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Πρόλογος  

 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών (ΜΠΣ) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης, του 

τμήματος Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Η κατεύθυνση του 

ΜΠΣ  είναι στην «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία». Η ερευνητική εργασία φέρει 

τον τίτλο: «Η μετασχηματιστικο-ηθική ηγεσία ως αναδυόμενη πρόταση εκπαιδευτικής 

ηγεσίας στη διαχείριση διαπολιτισμικών συγκρούσεων στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο: 

Εμπειρική διερεύνηση». 

Στο παρόν πόνημα επιχειρείται να αναδειχθεί η δυναμική του 

μετασχηματιστικο-ηθικού μοντέλου ηγεσίας για την επίτευξη αποτελεσματικής 

διοίκησης της σχολικής μονάδας. Ειδικότερα, στην παρούσα εργασία προτείνεται ο 

συνδυασμός των στοιχείων της  μετασχηματιστικότητας και του ήθους στην άσκηση 

της εκπαιδευτικής ηγεσίας, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη 

διαχείριση και αντιμετώπιση των ανακυπτόντων διαπολιτισμικών συγκρούσεων στο 

σχολείο.  Στο πλαίσιο αυτό τονίζονται τα χαρακτηριστικά του μετασχηματιστή αλλά 

και του ηθικού ηγέτη μιας σχολικής μονάδας, ως απαραίτητα και καθοριστικά στοιχεία 

στη διαμόρφωση μιας διαπολιτισμικής σχολικής κουλτούρας, η οποία θα αποτελέσει 

βάση για την επίλυση των διαπολιτισμικών αντιθέσεων. Η δόμηση της διαπολιτισμικής 

σχολικής κουλτούρας θα στηριχθεί στη συνεργατική κουλτούρα που θα αναπτύξει ο 

σχολικός ηγέτης με το Σύλλογο Διδασκόντων και  με τη δύναμη  έμπνευσης για 

κινητοποίηση και δέσμευση των μελών της σχολικής μονάδας, στο όραμα ενός 

πολυπολιτισμικού σχολείου με αξίες, πεποιθήσεις και πρακτικές.  

 Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, κ. 

Καραβάκου Βασιλική, η οποία μέσω ενός γόνιμου διαλόγου με καθοδήγησε για τη 

συγγραφή της εργασίας και τη σύσταση του ερωτηματολογίου. Επιπλέον θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τους διευθυντές των δημοτικών σχολείων, οι οποίοι διέθεσαν πολύτιμο 

χρόνο αποδεχόμενοι να συμμετέχουν στην έρευνα. Η συνεισφορά τους ήταν 

καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας.  
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Περίληψη 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να: α) διερευνήσει το ρόλο του ηγέτη-

διευθυντή
1
, ως καθοριστικού παράγοντα οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας σ’ ένα 

σχολικό περιβάλλον όπου φοιτούν μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και 

β) προτείνει ότι η μέγιστη δυνατή αποτελεσματική διαχείριση των ανακυπτόντων 

διαπολιτισμικών ζητημάτων επιτυγχάνεται, όταν ο σχολικός ηγέτης συνδυάζει τα 

στοιχεία της μετασχηματιστικότητας στην άσκηση της ηγεσίας του και του ήθους στην 

ηγετική συμπεριφορά του.  

Η παρούσα ερευνητική προσέγγιση διερεύνησε τον ρόλο του μετασχηματικο-

ηθικού σχολικού ηγέτη ως οραματιστή σχολικής κουλτούρας στη διαχείριση 

διαπολιτισμικών συγκρούσεων σε αυτήν. Ειδικότερα εντόπισε πιθανά προβλήματα 

διαχείρισης των συγκρούσεων σε ένα σχολείο με διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά, 

καταγράφοντας τις απόψεις των διευθυντών, ως ηγετών, σχολικών μονάδων. 

Συγκεκριμένα επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος και αξιοποιήθηκε η «ανάλυση 

περιεχομένου», ως μέθοδος συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων. Το δείγμα 

αποτέλεσαν 14 διευθυντές Πρωτοβάθμιας Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Δυτική 

Θεσσαλονίκη. Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν πολυπαραγοντικά προβλήματα σε ένα 

πολυπολιτισμικό σχολείο και ότι η ύπαρξη μιας μετασχηματιστικο-ηθικής βάσης 

δόμησης του σχολικού οργανισμού και των αρχών και αξιών της διαπολιτισμικής 

κουλτούρας οδηγεί στην επίλυση των διαπολιτισμικών προβλημάτων.  

 

 

Λέξεις κλειδιά: μετασχηματισμός, ηθική, ηγεσία, πολυπολιτισμικότητα, 

διαπολιτισμικότητα, σχολική (διαπολιτισμική) κουλτούρα  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Με τον αρσενικό τύπο διατύπωσης νοείται ταυτόχρονα και ο θηλυκός τύπος. 
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is: a) to explore the role of the leader-director as a key factor 

in the organizing and functioning of a school environment where pupils of different 

cultural backgrounds study; and b) to suggest that the maximum possible effective 

management of emerging intercultural issues is achieved when the school leader 

combines the elements of transformation in the exercise of his leadership and morality 

in his leadership behavior. 

 The specific research approach explored the role of the transformational-ethical 

school leader as a visionary of school culture in managing intercultural conflicts in it. In 

particular, possible conflict management problems were identified in a school with 

intercultural characteristics, recording the views of directors, as leaders, of school units. 

More specifically, the qualitative method was chosen and content analysis was used as a 

method for collecting and analyzing the data. The sample consisted of 14 primary 

school teachers in Western Thessaloniki. The research showed that there are 

multifaceted problems in a multicultural school and that the existence of a 

transformational-ethical foundation of the school organization and the principles and 

values of the intercultural culture leads to solving intercultural problems. 

 

Key words: transformation, morality, leadership, multiculturalism, interculturalism, 

school (intercultural) culture 
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Εισαγωγή  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980,  παρατηρείται στην Ελλάδα διαφοροποίηση της 

σύνθεσης της κοινωνίας, εξαιτίας προσφυγικών ροών ανθρώπων διαφορετικής 

κοινωνικής και πολιτισμικής προέλευσης. Αυτοί έχουν διαφορετική εθνοπολιτισμική 

ταυτότητα, η οποία  στη βιβλιογραφία προσδιορίζεται συνήθως με όρους όπως 

«μειονότητες», «παλιννοστούντες», «(λαθρο)μετανάστες», «πρόσφυγες», ή 

«αλλοδαποί». Κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω όρων είναι ότι σε αυτούς 

υποβάλλεται υποδόρια η έννοια της «διαφορετικότητας» ως κάτι μη αποδεκτό 

(Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003: 15). Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει νέα κοινωνικά 

δεδομένα, δημιουργώντας νέες κοινωνικές  ανάγκες και προσαρμογές. Οι εξελίξεις 

αυτές επηρεάζουν και την  εκπαίδευση ως προϊόν και δημιούργημα της κοινωνίας. Η 

εκπαίδευση, ως διαχρονικός θεσμός των κοινωνιών, συμβάλλει στη δημιουργία νέων 

κοινωνικών και μαθησιακών τάσεων και αξιών, που προωθούν την αλληλεπίδραση και 

επικοινωνία με τους «διαφορετικούς».  

   Κύριο αίτημα της εξέλιξης αυτής αποτελεί η δόμηση μιας διαπολιτισμικής 

κουλτούρας στην εκπαίδευση, αλλά και διαπολιτισμικών εφαρμογών και αναφορών 

στον τρόπο τόσο της διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας όσο και της διαμόρφωσης 

της διαπροσωπικής σχέσης μεταξύ ανθρώπων/μαθητών διαφορετικών πολιτισμικών 

προελεύσεων και αναφορών. Η διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση επιφορτίζει τον 

εκπαιδευτικό με την υποχρέωση της ευρύτητας των μαθησιακών περιεχομένων αλλά 

και των διαμαθητικών σχέσεων που θα προκαλέσει το μαθησιακό περιεχόμενο αλλά και 

η προοπτική που θα δοθεί σε αυτό. Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι ο ρόλος τόσο των 

εκπαιδευτικών όσο και ιδιαίτερα του ηγέτη της σχολικής μονάδας, είναι σημαντικός για 

τη συνδιαμόρφωση  με όλους τους άλλους παράγοντες του σχολείου, της κουλτούρας 

του σχολείου μέσω των δράσεων  και εφαρμογών.  

Η ποιότητα της σχολικής ηγεσίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Οι Leithwood & Jantzi, (2003) εντόπισαν 

μια σύνδεση ανάμεσα στην μετασχηματιστική ηγεσία και την αποτελεσματικότητα. Η 

ηγεσία στο μοντέλο αυτό είναι συμμετοχικού τύπου στην οποία γίνεται προσπάθεια να 

επέλθει αλλαγή μέσω της συμμετοχής και της προσέγγισης από τη «βάση προς την 

κορυφή» (Day et al., 2000, όπ. αναφ. στο Βασιλειάδου & Διερωνίτου, 2014: 92-93).  Η 

μετασχηματιστική ηγεσία διακρίνεται για το χαρακτηριστικό της συλλογικότητας, με 

την έννοια της ύπαρξης συμβολικής σχέσης μεταξύ ηγετών και υφισταμένων στο 
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πλαίσιο της αλληλεπίδρασης επιθυμιών και αναγκών των υφισταμένων και η ικανότητα 

του ηγέτη να τις διαχειριστεί (Leithwood & Jantzi 1990: 217).  

Ειδικότερα το μετασχηματιστικό μοντέλο ενέχει τη δυναμικότητα της 

συλλογικότητας, η οποία προϋποθέτει τη δημιουργία ανάλογου θετικού κλίματος, 

αισθήματος ασφάλειας και ικανοποίησης των επικοινωνιακών σχέσεων των 

εμπλεκομένων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και στο πλαίσιο της σχολικής 

λειτουργικότητας, όπως αυτή διαμορφώνεται από την υφιστάμενη σχολική κουλτούρα, 

ως ηθική θεμελίωση αξιών, με δυνατότητα αυτοανάπτυξης των εργαζομένων (Bass & 

Steidlmeier, 1999: 186).  

Στην ανωτέρω λογική οι μετασχηματιστές ηγέτες προσαρμόζουν τις αξίες των 

μελών της σχολικής μονάδας προς όφελος όλων των εμπλεκομένων, μέσω της 

ανάπτυξης και αξιοποίησης κάθε δυνατής ηθικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας, 

θάρρους και ευελιξίας για την αντιμετώπιση δεοντολογικών ζητημάτων και την 

επίτευξη αυθεντικών και συνεχών ηθικών ενεργειών.  Για αυτόν τον λόγο και οι Howell 

& Avolio, (1992, όπ. αναφ. στο Bass & Steidlmeier, 1999: 186) θεώρησαν ότι 

μετασχηματιστές ηγέτες φαίνεται να ενδιαφέρονται ουσιαστικά για  την ωφέλεια των 

υφισταμένων τους λειτουργώντας ως αυθεντικοί μετασχηματιστές ηγέτες, (Bass & 

Steidlmeier, 1999:186), οι οποίοι καθιστούν τις δικές τους αξίες και αποδεκτές αξίες 

των υφισταμένων τους στη βάση συμμετοχικής λήψης αποφάσεων επιδιώκοντας 

συναίνεση μεταξύ ηγετών και οπαδών. Η τάση αυτή ενισχύεται με την αίσθηση της 

δικαιοσύνης, της υποχρέωσης και της καλοσύνης των υφισταμένων τους ως κίνητρο 

δράσης και εργασίας (Sergiovanni, 1992. όπ. αναφ. στο Wong, 1998).  

Για να μπορέσει, ωστόσο, ο μετασχηματιστής ηγέτης να εμπνεύσει και να 

παρακινήσει τους υφισταμένους του για δέσμευση στο κοινό όραμα της οργάνωσης, θα 

πρέπει ο ίδιος να αποτελεί πρότυπο δεοντολογικής και ηθικής συμπεριφοράς.  Για τον 

λόγο αυτό και οι Sergiovanni (1991), Sergiovanni & Corbally (1986), Vaill (1986) (όπ. 

αναφ. στο Wong, 1998: 114) θεωρούν ότι μια ηγεσία που βασίζεται σε αξίες δεσμεύει 

τα μέλη της οργάνωσης και τον ηγέτη σε μια κοινή διαθήκη.  

Για την επίτευξη της ανωτέρω συνθήκης ο κύριος σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι α) να διερευνήσει το ρόλο του ηγέτη-διευθυντή, ως καθοριστικού 

παράγοντα οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας σ’ ένα σχολικό περιβάλλον, όπου 

φοιτούν μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και β) να προτείνει ότι η 

μέγιστη δυνατή αποτελεσματική διαχείριση των ανακυπτόντων διαπολιτισμικών 

ζητημάτων επιτυγχάνεται, όταν ο σχολικός ηγέτης συνδυάζει τα στοιχεία της 

μετασχηματιστικότητας στην άσκηση της ηγεσίας του και του ήθους στην ηγετική 
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συμπεριφορά του. Από τα ανωτέρω αναδύεται η πρόταση για την αναγκαιότητα 

ύπαρξης  ενός μοντέλου της μετασχηματιστικο-ηθικής ηγεσίας, που για την περίπτωση 

της παρούσης εργασίας λαμβάνει τον λειτουργικό (ad hoc) χαρακτήρα του 

μετασχηματικο-ηθικού μοντέλου διαχείρισης σχέσεων και συγκρούσεων. Αυτό 

διαμορφώνει το πλαίσιο δόμησης ηγετικού οράματος, στρατηγικής και βαθιάς γνώσης 

των θεωριών που αναφέρονται στον ρόλο του ηγέτη – διευθυντή και όχι του ηγέτη 

διαχειριστή μιας υπάρχουσας κατάστασης. Ο μετασχηματιστικο-ηθικός
2
 ηγέτης  

οφείλει να εντοπίζει την ανάγκη για την αναγκαία αλλαγή στον σχολικό οργανισμό,  με 

μεθοδικό τρόπο και την απαιτούμενη αναμονή και επιμονή. Με αυτόν τον τρόπο 

διαμορφώνει το πλαίσιο επίτευξης της εσωτερίκευσης της αλλαγής διαχειριζόμενος τις 

αντιστάσεις και απομειώνοντας τις όποιες συγκρουσιακές καταστάσεις ή αστοχίες που 

ενδέχεται να προκαλέσει η διοικητική αδράνεια και οι λαθεμένες παραδοχές ή 

αποφάσεις. 

Το ζήτημα της λειτουργικότητας μιας μετασχηματιστικο-ηθικής διοίκησης 

αποτελεί ένα επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο το οποίο δεν έχει ακόμη μελετηθεί 

στην έκταση και τη διάσταση που θα αναμενόταν. Για τον λόγο αυτό η παρούσα 

εργασία επιχειρεί την ερευνητική προσέγγιση του συγκεκριμένου μοντέλου ανοίγοντας 

νέες ερευνητικές οδούς και θέτοντας βάσεις περαιτέρω έρευνας και μελέτης. 

Συγκεκριμένα στοχεύει να αναδείξει τη δυναμική ενός μετασχηματιστικο-ηθικού 

μοντέλου ηγεσίας για την επίτευξη αποτελεσματικής διοίκησης της σχολικής μονάδας 

και ειδικότερα της επίλυσης ανακυπτόντων διαπολιτισμικών προβλημάτων σ’ αυτή. 

Ειδικότερα διερευνά το ρόλο του μετασχηματικο-ηθικού ηγέτη ως οραματιστή 

σχολικής διαπολιτισμικής κουλτούρας στη διαχείριση διαπολιτισμικών συγκρούσεων 

σε αυτήν.  

Για την προσέγγιση του θέματος η εργασία δομήθηκε σε δύο μέρη: α) τη θεωρητική 

βιβλιογραφική επισκόπηση και β) την εμπειρική διερεύνηση του θέματος. 

Η προσέγγιση της μετασχηματιστικό-ηθικής ηγεσίας, στο πρώτο μέρος, έγινε 

καταρχήν με ανάλυση  του μετασχηματιστικού και του ηθικού μοντέλου ηγεσίας. 

Ειδικότερα αναπτύχθηκε η μεθόδευση της λειτουργικής άσκησης του 

μετασχηματιστικού μοντέλου ηγεσίας καθώς και η λειτουργική αποτελεσματικότητα 

του. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν τα δομικά χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα της 

ηθικής ηγεσίας, με έμφαση στην εκπαιδευτική ηγεσία. Σε αυτό το κεφάλαιο το 

                                                           
2
 Επισημαίνεται ότι ο όρος «μετασχηματιστικό-ηθικός» ηγέτης που θα εμφανίζεται σ’ όλο το εύρος της 

εργασίας  αποτελεί αδόκιμο όρο και χρησιμοποιείται εξαιτίας της αναδυόμενης ανάγκης συσχέτισης των 

δύο παραμέτρων του μετασχηματισμού και της ηθικότητας.  
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ενδιαφέρον επικεντρώθηκε  στη δόμηση ενός μετασχηματιστικο-ηθικού μοντέλου 

ηγεσίας εστιάζοντας στην ηθικο-αξιακή δυναμική της μετασχηματιστικής  ηγεσίας και 

στο ενάρετο χαρακτηριστικό του μετασχηματιστή ηγέτη. Η ανάπτυξη του δευτέρου 

κεφαλαίου εστίασε στη λειτουργικότητα της μετασχηματιστικο-ηθικής ηγεσίας στη 

διαχείριση διαπολιτισμικών συγκρούσεων. Σε  αυτό το κεφάλαιο γίνεται αποσαφήνιση 

των όρων «πολυπολιτισμικότητα» και «διαπολιτισμικότητα». Στη συνέχεια ακολουθεί 

αναφορά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στις αρχές της, καθώς επίσης και στα 

μοντέλα εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες.  

Το ενδιαφέρον της εργασίας επικεντρώθηκε στον ρόλο του μετασχηματιστικο-

ηθικού ηγέτη στην εφαρμογή των διαπολιτισμικών αρχών και στη διαχείριση των 

διαπολιτισμικών συγκρούσεων. Αναλύεται η έννοια της «σύγκρουσης» και 

αναφέρονται προσεγγίσεις της, σύμφωνα με ψυχολογικές θεωρίες. Στη συνέχεια 

προτείνεται τρόπος με τον οποίο  μπορεί να διαχειριστεί ο μετασχηματιστικός ηγέτης 

τις διαπολιτισμικές συγκρούσεις.  

Το τρίτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους επικεντρώνεται στη συμβολή του 

μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη στη διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας, καθώς και 

στον ρόλο που αυτός έχει στη δόμησή της διαπολιτισμικής κουλτούρας στη σχολική 

μονάδα που διοικεί εντός ενός πλαισίου αγαστής  συνεργασίας των εμπλεκομένων στη 

σχολική μονάδα.  

Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η  εμπειρική διερεύνηση 

του θέματος, η οποία  δομήθηκε σε δύο κεφάλαια. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάστηκαν οι βασικές μεθοδολογικές παράμετροι στη βάση των οποίων 

διερευνήθηκε το θέμα, με κύρια επιδίωξη την αποσαφήνιση του μεθοδολογικού 

πλαισίου και την καλύτερη κατανόηση της πορείας της έρευνας. Ειδικότερα 

καθορίστηκε το θέμα της  διερεύνησης που αφορούσε το ρόλο του μετασχηματικο-

ηθικού σχολικού ηγέτη ως οραματιστή σχολικής κουλτούρας στη διαχείριση 

διαπολιτισμικών συγκρούσεων σε αυτήν. Η διερεύνηση του ανωτέρου θέματος 

προσεγγίστηκε με βάση τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

▪ Η ύπαρξη οράματος από μέρους των ηγετών της σχολικής μονάδας είναι 

καθοριστικής σημασίας  για τη διαμόρφωση σχολικής διαπολιτισμικής κουλτούρας; 

▪ Είναι αναγκαίες οι ηθικές και παρακινητικές ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς από τον 

ηγέτη της σχολικής μονάδας για τη διαχείριση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων; 

▪ Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του σχολείου δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη 

λειτουργία του; 
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▪ Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο ή πρόβλημα για τη μετάβαση από την 

πολυπολιτισμικότητα στη διαπολιτισμικότητα μιας σχολικής μονάδας; Και πώς μπορεί 

αυτό να αντιμετωπιστεί; 

Η μέθοδος έρευνας που ακολουθήθηκε ήταν η ποιοτική μέθοδος με αξιοποίηση 

της «ανάλυσης περιεχομένου», ως μεθόδου συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων. 

Για τη διερεύνηση των βασικών στόχων της εργασίας αξιοποιήθηκε η «ατομική-ημι-

δομημένη» συνέντευξη. Το δείγμα αποτέλεσαν 14 υποκείμενα, διευθυντές Δημοτικών 

Σχολείων. Ως ερευνητικό εργαλείο των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο οδηγός 

συνέντευξης ο οποίος δομήθηκε πάνω  σε τέσσερις άξονες: α) Η πολυπολιτισμικότητα/ 

διαπολιτισμικότητα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, β) Διαμόρφωση σχολικής 

κουλτούρας, γ) Δόμηση σχολικής διαπολιτισμικής κουλτούρας και δ) η αντιμετώπιση 

των διαπολιτισμικών συγκρούσεων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο έγινε η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας και 

ακολούθησε η ανάλυση και η ερμηνεία των ποιοτικών δεδομένων. Το  βασικό 

εξαγόμενο αποτέλεσμα που ενισχύεται από  τα  δεδομένα της έρευνας είναι ότι ο  

διευθυντής, ως ηγέτης της σχολικής μονάδας, με το παράδειγμα και το όραμά του για 

έκφραση ηθικής και δίκαιης συνεργατικότητας και συμπεριφοράς, δύναται να 

δημιουργήσει μια ισχυρή βάση δόμησης διαπολιτισμικής σχολικής κουλτούρας, για την 

αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων.   

Συνεπώς η συμπόρευση των μοντέλων της μετασχηματιστικής και της ηθικής 

ηγεσίας  προϋποθέτουν μια ηγεσία η οποία θα προωθεί την αλλαγή και την καινοτομία,  

παροτρύνοντας τους εργαζόμενους να κάνουν περισσότερα από ό,τι είχαν αρχικά 

επιδιώξει ή πίστευαν ότι είναι εφικτό να συντελεστούν στη σχολική μονάδα. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την επιρροή και την έμπνευση του μετασχηματιστή ηγέτη που 

συνυπάρχει με το όραμα, τις αξίες και την ηθική προοπτική. 
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Κεφάλαιο 1
ο
 :  Μετασχηματιστικο-ηθική ηγεσία  

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα βασικός στόχος του ηγέτη είναι να παρακινεί και να 

εμπνέει τους υφισταμένους του. Το χαρακτηριστικό αυτό διακρίνει τον μετασχηματιστή 

ηγέτη, η λειτουργία του οποίου δομείται και οργανώνεται μέσω του μετασχηματιστικού 

μοντέλου ηγεσίας. Ωστόσο η λειτουργία του μετασχηματιστή ηγέτη επιτυγχάνεται και 

συμπληρώνεται με βάση τις ηθικές αρχές, ο προσδιορισμός των οποίων τεκμηριώνεται 

και αναδεικνύεται μέσω του ηθικού μοντέλου ηγεσίας. Για τον λόγο αυτό επιλέγονται 

τα ανωτέρω δύο μοντέλα προκειμένου να τεκμηριωθεί η πρόταση που προωθεί η 

παρούσα εργασία με πρόθεση αναφοράς στη δομή και την οργάνωση του 

μετασχηματιστικο-ηθικού μοντέλου ηγεσίας. Ο συνδυασμός του μοντέλου της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας με το μοντέλο της ηθικής ηγεσίας αναδεικνύει την 

αναγκαιότητα  λειτουργίας μιας  διαφοροποιημένης πρότασης εκπαιδευτικής ηγεσίας, 

αυτής της μετασχηματικο-ηθικής ηγεσίας, η οποία στην παρούσα  εργασία λαμβάνει 

τον λειτουργικό χαρακτήρα του  μετασχηματικο-ηθικού μοντέλου ηγεσίας, ως 

διαχειριστικού μοντέλου διαπολιτισμικών συγκρούσεων.  

Η σπουδαιότητα μιας μετασχηματικο-ηθικής ηγεσίας, ως διαχειριστικού 

μοντέλου διαπολιτισμικών συγκρούσεων από την εκπαιδευτική ηγεσία, καθώς επίσης 

και η δυνατότητα λειτουργίας της στις σύγχρονες διοικητικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως 

θεωρητική και εφαρμοστική διαδικασία, αναδεικνύει τους δυο βασικούς άξονες της που 

είναι ο μετασχηματισμός και η ηθικότητα. Στη βάση αυτή στο παρόν κεφάλαιο 

επιχειρούμε να προβούμε σε εννοιολογικές αποσαφηνίσεις της έννοιας «ηγεσία» 

δίνοντας έμφαση στην εκπαιδευτική ηγεσία. Στη συνέχεια αναλύουμε τα δομικά 

χαρακτηριστικά των δύο μοντέλων ηγεσίας, του μετασχηματιστικού και του ηθικού, 

προκειμένου να οδηγηθούμε στην πρόταση της παρούσας εργασίας που είναι η 

λειτουργικότητα του μετασχηματιστικο-ηθικού μοντέλου ηγεσίας στη σύγχρονη  

εκπαιδευτική διοίκηση.  
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1.2  Η έννοια της ηγεσίας με έμφαση στην εκπαιδευτική ηγεσία  

 

Οι ασχολούμενοι με το αντικείμενο της εκπαιδευτικής ηγεσίας δίνουν 

διαφοροποιημένους ορισμούς σχετικά με το τι θα μπορούσε να ορισθεί ως «ηγεσία», 

αλλά και ειδικότερα ως «εκπαιδευτική ηγεσία». Για τον λόγο αυτό και ο Stogdill (1981, 

όπ. αναφ. στο Πασιαρδής, 2015α: 209) επισημαίνει ότι «υπάρχουν τόσοι πολλοί ορισμοί 

της έννοιας της ηγεσίας, όσα είναι και τα πρόσωπα που προσπάθησαν  να την ορίσουν».   

Στην πλειοψηφία τους, ωστόσο, οι διατυπωθέντες ορισμοί συγκλίνουν στο ότι η 

ηγεσία παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία ή την αποτυχία του εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Στις αρχές του 1970 ο Stogdill (1974, όπ. αναφ. στο Κατσαρός, 2008: 96) 

διαπίστωσε ότι «η μόνη ηγεσία που επικρατούσε στην εκπαίδευση ήταν μια  ηγεσία τύπου 

laissez-faire (αδιάφορη –εξουσιοδοτική)». Διαφάνηκε, ωστόσο, ότι όλες οι σχετικές 

αναφορές καταλήγουν στο ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο  αποτελεσματικό  σχολείο 

και  τον αποτελεσματικό ηγέτη. Παρά ταύτα όμως δεν έχει καταστεί ακόμη εφικτό να 

καθοριστεί το περιεχόμενό της με ένα τρόπο σαφή και αποδεκτό από την επιστημονική 

κοινότητα.  

Για αυτό και οι Koontz & O’ Donnell (1982: 91. όπ. αναφ. Κατσαρός, 2008: 96) 

αναφέρουν ότι  «η ηγεσία είναι η διαδικασία επηρεασμού των δράσεων μιας 

οργανωμένης ομάδας ατόμων, ώστε να εργαστούν πρόθυμα για την επίτευξη των  

ομαδικών στόχων». Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Μπουραντάς  (2005: 197) που 

ορίζει την  ηγεσία «ως τη διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των συναισθημάτων, των 

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

ανθρώπων από ένα άτομο, τον ηγέτη, με τέτοιο τρόπο ώστε εθελοντικά και πρόθυμα και 

με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου να 

υλοποιήσουν αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας 

και τη φιλοδοξία της για πρόοδο ή ένα καλύτερο μέλλον». 

Από την πλευρά του ο Yukl  (1994,  όπ. αναφ. στο Πασιαρδής, 2015α: 211) σε  

μια προσπάθεια συναίνεσης με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά των διαφόρων ορισμών 

καταλήγει ότι στους περισσότερους ορισμούς υπάρχει η κοινή παραδοχή ότι η ηγεσία 

σχετίζεται με μια διαδικασία σκόπιμης επίδρασης που ασκείται από ένα άτομο πάνω σε 

άλλα, με σκοπό τα άτομα αυτά να μπορέσουν να δομήσουν δραστηριότητες και σχέσεις 

μέσα στην ομάδα ή τον οργανισμό. Στην ίδια αντίληψη και ο  Burns (1978: 19) θα 

επισημάνει ότι  «η ιδιοφυΐα της ηγεσίας έγκειται στον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες 

βλέπουν και δρουν σύμφωνα με τις αξίες και τα κίνητρα των οπαδών τους».   
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Από τα ανωτέρω εξάγεται το ερώτημα εάν αρκεί η αξιότητα και η 

αποτελεσματικότητα σε έναν διευθυντή σχολικής μονάδας για να θεωρηθεί ηγέτης. 

Αναζητώντας την απάντηση ή τις απαντήσεις στο ερώτημα αυτό οι Katz & Kahn (1978, 

όπ. αναφ. στο Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 153) υποστηρίζουν ότι για να 

έχουμε το φαινόμενο της ηγεσίας πρέπει  τα άτομα που ασκούν εξουσία  λόγω θέσεως 

να ασκούν και αυξημένη επίδραση στους υφισταμένους τους, ειδάλλως αν μόνο 

εφαρμόζουν τους κανόνες της ιεραρχικής γραφειοκρατικής οργάνωσης αμφισβητείται 

για τα άτομα αυτά ο χαρακτηρισμός του «ηγέτη». Ως εκ τούτου, τόσο η  διεύθυνση όσο 

και η ηγεσία, αναφέρονται στην κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου 

να επιτευχθούν με αποτελεσματικό τρόπο οι στόχοι της σχολικής μονάδας. Ο 

διευθυντής έχει ως έργο του  να επιτύχει τους στόχους της σχολικής μονάδας,  με τον 

κατάλληλο χειρισμό των μελών της οργάνωσης, καθοδηγώντας τους να συνεργαστούν 

μεταξύ τους και παροτρύνοντάς τους να αναπτύξουν μεγαλύτερη προσπάθεια στην 

εργασία τους. Στη  λογική αυτή οι Georges et al. & Πετρίδου (1998, όπ. αναφ. στο 

Σαΐτης, 2005: 235,236) στα πλαίσια της διεύθυνσης εντάσσουν τις  εξής διοικητικές 

δραστηριότητες: α) την εκχώρηση εξουσίας, όπου ο διευθυντής μεταβιβάζει στους 

υφισταμένους του εξουσία-ευθύνη και έτσι τους δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν 

αποφάσεις και πρωτοβουλίες, β) την παρώθηση, όπου ο διευθυντής δημιουργεί τις 

κατάλληλες συνθήκες για τους συνεργάτες του παρέχοντας τους κίνητρα, γ) την 

επικοινωνία και κατά προέκταση τη δημιουργία θετικού κλίματος στην ομάδα, δ) τον 

συντονισμό, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των προσπαθειών των μελών της 

ομάδας και να ενεργούν όλοι προς ένα συγκεκριμένο σκοπό και ε) την επίλυση των 

διαφορών που αναπόφευκτα δημιουργούνται μεταξύ των μελών της ομάδας.  

Στη βάση των προαναφερθέντων η διεύθυνση ενός οργανισμού παρέχει 

καθορισμένη κατεύθυνση στους εργαζόμενους, οι οποίοι  ως «συντελεστές παραγωγής» 

δεν είναι απαραίτητο το ενδιαφέρον τους και το κύριο μέλημά τους να είναι μόνο το 

συμφέρον του οργανισμού, καθώς αυτοί αποτελούν μέλη και άλλων κοινωνικών 

οργανώσεων και έχουν διάφορες ανάγκες και επιθυμίες. Ο ηγέτης χρειάζεται να 

αντιλαμβάνεται τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε εργαζόμενου και να έχει την ικανότητα, 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κίνητρα, να επηρεάσει τη συμπεριφορά των 

υφισταμένων του, ώστε αυτοί να εργάζονται με τη θέλησή τους για την υλοποίηση των 

στόχων του οργανισμού. Αυτή ακριβώς η διαδικασία επηρεασμού της συμπεριφοράς 

των μελών μιας ομάδας από τον διευθυντή είναι που συνθέτει την έννοια της ηγεσίας 

(Σαΐτης, 2005: 237). Συνεπώς διαπιστώνεται ότι η βασική διαφορά μεταξύ ενός 

«διευθυντή» και ενός «διευθυντή-ηγέτη» εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί 
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ο καθένας τον ανθρώπινο παράγοντα και στα ποιοτικά και στα ποσοτικά μεγέθη του 

αποτελέσματος (Σαΐτης & Σαΐτη, 2011: 146). Επομένως για να ανταποκριθεί ο ηγέτης 

στον σύνθετο ρόλο του πρέπει να αποσκοπεί στην αλλαγή, στον τρόπο συμπεριφοράς 

και νοοτροπίας των ανθρώπων. Ο όρος «ηγεσία» προϋποθέτει (Σαΐτης & Σαΐτη, 2011: 

144,145): 

α) Την ύπαρξη ηγέτη, ο οποίος να έχει «επίσημη» και «ουσιαστική» εξουσία.  

β) Μέλη ομάδας (ακόλουθοι) των οποίων οι ανάγκες τους (φυσιολογικές, ασφάλειας, 

κοινωνικές, αναγνώρισης και ολοκλήρωσης) και οι φιλοδοξίες τους  πρέπει να  

ικανοποιούνται μέσα από  την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης. Επομένως υπάρχει 

στενή σχέση μεταξύ ηγεσίας και υποκίνησης. 

γ) Αποτελεσματική δράση, η οποία είναι συνέπεια της ικανότητας του ηγέτη να 

αντιλαμβάνεται την ανάγκη παροχής διαφορετικής υποκίνησης στους υφισταμένους 

του, διότι οι άνθρωποι υποκινούνται με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις 

καταστάσεις που βιώνουν. Επιπλέον για την αποτελεσματική δράση του σχολικού 

ηγέτη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη της ικανότητας του να  εμπνέει και να 

εμψυχώνει τα μέλη της οργάνωσης καθώς και να επιλύει τα προβλήματα που τυχόν 

προκύπτουν,  δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα για υποκίνηση.  

Καθίσταται σαφές ότι ο  διευθυντής- ηγέτης ενός εκπαιδευτικού οργανισμού 

έχει πολλές και ποικίλες αρμοδιότητες, εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, διδακτικές, 

διοικητικές, οικονομικές και διαχειριστικές (Στραβάκου, 2003: 28). Καλείται, δηλαδή, 

να αντιμετωπίσει ένα πλέγμα ρόλων, όπως: του ηγέτη δασκάλου, του διοικητικού και 

εκπαιδευτικού ηγέτη, του γενικού διευθυντή, του επαγγελματία και επιστήμονα 

διευθυντή και του οργανωτή προγράμματος. (Στιβαστάκης, 2006: 36). Επιπλέον, η 

εκπαιδευτική ηγεσία περιλαμβάνει συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως: η  σωστή 

κατανομή του έργου του σχολείου (διδακτικού και εξωδιδακτικού) μεταξύ των 

διδασκόντων, η παρώθηση των εκπαιδευτικών να αναλαμβάνουν δημιουργικές  

πρωτοβουλίες, η ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή 

διαδικασία και ο κατάλληλος χειρισμός των σχολικών συγκρούσεων. Ακόμη ο ρόλος 

του σχολικού ηγέτη αναφέρεται και στις ενέργειες που πρέπει να καταβάλει ώστε να 

λειτουργεί ως παράγοντας διοικητικής ανάπτυξης, καθοδηγώντας τους εκπαιδευτικούς-

συνεργάτες του και «μαθαίνοντας» κυρίως στους νέους εκπαιδευτικούς την εκτέλεση 

διοικητικών εργασιών (Σαΐτης, 2005: 256,257). Για το λόγο αυτό η εκπαιδευτική ηγεσία 

διαμορφώνεται σε τέσσερις διαστάσεις (Leithwood et al., 2010, όπ. αναφ. στο Παπαλόη 

2012: 169,173):  



10 
 

α) Την ορθολογική διάσταση, η οποία περιλαμβάνει κυρίως τον σχεδιασμό και τη 

διαπραγμάτευση των στόχων, τη βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν 

τους κοινούς στόχους, τον συντονισμό ενεργειών των εκπαιδευτικών διαδικασιών, τις 

δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και το υποστηρικτικό και 

φιλικό πνεύμα.  

β) Τη  συναισθηματική διάσταση, η οποία αναφέρεται στον έλεγχο των συναισθημάτων 

που  πρέπει να έχει ο ηγέτης, προκειμένου να μπορεί να κατανοεί τις ανάγκες της 

εκπαιδευτικής ομάδας,  δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ενθάρρυνσης των 

εκπαιδευτικών για συνεργασία και επικοινωνία.   

γ) Την οργανωσιακή διάσταση, η οποία περιλαμβάνει τη γενική υλικοτεχνική υποδομή, 

τις τάξεις και τον εξοπλισμό τους, το μέγεθος του σχολείου και τον αριθμό των 

μαθητών καθώς και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού χρόνου. 

δ) Τη διάσταση «οικογένεια», η οποία είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την 

απόδοση των μαθητών και αποτελεί πρόκληση για τον εκπαιδευτικό ηγέτη. 

Θα μπορούσε, επιπρόσθετα να ειπωθεί ότι η έννοια «ηγεσία» έχει μια 

εξελικτική πορεία ανάλογα με την διάσταση που δίνεται  έμφαση. Η εξελικτική αυτή 

πορεία αρχίζει από τον ηγέτη ως διευθυντικό στέλεχος (manager), συνεχίζει ως 

παιδαγωγικός ηγέτης (instructional leader) και καταλήγει στον μετασχηματιστή ηγέτη 

(transformational leader) (Hallinger & Heck, 1996∙1998, όπ. αναφ. στο Πασιαρδής 

2015α: 221-222).  

Ο ρόλος του διευθυντή ως μάνατζερ - μεταξύ των δεκαετιών του 1920 και του 

1970 - εμφάνιζε αδυναμίες, οι οποίες πήγαζαν από τον περιορισμό του να εφαρμόσει 

καινοτομίες και αλλαγές που προέρχονταν από εξωτερικούς παράγοντες, για να λύσει 

εκπαιδευτικά προβλήματα της σχολικής του μονάδας. Επιπλέον οι διευθυντές έχοντας 

ως βασικό τους στόχο τη συμμόρφωση τους προς τα κριτήρια εφαρμογής των 

εισερχόμενων καινοτομιών, αθέλητα υποβάθμιζαν τον ρόλο τους ως σχολικού ηγέτη 

(Πασιαρδής, 2015α: 221), εννοώντας περισσότερο ως εκείνον τον διοικητικό 

παράγοντα που διαθέτει εύρος τεχνικών και γνωστικών δεξιοτήτων, όπως: 

επαγγελματική γνώση, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, ικανότητα να εκπονήσει 

μια καλή σχολική πολιτική και να την εφαρμόσει, ικανότητα στην ανάθεση εξουσίας, 

ικανότητα κατανόησης των επαγγελματικών προβλημάτων των εκπαιδευτικών, 

ιδιαίτερα των νέων και άπειρων εκπαιδευτικών, και παροχή επαγγελματικής 

καθοδήγησης, δυνατότητα δημιουργίας καλών εργασιακών σχέσεων με το προσωπικό 

και τα μέλη (Wong, 1998:  113).  
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 Για αυτό και επισημάνθηκε ότι οι επικρατούντες μύθοι αναφέρουν τον ηγέτη ως 

«ήρωα που ανέβηκε στο προσκήνιο σε δύσκολες στιγμές και κρίσεις» (Senge, 1990).  

Αυτή η αντίληψη, η οποία βασίζεται σε μια ατομιστική και μη συστημική 

κοσμοθεωρία, μεταφέρθηκε και στην εκπαιδευτική ηγεσία, όπου παρατηρείται να 

υπάρχει μια απαίτηση από τους διευθυντές να καταστήσουν τις σχολικές μονάδες 

αποτελεσματικά σχολεία. Σε άλλες περιπτώσεις η αποτελεσματικότητα της σχολικής 

εκπαίδευσης- και ιδιαίτερα σε χώρες της ανατολής- στηρίχτηκε στις παραδοσιακές, 

ταοϊστικές, κομφουκιανικές  και βουδιστικές φιλοσοφίες (Cheng & Wong, 1996), 

συμβάλλοντας και στη ανάλογη κοινωνικοποιητική τους διαμόρφωση, αλλά και στη 

διαμόρφωση ανάλογης κοινωνικής κουλτούρας από την εκπαιδευτική ηγεσία 

(Hallinger, 1995, Hallinger & Leithwood, 1996, Bajunid, 1996, όπ. αναφ. στο Wong, 

1998: 112). 

Η σύνδεση της αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας με ένα ηγέτη 

διαμορφωτή κοινωνικής σχολικής κουλτούρας ενισχύεται από τη θέση ότι η κοινωνική 

δικαιοσύνη δεν μπορεί να εξαιρείται από τις πρακτικές της εκπαιδευτικής ηγεσίας 

(Bogotch, 2002, όπ. αναφ. στο  Theoharis, 2007: 223). Επ΄ αυτού και ο Freire (1973, 

όπ. αναφ. στο Matthew, 2016: 60) αναφέρεται στην έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης 

τονίζοντας τη σημασία της μετάβασης από την προσωπική συνειδητοποίηση στην 

κοινωνική δράση. Αυτό πραγματοποιείται μέσω των ανθρώπων που επιδιώκουν τον 

μετασχηματισμό του κόσμου τους, προκειμένου να επικρατήσει δικαιοσύνη για όλους. 

Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες που είναι πράκτορες κοινωνικής δικαιοσύνης βρίσκουν λύσεις 

σε θέματα που δημιουργούν και αναπαράγουν κοινωνικές ανισότητες. Σύμφωνα με τον 

Theoharis (2007: 223) στο πλαίσιο της ηγεσίας της κοινωνικής δικαιοσύνης συντελείται 

μια διαδικασία που βασίζεται στον σεβασμό, τη φροντίδα, την αναγνώριση και την 

ενσυναίσθηση και η οποία επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση και την εξάλειψη της 

περιθωριοποίησης στα σχολεία.   

Από την άλλη πλευρά οι πολιτιστικά υπεύθυνοι ηγέτες λειτουργούν ως δημόσιοι 

διανοούμενοι, καινοτόμοι  του προγράμματος σπουδών και κοινωνικοί ακτιβιστές 

(Johnson, 2006) επιδιώκοντας διδακτικές πρακτικές που ενδυναμώνουν πολυεπίπεδα 

τους μαθητές (Gooden, 2010). Αυτοί οι ηγέτες μπορούν επίσης να προωθήσουν την 

κατανόηση και την πρακτική της κρίσιμης πολυπολιτισμικότητας με τη χρήση ηγεσίας 

πολιτιστικής απόκρισης ή με την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών  για επαγγελματική 

εξέλιξη επικεντρωμένη σε πολιτισμικά και γλωσσικά κατάλληλες ή διαφοροποιημένες 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (Brooks & Miles, 2008 · Capper, 1993 · Marshall & Oliva, 

2006 · May & Sleeter, 2010,  όπ. αναφ. στο Santamaria, 2014: 353-355).  
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Η πολιτιστική ικανότητα του ηγέτη περιλαμβάνει την κατανόηση των μεθόδων με τις 

οποίες τα άτομα  ή οι ομάδες αντιλαμβάνονται τον κόσμο και αναπτύσσονται 

κοινωνικά. Ο Bass, (1999: 17-18) θα επισημάνει ότι ο μετασχηματιστής ηγέτης μπορεί 

να οραματιστεί ένα πολιτιστικά επαρκή οργανισμό και να εμπνεύσει εμπιστοσύνη 

στους «ακολούθους» του για την επίτευξη του.  

 

1.3  Λειτουργικότητα του μετασχηματιστικο-ηθικού μοντέλου ηγεσίας στη 

σύγχρονη εκπαιδευτική διοίκηση 

 

Στις ενότητες του κεφαλαίου που ακολουθούν γίνεται η ανάλυση των δομικών 

στοιχείων, τόσο της μετασχηματιστικής όσο και της ηθικής ηγεσίας και τεκμηριώνεται 

η αναγκαιότητα της ύπαρξης και η λειτουργικότητα ενός μετασχηματιστικο-ηθικού 

μοντέλου ηγεσίας στη σύγχρονη εκπαιδευτική διοίκηση. Η συνύπαρξη των στοιχείων 

του μετασχηματισμού και της ηθικής σε ένα μοντέλο εκπαιδευτικής ηγεσίας οδηγεί 

στην εμφάνιση της αυθεντικής μετασχηματιστικής ηγεσίας, η οποία έρχεται σε 

αντίθεση με τη ψευτο-μετασχηματιστική ηγεσία.  

 

1.3.1. Θεωρητική προσέγγιση της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

 

Από τη δεκαετία του 1970 η μετασχηματιστική ηγεσία φαίνεται να γίνεται ολοένα και 

πιο αποδεκτή (Ckolia et al., 2014: 70). Ο James MacGregor Burns (1978) υποστήριξε 

τις έννοιες της μετασχηματιστικής και συναλλακτικής ηγεσίας δίνοντας έμφαση σε 

εφαρμογές των μοντέλων αυτών στην πολιτική ηγεσία. Ο Burns βασιζόμενος στις ιδέες 

του Weber (1964) τόνισε την αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ ηγετικών ενεργειών 

και των ψυχολογικών καταστάσεων των υφισταμένων του ή όπως τους ονόμαζε ο 

Burns «ακολούθους» (Geijsel, Leithwood &  Jantzi, Sleegers, 2003: 230). Αντιστοίχως 

ο Jack Mezirow παρουσίασε μια μέθοδο μάθησης για ενήλικες, τη θεωρία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης. Επιπλέον ο Bernard Bass (1985) επεξεργάστηκε 

ευρύτερα την έννοια της «μετασχηματιστικότητας» της ηγεσίας μέσω σχετικών 

ερευνών στον χώρο των επιχειρήσεων και της διοίκησης. Τα ανωτέρω συνδυάστηκαν 

με αλλαγές τόσο στον χώρο της οικονομίας όσο και στις εργασιακές σχέσεις που 

παρουσιάστηκαν κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά επηρέασαν και τον κόσμο συνολικά στο 

πλαίσιο της θεωρίας της παγκοσμιοποίησης. Στη βάση αυτών των εξελίξεων οι ηγέτες, 

προκειμένου να παραμείνουν πιο αποτελεσματικοί ακολούθησαν κυρίως το 
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μετασχηματιστικό μοντέλο, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία κατάλληλης κουλτούρας 

για την επαγγελματική ενδυνάμωση των «ακολούθων» τους (Bass, 1999: 9).    

Το ενδιαφέρον της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην εκπαίδευση εμφανίστηκε 

στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν εκπαιδευτικοί της Βόρειας Αμερικής άρχισαν 

να διερευνούν  τρόπους στήριξης της αναδιάρθρωσης των σχολείων  τους (Leithwood, 

1992, 1994, Sheppard, 1996). Το αναδιαρθρωτικό κίνημα, όπως αποκαλέστηκε, τη 

δεκαετία του 1990 ενδιαφερόταν για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, δηλαδή 

για την βαθιά επιστημονική κατανόηση του έργου τους αλλά και την ακριβή άσκησή 

του και για τη σχολική μονάδα ως κοινότητα μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό η  

μετασχηματιστική ηγεσία, ως πρότυπο επιλογής, κρίθηκε καταλληλότερη από την 

καθοδηγητική ηγεσία. Στην καθοδηγητική ηγεσία  κυρίαρχος παράγοντας ηγεσίας και 

αποτελεσματικότητας ήταν ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, ενώ στο πλαίσιο του 

αναδιαρθρωτικού μοντέλου η έμφαση ηγεσίας δίνεται στη συλλογική συμμετοχή των 

εμπλεκομένων της σχολικής μονάδας (Hallinger, 2003: 337-341) κατάσταση στην 

οποία ανταποκρίνεται το μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας.  

Η  μετακίνηση από το «καθοδηγητικό» (up down) προς το «μετασχηματιστικό» 

μοντέλο προέκυψε από τις νέες πολυποίκιλες προκλήσεις που αναδύθηκαν στον κόσμο 

του 21
ου

 αιώνα και ειδικά στην εκπαίδευση, όπου πραγματοποιούνται αλλαγές 

«δευτέρου βαθμού», όπως η αλλαγή στη δομή και στην κουλτούρα της σχολικής 

μονάδας (Βασιλειάδου & Διερωνίτου, 2014: 93) κυρίως με προσπάθειες του διευθυντή 

για αλλαγή συμπεριφοράς και αποδοχή καινοτόμων προγραμμάτων (Θεοφιλίδης, 2012: 

212).    

Στη σχετική βιβλιογραφία παρατηρούνται διαφορετικές απόψεις σχετικά με  την 

προσέγγιση του μοντέλου της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Ο Gronn (1996) επισημαίνει 

τη στενή σχέση, μεταξύ των απόψεων της μετασχηματιστικής και χαρισματικής 

ηγεσίας, καθώς και την παράλειψη της χαρισματικότητας του ηγέτη (Leithwood & 

Jantzi 2000: 113). Οι Kowalski & Oates (1993) υιοθετούν την άποψη του Burns (1978) 

ότι ο ηγέτης και οι «ακόλουθοι» υπερβαίνουν το ατομικό συμφέρον τους προς όφελος 

του οργανισμού (Leithwood & Jantzi 2000: 113), δηλαδή του ευρύτερου συνόλου.  Ο 

Dillard (1995) προτιμά την άποψη του Bennis (1959) ότι η «μετασχηματιστική ηγεσία, 

δηλαδή η ικανότητα ενός ατόμου να φτάνει στις ψυχές άλλων με τρόπο που αυξάνει την 

ανθρώπινη συνείδηση διαμορφώνει σημασιολογικές προσεγγίσεις και εμπνέει την 

ανθρώπινη πρόθεση για εξουσία». Ο Leithwood (1994) βασίστηκε στη θεωρία των δύο 

παραγόντων του Burns, όπου σύμφωνα με αυτήν η συναλλακτική και η 

μετασχηματιστική ηγεσία αντιπροσωπεύουν  τα αντίθετα άκρα της συνεχούς ηγεσίας.    
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 Συγκεκριμένα ο Burns (1979) διέκρινε δύο μορφές αλληλεπίδρασης τη 

συναλλακτική και τη μετασχηματιστική. Η συναλλακτική ηγεσία συνεπάγεται την 

ανταλλαγή αξιόλογων πράξεων χωρίς αμοιβαία επιδίωξη υψηλότερου σκοπού. 

Αντίθετα, η μετασχηματιστική ηγεσία εμφανίζεται "όταν ένα ή περισσότερα άτομα 

αλληλεπιδρούν με άλλα με τέτοιο τρόπο ώστε οι ηγέτες και οι οπαδοί να αντλούν οι μεν 

από τους δε υψηλότερα επίπεδα κινήτρων και ηθικής" (Geijsel et al., 2003: 230). Με 

αυτήν τη διάκριση οι υφιστάμενοι γίνονται «ακόλουθοι» (Burns, 1985) και σύμφωνα με 

τον Θεοφιλίδη οπαδοποιούνται και μετασχηματίζονται σε εν δυνάμει ηγέτες, 

αναδεικνύοντας τις ηγετικές τους ικανότητες μέσα στην ομάδα (Θεοφιλίδης, 2012: 

209).  

Tα αποτελεσματικά σχολεία διακρίνονται από μια ηγεσία που δεν περιορίζεται 

στο πρόσωπο ενός ηγέτη αλλά διαχέεται ποικιλοτρόπως και τεχνηέντως στα άτομα που 

συγκροτούν το σχολείο συνολικά (Harris & Muijs, 2008, όπ. αναφ. στο 

Χατζηαγγελάκη, 2018). Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και ο Ovando (1996), ο 

οποίος δηλώνει ότι όταν οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε ηγετική θέση  συμβάλλουν 

πιο άμεσα στην οργανωτική αποτελεσματικότητα και βελτίωση. Η ηγεσία του 

εκπαιδευτικού βασίζεται στην ανακατανομή της εξουσίας μέσα στο σχολείο, 

μετακινώντας από τον ιεραρχικό έλεγχο στον έλεγχο από ομοτίμους. Σημαντική 

διάσταση αυτής της προσέγγισης ηγεσίας είναι η έμφαση που δίνεται στη συλλογική 

λήψη αποφάσεων. Η έρευνα έχει υπογραμμίσει σταθερά τη συμβολή των ισχυρών 

συλλογικών σχέσεων στη βελτίωση και την αλλαγή του σχολείου, διότι η συλλογική 

αλληλεπίδραση θέτει τουλάχιστον τις βάσεις για την ανάπτυξη κοινών ιδεών (Harris 

and Muijs, 2003).Υπό αυτήν την έννοια η μετασχηματιστική ηγεσία ενέχει το στοιχείο 

της επιμεριστικής συλλογικότητας. Ο Αυστραλιανός ψυχολόγος Cibb (1954. όπ. αναφ. 

στο Θεοφιλίδης, 2012: 223)  αναφέρει ότι «στην επιμεριστικής συλλογικότητας ηγεσία, η 

ηγετική δραστηριότητα μπορεί να αναπτυχθεί από διαφορετικά άτομα - «ακολούθους»- σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές και περιστάσεις».  

Ο Bums (1979, 1985), επίσης διέκρινε δύο τύπους σχέσεων μεταξύ ηγέτη και 

«ακολούθου». Στη συναλλακτική ηγεσία η σχέση αυτή είναι ωφελιμιστική και μη 

δεσμευτική και έχει ως σκοπό την ανταλλαγή αξιόλογων πράξεων. Αντίθετα στη 

μετασχηματιστική ηγεσία η σχέση μεταξύ ηγεσίας και «ακολούθου» έχει διαχρονικό 

ηθικό σκοπό και βασίζεται σε θεμελιώδεις επιθυμίες, ανάγκες, φιλοδοξίες και αξίες των 

ακολούθων. Αυτή η αμοιβαία υποστηρικτική σχέση ηθικής και παρωθητικής δέσμευσης 

μεταξύ ηγετών και «ακολούθων» συνδέεται με τη συνεχή επιδίωξη κοινών αλλά πάντα 

υψηλότερων σκοπών (Allix, 2000: 9). Υποστήριξε, επιπλέον ότι «η ηγεσία οφείλει να  
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προωθεί το  συλλογικό σκοπό» που σημαίνει ότι η επίτευξη του στόχου του οργανισμού 

είναι απόρροια μιας λειτουργικής συσχέτισης ηγέτη και ακολούθων. Θεωρείται δηλαδή 

μια συλλογική πράξη που ενδυναμώνει την προοπτική επίτευξης σημαντικών αλλαγών 

του οργανισμού. Επιπρόσθετα ενέχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία «μιας σχέσης 

αμοιβαίας ενεργοποίησης που μετασχηματίζει τους οπαδούς σε ηγέτες και τους ηγέτες σε 

ηθικούς παράγοντες» (Burns, 1978: 3-4). Ωστόσο, παρόλο που οι ηγέτες και οι 

«ακόλουθοι» μοιράζονται ένα κοινό ηθικό στόχο υπάρχει διάκριση ανάμεσά τους. Οι 

ηγέτες αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία αλλά και τη διατήρηση της σχέσης με τους 

«ακολούθους», εκτιμούν τα κίνητρά τους και προβλέπουν τις δυνατότητες και τη  

στάση τους απέναντι στις πρωτοβουλίες (Allix, 2000: 10). Επομένως, η σχέση ηγέτη 

και «ακολούθου» καθίσταται στη βάση ενός δημοκρατικού πλαισίου συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασης για την επίτευξη νέων και δημιουργικών σκοπών (Allix, 2000: 7). Η 

σχέση αυτή βρίσκεται στη βάση της συλλογικής συμμετοχικής δράσης, η οποία αναιρεί 

τον ανταγωνισμό και την άσκοπη σύγκρουση μεταξύ ηγέτη και «ακόλουθου», 

αναπτύσσοντας μια σχέση που στηρίζεται στην αμοιβαία ηθική στήριξη και την 

εμπιστοσύνη. Συνεπώς οι «ακόλουθοι» είναι σε θέση να καθορίσουν αλλά και να 

αντιληφθούν τις πραγματικές τους ανάγκες και να λάβουν τεκμηριωμένες απαντήσεις 

για  την αντιμετώπιση των αναγκών τους (Burns, 1978: 18-20,36). Στο μοντέλο του  

Burns η κινητήρια δύναμη της ηγεσίας είναι η ηθική και δημοκρατική δέσμευση, που 

τροφοδοτείται με την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων, τα οποία μέσα από την 

εμπλοκή τους αναπτύσσουν ένα όραμα που δημιουργεί μια αίσθηση κοινών εννοιών, 

αξιών, στόχων και δεσμεύσεων (Allix, 2000: 7-8).  

  Στηριζόμενος στις θεωρητικές ιδέες του Burns, ο Bass (1985) ανέπτυξε το 

μοντέλο της  μετασχηματιστικής ηγεσίας, κυρίως σε βιομηχανικά και στρατιωτικά 

περιβάλλοντα (Geijsel et al., 2003: 230). Σε αντίθεση με την αρχική άποψη του Burns 

(1978) ο Bass ισχυρίστηκε ότι η μετασχηματιστική ηγεσία δεν υποκαθιστά τη 

συναλλακτική ηγεσία αλλά αντιθέτως οι παράγοντες αυτοί μπορούν να 

αλληλοσυμπληρώνονται. Το μοντέλο της συναλλακτικής ηγεσίας είναι γενικά επαρκές 

για να διατηρηθεί το status quo της εξουσίας, ενώ  η μετασχηματιστική ηγεσία προωθεί 

την αλλαγή και την καινοτομία,  «παροτρύνει τους άλλους να κάνουν περισσότερα από 

ό,τι είχαν αρχικά επιδιώξει και συχνά ακόμη περισσότερο από ό,τι πίστευαν ότι είναι 

εφικτό να συντελεστούν» (Bass & Avolio 1994, όπ. αναφ. στο  Geijsel et al., 2003: 230). 

Ωστόσο οι Bass & Avolio θεωρούν ότι υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης συναλλακτικών 

και μετασχηματιστικών στοιχείων από τον ίδιο ηγέτη (Bass & Avolio, 1990: 22). 

Διέκριναν τις συναλλακτικές από τις μετασχηματιστικές μορφές αλλά ταυτόχρονα τις 
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θεωρούσαν και ως αλληλεξαρτώμενες διαστάσεις. Η μετασχηματιστική μορφή 

αλληλεπίδρασης αυξάνει τη συναλλακτική μορφή δημιουργώντας αυξημένα επίπεδα 

προσπάθειας του «ακολούθου» (Geijsel et al., 2003: 230). Επιπλέον η 

μετασχηματιστική ηγεσία βασίζεται σε συναλλακτική μορφή, προκειμένου ο ηγέτης να 

αυξήσει την αποτελεσματικότητα του (Bass & Avolio, 1990: 22).   

Ο Bass ισχυρίστηκε ότι οι ηγέτες μετασχηματισμού μπορούν να είναι 

καθοδηγητές  ή συμμετοχικοί, αυταρχικοί ή δημοκρατικοί ανάλογα με το πλαίσιο 

αναφοράς άσκησης της ηγεσίας. (Leithwood & Jantzi 2005: 178). Ο Bass δίνει το εξής 

σχετικό παράδειγμα: Ο Νέλσον Μαντέλα είναι καθοδηγητικός και μετασχηματιστικός 

όταν δηλώνει "Ξεχάστε το παρελθόν". Μπορεί να είναι συμμετοχικός και 

μετασχηματιστικός όταν υποστηρίζει ενεργά και εμπλέκεται σε ανοικτές, 

πολυφυλετικές διαβουλεύσεις. Μπορεί να είναι καθοδηγητής και συναλλακτικός όταν 

υπόσχεται στους μαύρους καλύτερη στέγαση σε αντάλλαγμα για τις ψήφους τους και 

είναι συμμετοχικός και συναλλακτικός όταν φτάνει σε αμοιβαίες συμφωνίες για να 

μοιραστεί την εξουσία με τη λευκή μειονότητα. Οι ίδιοι ηγέτες μπορούν να ασκούν 

τόσο τη μετασχηματιστική όσο και τη συναλλακτική συμπεριφορά, καθώς και την 

καθοδήγηση και τη συμμετοχή του κοινού (Bass, 1999: 13). Τόσο ο Bass (1987) όσο 

και ο Sergiovanni (1990) θεωρούν ότι οι πρακτικές συναλλαγών είναι κεντρικές στη 

διατήρηση της οργάνωσης - την εκτέλεση των καθημερινών πρακτικών ρουτίνας. 

Τέτοιες πρακτικές δεν ενθαρρύνουν τη βελτίωση. Η μετασχηματιστικότητα παρέχει το 

κίνητρο στους ανθρώπους να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τις πρακτικές τους. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο οι Avolio και Bass (1988) αναφέρονται στον 

μετασχηματιστική ηγεσία ως "προστιθέμενη αξία" (Leithwood & Poplin 1992: 9), ενώ 

περιγράφονται οι ηγετικές συμπεριφορές του μετασχηματιστικού ηγέτη μέσω τεσσάρων 

διαστάσεων (Bass, 1985, Bass & Avolio, 1994). 

Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στην πνευματική παρακίνηση (Inspirational 

Motivation), η οποία εμφανίζεται όταν ο ηγέτης βοηθά τους οπαδούς να καινοτομούν 

(Bass, 1999: 11). Οι συμπεριφορές αυτών των ηγετών ενεργοποιούν τους εργαζόμενους 

με τη δύναμη του δικού τους ενθουσιασμού και τους ωθούν στο να λειτουργούν πάνω 

από τα προβλεπόμενα επίπεδα απόδοσης. Είναι μια σχέση αμοιβαίας παρώθησης και 

εξύψωσης που μετατρέπει τους «ακόλουθους» σε ηγέτες και τους ηγέτες σε φορείς 

ηθικής ανύψωσης των «ακολούθων» (Πασιαρδής, 2012: 20). Οι ηγέτες αυτών των 

χαρακτηριστικών αναπτύσσουν τις ικανότητες των «ακολούθων» τους σε υψηλότερα 

επίπεδα (Geijsel et al., 2003: 230),  ενθαρρύνοντάς τους ενεργά να επανεξετάσουν τις 

υποθέσεις που υποκρύπτουν τα προβλήματα.  Χρησιμοποιούν τη διαίσθηση δίνοντας 
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τις δικές τους μοναδικές και καινοτόμες προοπτικές.  Με αυτόν τον τρόπο  οι πρακτικές 

αυτές δίνουν ώθηση στις  προσπάθειες των «ακολούθων» να καινοτομούν (Bass & 

Avolio, 1990: 22).  

Η δεύτερη διάσταση τονίζει την εμπνευσμένη ενεργοποίηση (Intellectual 

Stimulation) μέσω της δημιουργίας ελκυστικών οραμάτων και των στόχων στους 

«ακολούθους» τους. Μέσα από συζητήσεις, ο μετασχηματιστής ηγέτης  γνωστοποιεί τα 

οράματά του για εφικτό μέλλον με ευχέρεια και εμπιστοσύνη και  εμπνέει ενθουσιασμό 

και αισιοδοξία στους «ακολούθους» του, διατυπώνει πώς μπορεί να επιτευχθεί, θέτει 

ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθηθεί, θέτει υψηλά πρότυπα απόδοσης και 

δείχνει αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη. Οι οπαδοί θέλουν να καθοδηγηθούν με 

τέτοια ηγεσία (Bass, 1999:11). Αυτές οι πρακτικές παρέχουν νόημα και πρόκληση για 

το έργο των «ακολούθων» (Bass & Avolio, 1994. όπ. αναφ. στο  Geijsel et al., 

2003:230). 

Η τρίτη διάσταση δίνει έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση (Individualized 

Consideration), δηλαδή η ικανότητα του ηγέτη  να ενθαρρύνει τους «ακολούθους» να 

του μιλήσουν για τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους, δίνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή στις ανάγκες και τα συμφέροντα κάθε οργανωτικού μέλους. Με την 

καθοδήγηση οι «ακόλουθοι» θα αυξήσουν το προσωπικό τους δυναμικό (Geijsel et al., 

2003: 231). Επιπλέον οι ηγέτες επικεντρώνονται στη διάγνωση των ικανοτήτων τους ∙ 

αναθέτουν, προπονούν, συμβουλεύουν και παρέχουν ανατροφοδότηση για χρήση στην 

προσωπική ανάπτυξη των οπαδών. Αυξάνουν τις ανάγκες και τα επίπεδα εμπιστοσύνης 

των «ακολούθων» για να αναλάβουν μεγαλύτερα επίπεδα ευθύνης. Η ευθύνη του 

«ακολούθου» δεν καλύπτει απλώς τις απαιτήσεις εργασίας του ούτε αποσκοπεί 

αποκλειστικά στη μεγιστοποίηση των επιδόσεων. Αντίθετα, οι «ακόλουθοι» 

αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την προσωπική τους ανάπτυξη (Bass & Avolio, 

1990:22). Αυτό καθίσταται εφικτό επειδή οι ηγέτες αντιλαμβάνονται τις 

εξατομικευμένες ανάγκες των «ακολούθων» τους, τους στηρίζουν και τους προπονούν 

για την ανάπτυξή τους (Bass, 1999: 11).  

Η τέταρτη διάσταση επισημαίνει την εξιδανικευμένη επιρροή (Idealized 

Influence) η οποία πηγάζει από την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του 

μετασχηματιστή ηγέτη ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις ατομικές ανάγκες των 

υφισταμένων του. Οι «ακόλουθοι» εμπνέονται από τον μετασχηματιστή ηγέτη και τον 

ακολουθούν, διότι προκαλεί το θαυμασμό και τον σεβασμό τους επιδεικνύοντας  υψηλά 

ηθικά πρότυπα και αποφεύγοντας  τη χρήση της εξουσίας είτε άσκοπα είτε για 

προσωπικό του όφελος (Geijsel et al., 2003: 230). Επιπλέον οι ηγέτες αποκτούν ισχυρή 
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ατομική αναγνώριση και εμπιστοσύνη από τους «ακολούθους», καθώς διακρίνονται 

από το όραμα τους και την αίσθηση αποστολής (Bass & Avolio,1990:22). Η 

εξιδανικευμένη επιρροή συμπεριλαμβάνει την επιρροή στην ιδεολογία, την επιρροή στα 

ιδανικά. Αρχικά θεωρήθηκε ως υποκατάστατο του όρου «χαρισματικός» για διάφορους 

λόγους, εκ των οποίων οι σημαντικότεροι είναι ότι η έννοια  «χαρισματικός» είχε 

φτάσει να αντιπροσωπεύει πολλές έννοιες στο δημόσιο νου: φαντασμαγορικός, 

συναρπαστικός,  αυτός που μαγνητίζει και προκαλεί δέος. Επίσης ότι, το χάρισμα 

συνδέθηκε πάρα πολύ με τους ηγέτες της δικτατορίας και της ψευτομετασχηματιστικής 

ηγεσίας όπως οι Χουέ Λονγκ, Μπενίτο Μουσολίνι και Αδόλφος Χίτλερ. Επιπλέον ότι, 

το χάρισμα ήταν ένας όρος για μετασχηματιστική ηγεσία που περικλείει την έμπνευση, 

την πνευματική διέγερση και την εξατομικευμένη σκέψη (House, 1995, Conger & 

Kanungo, 1988). Έτσι, οι Bass & Avolio (1990a), για ερευνητικούς σκοπούς, δηλώνουν 

ότι ο όρος «εξιδανικευμένη επιρροή» αντικατέστησε τον χαρισματικό παράγοντα  

(Bass, 1999: 18,19).  

Επιπλέον, ο Bass (1985, όπ.  αναφ. στο Καντάς, 1998: 176) τονίζει ότι δεν 

πρέπει η μετασχηματιστική ηγεσία να ταυτίζεται απόλυτα με την χαρισματική. Το 

«χάρισμα» αποτελεί απαραίτητη  προϋπόθεση για να υπάρξει μετασχηματιστική 

ηγεσία, αλλά από μόνο του δεν αρκεί. Αναγνωρίζει ότι κύριο χαρακτηριστικό της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι η επιτυχία του ηγέτη να κάνει τους «ακολούθους» του 

να υπερβούν το στενό ατομικό τους συμφέρον  και να εργαστούν για το συμφέρον του 

οργανισμού.  Αυτό το επιτυγχάνει,  διότι έχει καταφέρει να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι 

συνείδηση της αξίας και της σημασίας που έχουν τα αποτελέσματα του έργου τους. 

Σύμφωνα, όμως, με τον Σαρμανιώτη (2012: 357) οι δύο τύποι ηγεσίας -η χαρισματική 

και η μετασχηματιστική- ταυτίζονται στη βάση πέντε χαρακτηριστικών που διακρίνουν 

τον χαρισματικό ηγέτη και είναι η αυτοπεποίθηση, η ύπαρξη οράματος, η δέσμευσή του 

στην υλοποίησή του, η μη συμβατική συμπεριφορά του και η υιοθέτηση του ρόλου του 

«παράγοντα αλλαγής» (change agent)  και όχι του ρόλου ως διατηρητή της παρούσας 

κατάστασης (status quo). 

 Ο Leithwood (1992) εφάρμοσε τη θεωρία του μετασχηματισμού στον χώρο της 

εκπαίδευσης. Η προσέγγισή του αφορά το σχολείο ως «οργανισμό», που οφείλει να 

μετασχηματιστεί, αλλά κυρίως αφορά τους  εκπαιδευτικούς  οι οποίοι αναλαμβάνουν 

τον ρόλο του ηγέτη. Συγκεκριμένα καθόρισε τους στόχους της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας ως ανάπτυξης και διατήρησης μιας συνεργατικής σχολικής κουλτούρας που 

προωθεί την ανάπτυξη του προσωπικού (Taylor et al., 2004: 257). Βασιζόμενος στα 

έργα του Burns (1978), Bass (1985) και των Bass & Avolio (1994) δημιούργησε ένα 
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πρότυπο για τη σχολική ηγεσία. Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει έξι παράγοντες που 

αποτελούν τη μετασχηματιστική ηγεσία (Jantzi & Leithwood, 1996. όπ. αναφ. στο 

Ckolia et al., 2014:71):  

 Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στον εντοπισμό και την άρθρωση ενός 

οράματος. Ο ηγέτης στοχεύει στον εντοπισμό νέων ευκαιριών για το σχολείο του και 

στην ανάπτυξη, την άρθρωση και την έμπνευση των «ακολούθων» με ένα όραμα για το 

μέλλον (Ckolia et al., 2014:71). Μελέτες στην ηγεσία μετασχηματισμού περιγράφουν 

τον ηγέτη ως αυτόν που κατέχει το όραμα και τον σκοπό της οργάνωσης. Ειδικότερα ο  

DePree (1988) υποστήριξε: «Η πρώτη ευθύνη ενός ηγέτη είναι να ορίσει την 

πραγματικότητα». Ο Bennis (1994) έγραψε ότι οι ηγέτες «διαχειρίζονται το όνειρο». Ο 

Manasse (1986) ορίζει το όραμα  ως «τη δύναμη που διαμορφώνει το νόημα για τους 

ανθρώπους μιας οργάνωσης» (Matthew, 2016: 52). Όταν τα οράματα έχουν αξία, 

οδηγούν σε άνευ όρων δέσμευση και  παρέχουν επιτακτικούς σκοπούς για συνεχή 

επαγγελματική ανάπτυξη. Επιπλέον ο εμπνευσμένος χαρακτήρας του οράματος δύναται 

να δημιουργήσει συναισθηματική διέγερση (Leithwood & Jantzi, 2002: 373).  

 Στον δεύτερο παράγοντα ο ηγέτης στοχεύει στην προώθηση της αποδοχής των 

στόχων της ομάδας. Προωθείται η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού και η παροχή 

βοήθειας σε αυτούς για να συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων (Ckolia et 

al., 2014: 71).  Οι στόχοι της ομάδας που είναι κοινής ιδεολογικής φύσης είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμοι για την ανάπτυξη ταυτότητας ομάδας. Η ενθάρρυνση για προσωπική 

υιοθέτηση οργανωτικών στόχων, αυξάνει  τη σαφήνεια των στόχων και τους καθιστά 

προκλητικούς και εφικτούς (Leithwood & Jantzi, 2002: 373).  

 Στον τρίτο παράγοντα παρέχεται εξατομικευμένη υποστήριξη εκ μέρους του 

ηγέτη που υποδηλώνει σεβασμό για μεμονωμένα μέλη του προσωπικού και ανησυχία 

για τα προσωπικά συναισθήματα και τις ανάγκες τους (Ckolia et al., 2014: 71). 

 Στον τέταρτο παράγοντα επιχειρείται η διανοητική διέγερση. Συμπεριφορά εκ 

μέρους του ηγέτη που προκαλεί το προσωπικό να επανεξετάσει μερικές από τις 

υποθέσεις σχετικά με το έργο τους και να σκεφτεί πως μπορεί να εκτελεστεί (Ckolia et 

al., 2014: 71). Μια τέτοια διέγερση φαίνεται πιθανό να προσελκύσει την προσοχή των 

«ακολούθων» στις αποκλίσεις μεταξύ των τωρινών και των μελλοντικών επιθυμητών 

πρακτικών και να κατανοήσει τον πραγματικά προκλητικό χαρακτήρα των στόχων 

αλλαγής σχολείου. Στο βαθμό που μια τέτοια διέγερση δημιουργεί αντιλήψεις για μια 

δυναμική και μεταβαλλόμενη δουλειά για τους «ακολούθους», θα πρέπει να ενισχύσει 

και τις διαδικασίες συναισθηματικής διέγερσης. (Leithwood & Jantzi, 2002: 374).  
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 Στον πέμπτο παράγοντα παρέχεται κατάλληλο μοντέλο συμπεριφοράς του ηγέτη, 

η οποία αποτελεί παράδειγμα για να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι και η οποία  είναι 

σύμφωνη με τις αξίες που ο ηγέτης αναλαμβάνει (Ckolia et al., 2014: 71). 

 Στον έκτο παράγοντα διαμορφώνονται προσδοκίες υψηλής απόδοσης από τον 

ηγέτη για αριστεία, ποιότητα και υψηλή απόδοση του προσωπικού (Jantzi & 

Leithwood, 1996. όπ. αναφ. στο Ckolia et al., 2014: 71). Οι προσδοκίες αυτού του 

είδους βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να δουν τον προκλητικό χαρακτήρα των στόχων 

που επιδιώκονται στο σχολείο τους. Μπορούν επίσης να οξύνουν τις αντιλήψεις τους 

σχετικά με τη διαφορά ανάμεσα στους επιδιωκόμενους στόχους της σχολικής μονάδας 

και στους παροντικούς (Leithwood & Jantzi, 2002: 373).  

 Το παραπάνω μοντέλο δεν προϋποθέτει ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας 

μόνος του θα παρέχει την ηγεσία που δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Η ηγεσία μπορεί 

να επιμερίζεται, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στο  διευθυντή (Leithwood & 

Jantzi, 2000a · Louis & Marks, 1998 · Ogawa & Bossert, 1995). Επιπλέον το μοντέλο 

επιδιώκει να επηρεάσει τους ανθρώπους με την οικοδόμηση από τη βάση προς τα πάνω 

και όχι από την κορυφή προς τα κάτω, διότι βασίζεται στην κατανόηση των αναγκών 

του καθενός «ακόλουθου» και όχι στο «συντονισμό και τον έλεγχο» αυτών. Αυτό 

καθίσταται σαφές με τα στοιχεία της συμπεριφοράς του ηγέτη, όπως η εξατομικευμένη 

στήριξη, η πνευματική (διανοητική)  διέγερση και το προσωπικό όραμα  (Hallinger, 

2003: 337).  

 Μετά την αναφορά των χαρακτηριστικών στοιχείων του μετασχηματιστικού 

μοντέλου ηγεσίας και προς επίρρωση της άποψής μας για την αναγκαιότητα ύπαρξης 

μετασχηματιστών ηγετών στα σύγχρονα σχολεία, ακολουθεί η ενότητα που αναφέρεται 

στη μεθόδευση της λειτουργικής άσκησης και αποτελεσματικότητας του 

μετασχηματιστικού μοντέλου ηγεσίας.  

 

1.3.2. Μεθόδευση λειτουργικής άσκησης του μετασχηματιστικού μοντέλου 

 

  Στο μοντέλο του Leithwood, που προαναφέρθηκε, περιλαμβάνονται τρεις ανώτερες 

κατηγορίες ηγετικών πρακτικών καθεμιά από τις οποίες περιλαμβάνει μερικές πιο 

συγκεκριμένες διαστάσεις: α) καθορισμός κατευθύνσεων β) ανάπτυξη των ανθρώπων 

και γ) επανασχεδιασμός της οργάνωσης.  Ο μετασχηματιστής  ηγέτης, προκειμένου να 

επιτύχει τους στόχους της εκπαιδευτικής οργάνωσης προβαίνει στις ακόλουθες 

ενέργειες. Η πρώτη ενέργεια αναφέρεται στον καθορισμό κατευθύνσεων, ο οποίος  
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περιλαμβάνει την άρθρωση του οράματος και τη δέσμευση των «ακολούθων» σε αυτό, 

την προώθηση της αποδοχής των στόχων με την προοπτική της παρακίνησης και τη 

δημιουργία προσδοκιών υψηλών επιδόσεων (Leithwood & Jantzi, 2002: 373). 

Συγκεκριμένα ως προς τον καθορισμό κατευθύνσεων ο μετασχηματιστής ηγέτης.  

           α) Κατευθύνει τους προσωπικούς στόχους των «ακολούθων» του στην 

υποστήριξη των στόχων και του οράματος της σχολικής μονάδας, μέσα σε ένα κλίμα 

που προάγει την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία (Bass, 1985). Με τον τρόπο αυτό, 

πραγματοποιείται σύνδεση ανάμεσα στο ενδιαφέρον των «ακολούθων» για προσωπική 

ανάπτυξη με το συμφέρον της ομάδας και του οργανισμού. Το όραμα αυτό πρέπει να 

είναι «σαφές, κατανοητό, αποδεκτό από όλους, σύμφωνο με τις αξίες και τις ανάγκες 

της τοπικής κοινωνίας και με τις αρχές της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008: 220). Αυτό οδηγεί στην εσωτερίκευση της οργανωτικής 

κουλτούρας και στην πλήρη ταύτιση του εργαζομένου με τον οργανισμό. (Βασιλειάδου 

& Διερωνίτου, 2014: 95-96). Η οικοδόμηση κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των μελών 

του προσωπικού του σχολείου σχετικά με τους σκοπούς τους δημιουργεί υψηλά 

επίπεδα δέσμευσης για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Τέτοιοι σκοποί σχετίζονται 

συνήθως με συνεργατικές σχολικές κουλτούρες (Leithwood & Jantzi, 1990: 254). Οι 

συνεργατικές κουλτούρες οδηγούν σε οργανωτική δέσμευση, όπου τα εμπλεκόμενα 

μέλη επιθυμούν να είναι ενεργά παίκτες σε αυτήν την οργάνωση, να έχουν αντίκτυπο 

σε αυτό που συμβαίνει σε αυτήν, να αισθάνονται ότι έχουν υψηλή θέση μέσα σε αυτήν 

και είναι διατεθειμένοι να συνεισφέρουν πέρα από αυτό που αναμένεται από αυτούς 

Bogler & Somech, (2004, όπ. αναφ. στο Hulpia & Devos, 2010: 567).  

              β) Ενθαρρύνει τους «ακολούθους» να θέτουν σχετικά δύσκολους, άμεσους και 

μακροπρόθεσμους στόχους (Leithwood & Jantzi, 1990: 253).  Οι σχετικά σαφείς στόχοι 

παρέχουν μια πιο σαφή βάση για την αυτοαξιολόγηση από ό,τι οι διφορούμενοι στόχοι. 

Οι μετρίως δύσκολοι στόχοι είναι περισσότερο παρακινητικοί από εκείνους που 

φαίνονται τετριμμένοι λόγω της απλότητας τους ή φαίνονται μη ρεαλιστικοί εξαιτίας 

της δυσκολίας τους (Leithwood  & Steinbach, 1991: 226-227). Οι σχετικά άμεσοι ή 

εγγύτατοι στόχοι χρησιμεύουν ως μεγαλύτερα διεγερτικά για τη δράση από τους 

απομακρυσμένους στόχους (Bandura, 1977). Ο μετασχηματιστής ηγέτης θέτει τους 

στόχους της σχολικής οργάνωσης στους «ακολούθους» με σαφήνεια, εξηγώντας τους 

σκοπούς του. Ο δημόσιος χαρακτήρας μιας τέτοιας αλληλεπίδρασης δημιουργεί πίεση 

σε όλους τους εμπλεκόμενους για να θέτουν  στόχους που φαίνονται χρήσιμοι για την 

οργάνωση (Leithwood & Jantzi, 1990: 253). Οι μετασχηματιστές  σχολικοί ηγέτες 

μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση ότι αυτοί οι αναπτυξιακοί στόχοι είναι σαφείς, 
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και αρκετά φιλόδοξοι ώστε να είναι προκλητικοί αλλά όχι μη ρεαλιστικοί (Leithwood 

& Poplin, 1992: 10). Οι υψηλοί αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικοί στόχοι παρακινούν 

θετικά τους «ακολούθους» (Oldham, 1976, όπ. αναφ. στο Παπακωνσταντίνου & 

Αναστασίου, 2013: 178). Η παρακίνηση συμβάλλει στην επαγγελματική ικανοποίηση 

των «ακολούθων» και οδηγεί στην επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας 

(Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013: 181).  

              γ) Αξιοποιεί τις ικανότητες όλων των εκπαιδευτικών. Είναι σημαντικό να 

αναδύονται οι κλίσεις και οι  ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε εργαζομένου, διότι με τις 

κατάλληλες αρμοδιότητες που μπορεί να του δώσει ο μετασχηματιστής ηγέτης, θα 

μπορέσει να ηγηθεί στον τομέα που ξεχωρίζει και να αποδώσει τα μέγιστα, με την 

εμπλοκή και τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων, οι οποίοι κατανοούν τις 

οποιεσδήποτε δράσεις υλοποιούν, δεσμεύονται και ηθικά  απέναντι τους και εν τέλει τις 

εφαρμόζουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα (Θεοφιλίδης, 2012: 209). Κατά τη 

διάρκεια των δράσεων ο μετασχηματιστής ηγέτης προλαμβάνει  τα λάθη και προσπαθεί 

να τα ελαχιστοποιήσει μέσω της πρόβλεψης και της διαρκούς διάγνωσης. Ακόμα και 

όταν εμφανίζονται αυτά ο μετασχηματιστής ηγέτης δίνει  βαρύτητα στη μετατροπή 

αυτών σε μαθησιακή εμπειρία και όχι σε τιμωρία ή αρνητική κριτική στον υφιστάμενο. 

Με την μετατροπή της αποτυχίας σε μαθησιακή ευκαιρία οδηγείται όλη η σχολική 

οργάνωση σε ανάπτυξη (Bass & Avolio, 1990: 22). Η υψηλή απόδοση οφείλεται επίσης 

στην ταύτιση των κινήτρων του μετασχηματιστή ηγέτη με αυτά των «ακολούθων» του 

οπότε από κοινού προσπαθούν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό για τη σχολική 

μονάδα. Έτσι, η βελτίωση αυτή δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να 

αναπτυχθούν νέες ιδέες τόσο για την ηγεσία του σχολείου όσο και για την ανάπτυξή 

του και σε όλο αυτό μπορούν να βοηθήσουν οι συνεργατικές διαδικασίες, καθώς 

παρέχουν στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηγεσία και να 

ασκήσουν ηγετικό ρόλο (Βασιλειάδου & Διερωνίτου, 2014: 94). Αυτό καθίσταται 

σαφές μέσα από την προώθηση της συμμετοχής σε μια προσπάθεια προσέγγισης από τη 

«βάση προς την  κορυφή. Έτσι, η μετασχηματιστική ηγεσία δεν προέρχεται 

αποκλειστικά και μόνο από το διευθυντή αλλά και από τους εκπαιδευτικούς, μέσα από 

πρωτοβουλίες που τους δίνονται (Leithwood & Jantzi, (2000. όπ. αναφ. στο 

Βασιλειάδου & Διερωνίτου, 2014: 94).   

            Η δεύτερη ενέργεια επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των  ανθρώπων από τη 

μεριά του μετασχηματιστή ηγέτη, την παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης, 

πνευματικής διέγερσης και μοντελοποίηση σημαντικών αξιών και πρακτικών 
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(Leithwood & Jantzi, 2002: 373). Συγκεκριμένα ως προς την ανάπτυξη των 

«ακολούθων» του ο μετασχηματιστής ηγέτης:  

1) Παρέχει  εξατομικευμένη υποστήριξη, η οποία είναι ένδειξη ότι σέβεται και 

ανησυχεί για τα προσωπικά συναισθήματα και τις ανάγκες των «ακολούθων» του. Αυτή 

η διάσταση είναι πιθανό να επηρεάσει τις πεποιθήσεις του περιβάλλοντος, 

εξασφαλίζοντας στους «ακολούθους» ότι τα προβλήματα που πιθανόν να συναντήσουν 

κατά την αλλαγή των πρακτικών τους θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους ρόλους 

ηγεσίας και θα καταβληθούν προσπάθειες για να τους βοηθήσουν (Leithwood & Jantzi, 

2002: 374). 2) Αυξάνει  τις ανησυχίες των «ακολούθων» (σύμφωνα με την ιεραρχία των 

αναγκών του Maslow) από τις ανάγκες για ασφάλεια στις ανάγκες για επίτευξη και 

αυτοεκτίμηση. Επιπλέον αυξάνει  την ευαισθητοποίησή και τη συνείδηση τους στο τι 

είναι πραγματικά σημαντικό και τους μετακινεί  πέρα από το δικό τους συμφέρον για το 

καλό των μεγαλύτερων οντοτήτων στις οποίες ανήκουν. Ο μετασχηματιστής  ηγέτης 

παρέχει στους οπαδούς ένα σκοπό γύρω από τον οποίο μπορούν να συνεργαστούν 

(Leithwood & Jantzi, 2005: 177). Για την επιτυχία των στόχων ενισχύει τις ατομικές 

και συλλογικές ικανότητες που ασκούνται. Τα μέλη της οργάνωσης αξιοποιούν τις 

ικανότητες αυτές κατά τον προσδιορισμό των προς επίτευξης στόχων της οργάνωσης 

αλλά και κατά την διάρκεια των πρακτικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 

επίτευξή τους  (Leithwood & Jantzi, 1990: 252). Ο Bandura (1986) τόνισε  ότι οι  

άνθρωποι που βλέπουν τους εαυτούς τους ως ικανούς για αποτελεσματικότητα 

επιδεικνύουν ενδιαφέρον για  συμμετοχή σε δραστηριότητες. Ενισχύουν τις 

προσπάθειές τους όταν οι επιδόσεις τους υπολείπονται των στόχων τους, 

αντιμετωπίζουν δυνητικά απειλητικά καθήκοντα χωρίς ανησυχία. Μια τέτοια 

αυτοπεποίθηση δημιουργεί επιτεύγματα. Οι πρακτικές ηγεσίας που σχετίζονται με την 

πνευματική διέγερση φαίνεται πιθανό να επηρεάσουν θεωρητικά αυτή την πηγή 

κινήτρων ή δεσμεύσεων των εκπαιδευτικών (Geijsel et al., 2003: 233). 3) Καθορίζει 

παραδείγματα για τους «ακολούθους» συνεπή με τις αξίες που πρεσβεύει και  με αυτόν 

τον τρόπο στοχεύει στην ενίσχυση των πεποιθήσεων των «ακολούθων» σχετικά με τις 

δικές τους ικανότητες και  την αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας τους. Η 

μοντελοποίηση αυτή  μπορεί να συμβάλλει σε διαδικασίες συναισθηματικής διέγερσης 

δημιουργώντας αντιλήψεις για μια δυναμική και μεταβαλλόμενη δουλειά. (Leithwood 

& Jantzi, 2002: 374).  

               Η τρίτη ενέργεια τονίζει τον επανασχεδιασμό του οργανισμού 

περιλαμβάνοντας την οικοδόμηση μιας συλλογικής κουλτούρας, τη δημιουργία και τη 

διατήρηση κοινών δομών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων και την οικοδόμηση 
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σχέσεων με τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα. Ο μετασχηματιστής ηγέτης έχει 

ως στόχο την ανάπτυξη κοινών κανόνων, αξιών, πεποιθήσεων και συμπεριφορών 

μεταξύ του προσωπικού και την προώθηση της αμοιβαίας φροντίδας και εμπιστοσύνης 

μεταξύ του προσωπικού. Αυτό θα  συμβάλλει  στη δέσμευση των εκπαιδευτικών μέσω 

της επιρροής τους στην κατανόηση των στόχων που επιδιώκει το σχολείο από τους 

δασκάλους και τη σημασία αυτών των στόχων, λόγω της ευρείας συμμετοχής τους. 

Επιπλέον η παροχή ευκαιριών για  συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων συμβάλλει στις 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών ότι είναι σε θέση να διαμορφώσουν το πλαίσιο της 

αλλαγής για να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες (Leithwood & Jantzi, 2002: 374). 

Αυτό οδηγεί τους «ακολούθους» σε μια θετική στάση απέναντι στις προτεινόμενες 

αλλαγές και καινοτομίες στη σχολική μονάδα. Η αλλαγή είναι αναγκαία για τους 

εργαζόμενους, ώστε να αποφεύγονται τα αισθήματα αποθάρρυνσης, ματαίωσης ή 

πλήξης. Η αλλαγή πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους 

μαθητές και συγχρόνως να προσδίδει  ικανοποίηση στους εκπαιδευτικούς  από την 

εργασία τους (Πασιαρδής, 2015α: 123). Ο Plant (1987 όπ. αναφ. στο Πασιαρδής, 

2015:127) έχει εντοπίσει ως συχνές αιτίες αντίστασης των ανθρώπων στις αλλαγές τον 

φόβο για το άγνωστο και την αποτυχία του εγχειρήματος. Παρουσιάζουν απροθυμία για 

πειραματισμό και απειλούνται από την αλλαγή όταν δεν είναι ξεκάθαρα τα οφέλη από 

αυτήν. Επίσης άλλοι παράγοντες, όπως η απουσία διαπροσωπικών σχέσεων και οι 

νόρμες μεταξύ των συναδέλφων καθιστούν αρνητικούς τους εκπαιδευτικούς απέναντι 

στην αλλαγή. Ο Morrison (1998. όπ. αναφ. στο Πασιαρδής, 2015:130-134) αναφέρει 

τρόπους κάμψης της αντίστασης στην αλλαγή, μέσα στην σχολική μονάδα, με έναν 

ηγέτη ο οποίος δίνει έμφαση στην παρακίνηση και την ικανοποίηση των αναγκών των 

εκπαιδευτικών καθώς επίσης και στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων  και 

συνεργασίας. 

   

1.3.3. Λειτουργική αποτελεσματικότητα του μοντέλου της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας 

 

Η μετασχηματιστική ηγεσία χαρακτηρίστηκε από τον Bass (1985) ως η πιο 

αποτελεσματική ηγεσία για την επιτυχία ενός οργανισμού (Ckolia et al., 2014: 70).  Τα 

στοιχεία της έρευνας  των Bass & Avolio (1990:23) δείχνουν ότι οι ηγέτες 

μετασχηματισμού είναι πιο αποτελεσματικοί από τους συναλλακτικούς ηγέτες 

ανεξάρτητα από το πώς έχει οριστεί ή μετρηθεί η «αποτελεσματικότητα». Σε μια 
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σύνθεση διαφόρων μελετών σχετικά με την επίπτωση που έχει ο  μετασχηματιστικής 

ηγέτης, ο Leithwood (1994) υπογραμμίζει τα «ανθρώπινα αποτελέσματα» ως ένα  

ακρογωνιαίο λίθο του μοντέλου ηγεσίας μετασχηματισμού, μέσα από τις εμπειρικές 

τους έρευνες σχετικά με την αναδιάρθρωση των σχολείων, με την εφαρμογή του 

μετασχηματιστικού μοντέλου,  διαπίστωσαν αλλαγές συμπεριφοράς και υιοθέτηση 

νέων προγραμμάτων και τεχνικών  διδασκαλίας. Αυτά τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται 

μέσω της προώθησης των στόχων της ομάδας, της μοντελοποίησης της επιθυμητής 

συμπεριφοράς για τους άλλους, της παροχής πνευματικής τόνωσης και της 

εξατομικευμένης στήριξης (Hallinger, 2003: 338-339).   

Η ανωτέρω άποψη ενισχύθηκε και από συμπεράσματα άλλων σχετικών ερευνών 

(Bogler, 2001; Day et al., 2001, Fullan, 2002) από τα οποία προκύπτει ότι η 

μετασχηματιστική ηγεσία αλλάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις σχολικές 

συνθήκες, τη δέσμευσή τους για  την αλλαγή και την οργανωτική μάθηση που λαμβάνει 

χώρα ( Hallinger, 2003: 339). Επιπλέον, σύμφωνα με  τους Day et al., 2001 & Fullan, 

2002, η μετασχηματιστική ηγεσία επηρεάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 

με τη βελτίωση στην εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών και των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις βελτιώσεις των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων (Θεοφιλίδης, 2012: 212). Οι συνεργατικές διαδικασίες που ενυπάρχουν 

στην προσέγγιση της έρευνας για τη βελτίωση του σχολείου προσφέρουν την ευκαιρία 

στους εκπαιδευτικούς να σπουδάσουν, να μάθουν, να μοιραστούν και να αναλάβουν 

ηγεσία ( Hallinger, 2003: 340). 

 Γενικότερα, οι θεωρίες της ηγεσίας μετασχηματισμού υποστηρίζουν ότι, μεταξύ 

των πιο άμεσων αποτελεσμάτων της, το κίνητρο και η δέσμευση των εργαζομένων 

οδηγούν στο είδος της πρόσθετης προσπάθειας που απαιτείται για σημαντική οργανωτική 

αλλαγή (Yukl, 1989. όπ. αναφ. στο Geijsel et al., 2003: 229). Μελέτες (Geijsel et al., 

2003: 231,248) εφαρμογής της μετασχηματιστικής ηγεσίας σε σχολεία στις Κάτω Χώρες 

έχουν γενικά επιβεβαιώσει την οικοδόμηση οράματος, την πνευματική διέγερση και την 

εξατομικευμένη υποστήριξη. Η  δόμηση του οράματος και η πνευματική διέγερση 

επηρέασαν τις πεποιθήσεις του σχολικού περιβάλλοντος και τους προσωπικούς στόχους 

για τη μεσολάβηση της μετασχηματιστικής ηγετικής επιρροής στις επιπλέον προσπάθειες 

των εκπαιδευτικών. Η διάσταση της οικοδόμησης του οράματος της μετασχηματιστικής  

ηγεσίας είναι η διάσταση ηγεσίας που επηρέασε τους προσωπικούς στόχους και  τη 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, ενώ  η πνευματική διέγερση επηρέασε περισσότερο τις 

πεποιθήσεις της ικανότητας (Geijsel et al., 2003: 231, 248). Σχετικές μελέτες έδειξαν τη 

σχέση μεταξύ της μετασχηματιστικής ηγεσίας των διευθυντών των σχολείων και της 
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ικανοποίησης από την εργασία των εκπαιδευτικών (Afsheen, Rabis, & Arshad, 2010) 

ειδικότερα όταν είναι σαφής η ηθική διάσταση αλλά και η ηθική προοπτική της σχέσης 

αυτής. 

 

1.4 Δομικά χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα της ηθικής ηγεσίας 

 

Συγκεκριμένα για τις  έννοιες «ηθική»  και  «αξίες»  δεν υπάρχει σαφής ορισμός που να 

αποδίδει πλήρως τα νοήματα που εμπεριέχονται. Ωστόσο η ηθικότητα έχει δύο όψεις: 

την υποκειμενική και την αντικειμενική. Η υποκειμενική ηθικότητα είναι η εσωτερική 

υπακοή του ανθρώπου σε ένα ατομικό  κώδικα συμπεριφοράς. Η αντικειμενική 

ηθικότητα αναφέρεται σε στάσεις και συμπεριφορές που αποδέχεται  η πολιτισμική 

ομάδα στην οποία ανήκει το άτομο (Fontana, 1996: 285). Ο Κομφούκιος περιγράφει 

την ηθική σε σχέση με τις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ ο Αριστοτέλης επικεντρώνεται 

στην ηθική ως ατομικό χαρακτηριστικό ενός ατόμου. Σύμφωνα με αυτό οι ενάρετες 

πράξεις προκύπτουν από ένα άτομο που είναι ενάρετο. Το ηθικό άτομο ενεργεί 

σύμφωνα με το σωστό τρόπο αξιολογεί τις συνθήκες και περιμένει την κατάλληλη 

στιγμή να πράξει το καλό (Benetatou, 2012: 135).  

Στη βιβλιογραφία της εκπαιδευτικής ηθικής ηγεσίας συναντώνται οι έννοιες 

ethical και moral ως συνώνυμες. Η ηθική ηγεσία (ethical leadership) στηρίζεται στην 

έννοια του καθήκοντος και της προσωπικής ευθύνης και αναφέρεται σε κανόνες που 

παρέχονται από μια εξωτερική πηγή. Η ηθική (moral leadership) ηγεσία συνεπάγεται 

την ανάπτυξη αρετής ή ηθικού χαρακτήρα δηλαδή αναφέρεται  στις αρχές του ατόμου 

σχετικά με το σωστό και το  λάθος  (Rucinski  & Bauch, 2006: 491). 

Μέσα από εκτενή ανασκόπηση των σχετικών κοινωνικο-επιστημονικών 

βιβλιογραφιών που έχουν συνδέσει την ηθική και την ηγεσία, οι Brown, Trevino, & 

Harrison, 2005,  Trevino, Brown, & Hartman, 2003 and Trevino, Hartman, & Brown, 

2000 υιοθέτησαν τον εξής ορισμό της ηθικής ηγεσίας: «η  επίδειξη κανονικά 

κατάλληλης συμπεριφοράς μέσω προσωπικών ενεργειών και διαπροσωπικών σχέσεων 

και η προώθηση αυτής της συμπεριφοράς στους οπαδούς μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας, 

ενίσχυσης και λήψης αποφάσεων» (Brown et αl., 2005, όπ. αναφ. στο Brown & Trevino, 

2006: 595). Επί του θέματος αυτού ο Sergiovanni (1992) υποστήριξε τη θεωρία της 

ηθικής ηγεσίας που δίνει έμφαση στα συναισθήματα, στην ένταξη στην ομάδα, στην 

ηθική, στο καθήκον και την υποχρέωση  (Wong, 1998: 114). Μια τέτοια ηγεσία 

επικεντρώνεται στις ανθρώπινες διαστάσεις των οργανώσεων και στοχεύει στην 
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οικοδόμηση κοινού οράματος και στόχων. Οι Sergiovanni, 1991, Sergiovanni & 

Corbally, 1986, Vaill, 1986 θεωρούν ότι μια ηγεσία που βασίζεται σε αξίες δεσμεύει τα 

μέλη της οργάνωσης και τον ηγέτη σε μια κοινή διαθήκη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

εστίασής της σε αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς και όχι σε κανόνες, κανονισμούς και 

πολιτικές. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι  η ηθική ηγεσία δεν πρέπει να αντικαταστήσει τους 

κανόνες, τις ρυθμίσεις και τις πολιτικές, αλλά να τις συμπληρώσει και να τις 

εμπλουτίσει. Μια τέτοια ηγεσία επηρεάζει και την κουλτούρα της οργάνωσης, η οποία 

είναι πιο συγκροτημένη για να επιφέρει διαρκή αλλαγή (Wong, 1998: 114). Η ηθική 

ηγεσία που προτείνεται από τον Sergiovanni έχει διπλή σημασία: αφενός την 

προσπάθεια του ηγέτη να αναπτύξει την αίσθηση της δικαιοσύνης, της υποχρέωσης και 

της καλοσύνης των υφισταμένων ως κίνητρα για  δράση και εργασία και αφετέρου την 

ηθική στάση εκ μέρους του ηγέτη που κρίνεται απαραίτητη για την παρακίνηση των 

οπαδών προς μια ηθική πορεία  Ως εκ τούτου, η ηθική ηγεσία θα μπορούσε να 

αποτελέσει παράλληλα έναν κινητήριο και σταθεροποιητικό παράγοντα στη διατήρηση 

της απόδοσης των σχολείων (Wong, 1998: 118,122). Η προσέγγιση του μοντέλου 

αυτού ομοιάζει με το μετασχηματιστικό μοντέλο  με τη διαφορά ότι η ηθική ηγεσία 

βασίζεται σε πιο ισχυρή βάση αξιών (Bush & Glover, 2003: 17).   

Η συμπεριφορά του ηθικού ηγέτη πρέπει να είναι σταθερή σε καταστάσεις και 

να έχει διάρκεια στον χρόνο. Οι Brown et αϊ. (2005) & Brown και Trevino (2006) 

υποστηρίζουν σε έρευνά τους ότι τα τρία γνωρίσματα  της  ευσυνειδησίας, της 

συναίνεσης και του νευρωτισμού  μπορούν να αναγνωρίσουν ή όχι την ύπαρξη ηθικής 

ηγεσίας και αποτελούν προϋποθέσεις για το  χαρακτηρισμό  της ως τέτοιας (Walumbwa 

& Schaubroeck, 2009: 1275). Τα άτομα που είναι συναινετικά είναι πιο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν εποικοδομητικές τακτικές για να βοηθήσουν άλλους (Jensen-

Campbell & Graziano, 2001), και ανησυχούν περισσότερο για την σωστή και 

ανθρώπινη μεταχείριση των ανθρώπων (Brown et al. 2005). Οι Costa & McCrae, 1992, 

Tobin, Graziano, Vanman, & Tassinary, 2000 επισημαίνουν ότι οι συναινετικοί 

άνθρωποι είναι  ευαίσθητοι, εξυπηρετικοί, ειλικρινείς, αξιοπρεπείς, αξιόπιστοι, 

δείχνουν κατανόηση και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων και 

γενικά είναι αρεστοί. Αυτή η συμπεριφορά αποτελεί βασικό στοιχείο της ηθικής 

ηγεσίας και συμβάλλει στην αναγνώριση της. Υπάρχουν εμπειρικές ενδείξεις που 

συνδέουν τη συναινετικότητα με την ηθική (Walumbwa & Schaubroeck, 2009:1277), 

αλλά και με την μετασχηματιστική ηγεσία ( Rubin, Munz & Brommer, 2006, όπ. αναφ. 

στο Brown & Trevino, 2006:603). Ωστόσο οι McClelland & Boyatzis (1982) 

επισημαίνουν ότι η συναινετικότητα μπορεί να αποτελέσει και εμπόδιο στην 
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αποτελεσματικότητα του ηθικού ηγέτη∙ μπορεί να υπονομεύσει την αντικειμενικότητα 

του σε καταστάσεις που απαιτούν από τον ηγέτη να  αποκλίνει από αυτό που η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί αποδεκτό. Ένας ηθικός ηγέτης που επιθυμεί να 

διατηρήσει  την ηθική του στάση πρέπει να αποδεχτεί ότι  θα γίνει εν συντομία 

αντιδημοφιλής με τους συναδέλφους του. (Walumbwa & Schaubroeck, 2009: 1277). Οι 

άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από υψηλό νευρωτισμό βιώνουν πιο συχνά και πιο 

έντονα αρνητικά συναισθήματα, όπως το άγχος και ο θυμός. Έρευνα απέδειξε  ότι οι 

ομάδες που χαρακτηρίζονται από νευρωτισμό τείνουν να είναι πιο αμυντικές στις 

κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις (Barrett & Pietromonaco, 1997) και εκδηλώνουν πιο 

εύκολα διαπροσωπικές συγκρούσεις (Brissette & Cohen, 2002). Οι Lim και Ployhart 

(2004) κατέληξαν έπειτα από έρευνα ότι οι ηγέτες που χαρακτηρίζονται από 

νευρωτισμό βαθμολογούνται από τους «ακολούθους» χαμηλότερα ως ηθικοί ηγέτες, 

διότι η ηθική ηγεσία απαιτεί ικανότητα επικοινωνίας με τρόπο που να επηρεάζει τους 

οπαδούς να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις σωστές συμπεριφορές και να επιδοκιμάζουν 

τις ανήθικές (Walumbwa & Schaubroeck, 2009: 1278) διαμορφώνοντας ανάλογα ηθικά 

πρότυπα. Τα ηθικά πρότυπα ρόλων, το ηθικό πλαίσιο του οργανισμού, δηλαδή το ηθικό 

κλίμα  που υποστηρίζει την ηθική συμπεριφορά και η ηθική αντιμετώπιση των 

ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο ηγέτης, αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τις 

αντιλήψεις των εργαζομένων για έναν ηγέτη ως ηθικό ηγέτη (Brown & Trevino, 2006: 

600). Οι ηγέτες πρέπει να αποτελούν βασική πηγή ηθικής καθοδήγησης για τους 

«ακολούθους» τους. Ο Trevino και οι συνάδελφοί του (2003) διαπίστωσαν ότι οι ηθικοί 

ηγέτες καθιστώντας με σαφήνεια  τα ηθικά μηνύματα κερδίζουν την προσοχή των 

«ακολούθων» τους,  εφιστούν τη συμπεριφορά τους σε ηθικά πρότυπα και αυτό 

αποτελεί μια διαδικασία κοινωνικής μάθησης. Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης 

(Bandura, 1986)  υποστηρίζει ότι οι ανταμοιβές  ή οι κυρώσεις, ως συνέπεια των 

πράξεων,  διευκολύνουν τη μάθηση με έναν προκαταβολικό τρόπο, διότι το άτομο 

γνωρίζει τι έχει να περιμένει ως αντίδραση στην δράση του. Οι ηθικοί ηγέτες 

γνωστοποιούν στους «ακολούθους» τους τα οφέλη της ηθικής συμπεριφοράς και το 

κόστος της ακατάλληλης συμπεριφοράς. Έτσι, οι ηθικοί ηγέτες γίνονται πρότυπα 

κοινωνικής μάθησης ανταμείβοντας την κατάλληλη και τιμωρώντας τη  ακατάλληλη 

συμπεριφορά (Gini, 1998, Trevino et al., 2003). Με αυτόν τον τρόπο ο ηγέτης γίνεται 

αντιληπτός και ως δίκαιος  (Brown et al., 2005: 117, 120). 

  Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης υποστηρίζει ότι τα άτομα επηρεάζονται 

παρατηρώντας τα πρότυπα ρόλων. Επίσης  αντιλαμβάνονται ποια είναι η κατάλληλη 

συμπεριφορά από το ποιες ενέργειες επικροτούνται ή όχι. Για να αποτελέσει κάποιος 
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πρότυπο θα πρέπει να είναι αξιόπιστος και ελκυστικός στους «ακολούθους» του. H 

εξουσία και η θέση που κατέχει ένα άτομο ενισχύουν την αξιοπιστία και την 

ελκυστικότητα του και ως εκ τούτου η συμπεριφορά του γίνεται ελκυστική προς 

μίμηση, διότι  μεταφέρει τις προσδοκίες και τους εγκεκριμένους κανόνες (Bandura, 

1986, όπ, αναφ. στο Neubert, 2009: 158). Ωστόσο η αξιοπιστία των ηγετών 

επιβεβαιώνεται από το ότι κάνουν πράξη αυτό που κηρύττουν (Brown & Trevino, 2006: 

597).  Όπως επισημαίνει  ο Bandura, (1986: 344) «αν τα μοντέλα δεν συμμορφώνονται 

με αυτό που κηρύττουν, γιατί πρέπει να το κάνουν άλλοι»; Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι 

ηθικοί ηγέτες χρησιμοποιούν μορφές ηγεσίας μετασχηματισμού αλλά πολλές φορές και 

με διαδικασίες επιρροής συναλλακτικών τύπων, όπως η ρύθμιση των προτύπων, η 

αξιολόγηση των επιδόσεων και οι ανταμοιβές και τιμωρίες για να κρατούν τους 

οπαδούς υπεύθυνους για ηθική συμπεριφορά (Trevino et al., 2003). Ως εκ τούτου 

θεωρούν ότι υπάρχει μόνο μερική αλληλεπικάλυψη μεταξύ μετασχηματιστικής και 

ηθικής ηγεσίας. Οι ηθικοί ηγέτες πιθανόν χρησιμοποιούν τόσο μετασχηματιστικές όσο 

και συναλλακτικές προσεγγίσεις ηγεσίας για να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των 

οπαδών, όπως είναι και η περίπτωση των εκπαιδευτικών (Kark, Shamir, & Chen, 2003,  

όπ. αναφ. στο Brown et al., 2005: 118). Το προκύπτον, ωστόσο ερώτημα είναι αν 

μπορεί μια ηθική ηγεσία να χαρακτηρίζεται από ορθολογισμό, έλλειψη συναισθήματος 

και ατομικότητα.    

 

1.4.1.  Η ηθική ηγεσία στην εκπαίδευση 

 

Στο ανωτέρω ερώτημα ο Sergiovanni στέκεται επικριτικά διερωτώμενος εάν τέτοιου 

είδους ηγετικές προσεγγίσεις αρκούν για να επιτύχουν την υπεροχή στα σχολεία. 

Θεωρεί ότι οι παραπάνω ικανότητες δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των 

πολύπλοκων προβλημάτων στην εκπαίδευση. Εμπλεκόμενος στο θέμα ο Greenfield 

(1986) τόνισε  τη μοναδικότητα των ανθρώπων, ως οντότητες και υποστήριξε ότι αυτή 

η μοναδικότητα καταγράφεται καλύτερα από την έννοια της σχολικής κουλτούρας 

παρά από μια απεικόνιση δομής και πολιτικής (Wong, 1998: 114,115). Το σχολείο ως 

δημόσια οργάνωση δεν μπορεί να συμβαδίζει με την ίδια λογική που διέπουν τις 

επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις στοχεύουν μέσω των δομών και των αποφάσεών τους στη 

ολοένα μεγιστοποίηση των κερδών τους. Αντίθετα το σχολείο ως φορέας 

κοινωνικοποίησης των μαθητών οφείλει να στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και  

στάσεων βασιζομένων σε αρχές και αξίες. Για αυτό και ο Κάππος (2013: 95) 
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επισημαίνει ότι όταν οι φορείς κοινωνικοποίησης λειτουργούν αποτελεσματικά 

προάγουν την ηθικότητα με συνέπεια τη θετική στάση ζωής και στη συμπεριφορά των 

ατόμων και της κοινωνίας. Αν όμως οι φορείς κοινωνικοποίησης δυσλειτουργούν, τότε 

παρουσιάζεται ηθική κρίση και τα άτομα διαμορφώνουν αρνητική στάση ζωής και 

συμπεριφορές. 

Η ηθική ηγεσία βασίζεται στις πεποιθήσεις και στις αξίες των ηγετών. Οι ηθικοί 

ηγέτες ασκούν εξουσία παρουσιάζοντας τις ηθικές αξίες ως γνώμονα για τη λήψη 

αποφάσεων, αλλά και ως πηγή επιρροής μέσα στην σχολική μονάδα (Leithwood, Jantzi 

& Steinbach, 1999). Η εξουσία και η επιρροή  του ηθικού ηγέτη πρέπει να προέρχονται 

από τις ισχύουσες αντιλήψεις για το τι είναι σωστό ή λάθος (Leithwood & Duke, 1999: 

50). Συνεπώς, το ηθικό μοντέλο ηγεσίας εστιάζεται πάνω στον ηθικό σκοπό της 

εκπαίδευσης και στις συμπεριφορές που προσδοκούνται από τους ηγέτες που 

λειτουργούν μέσα στο ηθικό πλαίσιο (Βιτσιλάκη & Ράπτης, 2007: 65). Στη βάση αυτή η 

ηθική ανάπτυξη του ηγέτη αγκαλιάζει την ατομική, οικογενειακή και πνευματική 

δυναμική της προσωπικότητας (Kanungo & Mendonca, 1996). Η πνευματική διάσταση 

υπογραμμίζει όχι μόνο την ενάρετη συμπεριφορά, αλλά και τη στάση του ανοίγματος 

στην υπερβατική έννοια της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι ηθικές πεποιθήσεις που αφορούν 

τον χαρακτήρα ενός ηγέτη συνδέονται αξιόπιστα με τη συμβατική ηθική όπως 

εκτιμήθηκε από τον Bass (1956) και  περιλαμβάνουν: το να είσαι ταπεινός, να είσαι 

ενάρετος, να υπακούς στις επιταγές της συνείδησης, να διατηρείς παλιές φιλίες και να 

σχηματίζεις νέες, να είσαι πιστός, γενναιόδωρος και να συγχωρείς τους άλλους, 

σύμφωνα με το έθιμο, και τη διατήρηση της καλής πίστης (Bass & Steidlmeier, 1999: 

193).  

 

1.4.1.1   Η ηθική εκπαιδευτική ηγεσία ως συμπεριφορά ή ως  καθήκον 

 

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται συνεχώς στην εκπαιδευτική πρακτική και στην 

κοινωνική πραγματικότητα, δημιουργούν πιεστικές καταστάσεις στην ηγεσία του 

σχολείου για την εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων απόδοσης, εκδημοκρατισμού της 

διοίκησης του εκπαιδευτικού οργανισμού, προσδοκίες για σωστή διαχείριση σε ένα 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον που σέβεται τη διαφορετικότητα, την προσωπικότητα και 

τις ιδιαιτερότητες των ατόμων που εμπλέκονται σε όλη τη διαδικασία. Ερευνητές 

περιγράφουν μια αντίθεση  ανάμεσα στην τάση να λαμβάνουν αποφάσεις οι διευθυντές 

βάσει μιας κουλτούρας που χαρακτηρίζει την γραφειοκρατική εκπαίδευση και  αυτών 
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που οι αποφάσεις τους βασίζονται σε ηθικές και δεοντολογικές επιταγές (Rucinski  & 

Bauch, 2006: 492). Η αντικατάσταση  της γραφειοκρατικής διαχείρισης από τη 

μετασχηματιστική ηγεσία προκύπτει από τη μεταμοντέρνα κατανόηση της 

πολυπλοκότητας της εκπαίδευσης και της κοινωνίας (Blase και Anderson, 1995; Burns, 

1978; Leithwood et αϊ., 1999). Ο West (1993) σημειώνει ότι: « . . . η απώλεια κοινών 

σκοπών και κοινών αξιών στην κοινωνία μας ενθαρρύνει την τάση να απομακρυνόμαστε 

από τις ανυπολόγιστες περιοχές που ασχολούνται με αξίες ή ηθική και να υποκαθιστούμε 

για τέτοιους λόγους την εξάρτηση από την προφανώς ουδέτερη γλώσσα των τεχνικών και 

λειτουργικών μηχανισμών». Η εκπαιδευτική ηγεσία οφείλει να αντιμετωπίζει τα 

προβλήματα του σχολείου ως οργανισμού από ηθική πλευρά. Η δομή, το σύστημα και 

οι διαδικασίες πρέπει να δημιουργούν ένα τέτοιο σχολικό περιβάλλον όπου να 

λαμβάνονται από τους διαχειριστές ηθικές αποφάσεις. Αυτό καθίσταται εφικτό, όταν ο 

σχολικός ηγέτης ως εκπαιδευτικός ηθικός διαχειριστής έχει ως καθημερινά καθήκοντά 

την ηθική της κριτικής, την ηθική της δικαιοσύνης και την ηθική της φροντίδας 

(Starratt, 1991). Όταν οι διευθυντές έχουν τέτοιες ηθικές αντιλήψεις απομακρύνονται 

από τα γραφειοκρατικά συστήματα και τον έλεγχο και ενδιαφέρονται για την 

ενδυνάμωση των  εκπαιδευτικών και τη συμμετοχική λήψη  αποφάσεων (Rucinski  & 

Bauch, 2006: 492). 

Ειδικότερα, η ηθική της κριτικής, ως καθήκον του ηθικού ηγέτη, αποσκοπεί 

στην κατάργηση των ανισοτήτων μέσα στα σχολεία και στην κοινωνία, αφυπνίζοντας 

το πνεύμα των ατόμων με το να θέτει  συνεχώς δύσκολα ερωτήματα σχετικά με την 

εφαρμογή του  δίκαιου  στις διαδικασίες και τους νόμους σε καθημερινά ζητήματα 

(Rucinski  & Bauch, 2006:494). Ο Capper (1993: 14), υποστήριξε: «Οι διευθυντές των 

σχολείων πρέπει να μπορούν να αμφισβητούν το τι συμβαίνει στην κοινωνία και στα 

σχολεία, καθώς και τα δύο αυτά συνδέονται. Πρέπει να γίνουν κριτικοί θεωρητικοί που 

μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση λανθασμένων πραγμάτων, ενώ ταυτόχρονα 

εντοπίζουν βασικές ηθικές και αξίες». Η ηθική της δικαιοσύνης προέρχεται από δύο 

σχολές σκέψης: α) από τα έργα  του Hobbes και του Kant, και των πιο σύγχρονων 

μελετητών όπως οι Rawls και Kohlberg. και β) από τα έργα φιλοσόφων όπως ο 

Αριστοτέλης, ο Ρουσσώ, ο Χέγκελ, ο Μαρξ και ο Ντέιβι (Shapiro και Stefkovich, 2003. 

Starratt, 1991, 1994). Οι πρώτοι θεωρούσαν ως βασικό τα δικαιώματα του ατόμου να  

υπερισχύουν αυτών της κοινότητας, ενώ οι τελευταίοι θεώρησαν την κοινότητα κέντρο 

και επιδίωξαν να διδάξουν τα άτομα πως να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους στο 

πλαίσιο των κοινοτήτων (Rucinski  & Bauch, 2006: 493). Η ηθική της φροντίδας 

σχετίζεται με την ηθική της δικαιοσύνης και είναι  αλτρουιστική καθώς οι σχέσεις 
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πρέπει να προκύπτουν από μια αίσθηση απόλυτης θετικής σκέψης για τον άλλο. 

Απαιτεί από τον ηγέτη να φροντίζει στη διατήρηση της αξίας και της αξιοπρέπειας  των 

ανθρώπων. Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες σήμερα πρέπει να δεσμευτούν για μια ηθική 

φροντίδα βασισμένη στην πεποίθηση ότι η ακεραιότητα των ανθρώπινων σχέσεων θα 

πρέπει να γίνεται ιερή και ότι το σχολείο ως οργάνωση πρέπει να κρατήσει το καλό των 

ανθρώπων μέσα του ως ιερό (Rucinski  & Bauch, 2006: 494).  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα  άτομα διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον 

οποίο εξετάζουν τα ηθικά ζητήματα αλλά και τον εαυτό τους σε σχέση με άλλους 

ανθρώπους και γεγονότα. Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες πρέπει να ενστερνιστούν τις 

κατάλληλες αξίες που χαρακτηρίζουν ένα ηθικό άνθρωπο μέσα σε σχολικά πλαίσια 

(Rucinski  & Bauch, 2006: 491,92). Η ύπαρξη αρετής ή ηθικού χαρακτήρα σε ένα 

άνθρωπο δεν είναι έμφυτη ∙ μπορεί να καλλιεργηθεί μέσω της μάθησης και  της 

πρακτικής (Rucinski  & Bauch, 2006: 491,92). Υπάρχει μια γενική συμφωνία ότι η 

ηθική ζωή στηρίζεται στα θεμέλια της ατομικής αρετής και ότι το ατομικά ενάρετο 

άτομο μεταμορφώνει τους άλλους καθώς και το κοινωνικό περιβάλλον (Schwartz, 

1985, Lin, Rosemont, & Ames, 1995, όπ.  αναφ. στο Bass & Steidlmeier, 1999: 193) Η 

προσωπική αρετή καθορίζει την ορθή συμπεριφορά στην οικογένεια, στις σχέσεις 

φιλίας, καθώς και σε κοινωνικοπολιτικές οργανώσεις και θεσμούς (Bass & Steidlmeier, 

1999: 194).    

Η αναγνώριση των ηθικών όψεων από τον εκάστοτε ηγέτη σε ένα ζήτημα 

αποτελεί βασικό βήμα για να ενεργοποιηθούν διαδικασίες ηθικής κρίσης κατά τη λήψη 

αποφάσεων  (Jones, 1991, Rest 1986).  Η έρευνα Butterfield, Trevino, & Weaver, 2000. 

Flannery & May, 2000; Frey, 2000; May & Pauli, 2002. Singhapakdi, Vitell, & Kraft, 

1996) έχει καταδείξει ότι αυτό που επηρεάζει την ηθική ευαισθητοποίηση στην 

αντιμετώπιση των ζητημάτων είναι το μέγεθος των συνεπειών και η κοινωνική 

συναίνεση, δηλαδή η ύπαρξη ισχυρών δεοντολογικών κανόνων σε μια δεδομένη 

κατάσταση (Brown & Trevino, 2006: 602). Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι επηρεάζουν 

και τρία ατομικά χαρακτηριστικά του ηθικού ηγέτη (Brown & Trevino, 2006: 406,604). 

Το πρώτο χαρακτηριστικό αφορά την ηθική κρίση η οποία αναφέρεται στον 

τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται τι είναι σωστό σε μια δεδομένη κατάσταση 

(Brown & Trevino, 2006: 406,604). Η πρόκληση για την καλλιέργεια της 

υποκειμενικότητας και την εξάσκηση της κρίσης με επινοητικούς και δημιουργικούς 

τρόπους παραμένει διαρκώς επιτακτική (Καραβάκου, 2018: 157). Βασικό θέμα στη  

διατύπωση των ηθικών κρίσεων είναι η νομιμότητα της κοσμοθεωρίας και των 

πεποιθήσεων, στην  οποία στηρίζεται το σύνολο των  ηθικών αξιών και κριτηρίων. 
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Στοιχεία της ηθικής ανάλυσης, ως προς τον ηθικό παράγοντα είναι: α) η συνείδηση 

δηλαδή το στάδιο ανάπτυξης αξιών, με τη μεσολάβηση προσωπικών, οικογενειακών, 

κοινωνικών, πνευματικών και πολιτισμικών παραγόντων, β) ο βαθμός αποτελεσματικής 

ελευθερίας  και γ) η ακεραιότητα της πρόθεσης (Kohlberg, 1981, όπ. αναφ. στο Bass  & 

Steidlmeier, 1999: 183). Όταν γίνεται λόγος για ικανότητα ηθικής κρίσης εννοούμε την 

ικανότητα ηθικού διαλόγου. Σε ένα κοινωνικό πλαίσιο η ηθική δράση δεν αφορά μόνο 

τον κριτικό  συλλογισμό ενός ατόμου. Η ηθική δράση, σε περιπτώσεις αντιπαράθεσης 

με διαφορετικά άτομα που έχουν και διαφορετικές σκέψεις, πρέπει να έχει και την 

ικανότητα προσανατολισμού σε ηθικές αρχές (Lind, 2009: 3). Ως προς την ηθική δράση 

η ηθική ανάλυση περιλαμβάνει τα στοιχεία α) της τελικής επιδίωξης, δηλαδή εάν ο 

σκοπός είναι ευθυγραμμισμένος με βασικές υπερβατικές αξίες, θρησκευτικές, 

φιλοσοφικές ή πολιτιστικές, β) των μέσων που χρησιμοποιούνται (αν η τελική κρίση 

δικαιολογεί τα χρησιμοποιούμενα μέσα) και γ) οι συνέπειες,  δηλαδή τα οφέλη ή  οι 

επιβαρύνσεις της δράσης για τα άτομα που επηρεάζονται (Bass  & Steidlmeier, 1999: 

183).  

Το δεύτερο χαρακτηριστικό σχετίζεται με τον τόπο ελέγχου, δηλαδή τον έλεγχο 

που έχει κάποιος πάνω στα γεγονότα στη ζωή του. Ο Trevino (1986) διαπίστωσε ότι τα 

άτομα με ένα εσωτερικό τόπο ελέγχου,  είναι πιθανόν να συμπεριφέρονται ηθικά, διότι 

μπορούν να αντιληφθούν τη σχέση ανάμεσα στην  συμπεριφορά τους και στα 

αποτελέσματα αυτής. Επίσης είναι πιο πιθανόν να αναλαμβάνουν  και την ευθύνη για 

τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.  Αντιθέτως τα άτομα με έναν εξωτερικό τόπο 

ελέγχου αντιλαμβάνονται ότι άλλοι ισχυροί ασκούν επιρροή σε τέτοια γεγονότα. Οι 

Howell & Avolio (1993) διαπίστωσαν επίσης ότι ο  εσωτερικός  τόπος ελέγχου ήταν 

θετικά συνδεδεμένος με την μετασχηματιστική ηγεσία (Bass  & Steidlmeier, 1999: 

183).   

Το τρίτο χαρακτηριστικό αφορά τον αυτοέλεγχο υπό την έννοια του ελέγχου του 

τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται στους άλλους. Άτομα με υψηλό αυτοέλεγχο είναι 

πιο πιθανόν να συμπεριφέρονται σαν ηγέτες. Οι Bedeian & Day (2004) ισχυρίστηκαν 

ότι σε σύγκριση με τον υψηλό αυτοέλεγχο, άτομα με  χαμηλό αυτοέλεγχο είναι πιθανό 

να συμπεριφέρονται με μεγαλύτερη συνέπεια στις βασικές αξίες και αρχές τους, διότι 

δεν κινούνται με βάση την ικανοποίηση των  προσδοκιών  των άλλων (Bass  & 

Steidlmeier, 1999:183). Στη βάση αυτή για την ηθική λειτουργία ενός οργανισμού, ο 

Velasquez υποστήριξε ότι οι ηγέτες θα πρέπει να αναπτύξουν αρετές όπως η επιμονή, η 

πνευματικότητα, η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια, η πίστη, η καλοσύνη και η 
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ταπεινοφροσύνη (Rucinski  & Bauch,  2006: 494-495). Πιο συγκεκριμένα ο ηθικός 

ηγέτης πρέπει:  

α) Να είναι ένας «ανώτερος άνθρωπος», αυτός δηλαδή που ζει κάτω από τον 

περιορισμό της αρετής και στοχεύει να μετατρέψει την κοινωνία αναλόγως. Η 

διαδικασία της ανάπτυξης της αρετής είναι μια διαδικασία δημιουργικής 

μεταμόρφωσης του εαυτού. Αυτό, βέβαια, επιτυγχάνεται μέσα σε μια κοινότητα, διότι 

ένα άτομο γίνεται ενάρετο για την κοινωνία – «να δώσει σε όλους τους ανθρώπους 

ασφάλεια και ειρήνη» (Xin, 1994, Analects, 14, 42). Για τον Κομφούκιο ο «ανώτερος 

άνθρωπος»  είναι μετασχηματιστής ηγέτης (Bass  & Steidlmeier, 1999: 194,95).  

β) Να διακρίνεται από συμπεριφορική σταθερότητα προς όλους και για τις ίδιες 

καταστάσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά του ηθικού ηγέτη πρέπει να λειτουργούν ως 

σταθερά πρότυπα του συναισθήματος, της σκέψης και της συμπεριφοράς (Ποταμιάνος, 

1998: 17). Να αποτελεί παράδειγμα συμπεριφοράς που επιθυμεί να υιοθετηθεί και από 

το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, διότι όπως τονίζει και ο Barth (1996,  όπ. 

αναφ. στο Day, 2003: 191), «δεν μπορείς να δείχνεις τον δρόμο για κάπου που δεν θέλεις 

ο ίδιος να πας».  

γ) Να έχει το κριτήριο ορθότητας των πράξεών του. Να αποφασίζει ως άτομο τι 

είναι ορθό και τι μη ορθό ∙ σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση είναι το πνεύμα της 

κοινότητας (Κοπιδάκης κ.ά., 2012: 169). Πρέπει να εισαγάγει στην πρακτική του τη 

δημοκρατική ηθική και όχι την αριστοκρατική ηθική, με την έννοια που έχει δώσει 

στον όρο ο κλασικός φιλελευθερισμός (Νικολάου, 2011: 112).  

δ) Να διακρίνεται, σύμφωνα με τον Kant, από ηθική αυτονομία, με την έννοια 

της δέσμευσης και της απόλυτης υπακοής στον ηθικό νόμο. Η έννοια της ηθικής 

αυτονομίας είναι αλληλένδετη με την έννοια του καθήκοντος, αφού καθήκον σύμφωνα 

με τον Kant είναι «η αναγκαιότητα μιας πράξης που προκύπτει από τον σεβασμό προς 

τον ηθικό νόμο». Μέσα από τη βεβαιότητα του καθήκοντος περνάει και η 

συνειδητοποίηση της ελευθερίας μας. Γνωρίζουμε την ελευθερία μας μόνο μέσω της 

ηθικής προσταγής. Η έλλειψη της δυνατότητας της ελευθερίας στις επιλογές του 

ανθρώπου δεσμεύει τη δράση επίτευξης της αυτογνωσίας (Δεληκωσταντή, 1990: 90), 

δηλαδή της διεργασίας ανακάλυψης και γνώσης του εαυτού ως προαπαιτούμενο 

γνώσης του άλλου (Moore, 2015: 43). Επιπλέον αποτελεί απαραίτητο στοιχείο 

ουσιαστικής επικοινωνίας του ηθικού ηγέτη με τα άτομα που μοιράζονται μαζί του ένα 

κοινό στόχο. Ταυτόχρονα η ελευθερία περιορίζεται συνήθως από καταστάσεις που 

βρίσκονται έξω από τον έλεγχο του ανθρώπου και οι οποίες υπάρχουν εσωτερικά 

βιώματα μέσα του και του δημιουργούν αβεβαιότητα και κίνδυνο (May, 2016: 15). 
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Αυτό γίνεται αντιληπτό ως πρόκληση του ηθικού ηγέτη, ο οποίος χρησιμοποιώντας την 

ελεύθερη βούλησή του επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προκύπτουσες προβληματικές 

καταστάσεις. Μέσα από αυτή του τη δράση και την αυτονομία του μπορεί να 

αναδυθούν νέες ευκαιρίες και εργαλεία ώστε να αντιμετωπίσει και άλλες επερχόμενες 

πιθανές δυσκολίες. Η ελευθερία των επιλογών για τον άνθρωπο προϋποθέτει την 

ελεύθερη βούλησή του (May, 2016: 17) αλλά και την κατάκτηση της διεργασίας της 

μετασχηματίζουσας μάθησης, η οποία εστιάζει στο πώς να μαθαίνουμε να 

διαπραγματευόμαστε και να ενεργούμε με βάση τους δικούς μας σκοπούς, αξίες, 

αισθήματα και ερμηνείες και όχι με βάση αυτά που αφομοιώσαμε άκριτα από τους 

άλλους. Κατ’  αυτόν τον τρόπο αποκτάται  μεγαλύτερος έλεγχος στη ζωή και ο 

άνθρωπος γίνεται κοινωνικά υπεύθυνος (Mezirow & Συνεργάτες, 2006: 48). Στην  

επίτευξη του μετασχηματισμού  συμβάλλει ο στοχασμός, ο οποίος προϋποθέτει την 

αυτογνωσία του ατόμου. Ο Dewey (1938, όπ.  αναφ. στο Λιντζέρη 2007: 50) 

περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο κατανοεί το νόημα των εμπειριών του 

προσεγγίζει την έννοια του στοχασμού, την οποία και ορίζει ως «ενεργό επίμονη και 

προσεκτική θεώρηση κάθε πεποίθησης ή υποτιθέμενης μορφής γνώσης υπό το φως των 

στοιχείων που την στηρίζουν, καθώς και των συνεπειών στις οποίες αυτή οδηγεί». Ο 

ηθικά στοχαζόμενος ηγέτης είναι ικανός να περιγράφει και να αναλύει τα δομικά 

χαρακτηριστικά μιας εκπαιδευτικής κατάστασης, να μπορεί να συγκεντρώνει και να 

αξιολογεί τις σχετικές πληροφορίες και να οδηγείται στη διατύπωση εναλλακτικών 

λύσεων. Στη βάση αυτή και συσχετιστικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο 

«στοχαζόμενος» ηγέτης είναι εκείνος που κατέχει ευρύτητα πνεύματος, υπευθυνότητα 

και αφοσίωση στο έργο του, εξετάζει καθημερινά τις πρακτικές του και τα 

αποτελέσματά της δράσης του. Η διαδικασία που ακολουθείται στον «στοχασμό κατά 

τη δράση» είναι η εκτίμηση της κατάστασης, δράση, επανεκτίμηση. Ο ηγέτης οφείλει 

να αξιολογεί τους χειρισμούς του στην εκάστοτε περίσταση. Έτσι προχωρά σε 

επαναπροσδιορισμό των καταστάσεων αυτών καθιστώντας τον εαυτό του εμπειρότερο 

για τη διαχείριση ανάλογων περιστάσεων στο μέλλον. Από αυτό το σημείο ξεκινά ένας 

δεύτερος κύκλος στοχασμού, ο οποίος περιλαμβάνει τα ίδια τρία στάδια (Hills & 

Gibson, 1988, όπ. αναφ. στο Καλαϊτζοπούλου, 2001: 34,35).  

ε) Να διακρίνεται από ειλικρίνεια, η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη 

αυθεντικότητας, την ανάγκη δηλαδή να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και τους 

άλλους (Starratt, 2017: 153). Ο Sergiovanni (1992, οπ. αναφ. στο Starratt, 2017: 185) 

αναφέρει την αυθεντικότητα ως ένα από τα πρώτιστα χαρακτηριστικά των ηθικών 

ηγετών.  Η ηθική της αυθεντίας υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους μια 
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διαίσθηση για το τι είναι σωστό και τι όχι. Η ιδέα είναι ότι για να καταλάβεις το σωστό 

ή το λάθος δεν ήταν θέμα απλού υπολογισμού των συνεπειών (κάτι που παλαιότερα 

σχετίζονταν με τη θεία ανταμοιβή ή τιμωρία), αλλά είναι συνδεδεμένο με τα 

συναισθήματά μας. Η ηθική της αυθεντίας  έχει κατά μια έννοια μια εσωτερική φωνή, 

μια νέα μορφή εσωτερισμού στην οποία σκεφτόμαστε τον εαυτό μας ως όντα με 

εσωτερικά βάθη. Αυτή η ιδέα ότι η πηγή είναι μέσα μας δεν αποκλείει το να 

σχετιζόμαστε με το Θεό ή τις Ιδέες- μπορεί μάλιστα να θεωρηθεί ο δρόμος προς αυτές,  

σαν ένα πέρασμα μέσα από την αντανακλαστική γνώση του εαυτού μας. Αυτό μας δίνει 

μια νέα σημαντικότητα: το να είσαι αληθινός απέναντι στον εαυτό σου ∙ αν δεν είσαι 

χάνεις το νόημα της ζωής σου, χάνεις το νόημα να είσαι άνθρωπος για σένα. Αυτό δίνει 

ηθική σημασία σε ένα είδος επαφής με τον εαυτό μου, με την δική μου εσωτερική φύση 

την οποία βλέπει σαν να είναι σε κίνδυνο να χαθεί εν μέρει λόγω των πιέσεων για 

συμμόρφωση με έξω (κοινωνικό περιβάλλον) αλλά και επίσης επειδή μπορεί να βλέπεις 

τον εαυτό σου ως ένα συντελεστικό την εσωτερική σου φωνή. Η ηθική αυτή ιδέα 

αυξάνει τη σημασία της επαφής με τον εαυτό μας και εισάγει την αρχή του 

πρωτότυπου, του αρχέτυπου, της αυθεντικότητας (Taylor, 1991: 26-28).  Η 

αυθεντικότητα δημιουργείται από την κουλτούρα του ανθρώπου και  «εδράζεται στην 

ελευθερία του να αυτοπροσδιορίζεται» (Taylor, 1991: 39). Ο αυτοπροσδιορισμός του 

ατόμου επιτυγχάνεται με τη διεργασία του δίπτυχου αυτογνωσία/αυτοαξιολόγηση. Η 

αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στη διαμόρφωση επαρκούς απεικόνισης και γενικά 

αποτελεί μια παιδαγωγική διαδικασία, η οποία ευνοεί τη λήψη των κατάλληλων και 

υπεύθυνων αποφάσεων σχετικών με το σχολικό ή επαγγελματικό προσανατολισμό του 

ατόμου και τη δημιουργία ορθών στάσεων απέναντι των άλλων (Κασσωτάκης, 1989). 

Η αυτοαξιολόγηση, ως μια συστηματική και αντικειμενική μορφή «αυτογνωσίας» 

κρίνεται αναγκαία διαδικασία για τον ηθικό εκπαιδευτικό ηγέτη,  προκειμένου να 

ανταπεξέλθει αποτελεσματικά  στις διάφορες καθημερινές δράσεις του. Όμως, αυτή η 

ικανότητα αυτογνωσίας/αυτοαξιολόγηση προϋποθέτει ο εκπαιδευτικός ηγέτης: 

1) Να είναι γνώστης των εσωτερικών αποθεμάτων, των ικανοτήτων και των ορίων του. 

Με βάση αυτή τη γνώση θα είναι ικανός να ξέρει τα ισχυρά και αδύναμα σημεία του, 

να είναι ανοικτός στην καλοπροαίρετη ανατροφοδότηση, τις νέες προοπτικές, τη 

συνεχή μάθηση και την ανάπτυξη του εαυτού του (Goleman, 2011: 101).  

2) Να βρίσκεται σε μία εσωτερική διαδικασία αυτοκριτικής, η οποία του δίνει τη 

δυνατότητα να αναστοχαστεί πάνω στα θέματα του σχολείου, στους στόχους που έχουν 

τεθεί, στις προτεραιότητες και στα κριτήρια ποιότητας του σχολείου, στον απολογισμό 

των ενεργειών του καθώς και στον έλεγχο των αποτελεσμάτων του. Η αυτοαξιολόγηση 
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είναι κυρίως μια διαλογική διαδικασία ανακάλυψης νέων οπτικών και τρόπων δράσης, 

ζωτική και συνεχής, γιατί αποτελεί τον πυρήνα της ανάπτυξης του ατόμου. Ωστόσο, 

σύμφωνα με τον Goleman (2011: 359) χρειάζεται να αξιολογηθεί και η προσπάθεια 

ανάπτυξης για να διορθωθούν τα λάθη ή τα ανούσια προγράμματα.  

3) Να διακρίνεται από ωριμότητα και συνειδητοποίηση του τρόπου που σκέφτεται και 

ενεργεί, βλέποντας με χιούμορ και κριτική διάθεση τον εαυτό του (Goleman, 2011: 

101). Να έχει αναπτύξει αυτοεκτίμηση, αντίληψη δηλαδή του εαυτού σε αξιολογήσεις 

συγκεκριμένων τομέων. Ως προϋπόθεση για την επίτευξη των  ανωτέρω είναι η γνώση 

του εαυτού, η οποία θα οδηγήσει τον ηγέτη και στη γνώση των άλλων (Moore, 2015: 

43) για να διαμορφώσει κλίμα αμφίδρομης επικοινωνίας, συνεργασίας, συμμετοχής 

υποστήριξης και συναδελφικότητας,  προκειμένου να επιτύχει κοινούς στόχους και 

οράματα. Η επίτευξη των τιθέμενων στόχων ενισχύει την αυτοεικόνα και το αίσθημα 

αυτογνωσίας του ηγέτη μέσω της ανατροφοδότησης που λαμβάνει από την επιτυχή 

έκβαση των ενεργειών του, κάτι που αποτελεί και ένα επιπλέον κίνητρο στην 

περαιτέρω δραστηριοποίησή του. Η καλύτερη κατανόηση του εαυτού επιτυγχάνεται 

μέσω των κρίσεων των άλλων (Καστοριάδης, 2000: 219). Τα πρώτα βήματα της 

αυτογνωσίας πραγματώνονται από τη σχέση με τους άλλους. Μέσα από αυτές τις 

σχέσεις είναι που γεννιέται ο εαυτός (Πετράς, 2013). Επομένως ο ηθικός ηγέτης 

αντιλαμβάνεται την αξία της αυτοαξιολόγησής του ως προϋπόθεση για την συνεχή 

αυτοβελτίωσή του. 

στ) Να υπερβαίνει τα προσωπικά του συμφέροντα προς όφελος της οργάνωσης. Η 

σημασία της υπέρβασης των προσωπικών συμφερόντων είναι κάτι που έχει χαθεί από 

τους ανθρώπους. Ο Burns (1978), συμφώνησε με τον  Handy (1994) ο οποίος  

επεσήμανε ότι η ιεραρχία των αναγκών του Maslow (1954) πρέπει να επεκταθεί πιο 

πάνω από το στάδιο της  αυτοπραγμάτωσης, για να ξεπεράσει ο άνθρωπος τις 

ανησυχίες του εαυτού του. Να υπάρχει ένα στάδιο αναζήτησης, ενός ιδεώδους ή μιας 

αιτίας που είναι πιο πάνω από τον εαυτό του. Για τον Burns (1978) αυτό το επιπλέον 

στάδιο θα εξαγνίσει τον εγωκεντρικό τόνο της θεωρίας του Maslow, που βέβαια τη 

θεωρούμε εμπειρικά ως αληθή, αλλά αφήνει μια μάλλον πικρή επίγευση. Ο Burns, 

περιγράφει  τον μετασχηματιστή ηγέτη ως κάποιον που όχι μόνο προάγει  τους 

«ακολούθους» του, σύμφωνα με την ιεραρχία του Maslow, αλλά συμβάλλει και στο να 

ξεπεράσουν αυτοί  τα δικά τους συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως και 

της δικής τους αυτοπραγμάτωσης (Bass, 1999: 12).  
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1.5 Η ηθικο-αξιακή δυναμική της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

 

Το στοιχείο της αυτοπραγμάτωσης στην ηθική ηγεσία αναδύεται στον δομικό και 

λειτουργικό χαρακτήρα μιας συσχετιστικά διαφοροποιημένης πρότασης εκπαιδευτικής 

ηγεσίας, όπως μπορεί να νοηθεί και να γίνει αντιληπτή η μετασχηματικο-ηθική ηγεσία. 

Στη μετασχηματιστικο-ηθική ηγεσιακή προοπτική, δομικοί παράγοντες αποτελούν η 

ηθικότητα και η αξιακότητα της ασκούμενης ηγεσίας, ως βάση ανθρωπιστικής και 

κοινωνικής δυναμικής συλλογικών διοικητικών σχέσεων των μελών ενός οργανισμού 

και ειδικότερα της σχολικής μονάδας.  

Στη βάση αυτή ο Burns (1978), ο Bass (1985) και οι Howell & Avolio (1992) 

εντόπισαν και κατέδειξαν τα στοιχεία της ηθικής διάστασης στην προοπτική της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας. Ειδικότερα ο Burns χαρακτηρίζει ως «μετασχηματιστή» 

τον ηγέτη που εξυψώνεται και αναγνωρίζεται ως ηθική οντότητα. Για τον Bass ο 

μετασχηματιστής είναι ο ηγέτης που μπορεί να είναι ενάρετος ανάλογα με τις αξίες του. 

Οι Howell & Avolio θεώρησαν ότι μόνο οι ηγέτες που ενδιαφέρονται για  το κοινό 

καλό μπορούν να είναι πραγματικά μετασχηματιστές ηγέτες. Οι O'Connor, Mumford 

και συνεργάτες (1995) έδειξαν πως μια ηγεσία με ηθική βάση ενέχει την αυθεντικότητα 

στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του ηγέτη και των μελών του οργανισμού που 

ηγείται. Σε άλλη περίπτωση πρόκειται για ψευδο-μετασχηματιστική ηγεσία, η οποία θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα για τον οργανισμό και τα μέλη 

του  (Bass  & Steidlmeier, 1999:185). Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε η σχέση μεταξύ 

μετασχηματιστικής ηγεσίας και υψηλών ηθικών προτύπων, τονίζοντας ότι η ηθική 

σχετίζεται θετικά με την μετασχηματιστική ηγεσία (Turner, et.al., 2002). «Η 

μετασχηματιστική ηγεσία βρίσκεται στο επίπεδο της "ηθικής εξέλιξης" του Kohlberg, 

καθώς δίνει έμφαση στις καθολικές αρχές της δικαιοσύνης και στα συμφέροντα όλων των 

ενδιαφερομένων στην οργάνωση» (Turner & Barling, 1998,  όπ. αναφ. στο Bass  & 

Steidlmeier, 1999: 207). Η μετασχηματιστική ηγεσία θεωρείται ότι περιλαμβάνει την 

ηθική ωριμότητα (Kuhnert & Lewis, 1987) και την ηθική ανάκτηση  των υφισταμένων 

(Burns, 1978, όπ. αναφ. στο Bass  & Steidlmeier, 1999: 182). Για να επιτευχθεί αυτό ο 

Burns (1978) θα ισχυριστεί ότι οι μετασχηματιστές ηγέτες εμπνέουν τους 

«ακολούθους» τους ευθυγραμμίζοντας τα συστήματα αξιών, τα δικά τους και των 

«ακολούθων» τους προς τις ηθικές αρχές. Οι Bass & Avolio (1993) περιγράφουν 

τέσσερις διαστάσεις μετασχηματιστικής ηγεσίας: α) Το εμπνευσμένο κίνητρο, β) η 

εξιδανικευμένη επιρροή, γ) η εξατομικευμένη παρατήρηση και δ) η πνευματική 
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εγρήγορση. Από αυτές τις διαστάσεις η εξιδανικευμένη επιρροή κρίνεται ότι αποτελεί 

ηθική συνιστώσα, που συνδέεται με χαρακτηριστικές συμπεριφορές του 

μετασχηματιστή ηγέτη, όπως: α) η ικανότητα έμπνευσης και παρακίνησης για 

δέσμευση στο κοινό όραμα και β) η ικανότητα του να ενθαρρύνει τους «ακολούθους» 

του για καινοτομία και δημιουργικότητα (Brown et al., 2005: 118). 

Παρόμοια σκέψη εκφράζουν και ο Sergiovanni (1991), οι Sergiovanni & 

Corbally (1986) και ο Vaill (1986) θεωρώντας ότι μια ηγεσία που βασίζεται στην ηθική 

και σε αξίες δεσμεύει τα μέλη της οργάνωσης και τον ηγέτη σε ένα κοινό συμβόλαιο 

(Wong, 1998: 114). Μάλιστα, όπως τονίζει ο Avolio (1999) οι μετασχηματιστές ηγέτες, 

ως "πρότυπα ρόλων προς μίμηση από τους οπαδούς", αποτελούν «υψηλά πρότυπα 

δεοντολογικής και ηθικής συμπεριφοράς» (Brown et al., 2005: 118) με σταθερότητα σε 

όμοιες διαχειριστικές καταστάσεις που προκύπτουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 

(Walumbwa & Schaubroeck, 2009: 1275).  

Η μετασχηματιστικότητα σε συνδυασμό με τα υψηλά ηθικά πρότυπα (Turner, 

et.al, 2002) σχετίζεται θετικά με τη μετασχηματιστική ηγεσία, όχι όμως με την ηγεσία 

των συναλλαγών (Avolio, 1999), η οποία σύμφωνα με τους  Kanungo & Mendonca 

(1996) δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία κοινωνικής επιρροής, διότι 

καταστρέφεται η αυτοεκτίμηση των οπαδών προς όφελος του ηγέτη και αυτό είναι 

προσβολή της αξιοπρέπειας των ανθρώπων (Brown et al., 2005: 118). Επιπλέον η 

μετασχηματιστική ηγεσία συνδέεται με κύρια θέματα της ηθικής, όπως: η ελευθερία, η 

επιμεριστική δικαιοσύνη, η εμπιστοσύνη,  η αξία της συλλογικής διακυβέρνησης, της 

πειθούς ως αποτέλεσμα συναπόφασης σε μια προσπάθεια να εδραιωθούν τα ηθικά 

θεμέλια της αυθεντικής μετασχηματιστικής ηγεσίας (Bass & Steidlmeier, 1999: 182).  

Η μετασχηματιστική ηγεσία μπορεί να θεωρεί ότι περιλαμβάνει την ηθική ωριμότητα 

του ηγέτη που μπορεί να οδηγήσει και στην ηθική εξύψωση των «ακολούθων» 

(Kuhnert & Lewis, 1987, Burns, 1978. όπ. αναφ. στο Bass & Steidlmeier, 1999: 192).  

Ωστόσο, ο Bass (1985) υποστήριξε ότι οι μετασχηματιστές ηγέτες μπορεί να 

είναι ηθικοί ή ανήθικοι, ανάλογα με το κίνητρό τους. Η άποψη του Bass (1998α),  που 

είναι σύμφωνη με του Burns (1978), υποστηρίζει ότι η αυθεντική μετασχηματιστική 

ηγεσία πρέπει να βασίζεται στην ηθική θεμελίωση αξιών. Το αντίθετο είναι η μη 

αυθεντική ή ψευδο-μετασχηματιστική ηγεσία (Sartre, 1992. όπ. αναφ. στο Bass & 

Steidlmeier, 1999:184). Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι Bass & Steidlmeier (1999) 

προχώρησαν στον διαχωρισμό των αυθεντικών μετασχηματιστών ηγετών από τους  

ψευδο-μετασχηματιστές ηγέτες (Brown & Trevino, 2006: 598).  Η διαφορά τους 

έγκειται στην αυθεντικότητα των αξιών που υπηρετούν και αναδύουν κατά την άσκηση 
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του ηγετικού τους ρόλου (Bass & Steidlmeier, 1999: 187). Ακόμη οι Henderson &  Hoy 

(1983) ορίζουν έναν ηγέτη ως μη αυθεντικό όταν αυτός ή αυτή είναι υπερβολικά 

συμβατός/ή με τα στερεότυπα και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τον ρόλο του 

«ηγέτη». Οι Avolio, Luthans & Walumbwa (2004) χαρακτηρίζουν «αυθεντικούς» τους 

ηγέτες που έχουν βαθιά συνείδηση για το πώς σκέφτονται και συμπεριφέρονται. 

Διακρίνονται από αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία, διαλλακτικότητα και ισχυρό ηθικό 

χαρακτήρα (Avolio, et al., 2004, όπ. αναφ. στο Avolio & Gardner, 2005: 321). Η δομή 

της αυθεντικής ηγεσίας σε οργανισμούς ορίζεται από τους Luthans & Avolio, 2003, όπ. 

αναφ. στο Avolio & Gardner, 2005:321) «ως μια διαδικασία που αντλεί από θετικές 

ψυχολογικές ικανότητες και από ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο οργανωτικό πλαίσιο, που έχει 

σαν αποτέλεσμα τόσο μεγαλύτερη αυτογνωσία όσο και αυτορυθμιζόμενες θετικές 

συμπεριφορές από τους ηγέτες και τους συνεργάτες, προωθώντας την αυτό-ανάπτυξη». 

Σε αντιστοιχία οι Shamir & Eilam (2005, όπ. αναφ. στο Avolio & Gardner, 

2005:321) καθόρισαν τέσσερα  χαρακτηριστικά των αυθεντικών ηγετών: α) είναι 

αληθινοί για τους εαυτούς τους, αντί να συμμορφώνονται με τις προσδοκίες των άλλων, 

β) υποκινούνται από προσωπικές πεποιθήσεις και όχι  από τα προσωπικά τους οφέλη, γ) 

είναι πρωτότυποι, δηλαδή καθοδηγούνται από την δική τους προσωπική  άποψη και δ) 

οι πράξεις τους βασίζονται στις προσωπικές τους αξίες και πεποιθήσεις. Υπήρξε ακόμη 

η άποψη ότι η αυθεντική ηγεσία και η ανάπτυξή της εμπεριέχουν ένα εγγενές ηθικό 

στοιχείο (Luthans & Avolio, 2003, May et al. 2003). Οι αυθεντικοί ηγέτες αναπτύσσουν 

και αξιοποιούν αποθεματικά ηθικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας, θάρρους και 

ευελιξίας για την αντιμετώπιση δεοντολογικών ζητημάτων και την επίτευξη αυθεντικών 

και συνεχών ηθικών ενεργειών (Avolio & Gardner, 2005: 325). 

Η συμπερίληψη μιας θετικής ηθικής προοπτικής είναι κρίσιμη για το 

αναδυόμενο έργο της αυθεντικής ανάπτυξης της ηγεσίας. Αυτή η θετική ηθική 

προοπτική συσχετίζεται με την ιδέα της μετασχηματιστικής ηγεσίας του Burns (1978), 

όπου ο ίδιος  επικαλέστηκε σαφώς μια θετική ηθική προοπτική για αυτούς τους ηγέτες, 

με την οποία ο Bass (1990) συμφώνησε αργότερα αφού πρώτα την είχε απορρίψει από 

το μοντέλο της μετασχηματιστική ηγεσία (Avolio & Gardner, 2005: 325,326). Η  

αυθεντική ηγεσία απαιτεί αυξημένα επίπεδα αυτογνωσίας. Οι Gardner et al., (2005) 

θέτουν τέσσερα στοιχεία της αυτογνωσίας που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την 

ανάπτυξη της αυθεντικής ηγεσίας: α) αξίες, β) γνωστικές γνώσεις σχετικά με την 

ταυτότητα, γ) τα συναισθήματα και δ) τα κίνητρα και οι στόχοι (Gardner et al., 2005, 

όπ. αναφ. στο Avolio & Gardner, 2005: 326). Επιπλέον, ο θετικός τρόπος 

μοντελοποίησης των διαφόρων συνιστωσών της αυθεντικότητας, 
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συμπεριλαμβανομένης της αυτογνωσίας, των διαδικασιών αυτορρύθμισης, των θετικών 

ψυχολογικών καταστάσεων ή και μιας θετικής ηθικής προοπτικής, αναγνωρίστηκε με 

συνέπεια ως πρωταρχικός μηχανισμός, όπου οι αυθεντικοί ηγέτες επηρεάζουν και 

αναπτύσσουν τους «ακολούθους» τους (Avolio et al., 2004, Gardner et al., 2005, Ilies et 

al., 2005, Luthans & Avolio, 2003, May et al., 2003, Shamir & Eilam, 2005).  Η σχέση 

μεταξύ μετασχηματιστή ηγέτη και αυθεντικού και είναι ικανή συνθήκη αλλά όχι 

αναγκαία (Avolio & Gardner, 2005: 325,326,331). Ο αυθεντικός μετασχηματιστής 

ηγέτης είναι γνήσιος για τον εαυτό του και για τους άλλους και χαρακτηρίζεται από 

υψηλά ηθικά πρότυπα. Ταυτόχρονα στοχεύει στην ανάπτυξη του ηγέτη ως ηθικού 

προσώπου και δημιουργεί ένα ηθικό περιβάλλον για την οργάνωση.  

Υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη αυθεντικών μετασχηματιστών ηγετών για την 

προώθηση δεοντολογικών διαδικασιών εντός των οργανώσεών τους (Howell και 

Avolio, 1992. όπ. αναφ. στο  Bass & Steidlmeier,1999: 187). Οφείλουν να δεσμεύονται 

για έναν σαφώς διατυπωμένο, συνεχώς επιβαλλόμενο κώδικα δεοντολογικής 

συμπεριφοράς, ο οποίος συμβάλλει στη θέσπιση αποδεκτών προτύπων. Πρέπει να 

προωθήσουν μια οργανωτική κουλτούρα με υψηλά ηθικά πρότυπα για να 

ενσωματωθούν αυτά σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Αντίθετα η ψευδο-

μετασχηματιστική ηγεσία προωθεί διεφθαρμένα πρότυπα αξιών, αξίες όπως η 

μεροληψία, η θυματοποίηση και τα ειδικά συμφέροντα και τελικές αξίες όπως η 

φυλετική υπεροχή, η υποταγή και ο κοινωνικός δαρβινισμός (Carey, 1992, Solomon, 

1996). Οι Bass & Steidlmeier (1999:191-92) υποστήριξαν ότι ο ψευδο-

μετασχηματιστής ηγέτης μπορεί να εφεύρει φανταστικά εμπόδια. Επιπλέον ενέχει μια 

επίπλαστη αυθεντικότητα. Μπορεί  να αναζητεί δύναμη και θέση σε βάρος των 

επιτευγμάτων των «ακολούθων» του και η συμπεριφορά του να είναι ασυνεπής και 

αναξιόπιστη. Τα οράματά του είναι συνήθως μεγαλοπρεπή, όμως δεν έχουν την ίδια 

αίσθηση ευθύνης που έχουν οι αυθεντικοί μετασχηματιστές  ηγέτες. Οι αυθεντικοί 

μετασχηματιστές ηγέτες συνεπικουρούνται από τις διαδικασίες ενσωμάτωσης των 

«ακολούθων», διότι όπως υποστηρίζουν οι O'Reilly et al., (1991: 492) καθώς οι οπαδοί 

κοινωνικοποιούνται σε μια οργάνωση αυξάνεται η συσχέτιση μεταξύ των αξιών τους 

και των αξιών της οργάνωσης. Ωστόσο, προκύπτει το εξής ηθικό ερώτημα: Οι 

«ακόλουθοι» εξαναγκάζονται ή παραπλανούνται εν αγνοία τους για να υιοθετήσουν τις 

αξίες της ηγεσίας; ή μήπως υπάρχει  αναδυόμενη συμπαράσταση των «ακολούθων» 

στις αξίες του ηγέτη και αυτό οδηγεί στην αμοιβαία επιρροή τους; 

Το ανωτέρω ερώτημα συνδέεται και με την κριτική στη μετασχηματιστική 

ηγεσία ότι ενέχει χειραγωγικές και παραπλανητικές συμπεριφορές. Οι Martin & Sims 



42 
 

(1956) και ο Bailey (1988) υποστηρίζουν ότι οι ηγέτες για να επιτύχουν το στόχο τους 

πρέπει να είναι χειραγωγοί. Αλλά, στην πραγματικότητα, αυτοί είναι οι ηγέτες του  

ψευδο-μετασχηματισμού. Οι αυθεντικοί μετασχηματιστικοί ηγέτες ίσως πρέπει να είναι 

χειραγωγοί κατά περιόδους για ό,τι θεωρούν ότι είναι για το κοινό καλό, αλλά ο 

χειρισμός είναι μια συχνή πρακτική των ηγετών ψευδο-μετασχηματισμού και μια 

σπάνια πρακτική των αυθεντικών μετασχηματιστικών ηγετών (Bass & Steidlmeier, 

1999: 186).  

 

1.5.1 Το ενάρετο χαρακτηριστικό στον  μετασχηματιστή ηγέτη 

 

Ο αυθεντικός μετασχηματιστής ηγέτης ενέχει αρετή και ηθικό χαρακτήρα. Υπάρχει  μια 

συσχέτιση μεταξύ του «αυθεντικού ηθικού σοφού», όπως δηλώνεται από τον Σωκράτη 

αλλά και τον Κομφούκιο, και του «αυθεντικού μετασχηματιστή ηγέτη» (Bass & 

Steidlmeier, 1999: 182). Το βασικό σενάριο του ηθικού σοφού σε κάθε παράδοση 

υπογραμμίζει την αρετή και τον ηθικό χαρακτήρα. Ο ηθικός άνθρωπος θα θυσίαζε 

οτιδήποτε για χάρη της αρετής. Αλλά από πού προκύπτει η ανάγκη για την ύπαρξη του 

ηθικού σοφού;  

Σύμφωνα με την Κινέζικη σκέψη η αρμονία στην ηθική ζωή ενός ανθρώπου 

αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της κοινωνικής αρμονίας. Αυτή η κοινωνική 

αρμονία ανάμεσα στη φύση και στον άνθρωπο μπορεί να χαθεί λόγω κακής διαχείρισης 

της δύναμης του ανθρώπου. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την ηθική παρακμή. Έτσι 

προκύπτει η ανάγκη για τον ηθικό σοφό, ένα άνθρωπο ηθικό με αρετή και γνώση για να 

επαναφέρει την ενότητα και την ειρήνη και να κυβερνήσει ενάρετα. Ο Κομφούκιος και 

ο Πλάτωνας προτείνουν τον συνδυασμό της δύναμης και της ηγεσίας μαζί με τη γνώση, 

την ηθική και την εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο προτείνουν  ένα μοντέλο πολιτικής 

δύναμης που εισάγει καινούρια δεδομένα στην ηγεσία (Avramidou, 2012: 52). 

Σύμφωνα με τις κομφουκιανικές και αριστοτελικές ιδέες ο σύγχρονος ηγέτης θα πρέπει 

να είναι ηθικός και να έχει την ικανότητα να δημιουργεί τις συνθήκες  για αρμονία 

συλλογική και ευημερία. Θα πρέπει να ενεργεί με κάθε τρόπο στην επίτευξη ενός 

στόχου συγκεκριμένα για να δημιουργήσει αρμονία. Το μεγαλύτερο λάθος στο οποίο θα 

μπορούσε να υποπέσει είναι να ενδώσει σε ατομικές και εγωιστικές επιθυμίες 

παράδειγμα η απληστία, ο φόβος, φιλοδοξίες. Ο ηγέτης θα πρέπει να είναι ενάρετος 

έτσι ώστε να οδηγήσει, να καθοδηγήσει επιτυχώς (Benetatou, 2012: 131, 134). Συνεπώς 

η ηγεσία και η αρετή είναι στενά συνδεδεμένες. Ο ενάρετος ηγέτης μεταμορφώνει τους 
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άλλους καθώς και το κοινωνικό περιβάλλον, διότι καθοδηγεί τα άτομα να αναπτύξουν 

ισχυρό ηθικό χαρακτήρα και με αυτό τον τρόπο να μετασχηματοποιήσουν τους εαυτούς 

τους και την κοινωνία (Bass & Steidlmeier, 1999: 182,193-194).  

Για να μπορέσει ένας μετασχηματιστής ηγέτης να εμπνεύσει του «ακολούθους» 

του για να τον ακολουθήσουν στην πραγματοποίηση του  οράματός του,  θα πρέπει να 

διακρίνεται από ηθική ικανότητα. Ο Bartol  και Martin (1998) τονίζουν τη σημασία της 

υπακοής των ηγετών στο γράμμα του νόμου και στο πνεύμα του νόμου δηλαδή να λένε 

την αλήθεια έτσι ώστε να στήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τα άλλα μέλη, να τους 

φέρονται με δικαιοσύνη και σεβασμό, να μαθαίνουν για τις ανάγκες τους παρά για να 

αποφασίζουν τι είναι καλύτερο για εκείνους και να ενεργούν όταν έχουν τη δυνατότητα 

και τα κατάλληλα μέσα. Να έχουν δηλαδή το κριτήριο της ηθικής (Benetatou, 2012: 

441). Αυτό απαιτεί από τον μετασχηματιστή ηγέτη  την ηθική ικανότητα, για να 

μπορούν να διαχειρίζονται οποιοδήποτε ηθικό πρόβλημα που μπορεί να προκύψει κατά 

τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους (Benetatou, 2012: 138).  

Η ηθική ικανότητα αποτελείται από ένα αριθμό δεξιοτήτων σε προσωπικό και 

σε ομαδικό επίπεδο όπως η υψηλή αντίληψη για ηθικά θέματα, η προσωπική ικανότητα 

στη διαχείριση και στην επίλυση προβλημάτων, η ικανότητα για συμμετοχή στην 

κατασκευή και στην διαχείριση κατάλληλων οργανωτικών διαδικασιών, η ικανότητα 

για δημιουργία, εφαρμογή κανόνων και αρχών, η ικανότητα να εξηγήσει,  να 

επικοινωνήσει και να συμμετέχει  σε διαλόγους με άλλα μέλη. Μέσα από την 

επικοινωνία η ηθική ικανότητα του ηγέτη θα του επιτρέψει να αντιληφθεί ότι κάθε 

άνθρωπος έχει αξιοπρέπεια και ηθική στάση (Benetatou, 2012: 396) και αυτό θα 

αποτελεί τη βάση για αυθεντική εξατομικευμένη εξέταση (Bass & Steidlmeier, 1999: 

195).  

 

1.6 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 

Στην ανάλυση των δομικών χαρακτηριστικών και λειτουργικότητας της ηθικής 

ηγεσίας (υποενότητα 1.4) αναφέρθηκε ότι οι ηθικοί ηγέτες χρησιμοποιούν τόσο 

μετασχηματιστικές όσο και συναλλακτικές προσεγγίσεις ηγεσίας, όπως αξιολόγηση των 

επιδόσεων, αμοιβές και τιμωρίες για να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των «ακολούθων» 

τους και να τους κρατούν υπεύθυνους για ηθική συμπεριφορά. Στο προτεινόμενο στην 

παρούσα εργασία μετασχηματιστικο-ηθικό μοντέλο ηγεσίας επισημαίνεται ότι η 

ηγετική γνωστική ανάπτυξη της ηθικής σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την 
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μετασχηματιστική ηγεσία και όχι με την ηγεσία των συναλλαγών, διότι καταστρέφεται 

η αυτοεκτίμηση των «ακολούθων» και θίγεται η αξιοπρέπεια τους.  

Οι ηθικοί και μετασχηματιστές ηγέτες νοιάζονται για τους υφισταμένους τους, 

ενεργούν σύμφωνα με τις ηθικές τους αρχές, εξετάζουν τις ηθικές συνέπειες των 

αποφάσεών τους και αποτελούν ηθικά πρότυπα για τους άλλους (Brown & Trevino, 

2006: 599, 608).  

Οδηγούμαστε λοιπόν στην αναγνώριση μιας αυθεντικής μετασχηματιστικής 

ηγεσίας, όπου ο ηγέτης αποτελεί πρότυπο της ηθικής μάθησης και της ηθικής 

εκπαίδευσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Αυτό προτάσσεται στην 

παρούσα εργασία ως απαραίτητο καθήκον/ μέλημα του ηγέτη  σε μια εποχή όπου η 

σύγχρονη εκπαίδευση φαίνεται να αδιαφορεί για τη σημασία της ηθικής μάθησης και 

του αιτήματος για παιδευτική ολοκλήρωση και παραμένει ζωντανό μόνο το ενδιαφέρον 

για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με ημερομηνία λήξης (Καραβάκου, 2018: 155).  

Συμπερασματικά και στη βάση των προαναφερθέντων προκύπτει ότι το μοντέλο της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας φαίνεται να λειτουργεί αποτελεσματικά εάν ο 

μετασχηματιστής ηγέτης διακρίνεται από υψηλά επίπεδα ηθικής συλλογιστικής.  
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Κεφάλαιο 2: Λειτουργικότητα του μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη 

στη διαχείριση διαπολιτισμικών συγκρούσεων 
 
 

 

2.1 Εισαγωγή  

 

Όπως ήδη καταδείχθηκε είναι ιδιαίτερης σημασίας η αναγκαιότητα διαχείρισης 

ενδοατομικών αλλά και διατομικών συγκρούσεων των «ακολούθων» ενός οργανισμού 

από τον ηγέτη του οργανισμού. Η διαχείριση αυτή συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση 

της κουλτούρας αυτού του οργανισμού μετασχηματίζοντας αρχικά πλαίσια αναφοράς 

του κοινωνικού κεφαλαίου των εμπλεκομένων με τα στοιχεία ηθικής δόμησης της 

προτεινόμενης κουλτούρας. Κατ΄ αντιστοιχία επισημαίνεται η αναγνώριση του 

γεγονότος ότι οι κουλτούρες των προερχόμενων μαθητών της σχολικής μονάδας από 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο πολιτισμικού 

πλουραλισμού που ενδέχεται να ενέχει και το στοιχείο της διαπολιτισμικής 

σύγκρουσης.
 

Η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας οδηγεί στην διαπολιτισμική θεωρία, η 

οποία δίνει έμφαση στη γνωριμία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων 

πολιτισμών που συνθέτουν την κοινωνία. Ταυτόχρονα όμως ενέχεται και ο κίνδυνος 

πρόκλησης διαπολιτισμικών συγκρούσεων, στις οποίες απαιτείται άμεση διαχείριση, 

ειδικά στο χώρο της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς και 

ιδιαίτερα από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας που ηγείται. Στη διαχείριση αυτού 

του τύπου συγκρούσεων φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και 

εποικοδομητικά το μοντέλο της μετασχηματιστικό-ηθικής ηγεσίας, όπως αναλυτικά θα 

δειχθεί ακολούθως. Προς αυτήν την κατεύθυνση αρχικά γίνεται αποσαφήνιση των όρων 

«πολυπολιτισμικότητα» και «διαπολιτισμικότητα». Στην συνέχεια αναφέρονται τα 

στάδια της μεταναστευτικής πολιτικής στην ελληνική κοινωνία καθώς και οι αρχές της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καταδεικνύοντας την ως την ορθολογικότερη μορφή 

πολιτισμικής εκπαίδευσης που οδηγεί τις μειονότητες σε ψυχολογική και κοινωνική 

ισορροπία. Καταληκτικά του παρόντος κεφαλαίου αναλύεται εκτενώς ο τρόπος 

αντιμετώπισης των διαπολιτισμικών συγκρούσεων από το προτεινόμενο 

μετασχηματιστικο-ηθικό μοντέλο ηγεσίας, αναφερόμενοι στο ρόλο του 

μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη στην εφαρμογή των διαπολιτισμικών αρχών.  
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2.2 Αποσαφήνιση των όρων «πολυπολιτισμικότητα» «διαπολιτισμικότητα» 

 

Οι ενασχολούμενοι με το ζήτημα μελετητές διαπιστώνουν ότι ο όρος 

«πολυπολιτισμικότητα» (Multiculturalism) ταυτίζεται λανθασμένα με τον όρο 

«διαπολιτισμικότητα» (interculruralism) (Δαμανάκης, 1997: 39). Ο πρώτος όρος 

χρησιμοποιείται για μια κοινωνική πραγματικότητα και τη διαδικασία εξέλιξής της. Ο 

όρος «διαπολιτισμικότητα» σημαίνει «μια διαδικασία συνάντησης, αλληλεπίδρασης, 

αμοιβαίας συνεργασίας και παραπέρα ανάπτυξης των πολιτισμών» (Μάρκου, 

1989:1406). Με την πρόθεση «δια» παρουσιάζεται το δια μέσου, η αλλαγή, το 

ξεπέρασμα των εμποδίων, η αμοιβαία συνεργασία, ενώ με το όρο «πολιτισμός» 

παρουσιάζεται η αναγνώριση των αξιών, των τρόπων ζωής και των εκφράσεων των 

ατόμων σε σχέση με τους άλλους (Μάρκου, 1996: 25). Η πρόθεση «δια» δηλώνει  

εκτός από  το υπαρκτό γεγονός της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης και την παιδαγωγική 

αρχή «πως όταν η αγωγή ασκείται  κυρίως σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από 

ετερότητα είναι επιθυμητή η αμοιβαία ανίχνευση των μετεχόντων, η τοποθέτηση του 

υποκειμένου στον (πολιτισμικό) ρόλο του «άλλου» και η θέαση του κόσμου από αυτήν την 

οπτική γωνία» (Γκότοβος, 2002: 3). Και οι δύο έννοιες έχουν ως δεύτερο συνθετικό την 

έννοια του «πολιτισμού» από την οποία και προκύπτουν (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 

2003: 69). Εντοπίζονται δε τρεις κύριες τάσεις προσέγγισης του πολυπολιτισμικού 

φαινομένου σε σχέση με τις αντιλήψεις περί πολιτισμού (Παπαδάκης, 2003: 166,167): 

 Η στατική προσέγγιση, η οποία επιθυμεί τη διατήρηση της ιδιαιτερότητας των 

πολιτισμών, ερχόμενοι σε επαφή με άλλους πολιτισμούς. Η στάση αυτή 

αποτελεί το «δέον» της πολιτισμικής επικοινωνίας.   

 Η διαπερατότητα των πολιτισμών, όπου η επικοινωνία ενέχει στοιχεία  

ρευστότητας. 

 Οι ομογενοποιημένες κουλτούρες, στις οποίες υπάρχει σταθερότητα 

πολιτισμικών δομών και σχέσεων, με συνέπεια τη δυσκολία ένταξης 

μειονοτικών πολιτισμικών διεισδύσεων και αποδοχής τους, κάτι που μπορεί να 

ευνοήσει την πολιτισμική σύγκρουση.    

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η έννοια της «πολυπολιτισμικότητας» δεν 

ταυτίζεται με την έννοια της «διαπολιτισμικότητας», καθώς η πρώτη απηχεί το «ον», 

ενώ η δεύτερη τη διαχείριση των σχέσεων ή των σχάσεων που προκύπτουν  μεταξύ των 

συνυπαρχόντων πολιτισμικών παραγόντων (Παπαδάκης, 2003:167). Την άποψη αυτή 

υιοθετεί και ο Hohman (1983. όπ. αναφ. στο Δαμανάκης 1997α:39) υποστηρίζοντας ότι 
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η πολυπολιτισμικότητα δηλώνει «το τι είναι» την υπάρχουσα κατάσταση, ενώ η 

διαπολιτισμικότητα εκφράζει το ζητούμενο, δηλαδή «το τι θα ’πρεπε να είναι».  

 

2.3 Η ελληνική πολυπολιτισμική κοινωνία  

 

Εξειδικεύοντας στην ελληνική περίπτωση, όσον αφορά τη διαμόρφωση της κοινωνικής 

πολυπολιτισμικότητας μπορεί να ειπωθεί ότι η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα 

δημιουργεί την ανάγκη πολιτισμικών και εθνοτικών συνυπάρξεων (Μιχαήλ & 

Μπαντέκας, 2015: 19). Κεντρικό ζήτημα στην κοινωνιολογία της μετανάστευσης 

αποτελεί η ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής. Στην Ελλάδα η 

μεταναστευτική πολιτική πέρασε από διάφορα στάδια (νομιμοποιήσεις, 

απελάσεις/καταστολή), τα οποία μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα (Παύλου, 

2009: 42-44):  

1990 – 1997: Περίοδος της «παρανομίας» και της άρνησης. Ν. 1975/91. Καταστολή- 

αστυνομική διαχείριση της μετανάστευσης. Η μετανάστευση αντιμετωπίζεται ως 

προσωρινή . Αποδίδεται στους μετανάστες ο νεολογισμός «λαθρομετανάστες».  

1997 – 2000: Περίοδος της προσωρινής ανοχής και της εγκληματολογίας. Πέρασμα από 

την άρνηση και την πλήρη απορρύθμιση στην προσωρινή ανοχή της οικονομικής 

μετανάστευσης. Υπάρχει η πρώτη νομιμοποίηση με την «πράσινη κάρτα».  

2001 – 2004: Περίοδος της υποτυπώδους μεταναστευτικής πολιτικής. Ν. 2910/01. 

Περνάμε στη «διαχείριση» της μετανάστευσης. Εμφανίζεται η πατερναλιστική 

προσέγγιση της μετανάστευσης.  

2005- 2007: Περίοδος της θετικής μεταστροφής του δημόσιου λόγου. Ν. 3386/2006. 

Εισάγεται η κοινωνική ένταξη ως διαδικασία ελέγχου του βαθμού αφομοίωσης.  

2008: Περίοδος της κρίσης, της ρατσιστικής βίας και της ξενοφοβίας. Βίαιες 

ακροδεξιές ομάδες αρχίζουν να στοχοποιούν τους μετανάστες από την Ασία.  

Από τα ανωτέρω διαφαίνεται ότι άνθρωποι διαφορετικής πολιτισμικής 

προέλευσης έχουν εισέλθει στην Ελλάδα στη βάση μιας διαχρονικότητας, που 

επηρέασε και την εκπαίδευση, ώστε να επιτευχθούν οι ανάλογες προσαρμογές προς την 

κατεύθυνση διαμόρφωσης ανθρώπων/πολιτών με πολιτισμικό κεφάλαιο και 

διαπολιτισμική επάρκεια και ικανότητα να υιοθετεί επιπλέον στοιχεία από διαφορετικά 

πολιτισμικά πλαίσια (Κεσίδου, 2008: 22). Στην επόμενη υποενότητα θα αναφερθούμε 

διεξοδικά για την διαπολιτισμική εκπαίδευση.  
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2.3.1.  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

 

Στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, επικρατεί μια σύγχυση σχετικά με τους 

όρους Παιδαγωγική, Αγωγή και Εκπαίδευση και που αναπόφευκτα συνοδεύουν και τους 

σύνθετους όρους Διαπολιτισμική Αγωγή, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και  Διαπολιτισμική 

Παιδαγωγική Γκότοβος (2002: 1-2). Ο όρος Διαπολιτισμική Εκπαίδευση πολλές φορές 

λανθασμένα χρησιμοποιείται με διπλό σημασιολογικό περιεχόμενο, δηλαδή τόσο της 

έννοιας Διαπολιτισμική Εκπαίδευση όσο και της έννοιας Διαπολιτισμική Παιδαγωγική. Η 

Παιδαγωγική δεν απευθύνεται μόνο στη σχολική πραγματικότητα, αλλά και σε όλες τις 

άλλες δομές και διαδικασίες, που συνδέονται με τη μόρφωση του ανθρώπου. Η 

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική αναφέρεται στην Αγωγή και Εκπαίδευση όλων των 

ομάδων που αντιπροσωπεύονται σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία (Δαμανάκης, 2002, 

όπ. αναφ. στο Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003: 74). Ο όρος χρησιμοποιείται για να  

περιγράψει μια «ευρεία ποικιλία σχολικών πρακτικών, προγραμμάτων και υλικών που 

σχεδιάζονται για να βοηθήσουν τα παιδιά από διαφορετικές ομάδες να βιώσουν την 

εκπαιδευτική ισότητα.  Κύρια αρχή της πρέπει να είναι η ευαισθητοποίησή του ατόμου 

στην κληρονομημένη πολλαπλότητα του κόσμου, μια πολλαπλότητα που αφορά σε 

πεποιθήσεις, τρόπο ζωής, κουλτούρας, τρόπων ανάλυσης οικείων εμπειριών, τρόπων 

θέασης ιστορικών γεγονότων» (Modgil,  Verma,  Mallick, & Modgil  1997: 345, 356).  

 Η Διαπολιτισμική Παιδαγωγική προσέγγιση ξεκίνησε στον ευρωπαϊκό χώρο 

στη δεκαετία του 1960 ως «Παιδαγωγική για Αλλοδαπούς» (Ausländerpädagogik). 

Ήταν όμως βασισμένη στη λογική της «υπόθεσης του ελλείμματος», σύμφωνα με την 

οποία το διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο των «μειονοτικών» ατόμων, των «ξένων», 

που ζουν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, συγκρινόμενο με εκείνο της κυρίαρχης 

ομάδας, θεωρείται ως «αποκλίνον» και «ελλειμματικό». Αυτή η λογική οδηγεί στην 

επιχείρηση του ελέγχου καθώς συνήθως αυτή κρίνεται ως απειλή. Ακολούθως 

επιχειρείται και έλεγχος των αντισταθμιστικών προγραμμάτων και συνακόλουθα 

εφαρμόζεται η αφομοιωτική πολιτική (Δαμανάκη,2000: 1).  

Η Διαπολιτισμική Αγωγή είναι «μια ενιαία αγωγή που αφήνει έκδηλα τα ίχνη 

της σε όλα τα μαθήματα και σε όλη την παιδαγωγική διαδικασία» (Γιαγκουνίδης, 1995. 

όπ. αναφ. στο Φώτου, 2002:12)∙ αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές αλλαγές και εφαρμόζει 

καινοτόμες μεθόδους. Συμβάλλει στην ειρηνική διαπαιδαγώγηση και βασίζεται στην 

παιδοκεντρική παιδαγωγική.  

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση είναι «μια διαδικασία μεταρρύθμισης με τελικό 

στόχο το μετασχηματισμό του σχολείου και της κοινωνίας, ώστε να παρέχονται σ’ όλους 
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τα μέσα να εκφράζονται ως ατομικές και συλλογικές προσωπικότητες, να προβάλλουν τις 

δικές τους πολιτισμικές απαιτήσεις και να έχουν την υποστήριξη του κράτους στην 

αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας, ελευθερίας και αυτοεκπλήρωσης» (Μάρκου, 

1989:1406). Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση προωθεί την ισότητα ευκαιριών στην 

εκπαίδευση και την κοινωνία. Ο Nieke (1994. όπ. αναφ. στο  Μπαγάκης, 2003:73-81) 

επισημαίνει ότι η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση είναι «Κοινωνική Μάθηση», «Πολιτική 

Παιδεία» με την έννοια της προετοιμασίας των πολιτών για μια πλουραλιστική 

κοινωνία, καλλιεργώντας την ανοχή και την έλλειψη συγκρούσεων και διακρίσεων 

απέναντι στους αλλοδαπούς, «Αντιρατσιστική Παιδεία», διότι αναφέρεται στον 

«πολιτισμικό σχετικισμό»  και «Παιδαγωγική της Υποστήριξης», διότι υποστηρίζει την 

ισότητα των ευκαιριών για τους αλλοδαπούς, τη σταθεροποίηση της πολιτισμικής 

ταυτότητας με στόχο τη διατήρηση της διγλωσσίας.  

Ειδικότερα, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ως «ανοιχτή» προοπτική και σχέση 

προς τον έτερο και διαφορετικό βασίζεται σε μια κοινωνική δυναμική που δομείται 

αλλά και ενισχύεται από τη Χάρτα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στοχεύει 

(Μπαλασσά – Φλέγκα, 2003:78): α) Στην διαμόρφωση θετικής αντίληψης του εαυτού, 

β) Στην αναγνώριση, κατανόηση και αποδοχή της ετερότητας και διαφορετικότητας. 

και γ) Στην ανάπτυξη ικανοτήτων λεκτικής αλλά και μη λεκτικής επικοινωνίας και 

επικοινωνιακής σχέσης. 

Επί του θέματος από τη δεκαετία του 1960 πολλοί μελετητές εξέφρασαν 

διαφορετικές θέσεις σχετικά με τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας. Σταδιακά οι 

θέσεις αυτές σχηματοποιήθηκαν σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πρότυπα, ώστε να 

επιτευχθεί η παιδαγωγικά αλλά και διοικητικά μεθοδευμένη διαχείριση τόσο της 

γενικότερης κατάστασης, όσο και της ανάδυσης πιθανών συγκρούσεων. Προς την 

κατεύθυνση αυτή αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα μοντέλα.  

        Το αφομοιωτικό μοντέλο κυριάρχησε μέχρι τη δεκαετία του 1960 και αποτελεί 

μέσο εξασφάλισης της κοινωνικής ιεραρχίας (Γκόβαρης, 2011:47). Έχει ως βασική του 

θέση ότι το έθνος αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο από άποψη εθνική και πολιτισμική 

(Νικολάου, 2000:122). Προσεγγίζει τη διαδικασία με την οποία, άτομα διαφορετικής 

εθνικής προέλευσης έχουν απαρνηθεί τα στοιχεία της πολιτισμικής τους ταυτότητας και 

συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή της ευρύτερης κοινωνίας, προκειμένου να πετύχει 

κάποιους στόχους (Berry, 2001: 619). Αυτή η  διαδικασία «πολιτισμικής μάθησης» 

διέρχεται τα ακόλουθα στάδια (Taft, 1962. όπ. αναφ. στο Τουλιάς, 2005: 34): α) 

Πολιτισμική μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, β) Κοινωνική αλληλεπίδραση, γ) 

Διαπροσωπικές σχέσεις και σταδιακή εσωτερική ταύτιση, δ) Κοινωνική και 
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συναισθηματική ταύτιση, ε) Αφομοίωση,  εσωτερική σε επίπεδο στάσεων και 

εξωτερική σε επίπεδο συμπεριφορών.   

Παρόμοια και ο Mayo-Smith διαιρεί την «αφομοίωση» σε τρία στάδια. Στο 

πρώτο στάδιο, ισχύει η «εξωτερική αφομοίωση» (external assimilation) κατά την οποία 

ο μετανάστης προσπαθεί να μειώσει τις εξωτερικές του διαφορές από τα άτομα της 

ευρύτερης ομάδας. Στο δεύτερο στάδιο ο μετανάστης υφίσταται μια «εσωτερική- 

υποκειμενική αφομοίωση» (internal assimilation), κατά την οποία αρχίζει να εκτιμά τον 

πολιτισμό της χώρας υποδοχής και προσπαθεί να ταυτιστεί με την ευρύτερη ομάδα. 

Κατά το τελευταίο στάδιο,  επιτελείται η «δημιουργική αφομοίωση» (creative 

assimilation), κατά την οποία βλέπουν με αντικειμενικό τρόπο τα μειονεκτήματα του 

τρόπου ζωής της κοινωνίας υποδοχής και προσπαθούν να συμβάλλουν στην εξέλιξη και 

τον εμπλουτισμό  της (Μαντζανάς, 2016: 23). Το μοντέλο αυτό έχει εθνοκεντρικό 

χαρακτήρα στο πλαίσιο του οποίου οι γηγενείς μαθητές αναπτύσσουν στερεότυπα και 

καχυποψία για το «διαφορετικό», ενώ οι μαθητές των μειονοτικών ομάδων 

αναπτύσσουν συμπεριφορές όπως παθητικότητα, δουλικότητα ή εναλλακτικά αμυντική 

στάση και άκρως επιθετική (Κεσίδου, 2008: 25).  

Από το 1965 μια νέα περίοδος μαζικής μετανάστευσης από τη Λατινική 

Αμερική και την Ασία προς τις ΗΠΑ έδωσε μια διαφορετική πνοή στις σχετικές 

μελέτες και προσέγγισε με κριτική ματιά την κανονιστική θεωρία της αφομοίωσης 

(Παπανδρέου, 2013: 47). Οι επικριτές του μοντέλου της αφομοίωσης, το θεωρούν ως 

εθνοκεντρικό, καθώς στοχεύει στην απορρόφηση των μεταναστών από το γηγενή 

πληθυσμό. Επιπλέον  θεωρεί απαραίτητη την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας 

υποδοχής και την προσαρμογή τους στο νέο πολιτισμό, αγνοώντας το δικό τους 

πολιτισμό και αποκόπτοντάς τους από τα δικά τους πολιτισμικά στοιχεία (Παλαιολόγου 

& Ευαγγέλου, 2003: 87). Οι αφομοιωτικές πολιτικές σε πολλές χώρες (ΗΠΑ, 

Αυστραλία) δεν οδήγησαν στην επιδιωκόμενη ομοιομορφία, αλλά σε 

περιθωριοποιήσεις και κοινωνικούς αποκλεισμούς. Έτσι εγκαταλείφθηκε η 

αφομοιωτική πολιτική της και κρίθηκε καταλληλότερη η υιοθέτηση της «υπόθεσης της 

διαφοράς» (difference hypothesis), σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να σεβαστεί, να 

αναγνωριστεί και να γίνει αποδεκτή από την πλειονότητα, η ετερότητα του «Άλλου». 

Στην πράξη όμως συναντούμε διαφορετικές ερμηνείες της διαχείρισης της ετερότητας 

(Δαμανάκης, 2000: 1-2). 

                Στο μοντέλο της ενσωμάτωσης, το οποίο έρχεται ως μετεξέλιξη του 

προηγούμενου μοντέλου, γίνεται αποδεκτό το πολιτισμικό στοιχείο των μεταναστών, 

αλλά ταυτόχρονα οι μετανάστες, πρέπει να αφομοιώσουν όλα τα στοιχεία εκείνα που 
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είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και τη συνοχή της χώρας υποδοχής, προκειμένου να 

ενταχθούν στην κοινωνία (Γεωργογιάννης, 1999: 47). Η αποδοχή των διαφορετικών 

πολιτισμικών στοιχείων μπορούν να κάνουν την εμφάνισή τους μόνο στο πλαίσιο του 

ιδιωτικού και όχι του δημόσιου βίου. Η πολιτισμική ετερότητα γίνεται λοιπόν αποδεκτή 

στο βαθμό που δεν αγγίζει τις βασικές δομές και το υπόβαθρο της κοινωνίας. Ωστόσο 

το σχολείο παραμένει μονοπολιτισμικό. Οι επικριτές του μοντέλου της ενσωμάτωσης, 

θεωρούν ότι το μοντέλο αυτό, δίνει στους μαθητές των μειονοτικών ομάδων τη 

δυνατότητα να προσαρμοστούν και να αλλάξουν στα νέα εκπαιδευτικά και κοινωνικά 

πρότυπα, χωρίς όμως, να παρεμβαίνει στην αλλαγή των στάσεων και των πρακτικών. Ο 

εκπαιδευτικός οργανισμός δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτών 

των παιδιών, γιατί όλα αξιολογούνται με μέτρο το κυρίαρχο μοντέλο, πράγμα που κάνει 

ανύπαρκτες τις ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες (Κεσίδου, 2008: 25).   

 Η άνοδος των κινημάτων των μεταναστών αλλά και η συνειδητοποίηση ότι τα 

προηγούμενα μοντέλα δεν έδιναν σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες για ακαδημαϊκή 

επιτυχία οδήγησαν σε πιο πλουραλιστικά εκπαιδευτικά μοντέλα. Το πρώτο από αυτά 

είναι το πολυπολιτισμικό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό δεν θα πρέπει να συνδέεται με το 

διαπολιτισμικό. Βασίζεται μεν στην λογική της ισότιμης πολιτισμικής ανάπτυξης και 

στο σεβασμό της ελευθερίας που θα πρέπει να έχει το κάθε παιδί να μορφώνεται στη 

μητρική του γλώσσα και με βάση το δικό του πολιτισμικό υπόβαθρο, αλλά αυτό οδηγεί 

στην παράλληλη ανάπτυξη πολιτισμών χωρίς την απαιτούμενη αλληλεπίδραση. 

Διαμορφώνεται ένα κοινωνικό πλαίσιο, μέσα από το οποίο θα μπορούν να 

συνυπάρχουν όλοι οι πολιτισμοί, δημιουργούνται δηλαδή παράλληλες κοινωνίες, μέσα 

στην κυρίαρχη κοινωνία με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η συνοχή της κοινωνίας 

(Κεσίδου, 2008: 25).  

Επιπλέον το πολυπολιτισμικό μοντέλο εστιάζει στην εθνολογική διάσταση του 

όρου «πολιτισμός» και αποσιωπά την ανθρωπιστική και ορθολογιστική του διάσταση. 

Εστιάζεται αποκλειστικά στις «πολιτισμικές διαφορές». Με το να προβάλλει  «τη 

διαφορετικότητα», η πολιτισμική σχετικότητα οδηγεί στο κλείσιμο του καθενός στο 

«πολιτισμικό του καβούκι του», δηλαδή καταλήγει στην αναίρεση της απαραίτητης 

αλληλεπίδρασης» (Chauveau & Rogovas-Chauveau, 1995). Από την πλευρά του ο 

Pierrot σημειώνει χαρακτηριστικά: «...Η πολιτισμική σχετικότητα οδηγεί πιο εύκολα και 

πιο λογικά στη νομιμοποίηση του εθνοκεντρισμού, παρά στο ξεπέρασμά του». Σύμφωνα 

με τον Pena-Ruiz, (1993) το πολυπολιτισμικό μοντέλο έχει μια ολιστική οπτική και 

καταλήγει στην ιδέα ότι «η ένταξη σε έναν πολιτισμό είναι ‘‘όλα ή τίποτα’’: ή εντάσσεται 

κάποιος ολοκληρωτικά, ή δεν εντάσσεται καθόλου και θεωρείται ένας «προδότης» του 
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πολιτισμού του και της καταγωγής του» (Νικολάου & Σπινθουράκη, 2014: 23,24). Το 

μοντέλο αυτό κατακρίθηκε γιατί δεν παρεμβαίνει διεκδικητικά στην αναθεώρηση των 

εξουσιαστικών και κοινωνικών δομών της χώρας (Μίτιλης & Σκαλή, 2004: 17).   

 Στο αντιρατσιστικό μοντέλο εκπαίδευσης επιδιώκεται η αποδοχή και η εκτίμηση 

της ετερότητας καθώς και η συζήτηση των επίμαχων κοινωνικών ζητημάτων από τους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει όμως μια αντιπαράθεση, βάσει της οποίας 

τα θέματα αυτά θα πρέπει να καλύπτονται σαν να μην υφίστανται. Αυτό το στοιχείο 

οδηγεί και στην έννοια του «θεσμικού ρατσισμού» που αφορά την ανάπτυξη 

ρατσιστικών στάσεων και συμπεριφορών στις δομές και στους θεσμούς της 

συγκεκριμένης κοινωνίας και εκπαίδευσης (Κεσίδου, 2008: 26). Οι επικριτές του 

αντιρατσιστικού μοντέλου, θεωρούν ότι στο μοντέλο αυτό ελλοχεύει ο κίνδυνος της 

πολιτικής εκμετάλλευσης της εκπαίδευσης, που θα έχει αρνητική επίδραση στο επίπεδο 

του ανταγωνισμού μέσα σε κοινωνικές ομάδες και στην αποτελεσματικότητα του 

σχολείου (Θεοδοσιάδου, 2015: 35).   

 Η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ικανότητα ταύτισης με τον «άλλο» και 

γενικότερα η διαπολιτισμική ετοιμότητα και ικανότητα είναι στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν τις «πολυπολιτισμικές προσωπικότητες», για τις οποίες θα αναφερθούμε 

παρακάτω. Για την απόκτηση και την άσκηση των ανωτέρω ικανοτήτων κρίνεται 

απαραίτητη η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Δαμανάκη, (1995: 33) η  

διαπολιτισμικότητα είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων, που έχει ως 

αντικείμενα εκπαίδευσης την εκμάθηση των πολιτισμών, τις γλωσσικές ανταλλαγές και 

την ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Διακατέχεται από τα αξιώματα 

(αρχές) της ισοτιμίας των πολιτισμών, των ίσων ευκαιριών και της αποδοχής και 

αξιοποίησης του διαπολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών αυτών.  

Η τάση αυτή αναδεικνύεται ιδιαίτερα την τρέχουσα πρώτη 20ετία με μια σειρά 

ραγδαίων κοινωνικοπολιτιστικών αλλαγών και μετακινήσεων πληθυσμών, ειδικά με 

την είσοδο στον 21
ο
 αιώνα. Από δεκαετία του 1980 επιχειρήθηκε μια μεταστροφή από 

την «υπόθεση του ελλείμματος» στην «υπόθεση της διαφοράς». Το μορφωτικό 

κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών δε θεωρούνταν πια ως «επιβαρυντικό» αλλά απλά 

ως διαφορετικό (Δαμανάκης 2002: 99). Βασικός στόχος αποτέλεσε η καλλιέργεια του 

σεβασμού της πολιτισμικής διαφοράς, η συνύπαρξη των πολιτισμών και η ενσωμάτωση 

των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών των ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής 

προέλευσης, στην κοινωνική πραγματικότητα.  

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αναπτύχθηκε ως μια διάσταση γενικής παιδείας 

που όφειλε να παρέχει το σχολείο σε όλους τους μαθητές (Γκόβαρης 2001, όπ. αναφ. 
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στο Μαλιγκούδη, 2008: 57-58). Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης αποτελεί μια 

διαφοροποιημένη πρακτική για τα σχολεία και βασίζεται στην παραδοχή ότι η 

μονοπολιτισμική και στενά εθνικά προσανατολισμένη εκπαίδευση είναι ιστορικά 

ξεπερασμένη και δεν ανταποκρίνεται πια στην πραγματικότητα του 21
ου

 αιώνα 

(Dietrich, 2006, όπ. αναφ. στο Κεσίδου, 2008: 27). Η διαπολιτισμική θεωρία αναφέρει 

και την ύπαρξη του λεγόμενου «πολιτισμού των μεταναστών» (Migrantenkultur), ο 

οποίος αποτελεί μια μετεξέλιξη του πολιτισμού της χώρας προέλευσης, λόγω κυρίως 

των επιδράσεων που δέχεται από τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής. Αυτός ο 

πολιτισμός, σύμφωνα με τη διαπολιτισμική θεωρία θα πρέπει να τυγχάνει σεβασμού και 

αποδοχής (Μαλιγκούδη, 2008: 58,59). 

Ο Helmut Essinger, (1991, όπ. αναφ. στο Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003: 89) 

προσδιορίζει τις τέσσερις αρχές που διέπουν το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης: 

α) την ενσυναίσθηση, β) την αλληλεγγύη, γ) τον σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα 

και δ) την εξάλειψη του εθνικισμού. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διαπολιτισμικών 

αρχών η διαπολιτισμική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη και την 

ενίσχυση της διαπολιτισμικής ικανότητας, η οποία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά 

στην ειρηνική συνύπαρξη.  

Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας μέσω της εκπαίδευσης είναι ένα 

ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη διαπολιτισμικής κατανόησης, εκτίμησης και 

σεβασμού. Μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ικανότητες που 

χρειάζονται για να συμμετάσχουν σε ουσιαστικό διαπολιτισμικό διάλογο και να ζήσουν 

σε αρμονία με εκείνους που θεωρούνται ότι έχουν διαφορετικές πολιτιστικές ευθύνες 

από τους εαυτούς τους (Barrett et al., 2013: 31). Η διαπολιτισμική ικανότητα δίνει τη 

δυνατότητα στους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά 

και καταλλήλως σε καταστάσεις όπου η πολιτιστική «ετερότητα» και η «διαφορά» είναι 

αισθητή. Καθιστά τους ανθρώπους ικανούς να ενεργούν ως «διαμεσολαβητές» μεταξύ 

των ανθρώπων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και να ερμηνεύουν τις 

διαφορετικές οπτικές. Οι συναντήσεις με ανθρώπους από άλλες πολιτιστικές θέσεις  

μπορούν να αποτελέσουν πηγή προσωπικής ανάπτυξης και εμπλουτισμού, εάν οι 

απόψεις τους ενσωματωθούν στην αίσθηση του εαυτού (Barrett et al., 2013: 12). 
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2.4 Ο ρόλος του μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη στην εφαρμογή των 

διαπολιτισμικών αρχών  

 

Για την επίτευξη διαπολιτισμικής σχέσης ιδιαίτερη σημασία αποτελεί η ύπαρξη 

ανάλογης γνώσης αλλά και ικανοτήτων ενσυναίσθησης, κριτικών δυνάμεων και 

συναισθηματικής πρόκλησης. Για τον λόγο αυτό η εκπαίδευση, ως πλαίσιο παροχής 

έγκυρων θεσμικά γνώσεων, αλλά κυρίως τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως 

παράγοντες ανάδειξης συναισθημάτων και κοινωνικών επαφών οφείλουν  να  

διευρύνουν από κοινού  τις μεθόδους και τους μαθησιακούς προσανατολισμούς των 

μαθητών. Στην προσπάθεια αυτή πρέπει να λάβουν υπόψη όλες τις πολιτισμικές 

εκφάνσεις των πολυπολιτισμικών κοινωνιών προέλευσης των μαθητών αυτών. Αυτό 

μπορεί να  επιτευχτεί  με την προσπάθεια εξισορρόπησης των διανοητικών ικανοτήτων 

των μαθητών παράλληλα με την ενδυνάμωση των συναισθηματικών και ηθικών 

ενεργειών τους. Η βάση  πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το περιεχόμενο μιας τέτοιας 

εκπαίδευσης θα είναι η πολυπολιτισμική αλλά και η διαπολιτισμική διάσταση 

(Μπαλασσά – Φλέγκα, 2003: 16).  

Τις ανωτέρω διαστάσεις οφείλει να λαμβάνει  υπόψη ο  ηγέτης του σχολικού 

οργανισμού και ειδικά ο ηγέτης με τα χαρακτηριστικά που αναδύονται από το 

μετασχηματιστικό και ηθικό μοντέλο, στο πλαίσιο μιας δυναμικής σύζευξης 

διαμόρφωσης μιας μορφής μετασχηματικο-ηθικού ηγέτη. Ο μετασχηματιστικο-ηθικός 

ηγέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια καινούρια πρόκληση, στην οποία (Νικολάου, 

2005: 87) αναδεικνύεται η κριτική και προσωπική συνείδηση, παρέχονται εφόδια για 

την κατανόηση της υφιστάμενης πολυπολιτισμικής κοινωνικής πραγματικότητας, 

ενισχύεται έως και αναδομείται το αξιακό σύστημα, απαιτείται η αναζήτηση τρόπων 

ενδυνάμωσης των συναισθημάτων με την έμφαση σε καταστάσεις ενσυναίσθησης. 

Κατ΄ επέκταση στην προσπάθεια του, ο μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης, για την 

δημιουργία ενός πραγματικά διαπολιτισμικού σχολείου, οφείλει να εστιάσει 

(Ζωγράφου, 2003: 68,73): «Στην κοινωνική μάθηση, η οποία πρέπει να στοχεύει στην 

ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την ικανότητα συνεργασίας. Στην κατάργηση του 

μονοπολιτισμικού προσανατολισμού. Στην ανάπτυξη των αξιών και των δεξιοτήτων για 

τη διατήρηση της εθνοπολιτισμικής ετερότητας, της προσωπικής αυτονομίας και της 

κοινοτικότητας στο σχολείο. Στην αντιρατσιστική αγωγή. Στην ανάπτυξη της 

πολυπρισματικής προσέγγισης των πραγμάτων». 

Η αποτελεσματικότητα του μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη, στη δημιουργία 

ενός σχολείου που θα έχει ως βάση τους παραπάνω στόχους, έγκειται στην οργάνωση 
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μιας σχολικής κουλτούρας, η οποία θα εδράζεται στον μετασχηματισμό της 

παιδαγωγικής πρακτικής των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα αναστοχάζονται  την 

πρακτική τους με σκοπό τη διαφώτιση των μαθητών, ώστε να καταστούν ικανοί να 

αναστοχάζονται ατομικές και συλλογικές τους δράσεις. Με  αυτόν τον τρόπο θα 

επισημάνει ο Γκόβαρης (2007: 27) μπορούν να «αιτιολογήσουν» τους λόγους της 

συμπεριφοράς τους. Εδράζεται, επίσης, στη δημιουργία ενός σχολικού διαπολιτισμικού 

κλίματος όπου οι επίσημοι και άτυποι κανόνες συμπεριφοράς θα αποτελούν 

καθημερινά μαθήματα προσωπικής και ομαδικής συμπεριφοράς. Ειδικότερα ο Blair 

(2002, όπ. αναφ. στο Παλαιολόγου  & Ευαγγέλου, 2012: 118,119) επισημαίνει τα 

χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να έχει ο μετασχηματιστής ηγέτης που επιθυμεί να 

επιφέρει αλλαγές σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο, στο επίπεδο του σχολείου. 

Ο μετασχηματιστής ηγέτης οφείλει να έχει όραμα για την οργάνωση της 

σχολικής κοινότητας επιχειρώντας της απαιτούμενες κάθε φορά αλλαγές στη 

διαμόρφωση του είδους και του επιπέδου κουλτούρας και κοινωνικο-μαθησιακής 

δραστηριοποίησης του σχολικού οργανισμού. Η υλοποίηση του οράματος ενδέχεται να 

μην αντανακλά πάντα τα ενδιαφέροντα των επιμέρους ομάδων αναφοράς του σχολικού 

οργανισμού που συναπαρτίζουν τη σχολική κοινότητα ή ακόμα και να προσκρούει σε 

στερεότυπες συμπεριφορές, πεποιθήσεις ή φόβους για την πολιτισμική ετερότητα. Η 

επιτυχία της υλοποίησης του οράματος προϋποθέτει την κοινή αντίληψη που χρειάζεται 

να έχουν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, προκειμένου να γίνουν αποδέκτες ενός 

κοινού οράματος αμοιβαίας αποδοχής της πολιτισμικής ετερότητας αλλά και για να 

εξασφαλιστεί η δέσμευση τους σε μια ομαλή και ειρηνική συνύπαρξη και δημιουργική 

αλληλεπίδραση (Παλαιολόγου  & Ευαγγέλου, 2012: 119) 

Τα εμπλεκόμενα στην εκπαιδευτική περίσταση άτομα  μοιράζονται ένα όραμα, 

επικοινωνούν ουσιαστικά και δημιουργούν ευκαιρίες για συζήτηση και αλληλεπίδραση 

με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους. Χρειάζεται η ανάλογη ενημέρωση για 

τη σημαντικότητα των νέων θεσμών-προτάσεων, προκειμένου να διαλυθούν πιθανόν 

αντιδράσεις τους και να μη ληφθούν ως άλλο ένα γραφειοκρατικό φορτίο και μέσο 

ελέγχου τους. Η κατανόηση και η αποδοχή του οράματος είναι απαραίτητη όχι μόνο 

από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από τους γονείς, καθώς σε πολλές περιπτώσεις 

θεωρούν ότι αδικούνται τα παιδιά τους όταν δεν ανήκουν στην ομάδα εκείνη για την 

οποία λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα. Γι’  αυτό και είναι σημαντική η υποστήριξη και 

του εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και των γονέων (Παλαιολόγου  &  Ευαγγέλου, 

2012: 119).    
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Εκτός από τις ενέργειες που οφείλει να πράξει ένας μετασχηματιστικο-ηθικός 

ηγέτης προκειμένου να μεταβιβάσει το όραμα του πρέπει να δώσει έμφαση και στην 

αναγνώριση της ανάγκης όλων των ανθρώπων για σεβασμό, ικανοποίηση αναγκών και 

δικαιοσύνη. Αυτό επιτυγχάνεται θέτοντας στο επίκεντρο του οράματος την αναγνώριση 

των ιστορικών διαδικασιών του αποκλεισμού και τα ζητήματα της ποικιλομορφίας και 

της ετερότητας (Παλαιολόγου  & Ευαγγέλου, 2012: 122). Να αφυπνίζει τα 

συναισθήματα των μελών  της σχολικής κοινότητας ενεργοποιώντας  τους για αλλαγή. 

Όταν διατυπώνει το όραμά του, ο μετασχηματιστής ηγέτης, το οποίο περικλείει τους 

νέους στόχους, ακόμα και αν οι στόχοι αυτοί φαίνονται ουτοπικοί, η αφοσίωση σε 

αυτούς μπορεί να είναι από μόνη της ικανοποιητική από συναισθηματική άποψη. Η 

δύναμη για αλλαγή που αποκτά ο μετασχηματιστής ηγέτης οφείλεται στην πρόκληση 

συναισθημάτων των ανθρώπων και στην παρακίνηση που αυτά προκαλούν για την 

επιδίωξη ανώτερων ή ευγενών στόχων. Η μετασχηματιστική ηγεσία αποτελεί μια 

μορφή συναισθηματικής εμπλοκής (Goleman 2011: 284-286), που αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα τόσο για την κατανόηση των αιτιωδών χαρακτηριστικών της 

ενδεχόμενης διαπολιτισμικής σύγκρουσης όσο και της διαχείρισης της από τον ηγέτη 

του οργανισμού.  

 

2.5 Ο ρόλος του μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη στη διαχείριση των 

διαπολιτισμικών συγκρούσεων 

 

2.5.1  Διαπολιτισμικές συγκρούσεις 

 

Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των συγκρούσεων διαδραματίζει ο ανθρώπινος 

παράγοντας λόγω των διαφορετικών προσωπικοτήτων, πολιτισμικών αξιών και 

διαφορετικής εκπαίδευσης που χαρακτηρίζουν το κάθε άτομο και το κάνουν να εξετάζει 

διαφορετικά τα θέματα που προκύπτουν (Αθανασούλα – Ρέπα κ.ά.,  1999: 95-96). Οι 

συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων ή των ομάδων, κατά τον Everard & Morris (1999: 

121) έχουν συνήθως ως  συνέπεια να αντιμετωπίζονται οι «άλλοι» ως εχθροί, να 

υπάρχει παραμορφωμένη αντίληψη, να κυριαρχούν τα  αρνητικά στερεότυπα και να 

υπάρχει μειωμένη αλληλόδραση και επικοινωνία. 

Στη σχετική βιβλιογραφία διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός 

ορισμός της έννοιας «σύγκρουση».  Συνήθως παρατηρούνται δύο γενικές προσεγγίσεις. 

Η πρώτη προσέγγιση (Schmidt και Kochan, 1972),  εστιάζει το πρόβλημα στην σκόπιμη 

παρέμβαση που ασκείται στους στόχους του άλλου ενώ η δεύτερη προσέγγιση (Pondy, 
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1967) συμπεριλαμβάνει γεγονότα (συνήθως αντιλήψεις των μελών) που συμβαίνουν 

πριν από την επιλογή χειρισμού της σύγκρουσης. Οι Putnam και Poole (1987) 

συμφωνούν για τη γενικότητα που εκφράζουν οι ορισμοί της «σύγκρουσης» αλλά έχουν 

διαπιστώσει ότι αυτή η οικογένεια των γενικών ορισμών περιλαμβάνει τρία θέματα: τη 

δυνατότητα  παρέμβασης του ενός μέλους στο άλλο, την αντίληψη περί ασυμβατότητας 

των συμφερόντων των εμπλεκομένων και μια μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ τους 

(Thomas, 1992: 268-269). Μια ψυχολογική θεωρία που εξηγεί το φαινόμενο της 

σύγκρουσης είναι αυτή του  Luria (1981) ο οποίος ανέπτυξε την τεχνική της 

συνδυασμένης κινητικής μεθόδου και διέκρινε τρεις τύπους σύγκρουσης. Ειδικότερα α) 

Αποφυγή της ανησυχίας ή του φόβου που προκαλεί μια ενέργεια. Όταν δεν γίνεται 

προσπάθεια να αρθεί η ανησυχία ή ο φόβος τότε αναπόφευκτα οδηγούμαστε σε 

σύγκρουση. β) Έλλειψη κατάλληλης προπαρασκευής πριν τη δράση, ενδέχεται να 

δημιουργήσει ακατάλληλο έδαφος για την πραγματοποίηση μιας ενέργειας. γ) Μη 

εκτροπή της αρνητικής ενέργειας έξω από τα εμπλεκόμενα μέλη συσσωρεύει μεγάλη 

ένταση που οδηγεί σε εκτόνωση με τη μορφή της σύγκρουσης.  

Συνεπώς η σύγκρουση μπορεί να ορισθεί ως η ανισομέρεια ισχύος μεταξύ της 

προσδοκίας για κάτι και τη ματαίωση αυτής της προσδοκίας που στερεί την 

ικανοποίηση πραγμάτωσης της συγκεκριμένης προσδοκίας. Η ανισομέρεια αυτή 

προκαλεί εκροή ισχυρής αρνητικής ενέργειας, δηλαδή σύγκρουσης που απαιτεί 

διαχείριση, ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές αρνητικές της συνέπειες. Η διαχείριση 

αυτή μπορεί να επιτευχθεί αρχικά με τη διαδικασία προσαρμογής, κατά την οποία ο 

ανθρώπινος οργανισμός βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έχουν οι άλλοι από αυτόν, αλλά και 

στις απαιτήσεις που ο ίδιος θέτει στον εαυτό του. Σύμφωνα με τον Πετρουλάκη, (1984: 

14,32) η έννοια της «προσαρμογής» ορίζεται ως η  επιτυχής αντιμετώπιση των 

εμποδίων και η κατάληξη αυτής σε ικανοποίηση του ανθρώπινου οργανισμού. Ο 

ανθρώπινος οργανισμός, κατά τη διαδικασία προσαρμογής περνά από διάφορα στάδια 

ψυχικών καταστάσεων, όπως  η προσπάθεια επίτευξης εκπλήρωσης μιας ανάγκης, η 

παρεμβολή ανασταλτικών παραγόντων, η δημιουργία έντασης εξαιτίας της παρεμβολής 

εμποδίων, η προσπάθεια απομάκρυνσης ή αποφυγής εμποδίων, η ανάγκη να αρθεί η 

ένταση για να προσαρμοστεί το άτομο και να βιώσει ψυχική ηρεμία. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω διαπιστώνουμε την ανάγκη αποδυνάμωσης ή 

αποφυγής των εμποδίων, προκειμένου να επέλθει στο άτομο ικανοποίηση της ανάγκης-

προσαρμογής. Ο Vigotsky (1962, στο Δαφέρμος, 2002: 131) υποστηρίζει ότι οι 

βιολογικές ανάγκες ανάμεσα στον σύγχρονο και τον πρωτόγονο άνθρωπο, είναι όμοιες. 
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Υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις μεταξύ τους που έχουν πολιτισμικό χαρακτήρα. Κατά 

τη διαδικασία προσαρμογής των ανθρώπων πολιτισμικής ετερότητας η αφομοίωση 

αποτελεί τη βάση της συμμόρφωσης. Όσον αφορά στην αφομοίωση υιοθετούνται οι 

αξίες της ομάδας, με τάση εξομοίωσης των ατομικών και συλλογικών συμπεριφορών 

του μετανάστη προς τον ξένο πολιτισμό, διατηρώντας την πολιτισμική και εθνική 

αυτονομία του. Υιοθετεί, δηλαδή, την ταυτότητα της χώρας υποδοχής, χωρίς να 

αποπέμπει την εθνική ταυτότητά του (Μαντζανάς, 2016: 22-23).  

Επομένως διαπιστώνουμε ότι η διαδικασία προσαρμογής των μεταναστών σε 

μια νέα πραγματικότητα αποτελεί μια διαδικασία επανακοινωνικοποίησης, κατά την 

οποία  αλλάζουν στάσεις, αξίες, πολιτισμική ταυτότητα, υιοθετούν νέες δεξιότητες και 

προσηλώνονται σε νέες ομάδες, προκειμένου να εναρμονιστούν στο νέο πολιτισμικό 

περιβάλλον. Κατά τη διαδικασία αυτή της επανακοινωνικοποίησης των μεταναστών, 

όπου βιώνουν σύγχυση, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το νέο περιβάλλον 

(Oberg, 1953) παρατηρούνται συνήθως ψυχολογικές ή ψυχοσωματικές διαταραχές 

(Παλαιολόγου & Ευαγγέλου 2003: 34). Όταν ο μετανάστης ικανοποιεί τις ανάγκες του 

σε βάρος κάποιων άλλων αναγκών οδηγείται στη μη ολοκληρωμένη προσαρμογή και 

δεν βρίσκει προσαρμοστικές λύσεις οι οποίες θα περιορίσουν το κίνητρο που 

δημιουργεί ένταση (Πετρουλάκης, 1991: 4128-4129). Στην ένταξη – εναρμόνιση 

(integration) των μεταναστών στην ευρύτερη ομάδα το άτομο διατηρεί την ταυτότητά 

του, αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσει σχέσεις με πολίτες της χώρας υποδοχής και αποκτά 

την εθνική συνείδηση της χώρας υποδοχής. Αυτή η συνεργασία και η συνοχή των 

διαφορετικών και των διαφορετικοτήτων οδηγεί στη δομική αφομοίωση και σε 

μικρότερο βαθμό στην πολιτιστική-συμπεριφορική (Μαντζανάς, 2016: 24). 

Το εννοιολογικό μοντέλο προσαρμογής και προσωπικής ανάπτυξης του 

μετανάστη σύμφωνα με τους Tsay Li-Jiuan & Ching-Yun (2000, όπ. αναφ. στο 

Παλαιολόγου & Ευαγγέλου 2003:37) ακολουθεί α) Διαφορετικό κοινωνικό και 

πολιτισμικό πλαίσιο, β) Διαδικασία κοινωνικής και πολιτισμικής προσαρμογής, γ) 

Ικανότητα ατόμου για κοινωνική και πολιτισμική προσαρμογή, δ) Προσωπική ανάπτυξη 

ατόμου. Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι η επίτευξη της ανάπτυξης της 

προσωπικότητας του μετανάστη εξαρτάται από το βαθμό της προσαρμοστικής του 

ικανότητας. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει 

στην ολοκληρωμένη προσαρμογή του μαθητή μετανάστη. Σε μια τέτοια προσπάθεια 

πρωταρχικό ρόλο αποτελεί η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση. 

Για τον Rex (1987: 2,3) οι παράγοντες που εγγυώνται την ισότητα ευκαιριών στα 

σχολεία για τα παιδιά των μεταναστών είναι: Η διδασκαλία των μαθητών μεταναστών 
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θα πρέπει να γίνεται στη μητρική τους γλώσσα, η γλώσσα της χώρας υποδοχής θα 

πρέπει να διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα με επαρκή γνώση και χωρίς να εμποδίζεται η 

βελτίωση   στα υπόλοιπα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, το αναλυτικό 

πρόγραμμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και μαθήματα σχετικά με τον πολιτισμό των 

χωρών προέλευσης των μεταναστών, αλλά και να επιδιώκεται διαγραφή υποτιμητικών 

στοιχείων για τον πολιτισμό των μειονοτήτων. Όλες οι αλλαγές που βιώνει ένας 

μετανάστης κατά τη διαδικασία προσαρμογής του συντελούν σύμφωνα με τους Marden 

& Meyer (1973. όπ. αναφ. στο Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003: 33-34) στην 

ανάπτυξη μιας νέας ταυτότητας.  

Ακολούθως καθοριστικής σημασίας είναι ο προσδιορισμός της ταυτότητας, και 

πιθανόν η αναγνώριση αυτής της ταυτότητας. Η έννοια της ταυτότητας  ενός ατόμου 

εστιάζεται στις αντιλήψεις που έχει για τον εαυτό του (Fontana, 1996: 329) και 

υποδηλώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε ποιοι είμαστε αλλά και τα βασικά 

χαρακτηριστικά που ορίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη.  Η ταυτότητά μας εξαρτάται και 

συγκροτείται από την αναγνώριση που μας επιφυλάσσουν οι άλλοι. Στην περίπτωση 

απουσίας ή εσφαλμένης αναγνώρισης το άτομο ή μια ομάδα μπορεί να αισθανθεί 

καταπίεση και στερημένο τρόπο ύπαρξης. Αυτό οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι στην 

κοινωνία τους μεταδίδουν περιοριστική, μειωτική και περιφρονητική εικόνα. Έτσι 

οδηγούνται σε αυτοϋποτίμηση τους,  η οποία καθίσταται ένα ισχυρό όπλο για την 

καταπίεση μιας ουσιαστικής ανθρώπινης ανάγκης τους ∙ αυτής του σεβασμού (Taylor, 

1997: 71-72).  

Οι διαπολιτισμικές αντιθέσεις ανάμεσα στους γηγενείς/αυτόχθονες και τους 

ετερόχθονες πολίτες  εμφανίζονται διότι υπάρχει ματαίωση των προσδοκιών και των 

δύο μερών. Από τη μια ο γηγενής  πληθυσμός ο οποίος φοβάται την πολιτισμική 

ανομοιογένεια για πιθανή χαλάρωση της εθνικής συνοχής και από την άλλη ο 

ετερόχθονος πληθυσμός ο οποίος επιθυμεί την ικανοποίηση ανάγκης για 

αυτοπραγμάτωση και την  κοινωνική ανάκτηση στο νέο κοινωνικό περιβάλλον  που 

έχει βρεθεί. Επιθυμεί να ικανοποιεί τις ανάγκες της για υγεία παιδεία, ψυχαγωγία, 

πολιτισμική ανέλιξη. Ωστόσο οι αυτόχθονες δεν επικροτούν και δεν φαίνονται 

διατεθειμένοι για ανταπόκριση στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας. Έτσι 

δημιουργείται εσωτερική κοινωνική σύγκρουση μεταξύ της αυτόχθονης και της 

ετερόχθονης ομάδας, εξαιτίας αυτής της αντιπαράθεσης. Αυτή η σύγκρουση, με βάση 

τη θεωρία του  Luria (1981) εδράζεται ότι ξεκινάει εσωτερικά, ως αντίδραση σε 

εξωτερικό ερέθισμα και επενεργεί αρνητικά σε κάθε ομάδα ανάλογα με την ψυχική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ή την συγκεκριμένη περίσταση που έχει προκύψει ή 



60 
 

το διαθέσιμο χρόνο αντίδρασης ή ακόμα και τα όρια αποδοχής ή απόρριψης που 

δέχεται η μια ομάδα από την άλλη.  

Γενικότερα η σύγκρουση και ειδικότερα η διαπολιτισμική σύγκρουση έχουν 

ψυχογενή βάση με κοινωνικά επαγόμενα, δηλαδή η σύγκρουση ενέχει εσωτερική και 

διαφοροποίηση μιας συνθήκης ή περίστασης και απαιτεί εξωτερική διαφοροποιημένη 

παρέμβαση. Σύμφωνα με τον Adler (1976) οι πολιτισμικές διαφορές μπορεί και να μην 

καταλήγουν σε σύγκρουση αλλά μπορούν να αποτελέσουν μια εμπειρία μάθησης, η 

οποία θα οδηγήσει τον μετανάστη σε μεγαλύτερη αυτογνωσία και ωρίμανση. Για να 

ακολουθηθεί αυτός ο επιθυμητός δρόμος  αποφυγής της σύγκρουσης, σημαντικό ρόλο 

παίζει η άρση των δυσκολιών κατά τη διαδικασία της επανακοινωνικοποίησης. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την προσωπική ικανότητα του ατόμου για προσαρμογή αλλά και από 

την αλλαγή των συνθηκών διαβίωσης του ατόμου προς το καλύτερο (Παλαιολόγου & 

Ευαγγέλου 2003: 33,34). Η εκπαίδευση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο προς αυτήν 

την κατεύθυνση. 

 

2.5.2 Ο μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης ως διαχειριστής διαπολιτισμικών 

συγκρούσεων  

 

Ο μετασχηματιστικό-ηθικός ηγέτης δεν θα πρέπει να αναζητά ένα εργασιακό 

περιβάλλον χωρίς συγκρούσεις. Η  επιθυμία για ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς 

συγκρούσεις είναι μη ρεαλιστική και θα πρέπει να θεωρείται ανεπιθύμητη (Tjosvold, 

2008: 20). Η επιλογή ενός ηγέτη να αποφύγει τις συγκρούσεις μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως αδιαφορία και απάθεια (Πασιαρδής, 2015β: 165). Επιπλέον η αποφυγή 

συγκρούσεων υπονομεύει τις σχέσεις και τις επιδόσεις στις ομάδες και δεν παρέχει 

γνωστικά στοιχεία (Chen & Tjosvold, 2002, Wong et al., 1999). Αξίζει να σημειωθεί 

ότι οι ομάδες που στηρίζονται στην αποφυγή συγκρούσεων τείνουν επίσης να 

βασίζονται σε ανταγωνιστικές προσεγγίσεις και να είναι αντιπαραγωγικές. Η 

διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου αποφεύγονται να επιλύονται οι 

συγκρούσεις έχει ως αποτέλεσμα την αποξένωση μεταξύ των εργαζομένων. Αντιθέτως 

έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν οφέλη για μακροχρόνια ψυχολογική υγεία όταν οι 

εργαζόμενοι διαχειρίζονται τις συγκρούσεις με ανοικτό πνεύμα (Tjosvold, 2008:22-23).   

Σε κάθε περίπτωση συγκρούσεων ο ρόλος του μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη, 

ως διαμορφωτή ενός θετικού σχολικού κλίματος χρειάζεται να επικεντρωθεί σε μια  

προσπάθεια  μετατροπής της σύγκρουσης σε διαδικασία προόδου. Θα πρέπει να δει τη 

σύγκρουση ως μια ευκαιρία η οποία θα βοηθήσει στην ευρεία κατανόηση των 
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κεντρικών οργανωτικών φαινομένων. Κατά συνέπεια με την αποτελεσματική χρήση 

γνώσης, από τη σύγκρουση  μπορεί να προκύψουν και νέοι βελτιωμένοι τρόποι 

δράσεων  (Tjosvold, 2008: 20) της σχολικής μονάδας, ενεργοποιώντας τις αντιτιθέμενες 

ομάδες και καταδεικνύοντας στον ηγέτη, προβλήματα που υπό διαφορετικές συνθήκες, 

ίσως να παρέμεναν άγνωστα. Οι Johnson et al., (2006. όπ. αναφ. στο  Tjosvold, 2008: 

22) επισημαίνουν τη σημασία της σύγκρουσης στην μάθηση καθώς οι εμπλεκόμενοι 

αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την ανεπάρκεια των σημερινών ιδεών τους και να 

αναζητούν κατανόηση καταλληλότερων προοπτικών στο πρόβλημα. Η σύγκρουση με 

την έννοια της ειλικρινούς διάστασης απόψεων η οποία είναι αποτέλεσμα της 

παρουσίας εναλλακτικών τρόπων δράσης δεν είναι απλώς αναπόδραστη αλλά πολύτιμο 

κομμάτι της ζωής.  

Οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι έχουν υποστηρίξει ότι η αντιπαράθεση δημιουργεί 

μια προοπτική που με τη σειρά της προωθεί την ηθική και γνωστική ανάπτυξη 

(Kohlberg, 1969. όπ. αναφ. στο Tjosvold, 2008:22). Η αξία των ανοιχτών συγκρούσεων  

προωθεί την κατανόηση της άποψης του άλλου, την ανάπτυξη λύσεων υψηλής 

ποιότητας και την ενίσχυση των σχέσεων (Εverard & Morris, 1999: 119). Ωστόσο η 

διαχείριση των συγκρούσεων σε μια βάση εποικοδομητική προϋποθέτει οι 

εμπλεκόμενοι να είναι συναισθηματικοί και ορθολογικοί ∙ να  εκφράζουν ειλικρινά τα 

συναισθήματά τους και τις απόψεις τους και να αναπτύσσουν ορθά επιχειρήματα, 

χρησιμοποιώντας την επαγωγική λογική. Αυτό θα ενθαρρύνει τους άλλους να 

εκφράσουν με τον ίδιο τρόπο τις δικές τους απόψεις. Η   προοπτική μιας τέτοιας στάσης 

στη διαχείριση των συγκρούσεων αποδεικνύει μια κοινωνική ικανότητα, γνωστική 

ανάπτυξη  και  ενσυναίσθηση.  Βέβαια το εγχείρημα είναι δύσκολο, διότι απαιτεί την  

ενσωμάτωση αντιτιθέμενων επιχειρημάτων στη σκέψη του ατόμου, απομάκρυνση από 

την αρχική του θέση και επιχειρήματα εκ νέου σκέψης. Και αυτό καθίσταται  δύσκολο 

ειδικά την στιγμή που διεξάγεται η σύγκρουση (Tjosvold, 2008: 23).  

Ο μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης οφείλει να αντιληφθεί τη σημασία των 

ανωτέρω παραγόντων στη δημιουργία των συγκρούσεων. Για να λειτουργήσει η 

σύγκρουση ως πλαίσιο και ως συνθήκη που θα οδηγήσει προς μια θετική πορεία τη 

σχολική μονάδα και τους εμπλεκομένους θα πρέπει ο μετασχηματικο-ηθικός ηγέτης να 

προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: Α) Να προσπαθήσει να ερμηνεύσει και να 

αποκαταστήσει την πληροφορία, παρέχοντας την ανάλογη γνώση. Αυτό βέβαια 

προϋποθέτει να είναι σε θέση να προσδιορίζει με ακρίβεια το περιεχόμενό της 

σύγκρουσης, καθώς και τα αίτια που τη δημιούργησαν. Ο Thomas, (1992: 267) 

παρατήρησε ότι όσο πιο περιορισμένες και υπεραπλουστευμένες  είναι οι ερμηνείες 
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τόσο και πιο έντονη γίνεται η σύγκρουση. Η προσπάθεια ανάλυσης της πληροφορίας θα 

οδηγήσει τα μέλη της σχολικής κοινότητας θα αποκτήσουν παρόμοια αντιληπτική 

ερμηνεία για το πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, στη διαμόρφωση της 

συμπεριφοράς των συγκρούσεων, η προσπάθεια μιας κοινής γνωστικής αντίληψης των 

γεγονότων, καθώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις με διαφορετικό τρόπο, 

εξαιτίας της διαφορετικής αντίληψης τους για το ίδιο γεγονός. Συνακόλουθα 

σχηματίζουν και διαφορετικές συμπεριφορές σε συγκρουσιακές καταστάσεις. Β) Να 

εξασφαλίσει την  επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων μελών προς κάθε κατεύθυνση 

(κάθετα προς τα κάτω, προς τα πάνω, οριζόντια και προπαντός αμφίδρομα). «Για να 

υπάρχει όμως αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, απαραίτητα στοιχεία είναι το ήθος, η ειλικρίνεια, η ευαισθησία αλλά και η 

αξιοπρέπεια» (Πασιαρδή,  2001: 51). Επιπλέον θα πρέπει να μεριμνήσει για την άρση 

των εμποδίων που αποτελούν φραγμούς στην αποτελεσματική επικοινωνία. Ο 

Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη (2007: 307) αναφέρει ως τέτοια εμπόδια την έλλειψη 

προγραμματισμού, τη διαστρεβλωμένη διάθεση, τη δυσπιστία στην πηγή του 

μηνύματος και τη λανθασμένη αποκωδικοποίηση του μηνύματος. Η επικοινωνία 

μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας κτίζεται με τη  διαμόρφωση των 

κατάλληλων συνθηκών μέσα από την προώθηση ανοικτού πνεύματος συζητήσεων των 

αντιτιθέμενων απόψεων και δημιουργώντας παράλληλα σχέσεις ποιότητας. Οι  

Tjosvold, Hui & Law, (1998, όπ. αναφ. στο Tjosvold 2008: 21) υποστηρίζουν ότι οι 

σχέσεις ποιότητας είναι χρήσιμες, διότι προωθούν μια εποικοδομητική σύγκρουση, η 

οποία έχει ως  αποτέλεσμα τη συμμετοχή και την απόδοση των εργαζομένων. Μέσα σε 

ένα τέτοιο πλαίσιο εποικοδομητικό και όχι καταστροφικό, τα εμπλεκόμενα άτομα και οι 

ομάδες θα αντιληφθούν ότι οι προσωπικοί στόχοι ουσιαστικά αποτελούν μέρος των 

συνολικών και ευρύτερων στόχων του οργανισμού και λογικά δεν θα πρέπει να 

αλληλοσυγκρούονται. Αυτό σύμφωνα με τον Tjosvold (2008: 21), θα οδηγήσει στην 

αμφισβήτηση των συμβατικών σκέψεων και στην εντόπιση απειλών από αυτές. 

Αντιλαμβανόμενοι όλα αυτά οι αντιτιθέμενες ομάδες θα προχωρήσουν σε νέες λύσεις. 

Συνακόλουθα θα υπάρξει και συναισθηματικό όφελος καθώς οι αντιτιθέμενες ομάδες 

θα αισθανθούν εμπιστοσύνη για την αντιμετώπιση και την ανάκαμψη επερχόμενων 

κινδύνων.  

Τα άτομα που διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρούσεις θεωρούνται ως 

ικανά στην επικοινωνία και άξιοι ηγέτες (Guerrero & Gross, 2000: 201). Αντιθέτως 

εκείνοι που δυσκολεύονται στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων μπορεί να έχουν 

πρόβλημα στην επίτευξη οργανωτικών στόχων (Mathur & Sayeed, 1983, Nicotera, 
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1995), στη διατήρηση θετικών σχέσεων (Canary, Cupach & Messman, 1995, Coser, 

1956) και στην επίλυση προβλημάτων Hall, (1986, όπ.  αναφ. στο Guerrero & Gross, 

2000: 201). Οι  Guerrero & Gross (2000: 201) αναφέρουν  το μοντέλο ικανοτήτων σε 

μια συγκρουσιακή κατάσταση το οποίο επικεντρώνεται σε τρεις διαστάσεις της ικανής 

επικοινωνίας: αποτελεσματικότητα, ανάπτυξη σωστών σχέσεων μέσα στον οργανισμό 

και την ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι την ιδιαιτερότητα της κάθε  κατάστασης και να 

ενεργείς ανάλογα. Υποστηρίζουν δε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται τα δικά τους στυλ συγκρούσεων ή των εταίρων τους  είναι ένας 

καθοριστικός παράγοντας της ικανότητας.  

Ο ηγέτης ενός οργανισμού, κατά τη διαχείριση επίλυσης μιας σύγκρουσης, μπορεί 

να εκδηλώσει ανησυχία για την προσωπική αποτελεσματικότητα του ή για σχεσιακή 

καταλληλότητα. Στην πρώτη περίπτωση ο ηγέτης εστιάζει στον εαυτό του και 

επικεντρώνεται στην επίτευξη ατομικών στόχων, προκειμένου το αποτέλεσμα της 

σύγκρουσης να είναι προνομιακό γι’  αυτόν (Blake & Mouton, 1964, 1970, 1978). Στην 

δεύτερη περίπτωση ο ηγέτης εκδηλώνει μεγάλο ενδιαφέρον  για τους άλλους και 

εστιάζει στο πώς οι αποφάσεις του  επηρεάζουν τους στόχους του άλλου ατόμου. Αυτή 

η ανησυχία για τους ανθρώπους συνεπάγεται προνόηση των  αναγκών μιας σχέσης που 

αποτελούν τη βάση της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 

εμπιστοσύνης, κατανόησης και κοινωνικής υποστήριξης (Blake & Mouton, 1964, 1970, 

1978). Μια τέτοια εστίαση συνεπάγεται επίσης τη διατήρηση μιας θετικής σχέσης που 

θέτει το έδαφος για ομαλή μελλοντική αλληλεπίδραση και για τη χορήγηση στον εταίρο 

κάποιου βαθμού επιρροής (Hocker & Wilmot, 1998). Σε αυτήν την περίπτωση ο ηγέτης 

χρησιμοποιεί εποικοδομητικές ή συνεργατικές  μορφές σύγκρουσης, και όχι μη 

συνεργάσιμες μορφές (Blake & Mouton, 1964).  

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω δύο διαστάσεις (εστίαση στον εαυτό ή στους 

άλλους), οι Rahim και Bonoma (1983. όπ. αναφ. στο Guerrero & Gross, 2000:204, 205) 

προχώρησαν,  σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου ικανότητας σε πέντε μορφές 

σύγκρουσης: Α) Κυρίαρχο στυλ ( Dominating Style): Βασίζεται στη χρήση της θέσης 

ισχύος,  της επιθετικότητας, της λεκτικής κυριαρχίας και της επιμονής. Αυτό το ύφος 

είναι άμεσο και δεν συνεργάζεται (Blake & Mouton, 1964). Έχει βρεθεί ότι σχετίζεται 

με χαμηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας και σχεσιακής καταλληλότητας. Β) 

Υποχρεωτικό στυλ (Obliging Style): Υιοθετώντας αυτό το στυλ σύγκρουσης ο ηγέτης 

βάζει στην άκρη τις δικές του ανάγκες προκειμένου να ικανοποιήσει τους συνεργάτες 

του και  δέχεται παθητικά τις αποφάσεις τους, χωρίς να εκφράζει τις δικές του απόψεις. 

Αυτός ο τύπος στρατηγικής σύγκρουσης δεν προκαλεί περεταίρω διαφωνίες ή 
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κλιμάκωση της έντασης. Το στυλ αυτό μπορεί να είναι σχετικώς κατάλληλο διότι 

επιτρέπει στο ένα μέρος να επιτύχει τους στόχους του. Ωστόσο δεν θεωρείται 

αποτελεσματικό, διότι με την πάροδο του χρόνου θα ασκηθεί πίεση στο άλλο άτομο από 

την μη επίτευξη των στόχων του. Το στυλ αυτό θεωρείται έμμεσο και συνεργατικό 

(Blake & Mouton, 1964). Γ) Στυλ αποφυγής (Avoiding Style): Βασίζεται στην αποφυγή 

του θέματος, αλλάζοντας συζήτηση και κάνοντας άσχετα σχόλια προκειμένου να 

αποφύγουν την υπάρχουσα σύγκρουση (Hocker & Wilmot, 1998).Το στυλ αποφυγής 

είναι έμμεσο και δεν συνεργάζεται. Δ) Συμβιβαστικό στυλ (Compromising Style): 

Επικεντρώνεται τόσο σε ατομικούς στόχους όσο και στις ανάγκες των άλλων. Θεωρείται 

ως μέτρια άμεσο και συνεργατικό (Blake & Mouton, 1964). Ε) Στυλ ενσωμάτωσης 

(Integrating Style): με την εφαρμογή αυτού του στυλ τα άτομα αντιμετωπίζουν άμεσα 

τις αντιπαραθέσεις και προσπαθούν να βρουν νέες και δημιουργικές λύσεις, εστιάζοντας 

στις δικές τους ανάγκες καθώς και στις ανάγκες των άλλων. Το στυλ αυτό είναι άμεσο 

και συνεργατικό(Blake & Mouton, 1964). 

Ο μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης ενεργεί κατά τη διαχείριση των 

συγκρούσεων, ορμώμενος από αρχές που στηρίζονται τόσο σε στοιχεία του 

μετασχηματιστικού όσο  και του ηθικού μοντέλου ηγεσίας. Ο μετασχηματιστής ηγέτης 

διευρύνει και εξυψώνει τα συμφέροντα των εργαζομένων του, προάγοντας την 

επίγνωση και την αποδοχή των σκοπών και της αποστολής της ομάδας (Bass, 1990. όπ. 

αναφ. στο  Πασιαρδή, 2012: 20). Επιπλέον εμπνέει στους «ακολούθους» του την 

εμπιστοσύνη, το θαυμασμό και το σεβασμό (Barbuto, 2005: 28) και τους υποκινεί  να  

κοιτάξουν πέρα από το δικό τους συμφέρον και το καλό της ομάδας.  Η συμπεριφορά 

του ηθικού ηγέτη αντικατοπτρίζει την ανησυχία για τους ανθρώπους και τη δίκαιη 

μεταχείριση των εργαζομένων (Bass & Steidlmeier, (1999: 193), εφαρμόζοντας τη 

συνεργασία σε επίπεδο ομάδας  (Walumbwa  & Schaubroeck, 2009: 1275).    

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά γνωρίσματα ο μετασχηματιστικο-ηθικός 

ηγέτης κατά τη διαχείριση των συγκρούσεων θα υιοθετήσει το στυλ ενσωμάτωσης  που 

ανοίγει γραμμές επικοινωνίας και αυξάνει την αναζήτηση για κοινή χρήση 

πληροφοριών. Επιπλέον παρέχει σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσβαση στις αντιλήψεις του 

άλλου ατόμου για ασυμβίβαστους στόχους, επιτρέποντας τους έτσι να βρουν μια λύση, 

μέσω της συνεργασίας τους,  που να ενσωματώνει τους στόχους και τις ανάγκες και των 

δύο μερών (Tutzauer & Roloff, 1988, όπ. αναφ. στο Guerrero & Gross, 2000: 205). 

Βέβαια μια τέτοια λύση δεν είναι εφικτή στην περίπτωση που οι εμπλεκόμενοι έχουν 

ανταγωνιστικά κίνητρα, ανεπαρκείς δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και έλλειψη 

εμπιστοσύνης μεταξύ τους.  Επιπλέον μπορεί να πιέζει ο χρόνος για άμεση επίλυση του 
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προβλήματος (Thomas, 1992:271). Ο μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης για να 

προχωρήσει πέρα από τους περιορισμούς των συγκεκριμένων συνθηκών θα πρέπει να 

στραφεί σε ένα μακροπρόθεσμο στόχο αλλαγής της βελτίωσης των συνθηκών.  Ο 

Thomas, (1992: 271) υποστηρίζει ότι ο ηγέτης είναι σημαντικό να αντιληφθεί την 

δυσκολία να δράσει μέσα στο υπάρχον σύστημα που χαρακτηρίζεται από δυναμικές και 

περιορισμούς. Οφείλει να αλλάξει τις δομικές μεταβλητές του υπάρχοντος συστήματος. 

Για τη βελτίωση των συνθηκών απαιτείται ένα καθολικό ιδεώδες ή το όραμα για το 

οποίο πρέπει να αγωνιστεί. Το  ιδεώδες της συνεργασίας εντός του οργανισμού τείνει 

να παράσχει τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της ηγετικής οργάνωσης και της αλλαγής. 

Η ενίσχυση της συνεργασίας θα γίνει μέσω αλλαγών στις οργανωτικές διαδικασίες, την 

κουλτούρα, την παροχή συνεργατικών κινήτρων και συνθηκών σκοπιμότητας και τη 

δημιουργία συναισθηματικών συνθηκών (χαμηλή απειλή, υψηλή υποστήριξη) (Thomas, 

1992: 272).   

 

2.6 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 

Συμπερασματικά επισημαίνεται ότι μέσα στα πλαίσια, που προαναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη υποενότητα,  οι συμβαλλόμενοι, οι συνδημιουργοί θα είναι πιο εύκολο να 

πειθαρχούν σε κανόνες, να υιοθετούν στάσεις και συμπεριφορές αποδεκτές από το 

εργασιακό περιβάλλον, να αναλαμβάνουν προσωπικές ευθύνες, να συμμετέχουν σε 

καινοτόμες δράσεις και ενέργειες που θα οδηγούν το σχολείο σε μια πορεία προόδου 

και ανάπτυξης αλλά και τον καθένα ξεχωριστά στο ατομικό, δικαιωματικά, μερίδιο 

αυτής της προόδου. Με αυτόν τον τρόπο  η σύγκρουση να αποτελέσει εργαλείο 

προόδου, αλλαγής και επιβεβαίωσης της δυναμικής του οργανισμού καθώς και 

συνθήκης που θα οδηγήσει στην επαγγελματική-εργασιακή αλλά και κοινωνική 

ανάπτυξη των στελεχών. Θα καταστεί με άλλα λόγια μια καθαρτήρια διάδραση, όπου οι 

συγκρούσεις θα αποτελούν ευκαιρία διαλόγου, δημιουργικής αντιπαράθεσης απόψεων, 

επαναδιαπραγμάτευσης και επαναπροσδιορισμού, καλλιέργειας ομαδικού πνεύματος 

και αποδοχής του λάθους. Συνάδει, επομένως, στη διαμόρφωση μιας άλλης κουλτούρας 

στη σχολική μονάδα μιας κουλτούρας  που δίνει έμφαση στη σχέση και όχι στη σχάση 

των διαπροσωπικών σχέσεων και τάσεων στο επίπεδο διαχείρισης των πιθανών 

συγκρούσεων που ενδεχόμενα αναδύονται. Για τη συμβολή του μετασχηματιστικό-

ηθικού ηγέτη στη δημιουργία μιας τέτοιας σχολικής κουλτούρας αναφερόμαστε στην 

παρακάτω υποενότητα.  
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Κεφάλαιο 3
ο
 : Η συμβολή του μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη στη 

διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας διαπολιτισμικής σχεσιακότητας 

 

3.1 Εισαγωγή  

 

Η σχολική κουλτούρα αποτελεί πηγή ευκαιριών που ο σχολικός ηγέτης οφείλει να 

κατανοήσει και να διαμορφώσει κατάλληλα για την αντιμετώπιση των ανακυπτόντων 

προβλημάτων στη σχολική μονάδα. Θεωρείται ότι η κουλτούρα του σχολείου έχει πολύ 

μεγαλύτερη επιρροή στη ζωή και τη μάθηση των μαθητών, από ότι ο ίδιος ο ηγέτης. 

Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται συχνά η σχέση της σχολικής κουλτούρας με την 

ηγεσία. Οι Leithwood & Riehl (2003) τόνισαν τη σημασία του σχολικού ηγέτη, ως ενός 

ατόμου που επιδρά στη σχολική κουλτούρα μέσω δράσεων που αναπτύσσουν κανόνες, 

αξίες και στάσεις στους «ακολούθους». Ακόμη ο Schein (1992, όπ. αναφ. στο Matthew, 

2016: 50) θεωρεί ότι αυτό που καθορίζει μια ηγεσία είναι η διαχείριση της κουλτούρας. 

 Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της «σχολικής κουλτούρας», με 

έμφαση στην έννοια της «σχολικής διαπολιτισμικής κουλτούρας» και στην ύπαρξη της 

ή όχι στο ελληνικό σχολείο, προκειμένου να ελεγχθεί η συμβολή του 

μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη στη διαμόρφωση και δόμηση της σχολικής 

διαπολιτισμικής κουλτούρας.  

 

3.2 Η έννοια της σχολικής κουλτούρας 

 

Πολλοί συγχέουν τον όρο «κουλτούρα» με τον όρο «πολιτισμό». Ο όρος «πολιτισμός» 

αναφέρεται «στους κανόνες, τις αξίες και τα ερμηνευτικά σχήματα της καθημερινής ζωής 

ενός κοινωνικού συνόλου» (Greverus, 1978, όπ. αναφ. στο Παλαιολόγου & Ευαγγέλου 

2003: 69).  Η κουλτούρα αναφέρεται στην καλλιέργεια του ατόμου και καταδεικνύει 

ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής (Βρίζος 1998: 174). Είναι ο τρόπος με τον οποίο τα 

άτομα ενεργούν και αποδέχονται τις διαφορές τους (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου 2003: 

70). Η κουλτούρα είναι η υφέρπουσα ροή των κανόνων, των αξιών, των πεποιθήσεων, 

των παραδόσεων και των τελετουργιών που έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο του 

χρόνου καθώς οι άνθρωποι συνεργάζονται, λύουν προβλήματα και αντιμετωπίζουν τις  

προκλήσεις.  

Συχνά συγχέονται και οι έννοιες «σχολική κουλτούρα» και «σχολικό κλίμα». 

Ειδικότερα οι Peterson, & Deal,  (1998: 28-30) παρατηρούν ότι για δεκαετίες, οι όροι 
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κλίμα και ήθος έχουν χρησιμοποιηθεί για να συλλάβουν αυτό το διαδεδομένο, αλλά 

αόριστο, στοιχείο που ονομάζουμε «κουλτούρα». Ωστόσο, σύμφωνα με τον Πασιαρδή, 

2015α:286-289) υπάρχουν διακριτά στοιχεία ανάμεσα στην σχολική κουλτούρα και το 

σχολικό κλίμα.  Το κλίμα περιορίζεται στο «τι κάνω» ενώ η κουλτούρα αντικατοπτρίζει 

το «γιατί το κάνω». Η σχολική κουλτούρα αποτελεί  την ταυτότητα, την  

προσωπικότητα του σχολείου (personality), ενώ το σχολικό κλίμα αναφέρεται στη 

διάθεση, στη στάση του (attitude) και αντιπροσωπεύεται από  τις τρέχουσες συνθήκες 

που υπάρχουν στο σχολείο, δηλαδή τη συλλογική διάθεση και την περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα.  Δυσκολότερα αλλάζει η κουλτούρα (προσωπικότητα) παρά το κλίμα 

(στάση), γιατί είναι αποκρυσταλλωμένη, εγκαθιδρυμένη, όχι συγκυριακή και  

ευκαιριακή.  

Η σχολική κουλτούρα συγκροτείται από «τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις 

συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν ένα σχολείο» (Phillips, 1996: 1) είναι η κοινή εμπειρία 

τόσο στο σχολείο όσο και εκτός σχολείου (παραδόσεις και εορτασμοί) που 

δημιουργούν την αίσθηση της κοινότητας, της οικογένειας και της συμμετοχής στην 

ομάδα (Wagner, 2006: 41). Είναι το σύνολο των ανεπίσημων προσδοκιών και αξιών 

που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί σκέπτονται, αισθάνονται 

και δρουν στα σχολεία. Αυτός ο πολύ ισχυρός ιστός επιρροής συνδέει τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας και ταυτόχρονα την  καθιστά  ξεχωριστή. Ο προσδιορισμός και η 

διαμόρφωση της κουλτούρας αποτελεί πρωταρχικό στόχο ενός ηγέτη, διότι η ύπαρξη 

κουλτούρας σε ένα οργανισμό εξυπηρετεί από την μια μεριά τις ανάγκες του 

εργαζόμενου για εσωτερική ασφάλεια και σταθερότητα και από την άλλη εξυπηρετεί 

τις ανάγκες του οργανισμού για συντονισμό και συνεργασία (Πασιαρδής, 2014: 159).  

 

3.2.1  Η διαπολιτισμική σχολική κουλτούρα  

 

Για τις σύγχρονες κοινωνίες το θέμα της πολιτιστικής πολυμορφίας αποτελεί μία από 

τις πιο σύνθετες και απαιτητικές προκλήσεις. Πρόκειται για μια πρόκληση που 

αντιμετωπίζει η ηγεσία των εκπαιδευτικών μας συστημάτων και των σχολείων μας. Ο 

Touraine, (2000, όπ. αναφ. στο Bates, 2006: 162-163) υποδεικνύει ότι τα σχολεία 

έλκονται προς  δύο κατευθύνσεις. Η  πρώτη θέτει ως προτεραιότητα την αγορά που 

σχετίζεται με την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα ενώ η δεύτερη  είναι η 

ιδεολογική απαίτηση για υποταγή στην παράδοση της κοινότητας, όπου οι ιδεολογικές 

ανάγκες και η άσκηση της αυθεντίας και της τυφλής υπακοής για την επιδίωξη της 

συνέχειας, αποτελεί πρωταρχική σημασία. Η πρώτη ουσιαστικά αποκλείει την 
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κουλτούρα ως μέσο για τη σχολική αποτελεσματικότητα. Η δεύτερη κατεύθυνση 

ταιριάζει με αυτό που ο Sergiovanni ονομάζει «σχολεία της αρετής», τα οποία 

καθορίζονται από την ύπαρξη μιας «διαθήκης» που προδιαγράφει την κοινή 

συμπεριφορά και την πίστη μιας «ηθικής κοινότητας». Αυτά τα σχολεία μπορεί να 

έχουν μια εσωτερική συνεκτικότητα, ως λειτουργία  για τη συντήρησή τους,  αλλά δεν 

αλληλεπιδρούν με τις έξω ομάδες, με αποτέλεσμα να επιφέρουν τη διαίρεση και να 

δρουν αντιπαραγωγικά για την κοινωνία στο σύνολό της. Σχετικές μελέτες δείχνουν 

πως αλληλεπιδρούν οι οικονομικές, πολιτικές, εθνοτικές κοινότητες, και οι 

επαγγελματικές κουλτούρες για να παράγουν συγκεκριμένες κουλτούρες στα σχολεία 

και πώς οι σχολικοί ηγέτες, ως υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, μπορούν να 

διαχειριστούν την αναμόρφωση των σχολείων τους. Το κλειδί για το τι συνέβη στα 

σχολεία που περιγράφονται σε αυτές τις μελέτες είναι αυτό της πολιτιστικής 

διαπραγμάτευσης για την επιδίωξη κοινών νοημάτων. Οι σχολικές πολιτισμικές 

κουλτούρες δεν είναι στατικές, αλλά υφίστανται διαδικασίες τροποποίησης ενόψει των 

προκλήσεων από το εσωτερικό του οργανισμού και από εξωτερικές επιδράσεις. Μια 

διαδικασία που βρίσκεται στην καρδιά της σχολικής πολιτισμικής κουλτούρας και 

αποτελεί το βασικό έργο του σχολείου είναι αυτή της μάθησης. Το έργο της μάθησης, 

σύμφωνα με τον Starratt, (2003, όπ. αναφ. στο  Bates, 2006: 163-164) δεν είναι η 

παραγωγή ενός ομοιόμορφου προϊόντος, όπως κάνουν οι εργαζόμενοι σε μια γραμμή 

συναρμολόγησης. Το έργο του σχολείου είναι να οδηγήσει τους μαθητές να 

εφαρμόζουν την παρεχόμενη γνώση στην ερμηνεία της προσωπικής εμπειρίας και των 

κοινωνικών θεμάτων και προβλημάτων.  

Επιπλέον το έργο του σχολείου περιλαμβάνει την κοινωνική μάθηση, την 

εκτίμηση άλλων, πιθανώς εντελώς διαφορετικών απόψεων, την εκμάθηση του τρόπου 

διαφωνίας, τη μάθηση της ομαδικής εργασίας και την ανακάλυψη του πώς 

εμπλουτίζονται και συμπληρώνονται οι ιδέες κάποιων από τις ιδέες των άλλων. Η 

ενσωμάτωση του παιδιού στην κουλτούρα  του σχολείου και η διαμεσολάβηση του στις 

κουλτούρες  της ευρύτερης κοινωνίας είναι η ίδια διαδικασία κατασκευής νοήματος 

ταυτόχρονα με την κατασκευή του εαυτού (Bates, 2006: 163-164). Η ανωτέρω θέση 

υποστηρίζεται και από τον Waller (1932, όπ. αναφ. στο Bates, 2006: 156)  για την 

έννοια του σχολείου ως  «κοινωνικού οργανισμού». Το σχολείο περικλείει  τη δική του 

κουλτούρα που κατασκευάστηκε από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της κουλτούρας που 

φέρνουν τα μέλη του από έξω, τις κουλτούρες που δημιουργούν μέσα και τις μεταξύ 

τους διαπραγματεύσεις.  
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Τη δεκαετία του 1960 το ελληνικό σχολείο αντιμετωπιζόταν ως θεσμός που 

υπηρετεί μια κοινότητα με συγκεκριμένα πολιτισμικά χαρακτηριστικά. H κινητικότητα 

πληθυσμών που πραγματοποιήθηκε από τη δεκαετία του 1990 κι έπειτα τόσο στην 

Ελλάδα όσο και διεθνώς επέφερε αλλαγές, οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν σε 

ευρείες κοινωνικές εξελίξεις. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση το σχολείο και γενικότερα 

η εκπαίδευση δέχθηκε ανάλογες επιρροές, με το σχολείο να προσπαθεί να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να επιτύχει την αντιμετώπιση σύγκρουσης 

ανταγωνιστικών πολιτισμικών νοημάτων, συμφερόντων και επιδιώξεων (Hollins, 2007: 

52). Ο σχολικός οργανισμός κινήθηκε στην ανωτέρω δραστηριοποίηση ως 

εντασσόμενος στο ευρύτερο πλαίσιο μιας δεδομένης τοπικής κοινότητας, που αποτελεί 

και το κοινωνικο-πολιτισμικό πρότυπο του μαθητικού δυναμικού του σχολείο.  

Από τη δεκαετία του 1990 κυριαρχούν οι έννοιες της «διαφορετικότητας», της 

«κοινωνικής ένταξης» και της «πολυπολιτισμικότητας» με τα αντίστοιχα 

πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα για τα σχολεία και την κοινωνία. Επιπλέον διαφάνηκε 

η αναγκαιότητα αντιμετώπισης, από το σύνολο της εκπαιδευτικής πολιτικής, των  

ανακυπτόντων διαπολιτισμικών ζητημάτων, μέσα σε πλαίσια δημοκρατικά και 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Ωστόσο παρά τη φαινομενικά προοδευτική αυτή στάση ο 

Blackmore (2006: 182) επισημαίνει ότι «ο λόγος της πολυμορφίας έχει κινητοποιηθεί και 

λειτουργήσει στην εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική εντός πλαισίων αγοράς και 

διακυβέρνησης που τείνουν να περιορίσουν τις δυνατότητες να εκπληρώσουν την 

υπόσχεσή τους για μια πιο συνεκτική και δίκαιη εκπαίδευση».  

Οι σχολικές μεταρρυθμίσεις από το 1990 σύμφωνα με τους Day et al. (2003, όπ. 

αναφ στο Zembylas & Iasonos, 2010: 164), υποστήριξαν τη θέση ότι  οι εκπαιδευτικοί 

και οι εκπαιδευτικοί ηγέτες πρέπει να ανταποκρίνονται στην ποικιλομορφία των 

κοινοτήτων τους. Η αντιμετώπιση διαπολιτισμικών θεμάτων από το σύνολο των μελών 

της σχολικής μονάδας, προϋποθέτει τη δημιουργία ανάλογης σχολικής διαπολιτισμικής 

κουλτούρας. Το προκύπτον ωστόσο ερώτημα είναι πώς διαμορφώνεται μια 

διαπολιτισμική σχολική κουλτούρα και από ποιους. Στην επόμενη υποενότητα γίνεται 

προσπάθεια να απαντηθεί το ανωτέρω ερώτημα αναδεικνύοντας το ρόλο του 

μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη στη διαμόρφωση και δόμηση της σχολικής 

διαπολιτισμικής κουλτούρας.  
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3.3 Ο ρόλος του μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη στη δόμηση της διαπολιτισμικής 

σχολικής κουλτούρας 

 

Οι σχολικοί ηγέτες είναι καθοριστικοί για τη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας. 

Στη βάση αυτή και ο Roland Barth (2002, όπ. αναφ. στο Hallinger, 2003: 347) θα 

υπογραμμίσει τόσο τον αντίκτυπο του διευθυντή στην κουλτούρα του σχολείου όσο και 

τον αντίκτυπο της σχολικής κουλτούρας στον διευθυντή. Ωστόσο οι διευθυντές, οι 

εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν μαζί και θα 

διατηρήσουν ισχυρές και θετικές κουλτούρες. Οι διευθυντές γνωστοποιούν τις βασικές 

αξίες στην καθημερινή τους εργασία, οι δάσκαλοι ενισχύουν τις αξίες με τις ενέργειες 

και τα λόγια τους και οι  γονείς ενισχύουν το πνεύμα όταν επισκέπτονται το σχολείο, 

συμμετέχουν στη διακυβέρνηση επιβραβεύοντας την επιτυχία. Στα σχολεία υψηλής 

κουλτούρας η ηγεσία ασκείται από πολλές πηγές και δημιουργούν ισχυρές  θετικές 

κουλτούρες, διότι  έχουν μια κοινή αίσθηση του τι είναι σημαντικό,  ένα κοινό ήθος 

φροντίδας και ανησυχίας και μια κοινή δέσμευση για το συμφέρον της μαθητικής 

κοινότητας.  

Οι αλλαγές που συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου επιδρούν 

στην άσκηση ηγεσίας, διότι ο ηγέτης καλείται να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις 

προκειμένου να επιβιώσει και να είναι αποτελεσματικός. Ο Πασιαρδής (2015α: 222-

223) αναφέρεται στον όρο «αναδόμηση» δηλαδή σε μια προσπάθεια ανασχηματισμού 

του σχολείου, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι τοπικές ανάγκες. Αυτό καθίσταται 

δυνατόν μέσα από αλλαγές που πραγματοποιούνται από τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. Σύμφωνα με το Fullan (1991,2011, όπ. αναφ. στο Πασιαρδής 2015α: 223) 

βασικός ρόλος του σχολικού ηγέτη είναι να προωθεί την αλλαγή της κουλτούρας στη 

σχολική μονάδα. Για την επιτυχία κάθε προσπάθειας αλλαγής αλλά και για την 

διατήρησή της στη διάρκεια του χρόνου, ο ηγέτης πρέπει να ηγείται των προσπαθειών 

αλλαγής στην σχολική κουλτούρα. Με αυτόν τον τρόπο αναδύεται και ο ρόλος του 

μετασχηματιστή ηγέτη, ο οποίος οφείλει να είναι μετασχηματιστικός αν θέλει να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής. Πρέπει να μπορεί να μετασχηματίσει την 

κουλτούρα του σχολείου μέσω των αλλαγών των στόχων, εμπνέοντας τους 

υφισταμένους του και κάνοντάς τους συνοδοιπόρους στην πραγματοποίηση του  

οράματος  του.  

Για την επίτευξη του μετασχηματισμού της σχολικής διαπολιτισμικής 

κουλτούρας ο μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης πρέπει: Α) Να είναι γνώστης της 

αντίφασης που επικρατεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τα σχολεία λειτουργούν 
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μονοπολιτισμικά  και μονογλωσσικά, παρόλο που ο μαθητικός πληθυσμός τους δεν 

είναι πολιτισμικά ομοιογενής. Δεν αρκεί μόνο μια απλή ενσωμάτωση του ανάλογου 

πολυπολιτισμικού περιεχομένου και ο περιορισμός των προκαταλήψεων χρειάζεται να 

είναι γνώστης της πολυδιάστατης πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, προκειμένου να 

δημιουργήσει ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάπτυξη παρέχοντας σε όλους τους 

μαθητές ίσες ευκαιρίες στην μάθηση (Κουτσουβάνου, 2004, όπ. αναφ. στο Banks, 

2004: 14). Β) Μέσω ανθρώπων και ομάδων να επιδείξει έντονη ενέργεια, ενθουσιασμό 

και ελπίδα. Επιπλέον, ως ηγέτης της πολιτιστικής αλλαγής της σχολικής κουλτούρας, 

να εμφανίζει ξεκάθαρο, βαθύ και ολοκληρωμένο ηθικό σκοπό. Πέντε σημαντικές 

συνιστώσες χαρακτηρίζουν τους ηγέτες στην κοινωνία της γνώσης: ο ηθικός στόχος, η 

κατανόηση της διαδικασίας της αλλαγής, η  ικανότητα βελτίωσης των σχέσεων, η  

δημιουργία της γνώσης και διάδοση της και η  δημιουργία συνεκτικότητας (Fullan, 

2002: 17). Γ) Να γνωρίζει τις ανάγκες και τις αξίες των ποικίλων ομάδων μαθητών και 

να έχει την ικανότητα να προβεί στις απαραίτητες  ενέργειες, προκειμένου  να αμβλύνει 

πιθανές διαφορές που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Για 

να λειτουργήσει εμπλουτιστικά η πολυπολιτισμική ποικιλομορφία και «όχι με όρους 

έλλειψης και απόκλισης από την ιδεατή  νόρμα με βάση την οποία ρυθμίζεται η λογική και 

η πράξη του σχολείου» (Ασκούνη, 2006: 354), η παρεχόμενη διαπολιτισμική αγωγή του 

σχολείου πρέπει να απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών, να τους αγκαλιάζει όλους 

και να μην αφορά μόνο τα παιδιά των μειονοτικών ομάδων. «Πρέπει να είναι χώρος 

που ενώνει και ευνοεί την επικοινωνία και όχι σχολείο – ‘πολυκατοικία’, όπου κάθε 

διαμέρισμα αντιστοιχεί σε μια ιδιαίτερη (φαντασιακή) συλλογική ταυτότητα»  

(Νικολάου, 2005: 231). Δ) Να προάγει το κοινό καλό φροντίζοντας να εκτείνει τα 

συμφέροντα πέρα από τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης ή μεμονωμένης ομάδας, 

διαμορφώνοντας ο ίδιος τα κριτήρια με τα οποία θα καθορίζει  τι είναι ειδικό συμφέρον 

και να απαιτεί να αλλάξει ο κανόνας, οι παραδοχές και οι αξίες των θεσμών και των 

δομών. Συγκεκριμένα για τη διαμόρφωση διαπολιτισμικής σχολικής κουλτούρας,  η 

λειτουργική δραστηριοποίηση του μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη πρέπει να 

αναφέρεται σε τρεις κατηγορίες πρακτικών ηγεσίας: α) τη ρύθμιση οδηγιών, β) την 

ανάπτυξη ατόμων και γ) τον επανασχεδιασμό του Σχολικού Οργανισμού.  

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τη ρύθμιση οδηγιών έχει ως σκοπό την οικοδόμηση 

του οράματος για διαπολιτισμική σχολική κουλτούρα, κατευθύνοντας τους 

προσωπικούς στόχους των «ακολούθων» τους στην υποστήριξη των στόχων και του 

οράματος της σχολικής μονάδας. Αυτό θα γίνει  μέσα σε ένα ηθικό κλίμα που να 

προάγει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των ακολούθων,  την ανησυχία για τους 
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άλλους και τη διαπροσωπική δικαιοσύνη.  Σε αυτό ο μετασχηματιστικό-ηθικός ηγέτης, 

οφείλει να οδηγήσει τη σχολική κοινότητα σε μετασχηματισμό της κουλτούρας, μέσω 

αλλαγών στις οργανωτικές διαδικασίες, τους κανόνες, τις αξίες  και τις δεξιότητες των 

μελών. Αυτό που ουσιαστικά καλείται να κάνει είναι να κατευθύνει τους προσωπικούς 

στόχους των υφισταμένων του στην υποστήριξη των στόχων και του οράματος της 

σχολικής μονάδας. Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2015β: 77-78) το όραμα πρέπει να είναι 

κατανοητό, να καθορίζει με σαφήνεια το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, να είναι σύμφωνο 

με τις αξίες του οργανισμού και θα συνδέεται με τον στρατηγικό στόχο. Αυτό οδηγεί 

στην εσωτερίκευση της οργανωτικής κουλτούρας και στην πλήρη ταύτιση του 

εργαζομένου με τον οργανισμό 

Για μια μετασχηματιστική αλλαγή του σχολείου, εστιασμένη στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση,  εκτός από την ύπαρξη οράματος απαιτείται η διαμόρφωση 

μιας κουλτούρας που να στοχεύει σε αλλαγές των συμπεριφορών και των πολιτισμικών 

αξιών της σχολικής κοινότητας. Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα ανάμεσα σε 

διαφορετικές, πολιτισμικά, κοινωνικά και εθνοτικά, ομάδες δεν αίρονται με τη 

συνύπαρξη, έστω και φαινομενικά ειρηνική, και μόνο. Αυτό καθίσταται δυνατό με τη 

δημιουργία ενός ηθικού κλίματος. Μέσω της ηθικής ηγετικής συμπεριφοράς, ο 

μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης θα επηρεάσει τις αντιλήψεις των «ακολούθων» του 

για ηθικό κλίμα, οι οποίες με τη σειρά τους θα επηρεάσουν θετικά την επαγγελματική 

ενδυνάμωση των οργανωτικών μελών. Αυτό δύναται να μετρηθεί με την ικανοποίηση 

τους από την εργασία και τη συναισθηματική δέσμευσή τους προς τον οργανισμό.  

Οι ηγέτες που ασκούν ηθική ηγεσία επηρεάζουν τους «ακολούθους» τους  μέσω 

της πρακτικής συμπεριφοράς τους και των διαπροσωπικών τους σχέσεων (Brown και 

Trevino, 2006, όπ. αναφ. στο Neubert, 2009: 161). Θεωρούνται αλληλεπιδραστικοί, 

διότι ασκούν ορθή κρίση στην παροχή σχετικών και πιστών πληροφοριών και 

εξηγήσεων και όχι μόνο  την απλή τήρηση των κανόνων (Fortin & Fellenz, 2008, όπ. 

αναφ. στο Neubert, 2009: 161), ενώ παράλληλα επικοινωνούν με τους υφισταμένους 

τους με σεβασμό και ευαισθησία (Greenberg, 1993, όπ. αναφ. στο Neubert, 2009: 

161).Επιπλέον προωθούν την ηθική συμπεριφορά επικοινωνώντας με ηθικές 

προσδοκίες, τονίζοντας και εφαρμόζοντας πολιτικές και πρακτικές που ενισχύουν την 

ηθική συμπεριφορά και κρατώντας οργανωτικά τα μέλη,  υπεύθυνα για ηθικές ενέργειες 

(Brown και Trevino, 2006, Wimbush & Shepard, 1994, όπ. αναφ. στο Neubert, 2009: 

161).Τα μέλη της σχολικής κοινότητας παρατηρούν και ενστερνίζονται τις καλές 

ενέργειες του ηγέτη-διαχειριστή που εκδηλώνει ήθος και δημιουργείται με αυτόν τον 
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τρόπο ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από κοινά πρότυπα και 

αντιλήψεις ηθικής εργασίας (Davidovitz et al., 2007, Dickson et al. 2001, όπ. αναφ. στο 

Neubert, 2009: 161).Το ηθικό κλίμα γίνεται αντιληπτό ως τέτοιο επειδή 

χαρακτηρίζεται από αρετή (Wright & Goodstein, 2007, όπ. αναφ. στο Neubert, 2009: 

161). Συνακόλουθα  το  ηθικό κλίμα, με τη σειρά του, επηρεάζει τη στάση των ατόμων 

απέναντι στην εργασία τους και στην οργάνωση (Cullen et al. όπ. αναφ. στο Neubert, 

2009: 161).  

Όσον αφορά στην ανάπτυξη ατόμων, ο μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης παρέχει 

πνευματική εγρήγορση, προωθεί συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των «ακολούθων» 

προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη και μοντελοποίηση επιθυμητών 

επαγγελματικών πρακτικών και αξιών. Ο μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης οφείλει να 

πρωταγωνιστήσει στη διαμόρφωση  μιας ηθικής κουλτούρας που θα επηρεάζει την 

ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών και τον ενθουσιασμό τους, για την εκτέλεση του 

εκπαιδευτικού τους έργου με διαπολιτισμική κατεύθυνση. Εν συνεχεία οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί, ως ηγέτες της τάξης, θα μεταδώσουν τα ανάλογα μηνύματα και στη 

μαθητική κοινότητα.   

Αναφορικά με τον επανασχεδιασμό του Σχολικού Οργανισμού  περιλαμβάνεται η 

ανάπτυξη συνεργατικής σχολικής κουλτούρας, η δημιουργία δομών για την 

ενθάρρυνση της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και η δημιουργία παραγωγικών 

σχέσεων με την κοινότητα. Για το θέμα ο Lambert (2002) υποστηρίζει ότι «οι ημέρες 

του απομονωμένου εκπαιδευτικού ηγέτη έχουν τελειώσει. Δεν πιστεύουμε πλέον ότι ένας 

διαχειριστής μπορεί να χρησιμεύσει ως εκπαιδευτικός ηγέτης για ολόκληρο το σχολείο 

χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή άλλων εκπαιδευτικών» (Hallinger, 2003: 343). Ο 

ηγέτης παίζει σημαντικό ρόλο στη συνεργατική κουλτούρα εξασφαλίζοντας ότι οι 

στόχοι είναι σαφείς και συνεχίζουν να είναι ξεκάθαροι σε όλους, καθώς λαμβάνει χώρα 

η λήψη αποφάσεων και οι προσδοκίες για τη βελτίωση του σχολείου και τα 

αποτελέσματα είναι υψηλές. Επιπλέον σημαντικό ρόλο παίζει η ανάπτυξη κλίματος 

εμπιστοσύνης στο σχολείο. Δηλαδή το προσωπικό του σχολείου να αισθάνεται ότι θα 

υποστηριχθεί στην ανάληψη κινδύνων καθώς προχωρά προς τους σχολικούς στόχους 

και αντιμετωπίζει δυσλειτουργίες στη συλλογική συνεργασία, όπως η εμφάνιση του 

"groupthink" δηλαδή, κατάσταση στην οποία τα μέλη μιας ομάδας απομονώνονται από 

εναλλακτικές ιδέες (Giles & Hargreaves, 2006. όπ. αναφ. στο Waldron et al., 2010:66).  

Ένας μετασχηματιστικο-ηθικός σχολικός ηγέτης πρέπει να υποστηρίζει την 

κατανεμημένη ηγεσία, εκφράζοντας σαφώς την προθυμία του να μοιράζονται ευθύνες 
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ηγεσίας με άλλους και εξουσιοδοτώντας τους άλλους να συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με ουσιαστικά ζητήματα. Οι Mangin, York-Barr & Duke, (2004, 

όπ. αναφ. στο Waldron et al., 2010: 65) υποστηρίζουν ότι  όταν κατανέμεται η ηγεσία, 

οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό του σχολείου θα αναλάβουν ηγετικούς ρόλους 

και θα συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις αλλαγές στις εκπαιδευτικές 

πρακτικές. Επί του θέματος ο Graham (1996, όπ. αναφ. στο Hulpia & Devos, 2010: 

568) δήλωσε ότι είναι σημαντικό για τον ηγέτη της σχολικής μονάδας να ασκεί ενεργό 

επίδραση στη σχολική κουλτούρα. Ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται η σχέση μεταξύ της 

συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και της οργανωτικής δέσμευσης. Σύμφωνα με τους 

Firestone και Pennell (1993, όπ. αναφ. στο Hulpia & Devos, 2010: 568) η επίδραση της 

συμμετοχικής λήψης αποφάσεων στην οργανωτική δέσμευση ποικίλλει σημαντικά, 

ανάλογα με μια ποικιλία συνθηκών. Αυτές περιλαμβάνουν τις περιοχές στις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί έχουν επιρροή, το διοικητικό άνοιγμα σε μια τέτοια επιρροή, την 

κανονιστική αποδοχή τέτοιων ευκαιριών μεταξύ των εκπαιδευτικών, την οργάνωση της 

συμμετοχικής διαδικασίας, το εάν οι εκπαιδευτικοί έχουν πραγματικά επιρροή και τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

 Ερευνητικά διαπιστώθηκε ότι οι σχολικοί ηγέτες χρησιμοποιούν στρατηγικές, 

για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να χτίσουν συνεργατικές επαγγελματικές 

κουλτούρες. Ο Sergiovanni  (1991. as cited in Leithwood, 1991:10) υποστηρίζει ότι η 

σχολική μετασχηματιστική ηγεσία είναι σημαντική, προς μια τέτοια κατεύθυνση, γιατί 

παρακινεί τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε νέες δραστηριότητες πέρα από την 

κύρια αποστολή τους και να εντείνουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές τους για την 

ανάπτυξη τους μέσω συνεργασιών. Ο Leithwood (1992: 9-11) μελέτησε σχολεία, που 

είτε είχαν πάρει τα ίδια πρωτοβουλίες για μεταρρυθμίσεις είτε σχολεία που 

ακολούθησαν τις μεταρρυθμίσεις έπειτα από κρατικές πρωτοβουλίες. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι μετασχηματιστές ηγέτες στόχευαν στην ανάπτυξη συνεργατικής 

κουλτούρας, στην προώθηση της ανάπτυξης των δασκάλων και στην παροχή βοήθειας 

των εργαζομένων για να λύνουν τα προβλήματα που συναντούσαν κατά την εργασία 

τους. Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η επίτευξη επικοινωνίας με τους 

άλλους μέσω της ανίχνευσης κοινών εμπειριών και ενδιαφερόντων (Mezirow, 2003: 

58-63). Σύμφωνα με τους Little 1982 & Hargreaves 1990 (όπ. αναφ. στο Leithwood 

1992:10) στα σχολεία που αναπτύχθηκε συνεργατική κουλτούρα, τα μέλη του 

προσωπικού μιλούσαν μεταξύ τους, παρατηρούσαν, κριτικάρανε και σχεδίαζαν από 

κοινού. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από συνεργασία καθόριζαν τους στόχους και έβρισκαν 

χρόνο για να σχεδιάσουν από κοινού τους στόχους τους. Αυτό οδηγούσε και σε μείωση 
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της απομόνωσης των δασκάλων. Ακόμη οι σχολικοί ηγέτες επέλεγαν νέα μέλη 

προσωπικού, που ήταν ήδη αφοσιωμένα και προς την ίδια κατεύθυνση των 

προτεραιοτήτων και της αποστολής τους σχολείου και μέσα από τις καθημερινές 

διαπροσωπικές σχέσεις τους προσπαθούσαν να τους κοινωνήσουν ενεργά στις νόρμες, 

τις αξίες και τα πιστεύω του σχολείου. 

Η επιτυχής έκβαση των ενεργειών του μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη στη 

διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας, προϋποθέτει τη δημιουργία προϋποθέσεων 

μάθησης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Ο Οργανισμός μάθησης παρέχει 

γνώση η οποία διαμοιράζεται, διαχέεται στα μέλη του Οργανισμού και οδηγεί στο 

μετασχηματισμό. Σύμφωνα με τον Senge (όπ. αναφ. στο Mezirow, 2006: 297) «σε ένα 

μανθάνοντα οργανισμό καλλιεργούνται νέα και εκτεταμένα πρότυπα σκέψης, η συλλογική 

φιλοδοξία απελευθερώνεται και τα άτομα μαθαίνουν συνεχώς πώς να μαθαίνουν μαζί».  

Η εφαρμογή μιας τέτοιας πρακτικής του μετασχηματιστικο-ηθικού  ηγέτη θα δώσει τη 

δυνατότητα στους μανθάνοντες (Mezirow, 2006: 276,302) να επιτυγχάνουν την κριτική 

ενασχόληση επί του σχολικού οργανισμού και την κοινωνία, αντιλαμβανόμενοι ότι η 

υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων δεν εξυπηρετεί την αποτελεσματικότητα του 

οργανισμού και καταλήγοντας σε εναλλακτικούς τρόπους δράσης. Επιπλέον θα 

δύνανται να αναπτύσσουν μια διαρκώς εξελισσόμενη κριτική άποψη για τις 

πολιτισμικές συνθήκες πάνω στις οποίες στηρίζονται οι νοητικές τους συνήθειες, 

δεσμευόμενοι για μια συνεχή κριτική επανεξέταση των απόψεων και των νοητικών 

τους συνηθειών. Η κριτική διερεύνηση θα οδηγήσει τους μανθάνοντες στο να 

συνειδητοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο η προσωπική τους ιστορία επηρεάζει τις 

νοητικές τους συνήθειες. Συνακόλουθα θα αναζητήσουν εναλλακτικούς ερμηνευτικούς 

τρόπους αξιοποίησης των εμπειριών τους και θα αναδείξουν τόσο τα θετικά και 

αρνητικά τους σημεία όσο και τους λόγους που βρίσκονται πίσω από τις «τυφλές» 

περιοχές τους και τις παρεξηγήσεις τους.   

Αυτές τις συνθήκες οφείλει να διαμορφώσει μέσα στη σχολική κουλτούρα ο 

μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία 

μαθησιακών διεργασιών που διευκολύνουν τον κριτικό στοχασμό και εφαρμόζοντας 

τον μετασχηματισμό του περιεχομένου των πεδίων αναφοράς των μελών της σχολικής 

κοινότητας, μέσω της μετασχηματιστικής αλλαγής της διεργασίας του τρόπου με τον 

οποίο γνωρίζουν και νοηματοδοτούν οι άνθρωποι. Συνεπώς πρωταρχική  μέριμνα του  

μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη είναι η διαμόρφωση μιας σχολικής κουλτούρας που 

προάγει τον κριτικό στοχασμό, μετασχηματίζει τη δομή της ομαδικής συνείδησης και 
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οδηγεί στη διατύπωση με σαφήνεια βασικών πολιτισμικών αξιών και λειτουργιών 

αρχών.  

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, τα άμεσα φανερά και τα αφανή πρότυπα 

συμπεριφοράς, συνθέτουν την κουλτούρα των σχολείων. Η κουλτούρα ενός σχολείου 

δεν πρέπει να μένει στατική αλλά να δέχεται αλλαγές για να μπορεί να αντιμετωπίσει τα 

θέματα που προκύπτουν από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές κοινωνικές 

ανάγκες. Οι μετασχηματιστές ηγέτες αντιλαμβανόμενοι το βάρος των προβλημάτων και 

των συγκρούσεων που προκύπτουν από την πολυπολιτισμική σύνθεση των σχολείων 

τους οφείλουν να καθοδηγούν τα οράματά τους για μια μετασχηματιστική αλλαγή. Οι 

ενέργειες ενός μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη θα πρέπει να  αποσκοπούν σε αλλαγές 

της σχολικής κουλτούρας (αλλαγή νορμών και αξιών) με κατεύθυνση προς την   

πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Μετασχηματίζοντας την σχολική κουλτούρα και 

προσαρμόζοντας τις αξίες των μελών της στις πολυπολιτισμικές αξίες της σχολικής 

οργάνωσης θα δημιουργήσει μια ισχυρή και συνεκτική βάση αξιών, η οποία σε 

συνδυασμό με το όραμα μιας κοινότητας πολυπολιτισμικής μάθησης θα οδηγήσει την 

σχολική κουλτούρα σε βαθιές και διαρκείς αλλαγές. Σύμφωνα με τον Sergiovanni 

(1990: 32) ο   μετασχηματιστής ηγέτης  εργάζεται  ενεργά για να διαμορφώσει  και να 

μεταμορφώσει την σχολική κουλτούρα κατασκευάζοντας ένα κοινό όραμα που αποτιμά 

τον σεβασμό, την αυτονομία και την επιδίωξη υψηλότερων στόχων.   

 

3.4 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 

Στον σχολικό οργανισμό υπάρχει συναναστροφή και αλληλεπίδραση ατόμων που 

παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και διακυμάνσεις σε επίπεδο πολιτισμικό, κοινωνικό, 

ιδεολογικό, επιστημονικής γνώσης και επάρκειας και σε επίπεδο εργασιακής εμπειρίας. 

Άτομα που κουβαλούν διαφορετικές αξίες, αντιλήψεις, απόψεις. Άτομα διαφορετικού 

φύλου, διαφορετικής ηλικίας, με στόχους, προσανατολισμούς και ενδιαφέροντα που 

συχνά δεν συμπίπτουν. Άτομα με διαφορετικούς ρόλους, βαθμό ευθύνης και ιεραρχίας, 

άτομα που είναι υποχρεωμένα να υπηρετούν, να συνυπάρχουν, να συνομιλούν, να 

συναποφασίζουν, να συμφωνούν, να συνεργάζονται μέσα σε ένα περιβάλλον 

οριοθετημένο και δομημένο, συνήθως χωρίς τη δική τους συμμετοχική πρόταση, 

συγκατάθεση και αποδοχή. Ένα περιβάλλον συχνά αβέβαιο και σύνθετο καθώς 

εμπλέκονται και άλλοι ανθρώπινοι παράγοντες (μαθητές, γονείς, τοπική κοινωνία…) 

που όχι σπάνια λειτουργούν ως ομάδες πίεσης. 



77 
 

Καταληκτικά και συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι η  ηθική ηγετική 

συμπεριφορά μειώνει το άγχος που συνδέεται με την αβεβαιότητα στις ηθικές 

καταστάσεις, θεωρώντας ότι το κλίμα είναι ανοικτό, αξιόπιστο και ειλικρινές και 

υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης υψηλών δεοντολογικών αρχών (Trevino et 

al., 2003). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο σχολικής κουλτούρας δίνεται η δυνατότητα να 

συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί και να εκφράζουν τις ανησυχίες και τους φόβους τους. 

Επιπλέον ο μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης οφείλει να εξηγεί με λογική και να άρει 

αυτές τις ανησυχίες και τους φόβους τους. Μία από τις κεντρικές προβλέψεις της 

θεωρίας της ηθικής ηγεσίας είναι ότι οι ηθικοί ηγέτες «παρέχουν στους οπαδούς φωνή» 

(Brown et al., 2005, όπ. αναφ. στο  Walumbwa, & Schaubroeck, 2009: 1276), 

παρέχοντας  με αυτόν τον τρόπο  ψυχολογική ασφάλεια στους «ακολούθους» τους. Η 

«φωνή» του εργαζόμενου ορίζεται ως «προωθητική συμπεριφορά που τονίζει την 

έκφραση της δημιουργικής πρόκλησης με σκοπό την βελτίωση και όχι απλώς την 

κριτική». Αφορά την εκ των κάτω προς τα άνω διαδικασία των υπαλλήλων rank-and-

file, κάνοντας καινοτόμες προτάσεις για αλλαγή και συνιστώντας τροποποιήσεις στις 

τυποποιημένες διαδικασίες. Για παράδειγμα, βοηθώντας τη συμπεριφορά, η 

εποικοδομητική φωνητική συμπεριφορά θα πρέπει να εκτιμάται από τους ηγέτες, διότι 

μπορεί να αποκαλύψει προβλήματα και λύσεις σε προβλήματα, καθώς και να υποδείξει 

άλλες ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν τη λειτουργία της μονάδας εργασίας (Van 

Dyne & LePine, 1998: 109).  

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν μια διαφορετική προσέγγιση της ηγεσίας, με βάση 

τις αρχές και το μοντέλο του μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη, κάτι το οποίο 

αποδεικνύεται από τη σχετικά περιορισμένη βιβλιογραφία στον ελληνικό αλλά κυρίως 

στο διεθνή χώρο. Αυτό το βιβλιογραφικό κενό, κυρίως σε ερευνητικό επίπεδο, με 

έμφαση στον ελληνικό χώρο, έρχεται να καλύψει η παρούσα εργασία και ειδικότερα η 

σχετική διερεύνηση, η οποία και παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος της εργασίας που 

ακολουθεί, ως ερευνητική βάση εξαγωγής έγκυρων και αξιόπιστων ερευνητικών 

πορισμάτων.  
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Κεφάλαιο 4ο: Σκοπός/Στόχοι, Υποθέσεις, Ερευνητικά ερωτήματα, 

Μέθοδος Έρευνας, Ερευνητικό εργαλείο, Δειγματοληψία 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι βασικές μεθοδολογικές παράμετροι στη 

βάση των οποίων δομήθηκε η παρούσα έρευνα, με κύρια επιδίωξη την αποσαφήνιση 

του μεθοδολογικού πλαισίου και την καλύτερη κατανόηση της πορείας της έρευνας. 

 

4.1 Οριοθέτηση του ερευνητικού ζητήματος 

 

Το σχολείο αποτελεί χώρο αλληλεπίδρασης και κοινωνικοποίησης των μαθητών. Τόσο 

οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων καλούνται να 

διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν κάθε είδους κοινωνικών ή οικογενειακών 

πολυποίκιλων και διαφοροποιημένων δυσλειτουργιών που ενδεχόμενα να βιώνουν οι 

μαθητές. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί στα σύγχρονα σχολεία μια εικόνα πολιτισμικής 

και αλληλεπιδραστικής πολυμορφίας, αναδύοντας ταυτόχρονα νέου τύπου 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι νέες διαμορφωμένες ανάγκες στα σχολεία επιφορτίζουν τους 

εκπαιδευτικούς, αλλά και τον διευθυντή-ηγέτη της σχολικής μονάδας στο να 

αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τα προκύπτοντα διαπολιτισμικά προβλήματα που 

πιθανόν να αναδύονται στο σχολείο.  

         Ειδικότερα από πορίσματα σχετικά πρόσφατων ερευνών εξήχθη ότι σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζουν οι σχολικοί διευθυντές, οι οποίοι έχουν την ευθύνη να 

«αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα και την ποικιλομορφία των πολιτισμικών και συναφών 

συνθηκών εντός των οποίων λαμβάνει χώρα η ηγεσία» (Dimmock and Walker 2005: 2). 

Στο ζήτημα αυτό, ωστόσο, βιβλιογραφικά διαπιστώνεται ότι υπάρχει έλλειψη 

ερευνητικών πορισμάτων, όσον αφορά τη διερεύνηση θεμάτων κοινωνικο-

εκπαιδευτικής πολυμορφίας, πολυπολιτισμικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης στο 

πλαίσιο της σχολικής ηγεσίας  (Marshall 2004, Coleman & Cardno 2006, Goddard 

2007: όπ. αναφ. στο Zembylas & Iasonos, 2010: 164).  

       Στην κάλυψη του ερευνητικού αυτού κενού επιχειρεί να συμβάλλει και η παρούσα 

ερευνητική προσέγγιση εστιάζοντας στην ανάγκη αντιμετώπισης των διαπολιτισμικών 

συγκρούσεων από τη σχολική ηγεσία για τη διαμόρφωση ανάλογης σχολικής 

κουλτούρας, μέσω της ανάδειξης του μετασχηματιστικό-ηθικού μοντέλου ηγεσίας στη 

διαχείριση και αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων. 

  



79 
 

4.2 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Με την παρούσα έρευνα επιδιώκεται να διερευνηθεί ο ρόλος του μετασχηματικο-

ηθικού σχολικού ηγέτη ως οραματιστή σχολικής κουλτούρας στη διαχείριση 

διαπολιτισμικών συγκρούσεων σε αυτήν. Οι ειδικότεροι στόχοι της έρευνας είναι οι 

εξής: α) Να εντοπιστούν τα πιθανά προβλήματα διαχείρισης των συγκρούσεων σε ένα 

σχολείο με διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά, β) Να καταγραφούν οι απόψεις των 

διευθυντών - ως ηγετών- σχολικών μονάδων όσον αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης 

των συγκρούσεων σε ένα σχολείο με διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά και γ) Να 

διαπιστωθεί ο ρόλος του μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη στη διαμόρφωση οράματος 

για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου διαχείρισης διαπολιτισμικών 

συγκρούσεων και κατ΄ επέκταση στη δημιουργία ανάλογης σχολικής κουλτούρας. 

 

4.3 Υποθέσεις έρευνας 

 

Βασικές ερευνητικές υποθέσεις αποτελούν οι εξής: α) Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας 

του σχολείου δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του, β) Η ύπαρξη 

οράματος από μέρους των ηγετών της σχολικής μονάδας είναι καθοριστικής σημασίας  

για τη διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας και γ)  Η διαπολιτισμική σχολική κουλτούρα 

επηρεάζει θετικά τους εμπλεκόμενους στη σχολική μονάδα στην αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων.  

 

4.4 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Α) Μπορεί να θεωρηθεί ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη μετάβαση από την 

πολυπολιτισμικότητα στη διαπολιτισμικότητα τα στερεότυπα των εμπλεκομένων στη 

σχολική μονάδα;  

Β) Είναι αναγκαίες οι ηθικές και παρακινητικές ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς από 

τον ηγέτη της σχολικής μονάδας για τη διαχείριση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων; 

Γ) Μπορεί ο ηγέτης της σχολικής μονάδας να επηρεάσει τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου, ως προς τη διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας αντιμετώπισης των 

διαπολιτισμικών συγκρούσεων;  

 

 

 



80 
 

4.5 Μέθοδος έρευνας 

 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη διερεύνηση του θέματος ήταν η ποιοτική μέθοδος. 

«Σε μια ποιοτική έρευνα αυτό που απασχολεί, είναι ο τρόπος που βιώνεται η κοινωνική 

πραγματικότητα από το άτομο και στόχος της η παραγωγή σφαιρικής αντίληψης με 

λεπτομερή καταγραφή του φυσικού κοινωνικού πλαισίου» (Mason, 2003: 20,21). Η 

ποιοτική μέθοδος είναι χρήσιμη διότι προσφέρει την ερευνητική δυνατότητα στον χώρο 

των κοινωνικών επιστημών του τρόπου προσέγγισης και κατανόησης των βιωμάτων και 

της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων υποκειμένων στην έρευνα. Επιπλέον συμβάλλει 

στην ανάπτυξη σύνθετης και λεπτομερούς κατανόησης του υπό διερεύνηση ζητήματος. 

Με την άμεση επαφή με τα πρόσωπα της έρευνας αποκτώνται λεπτομέρειες, καθώς 

καταγράφονται οι ιστορίες τους, παρατηρούνται οι συμπεριφορές τους και εντοπίζονται 

οι πρακτικές τους. Αυτό διευκολύνει στην κατανόηση του τρόπου σκέψης αλλά και 

αντίδρασής τους στα προς διερεύνηση ζητήματα.  

Ως μέθοδος επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων επιλέχθηκε η μέθοδος 

της «ανάλυσης περιεχομένου». Επιπλέον στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως μονάδα 

ανάλυσης η παράγραφος. Σύμφωνα με τον Berelson (1952. όπ. αναφ. στο Φύκαρης, 

1998: 116) η μέθοδος της «ανάλυσης περιεχομένου» χρησιμοποιείται κυρίως για την 

ανάλυση των χαρακτηριστικών (μορφής-ουσίας) του περιεχομένου, την ανάλυση των 

αιτιών του περιεχομένου καθώς επίσης και για την ανάλυση των συνεπειών του 

περιεχομένου. Ο Krippendorf (1980) θα την ορίσει ως «μια ερευνητική τεχνική που 

σκοπό έχει να επαναλάβει και να εξάγει έγκυρα συμπεράσματα από τα δεδομένα στο 

γενικό πλαίσιό τους» (Robson, 2007: 415).  

Πριν τη γενικευμένη ερευνητική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε πιλοτική συνέντευξη, 

προκειμένου να διερευνηθεί η ορθότητα και σαφήνεια των ερωτήσεων και να 

καθοριστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί η ερευνήτρια. Για τη 

διερεύνηση των βασικών στόχων της εργασίας, καθώς και τον έλεγχο των ερευνητικών 

υποθέσεων αξιοποιήθηκε η μέθοδος της «ατομικής ημι-δομημένης συνέντευξης» και 

της ακόλουθης ποιοτικής μεθόδου «της ανάλυσης περιεχόμενου» διεξαγωγής. Η ημι-

δομημένη συνέντευξη έχει εκ των προτέρων οργανώσει το περιεχόμενο και τη 

διαδικασία και ως εκ τούτου η αλληλουχία και η διατύπωση των ερωτήσεων είναι 

καθορισμένα βάσει σχεδιαγράμματος. Αφήνεται λίγη ελευθερία στο συνεντευκτή για να 

κάνει τροποποιήσεις (Cohen & Manion, 2000: 376). Η ημι-δομημένη συνέντευξη 

επιτρέπει στον ερευνητή να εξασφαλίσει μεγαλύτερο βάθος στην προσέγγιση του 

θέματος, μειώνοντας τον κίνδυνο των παρερμηνειών, αφού έχει τη δυνατότητα 
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αποσαφήνισης των ερωτήσεων, υποβολής συμπληρωματικών και παροχής σχετικών 

διευκρινίσεων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 92). Η διάρκεια της συνέντευξης ήταν 

περίπου 30 λεπτά. Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια 

απομαγνητοφωνήθηκαν, έπειτα από συγκατάθεση των ερωτώμενων. Στη συνέχεια 

ακολούθησε περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση Μετά την επεξεργασία των 

απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων δομήθηκαν οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες 

της ανάλυσης. 

 

4.6 Ερευνητικό εργαλείο 

 

Ως όργανο συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανάλογος «οδηγός 

συνέντευξης» που περιλαμβάνει τους άξονες και τις ερωτήσεις αυτών. Αναλυτικότερα 

στον «οδηγό συνέντευξης» εμπεριέχονται: α) το «έντυπο συναίνεσης» με τον τίτλο της 

εργασίας και τη σκοπιμότητα του ερευνητικού προβλήματος για την εκπαιδευτική 

πράξη β) «μελέτη περίπτωσης» στην οποία  αναδύεται ο βασικός ερευνητικός 

προβληματισμός, ως ερευνητικός προϊδεασμός των υποκειμένων της έρευνας, με 

σχετικές συναφείς διευκρινίσεις και αποσαφηνίσεις όρων της έρευνας 

(πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμικότητα, ηθική, παρακίνηση, ηγετικό όραμα, 

σχολική κουλτούρα) και γ) οι ερωτήσεις που απευθύνονται στους συνεντευξιαζόμενους 

χωρισμένες σε Α΄ μέρος που αφορά τα δημογραφικά στοιχεία και Β΄ μέρος με  

ερωτήσεις, οι οποίες δομήθηκαν στη βάση 4 αξόνων, με επιμέρους ημι-δομημένα 

ερωτήματα.  

Συγκεκριμένα ο πρώτος άξονας, ο οποίος εμπεριέχει πέντε ερωτήσεις,  αναφέρεται 

στο εάν ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του σχολείου μπορεί να δημιουργεί 

προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του και τι είδους προβλήματα, καθώς επίσης και 

πώς μπορούν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν. Ο δεύτερος άξονας, ο οποίος 

εμπεριέχει τρεις ερωτήσεις, αναφέρεται στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας. Ο 

τρίτος άξονας, ο οποίος εμπεριέχει τρεις ερωτήσεις, αναφέρεται στη δόμηση της 

σχολικής διαπολιτισμικής κουλτούρας και τέλος ο τέταρτος άξονας, ο οποίος 

αποτελείται από δύο ερωτήσεις αναφέρεται στην αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών 

συγκρούσεων. Παρατίθεται παράρτημα (Α) στο τέλος της παρούσας εργασίας, με τον 

πλήρη οδηγό συνέντευξης.  
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4.7 Δείγμα 

Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 14 υποκείμενα, διευθυντές Δημοτικών σχολείων. Το 

δείγμα αποτέλεσε «δείγμα ευκολίας», με δεδομένο ότι η ερευνήτρια είχε άμεση 

πρόσβαση στα  υποκείμενα έρευνας και επιπλέον τα υποκείμενα έρευνας ήταν γνώστες 

του αντικειμένου έρευνας από σχετική δική τους προσωπική διοικητική εμπειρία. 

Αναλυτικότερα το δείγμα αποτελέστηκε από 4 γυναίκες και 10 άνδρες.  

 

4.8 Αξιοπιστία και εγκυρότητα της έρευνας 

Η εγκυρότητα είναι ένα επιστημολογικό ερευνητικό κριτήριο. Με την ερευνητική 

εγκυρότητα πιστοποιείται ότι τα πορίσματα της έρευνας είναι έγκυρα, δηλαδή ότι τα 

ευρήματά της είναι στην πραγματικότητα αληθινά και συγκεκριμένα (Schwandt 1997: 

168). Η αξιοπιστία της έρευνας συνίσταται στο ποσοστό διακύμανσης σφαλμάτων της 

πραγματικότητας κατά την επανάληψη της έρευνας (Φίλιας, 2000: 71). Ειδικότερα, για 

τον έλεγχο της αξιοπιστίας της συνέντευξης πρέπει να τίθενται οι ίδιες ερωτήσεις σε 

κάθε ερωτώμενο (Oppenheim, 1992: 147). Συνεπώς είναι αναγκαίο κάθε 

συνεντευξιαζόμενος να κατανοήσει την ερώτηση με τον ίδιο τρόπο με κάθε άλλο 

συνεντευξιαζόμενο (Silverman, 1993, όπ. αναφ. στο Cohen, Manion & Morrison, 2007: 

150). Για τον λόγο αυτό και στη μεθοδολογία έρευνας της παρούσας μελέτης 

ακολουθήθηκε η ίδια σειρά διατύπωσης και οι ερωτήσεις είχαν την ίδια δομή. 

 Ειδικότερα στην παρούσα  έρευνα εφαρμόστηκαν οι αρχές της επιστημονικής 

ηθικής και δεοντολογίας. Αναλυτικότερα, ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες για τα 

δικαιώματά τους, διασφαλίστηκε η ανωνυμία τους και η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων τους. Εφαρμόστηκε ο δεύτερος κανόνας του Bassey ότι «τα στοιχεία πρέπει 

να συγκεντρώνονται και να καταγράφονται κατά τρόπο συστηματικό, ώστε, αν κρίνεται 

αναγκαίο, να μπορούν να ελεγχθούν και από άλλους ερευνητές» (Faulkner et al., 1999: 

34).  

 

4.9 Περιορισμοί της έρευνας 

Οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας εντοπίζονται αφενός στο περιορισμένο δείγμα, 

κάτι που δεν της επιτρέπει να είναι γενικεύσιμα τα εξαγόμενα πορίσματά της, καθώς 

επίσης και ότι το δείγμα ελήφθη από μια συγκεκριμένη τοπογεωγραφική περιοχή της 

δυτικής Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να μην υπάρχει η απαιτούμενη διαστρωμάτωση 

του δείγματος. Επιπλέον το δείγμα προήλθε από διευθυντές σχολικών μονάδων μόνο 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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Κεφάλαιο 5
ο
 : Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

 

5.1 Ανάλυση και Ερμηνεία Ποιοτικών Δεδομένων   

 

Η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων εντάσσεται στο πλαίσιο των τεσσάρων 

αξόνων που προαναφέρθηκαν, οι οποίοι και αναλύθηκαν με βάση τη θεματολογία του 

καθενός. Η διαδικασία έχει  επαγωγική μορφή, ξεκινώντας από λεπτομερή δεδομένα και 

περνώντας σε γενικούς κωδικούς και σε θέματα. Συγκεκριμένα ακολουθήθηκαν τα 

παρακάτω στάδια ανάλυσης:  

Πρώτο στάδιο επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων 

Αρχικά έγινε προσεκτική διερεύνηση των απομαγνητοφωνημένων δεδομένων από τις 

συνεντεύξεις. Παρατίθεται στο τέλος της παρούσας εργασίας το σύνολο των 

απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων σε CD. Κατά τη διερεύνηση των δεδομένων 

αναζητήθηκαν νοήματα, θέματα και μοτίβα που ήταν σημαντικά για το εξεταζόμενο θέμα 

και απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα.  Εντός του κειμένου παρατίθενται αποσπάσματα 

σχετικά με το κάθε ερευνητικό ερώτημα και ανάλογα με το περιεχόμενο και τη σημασία 

τους.  

Δεύτερο στάδιο επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων 

Ακολούθησε η παραγωγή αρχικών κωδίκων εξετάζοντας τα κείμενα σειρά προς σειρά. Με 

αυτό τον τρόπο αποδόθηκε σε κάθε απόσπασμα του κειμένου ένας εννοιολογικός 

προσδιορισμός- ένας κωδικός, ο οποίος εξέφραζε το νόημα στο συγκεκριμένο τμήμα των 

δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο εντοπίστηκαν μονάδες νοήματος που συνδέονταν μεταξύ 

τους και οργανώθηκαν τα δεδομένα σε ομάδες που είχαν νόημα., σε σχέση με τα 

ερευνητικά ερωτήματα.  

Τρίτο στάδιο επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων 

Ακολούθησε η διαμόρφωση και σύνταξη κατηγοριών και υποκατηγοριών ένταξης των 

δεδομένων.   

Τέταρτο στάδιο επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων 

Στη συνέχεια μετά την πρώτη διαμόρφωση των θεματικών κατηγοριών επανεξετάστηκαν, 

προκειμένου να ελεχθούν αν πληρούν τα κριτήρια για να συμπεριληφθούν, δηλαδή να 

διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αρκετά δεδομένα που τα στηρίζουν. Η εξέταση των θεματικών 

κατηγοριών έγινε με βάση δύο κριτηρίων, που προτείνει ο Patton, (1990, όπ. αναφ. στο 

Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 115,116), για την εξέταση των θεματικών κατηγοριών: α) Την 

εσωτερική ομοιογένεια, δηλαδή τα δεδομένα εντός των θεμάτων να παρουσιάζουν συνοχή 
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μεταξύ τους με νόημα, και β) την εξωτερική ετερογένεια, δηλαδή να υπάρχουν ξεκάθαροι 

και αναγνωρίσιμοι διαχωρισμοί ανάμεσα στα θέματα.   

Πέμπτο στάδιο επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων 

Αφού διαμορφώθηκε ο θεματικός χάρτης των δεδομένων, δηλαδή οι κατηγορίες και οι 

υποκατηγορίες, δόθηκαν οι τίτλοι των κατηγοριών και υποκατηγοριών φροντίζοντας να 

δίνουν στον αναγνώστη μια εικόνα για το τι περιλαμβάνει το κάθε θέμα.  

Έκτο στάδιο επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων 

Στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας έγινε η έκθεση των δεδομένων και η συγγραφή των 

ευρημάτων, η οποία κινήθηκε σε μια προσπάθεια απεικόνισης των διαφόρων θεμάτων 

σχετικά με το εξεταζόμενο ζήτημα.  

 

5.2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

Αρχικά παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Για τη 

διασφάλιση της ανωνυμίας δεν αναφέρεται το όνομα τους, αλλά τα υποκείμενα έρευνας 

απεικονίζονται με αύξουσα αρίθμηση: 1, 2, 3, κ.ο.κ. 

 

 

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικός πίνακας με δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

 

 

ΑΤΟΜΑ 

 

ΦΥΛΟ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΜΑΘΗΤΕ

Σ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 

 ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΣΕ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 

 

1 

 

 

ΑΡΡΕΝ 

 

 

51< 

 

 

21-30 

 

 

242 

 

 

91 

 

Διδασκαλείο 

Β΄  Πτυχίο 

Ξένη Γλώσσα 

Ημερίδες/ 

Βιωματικά 

εργαστήρια/ 

Ενδοσχολική/ 

Εξ αποστάσεως 

 

2 

 

ΑΡΡΕΝ 

 

 

51< 

 

 

31< 

 

 

380 

 

32 

 

Μεταπτυχιακό 

Ξένη γλώσσα 

Ημερίδες/ 

Βιωματικά 

εργαστήρια/ 

Ενδοσχολική 

 

 

3 

 

 

ΑΡΡΕΝ 

 

 

 

51< 

 

 

31< 

 

 

 

168 

 

 

10 

Διδασκαλείο 

Β΄ Πτυχίο 

Μεταπτυχιακό 

Ξένη Γλώσσα 

 

Ημερίδες/ 

Ενδοσχολική 
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4 

 

 

ΘΗΛΥ 

 

 

41-50 

 

 

21-30 

 

 

320 

 

 

21 

 

Διδασκαλείο 

Μεταπτυχιακό 

Ξένη Γλώσσα 

Ημερίδες/ 

Βιωματικά 

εργαστήρια/ 

Ενδοσχολική 

 

5 

 

ΑΡΡΕΝ 

 

 

51< 

 

31< 

 

 

100 

 

80 

 Ημερίδες/ 

Βιωματικά 

εργαστήρια 

 

6 

 

ΑΡΡΕΝ 

 

 

51< 

 

31< 

 

 

234 

 

40 

Διδασκαλείο 

Μεταπτυχιακό 

Ξένη Γλώσσα 

Ημερίδες/ 

Ενδοσχολική 

 

7 

 

ΘΗΛΥ 

 

51< 

 

31< 

 

 

138 

 

10 

Διδασκαλείο 

Β΄ Πτυχίο 

Ξένη Γλώσσα 

Ημερίδες/ 

Βιωματικά 

εργαστήρια/ 

Ενδοσχολική/ 

 

 

8 

 

 

ΑΡΡΕΝ 

 

 

 

51< 

 

 

31< 

 

 

 

240 

 

 

50 

 

Διδασκαλείο 

Μεταπτυχιακό 

Ξένη Γλώσσα 

Ημερίδες/ 

Βιωματικά 

εργαστήρια/ 

Ενδοσχολική/ 

Εξ αποστάσεως 

Σεμινάρια ΕΚΔΑ 

 

9 

 

ΘΗΛΥ 

 

51< 

 

31< 

 

 

180 

 

35 

Διδασκαλείο 

Μεταπτυχιακό 

Ξένη Γλώσσα 

Ημερίδες/ 

Βιωματικά 

εργαστήρια 

 

10 

 

ΑΡΡΕΝ 

 

 

51< 

 

21-30 

 

301 

 

11 

Διδασκαλείο 

Μεταπτυχιακό 

Ξένη Γλώσσα 

 

Εξ αποστάσεως 

 

 

11 

 

ΑΡΡΕΝ 

 

 

41-50 

 

21-30 

 

200 

 

35 

Διδασκαλείο 

Μεταπτυχιακό 

Ξένη Γλώσσα 

 

Ημερίδες 

 

12 

 

ΑΡΡΕΝ 

 

 

51< 

 

21-30 

 

227 

 

9 

Διδακτορικό 

Β΄ Πτυχίο 

Ξένη Γλώσσα 

 

Ημερίδες 

 

13 

 

ΘΗΛΥ 

 

51< 

 

21-30 

 

224 

 

5 

Διδασκαλείο 

Β΄ Πτυχίο 

Μεταπτυχιακό 

Ξένη Γλώσσα 

Ημερίδες/ 

Βιωματικά 

εργαστήρια/ 

Ενδοσχολική 

 

14 

 

ΑΡΡΕΝ 

 

 

51< 

 

31< 

 

 

350 

 

150 

 

Ξένη Γλώσσα 

Ημερίδες/ 

Βιωματικά 

εργαστήρια/ 

Ενδοσχολική/ 

 

 

Τα ανωτέρω δημογραφικά στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος όρος ηλικίας των 

συμμετεχόντων στην έρευνα είναι στα 50 έτη. Η πλειοψηφία του δείγματος ανήκει στο 
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ανδρικό φύλο καθώς από τις 14 συνεντεύξεις οι 4 είναι μόνο γυναίκες. Η επιλογή των 

σχολείων έγινε με βάση την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού 

και όχι με βάση το φύλο της διεύθυνσης του σχολείου. Τα έτη υπηρεσίας των 

συμμετεχόντων στην έρευνα είναι κατά  μέσο όρο 30. Από τα 14 σχολεία μόνο τα 2 

είναι εξαθέσια ενώ τα υπόλοιπα είναι δωδεκαθέσια και άνω. Ο αριθμός μαθητών 

διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης μαθητών σε κάθε σχολείο ποικίλει και αυτό 

ήταν επιλογή της ερευνήτριας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτό το στοιχείο 

αποτελεί ή όχι σημαντικό σημείο στις διαπολιτισμικές συγκρούσεις. Στην έρευνα 

υπήρχαν τέσσερα υποκείμενα (1, 2, 11,12) που ανέφεραν ότι η είσοδος μεγάλου 

αριθμού μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης στα σχολεία μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα διαχείρισης των αλλαγών που θα προκύψουν, αλλά και 

προβλήματα στην στάση των γονέων σχετικά με την αποδοχή μιας αλλοίωσης του 

μαθητικού πληθυσμού στις τάξεις. Σχετικά με τις σπουδές των συμμετεχόντων στην 

έρευνα διαπιστώνεται ότι όλοι είναι κάτοχοι πιστοποιημένης ξένης γλώσσας και οι 9 

από τα 14 υποκείμενα έρευνας είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Επιπλέον η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν επιμορφωθεί για διαπολιτισμικά 

ζητήματα.  

Στην συνέχεια ακολουθεί ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι 

συμμετέχοντες στη συνέντευξη. Η ανάλυση δομείται με βάση τους τέσσερις άξονες και 

τις ερωτήσεις τους. Για κάθε άξονα ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) παράθεση 

πινάκων με βάση τις ερωτήσεις του άξονα, χωρισμένοι σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες που διαμορφώθηκαν από τις απαντήσεις των υποκειμένων έρευνας. 

Παρατηρούμε στη στήλη κάθε πίνακα, όπου αναφέρεται το σύνολο των υποκειμένων, ο 

αριθμός των υποκειμένων έρευνας, αθροιστικά, ξεπερνά τον αριθμό των 

συνεντευξιαζόμενων. Αυτό συμβαίνει διότι τα υποκείμενα έρευνας είχαν το περιθώριο 

ελευθερίας να απαντήσουν σε περισσότερες της μίας απαντήσεων. Στην περίπτωση που 

αριθμός των υποκειμένων έρευνας, αθροιστικά, είναι μικρότερος του αριθμού των 

συνεντευξιαζόμενων, αυτό οφείλεται στο ότι δεν δόθηκαν ξεκάθαρες απαντήσεις στα 

συγκεκριμένα ερωτήματα από τα υποκείμενα έρευνας,  β) συνοπτικός σχολιασμός κάθε 

ερώτησης, γ) παράθεση αναφορών, δηλαδή αποσπασμάτων από τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, δ) γενικές παρατηρήσεις του άξονα και σύνδεσή τους με 

τη βιβλιογραφική επισκόπηση.  

Τέλος ακολουθούν γενικές συμπερασματικές παρατηρήσεις που αφορούν όλες 

τις ερωτήσεις και των τεσσάρων αξόνων. Στο τέλος της παρούσας εργασίας 
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παρατίθεται παράρτημα (Β), με τα γραφήματα που δημιουργήθηκαν από τις απαντήσεις 

στα ερωτήματα της συνέντευξης.  

 

1
ος

 θεματικός άξονας: Η πολυπολιτισμικότητα/ διαπολιτισμικότητα  στο σύγχρονο  

ελληνικό σχολείο (Πίνακες 1, 2, 3, 4, 5) 

 

Ο άξονας αυτός αναφέρεται στο εάν ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του σχολείου 

μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του, τι είδους 

προβλήματα, καθώς επίσης και πώς μπορούν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν. 

Επιπρόσθετα αναφέρεται ποιο μπορεί να είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο ή πρόβλημα για τη 

μετάβαση από την πολυπολιτισμικότητα στη διαπολιτισμικότητα, πώς θα μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί αυτό και εάν υπάρχει η σχετική αρωγή των γονέων- γηγενών και 

αλλοδαπών- στην προσπάθεια αυτή. 

 

Πίνακας 1 

 

1
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του σχολείου μπορεί να δημιουργεί 

προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του; 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Κωδικός 

υποκειμένου 

Σύνολο 

υποκειμένων 

1.1 Δημιουργεί πολυπαραγοντικά 

προβλήματα 

 

 

1,2,5,6,9,13 
 

6 

1.2 Αναδύονται προβλήματα 

διαχωρισμού γηγενών και αλλοδαπών 

μαθητών 

 

3 
 

1 

1.3 Δεν υπάρχουν προβλήματα εξαιτίας 

της πολυπολιτισμικότητας 

4,7,8,10,11,12,14 7 

 

 

Σχόλια: 

Από τις απαντήσεις της πρώτης ερώτησης διαφαίνεται έμφαση στην άποψη των 

υποκειμένων ότι δημιουργούνται πολυπαραγοντικά προβλήματα, εξαιτίας του 

πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του σχολείου, όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία του, αν 

και αναδύεται και μια σχετικά αντίστροφη ένδειξη ότι δεν υπάρχουν προβλήματα εξαιτίας 

της πολυπολιτισμικότητας. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα υποκείμενα έρευνας που 

απάντησαν θετικά στο ερώτημα αναγνωρίζουν ότι οι δυσκολίες προσαρμογής των 

μεταναστών μαθητών στο σχολείο τους  παραμένει ένα πρόβλημα που απαιτεί λύση αν και 

δεν εμποδίζει αυτό την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.  Ένα υποκείμενο έρευνας (3) 
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επισημαίνει τη δημιουργία προβλημάτων διαχωρισμού γηγενών και αλλοδαπών μαθητών 

που αναδύονται από τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του σχολείου.  

 

 

Αναφορές: 

(ΥΠ.3): «Οι γηγενείς μαθητές ξεχωρίζουν τους μαθητές που προέρχονται από άλλα 

πολιτισμικά περιβάλλοντα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα». 

(ΥΠ.9): «Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του σχολείου δημιουργεί  πολυπαραγοντικά 

προβλήματα. Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις διαφορετικές 

κουλτούρες. Θέλει πολύ λεπτούς χειρισμούς».  

(ΥΠ. 6): «Η μη εύρυθμη λειτουργία του δεν εξαρτάται  - από τη πολυπολιτισμικότητα του.  

Σίγουρα είναι ένας επιπλέον παράγοντας.  Είναι μία σύνθετη διαδικασία, η οποία όταν 

όμως το σχολείο είναι προσανατολισμένο προς μία διαπολιτισμική εκπαίδευση σίγουρα 

διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες, οπότε μπορεί στην αρχή να υπάρχουν κάποιες 

δυσκολίες, αλλά σιγά σιγά και με τον καιρό και  εφόσον  υπάρχει μία φιλοσοφία 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και όχι εθνοκεντρικής τότε τα προβλήματα είναι πολύ 

λιγότερα». 

 

Πίνακας 2 

 

2
ο
  ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι είδους προβλήματα δημιουργεί; 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Κωδικός 

υποκειμένου 

Σύνολο 

υποκειμένων 

2.1 Διαφορετικό επίπεδο γλωσσικής 

επικοινωνίας μεταξύ μαθητών 

διαφορετικών πολιτισμών 

1, 3, 4, 6, 9, 10 6 

2.1.1 Δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν 

τα μαθήματα  

1, 3, 6 3 

2.2 Αρνητικός ρόλος γονέων 

διαφορετικών πολιτισμών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

1 1 

2.2.1 Έλλειψη επάρκειας γλωσσικής 

επικοινωνίας  

1, 6,11 3 

2.2.2 Έλλειψη εκπαιδευτικών κινήτρων 1, 10, 12 3 
2.2.3 Τάσεις ωφελιμιστικού κυρίως 

οικονομικού χαρακτήρα από τη 

φοίτηση λόγω χορήγησης κρατικών 

επιδομάτων 

 

1, 4 
 

2 

2.2.4  Ύπαρξη οικογενειακών στερεοτύπων 

(αποφυγή συναναστροφής, μη 

επαρκής εκ/ση)  

1, 3,4, 5, 6, 9, 13 7 

3  Απομόνωση μαθητών διαφορετικής 1,4, 9 3 
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πολιτισμικής  προέλευσης  

4 Ανεπαρκής επιμόρφωση των μελών 

της σχολικής κοινότητας 

1, 6, 13 3 

5  Προβλήματα μεταξύ των 

εκπαιδευτικών 

2 1 

6 Αντίδραση γηγενών μαθητών και 

γονέων για φαινόμενα υπεραναφορών 

στους αλλοδαπούς μαθητές 

(αυξημένες ροές, ενδείξεις 

περισσότερης ενασχόλησης σε σχέση 

με τους γηγενείς μαθητές) 

 

 

 

9, 10 

 

 

2 

 

 

 

Σχόλια: 

Στο ερώτημα τι είδους προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει ο πολυπολιτισμικός 

χαρακτήρας του σχολείου, τα υποκείμενα έρευνας αναφέρθηκαν σε πολλά και διαφορετικά 

προβλήματα κάτι που επιβεβαιώνει και την απάντηση στην πρώτη ερώτηση ότι ο 

πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του σχολείου δημιουργεί πολυπαραγοντικά προβλήματα. 

Από αυτά φαίνεται ότι το διαφορετικό επίπεδο γλωσσικής επικοινωνίας μεταξύ των 

μαθητών καθώς και η ύπαρξη οικογενειακών στερεοτύπων των γονέων του γηγενή 

μαθητικού πληθυσμού αποτελούν τα κυρίαρχα προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας 

της πολυπολιτισμικότητας σε ένα σχολείο. Επακόλουθο του προβλήματος της γλωσσικής 

επικοινωνίας είναι αυτό της δυσκολίας παρακολούθησης των μαθημάτων καθώς και η 

απομόνωση των μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. Όταν αυτό παρατηρείται 

σε βάθος χρόνου οφείλεται, σύμφωνα με τις απαντήσεις των υποκειμένων έρευνας, στην 

έλλειψη εκπαιδευτικών κινήτρων από τη μεριά των μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής 

προέλευσης, επειδή θεωρούν τη φοίτησή τους στο ελληνικό σχολείο ένα μικρό πέρασμα, 

αφού υπάρχει η προοπτική φυγής τους σε άλλη χώρα. Ακόμα αναφέρθηκαν από δύο 

υποκείμενα τάσεις ωφελιμιστικού κυρίως οικονομικού χαρακτήρα από τη φοίτηση, λόγω 

χορήγησης κρατικών επιδομάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τρία υποκείμενα έρευνας 

επεσήμαναν την αντίδραση των γηγενών μαθητών και γονέων για φαινόμενα 

υπεραναφορών και φροντίδας στους αλλοδαπούς μαθητές.  

  

Αναφορές: 

(ΥΠ.1) «Υπάρχει διαφορετικός ρυθμός μάθησης στους μαθητές διαφορετικής 

πολιτισμικής προέλευσης που οφείλεται στο διαφορετικό επίπεδο γλωσσικής επικοινωνίας 

με τους γηγενείς μαθητές. Δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, να 

επικοινωνήσουν, τουλάχιστον στην αρχή». 
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«Είναι κάποια παιδιά που κάνουν παρέα με τα άλλα κυρίως στο μάθημα της Γυμναστικής 

ή και μέσα στην τάξη που κάθονται σε ομάδες μαζί με τα άλλα παιδιά, αλλά στο διάλειμμα 

όπου μπορούμε να δούμε πιο καθαρά  την εικόνα είναι απομονωμένα. Δεν επιδιώκουν τα 

ίδια τα παιδιά να έρθουν σε επαφή». 

«Οι γηγενείς μαθητές είναι πολύ επηρεασμένοι από το σπίτι, έχουν προκαταλήψεις και 

αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν βρίσκονται μεταξύ τους παρά όταν είναι με τα παιδιά 

διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης».  

(ΥΠ.3) «Οι μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής κουλτούρας, καθώς προχωρούν σε τάξη 

αντιμετωπίζουν και πολλά μαθησιακά προβλήματα. Οι μαθητές αυτοί δυσκολεύονται να 

ενταχθούν πλήρως στην τάξη και σε γνωστικό αλλά και σε συμπεριφορικό επίπεδο. Αυτό 

οφείλετε στο ότι οι μαθητές αυτοί νιώθουν μειωμένοι σε σύγκριση με τους άλλους μαθητές 

και έτσι δημιουργούνται μάλλον κάποιες διαφορές μεταξύ τους». 

(ΥΠ. 5): «Δημιουργεί προβλήματα το άγνωστο, κάτι που το βλέπουμε για πρώτη φορά δεν 

το ξέρουμε και το φοβόμαστε. Δημιουργούνται προβλήματα πρώτα στη κοινωνία, έξω από 

σχολείο και μετά αυτά τα προβλήματα διαχέονται και μέσα στο σχολείο. Τα προβλήματα 

αυτά έχουν να κάνουν με την ανησυχία των γονέων για την υγεία, με την ανησυχία της 

τοπικής κοινωνίας για τη θρησκεία και την αλλοίωση της εθνικής καθαρότητας».  

 (ΥΠ.9) «Υπάρχει πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας. Δεν υπάρχει μια γλώσσα γέφυρα. Ούτε 

καν τα αγγλικά. Τα παιδιά με ένα δικό τους τρόπο μαθαίνουν να επικοινωνούν και αυτό είναι 

το ευχάριστο, διότι λειτουργούν και συναισθηματικά. Για τους μεγάλους όμως εξαρτόμαστε 

από μεταφραστές, τους οποίους δεν τους έχεις όποτε θέλεις».  

«Όταν στο σπίτι οι γονείς μιλάνε με περιφρονητικό τρόπο για τους μετανάστες, εννοείται 

ότι αυτό επηρεάζει και τη στάση των παιδιών. Εντυπωσιάστηκα με την στάση ενός 

μετανάστη μαθητή που παρόλο που εμείς το αγκαλιάσαμε, εξέφρασε παράπονα ότι είναι 

δέκτης ρατσισμού». 

«Οι μαθητές που υποδέχτηκαν τους μετανάστες εκδήλωσαν δυσαρέσκεια διότι θεώρησαν ότι 

οι μετανάστες μαθητές είχαν περισσότερη προσοχή από το διευθυντή και το Σύλλογο 

Διδασκόντων. Εξέφρασαν  παράπονο ότι δεν μπορεί να δίνεται πάντα δίκαιο στους 

μετανάστες μαθητές και να ευθύνονται οι γηγενείς μαθητές πάντα για τα προκύπτοντα μεταξύ 

τους θέματα» 

(ΥΠ. 10) «Οι γονείς μετανάστες αντιμετωπίζουν το σχολείο ως κάτι προσωρινό. Ως ένα 

πέρασμα να πάμε στην Γερμανία. Αυτό επηρεάζει και τη στάση των μεταναστών μαθητών 

που γνωρίζουν ότι δε θα παραμείνουν στη χώρα». 

«Πολλές φορές η ιδιαίτερη ενασχόληση με ένα θέμα μπορεί να επιφέρει άσχημα 

αποτελέσματα. Προτιμώ να λειτουργώ με μια τάξη υποδοχής που βοηθάει στο να 
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ενσωματωθούν τα παιδιά. Να μείνουμε σε αυτές τις ενέργειες και να μην προσπαθήσουμε να 

βγάλουμε το τίποτα παραπάνω, το οποίο ενδεχομένως θα δημιουργούσε ένα αίσθημα αδικίας 

στους άλλους γηγενείς μαθητές. Θα έμπαιναν τα ερωτήματα: γιατί ασχολείστε τόσο πολύ 

παιδαγωγικά, οικονομικά και ηθικά με τους μετανάστες. Υπάρχουν τόσα προγράμματα γι’  

αυτούς γιατί δεν ασχολείστε και με τα φτωχά τα δικά μας παιδιά;» 

 

Πίνακας 3 

 

3
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα; 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Κωδικός 

υποκειμένου 

Σύνολο 

υποκειμένων 

1 Συνεργασία αρμόδιων φορέων 1, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 14 
8 

2 Με διδακτικές δραστηριότητες 

παιγνιώδους μορφής 

1, 3 2 

3 Διαμόρφωση διαπολιτισμικού τρόπου 

σκέψης μέσω ανάλογων δράσεων 

1, 7, 8, 9, 11 5 

 

Σχόλια: 

Στο ερώτημα πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργεί ο πολυπολιτισμικός 

χαρακτήρας του σχολείου, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί απαραίτητη 

προϋπόθεση την συνεργασία των αρμοδίων φορέων καθώς επίσης και τη συνεργασία 

των μελών της σχολικής κοινότητας. Πέντε υποκείμενα έρευνας τονίζουν τη 

διαμόρφωση διαπολιτισμικού τρόπου σκέψης μέσω ανάλογων δράσεων, προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.  

Αναφορές: 

(ΥΠ.7) «Πάντα η συνεργασία, η αποδοχή και η  ενσυναίσθηση φέρνουν το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα, που είναι η ηρεμία της σχολικής μονάδας και η ομαλοποίηση του κάθε 

προβλήματος». 

(ΥΠ. 8) «Οι  εκπαιδευτικοί θα πρέπει με δράσεις και projects μέσα στις τάξεις με 

βιωματικό τρόπο να ενσωματώσουν τους μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. 

Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία με το Δήμο για να παρέχουν και την 

ανάλογη βοήθεια που πιθανά να χρειαστούμε για την κοινωνική τους ενσωμάτωση».  

(ΥΠ.11) «Η συνεργασία των φορέων κρίνεται απαραίτητη για την επίλυση προβλημάτων 

που προκύπτουν από την πολυπολιτισμικότητα του σχολείου μας. Στο σχολείο μας 

υπάρχει τάξη υποδοχής, που σημαίνει ότι τα παιδιά κάποιες ώρες την ημέρα και την 

εβδομάδα συνολικά μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν οι διάφοροι φορείς που 

μας παρέχουν μια υποστήριξη όσο αφορά στην επικοινωνία μας με το μη γηγενή 
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πληθυσμό. Υπάρχουν οι διερμηνείς. Υπάρχει η συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων της 

διεύθυνσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην διεύθυνση που ανήκουμε εμείς, οι οποίοι 

παρέχουν υποστήριξη στο κομμάτι της επικοινωνίας δίνοντας μας πάρα πολλές φορές και 

έντυπα μεταφρασμένα για πάρα πολλά βασικά πράγματα όπως  για παράδειγμα ότι το 

παιδί είναι άρρωστο σε διάφορες γλώσσες κυρίως γλώσσες που προέρχονται από χώρες 

προσφύγων. Άρα υπάρχει μια υποστήριξη  από αυτές τις δομές». 

(ΥΠ. 12): «Στο δικό μας σχολείο είναι δεδομένο ότι οι μαθητές αυτοί ανήκουν σε 

διάφορες ηλικιακές ομάδες και έχουν διανεμηθεί και σε διαφορετικά τμήματα. Στο ίδιο 

τμήμα θα μπουν μόνο τα αδέλφια. Αυτό βοηθάει και τον εκπαιδευτικό να διαχειριστεί την 

κατάσταση καλύτερα. Επίσης έχουμε Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής και οι 

εκπαιδευτικοί των τμημάτων συνεπικουρούν στο όλο θέμα. Επιπλέον υπάρχει και 

παράλληλη διδασκαλία μέσα στα τμήματα. Δεν είναι απαραίτητο η απομόνωση των 

παιδιών αυτών στις ειδικές αίθουσες ‘Ένταξης ή Υποδοχής και η παράλληλη στήριξή τους 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Σημαντικό θεωρούμε την ύπαρξη ψηφιακής τεχνολογίας». 

(ΥΠ. 14): «Ένα σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Πάντα υπάρχουν προβλήματα, 

υπήρχαν και θα υπάρχουν. Αυτά όμως τα προβλήματα δεν έχουν να κάνουν με την 

προέλευση των μαθητών. Όταν ένα σχολείο έχει μια κουλτούρα και προσπαθεί να την 

περάσει στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς τους σχολείου ότι δηλαδή 

έχουμε κάποιους στόχους, κάποια οράματα και ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στην 

μόρφωση και όλοι υποχρεούνται να την ακολουθήσουν. Οποίος δεν την ακολουθεί αυτή 

την κουλτούρα, το ίδιο το σύστημα τον πετάει έξω, είτε είναι εκπαιδευτικός, είτε είναι 

μαθητής».  

 

Πίνακας 4 

 

4
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο ή πρόβλημα για 

τη μετάβαση από την πολυπολιτισμικότητα στη διαπολιτισμικότητα και πώς θα 

μπορούσε να αντιμετωπιστεί; 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Κωδικός 

υποκειμένου 

Σύνολο 

υποκειμένων 

1 Ανυπαρξία ενσυναίσθησης των 

εκπαιδευτικών ως προς τη 

διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ 

των μαθητών 

 

1 
1 

2 Ανυπαρξία ενσυναίσθησης των 

γονέων των γηγενών μαθητών, ως 

προς τη διαπολιτισμική επικοινωνία 

1 1 

3 Αδυναμία κατανόησης από τους 

εμπλεκόμενους στη σχολική μονάδα 

της πολιτισμικής διαφορετικότητας  

 

1, 7 
2 
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4  Άρνηση αποδοχής της ετερότητας από 

το σύνολο των εμπλεκομένων στη 

σχολική μονάδα 

 

4, 5, 6, 13 
4 

5 Η έλλειψη επαρκούς επιμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών 

6, 9, 12 3 

Σχόλια: 

Στο ερώτημα ποιο θεωρούν μεγαλύτερο πρόβλημα για την μετάβαση ενός σχολείου, από 

την πολυπολιτισμικότητα στη διαπολιτισμικότητα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί 

την άρνηση αποδοχής της ετερότητας ως το μεγαλύτερο εμπόδιο. Επιπλέον διαπιστώνεται 

αδυναμία κατανόησης της πολιτισμικής διαφορετικότητας, από τους εμπλεκόμενους στη 

σχολική μονάδα. Επεκτείνοντας αυτή την άποψη μπορούμε να τονίσουμε τη σημασία 

δημιουργίας μιας σχολικής διαπολιτισμικής κουλτούρας για το πέρασμα, μιας σχολικής 

μονάδας, από την πολυπολιτισμικότητα στη διαπολιτισμικότητα. Σημαντική είναι και η 

επισήμανση της έλλειψης επαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ως παράμετρος 

εμποδίου για στην αποδοχή της ετερότητας. 

   

Αναφορές: 

(ΥΠ. 4) «Το εμπόδιο είναι η άρνηση της αποδοχής, δηλαδή όχι απλά να το δεχτώ ως 

κατώτερο και ως εγώ που βρίσκομαι σε θέση ισχύος και κάνω χάρη, αλλά το δύσκολο 

είναι να δεχτώ ότι αυτός που έρχεται από άλλη χώρα κουβαλάει ένα τεράστιο πλούτο. Και 

αν εγώ συμμετέχω θα έχω τεράστιο κέρδος. Αν δεις μέσα από τα μάτια του ανθρώπου που 

έχεις απέναντί σου, κερδίζεις». 

(ΥΠ. 6) «…για να δομηθεί στη σχολική κοινότητα μια διαπολιτισμική κουλτούρα πρέπει να 

υπάρχει κι η ανάλογη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα διαπολιτισμικότητας. 

Να έχουν τη διάθεση να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση ενός διαπολιτισμικού σχολείου. 

Η κουλτούρα του σχολείου όταν διακατέχεται από κάποιες αρχές, όπως είναι η δικαιοσύνη, η 

αλληλεγγύη, η  αλληλοβοήθεια, η αλληλοϋποστήριξη αυτών των παιδιών περνάει και στο 

σύλλογο γονέων. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν ένα μερίδιο στην όλη προσπάθεια συλλογικά. 

Τότε μπορούμε να πούμε ότι τα προβλήματα ελαττώνονται. Άρα λοιπόν θα πρέπει από τη 

διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς, το σύλλογο γονέων, τα ίδια τα παιδιά να είναι 

ενημερωμένοι, σχετικά με θέματα διαπολιτισμικότητας». 

(ΥΠ. 7): «Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι η πρόσληψη της ανάλογης 

γνώσης. Να γνωρίσουμε τι ακριβώς γίνεται και πως πραγματικά είναι τα πράγματα. 

Πρέπει να αποδεχτούμε το «διαφορετικό, να το ενσωματώσουμε για  να συνυπάρξουμε 

ομαλά μεταξύ μας…. Πρέπει να προηγηθούν κάποιες κινήσεις, όπως το να γίνουν 
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σχετικές συζητήσεις, να δομηθεί ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι υποστηρικτικό και 

φιλόξενο για να μπορέσουν όλα αυτά να συνυπάρξουν». 

(ΥΠ.12) «Η ενδοσχολική επιμόρφωση είναι η καλύτερη μορφή επιμόρφωσης. Πρέπει να 

απαντάει και να δίνει κάποιες προοπτικές λύσεων σε συγκεκριμένα ζητήματα. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να εμπλακούν ενεργά μέσα από βιωματικό τρόπο επιμόρφωσης». 

 (ΥΠ.13): «Πιστεύω στους μικρούς μαθητές αυτές οι αλλαγές περνάνε πιο εύκολα μέσα 

από ένα σύστημα λειτουργίας του σχολείου. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα 

από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό να έχει μια διευρυμένη αντίληψη για το τι σημαίνει 

διαπολιτισμικότητα, να μπορεί να αναγνωρίζει και να κατανοεί αυτές τις αλλαγές που 

γίνονται προς όφελος του συνόλου, γιατί τελικά ο συνδυασμός απόψεων, ιδεών στάσεων, 

συμπεριφορών, προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία στην βάση. Άρα πρέπει να αρθεί η 

προκατάληψη από τον συνάδελφο, να εκπαιδευτεί, πιθανόν να παρακολουθήσει κάποιο 

σεμινάριο, να μοιραστεί κάποιες καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε πραγματικό 

χρόνο και τόπο  και εκ του αποτελέσματος κρίνονται ως θετικές. Να προετοιμαστεί για να 

μπορεί να το διαχειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να καταλήξει να γίνει μια 

αυτόματη συμπεριφορά. Βέβαια η άρση των προκαταλήψεων είναι το εναρκτήριο 

λάκτισμα και είναι η προϋπόθεση για να μπορέσει να καταφέρει να περάσει στην 

διαπολιτισμικότητα».  

 

Πίνακας 5 

 

5
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Έχετε την αρωγή των γονέων, όταν κρίνετε ότι τη χρειάζεστε σε 

προκύπτοντα διαπολιτισμικά προβλήματα; 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κωδικός 

υποκειμένου 

Σύνολο 

υποκειμένων 

1 Αναγκαία η αρωγή των γονέων αλλά 

δεν είναι επαρκούντος αρκετή 

1, 2, 3, 7, 9, 10, 

12 

 

7 

2 Θετική στάση του Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων στη διαπολιτισμική 

διαφορετικότητα των γονέων του 

σχολείου 

1, 4, 6, 8, 11 5 

2.1 Παρά τη μειοψηφία των 

αντιφωνούντων γηγενών γονέων η 

στάση τους είναι σθεναρή 

 

4, 10 
2 

2.2 Ενδεχόμενη αύξηση αρνητικής 

αντιμετώπισης των γηγενών γονέων, 

σε περίπτωση μεγαλύτερης εισροής 

μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής 

προέλευσης 

 

 

1, 2, 11,12 

 

4 
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Σχόλια: 

Η πλειοψηφία των υποκειμένων έρευνας θεωρεί αναγκαία την αρωγή των γονέων για 

την επίλυση των διαπολιτισμικών προβλημάτων. Από τις απαντήσεις διαφαίνεται μια 

θετική στάση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων στη διαπολιτισμική 

διαφορετικότητα των μαθητών του σχολείου. Αναφέρεται η αντίθεση που εκφράζουν οι 

γονείς των γηγενών μαθητών σε μη γηγενείς μαθητές. Θεωρούνται όμως μειοψηφία, η 

οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη σχολική μονάδα. Ωστόσο, αναφέρεται 

από τέσσερα  υποκείμενα ενδεχόμενη κλιμάκωση  εντάσεων σε περίπτωση 

μεγαλύτερης εισροής στα σχολεία, μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης.   

 

Αναφορές: 

 (ΥΠ.7): «Αναγκαία η αρωγή των γονέων, την  οποία όμως για να την έχουμε χρειάζεται  

να δομήσουμε ένα περιβάλλον συνεργασίας και αποδοχής κάποιων πραγμάτων, κανόνων 

και ορίων που πρέπει να θέσουμε. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο σαφώς με συνεργασία με 

πολλή κουβέντα μπορούμε να εξομαλύνουμε πολλά πράγματα και να αποδεχτούν και οι 

γονείς το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και επίσης να μπορέσουν να προχωρήσουν 

σε αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών απέναντι σε κάποια θέματα». 

«Οι γονείς που είναι αντίθετοι στην είσοδο μη γηγενών μαθητών στο σχολείο μας 

αποτελούν μειοψηφία, η οποία όμως διεκδικεί σθεναρά να φύγει το οποιοδήποτε παιδί 

από το σχολείο που έχει παραβατική συμπεριφορά και όχι μόνο για τους μετανάστες 

μαθητές. Αυτοί οι γονείς είναι αυστηροί και απόλυτοι απέναντι στο οποιοδήποτε εν 

δυνάμει μπορεί να απειλήσει την ηρεμία του δικού τους του παιδιού ή και απλά να 

νομίζουν  ότι είναι κίνδυνος για την ηρεμία και την ασφάλεια του παιδιού τους. Τα άτομα 

που είναι αρνητικά απέναντι στα διαπολιτισμικά θέματα είναι και αρνητικοί και στην 

ενσωμάτωση άλλων παιδιών με διαφορετική συμπεριφορά». 

(ΥΠ. 9): «…Στην αρχή, πριν από χρόνια, και μόνο στην ιδέα για εισροή μεταναστών 

μαθητών στα σχολεία μας είχαμε άμεσες αντιδράσεις. Μόλις ήρθαν μετανάστες στο 

διπλανό σχολείο είχαμε αντιδράσεις από τους γονείς,  οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχία τι θα 

γίνει στο δικό μας σχολείο, σχετικά με την είσοδο μεταναστών μαθητών. Μπορέσαμε να 

αντιμετωπίσουμε αυτές τις αντιδράσεις, με ενημερώσεις οι οποίες στηρίζονταν στο νομικό 

πλαίσιο και κυρίως τονίσαμε το παιδαγωγικό κομμάτι».  

(ΥΠ.11): «Είναι διαφορετικά να έχουμε μια ομαλή ροή  μεταναστευτικών πληθυσμών ή 

προσφύγων από ότι μια ανεξέλεγκτη ροή που δημιουργεί προβλήματα και πολλές εντάσεις 

σε τοπικές κοινωνίες και στη ευρύτερη κοινωνία που ζούμε. Άρα τα προβλήματα αυτά 

είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ευρύτερη μεταναστευτική πολιτική κάθε χώρας, το τι 
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στίγμα θέλει να δώσει, αλλά από εκεί και πέρα στο δικό μας σχολείο τέτοια προβλήματα 

δεν υπάρχουν».  

(ΥΠ. 12): «…η εισροή ήταν αυτής της μορφής που δεν δημιούργησε προβλήματα. Πριν 

από δύο χρόνια περίπου είχε προταθεί να μας έρχονται σε ολοήμερη βάση περίπου εξήντα 

παιδιά. Εκεί υπήρξε πρόβλημα, γιατί οι γονείς αντέδρασαν, με δεδομένο ότι εμείς είχαμε 

εβδομήντα πέντε παιδιά ολοήμερο και θα έπρεπε να μας έρθουν επιπλέον εξήντα παιδιά 

και να συνυπάρξουν, χωρίς πρότερη άλλη επαφή. Το γεγονός ότι πλέον μας έρχεται ένας 

μικρός αριθμός μαθητών στην πρωινή ζώνη δεν μας έχει δημιουργήσει προβλήματα».  

 

1
ος

 άξονας: Σύνδεση συμπερασμάτων με τη βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

Ο πρώτος θεματικός άξονας αναφέρεται στην πολυπολιτισμικότητα στο σύγχρονο 

ελληνικό σχολείο. Ειδικότερα οι ερωτήσεις του αφορούν στα προβλήματα που μπορεί 

να δημιουργήσει η πολυπολιτισμικότητα στο σχολείο καθώς και στις λύσεις που 

προτείνονται από τα υποκείμενα έρευνας προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά.  Τα 

συμπεράσματα που συνάχτηκαν από τις απαντήσεις των υποκειμένων έρευνας, του 

πρώτου άξονα, μας οδηγούν στα εξής συμπεράσματα: Α) Οι άνθρωποι διαφορετικής 

πολιτισμικής προέλευσης που έχουν εισέλθει στην Ελλάδα στη βάση μιας 

διαχρονικότητας επηρέασε την εκπαίδευση και χρειάζεται να γίνουν οι ανάλογες 

προσαρμογές προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης ανθρώπων/ πολιτών με πολιτιστικό 

κεφάλαιο, διαπολιτισμική επάρκεια και ικανότητα να υιοθετεί επιπλέον στοιχεία από 

διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Β) Η διαμορφωμένη αυτή πολυπολιτισμική 

κατάσταση αντιμετωπίζεται επιφανειακά, χωρίς να μπαίνουν οι βάσεις για ένα 

διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης. Οι δυσκολίες που βιώνουν οι μετανάστες 

μαθητές, κατά τη φοίτησή τους στα ελληνικά σχολεία (απομόνωση, δυσκολία 

επικοινωνίας κ.ά.), δε λαμβάνονται υπόψη ως  προβλήματα τη στιγμή που δεν 

εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Η πολιτισμική ετερότητα λοιπόν 

γίνεται αποδεκτή στο βαθμό που δεν αγγίζει τις βασικές δομές και το υπόβαθρο της 

κοινωνίας. Τα υποκείμενα  έρευνας (1,2,11,12) εντόπισαν το θέμα αυτό και τόνισαν ότι 

εάν αυξηθεί ο αριθμός των μεταναστών μαθητών στα σχολεία, θα δημιουργηθούν 

μεγαλύτερες εντάσεις, διότι τότε θα έρθουν στην επιφάνεια όλα τα υποδορίως 

κρυμμένα διαπολιτισμικά προβλήματα στα σχολεία. Γ) Στα ελληνικά σχολεία δεν έχει 

ακόμα δομηθεί διαπολιτισμική σχολική κουλτούρα, παρόλο που οι διευθυντές που 

ερωτήθηκαν είναι θετικοί προς μια τέτοια κατεύθυνση. Το σχολείο παραμένει 

μονοπολιτισμικό, αν και γίνονται κάποιες προσπάθειες εφαρμογής της Παιδαγωγικής 
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της ειρήνης, χωρίς όμως αυτές να γίνονται θεσμικά οργανωμένες. Θεωρούν ότι για την 

αντιμετώπιση του όλου θέματος κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη αγαστής συνεργασίας και 

επικοινωνιακών σχέσεων των εμπλεκομένων μελών της σχολικής μονάδας, όπως 

τονίζεται στο πλαίσιο του μετασχηματιστικο-ηθικού μοντέλου ηγεσίας που αναλύθηκε 

στο βιβλιογραφικό μέρος της παρούσας εργασίας.  

 

2
ος 

 Θεματικός άξονας: Διαμόρφωση Σχολικής Κουλτούρας (Πίνακες 6, 7, 8) 

 

Οι ερωτήσεις του 2
ου

 άξονα αναφέρονται στη στάση του διευθυντή προς τους 

εκπαιδευτικούς. Από αυτόν τον άξονα προκύπτει η εικόνα του μοντέλου ηγεσίας των 

συνεντευξιαζόμενων διευθυντών. Συγκεκριμένα με τις ερωτήσεις του δεύτερου άξονα 

διερευνάται η παροχή κινήτρων και ηθικών ευκαιριών από το διευθυντή προς τους 

εκπαιδευτικούς. Ανιχνεύονται οι σχέσεις του διευθυντή με το σύλλογο διδασκόντων, με 

χαρακτηριστικό γνώρισμα την αμοιβαία υποστηρικτικότητα, καθώς και η ύπαρξη ή όχι 

οράματος του διευθυντή-ηγέτη του σχολείου. Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικές 

παραμέτρους διαμόρφωσης της σχολικής κουλτούρας, στα πλαίσια του 

μετασχηματιστικο-ηθικού μοντέλου ηγεσίας.  

 

Πίνακας 6 

 

6
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Σε ποιον βαθμό πρέπει να παρέχετε ηθικές και παρακινητικές ευκαιρίες 

στους εκπαιδευτικούς; 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κωδικός 

υποκειμένου 

Σύνολο 

υποκειμένων 

1 Ασυνέχεια στη λειτουργία Σχολείου 

Οικογένειας ως προς τη 

διαπολιτισμική διαχείριση  

 

1 
1 

2 Υψηλή πρόθεση παροχής κινήτρων 

στους εκπαιδευτικούς μέσω και της 

συνεργασίας με συναρμόδιους φορείς 

1, 2, 3, 4 4 

3 Παροχή ηθικών ευκαιριών στους 

εκπαιδευτικούς μέσω της 

διαμόρφωσης ηθικής βάσης 

συνεργασίας.  

2,3, 4, 6, 7, 9, 

10, 11, 13 

 

9 

 

Σχόλια: 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων διευθυντών τόνισαν την ηθική βάση 

συνεργασίας θεωρώντας την απαραίτητη στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας. 

Επιπλέον οι διευθυντές εκδήλωσαν πρόθεση παροχής ηθικών και παρωθητικών 

κινήτρων ενεργοποίησης της δυναμικής των εκπαιδευτικών τόσο στη διαχείριση των 
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διαπολιτισμικών συγκρούσεων όσο και της ανάλογης διαμόρφωσης κουλτούρας του 

σχολείου. Για την επίτευξη αυτή τα υποκείμενα της έρευνας πλειοψηφικά 

υποστηρίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης καλών διαπροσωπικών σχέσεων (δικαιοσύνη, 

ισότητα), αλληλοϋποστήριξης και αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων 

στη σχολική μονάδα. Εφόσον επιτευχθεί αυτό το σχολικό κλίμα, τα υποκείμενα της 

έρευνας έχουν την άποψη ότι καθοριστικής σημασίας είναι η ύπαρξη οράματος από 

μέρους του διευθυντή, η οποία θα βοηθήσει στην εκδήλωση ανάλογων δράσεων και 

ενεργειών, τόσο των μαθητών όσο  και των εκπαιδευτικών. Από τις απαντήσεις αυτού 

του ερωτήματος διαφαίνονται  τα χαρακτηριστικά του μετασχηματισμού και του ήθους 

στην άσκηση του ηγετικού ρόλου των υποκειμένων της έρευνας. 

Αναφορές: 

(ΥΠ. 1): «…όλοι χρειάζονται την παρακίνηση για να κάνουν το επιπλέον από αυτό που 

χρειάζονται. Το παράδειγμα είναι το ισχυρότερο κίνητρο για τους όλους». 

(ΥΠ.2): «Σίγουρα οι ηθικές και παρακινητικές ευκαιρίες προς τους εκπαιδευτικούς 

παίζουν σπουδαίο ρόλο γιατί πρέπει να πούμε ότι οι πυλώνες και το στήριγμα της 

πολιτικής ηγεσίας είναι ηθική και Δημοκρατία. Ένας ηγέτης σχολείου πρέπει να 

φροντίζει, ώστε να διατηρήσει την ισορροπία μέσα στο σχολείο του. Πρέπει να διατηρήσει 

το ήρεμο περιβάλλον, ώστε να εργαστούν όλοι απερίσπαστα. Η παρουσία του να 

βρίσκεται παντού. Πρέπει να έχει ισότιμη συμπεριφορά προς όλους: εκπαιδευτικούς, 

γονείς και μαθητές. Να στηρίζει και να προστατεύει όλους με ειλικρίνεια, με εντιμότητα, 

με σεβασμό, αγάπη και υπευθυνότητα και πάνω από όλα με διατήρηση της συνέχειας των 

αξιών και της ηθικής που πρεσβεύει». 

(ΥΠ. 4): «Είναι πολύ σημαντική η θετική αύρα,  το ευχάριστο κλίμα μέσα στο σχολείο και 

αυτό είναι που μεριμνώ μου και τώρα ως διευθύντρια. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοί μου 

δεν πρέπει να έρχονται με φόβο να με αντιμετωπίσουν κάνοντας το τυπικό επειδή μόνο 

και μόνο πρέπει αλλά επειδή το νοιώθουν ότι είναι σημαντικό. Αυτό είναι το σπουδαίο να 

το νιώσουν ως δική τους εσωτερική ανάγκη. Νομίζω ότι μόνο όταν το κίνητρο γίνει 

εσωτερικό είναι σημαντικό και αποτελεσματικό. Στηρίζω τους συναδέλφους μου όταν 

έχουν προβλήματα, η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή και ακούω με προσοχή τους 

προβληματισμούς τους. Προσπαθώ κάθε φορά να τους ενθαρρύνω, να τους παρακινώ 

στην άσκηση του έργου τους».  

(ΥΠ. 6): «Σίγουρα η διεύθυνση λειτουργεί και ως πρότυπο και όταν όλο το εκπαιδευτικό 

προσωπικό βλέπει ότι η διεύθυνση κινείται πάνω σε αξίες που έχουν να κάνουν με τη 

ηθική και τη δικαιοσύνη, χωρίς να υπάρχει καιροσκοπισμός ή ατομικό συμφέρον και όταν 

η διεύθυνση σκέφτεται το γενικό καλό και όχι το ατομικό συμφέρον, τότε πιστεύω ότι και 
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το διδακτικό προσωπικό κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά σίγουρα πάντα θα 

πρέπει να ξεκινάει από τη διεύθυνση, να μεταδίδεται στους εκπαιδευτικούς και από εκεί 

και πέρα οποιοδήποτε εμπόδιο ή δυσκολία να συζητιέται και να ξεπερνιέται με την 

προσπάθεια όλων». Σίγουρα η διεύθυνση παίζει καθοριστικό ρόλο γιατί θα χαράξει 

κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και από κει και πέρα δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να 

υλοποιηθούν όπως ακριβώς τα σκέφτεται η διεύθυνση. Αναπροσαρμόζονται στην πορεία 

μέσα από τη διαμόρφωση μιας συνεργατικής βάσης».   

(ΥΠ.7): «Ένας διευθυντής πρέπει να βλέπει τους άλλους σαν ίσους, να αντιμετωπίσει 

τους συναδέλφους του σαν ισάξιους και όχι σαν υφιστάμενους, πρέπει να είναι ο 

συντονιστής ο οποίος θα εμπνεύσει, θα παροτρύνει, θα ενισχύσει το έργο τους και θα 

προωθήσει κάποια θέματα με συνεργασία πάντα. Γιατί είμαστε διαφορετικές 

προσωπικότητες. Ο καθένας έχει τη δική του κουλτούρα, τις δικές του απόψεις και είναι 

πολύ δύσκολο να συγκλίνουν. Όλα αυτά μόνο με συνεργασία με κουβέντα και με αποδοχή 

εκατέρωθεν και προβληματική σε κάποια θέματα μπορούν να γίνουν αποδεκτά και να βγει 

κάτι καλό για το μέλλον του σχολείου. Πρέπει να υπάρχει όραμα, προσδοκίες και να 

δούμε τι σχολείο θέλουμε. Ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία με συνεργασία των γονέων 

όχι να περιχαρακωθούμε και να μην είμαστε ανοιχτοί ή να είμαστε κολλημένοι στις ιδέες 

που έχουμε. Βέβαια πρέπει να υπάρχει και ένα ηθικό πλαίσιο, να έχουμε κάποιες ηθικές ή 

κοινωνικές αξίες πάνω στις οποίες θα στηριχτούμε». 

(ΥΠ.9): «Βεβαίως όλοι έχουμε ένα ηθικό κώδικα και βεβαίως θα έπρεπε να έχουμε ως 

διευθυντές και δάσκαλοι ένα ηθικό κώδικα για το αποδεκτά καλό. Σ’  αυτόν το κώδικα 

πάνω από όλα βρίσκεται το καλό του παιδιού. Βεβαίως προσπαθούμε και να 

εμφυσήσουμε αυτό και στους εκπαιδευτικούς, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο. Ο 

εκπαιδευτικός δεν είναι ένα ρομπότ, διότι και αυτός κουβαλά τις δικές του ιδέες και 

πολιτικές αντιλήψεις τη δική του κοσμοθεωρία. Εμείς στο σχολείο μας αποφασίσαμε ότι 

θα τηρούμε ένα γενικό και νόμιμο πλαίσιο, χωρίς παρεκτροπές και ρατσιστικό λόγο. Δεν 

μπορεί να αρνηθεί κανένας δάσκαλος να δεχτεί μετανάστες μαθητές. Από εκεί και πέρα 

θέλει και ο δάσκαλος μια στήριξη. Μπορεί να υπάρχουν δάσκαλοι με διαφορετικό αξιακό 

σύστημα από το δικό μας. Εκεί θα πρέπει να τηρήσουμε το νόμο και τις εγκυκλίους και 

πάνω από όλα θα πρέπει να κοιτάξουμε το παιδί».  
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Πίνακας 7 

 

7
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Σε ποιον βαθμό οι σχέσεις σας με τους εκπαιδευτικούς πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από αμοιβαία υποστηρικτικότητα; 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κωδικός 

υποκειμένου 

Σύνολο 

υποκειμένων 

1 Αναγκαιότητα καλών διαπροσωπικών 

σχέσεων (δικαιοσύνη, ισότητα)και 

αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των 

εκπαιδευτικών με το Διευθυντή για τη 

διαμόρφωση   σχολικής κουλτούρας  

 

1, 2, 3, 4, 6, 9, 

11, 12, 13 

9 

 

Σχόλια:  

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων τονίζει την αναγκαιότητα καλών 

διαπροσωπικών σχέσεων και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ του Διευθυντή και των 

εκπαιδευτικών.  

 

Αναφορές:  

(ΥΠ. 2): «Οι καλές σχέσεις μεταξύ ενός διευθυντή και των εκπαιδευτικών  είναι το άλφα 

και το ωμέγα. Προάγουν την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Σε όλο αυτό  ο ρόλος του 

διευθυντή είναι σημαντικός για δημιουργία και τη διατήρηση υγειών διαπροσωπικών 

σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Ο διευθυντής  πρέπει να είναι 

δίκαιος, αντικειμενικός, υπεύθυνος σε κρίσεις». 

(ΥΠ 7): «Το σχολείο μας  διοικείται όχι μόνο από τον διευθυντή, αλλά και με τη 

συμμετοχή του Συλλόγου  Διδασκόντων και υπάρχει συλλογική λήψη αποφάσεων.  

Επιπλέον το σκεπτικό μας είναι να δημιουργήσουμε ένα χώρο εργασίας όπου όλοι θα 

είναι προσανατολισμένοι προς έναν κοινό σκοπό».  

(ΥΠ.11): «Υπάρχει αμοιβαία υποστηρικτικότητα στις σχέσεις διευθυντή και δασκάλων. 

Βλέπω ότι οποιοδήποτε θέμα δημιουργείται είμαστε όλοι για έναν και ένας για όλους . 

Αυτή η φράση νομίζω τα λέει όλα».  

 

 

Πίνακας 8 

 

8
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Θεωρείτε καθοριστικής σημασίας την ύπαρξη οράματος από μέρους σας  

για τη διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας;  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Κωδικός 

υποκειμένου 

Σύνολο 

υποκειμένων 

1 Αναγκαιότητα ύπαρξης οράματος από 

το Διευθυντή – ηγέτη της σχολικής 

μονάδας (ανάπτυξη ακαδημαϊκών 

επιδόσεων, αλλαγή συμπεριφοράς 

 

1, 2, 6, 7, 10, 14 
 

6 
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εκπαιδευτικών)  

2 Αρμονική συνεργασία μεταξύ των 

εμπλεκομένων στη σχολική ομάδα για 

τη διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας 

3, 5, 7, 8, 10, 11, 

12, 14 
8 

3 Όραμα ενσωμάτωσης και ειρηνικής 

συνύπαρξης 

4, 7, 8, 9,10, 14 6 

 

 

Σχόλια:  

Στο ερώτημα εάν η ύπαρξη οράματος από μέρους του διευθυντή είναι καθοριστικής 

σημασίας για τη διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας όλα τα υποκείμενα της έρευνας 

απάντησαν θετικά καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το βασικό χαρακτηριστικό ενός 

μετασχηματιστή ηγέτη. Έξι συμμετέχοντες θεωρούν αναγκαία την ύπαρξη οράματος 

από τον διευθυντή για την ανάπτυξη ακαδημαϊκών επιδόσεων και την αλλαγή 

συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών. Τονίζεται δε και η εξατομικευμένη προσέγγιση των 

εκπαιδευτικών από τον διευθυντή για την υλοποίηση του οράματος. Επισημαίνεται ως 

σημαντική παράμετρος για τη διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας, η αρμονική 

συνεργασία  μεταξύ των εμπλεκομένων στη σχολική μονάδα.  

Αναφορές. 

(ΥΠ.2): «Σίγουρα η ύπαρξη οράματος του διευθυντή αποτελεί προσφέρει ανάπτυξη 

υψηλών ακαδημαϊκών επιδόσεων  στους μαθητές του»  

(ΥΠ.5): «…αυτός που το εμπνεύστηκε το όραμα πρέπει να είναι σταθερός στις απόψεις 

του. Κυρίως πρέπει να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς να τους πείθει για τη δυναμική του 

οράματος και όχι να τους εξαναγκάζει να το ακολουθήσουν. Σε αυτή την περίπτωση είναι 

αποτυχημένος ένας διευθυντής».  

 (ΥΠ.8): «Το όραμα μου είναι όλοι οι μαθητές να αντιμετωπίζονται ισότιμα μέσα στην 

εκπαίδευση, η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων στη σχολική μονάδα και  οι καλές 

μεταξύ τους σχέσεις» 

(ΥΠ.9): «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ μεγαλόστομες κουβέντες όπως τη λέξη  «όραμα», 

αλλά μπορώ να πω ότι κάποια πράγματα κατάφερα και τα άλλαξα. Όραμά μου είναι μέσα 

από την παιδεία οι μαθητές να αποκτήσουν μια κριτική σκέψη πάνω στα πράγματα…. 

Μην νομίζεται ότι τα τελευταία χρόνια χαράζει πολιτική ο Διευθυντής. Ο ρόλος του 

Συλλόγου Διδασκόντων έχει ισχυροποιηθεί  τα τελευταία χρόνια κυρίως με την 

αξιολόγηση του  Διευθυντή. Οι διευθυντές/ ντριες έχουν χάσει την απόλυτη εξουσία. Δεν 

μπορούν να επιβληθούν. Η επιβολή του διευθυντή είναι μύθος. Η εξουσία είναι του 

συλλόγου διδασκόντων. Υπάρχουν δυνατοί σύλλογοι διδασκόντων που αναδιαμορφώνουν 

τους κανόνες αυτούς».  
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(ΥΠ. 10): «Προσπαθώ να περιγράψω ένα όραμα όπως το λέτε του σχολείου «κυψέλης». Δεν 

είναι το σχολείο ένας χώρος μόνο που οι μαθητές έρχονται να μάθουν γράμματα, αλλά είναι 

και ένας χώρος όπου οι μαθητές κοινωνικοποιούνται. Πρέπει να νιώθουν το χώρο του 

σχολείου δικού τους. Ένα χώρο που προσφέρεται για δράσεις πολιτιστικές. Να έχουν τα 

παιδιά την αίσθηση ότι είναι το κέντρο πολλών δραστηριοτήτων όχι μόνο μορφωτικό. Μια 

τέτοια κουλτούρα θέλω να περάσω και στους συναδέλφους. Δεν είναι πάντα εύκολο και δεν 

την αποδέχονται όλοι την εξωστρέφεια. Κυνηγάμε προγράμματα (Εράσμους, διάφορες 

δράσεις) οτιδήποτε θα μας προβάλλει ως σχολείο. Αυτό βέβαια δεν έχει περάσει στο σύνολο 

αλλά προσπαθώ συνέχεια. Το όραμά μας είναι αυτό: ένα σχολείο που να λειτουργεί έτσι».  

 

2
ος

 άξονας: Σύνδεση συμπερασμάτων με τη βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

Οι ερωτήσεις του δεύτερου άξονα επιλέχθηκαν για να διερευνηθεί, εάν τα υποκείμενα 

έρευνας παρέχουν κίνητρα και ηθικές ευκαιρίες, ως διαμορφωτές σχολικής  

κουλτούρας. Ειδικότερα τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τις βασικές παραμέτρους 

δημιουργίας της σχολικής κουλτούρας, από έναν μετασχηματιστικό-ηθικό ηγέτη, όπως 

διεξοδικά αναφέρονται στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα 

ανιχνεύτηκε ο βαθμός παροχής ηθικών και παρακινητικών ευκαιριών στους 

εκπαιδευτικούς, από τον διευθυντή, προκειμένου να δομηθούν οι κανόνες, οι αξίες και 

οι πεποιθήσεις της σχολικής κοινότητας, που διαμορφώνουν τη σχολική κουλτούρα. 

Επιπλέον ανιχνεύτηκαν  οι επικοινωνιακές σχέσεις ανάμεσα  στα υποκείμενα έρευνας 

και στους υφισταμένους τους. Διερευνήθηκε η ύπαρξη ή όχι οράματος των 

συνεντευξιαζόμενων διευθυντών, διότι όπως τονίζεται και στο θεωρητικό μέρος της 

παρούσας εργασίας ο μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης μέσω της δημιουργίας 

ελκυστικών οραμάτων και στόχων στους υφισταμένους του τους εμπνέει ενθουσιασμό 

και τους ενεργοποιεί για την επίτευξη των στόχων της σχολικής οργάνωσης. Τα 

συμπεράσματα που συνάχτηκαν από τις απαντήσεις των υποκειμένων έρευνας, του 

δεύτερου άξονα,  μας οδηγούν στα εξής συμπεράσματα: Α) Επισημαίνεται η ανάγκη 

ανάπτυξης συνεργατικής κουλτούρας, η δημιουργία δομών για την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και η δημιουργία παραγωγικών σχέσεων με την 

σχολική κοινότητα. Β) Διαφαίνεται η αναγκαιότητα καλών διαπροσωπικών σχέσεων 

και αλληλοϋποστήριξης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στο Διευθυντή, κάτι που 

οδηγεί  στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης ως βάση για τη  διαμόρφωση μιας  

σχολικής κουλτούρας. Γ) Τονίζεται η σημασία ύπαρξης οράματος από μέρους των 

διευθυντών, προκειμένου να παρακινήσουν, να εμπνεύσουν και να ενεργοποιήσουν 
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τους υφισταμένους τους. Ωστόσο η παρακίνηση των εργαζομένων δεν πρέπει να γίνει 

στη βάση του εξαναγκασμού, όπως αναφέρει το υποκείμενο έρευνας (5), αλλά μέσω 

της δυναμικής του οράματος, ειδάλλως θα θεωρηθεί ο διευθυντής αποτυχημένος. Η 

θέση αυτή μας παραπέμπει στη θεωρία  της παρούσας εργασίας, όπου τονίζεται 

ιδιαίτερα η διαφορά ανάμεσα στο καθοδηγητικό/συναλλακτικό μοντέλο ηγεσίας και 

στο μετασχηματιστικό. Στη συναλλακτική ηγεσία η σχέση ανάμεσα στον ηγέτη και τον 

υφιστάμενο είναι ωφελιμιστική. Αντιθέτως στη μετασχηματιστική ηγεσία η σχέση αυτή 

βρίσκεται στη βάση της συλλογικής συμμετοχικής δράσης, η οποία αναιρεί τον 

ανταγωνισμό και την άσκοπη σύγκρουση μεταξύ ηγέτη και υφιστάμενου, 

αναπτύσσοντας μια σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία ηθική στήριξη και την 

εμπιστοσύνη. Η κινητήρια δύναμη της μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι η ηθική και 

δημοκρατική δέσμευση, που τροφοδοτείται με την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

εργαζομένων, τα οποία αναπτύσσουν από κοινού ένα όραμα για τη σχολική μονάδα, 

που δημιουργεί μια αίσθηση κοινών αξιών. Αυτό καταδεικνύει και το υποκείμενο 

έρευνας (7), όταν εστιάζει στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ηθικού πλαισίου και 

κοινωνικών αξιών πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί όλη η σχολική κοινότητα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν γνώριζε τη σημασία του 

οράματος, στην παροχή νοήματος και πρόκλησης στην επίτευξη των στόχων της 

σχολικής μονάδας. Επιπλέον αναφέρθηκε ότι ο Διευθυντής δεν έχει την απόλυτη 

εξουσία, για να χαράζει πολιτική. Αυτή η θέση του υποκειμένου έρευνας ενισχύει 

ακόμα περισσότερο την άποψή μας ότι ο μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης με τη 

δύναμη του μετασχηματισμού  στην άσκηση του διοικητικού του ρόλου  αλλά και του 

ήθους στην ηγετική του συμπεριφορά, προωθεί το συλλογικό σκοπό και επιτυγχάνει 

τους  στόχους της σχολικής μονάδας. Αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα της δημιουργίας 

μιας σχέσης αμοιβαίας ενεργοποίησης που μετασχηματίζει τους οπαδούς σε ηγέτες και 

τους ηγέτες σε ηθικούς παράγοντας. Όλα τα παραπάνω συμπεράσματα, που 

συνάχθηκαν από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του δεύτερου άξονα αποτελούν τα 

βασικά στοιχεία δόμησης σχολικής κουλτούρας, όπως τονίζεται στο πλαίσιο του 

μετασχηματιστικο-ηθικού μοντέλου ηγεσίας που αναλυτικά αναφέρεται στο θεωρητικό 

μέρος της παρούσας εργασίας.  
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3
ος

 θεματικός άξονας:  Δόμηση Σχολικής διαπολιτισμικής κουλτούρας (Πίνακες 

9,10,11) 

 

Στον 3
ο
 άξονα επιχειρήθηκε να ανιχνευτεί η ύπαρξη διαπολιτισμικής κουλτούρας στα 

σχολεία που εξετάστηκαν καθώς και ο βαθμός επίδρασής της στην αντιμετώπιση 

διαπολιτισμικών συγκρούσεων. Καταρχήν διερευνήθηκε ο βαθμός δυνατότητας των 

διευθυντών για δημιουργία διαπολιτισμικής σχολικής κουλτούρας. Για την παραπάνω 

διερεύνηση κρίθηκε αναγκαίο να ερωτηθούν οι διευθυντές για το βαθμό  επηρεασμού 

που ασκούν στους εκπαιδευτικούς ως προς τη  διαμόρφωση διαπολιτισμικής 

κουλτούρας. Η καταληκτική ερώτηση του άξονα αναφέρονταν στο εάν οι διευθυντές 

θεωρούν ως βάση επηρεασμού της σχολικής κοινότητας την ύπαρξη διαπολιτισμικής 

σχολικής κουλτούρας.  

 

 

Πίνακας 9 

 

9
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Σε ποιον βαθμό μπορείτε ή σας επιτρέπετε να διαμορφώσετε  ένα 

επίπεδο διαπολιτισμικής κουλτούρας;   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Κωδικός 

υποκειμένου 

Σύνολο 

υποκειμένων 

1 Δυσκολία διαμόρφωσης σχολικής 

κουλτούρας μόνο από το Διευθυντή  

 

1, 9 
2 

2 Υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης 

διαπολιτισμικής σχολικής κουλτούρας  

 

3 
1 

3 Κατανόηση από το Διευθυντή της 

διαφορετικότητας (ήθη, έθιμα, 

παραδόσεις)ως προσώπων των 

γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών 

 

2, 3, 7, 13, 14 
 

5 

4 Η ήδη υπάρχουσα διαπολιτισμική 

κουλτούρα συμβάλλει στην αποφυγή 

της διαπολιτισμικής σύγκρουσης 

5 1 

5 Με την ανάλογη επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών 

6, 7, 10, 11 4 

 

 

Σχόλια: 

Για τη δόμηση διαπολιτισμικής σχολικής κουλτούρας χρειάζεται η κατανόηση από το 

διευθυντή της διαφορετικότητας ως προσώπων των γονέων, των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών. Επιπλέον σημαντική, ως προς τον αριθμό των απαντήσεων, κρίνεται και η 

άποψη ότι χρειάζονται επιμορφώσεις για τη δόμηση της διαπολιτισμικής σχολικής 

κουλτούρας.  



105 
 

Αναφορές: 

(ΥΠ. 3): «Ασφαλώς και μας επιτρέπετε η διαμόρφωση διαπολιτισμικής σχολικής 

κουλτούρας.  Η λειτουργία της σχολικής μονάδας είναι αυτόνομη σε τέτοια θέματα. Εμείς 

διαμορφώνουμε το πρόγραμμα. Αυτή την προσέγγιση την επιτυγχάνουμε μέσα από 

επιμορφώσεις που γίνονται στους εκπαιδευτικούς, από το Τμήμα Υποδοχής, μέσα από τη 

σύμπνοια που επικρατεί σε θέματα ετερότητας. Για τη δόμηση διαπολιτισμικής σχολικής 

κουλτούρας χρειάζεται κατανόηση των καταστάσεων που βιώνει ο καθένας, προσπάθεια 

να συζητάμε από πού προέρχονται τα προβλήματα. Συζήτηση με τους γονείς πριν 

προχωρήσουμε  σε Σύλλογο Διδασκόντων και από κει και πέρα αποφασίζουμε από 

κοινού».  

(ΥΠ.6): «Μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα επίπεδο διαπολιτισμικής κουλτούρας αλλά 

θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» 

(ΥΠ.11): «Για τη δόμηση διαπολιτισμική σχολική κουλτούρα χρειάζονται επιμορφώσεις. 

Η καλύτερη μορφή επιμόρφωσης είναι η ενδοσχολική» 

 

Πίνακας 10 

 

10
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Κατά πόσο επηρεάζετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ως προς τη 

διαμόρφωση διαπολιτισμικής σχολικής κουλτούρας;   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Κωδικός 

υποκειμένου 

Σύνολο 

υποκειμένων 

1 Δυσκολία επηρεασμού των 

εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας 

για την διαμόρφωση διαπολιτισμικής 

σχολικής κουλτούρας από το 

Διευθυντή 

 

1 
1 

1.1 Εξαρτάται από τη διάθεση των 

εκ/κών 

 

1 
1 

2 Έμφαση στο παράδειγμα του ίδιου 

του Διευθυντή ως προς την έκφραση 

ηθικής, συνεργατικής και δίκαιης 

συμπεριφοράς 

 

2, 5, 6, 7,8,11 
 

6 

 

Σχόλια:  

Τα υποκείμενα της έρευνας πλειοψηφικά επισημαίνουν τη σημασία του παραδείγματος 

του ίδιου του Διευθυντή ως προς την έκφραση ηθικής, συνεργατικής και δίκαιης 

συμπεριφοράς, για τη διαμόρφωση σχο9λικής κουλτούρας.  

Αναφορές: 

(ΥΠ.8): «Ο διευθυντής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να έχει κάποιες πρακτικές 

παρεμβάσεις. Ένας διευθυντής που πιστεύει ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ισότιμη πρόσβαση 

στην εκπαίδευση δέχεται αυτούς τους μαθητές και δημιουργεί ένα θετικό κλίμα γι’ αυτούς. Με 
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αυτό τον τρόπο  επηρεάζει και το σύλλογο διδασκόντων και την ευρύτερη εκπαιδευτική 

κοινότητα». 

(ΥΠ.7): «Ο διευθυντής είναι ο εμπνευστής της σχολικής μονάδας πρέπει να είναι 

χαρούμενος να είναι ψυχολογικά ισορροπημένος. Πρέπει να εκπέμπει μία αισιοδοξία και 

μία αντιμετώπιση των ζητημάτων με δικαιοσύνη. Είναι πολύ βασικό να είναι δίκαιος και 

να μην επηρεάζεται από προσωπικές φιλίες. Να αισθάνεται ο εκπαιδευτικός ήρεμος μέσα 

στο σχολικό περιβάλλον και ασφάλεια ότι εάν έχει κάποιο θέμα ή πρόβλημα θα 

ανταποκριθεί ο διευθυντής με δικαιοσύνη. Μεγάλο ρόλο παίζει η ψυχολογία των 

εκπαιδευτικών στο σχολικό χώρο και αυτό μπορεί να το πετύχει ο διευθυντής πάρα πολύ 

με τη στάση του».   

(ΥΠ.11): «…προσπαθώ μέσα από το δικό μου παράδειγμα να δώσω στους 

εκπαιδευτικούς   το δρόμο. Δεν θα προσπαθήσω μέσα από κηρύγματα και άγονους λόγους 

να περάσω κάτι το οποίο θέλω εάν ο ίδιος εγώ δεν το τηρώ.  Άρα για εμένα το 

σημαντικότερο στοιχείο είναι η πράξη μου και η πράξη αυτή ουσιαστικά μεταφέρεται στο 

διδακτικό προσωπικό».  

(ΥΠ. 6): «Σίγουρα Ο διευθυντής λειτουργεί ως πρότυπο για το εκπαιδευτικό προσωπικό, 

το οποίο βλέπει ότι η διεύθυνση κινείται πάνω σε αξίες που έχουν να κάνουν με τη ηθική 

και τη δικαιοσύνη, χωρίς να υπάρχει καιροσκοπισμός ή ατομικό συμφέρον. Όταν η 

διεύθυνση σκέφτεται το γενικό καλό και όχι το ατομικό συμφέρον τότε πιστεύω ότι και το 

διδακτικό προσωπικό κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Βασικές αρχές σε ένα τέτοιο 

τρόπο διοίκησης είναι η δικαιοσύνη, η διασφάλιση των συνθηκών των ίσων ευκαιριών σε 

όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, οι  καλές συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, οι 

καλές σχέσεις με τους γονείς». 

 

Πίνακας 11 

 

11
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Θεωρείτε ότι μια διαπολιτισμική σχολική κουλτούρα θα μπορούσε να 

επηρεάσει τη στάση της σχολικής κοινότητας 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Κωδικός 

υποκειμένου 

Σύνολο 

υποκειμένων 

1 Η δομημένη διαπολιτισμική 

κουλτούρα της σχολικής μονάδας 

επηρεάζει θετικά 

 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 

14 

7 

2 Ανάγκη δημιουργίας ομάδων 

υποστήριξης για απεκφοβισμό και 

άρση αρνητικών στερεοτύπων και 

στάσεων 

 

2,.3, 5, 6, 7 
5 

3 Αποδοχή της κουλτούρας του 

σχολείου από όλους τους γονείς  

 

1, 6 
 

2 
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Σχόλια: 

Το ερώτημα αυτό είναι καθοριστικής σημασίας, διότι η παρούσα εργασία στηρίζει 

βιβλιογραφικά την άποψη ότι μια δομημένη διαπολιτισμική σχολική κουλτούρα 

αποτελεί βάση για την αποφυγή διαπολιτισμικών συγκρούσεων. Η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι η δομημένη διαπολιτισμική κουλτούρα της σχολικής 

μονάδας επηρεάζει θετικά όλη τη σχολική κοινότητα, θεωρώντας σημαντική 

παράμετρο την ανάγκη δημιουργίας ομάδων υποστήριξης για απεκφοβισμό και άρση 

αρνητικών στερεοτύπων και στάσεων. 

Αναφορές:  

(ΥΠ.7): «Ο παράγοντας γλώσσα είναι ένα πρόβλημα, γιατί αυτά τα παιδιά που δεν 

γνωρίζουν τη γλώσσα αντιμετωπίζουν και μεγαλύτερη δυσκολία στην προσαρμογή τους. 

Εισέρχονται  ξαφνικά σε ένα  διαφορετικό περιβάλλον, εάν αντιμετωπίσουν και μια 

εχθρικότατα τότε είναι ότι χειρότερο όχι μόνο για εκείνα τα παιδιά αλλά και για τα παιδιά 

που τα υποδέχονται. Μπαίνει  ο όρος «έχθρα» μεταξύ τους και δημιουργείται ένα 

αρνητικό κλίμα που δεν είναι καλό. Άρα πρέπει να προηγηθούν κάποιες κινήσεις, όπως 

να γίνουν σχετικές συζητήσεις, να δομηθεί ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι 

υποστηρικτικό και φιλόξενο για να μπορέσουν όλα αυτά να συνυπάρξουν».  

(ΥΠ.6): «Η μη εύρυθμη λειτουργία του σχολείου δεν οφείλεται στην  πολυπολιτισμικότητα 

του. Σίγουρα είναι ένας επιπλέον παράγοντας, όταν όμως το σχολείο είναι 

προσανατολισμένο προς μία διαπολιτισμική εκπαίδευση σίγουρα διαμορφώνονται οι 

κατάλληλες συνθήκες όποτε μπορεί στην αρχή να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά σιγά 

σιγά και με τον καιρό και  εφόσον  υπάρχει μία φιλοσοφία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

και όχι εθνοκεντρικής τότε τα προβλήματα είναι πολύ λιγότερα». 

(ΥΠ.8): «Εάν υπάρχει μια θετική στάση στα διαπολιτισμικά θέματα από το Διευθυντή και το 

Σύλλογο Διδασκόντων αυτό το κλίμα μεταβιβάζεται και στους γονείς.  Όταν ανέλαβα τα 

καθήκοντα μου ως διευθυντής βρήκα μια κοινότητα πολυπολιτισμική. Παιδιά από πολλές 

διαφορετικές χώρες.  Η δική μου η στάση ως οπαδός της Παιδαγωγικής της Ειρήνης και η 

θετική στάση που βρήκα, σχετικά με διαπολιτισμικά θέματα, από το Σύλλογο Διδασκόντων, 

καλλιεργήθηκε επιπλέον και μέσα από τη διαμόρφωση ενός τέτοιου κλίματος υπάρχει μια 

συνεργατική και ομαλή κατάσταση». 

(ΥΠ. 10): «Στο συγκεκριμένο σχολείο, και πριν έρθω εγώ εδώ ως διευθυντής υπήρχε μια 

κουλτούρα αποδοχής του «διαφορετικού». Σε αυτό βοήθησε πολύ και η συμμετοχή μας σε ένα 

πρόγραμμα Εράσμους. Υπήρχαν δράσεις που εμπλέκονταν όλα τα παιδιά. Αν υπάρχει σε ένα 

σχολείο διαπολιτισμική κουλτούρα πολύ πιο εύκολα θα αποδεχτείς και άτομα διαφορετικής 

πολιτισμικής προέλευσης». 
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3
ος

 άξονας: Σύνδεση συμπερασμάτων με τη βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

Τα ερωτήματα που τέθηκαν στον 3
ο
 άξονα εστιάστηκαν στην διερεύνηση της ύπαρξης 

ή όχι διαπολιτισμικής κουλτούρας στα σχολεία που εξετάστηκαν καθώς και ο βαθμός 

επίδρασής της στην αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων. Οι απαντήσεις 

των συνεντευξιαζόμενων οδήγησαν στα εξής συμπεράσματα: Α) Διαφάνηκε η 

ανυπαρξία διαπολιτισμικής σχολικής κουλτούρας, παρά την πρόθεση των υποκειμένων 

της έρευνας για τη δημιουργία της και την αναγκαιότητα της. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στο ότι ακόμα στα ελληνικά σχολεία, η πολυπολιτισμικότητα του μαθητικού 

πληθυσμού της δεν έχει επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία τους καθώς και στο γεγονός 

ότι δεν εμφανίστηκαν ακόμη έντονες διαπολιτισμικές συγκρούσεις. Παρότι τα 

τελευταία 20 χρόνια υποστηρίζεται ότι τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι 

εκπαιδευτικοί ηγέτες πρέπει να ανταποκρίνονται στην ποικιλομορφία των κοινοτήτων 

τους (Day et al., 2003, όπ. αναφ. στο Zembylas, Iasonos, 2010: 164) και  παρά τη 

φαινομενικά προοδευτική αυτή στάση, η πολυπολιτισμικότητα στα σχολεία 

αντιμετωπίζεται εντός πλαισίων αγοράς που τείνει να περιορίσει τις δυνατότητες για 

μια πιο συνεκτική και δίκαιη εκπαίδευση (Blackmore 2006 : 182). Επιπλέον η 

αντιμετώπιση της πολυπολιτισμικότητας του μαθητικού πληθυσμού των ελληνικών 

σχολείων, από την πλευρά της πολιτείας, δε γίνεται στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης με 

τελικό στόχο το μετασχηματισμό του σχολείου και της κοινωνίας, ώστε να παρέχονται 

σε όλους τα μέσα και η υποστήριξη για την αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας, 

ελευθερίας και αυτοεκπλήρωσης. Ούτε μπαίνουν οι βάσεις για μια διαπολιτισμική 

εκπαίδευση με την έννοια της κοινωνικής μάθησης, δηλαδή την προετοιμασία των 

πολιτών για μια πλουραλιστική κοινωνία. Καλλιεργείται βέβαια, ως ένα βαθμό, η ανοχή 

της διαφορετικής προέλευσης μαθητών στα σχολεία. Αυτό όμως δεν έχει στέρεες 

βάσεις και σε περίπτωση μεγαλύτερης εισροής στα σχολεία μαθητών διαφορετικής 

πολιτισμικής προέλευσης θα αναδειχτεί το κρυμμένο πρόβλημα. Επικρατεί ένας 

εφησυχασμός στην εκπαιδευτική πολιτική για την πολυπολιτισμικότητα στα σχολεία 

και δίνονται λύσεις μόνο στα τρέχοντα θέματα που προκύπτουν, όπως μεταφραστές για 

την επικοινωνία των μεταναστών μαθητών με τον γηγενή πληθυσμό, δημιουργία 

τάξεων υποδοχής και τμημάτων ένταξης. Β) Δίνεται έμφαση στο παράδειγμα του ίδιου 

του διευθυντή ως προς την έκφραση ηθικής, συνεργατικής και δίκαιης συμπεριφοράς, η 

οποία μπορεί να επηρεάσει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ως προς τη διαμόρφωση 

σχολικής διαπολιτισμικής κουλτούρας. Αυτό συνάδει και με τα ευρήματα στη 

βιβλιογραφική επισκόπηση της παρούσας εργασίας,  όπου τονίζεται ότι η εφαρμογή 
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πολιτικών και πρακτικών του μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη ενισχύουν  την ηθική 

συμπεριφορά και  κρατά οργανωτικά τα μέλη, υπεύθυνα για ηθικές ενέργειες. Τα μέλη 

της σχολικής κοινότητας παρατηρούν και ενστερνίζονται  τις καλές πρακτικές του 

ηγέτη διαχειριστή που εκδηλώνει ήθος και εφαρμόζει την κοινωνική δικαιοσύνη προς 

όλους τους μαθητές. Επιπλέον το υποκείμενο έρευνας (1) που θεωρεί ότι ο επηρεασμός 

του των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή προς την δημιουργία διαπολιτισμικής 

σχολικής κουλτούρας εξαρτάται από τη διάθεση των εκπαιδευτικών, οδηγεί στην 

ενίσχυση  της θέσης μιας  μετασχηματιστικο-ηθικής βάσης δόμησης της 

διαπολιτισμικής σχολικής κουλτούρας. Διότι, όπως έχει προαναφερθεί, ο 

μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης παρακινεί και εμπνέει τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας  και επηρεάζει την ψυχική τους διάθεση καθιστώντας τους συνοδοιπόρους 

στο κοινό διαπολιτισμικό όραμα του σχολείου.  Καταληκτικά των συμπερασμάτων του 

1
ου

 άξονα είναι ότι ο διευθυντής πρέπει να εκφράζει ηθική, συνεργατική και δίκαιη 

συμπεριφορά προς όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας, προκειμένου να οδηγήσει τη 

σχολική κοινότητα στη δόμηση διαπολιτισμικής κουλτούρας, όπως τονίζεται και στο 

πλαίσιο του μετασχηματιστικο-ηθικού μοντέλου ηγεσίας.  

 

4
ος 

 θεματικός άξονας: Η αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων (Πίνακες 

12,13) 

 

Η διερεύνηση των παραμέτρων για την αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων 

έγινε με βάση δύο ερωτήματα: α) το βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας προσαρμογής σε 

διαπολιτισμικούς κανόνες λειτουργίας της σχολικής μονάδας  και β) τον τρόπο που οι 

διευθυντές χειρίζονται τα  διαπολιτισμικά προβλήματα.  

Πίνακας 12 

 

12
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Πόσο εύκολη / δύσκολη  (για τους εκπαιδευτικούς/μαθητές/γονείς) 

είναι η προσαρμογή σε διαπολιτισμικούς κανόνες λειτουργίας της σχολικής μονάδας; 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Κωδικός 

υποκειμένου 

Σύνολο 

υποκειμένων 

1 Σχετική προσαρμογή των μελών της 

σχολικής κοινότητας στους 

διαπολιτισμικούς κανόνες του 

σχολείου 

 

1, 2, 5, 6, 9, 10 
6 

2 Το ηθικό στοιχείο στο χαρακτήρα και 

τη συμπεριφορά του Διευθυντή 

 

2, 3, 7 
3 
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Σχόλια: 

Στο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα έρευνας  κατά πόσο είναι εύκολη ή δύσκολη η 

προσαρμογή σε διαπολιτισμικούς κανόνες, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, θεώρησε ότι 

υπάρχει σχετική προσαρμογή σε διαπολιτισμικούς κανόνες του σχολείου.  

 

Αναφορές: 

(ΥΠ.10): «Θεωρώ ότι είναι σχετικά εύκολη η προσαρμογή σε διαπολιτισμικούς κανόνες και 

αυτό επειδή είμαστε σχολείο. Στο σχολείο ο εκπαιδευτικός και γενικά η σχολική κοινότητας 

λειτουργεί συναισθηματικά γιατί έχει να κάνει με παιδιά. Δεν μπορεί να αρνηθεί σε ένα παιδί 

την παροχή ποιότητας επειδή είναι από άλλη χώρα». 

(ΥΠ.9): «Πιο εύκολο είναι να επηρεαστούν οι μαθητές που είναι δέκτες και πιο 

ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. Οι δάσκαλοι εμφανίζουν μια δυσκολία στην πρόσληψη νέων 

κανόνων, διότι είναι μεγάλοι σε ηλικία και έχουν παγιωμένες αντιλήψεις. Με τους γονείς 

νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο. Πιθανά να βοηθούσε τους εκπαιδευτικούς η ενδοσχολική 

επιμόρφωση και η ανταλλαγή απόψεων».  

(ΥΠ.6): «Εύκολο δεν είναι τίποτα. Το εύκολο ή το δύσκολο είναι σχετικό. Χρειάζονται 

προϋποθέσεις για τροποποίηση του τρόπου διδασκαλίας, διαφορετικά μέσα, τροποποίηση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της  νοοτροπίας και του σκεπτικού. Το  θέμα είναι τι 

θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να το κάνουμε και με ποια μέσα θέλουμε να τα 

κάνουμε. Εφόσον το σχολείο κινείται προς μια διαπολιτισμική κατεύθυνση πιστεύω ότι 

είναι εύκολο, επειδή υπάρχει η πρόθεση».  

(ΥΠ) «…τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο αλλά και τίποτε δεν είναι και τόσο εύκολο. Για να 

πετύχεις όμως κάτι όπου και να είσαι χρειάζεσαι να το πιστέψεις, να έχεις υπομονή και 

επιμονή, να επιδείξεις υπευθυνότητα, να λειτουργείς με δικαιοσύνη και να εκπέμψεις ένα 

ηθικό κομμάτι έτσι ώστε να μπορούν όλοι οι υπόλοιποι να σε εμπιστεύονται να νιώθουν 

τη σταθερότητα των απόψεων σου». 

Πίνακας 13 

13
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Με ποιον τρόπο κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση 

των διαπολιτισμικών συγκρούσεων από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας;  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Κωδικός 

υποκειμένου 

Σύνολο 

υποκειμένων 

1 Με διάλογο και συνεννόηση για 

αγαστή συνύπαρξη 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8  
7 

2 Με άμεση προσωπική παρέμβαση του 

Διευθυντή 

 

10 

 

1 
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Σχόλια: 

Στο δεύτερο ερώτημα οι απαντήσεις των συμμετεχόντων έδωσαν έμφαση στο διάλογο και 

τη  συνεννόηση για αγαστή συνύπαρξη, ως τρόποι αντιμετώπισης διαπολιτισμικών 

συγκρούσεων. 

 

Αναφορές: 

(ΥΠ.8): «…Θα ξεκινούσα με ενδοσχολικές συζητήσεις με το σύλλογο διδασκόντων έτσι ώστε 

να περάσω τις απόψεις μου σχετικά με την διαπολιτισμικότητα. Σε πρώτο επίπεδο λοιπόν θα 

προσπαθούσα να δημιουργήσω ένα εσωτερικό πυρήνα με αποκρυσταλλωμένη άποψη». 

(ΥΠ.2): «Η διαχείριση διαπολιτισμικών συγκρούσεων θα πρέπει να γίνεται με 

συγκατάβαση, με χαμόγελο και με προσπάθεια συμφιλίωσης των αντιμαχόμενων 

πλευρών. Με υπευθυνότητα και με ειλικρίνεια, με το να δείχνεις έγνοια προς αυτούς 

ανθρώπους με το να αναγνωρίζεις ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις σε αυτούς, με την 

αποδοχή των πολιτιστικών, πολιτισμικών, Θρησκευτικών και οικογενειακών τους 

ιδιαιτεροτήτων. Όλα αυτά τα συναισθάνονται και τα καταλαβαίνουν και οι εκπαιδευτικοί 

και οι μαθητές και οι γονείς του σχολείου και ο καθένας μπορεί να νιώσει μία 

διαφορετικότητα μία ζεστασιά και μία αγάπη για αυτό που προσπαθείς να κάνεις και για 

αυτό που προσπαθείς να τους περάσεις δηλαδή  ότι όλοι είναι αποδεκτοί από όλους».   

(ΥΠ.3):«…με ενημέρωση στους γονείς, και του Συλλόγου Διδασκόντων, με 

υποστηρικτικές δομές από την πλευρά της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης, και με τη βοήθεια 

του Συντονιστή Εκπαίδευσης, ο οποίος πολλές φορές έχει έρθει στο σχολείο μας και 

προσπαθεί να βρει μία μέση λύση». 

(ΥΠ.7): «Προσπαθούμε πάντα να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς με όλα τα άτομα 

που εμπλέκονται σε μία προβληματική κατάσταση. Πάντα η συνεργασία, η αποδοχή ή 

ενσυναίσθηση όλα αυτά φέρνουν το επιδιωκόμενο, που είναι η ηρεμία της σχολικής 

μονάδας και η ομαλοποίηση του κάθε προβλήματος». 

(ΥΠ.5): «Μια κρίση έχει δύο όψεις. Την προετοιμασία της και την έκρηξή της. Ένας 

άνθρωπος διορατικός βλέπει την επερχόμενη σύγκρουση και προετοιμάζεται ανάλογα. 

Πρώτα από όλα ο Διευθυντής  πρέπει να ενημερώσει και να πείσει τη σχολική κοινότητα 

ότι είναι προς το συμφέρον όλων η ένταξη αυτών των μαθητών στην εκπαίδευση και στην 

γνωριμία με την ελληνική κουλτούρα.. Δεύτερον πρέπει να εμμένει σταθερός στις απόψεις 

του και να αναζητήσει υποστηρικτές και συμμάχους όπου μπορεί».   
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4
ος

 άξονας: Σύνδεση συμπερασμάτων με τη βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

Στον τέταρτο άξονα τέθηκαν δύο ερωτήματα που στόχευαν στη διερεύνηση της 

αντιμετώπισης των διαπολιτισμικών συγκρούσεων στα σχολεία. Το πρώτο ερώτημα 

αφορά στη δυνατότητα του διευθυντή να επηρεάσει τους εμπλεκόμενους στη σχολική 

μονάδα στην προσαρμογή διαπολιτισμικών κανόνων που τίθενται με σκοπό τη δόμηση 

διαπολιτισμικής κουλτούρας στα σχολεία. Το δεύτερο ερώτημα αφορά στον τρόπο 

αντιμετώπισης των διαπολιτισμικών συγκρούσεων από τον διευθυντή της σχολικής 

μονάδας. Οι απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων οδήγησαν στα εξής συμπεράσματα: 

Α) παρατηρείται μια σχετικά εύκολη προσαρμογή σε διαπολιτισμικούς κανόνες από το 

σύνολο των μελών της σχολικής κοινότητας. Η προσαρμογή αυτή εξαρτάται από τη 

δημιουργία ή όχι διαπολιτισμικής σχολικής κουλτούρας στα σχολεία καθώς και από την 

ικανότητα του διευθυντή να επηρεάσει τα εμπλεκόμενα μέλη (εκπαιδευτικούς, γονείς 

και μαθητές), προς αυτήν την κατεύθυνση. Βασικό εξαγόμενο από τις απαντήσεις των 

υποκειμένων έρευνας είναι ότι όταν ο διευθυντής διακρίνεται από ήθος στην ηγετική 

του συμπεριφορά, επιδεικνύει υπευθυνότητα και λειτουργεί με δικαιοσύνη, για όλους 

προωθεί την κατανόηση και ενθαρρύνει με τη στάση του τους εκπαιδευτικούς για 

επαγγελματική εξέλιξη επικεντρωμένη σε πολιτισμικά διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις. Επιπλέον σημαντικός παράγοντας στον επηρεασμό των μελών της 

σχολικής κοινότητας προς εφαρμογή διαπολιτισμικών κανόνων είναι ο διευθυντής να 

δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης με τη σταθερότητα των απόψεών του. Όπως τονίζεται 

και στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας ο μετασχηματιστής ηγέτης μπορεί να 

οραματιστεί ένα πολιτιστικά επαρκή οργανισμό και να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους 

υφισταμένους του για την επίτευξή του (Bass, 1999: 17-18). Β) Διαφαίνεται από τις 

απαντήσεις ότι η  αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων είναι εφικτή μέσα 

σε ένα κλίμα διαλόγου και συνεννόησης για αγαστή συνύπαρξη. Αυτό σύμφωνα με την 

βιβλιογραφική επισκόπηση της παρούσας εργασίας επιτυγχάνεται όταν ο διευθυντής 

διαμορφώνει ένα θετικό σχολικό κλίμα και επιδεικνύει επικοινωνιακή ικανότητα. Όπως 

τονίζεται και στο θεωρητικό μέρος για να υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία 

ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, απαραίτητα στοιχεία είναι το ήθος, η 

ειλικρίνεια, η ευαισθησία αλλά και η αξιοπρέπεια.  

 Καταληκτικά στον 4
ο
 άξονα αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της ύπαρξης 

μετασχηματιστικο-ηθικής βάσης δόμησης του σχολικού οργανισμού και των αρχών και 

αξιών της κουλτούρας, για την αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων.  
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5.3 Συμπεράσματα  έρευνας και προτάσεις 

 

5.3.1 Συμπεράσματα 

 

Γενική διαπίστωση από τα στοιχεία των συνεντεύξεων είναι ότι η πολυπολιτισμικότητα 

της ελληνικής κοινωνίας αντικατοπτρίζεται και στο σχολείο, καθώς αυτό αποτελεί τον 

ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Η πλειοψηφία των 

διευθυντών ήταν γνώστες των υποστηρικτικών δομών του κράτους που 

δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση των ανακυπτόντων πολυπολιτισμικών 

ζητημάτων. Ωστόσο παρατηρούν δυσχέρεια και έλλειψη ευελιξίας στην καθημερινή 

σχολική πρακτική τους. Επισημάνθηκε η μεγέθυνση του προβλήματος σε περίπτωση 

αθρόας προσέλευσης στα σχολεία, μαθητών διαφορετικής πολυπολιτισμικής 

προέλευσης. Θεωρούν ότι η σημερινή πολυπολιτισμική κατάσταση στα σχολεία είναι 

ελεγχόμενη, λόγω του μειωμένου αριθμού μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής 

προέλευσης, στο σύνολο των μαθητών των σχολείων μας. Στην περίπτωση όμως 

αύξησής τους, εκτός από τη δυσκολία του γραφειοκρατικού μέρους διαβλέπουν και 

προβλήματα στις ανθρώπινες σχέσεις, καθώς η  αντιμετώπιση των μεταναστών από το 

γηγενή πληθυσμό θα αλλάξει, εξαιτίας της δημιουργίας μιας αίσθησης εθνοτικής 

αλλοίωσης του πληθυσμού. Η κοινωνία δεν είναι ακόμα έτοιμη να δεχτεί τέτοιες 

αλλαγές. Οι γονείς και γενικότερα οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των σχολείων 

αντιμετωπίζουν προς το παρόν την πολυπολιτισμικότητα των σχολείων τους με 

ευαισθησία προς τους εν λόγω μαθητές. Αυτό όμως είναι πιθανόν να αλλάξει σε 

περίπτωση αύξησης του μεταναστευτικού. Γενικότερη αίσθηση, σχετικά με την 

αντιμετώπιση των πολυπολιτισμικών ζητημάτων στα σχολεία από το κράτος, είναι ότι 

επιλύονται τα θέματα επί του παρόντος, χωρίς να μπαίνουν οι βάσεις επίλυσης 

πολυπολιτισμικών προβλημάτων με μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Για παράδειγμα 

παρατηρείται ανεπαρκής επιμόρφωση των μελών της σχολικής κοινότητας, για 

διαπολιτισμικά ζητήματα και για τους εκπαιδευτικούς αλλά και γενικότερα για το 

σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

 Συγκεκριμένα στον πρώτο άξονα των ερωτήσεων, που αφορά στην 

πολυπολιτισμικότητα των σχολείων, υπάρχει μια κοινή διαπίστωση των ερωτηθέντων 

υποκειμένων ότι μπορούμε πλέον να χαρακτηρίσουμε πολυπολιτισμικά τα ελληνικά 

σχολεία. Στο ερώτημα δημιουργίας ύπαρξης προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία 

των σχολείων  ή όχι λόγω του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα τους, η πλειοψηφία των 

απαντήσεων ήταν θετική. Διαπιστώνεται ότι η πολυπολιτισμικότητα στα σχολεία 

δημιουργεί ποικίλα προβλήματα. Τονίστηκαν με ιδιαίτερη έμφαση τα προβλήματα που 
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δημιουργούνται από την μη γλωσσική επάρκεια. Προβλήματα που αφορούν κυρίως 

στην επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης  γονέων και των 

εκπαιδευτικών αλλά και προβλήματα ανάμεσα στους γηγενείς μαθητές και τους 

μαθητές διαφορετικής πολυπολιτισμικής προέλευσης. Στην πρώτη περίπτωση, παρόλο 

που υπάρχουν μεταφραστές για τη διευκόλυνση της γλωσσικής επικοινωνίας μεταξύ 

των μεταναστών γονέων και των εκπαιδευτικών, οι μεταφραστές έρχονται στα σχολεία 

σε προκαθορισμένα ραντεβού, με αποτέλεσμα να αποκλείεται η επικοινωνία σε 

περιπτώσεις που χρήζουν την άμεση  παρουσία τους. Στην δεύτερη περίπτωση της 

επικοινωνίας μεταξύ των συνομηλίκων γηγενών και μεταναστών μαθητών, η  μη 

επάρκεια της γλώσσας επιβαρύνει την ήδη δύσκολη επικοινωνιακή σχέση τους. 

 Αναφέρθηκε η παρατήρηση αδιαφορίας των μεταναστών μαθητών για την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, και γενικότερα μια έλλειψη εκπαιδευτικών 

κινήτρων τους, η οποία οφείλεται κυρίως στην προσωρινή τους διαμονή στη χώρα μας. 

Γενικότερα παρατηρείται μια απομόνωση των μεταναστών μαθητών μέσα στα ελληνικά 

σχολεία. Αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην ύπαρξη οικογενειακών στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων σχετικά με την ετερότητα, που υποδόρια επικρατεί  στις ελληνικές 

οικογένειες. Αυτό έχει ως αντίκτυπο τον επηρεασμό της σκέψης και της κρίσης των 

μικρών μαθητών και κατ’ επέκταση την ανάλογη απόμακρη συμπεριφορική στάση τους 

απέναντι στους μη γηγενείς μαθητές. Στην ήδη επιβεβαρυμμένη επικοινωνιακή σχέση, 

μεταξύ των γηγενών μαθητών και των μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής 

προέλευσης, προστίθεται και ένας επιπλέον  προβληματισμός στους  γηγενείς μαθητές ∙ 

αυτό της υπεραναφοράς και της ιδιαίτερης μεταχείρισης των μεταναστών μαθητών, από 

τους εκπαιδευτικούς. Δημιουργείται λοιπόν ένα αρνητικό περιβάλλον, λόγω των 

προαναφερθέντων προβλημάτων, το οποίο  εκδηλώνεται και κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία μέσα στην τάξη. Οι γηγενείς μαθητές υποτιμούν το γνωστικό επίπεδο των 

μεταναστών μαθητών, λόγω του διαφορετικού ρυθμού μάθησης τους. Συνακόλουθα 

επηρεάζεται και η στάση των γονέων, οι οποίοι ανησυχούν για τυχόν καθυστέρηση στη 

μάθηση των παιδιών τους, ιδίως όταν το ποσοστό των μεταναστών μαθητών σε μια 

τάξη είναι αυξημένο. 

 Στο ερώτημα εάν έχουν, τα υποκείμενα της έρευνας, την αρωγή των γονέων σε 

προκύπτοντα διαπολιτισμικά προβλήματα, η απάντηση στην πλειοψηφία της ήταν 

θετική. Βέβαια αυτή η θετική στάση δε σημαίνει ταυτόχρονα και πλήρη κατανόηση και 

αποδοχή της ετερότητας. Όπως προαναφέρθηκε η σημερινή θετική στάση της 

πλειοψηφίας των γονέων απέναντι σε διαπολιτισμικά ζητήματα δεν έχει στέρεες βάσεις 

και μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση που μεταστραφεί το κλίμα. Γενικά διαπιστώνεται, 
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από τα δεδομένα της έρευνας ότι υπάρχει άρνηση αποδοχής της ετερότητας κυρίως από 

την πλευρά των γονέων στο σύνολό τους. Το συμπέρασμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία με δεδομένο ότι από τα πορίσματα της διενεργηθείσας έρευνας διαφαίνεται ότι 

τα υποκείμενα της έρευνας επισημαίνουν την αναγκαιότητα ενίσχυσης της αρωγής των 

γονέων για την αντιμετώπιση των όποιων πιθανών εκδηλούμενων διαπολιτισμικών 

συγκρούσεων στο χώρο τους σχολείου. Συνεπώς έχουν την άποψη ότι πρέπει να δοθεί 

έμφαση στη θετική στάση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.  

Το γενικό συμπέρασμα που συνάγεται από τις απαντήσεις των υποκειμένων 

έρευνας στις ερωτήσεις του πρώτου άξονα, είναι ότι για την επίλυση αυτών των 

αντιξοοτήτων αναγκαιότητα αποτελεί η ύπαρξη αγαστής συνεργασίας φορέων και 

δράσεων διαπολιτισμικού χαρακτήρα καθώς επίσης και η συνεργασία των μελών της 

σχολικής κοινότητας. Τονίζεται ιδιαίτερα η διαμόρφωση διαπολιτισμικού τρόπου 

σκέψης μέσω ανάλογων δράσεων. Αυτό θα ενισχύσει τις επικοινωνιακές σχέσεις 

ανάμεσα στο γηγενή πληθυσμό και στους μετανάστες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, 

προτείνεται από τα υποκείμενα έρευνας, η δημιουργία ενδοσχολικών κυρίως 

επιμορφώσεων τόσο προς τους γονείς όσο και στο διδακτικό προσωπικό. Για να 

καμφθεί η αδιαφορία που παρατηρήθηκε σε ανάλογες προσκλήσεις απαιτείται 

διαμόρφωση οράματος, αρχικά από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, αρμονικής 

συνύπαρξης στο σχολείο των εμπλεκομένων, ως βάση συλλογικότητας για την 

ενίσχυση της σχολικής κουλτούρας προς την επίτευξη των αρχών της ενσωμάτωσης και 

της ενδοσχολικής ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Μια σχολική κοινότητα όπου οι εκπαιδευτικοί θα κινούνται προς την κατεύθυνση της 

παιδαγωγικής της ειρήνης, η οποία θα έχει ως στόχο την εξάλειψη των στερεοτύπων 

και των προκαταλήψεων από την εκπαιδευτική διαδικασία την αποδοχή και την 

κατανόηση του διαφορετικού και την επίλυση των διαφορών με ειρηνικό τρόπο. 

Επιπλέον μέσω διδακτικών δραστηριοτήτων παιγνιώδους μορφής, μέσα στην τάξη, οι 

μαθητές θα αποκτήσουν  σεβασμό και γνώση για τον πολιτισμό και τα χαρακτηριστικά 

των άλλων λαών και θα συνειδητοποιήσουν ότι οι πολιτισμοί έχουν ομοιότητες. 

Καταληκτικά και συμπερασματικά των όσων προαναφέρθηκαν στον πρώτο θεματικό 

άξονα, τα υποκείμενα της έρευνας ομιλούν για τη δόμηση μιας διαπολιτισμικής 

σχολικής κουλτούρας, η οποία θα συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας άλλης αντίληψης 

για την ετερότητα.  

Οι ερωτήσεις του δεύτερου θεματικού άξονα κινήθηκαν προς την κατεύθυνση 

διερεύνησης του μοντέλου ηγετικής άσκησης των ερωτηθέντων υποκειμένων. Όσον 

αφορά στην  ηγετική συμπεριφορά των υποκειμένων καθώς και το πλαίσιο ηγεσίας που 
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ασκούν, ερωτήθηκαν σε ποιο βαθμό παρέχουν ηθικές και παρακινητικές ευκαιρίες 

στους υφισταμένους τους και εάν υπάρχει αμοιβαία υποστηριστικότητα μεταξύ του 

Συλλόγου Διδασκόντων και της ηγεσίας. Επιπλέον τέθηκε το ερώτημα εάν η ύπαρξη 

οράματος από μέρους των ηγετών θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη 

διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας, Οι απαντήσεις αυτών των ερωτήσεων έδειξαν  

και την εικόνα της κουλτούρας των σχολικών μονάδων που επισκεφθήκαμε. Διότι 

σύμφωνα και με το θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας τα κύρια χαρακτηριστικά 

του προτεινόμενου μετασχηματιστικό-ηθικού μοντέλου είναι ως προς τη ρύθμιση 

οδηγιών του ηγέτη, η οικοδόμηση του σχολικού οράματος, η ανάπτυξη συγκεκριμένων 

στόχων και προτεραιοτήτων και η διατήρηση υψηλών προσδοκιών απόδοσης. Για την 

ανάπτυξη των ατόμων ο μετασχηματιστικός-ηθικός ηγέτης  παρέχει πνευματική 

διέγερση, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη και μοντελοποίηση επιθυμητών 

επαγγελματικών πρακτικών και αξιών. Όσον αφορά τις ενέργειές του για τον 

επανασχεδιασμό του Οργανισμού, αναπτύσσει μια συνεργατική σχολική κουλτούρα, 

δημιουργεί δομές για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στις σχολικές αποφάσεις και να 

δημιουργεί παραγωγικές σχέσεις με την κοινότητα. Με βάση τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά δημιουργήθηκαν και οι ανάλογες ερωτήσεις στον δεύτερο άξονα που 

αναφέρεται στη σχολική κουλτούρα.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των υποκειμένων της έρευνας τόνισε την ηθική βάση 

συνεργασίας, θεωρώντας την απαραίτητη στη δόμηση της σχολικής κουλτούρας. 

Υποστήριξαν δε την αναγκαιότητα καλών διαπροσωπικών σχέσεων, προκειμένου να 

επιτευχτεί αρμονική συνεργασία, θετικό σχολικό κλίμα και να προαχθεί η 

αποτελεσματικότητα του σχολείου. Για την δημιουργία καλών διαπροσωπικών σχέσεων 

μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας θεωρούν ότι σημαντικό ρόλο παίζει ο 

χαρακτήρας του διευθυντή ο οποίος πρέπει να είναι δίκαιος και να φέρεται ισότιμα σε 

όλους.  

Στο ερώτημα εάν η ύπαρξη οράματος, από τον ηγέτη της σχολικής μονάδας, 

είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας, όλα τα 

υποκείμενα έρευνας υπέδειξαν την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός οράματος 

ενσωμάτωσης και ειρηνικής συνύπαρξης, ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη 

ακαδημαϊκών επιδόσεων και αλλαγή συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών,  

καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το βασικό χαρακτηριστικό ενός μετασχηματιστή 

ηγέτη.  

Με τις  ερωτήσεις του τρίτου άξονα που αφορούσαν στη δόμηση της 

διαπολιτισμικής σχολικής κουλτούρας επιχειρήθηκε να ανιχνευτεί η ύπαρξη 
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διαπολιτισμικής κουλτούρας στα σχολεία που εξετάστηκαν καθώς και ο βαθμός 

επίδρασής της στην αντιμετώπιση διαπολιτισμικών συγκρούσεων. Καταρχήν 

διερευνήθηκε ο βαθμός δυνατότητας των διευθυντών για την δημιουργία 

διαπολιτισμικής κουλτούρας. Οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι αυτό είναι εφικτό στη βάση 

της κατανόησης από τον διευθυντή της «διαφορετικότητας» ως προσώπων των γονέων, 

των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Επιπλέον δίνουν έμφαση στο παράδειγμα του 

ίδιου του διευθυντή ως προς την έκφραση ηθικής, συνεργατικής και δίκαιης 

συμπεριφοράς. Προς επίρρωση δε της διαμόρφωσης διαπολιτισμικής κουλτούρας 

χρειάζεται και η συνεχής ανάλογη επιμόρφωση των μελών της σχολικής κοινότητας. Τα 

υποκείμενα της έρευνας πλειοψηφικά επισημαίνουν τη σημασία του παραδείγματος του 

ίδιου του διευθυντή και αυτό μας οδηγεί στην ταύτιση των θεωρητικών μας σχετικών 

απόψεων με αυτές της έρευνας.  

Στο ερώτημα εάν η διαπολιτισμική σχολική κουλτούρα δύναται να επηρεάσει τη 

σχολική κοινότητα προς μια κατεύθυνση ειρηνικής επίλυσης διαπολιτισμικών 

συγκρούσεων, το σύνολο των απαντήσεων ήταν θετικό. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

θεωρούν σημαντική παράμετρο την ανάγκη δημιουργίας ομάδων υποστήριξης για 

απεκφοβισμό και άρση αρνητικών στερεοτύπων και στάσεων.  

Οι ερωτήσεις του τέταρτου άξονα κινήθηκαν στην ανίχνευση απαντήσεων 

σχετικά με την αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων στα σχολεία. Για το  

παραπάνω εγχείρημα τέθηκαν στα υποκείμενα έρευνας δύο ερωτήσεις. Πρώτον το κατά 

πόσο είναι εύκολη ή δύσκολη η προσαρμογή σε διαπολιτισμικούς κανόνες και κατά 

δεύτερον με ποιον τρόπο θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση των διαπολιτισμικών 

συγκρούσεων από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. Στο πρώτο ερώτημα οι 

απαντήσεις που δόθηκαν ήταν θετικές με κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή την 

τροποποίηση του τρόπου διδασκαλίας και εκπαιδευτικής διαδικασίας, νοοτροπίας και 

σκεπτικού. Στο δεύτερο ερώτημα οι απαντήσεις κινήθηκαν σχεδόν όλες στο ίδιο 

πλαίσιο δίνοντας έμφαση στο διάλογο, και στην αγαστή συνύπαρξη.  

Οι απαντήσεις των υποκειμένων στις ερωτήσεις του τέταρτου άξονα μας 

οδηγούν στο συμπέρασμα, το οποίο ταυτίζεται απόλυτα με το θεωρητικό μας μέρος, ότι 

η δόμηση διαπολιτισμικής κουλτούρας στα σχολεία αποτελεί τη βάση για την 

αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων. Για τη  διαμόρφωση μιας τέτοιας 

κουλτούρας θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη μιας μετασχηματιστικο-ηθικής βάσης 

δόμησης του σχολικού οργανισμού και των αρχών και αξιών της κουλτούρας. Σε αυτό 

θα συμβάλλει η κατανόηση από την πλευρά του διευθυντή της ετερότητας των 

εμπλεκομένων προσώπων, με δεδομένο ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας 
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αποτελεί τον ηγέτη της αλλά και τον θεσμικό παράγοντα διασύνδεσης όλων των 

εμπλεκομένων της σχολικής μονάδας. Αυτό ενισχύεται από τα δεδομένα της έρευνας 

από όπου διαφαίνεται ότι μπορεί να το ενισχύει αυτό ο Διευθυντής με το παράδειγμα 

και το όραμά του για έκφραση ηθικής και δίκαιης συνεργατικότητας και συμπεριφοράς, 

όπως υποστηρίζεται στο πλαίσιο του μετασχηματιστικο-ηθικού μοντέλου ηγεσίας. 

Αυτό θα δημιουργήσει μια ισχυρή βάση δόμησης διαπολιτισμικής κουλτούρας του 

σχολείου για τη μελλοντική προοπτική του, στη βάση διαπολιτισμικών κανόνων και την 

προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων σε αυτούς, με έμφαση στον διάλογο, τη 

συνεννόηση και την αγαστή συνύπαρξη.  

 

5.3.2 Προτάσεις 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας προκύπτουν νέα ερευνητικά ερωτήματα 

που διαμορφώνονται ως προτάσεις περαιτέρω διερευνήσεων. Ειδικότερα προτείνεται η 

αντίστοιχη έρευνα να διεξαχθεί και για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να 

ακολουθήσει συγκριτική θεώρηση των δεδομένων μεταξύ της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η σύγκριση θα αναδείξει τη σημασία αλλά και τις 

δυνατότητες και τα όρια της υιοθέτησης και της εφαρμογής του μοντέλου του 

μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη. 

Επιπρόσθετα προτείνεται η διεξαγωγή οργανωμένου προγράμματος 

επιμόρφωσης των διευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το μετασχηματιστικο-ηθικό μοντέλο και τις 

δυνατότητές του για την αντιμετώπιση τόσο των διαπολιτισμικών συγκρούσεων όσο 

και της διαμόρφωσης διαπολιτισμικής κουλτούρας στη σχολική μονάδα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Με βάση τα δεδομένα της Κοινωνικής Ψυχολογίας η ηγεσία είναι μια ομαδική 

διαδικασία, η οποία εμπλέκει τόσο τον ηγέτη όσο και τα υπόλοιπα μέλη του 

οργανισμού ή της ομάδας ή της κοινότητας ή του πλαισίου του οποίου ο ηγέτης ηγείται 

ή διοικεί. Συνεπώς, ο ηγέτης δεν θα έπρεπε να αξιολογείται μόνο με όρους προσωπικών 

χαρακτηριστικών, όπως π.χ. η εξωστρέφεια, η ευφυΐας, η ρητορική δεινότητα ή 

γενικότερα του ευχάριστου εκφραστικού προφίλ. Αντίθετα είναι ορθότερο να μελετάται 

με τρόπο κατά τον οποίο κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά συμβάλλουν και 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις φιλοδοξίες του κοινωνικού πλαισίου 

του οποίου ο ηγέτης ηγείται. Αυτό είναι σημαντικό για να κατανοηθεί πότε 

αναδεικνύεται ένας ηγέτης αλλά και να αποφασισθεί ο τρόπος με τον οποίο θα 

αξιολογηθεί. 

Ωστόσο, όταν ανέρχεται ένας ηγέτης στην εξουσία, οι «ακόλουθοι» συχνά 

παύουν να βλέπουν τις κοινωνικές διαδικασίες που τον ανέδειξαν και εστιάζουν κυρίως 

στην προσωπικότητά του, ως αιτία ανάδειξής του και ως βάση αξιολόγησής του. 

Πρόκειται για μια μεροληψία που είναι γνωστή στον χώρο της Κοινωνικής Ψυχολογίας 

ως «θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης» (fundamental attribution error).  Έτσι, αντί η 

εστίαση να αφορά την προοπτική και το όραμα λύσης προβλημάτων από τον ηγέτη, η 

έμφαση δίνεται σε προσωπικά του χαρακτηριστικά ικανότητας ή ανεπάρκειας. Αντί, 

δηλαδή, να αξιολογείται η βάση της επίδρασής του στο κοινωνικό πλαίσιο που ηγείται, 

ως προς τους λόγους ανάδειξής του σε ηγέτη του κοινωνικού πλαισίου που καλείται να 

ηγηθεί, αξιολογείται με βάση την ικανότητά του να διατηρεί την εξουσία, που του 

παρέχει η θεσμοθετημένη άσκηση των καθηκόντων του. 

Στην ανωτέρω βάση διαμορφώνονται δυο χαρακτηριστικά του ηγέτη: α) Το 

«προσωποποιητικό» στοιχείο του ηγέτη, με την έννοια της ύπαρξης σε αυτόν μιας 

εσωστρέφειας και αυτό-ανάδειξης και στην ουσία εξυπηρέτησης του εαυτού του και β) 

Το «κοινωνικοποιητικό» στοιχείο που προσδίδει την αρετή στον ηγέτη να τίθεται στην 

υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου που ηγείται. Ο μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης 

μπορεί να είναι ο έχων το κοινωνικοποιητικό στοιχείο ως βασικό του χαρακτηριστικό. 

Οι πράξεις, οι σκέψεις και τα συναισθήματά του διαμορφώνονται στα πλαίσια αλλά και 

στο είδος των διαπροσωπικών του σχέσεων με τα μέλη της σχολικής μονάδας. Δέχεται 

την επιρροή των άλλων ατόμων ως συνάρτηση του ευρύτερου πολιτισμικού πλαισίου 
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της σχολικής κουλτούρας και συνδιαμορφώνει με τους «ακολούθους» τις αξίες και της 

πρακτικές της σχολικής κοινότητας.  

Ειδικότερα το μοντέλο του μετασχηματιστικο-ηθικού ηγέτη στην εκπαιδευτική 

κοινότητα θα πρέπει να αξιοποιείται από το ηγέτη με τρόπο που να λαμβάνεται υπόψη 

ότι οι αξίες, οι πεποιθήσεις, οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές των συμμετεχόντων 

στην εκπαιδευτική κοινότητα δεν μπορούν να αλλάξουν βάσει οδηγιών. Μπορούν όμως 

να καλλιεργηθούν και να ενισχυθούν στο πλαίσιο κανόνων συμμετοχής στην 

εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί με τη δημιουργία συνθηκών 

που βασίζονται στη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής τόσο των εκπαιδευτικών όσο και 

των λοιπών εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων αλλά και των μαθητών, που αφορούν 

τον σχολικό οργανισμό. Βασίζονται, επίσης, στην αποδοχή της διαφορετικότητας των 

προσεγγίσεων που οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση της πραγματικότητας του σχολικού 

οργανισμού, αλλά και στην απόκτηση γνώσης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη 

λήψη αποφάσεων, αλλά και στη διαχείριση των συγκρούσεων που οδηγούν σε 

ουσιαστικές λύσεις σύνθετων προβλημάτων.  

Στην ανωτέρω λογική ο μετασχηματιστικο-ηθικός ηγέτης ενθαρρύνει τον 

δημιουργικό και λειτουργικό συμβιβασμό, ενδυναμώνοντας τη συναισθηματική σχέση 

ως μια υπεύθυνη πράξη, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις και ειδικότερα οι 

συγκρούσεις που προκαλούνται εξαιτίας των πολιτισμικών διαφοροποιήσεων. Το 

ζήτημα λαμβάνει ευρύτερη διάσταση για τον σχολικό οργανισμό, όπου οι 

διαπολιτισμικές πεποιθήσεις, στάσεις και θέσεις είναι υπό διαμόρφωση. Αυτό μπορεί 

να οδηγήσει σε αντιλήψεις αντιμετώπισης των «άλλων» ως εχθρών και τη δημιουργία 

παραμορφωτικών αντιλήψεων, αλλά και στην κυριαρχία  αρνητικών στερεοτύπων από 

τους μαθητές και κατ΄ επέκταση σε μια στρεβλή διαπολιτισμική ενδοσχολική 

κουλτούρα. Σε αυτό καθοριστική είναι η παρέμβαση του μετασχηματιστικό-ηθικού 

ηγέτη μέσω του οράματος που θα επιχειρήσει να δημιουργήσει αλλά και να εμπνεύσει 

όλους τους συμμέτοχους της σχολικής κοινότητας αποδοχής των διαφορετικοτήτων και 

της αγαστής συνύπαρξης. Τη δημιουργία επομένως ενός ηθικού κώδικα κοινής 

συμπεριφοράς ως βάση αρχών και αξιών, απόρροια της ηθικής ηγετικής υπόστασης του 

ιδίου, ως δομικό χαρακτηριολογικό στοιχείο της ηγεσίας του στον σχολικό οργανισμό. 

Τα δεδομένα αναδείχθηκαν και μέσω των πορισμάτων της διενεργηθείσας 

έρευνας της παρούσας εργασίας δεικνύοντας τη σπουδαιότητα του μετασχηματιστή 

ηγέτη στη διαμόρφωση της σχολικής διαπολιτισμικής κουλτούρας όσο και της 

ανάδειξης διαπολιτισμικών αξιών αλλά και οραμάτων στη σχολική μονάδα, ως βάση 

διαπολιτισμικής συνύπαρξης ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής ετερότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Α: Οδηγός συνέντευξης 

Α.1   Έντυπο συναίνεσης, Μελέτη περίπτωσης, Αποσαφηνίσεις όρων 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 

Αγαπητή/έ συνάδερφε, 

Η παρούσα ερευνητική εργασία αφορά την ανάληψη εκπόνησης εκ μέρους μου (κα 

Δημητριάδου Ευδοκία, email: dimievdo@gmail.com, κιν. 6944608030),  στο πλαίσιο 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης 

και της Δια Βίου Μάθησης, του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Η κατεύθυνση του ΜΠΣ είναι στην «Εκπαιδευτική 

Διοίκηση και Ηγεσία».  

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σε σχέση με την έρευνα μην διστάσετε να 

επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη επιστημονική επόπτρια κα Καραβάκου Βασιλική, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (email: vkm@uom.edu.gr   τηλ. 2310 891360).  

Η ερευνητική εργασία, η οποία φέρει τον τίτλο «Η μετασχηματιστική-ηθική ηγεσία ως 

αναδυόμενη πρόταση εκπαιδευτικής ηγεσίας στη διαχείριση διαπολιτισμικών 

συγκρούσεων στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο: Εμπειρική Διερεύνηση» στοχεύει στη 

διερεύνηση των απόψεων των Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων της Θεσσαλονίκης 

σχετικά με την αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων με βάση την 

αξιοποίηση του μετασχηματιστικού-ηθικού μοντέλου ηγεσίας.  

Η συμμετοχή σας στη συνέντευξη της έρευνας είναι εθελοντική και είμαστε 

ευγνώμονες για τη συμμετοχή σας. Μπορείτε να αφιερώσετε όσο χρόνο χρειάζεστε για 

να διαβάσετε το Έντυπο Συναίνεσης. Αντίγραφο αυτού του εντύπου θα σας δοθεί. Η 

συνέντευξη διαρκεί περίπου 30 λεπτά.  

Τα πορίσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για 

ερευνητικούς σκοπούς και θα τηρηθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Δεν υπάρχουν 

αναμενόμενοι κίνδυνοι και άμεσα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη 

συμμετοχή σας στην έρευνα. 

Στη συνέχεια θα δείτε μια σύντομη Μελέτη Περίπτωσης που αφορά το ζήτημα που 

ερευνούμε, δηλαδή τις διαπολιτισμικές συγκρούσεις. Παρακαλούμε να τη διαβάσετε 

και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις.  

Στην αμέσως επόμενη σελίδα προσφέρονται μερικές αποσαφηνίσεις για  κάποιους 

όρους που εμφανίζονται στις ερωτήσεις της συνέντευξης. Εάν πάλι παραστεί ανάγκη 

είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.  

Διάβασα τα παραπάνω και αποδέχομαι τη συμμετοχή μου στην έρευνα. 

 

 Ημερομηνία:     /    / 2019                        Ονοματεπώνυμο:  …………… 

mailto:dimievdo@gmail.com
mailto:vkm@uom.edu.gr
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Μελέτη Περίπτωσης 

 

Για την προσέγγιση του θέματος, παρουσιάζεται Μελέτη Περίπτωσης  στην οποία 

ενέχονται χαρακτηριστικά διαπολιτισμικών συγκρούσεων που εντοπίζονται στην 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Στη βάση του πλαισίου του σεναρίου: 

 «Ο κ. Νίκος Βενέτης έχει έναν χρόνο που ανέλαβε  τη διεύθυνση ενός 12θέσιου 

Δημοτικού σχολείου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό τον έναν χρόνο της θητείας του 

επιδίωξε τη σε βάθος κατανόηση των επιμέρους κοινωνικο-πολιτισμικών (σχολική 

κουλτούρα) και λειτουργικών χαρακτηριστικών του σχολείου του και να δημιουργήσει 

δίαυλους επικοινωνίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς. Τα μέλη του 

Συλλόγου Διδασκόντων είναι προσκείμενα φιλικά προς αυτόν, δείχνοντας μια ιδιαίτερη 

προθυμία για ανάληψη πρωτοβουλιών. Η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού αποτελείται 

από μαθητές με εξαιρετικές μαθησιακές επιδόσεις. Είναι ένα σχολείο όπου μπορεί να 

εφαρμόσει τις αλλαγές που οραματίζεται, όπως την ανάπτυξη  συνεργατικής κουλτούρας  

και πνευματικής παρακίνησης στα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, για δέσμευση  σε ένα  

κοινό όραμα που θα εμπνεύσει.   

Τον Σεπτέμβριο του  δεύτερου  χρόνου θητείας του, εγγράφονται στην Α΄ 

Δημοτικού πέντε Σύριοι μαθητές. Ο Σύλλογος γονέων και Κηδεμόνων αντιδρά με την 

εγγραφή των προσφύγων μαθητών και απειλεί ότι θα απαγορεύσουν τα παιδιά τους να 

προσέλθουν στο σχολείο. Μαζεύονται δε έξω από το σχολείο και διαδηλώνουν με κύρια 

συνθήματα κατά των προσφύγων. Οι εκπαιδευτικοί του  Συλλόγου Διδασκόντων του 

σχολείου, οι οποίοι δεν είχαν μέχρι τώρα βιωματική σχέση με τη προσφυγική τάση, 

εκδηλώνουν διαφορετικές αντιλήψεις και συμπεριφορές απέναντι στο πώς θα 

διαχειριστούν το νέο διαμορφούμενο σχολικό περιβάλλον. Η πρώτη σκέψη του κ. Βενέτη 

είναι ότι πρέπει να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα που ορίζονται από τους σχετικούς 

νόμους και διατάξεις.  Έρχεται σε επαφή με άλλους διευθυντές όμορων σχολείων για να 

αναζητήσει απόψεις. Όμως, η απάντηση που παίρνει από αυτούς είναι “να φροντίσει να 

απαλλαγεί από τους πρόσφυγες μαθητές, στέλνοντάς τους σε άλλο σχολείο, όπου ήδη 

φοιτούν ανάλογης προέλευσης μαθητές, χρησιμοποιώντας ως  επιχείρημα τη σθεναρή  

αντίδραση των γονέων”. Η κατάσταση αυτή φορτίζει, τον κ. Βενέτη, διότι αντιβαίνει στις 

αρχές και στις ηθικές του αξίες και του δημιουργείται το ηθικό δίλημμα σχετικά με το πώς 

πρέπει να διαχειριστεί τη νέα διαμορφούμενη συγκρουσιακή κατάσταση προς όφελος 

όλων των μαθητών αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου».  
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Αποσαφήνιση όρων που χρησιμοποιούνται στις ερωτήσεις συνέντευξης 

 

Ο όρος «Πολυπολιτισμικότητα» δηλώνει μια κοινωνική πραγματικότητα κατά την οποία 

συνυπάρχουν διάφορες κοινωνικές ομάδες διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής 

προέλευσης. Ο όρος «διαπολιτισμικότητα» δεν αφορά μόνο τη συνύπαρξη, όπως στον 

προηγούμενο όρο, αλλά αποτελεί μια διαδικασία συνάντησης, αλληλεπίδρασης, 

αμοιβαίας συνεργασίας και παραπέρα ανάπτυξης των πολιτισμών. Η 

πολυπολιτισμικότητα δηλώνει «το τι είναι», την υπάρχουσα κατάσταση, ενώ η 

διαπολιτισμικότητα εκφράζει το ζητούμενο, δηλαδή «το τι θα ’πρεπε να είναι».  

Ο όρος «ηθική» αναφέρεται σε ένα σύνολο κανόνων μιας κοινωνίας και σε ένα κώδικα 

αξιών που καθορίζουν τη συμπεριφορά των μελών της κοινωνίας αυτής με βάση το 

κοινωνικά αποδεκτό, το καλό και το κακό. Για τους σκοπούς της δικής μας έρευνας, στις 

ερωτήσεις της συνέντευξης, ο όρος «ηθική» αναφέρεται σε αξίες, στην αίσθηση της 

δικαιοσύνης, της υποχρέωσης και της καλοσύνης.  

Η παρακίνηση αποτελεί μια εσωτερική διαδικασία που επηρεάζει τη συμπεριφορά του 

ανθρώπου, τον ενεργοποιεί να πραγματοποιήσει συγκεκριμένους στόχους  και να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες του.  

Το όραμα είναι ένας φαντασιακός στόχος που εκφράζει τις προσδοκίες, τις ελπίδες και το 

σχεδιασμό ενός σχολικού ηγέτη για ένα καλύτερο μέλλον, τόσο στο σχολείο του όσο και 

στην εκπαίδευση γενικότερα. Εμπνέει και κινητοποιεί τους ανθρώπους να σκέφτονται και 

να προσπαθούν όσο γίνεται περισσότερο για ό,τι οδηγεί στην υλοποίησή του, αφού 

συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση των προσωπικών τους ανώτερων αναγκών, ιδανικών 

και ονείρων.  

Σχολική κουλτούρα είναι οι κανόνες, οι αξίες, οι πεποιθήσεις, οι παραδόσεις και οι 

πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου καθώς οι άνθρωποι 

συνεργάζονται, λύνουν προβλήματα και αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Αυτό το σύνολο των 

ανεπίσημων προσδοκιών και αξιών διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

σκέπτονται, αισθάνονται και δρουν στα σχολεία. Η κουλτούρα είναι ένα πλέγμα ισχυρών 

δεσμών, σχέσεων και συνοχής. Με άλλα λόγια,  αποτελεί την ταυτότητα, την 

προσωπικότητα του σχολείου.  
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Α.2  Δημογραφικά στοιχεία, Ερωτηματολόγιο 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

 

Φύλο :  Άρρεν                     Θήλυ    

Ηλικία:   >30                  31-40                    41-50                   51<    

Συνολική υπηρεσία:  < 5            6-10            11-20            21-30                 31<    

Συνολικός αριθμός μαθητών  που φοιτούν στο σχολείο                   

Αριθμός προσφύγων και άλλης πολιτισμικής προέλευσης μαθητών που φοιτούν στο 

σχολείο 

 

Είστε πτυχιούχος:  

 Παιδαγωγική  Ακαδημία                                              

 Παιδαγωγική  Ακαδημία με εξομοίωση 

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Μετεκπαίδευση  

ΑΕΙ / ΤΕΙ (Β΄ πτυχίο)                                                   

Πιστοποιημένη ξένη γλώσσα                              

Μεταπτυχιακού  (Master)                              

Διδακτορικού Διπλώματος      

                    

Έχετε επιμορφωθεί για διαπολιτισμικά ζητήματα: 

Ημερίδες επιμόρφωσης                                    

Βιωματικά εργαστήρια                                     

Ενδοσχολική επιμόρφωση                                 

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση  

Άλλες σπουδές  

………………………………………………………………………………………… 
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Ερωτηματολόγιο 

 

  1
ος

 Άξονας: Η πολυπολιτισμικότητα/ διαπολιτισμικότητα  στο σύγχρονο ελληνικό 

σχολείο            

1. Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του σχολείου μπορεί να δημιουργεί 

προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του;  

2. Τι είδους προβλήματα;  

3. Πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα; 

4. Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο ή πρόβλημα για τη 

μετάβαση από την πολυπολιτισμικότητα στη διαπολιτισμικότητα και πώς θα 

μπορούσε να αντιμετωπιστεί;  

5. Έχετε την αρωγή των γονέων, όταν κρίνετε ότι την χρειάζεστε, σε προκύπτοντα 

διαπολιτισμικά προβλήματα;  

 

2
ος

 άξονας: Διαμόρφωση Σχολικής Κουλτούρας 

6. Σε ποιον βαθμό πρέπει να παρέχετε ηθικές και παρακινητικές ευκαιρίες στους 

εκπαιδευτικούς;  

7. Σε ποιον βαθμό οι σχέσεις σας με τους εκπαιδευτικούς πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από αμοιβαία υποστηρικτικότητα; 

8. Θεωρείτε καθοριστικής σημασίας την ύπαρξη οράματος από μέρους σας  για τη 

διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας;  

 

3
ος

 άξονας: Δόμηση Σχολικής διαπολιτισμικής κουλτούρας 

9. Σε ποιον βαθμό μπορείτε ή σας επιτρέπετε να διαμορφώσετε  ένα επίπεδο 

διαπολιτισμικής κουλτούρας;   

10. Κατά πόσο επηρεάζετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ως προς τη 

διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας;   

11. Θεωρείτε ότι μια διαπολιτισμική σχολική κουλτούρα θα μπορούσε να επηρεάσει 

τη στάση της σχολικής κοινότητας; 

4
ος

 άξονας: Η αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων 

12. Πόσο εύκολη / δύσκολη  (για τους εκπαιδευτικούς/μαθητές/γονείς) είναι η 

προσαρμογή σε διαπολιτισμικούς κανόνες λειτουργίας της σχολικής μονάδας; 

  

13. Με ποιον τρόπο κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση των 

διαπολιτισμικών συγκρούσεων από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας; 
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Παράρτημα Β: Γραφήματα 

 

1
ος

 θεματικός άξονας: Η πολυπολιτισμικότητα/διαπολιτισμικότητα στο σύγχρονο 

ελληνικό σχολείο 

1
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του σχολείου μπορεί να 

δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του; 

 

 

1
ος

 θεματικός άξονας: Η πολυπολιτισμικότητα/διαπολιτισμικότητα στο σύγχρονο 

ελληνικό σχολείο 

2
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι είδους προβλήματα δημιουργεί; 
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1
ος

 θεματικός άξονας: Η πολυπολιτισμικότητα/διαπολιτισμικότητα στο σύγχρονο 

ελληνικό σχολείο 

3
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα; 

 

 

1
ος

 θεματικός άξονας: Η πολυπολιτισμικότητα/διαπολιτισμικότητα στο σύγχρονο 

ελληνικό σχολείο 

4
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιο το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη μετάβαση από την 

πολυπολιτισμικότητα στη διαπολιτισμικότητα; 
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1
ος

 θεματικός άξονας: Η πολυπολιτισμικότητα/διαπολιτισμικότητα στο σύγχρονο 

ελληνικό σχολείο 

5
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Έχετε την αρωγή των γονέων όταν κρίνετε ότι τη χρειάζεστε σε 

προκύπτοντα διαπολιτισμικά προβλήματα;  

 

 

2
ος

 θεματικός άξονας: Διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας 

6
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Σε ποιον βαθμό πρέπει να παρέχετε ηθικές και παρακινητικές 

ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς;  
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2
ος

 θεματικός άξονας: Διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας 

7
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Σε ποιον βαθμό οι σχέσεις σας με τους εκπαιδευτικούς πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από αμοιβαία υποστηρικτικότητα;  

 

 

 

2
ος

 θεματικός άξονας: Διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας 

8
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Θεωρείτε καθοριστικής σημασίας την ύπαρξη οράματος από 

μέρους σας για τη διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας; 
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3ος θεματικός άξονας: Δόμηση Σχολικής διαπολιτισμικής κουλτούρας 

11
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Θεωρείται ότι μια διαπολιτισμική σχολική κουλτούρα θα 

μπορούσε να επηρεάσει τη στάση της σχολικής κοινότητας; 

 

 

 

4
ος

 θεματικός άξονας: Η αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων 

12
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Πόσο εύκολη/δύσκολη είναι η προσαρμογή σε διαπολιτισμικούς 

κανόνες λειτουργίας της σχολικής μονάδας 
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4
ος

 θεματικός άξονας: Η αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων 

12
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Με ποιον τρόπο κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να γίνεται η 

διαχείριση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων από τον διευθυντή; 

  

 

 

4
ος

 θεματικός άξονας: Η αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων 

13
ο
 ΕΡΩΤΗΜΑ: Με ποιον τρόπο πρέπει να γίνεται η αντιμετώπιση των 

διαπολιτισμικών συγκρούσεων από τον διευθυντή; 

 


