πγθξνχζεσλ. Σνλ 

Απηνέιεγρν, ν νπνίνο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο κέζα απφ ηελ 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ Garner, (2010) θαη λα δψζεη ηελ εξεκία θαη 

έλα ήξεκν ζρνιηθφ θιίκα κέζα απφ ηελ ηθαλφηεηα Γηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ Birol θαη 

ζπλ., (2009). Οη πξναλαθεξζείζεο ηθαλφηεηεο είλαη κεξηθέο απφ απηέο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πνηφηεηα ηφζν ησλ εγεηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, ελψ ηελ 

ηειεπηαία ζέζε ζεκαληηθφηεηαο θαηέρνπλ ην Κίλεηξν Δπίηεπμεο θαη ε Γεκηνπξγία 

Γεζκψλ πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 10 ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη θνηλέο 

απαληήζεηο φπσο πξνείπακε θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο γηα ηα ζεκαληηθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ Γηεπζπληψλ. Παξαηεξνχκε επίζεο κεγαιχηεξε πξνζέγγηζε κεηαμχ 

Καζεγεηψλ θαη καζεηψλ γηα ην πσο ζέινπλ λα ιεηηνπξγεί έλαο Γηεπζπληήο. Ζ 

ελζπλαίζζεζε, ζηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξίζθεηαη ζρεηηθά ζηνλ ίδην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο κε ηνπο καζεηέο, πνπ ζεκαίλεη φηη κάιινλ θαη νη δχν νκάδεο 

αηζζάλνληαη ηνλ εγέηε ηνπο απνκαθξπζκέλν απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη ηνλ ζέινπλ 

πην θνληά γηα ηελ φπνηα πξνζπάζεηα ηνπο, είηε ζην παηδαγσγηθφ είηε θαη ζε φπνην άιιν 

θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δσήο ηνπο. Να έρεη ηελ ηθαλφηεηα εχθνιεο πξνζαξκνγήο ζε 

φπνηεο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ην απαηηνχλ θαη γεκάηνο απηνπεπνίζεζε λα ιχλεη εχθνια 

δηαθσλίεο θαη λα θάλεη επθνιφηεξν ην έξγν ηνπο.   
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Οπηηθή Μαζεηώλ 

Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία θαη νη καζεζηαθέο επηηεχμεηο ζπλδένληαη άκεζα ζε 

πξνεγνχκελε βηβιηνγξαθία. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο 

δηαηεξνχλ κηα νπδέηεξε ζηάζε σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

δηεπζπληψλ. Έηζη, νη καζεηέο, έρνληαο επίζεο ηελ ίδηα εμάδα ζεκαληηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο Καζεγεηέο, ζεσξνχλ ηνλ Απηνέιεγρν 

θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ εμππεξέηεζε σο ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο 

ησλ ηθαλνηήησλ ησλ δηεπζπληψλ ελψ ε πλαηζζεκαηηθή Απηεπίγλσζε θαη ν Καηαιχηεο 

Αιιαγψλ θαηέρνπλ ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζεκαληηθφηεηαο.  

Απηφ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ εγεηψλ – δηεπζπληψλ 

ζηελ θαιχηεξε θαη δηθαηφ-ηεξε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Τπάξρεη έλα θνηλψο 

ιεγφκελν ράζκα γελεψλ φηαλ παξαηεξνχκε θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε δηακεηξηθά πεξίπνπ αληίζεηεο ζέζεηο ζηελ ζεκαληηθφηεηά ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά φπσο απηά ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσληθήο επίγλσζεο (ελζπλαίζζεζε, 

πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ εμππεξέηεζε, νξγαλσηηθή επίγλσζε), ε επηξξνή ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ, αιιά θαη ην θίλεηξν επίηεπμεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Απηέο νη κεγάιεο 

δηαθνξέο δείρλνπλ θαη ηελ αλάγθε λα ππάξμεη κεγαιχηεξνο πξνβιεκαηηζκφο θαη λα 

γίλεη κηα ζηξνθή πξνο ηηο αλάγθεο ησλ λέσλ. Πξέπεη λα ιάβνπλ πεξηζζφηεξν ππφςε 

ηνπο ηελ γλψκε ησλ καζεηψλ θαη λα γίλεη πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθή ε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηε ζπδήηεζε γηα ηηο ιήςεηο ησλ φπνησλ απνθάζεσλ κπνξεί λα ηνπο αθνξνχλ.  

Εεηνχλ ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ Γηεπζπληψλ, νχησο ψζηε λα κπνξνχλ, βιέπνληαο 

ζηνλ γεκάην εκπεηξίεο εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν, λα αλαινγηζζνχλ ηηο ζσζηέο 

πξνζπάζεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ εξρφκελνη θνληά ζηνπο καζεηέο θαη ζηα 

πξνβιήκαηά ηνπο, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηα βιέπνπλ θαη ζέινπλ λα ηα ιχζνπλ. 

Βέβαηα ζα κπνξνχζε επίζεο λα αλαθεξζεί φηη απηέο νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

νκάδσλ αληαλαθινχλ θαη ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ηεο ζπλαηζζε-

καηηθήο λνεκνζχλεο. Δίλαη απνδεθηφ φηη απηή εμειίζζεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

δσήο ησλ αηφκσλ γηα λα θνξπθσζεί κέρξη ηελ ειηθία ησλ πελήληα, (Bar-on, 2000), 

φπσο επίζεο θαη ε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο (Πιαηζίδνπ, 2005). 

   

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ παξνχζα εξγαζία έρεη κειεηεζεί ε άπνςε ησλ 

ηξηψλ ζεκαληηθφηεξσλ κεξψλ ηεο εθπαίδεπζεο – δηεπζπληψλ, εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ 
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σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο ησλ πξψησλ αιιά ε κειέηε δελ έρεη επεθηαζεί ζηε ζπζρέηηζε 

ησλ δηαθφξσλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ φπσο θχιν, ειηθία θηι κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ηνπ Γηεπζπληή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηελ δηνίθεζε ησλ 

ζρνιείσλ. Τπάξρεη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία κε ην αλσηέξσ, αιιά ιίγεο κειέηεο έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ θαη πνιχ ιηγφηεξεο κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ. 

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζα κπνξνχζαλ λα νδεγεζνχλ κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο 

θαζψο είλαη γεγνλφο φηη ην πην δεκνθξαηηθφ αλνηθηφ ζρνιείν πξνο ηελ θνηλσλία 

πξνυπνζέηεη ηέηνηα γλψζε πξνο βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο.   

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ 

θαινχ θαη απνηειεζκαηηθνχ δηεπζπληή θαη απφ ηηο ηξεηο ζθνπηέο ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

εθείλσλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν. Θέκαηα φπσο ε θαιχηεξε 

επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ, ε θαιχηεξε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάιεςε δηεπζπληηθψλ 

ζέζεσλ, νη θαιχηεξεο θαη δηθαηφηεξεο δηαδηθαζίεο επηινγήο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζα 

είλαη πξνο ηε ζσζηφηεξε θαηεχζπλζε (Antonakis, Ashkanasy, & Dasborough, 2009).  

Δπίζεο, αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο έλα απφ ηα πξνζδνθψκελα νθέιε, 

κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, απνηειεί θαη ε κειέηε απφςεσλ πνπ δελ έρνπλ κειεηεζεί 

εθηελψο έσο ζήκεξα σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα φπσο γηα παξάδεηγκα ε άπνςε ησλ 

καζεηψλ. Οη καζεηέο απνηεινχλ βαζηθά κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ε 

θαηαγξαθή ησλ απφςεψλ ηνπο γηα ην ζέκα πνπ εμεηάζακε είλαη ζεκαληηθή.  

Ζ κειέηε ηεο άπνςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο αιιαγέο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηηο λέεο κεηαξξπζκίζεηο, ην αλνηρηφ ζρνιείν πξνο ηελ θνηλσλία, 

θαη ηελ λέα ζεψξεζε πνιιψλ πξαγκάησλ θαη ηδεψλ κπνξεί λα θέξνπλ ζε ζέζε επζχλεο 

θαη ηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο γνλείο ζηελ ζπλέρεηα θαζψο φινη νη πξναλαθεξζέληεο 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηινγή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο, πέξα απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα άιια αξκφδηα πξνο ην παξφλ φξγαλα. 
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9.   Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Ζ ππάξρνπζα λνκνζεζία κε ηηο φπνηεο αγθπιψζεηο ηεο ζε έλα έληνλα γξαθεηνθξαηηθφ 

ζχζηεκα, κε απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ αλψηεξα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ, δίλεη ζρεηηθά ιίγεο δπλαηφηεηεο ζηνλ ηξφπν Γηεχζπλζεο κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Πξψηνλ δελ επηηξέπεη ηφζν εχθνια ζηνλ κέζν δηεπζπληή ηεο λα αλαιακβάλεη 

πξσηνβνπιίεο γηα αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο θαη φπσο ιέλε θαη νη Everard, Morris & 

Wilson (2004) δελ ηνπ αθήλεη πεξηζψξηα λα θάλεη «πξάγκαηα ζσζηά» αιιά 

αλαγθαζηηθά θάλεη ζπλήζσο «ηα ζσζηά πξάγκαηα». Έηζη ινηπφλ επεξεάδεηαη θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ηελ νπνία ζέινπκε λα θαηαγξάςνπκε. 

Γεχηεξνλ, ε έξεπλα επεξεάδεηαη απφ ηελ αλχπαξθηε ζρεδφλ ζπλεξγαζία 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε ζρνιεία θαη 

ζπλαδέιθνπο γηα ηελ δηάζεζε θαη ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ  εθ κέξνπο ησλ.  

Σξίηνλ, κε ηα επηθείκελα κέηξα πεξί αμηνιφγεζεο ηφζν ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ δεκηνπξγήζεθε έλα θιίκα ελδνηαζκνχ θαη επηθχιαμεο ζηηο απαληήζεηο 

πνπ έπξεπε λα δνζνχλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο δηεπζπληέο ηνπο. 

Βέβαηα εδψ ε πιεξνθφξεζε εθ κέξνπο κνπ ηφζν γηα ην εκπηζηεπηηθφ θαη αλψλπκν ηεο 

έξεπλαο φζν θαη γηα ην ηη έκειιε λα απνδεηρζεί έθακςε ηηο αληηζηάζεηο ηνπο. 

Σέινο, ν ρξφλνο κέζα ζηνλ νπνίν έγηλε ε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ ζρεηηθά 

ζχληνκνο. 

Σα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ηε κέζνδν ηεο επθνιίαο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα θιεηζηνχ ηχπνπ, πνπ ζεκαίλεη κηθξή εκβάζπλζε 

θαη απνηχπσζε ησλ απφςεσλ (Javeau, 2000). Έηζη φκσο κέζα απφ απηφ ην εζεινληηθφ 

δείγκα θαη άκεζα πξνζβάζηκν ε αμία ηεο έξεπλαο θαη ε φρη ηθαλνπνηεηηθή 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ ζέηνπλ ελ κέξεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ φιε πξνζπάζεηα 

(Robson, 2007).   

κσο παξφια απηά ζεσξείηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο εθφζνλ κπνξνχλ             

λα γεληθεπζνχλ ζε πιεζπζκνχο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα κε απηά ηνπ 

δείγκαηνο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά γηα εμαγσγή γεληθεπκέλσλ ή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ.   
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Παξαξηήκαηα 
 

1. Δξσηεκαηνιόγηα από δηεπζπληέο γηα δηεπζπληέο 

  

ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΓΔΙΑ 

Ζ παξνχζα έξεπλα γίλεηαη κε ζηφρν λα εμεηάζνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζσπηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεηαδφκαζηε ηε δηθή ζαο ζπλδξνκή. αο θαινχκε λα 

ζπκκεηάζρεηε ζηελ έξεπλά καο, απαληψληαο κε εηιηθξίλεηα ζηηο εξσηήζεηο, 

αθνινπζψληαο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. αο 

δηαβεβαηψλνπκε φηη ε αλσλπκία ησλ απαληήζεψλ ζαο δηαζθαιίδεηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο 

ηεο έξεπλαο θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη είλαη εκπηζηεπηηθά θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο. 

Γηα θάζε απνξία ζαο ζρεηηθή κε ηελ έξεπλα ή θαη αξγφηεξα αλ επηζπκείηε θάπνηα 

πιεξνθφξεζε γηα ηα απνηειέζκαηα απηήο, ζα κπνξνχζαηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ 

ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε drkremmydas@gmail.com 
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ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη 25 ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πθήο. Θα 

ζέιακε λα απαληήζεηε πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε όηη είλαη θάζε κία από ηηο 

πεξηγξαθόκελεο ηθαλόηεηεο/δεμηόηεηεο γηα έλαλ/κία θαιό/ή Γηεπζπληή 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (φπσο θαη αλ νξίδεηε, πξνζσπηθά, ηνλ/ηελ «θαιφ/ή 

Γηεπζπληή»). Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη πεξηζζφηεξν, 

κε βάζε ηελ παξαθάησ θιίκαθα. 

Καζόινπ  ή  

ζρεδόλ θαζόινπ 

ζεκαληηθή 

Λίγν 

ζεκαληηθή 

Μεηξίσο             

ζεκαληηθή 

Πνιύ 

ζεκαληηθή 

Απόιπηα  ή 

ζρεδόλ απόιπηα 

ζεκαληηθή 

1 2 3 4 5 

                      

      
Θεσξώ όηη ν θαιόο Γηεπζπληήο δηαζέηεη: 

Βαζκόο 

ζεκαληηθόηεηαο 

1 
πλαηζζεκαηηθή απηνεπίγλσζε 

Αλαγλσξίδεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ. 

 

1    2    3    4    5   

2 
Αθξηβή απηναμηνιόγεζε 

Αλαγλσξίδεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη 

πεξηνξηζκνχο. 

 

1    2    3    4    5   

3 

Απηνπεπνίζεζε 

Έρεη γλψζε ηεο πξνζσπηθήο αμίαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ. Γηαηεξεί ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη 

ζηαζεξφηεηά  ηνπ αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. 

 

1    2    3    4    5   

4 

Απηνέιεγρν 

Γηαρεηξίδεηαη ηα παξνξκεηηθά θαη αγρσηηθά ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ θαη δηαηεξεί θαζαξή ζθέςε αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο 

πίεζεο. 

 

1    2    3    4    5   

5 

Αμηνπηζηία 

Γηαηεξεί ηηο αμίεο ηεο ηηκηφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο. 

Γεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί αμηφπηζηεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο, 

επππνιεςίαο θαη εζηθήο. 

 

1    2    3    4    5   

6 

Δπζπλεηδεζία 

Αλαιακβάλεη πξνζσπηθή επζχλε γηα ηηο πξάμεηο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σεξεί ηηο πξνζσπηθέο δεζκεχζεηο θαη 

ππνζρέζεηο ηνπ. 

 

1    2    3    4    5   

7 

Πξνζαξκνζηηθόηεηα 

Αληηκεησπίδεη κε επειημία ηηο αιιαγέο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα δηαρεηξίδεηαη νκαιά πνιιαπιέο απαηηήζεηο, 

ελαιιαζζφκελεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηαρείεο αιιαγέο. 

 

1    2    3    4    5   

8 
Κίλεηξν επίηεπμεο 

Πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ή λα επηδηψμεη πςεινχο  

απαηηεηηθνχο ζηφρνπο θαη λα επηηχρεη πςειέο επηδφζεηο. 

 

1    2    3    4    5   

9 

Πξσηνβνπιία 

Γηαζέηεη εηνηκφηεηα γηα πξνζσπηθή δξάζε, φπνηε ππάξρεη 

επθαηξία θαη αλαιακβάλεη δξάζε πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ ζηφρνη πέξα απφ εθείλνπο πνπ απαηηνχληαη. 

 

1    2    3    4    5   
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10 

Δλζπλαίζζεζε 

Αλαγλσξίδεη θαη θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

πξννπηηθή ησλ άιισλ. Δπηθνηλσλεί νπζηαζηηθά θαη 

θηλεηνπνηείηαη ελεξγά. 

 

 

1    2    3    4    5   

11 
Πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηελ εμππεξέηεζε 

Πξνβιέπεη θαη θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. Δίλαη 

πξφζπκνο θαη ελεξγνπνηείηαη ελεξγά γηα παξνρή βνήζεηαο. 

 

1    2    3    4    5   

12 

Οξγαλσηηθή επίγλσζε 

Αλαγλσξίδεη ηηο ζρέζεηο θαη ηα θξίζηκα θνηλσληθά δίθηπα 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα νκάδα αηφκσλ. Καηαλνεί ην πσο 

αλαπηχζζεηαη  ε δπλακηθή κηαο νκάδα  θαη πσο επεξεάδεη ηα 

άηνκα εληφο θαη εθηφο απηήο. 

 

 

1    2    3    4    5   

13 

Αλάπηπμε ησλ άιισλ 

Αλαγλσξίδεη  θαη εληζρχεη ηα πξνηεξήκαηα θαη ηελ πξφνδν 

ηνπ αηφκνπ. Παξέρεη θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε. 

Γεκηνπξγεί έλα πιαίζην πνπ παξέρεη πξνθιήζεηο θαη 

επθαηξίεο γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ. 

 

 

1    2    3    4    5   

14 

Δπηξξνή 

Αζθεί απνηειεζκαηηθή πεηζψ κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

κεζφδσλ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηηπγράλεη ζπλαίλεζε θαη 

ππνζηήξημε. 

 

1    2    3    4    5   

15 

Δπηθνηλσλία 

Απνζηέιιεη ζαθή θαη πεηζηηθά  ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά 

κελχκαηα θαη πιεξνθνξίεο. Δπηηπγράλεη ακνηβαία 

θαηαλφεζε κε ηα άηνκα πνπ αιιειεπηδξά. 

 

1    2    3    4    5   

16 
Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ 

Γηαπξαγκαηεχεηαη θαη επηιχεη ηηο δηαθσλίεο. Γηεπζεηεί 

δηαθσλίεο θαη θαηαζηάζεηο θξίζεο θαη έληαζεο. 

 

1    2    3    4    5   

17 

Ηγεηηθή ηθαλόηεηα 

Απνηειεί πεγή έκπλεπζεο, θαζνδεγεί άηνκα θαη νκάδεο. 

Γεκηνπξγεί θνηλά νξάκαηα θαη ζηφρνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

νπνίσλ ηα άηνκα επηζπκνχλ λα ζπκβάιινπλ ελεξγά. 

 

1    2    3    4    5   

18 

Καηαιύηε αιιαγώλ 

Σεξεί θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε παγησκέλεο θαηαζηάζεηο. 

Αλαγλσξίδεη ηα ζηνηρεία  πνπ ρξήδνπλ αιιαγήο θαη 

πξνζπαζεί κε ζπλέπεηα γηα ηελ  επίηεπμή ηεο. 

 

1    2    3    4    5   

19 
Γεκηνπξγία δεζκώλ 

Αλαπηχζζεη θαη δηαηεξεί ζηελέο, κε ηππηθέο ζρέζεηο κε ηα 

κέιε ηεο νκάδαο αιιά θαη κεηαμχ απηψλ. 

 

1    2    3    4    5   

20 

Οκαδηθόηεηα θαη ζπλεξγαζία 

Αληρλεχεη θαη πξνσζεί επθαηξίεο γηα θνηλή δξάζε. 

Γεκηνπξγεί θαη πξνάγεη έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη 

ακνηβαίαο επηθνηλσλίαο. 

 

1    2    3    4    5   
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21 

Γηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά 

Γηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα  εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα, 

πεπνηζήζεηο θαη ζθέςεηο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 

πξνζσπηθψλ, θαη φρη κφλν, δηθαησκάησλ κε κε 

θαηαζηξεπηηθφ ηξφπν. 

 

 

1    2    3    4    5   

22 

Αλεμαξηεζία 

Δίλαη ηθαλφο λα θαηεπζχλεη θαη λα ειέγρεη ηε ζπκπεξηθνξά 

θαη ηε ζθέςε ηνπ, ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθή εμάξηεζε απφ 

θάπνηνλ άιιν. 

 

1    2    3    4    5   

23 
Κνηλσληθή ππεπζπλόηεηα 

Γηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή 

νκάδα κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. 

 

1    2    3    4    5   

24 

Έιεγρν πξαγκαηηθόηεηαο 

Γηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη ηελ 

εζσηεξηθή/ππνθεηκεληθή εκπεηξία απφ ηελ 

εμσηεξηθή/αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε θαη λα εθηηκά ηηο 

κεηαμχ ηνπο αληηζηνηρίεο. 

 

 

1    2    3    4    5   

25 
Αηζηνδνμία θαη ζεηηθή δηάζεζε 

Γηαηεξεί ζεηηθή ζηάζε. Έρεη ηελ ηθαλφηεηα σο άηνκν λα 

θνηηά ηε ζεηηθή πιεπξά ησλ πξαγκάησλ. 

 

1    2    3    4    5   

 

αρ εςσαπιζηούμε πολύ ηόζο για ηην ζςνεπγαζία ζαρ όζο και για ηον σπόνο πος μαρ 

διαθέζαηε ! 
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2. Δξσηεκαηνιόγηα  από θαζεγεηέο γηα δηεπζπληέο 

 

ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ  ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ  ΗΓΔΙΑ 

Ζ παξνχζα έξεπλα γίλεηαη κε ζηφρν λα εμεηάζνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζσπηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεηαδφκαζηε ηε δηθή ζαο ζπλδξνκή. αο θαινχκε λα 

ζπκκεηάζρεηε ζηελ έξεπλά καο, απαληψληαο κε εηιηθξίλεηα ζηηο εξσηήζεηο, 

αθνινπζψληαο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. αο 

δηαβεβαηψλνπκε φηη ε αλσλπκία ησλ απαληήζεψλ ζαο δηαζθαιίδεηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο 

ηεο έξεπλαο θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη είλαη εκπηζηεπηηθά θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο. 

Γηα θάζε απνξία ζαο ζρεηηθή κε ηελ έξεπλα ή θαη αξγφηεξα αλ επηζπκείηε θάπνηα 

πιεξνθφξεζε γηα ηα απνηειέζκαηα απηήο, ζα κπνξνχζαηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ 

ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε drkremmydas@gmail.com 

____________________________________________________________ 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ   ΣΟΙΥΔΙΑ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

Φχιν:         Άλδξαο:               Γπλαίθα: 

Ζιηθία :  _____________________   εηψλ 

Δξγάδεζηε  ζηελ : Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε           Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Δηδηθφηεηα:____________________ πλνιηθή πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε: _____ 

ρέζε εξγαζίαο: Μφληκνο                   Αλαπιεξσηήο 

Θέζε επζχλεο: Τπνδηεπζπληήο         Τπεχζπλνο ηνκέα         άιιε         ___________ 

 

Δξγάδεζηε ζε: Γπκλάζην              Λχθεην            ΔΠΑΛ             Δηδηθή αγσγή 

Δπίπεδν ζπνπδψλ:   Κάηνρνο  Βαζηθνχ    Πηπρίνπ-------------------------- 

                                    Κάηνρνο  Γεχηεξνπ  Πηπρίνπ--------------------------  

                 Κάηνρνο  Μεηαπηπρηαθνχ  ----------------------------- 

                                    Κάηνρνο  Γηδαθηνξηθνχ ------------------------------ 

mailto:drkremmydas@gmail.com
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ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη 25 ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πθήο. Θα 

ζέιακε λα απαληήζεηε πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε όηη είλαη θάζε κία από ηηο 

πεξηγξαθόκελεο ηθαλόηεηεο/δεμηόηεηεο γηα έλαλ/κία θαιό/ή Γηεπζπληή/ληξηα 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (φπσο θαη αλ νξίδεηε, πξνζσπηθά, ηνλ/ηελ «θαιφ/ή 

Γηεπζπληή/ληξηα»). Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη 

πεξηζζφηεξν, κε βάζε ηελ παξαθάησ θιίκαθα. 

 

Καζόινπ  ή  

ζρεδόλ θαζόινπ 

ζεκαληηθή 

Λίγν 

ζεκαληηθή 

Μεηξίσο             

ζεκαληηθή 

Πνιύ 

ζεκαληηθή 

Απόιπηα  ή 

ζρεδόλ απόιπηα 

ζεκαληηθή 

1 2 3 4 5 

                      

      
Θεσξώ όηη ν θαιόο Γηεπζπληήο δηαζέηεη: 

Βαζκόο 

ζεκαληηθόηεηαο: 

1 

πλαηζζεκαηηθή απηνεπίγλσζε 

Αλαγλσξίδεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ. 

 

1    2    3    4    5   

2 

Αθξηβή απηναμηνιόγεζε 

Αλαγλσξίδεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη 

πεξηνξηζκνχο. 

 

1    2    3    4    5   

3 

Απηνπεπνίζεζε 

Έρεη γλψζε ηεο πξνζσπηθήο αμίαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ. Γηαηεξεί ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη 

ζηαζεξφηεηά  ηνπ αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. 

 

1    2    3    4    5   

4 

Απηνέιεγρν 

Γηαρεηξίδεηαη ηα παξνξκεηηθά θαη αγρσηηθά ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ θαη δηαηεξεί θαζαξή ζθέςε αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο 

πίεζεο. 

 

1    2    3    4    5   

5 

Αμηνπηζηία 

Γηαηεξεί ηηο αμίεο ηεο ηηκηφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο. 

Γεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί αμηφπηζηεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο, 

επππνιεςίαο θαη εζηθήο. 

 

1    2    3    4    5   

6 

Δπζπλεηδεζία 

Αλαιακβάλεη πξνζσπηθή επζχλε γηα ηηο πξάμεηο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σεξεί ηηο πξνζσπηθέο δεζκεχζεηο θαη 

ππνζρέζεηο ηνπ. 

 

1    2    3    4    5   

7 

Πξνζαξκνζηηθόηεηα 

Αληηκεησπίδεη κε επειημία ηηο αιιαγέο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα δηαρεηξίδεηαη νκαιά πνιιαπιέο απαηηήζεηο, 

ελαιιαζζφκελεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηαρείεο αιιαγέο. 

 

1    2    3    4    5   

8 

Κίλεηξν επίηεπμεο 

Πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ή λα επηδηψμεη πςεινχο  

απαηηεηηθνχο ζηφρνπο θαη λα επηηχρεη πςειέο επηδφζεηο. 

 

1    2    3    4    5   

9 

Πξσηνβνπιία 

Γηαζέηεη εηνηκφηεηα γηα πξνζσπηθή δξάζε, φπνηε ππάξρεη 

επθαηξία θαη αλαιακβάλεη δξάζε πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ ζηφρνη πέξα απφ εθείλνπο πνπ απαηηνχληαη. 

 

1    2    3    4    5   
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10 

Δλζπλαίζζεζε 

Αλαγλσξίδεη θαη θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

πξννπηηθή ησλ άιισλ. Δπηθνηλσλεί νπζηαζηηθά θαη 

θηλεηνπνηείηαη ελεξγά. 

 

1    2    3    4    5   

11 

Πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηελ εμππεξέηεζε 

Πξνβιέπεη θαη θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. Δίλαη 

πξφζπκνο θαη ελεξγνπνηείηαη ελεξγά γηα παξνρή βνήζεηαο. 

 

1    2    3    4    5   

12 

Οξγαλσηηθή επίγλσζε 

Αλαγλσξίδεη ηηο ζρέζεηο θαη ηα θξίζηκα θνηλσληθά δίθηπα 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα νκάδα αηφκσλ. Καηαλνεί ην πσο 

αλαπηχζζεηαη  ε δπλακηθή κηαο νκάδα  θαη πσο επεξεάδεη 

ηα άηνκα εληφο θαη εθηφο απηήο. 

 

1    2    3    4    5   

13 

Αλάπηπμε ησλ άιισλ 

Αλαγλσξίδεη  θαη εληζρχεη ηα πξνηεξήκαηα θαη ηελ πξφνδν 

ηνπ αηφκνπ. Παξέρεη θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε. 

Γεκηνπξγεί έλα πιαίζην πνπ παξέρεη πξνθιήζεηο θαη 

επθαηξίεο γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ . 

 

 

1    2    3    4    5   

14 

Δπηξξνή 

Αζθεί απνηειεζκαηηθή πεηζψ κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

κεζφδσλ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηηπγράλεη ζπλαίλεζε θαη 

ππνζηήξημε. 

 

1    2    3    4    5   

15 

Δπηθνηλσλία 

Απνζηέιιεη ζαθή θαη πεηζηηθά  ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά 

κελχκαηα θαη πιεξνθνξίεο. Δπηηπγράλεη ακνηβαία 

θαηαλφεζε κε ηα άηνκα πνπ αιιειεπηδξά. 

 

1    2    3    4    5   

16 

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ 

Γηαπξαγκαηεχεηαη θαη επηιχεη ηηο δηαθσλίεο. Γηεπζεηεί 

δηαθσλίεο θαη θαηαζηάζεηο θξίζεο θαη έληαζεο. 

 

1    2    3    4    5   

17 

Ηγεηηθή ηθαλόηεηα 

Απνηειεί πεγή έκπλεπζεο, θαζνδεγεί άηνκα θαη νκάδεο. 

Γεκηνπξγεί θνηλά νξάκαηα θαη ζηφρνπο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ νπνίσλ ηα άηνκα επηζπκνχλ λα ζπκβάιινπλ ελεξγά. 

 

1    2    3    4    5   

18 

Καηαιύηε αιιαγώλ 

Σεξεί θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε παγησκέλεο θαηαζηάζεηο. 

Αλαγλσξίδεη ηα ζηνηρεία  πνπ ρξήδνπλ αιιαγήο θαη 

πξνζπαζεί κε ζπλέπεηα γηα ηελ  επίηεπμή ηεο. 

 

1    2    3    4    5   

19 

Γεκηνπξγία δεζκώλ 

Αλαπηχζζεη θαη δηαηεξεί ζηελέο, κε ηππηθέο ζρέζεηο κε ηα 

κέιε ηεο νκάδαο αιιά θαη κεηαμχ απηψλ. 

 

1    2    3    4    5   

20 

Οκαδηθόηεηα θαη ζπλεξγαζία 

Αληρλεχεη θαη πξνσζεί επθαηξίεο γηα θνηλή δξάζε. 

Γεκηνπξγεί θαη πξνάγεη έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη 

ακνηβαίαο επηθνηλσλίαο. 

 

1    2    3    4    5   
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21 

Γηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά 

Γηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα  εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα, 

πεπνηζήζεηο θαη ζθέςεηο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 

πξνζσπηθψλ, θαη φρη κφλν, δηθαησκάησλ κε κε 

θαηαζηξεπηηθφ ηξφπν. 

 

 

1    2    3    4    5   

22 

Αλεμαξηεζία 

Δίλαη ηθαλφο λα θαηεπζχλεη θαη λα ειέγρεη ηε ζπκπεξηθνξά 

θαη ηε ζθέςε ηνπ, ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθή εμάξηεζε απφ 

θάπνηνλ άιιν. 

 

1    2    3    4    5   

23 

Κνηλσληθή ππεπζπλόηεηα 

Γηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή 

νκάδα κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. 

 

1    2    3    4    5   

24 

Έιεγρν πξαγκαηηθόηεηαο 

Γηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη ηελ εζσηεξηθή / 

ππνθεηκεληθή εκπεηξία απφ ηελ εμσηεξηθή / αληηθεηκεληθή 

θαηάζηαζε θαη λα εθηηκά ηηο κεηαμχ ηνπο αληηζηνηρίεο. 

 

 

1    2    3    4    5   

25 

Αηζηνδνμία θαη ζεηηθή δηάζεζε 

Γηαηεξεί ζεηηθή ζηάζε. Έρεη ηελ ηθαλφηεηα σο άηνκν λα 

θνηηά ηε ζεηηθή πιεπξά ησλ πξαγκάησλ. 

 

1    2    3    4    5   

 

αρ εςσαπιζηούμε πολύ ηόζο για ηην ζςνεπγαζία ζαρ όζο και για ηον σπόνο πος μαρ διαθέζαηε ! 
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3. Δξσηεκαηνιόγηα από καζεηέο γηα δηεπζπληέο 

 

ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ  ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ  ΗΓΔΙΑ 

Ζ παξνχζα έξεπλα γίλεηαη κε ζηφρν λα εμεηάζνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζσπηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεηαδφκαζηε ηε δηθή ζαο ζπλδξνκή. αο 

θαινχκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ έξεπλά καο, απαληψληαο κε εηιηθξίλεηα ζηηο εξσηήζεηο, 

αθνινπζψληαο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. αο 

δηαβεβαηψλνπκε φηη ε αλσλπκία ησλ απαληήζεψλ ζαο δηαζθαιίδεηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο 

ηεο έξεπλαο θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη είλαη εκπηζηεπηηθά θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο. 

Γηα θάζε απνξία ζαο ζρεηηθή κε ηελ έξεπλα ή θαη αξγφηεξα αλ επηζπκείηε θάπνηα 

πιεξνθφξεζε γηα ηα απνηειέζκαηα απηήο, ζα κπνξνχζαηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ 

ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε drkremmydas@gmail.com 

____________________________________________________________ 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ   ΣΟΙΥΔΙΑ    ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

  

Φχιν:         Αγφξη :              Κνξίηζη : 

    

 

Ζιηθία :  ________________   εηψλ 

 

 

Σάμε :    ____________           Γπκλάζην 

 

                              Λχθεην 

 

                              ΔΠΑΛ 

 

                         Δηδηθή αγσγή 
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ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη 25 ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πθήο. Θα 

ζέιακε λα απαληήζεηε πόζν ζεκαληηθή ζεσξείηε όηη είλαη θάζε κία από ηηο 

πεξηγξαθόκελεο ηθαλόηεηεο/δεμηόηεηεο γηα έλαλ/κία θαιό/ή Γηεπζπληή/ληξηα 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (φπσο θαη αλ νξίδεηε, πξνζσπηθά, ηνλ/ηελ «θαιφ/ή 

Γηεπζπληή/ληξηα»). Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη 

πεξηζζφηεξν, κε βάζε ηελ παξαθάησ θιίκαθα. 

 

Καζόινπ  ή  

ζρεδόλ θαζόινπ 

ζεκαληηθή 

Λίγν 

ζεκαληηθή 

Μεηξίσο             

ζεκαληηθή 

Πνιύ 

ζεκαληηθή 

Απόιπηα  ή 

ζρεδόλ απόιπηα 

ζεκαληηθή 

1 2 3 4 5 

                      

      
Θεσξώ όηη ν θαιόο Γηεπζπληήο δηαζέηεη: 

Βαζκόο 

ζεκαληηθόηεηαο: 

1 

πλαηζζεκαηηθή απηνεπίγλσζε 

Αλαγλσξίδεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ. 

 

1    2    3    4    5   

2 

Αθξηβή απηναμηνιόγεζε 

Αλαγλσξίδεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη 

πεξηνξηζκνχο. 

 

1    2    3    4    5   

3 

Απηνπεπνίζεζε 

Έρεη γλψζε ηεο πξνζσπηθήο αμίαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ. Γηαηεξεί ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη 

ζηαζεξφηεηά  ηνπ αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. 

 

1    2    3    4    5   

4 

Απηνέιεγρν 

Γηαρεηξίδεηαη ηα παξνξκεηηθά θαη αγρσηηθά 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη δηαηεξεί θαζαξή ζθέςε αθφκε θαη 

ζε ζπλζήθεο πίεζεο. 

 

1    2    3    4    5   

5 

Αμηνπηζηία 

Γηαηεξεί ηηο αμίεο ηεο ηηκηφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο. 

Γεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί αμηφπηζηεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο, 

επππνιεςίαο θαη εζηθήο. 

 

1    2    3    4    5   

6 

Δπζπλεηδεζία 

Αλαιακβάλεη πξνζσπηθή επζχλε γηα ηηο πξάμεηο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σεξεί ηηο πξνζσπηθέο δεζκεχζεηο θαη 

ππνζρέζεηο ηνπ. 

 

1    2    3    4    5   

7 

Πξνζαξκνζηηθόηεηα 

Αληηκεησπίδεη κε επειημία ηηο αιιαγέο. Έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη νκαιά πνιιαπιέο απαηηήζεηο, 

ελαιιαζζφκελεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηαρείεο αιιαγέο. 

 

1    2    3    4    5   

8 

Κίλεηξν επίηεπμεο 

Πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ή λα επηδηψμεη πςεινχο  

απαηηεηηθνχο ζηφρνπο θαη λα επηηχρεη πςειέο επηδφζεηο. 

 

1    2    3    4    5   

9 

Πξσηνβνπιία 

Γηαζέηεη εηνηκφηεηα γηα πξνζσπηθή δξάζε, φπνηε ππάξρεη 

επθαηξία θαη αλαιακβάλεη δξάζε πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ ζηφρνη πέξα απφ εθείλνπο πνπ απαηηνχληαη. 

 

1    2    3    4    5   
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10 

Δλζπλαίζζεζε 

Αλαγλσξίδεη θαη θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

πξννπηηθή ησλ άιισλ. Δπηθνηλσλεί νπζηαζηηθά θαη 

θηλεηνπνηείηαη ελεξγά. 

 

1    2    3    4    5   

11 

Πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηελ εμππεξέηεζε 

Πξνβιέπεη θαη θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. Δίλαη 

πξφζπκνο θαη ελεξγνπνηείηαη ελεξγά γηα παξνρή βνήζεηαο. 

 

1    2    3    4    5   

12 

Οξγαλσηηθή επίγλσζε 

Αλαγλσξίδεη ηηο ζρέζεηο θαη ηα θξίζηκα θνηλσληθά δίθηπα 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα νκάδα αηφκσλ. Καηαλνεί ην 

πσο αλαπηχζζεηαη  ε δπλακηθή κηαο νκάδα  θαη πσο 

επεξεάδεη ηα άηνκα εληφο θαη εθηφο απηήο. 

 

1    2    3    4    5   

13 

Αλάπηπμε ησλ άιισλ 

Αλαγλσξίδεη  θαη εληζρχεη ηα πξνηεξήκαηα θαη ηελ 

πξφνδν ηνπ αηφκνπ. Παξέρεη θαηάιιειε 

αλαηξνθνδφηεζε. Γεκηνπξγεί έλα πιαίζην πνπ παξέρεη 

πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε 

ησλ αηφκσλ . 

 

1    2    3    4    5   

14 

Δπηξξνή 

Αζθεί απνηειεζκαηηθή πεηζψ κε ηε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ κεζφδσλ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηηπγράλεη 

ζπλαίλεζε θαη ππνζηήξημε. 

 

1    2    3    4    5   

15 

Δπηθνηλσλία 

Απνζηέιιεη ζαθή θαη πεηζηηθά  ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά 

κελχκαηα θαη πιεξνθνξίεο. Δπηηπγράλεη ακνηβαία 

θαηαλφεζε κε ηα άηνκα πνπ αιιειεπηδξά. 

 

1    2    3    4    5   

16 

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ 

Γηαπξαγκαηεχεηαη θαη επηιχεη ηηο δηαθσλίεο. Γηεπζεηεί 

δηαθσλίεο θαη θαηαζηάζεηο θξίζεο θαη έληαζεο. 

 

1    2    3    4    5   

17 

Ηγεηηθή ηθαλόηεηα 

Απνηειεί πεγή έκπλεπζεο, θαζνδεγεί άηνκα θαη νκάδεο. 

Γεκηνπξγεί θνηλά νξάκαηα θαη ζηφρνπο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ νπνίσλ ηα άηνκα επηζπκνχλ λα ζπκβάιινπλ ελεξγά. 

 

1    2    3    4    5   

18 

Καηαιύηε αιιαγώλ 

Σεξεί θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε παγησκέλεο 

θαηαζηάζεηο. Αλαγλσξίδεη ηα ζηνηρεία  πνπ ρξήδνπλ 

αιιαγήο θαη πξνζπαζεί κε ζπλέπεηα γηα ηελ  επίηεπμή ηεο. 

 

1    2    3    4    5   

19 

Γεκηνπξγία δεζκώλ 

Αλαπηχζζεη θαη δηαηεξεί ζηελέο, κε ηππηθέο ζρέζεηο κε ηα 

κέιε ηεο νκάδαο αιιά θαη κεηαμχ απηψλ. 

 

1    2    3    4    5   

20 

Οκαδηθόηεηα θαη ζπλεξγαζία 

Αληρλεχεη θαη πξνσζεί επθαηξίεο γηα θνηλή δξάζε. 

Γεκηνπξγεί θαη πξνάγεη έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη 

ακνηβαίαο επηθνηλσλίαο. 

 

1    2    3    4    5   
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21 

Γηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά 

Γηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα  εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα, 

πεπνηζήζεηο θαη ζθέςεηο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 

πξνζσπηθψλ, θαη φρη κφλν, δηθαησκάησλ κε κε 

θαηαζηξεπηηθφ ηξφπν. 

 

 

1    2    3    4    5   

22 

Αλεμαξηεζία 

Δίλαη ηθαλφο λα θαηεπζχλεη θαη λα ειέγρεη ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζθέςε ηνπ, ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάξηεζε απφ θάπνηνλ άιιν. 

 

 

1    2    3    4    5   

23 

Κνηλσληθή ππεπζπλόηεηα 

Γηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή 

νκάδα κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. 

 

1    2    3    4    5   

24 

Έιεγρν πξαγκαηηθόηεηαο 

Γηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη ηελ 

εζσηεξηθή/ππνθεηκεληθή εκπεηξία απφ ηελ 

εμσηεξηθή/αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε θαη λα εθηηκά ηηο 

κεηαμχ ηνπο αληηζηνηρίεο. 

 

 

1    2    3    4    5   

25 

Αηζηνδνμία θαη ζεηηθή δηάζεζε 

Γηαηεξεί ζεηηθή ζηάζε. Έρεη ηελ ηθαλφηεηα σο άηνκν λα 

θνηηά ηε ζεηηθή πιεπξά ησλ πξαγκάησλ. 

 

1    2    3    4    5   

 

αρ εςσαπιζηούμε πολύ ηόζο για ηην ζςνεπγαζία ζαρ όζο και για ηον σπόνο πος μαρ διαθέζαηε ! 
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 «Γειώλσ ξεηά όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 3 

ηνπ Ν. 1256/1982, ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντόλ πξνζσπηθήο 

εξγαζίαο θαη δελ πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη 

πξντόλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη 

ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κόλνλ.» 

 

Τπνγξαθή:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


