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Περίληψη 

H αποτελεσματική διοίκηση ενός σχολείου είναι μια πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία. 

Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στον χρόνο του διευθυντή και μια θεμελιώδης πρόκληση που 

αντιμετωπίζει είναι, πώς θα κατανείμει το χρόνο του στις πολλαπλές και συχνά 

ανταγωνιστικές απαιτήσεις του ρόλου του. Ο διευθυντής τα τελευταία χρόνια με τις 

αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα επιφορτίζεται με ολοένα και περισσότερες ευθύνες και 

καθήκοντα, απ’ ότι στο παρελθόν. Αρκετοί συνδέουν την καλή διαχείριση του χρόνου με 

την εστίαση σε υψηλής προτεραιότητας ζητήματα και με την αύξηση του χρόνου που 

μπορεί να αφιερώνει ο διευθυντής στον παιδαγωγικό του ρόλο.  

Σε γενικές γραμμές, η επιτυχία κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού εξαρτάται από τη διοίκηση 

και από τις ικανότητες της. H ικανότητα του σχολικού διευθυντή να υλοποιεί τους 

προκαθορισμένους στόχους μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια καθώς και ένα υψηλό 

επίπεδο αυτό αποτελεσματικότητας, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για μια 

επιτυχημένη ηγεσία. Αρκετές έρευνες κυρίως στο εξωτερικό, έχουν εκπονηθεί σχετικά με 

την αυτό-αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, καμιά όμως δεν την ερευνά σε συνάρτηση 

με τη διαχείριση χρόνου. Στην Ελλάδα, μόλις τα τελευταία χρόνια και ως επί το πλείστον 

στον ιδιωτικό τομέα των επιχειρήσεων, έχει αρχίσει να απασχολεί τους επιστήμονες το 

ζήτημα αυτό. Όμως η σπουδαιότητα του κλάδου της εκπαιδευτικής ηγεσίας, επιβάλλει  να 

εξεταστεί σε βάθος ο συγκεκριμένος όρος, διότι θα προκύψουν σημαντικά οφέλη σε ένα 

τόσο νευραλγικό κομμάτι της εκπαίδευσης, όπως είναι η εκπαιδευτική ηγεσία. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει ποιες τεχνικές διαχείρισης 

χρησιμοποιούν οι διευθυντές και ποιο είναι τα επίπεδα  αυτό-αποτελεσματικότητας τους. 

Διερευνάται επίσης αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των τεχνικών διαχείρισης χρόνου και της 

αυτό-αποτελεσματικότητας του σχολικού διευθυντή. Τέλος, εξετάζεται αν επηρεάζουν τα 

δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, την  αυτο-αποτελεσματικότητα και τις τεχνικές 

διαχείρισης χρόνου των σχολικών διευθυντών. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν ότι οι σημερινοί σχολικοί διευθυντές 

χρησιμοποιούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις τεχνικές διαχείρισης χρόνου ενώ το επίπεδο  

αυτό-αποτελεσματικότητάς τους είναι αρκετά υψηλό. Από τους ελέγχους που έγιναν 

φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συνολικής διαχείρισης 

του χρόνου και της συνολικής αυτο-αποτελεσματικότητας, με μέτρια μεταξύ τους σχέση. 

Ως προς τα δημογραφικά διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες διευθύντριες, έχουν μεγαλύτερες 

ικανότητες σε συγκεκριμένες τεχνικές διαχείρισης χρόνου, ενώ όσο αυξάνονται τα χρόνια 

προϋπηρεσίας κάποιου ως διευθυντή και όσο μεγαλώνει ο αριθμός των εκπαιδευτικών που 
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υπάρχουν στο σχολείο που υπηρετεί, αυξάνεται και η αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητάς 

του. Τέλος, στατιστικά σημαντικές σχέσεις βρέθηκαν μεταξύ της περιοχής του σχολείου, τα 

χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση και στη θέση ευθύνης, τον αριθμό των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου που υπηρετεί, με διάφορους παράγοντες της 

διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας.  

Λέξεις κλειδιά: διαχείριση χρόνου, αυτο-αποτελεσματικότητα, σχολικοί διευθυντές 
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Abstract 

 

Effective’s school management is a complex and demanding process. There are many 

limitations to the principals’ time and a fundamental challenge they face is how to allocate 

their time to the multiple and often competing demands of their role. In recent years, the 

school principal, has been given more responsibilities and duties than in the past, mainly 

due to the changes that occurred in the education system. There is a strong connection 

between effective time management and focusing on high priority issues with increasing the 

amount of time that principals devote to their pedagogical role. 

In general, the success of any educational organization depends on its management and its 

capabilities. The ability of the school principal to accomplish predetermined goals within 

specific time frames as well as a high level of self-sufficiency are essential prerequisites for 

successful leadership. Many surveys, mainly overseas, have been conducted on employee 

self-sufficiency, but none on time management. In Greece, just in recent years and mostly in 

the private business sector, the issue of self-sufficiency has begun to concern scientists. But 

the importance of the educational leadership industry requires that this term be considered in 

depth because it will bring significant benefits to such a neuralgic part of education as 

educational leadership. 

The purpose of this paper is to investigate what management techniques are used by 

managers and their level of self-sufficiency. It also investigates whether there is a 

correlation between time management techniques and school principal self-efficacy. Finally, 

it examines whether they influence the participants' demographics, self-efficacy, and time 

management techniques. 

The results of the research show that current school principals are making good use of time 

management techniques while their level of self-sufficiency is quite high. Statistical analysis 

conducted show that there is a statistically significant correlation between total time 

management and total self-efficacy, with a moderate relationship between them. In terms of 

demographics, it has been found that female directors have greater competence in specific 

time management techniques, and as the number of years of service as a principal increase 

and the number of teachers in the school they serve increases, their sense of self-efficacy 

increases as well. Finally, statistically significant relationships were found between the 

school district, years of education and responsibility, the number of teachers and students, 

with various factors of time management and self-sufficiency. 

Key words: time management, self efficacy, school principal 
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Εισαγωγή 

 

Η ορθή και παραγωγική χρήση του χρόνου είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα στο χώρο της 

διοίκησης γενικά, αλλά και της εκπαιδευτικής διοίκησης ειδικά. Προϋποθέτει τη γνώση και 

τη χρήση τεχνικών και δεξιοτήτων, ο οποίες θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

άσκηση μιας επιτυχούς σχολικής διοίκησης. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο χρόνος είναι ο πιο 

σημαντικός πόρος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα κι αν καλείται κανείς να εκτελέσει. Από 

τις πρωταρχικές, έως και τις πιο σύγχρονες θεωρίες διοίκησης, ο χρόνος εξακολουθεί να 

παραμένει ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας 

εργασίας. Οποιαδήποτε δραστηριότητα οδηγείται σε επιτυχία με την κατάλληλη κατανομή 

του χρόνου. 

Σε μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας, ο χρόνος γίνεται αντιληπτός ως ένας πόρος που απαιτεί 

αποτελεσματική διαχείριση και εξαιτίας αυτής της αντίληψης έχει δημιουργηθεί η έννοια 

της διαχείρισης του χρόνου. Η διαχείριση χρόνου  αποτελεί μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης 

διοίκησης. Σύμφωνα με την Wikipedia, η διαδικασία της διαχείρισης του χρόνου, περιέχει 

ένα φάσμα από δεξιότητες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την 

ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών, σχεδίων και στόχων. Περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο 

δραστηριοτήτων, όπως ο προγραμματισμός, η κατανομή, ο καθορισμός στόχων, η εποπτεία, 

η οργάνωση και οι προτεραιότητες. 

Αρχικά η διαχείριση χρόνου αφορούσε μόνο τον τομέα των επιχειρήσεων. Με το πέρασμα 

των χρόνων όμως, επεκτάθηκε με διαφορετικό βεβαία τρόπο και σε άλλους τομείς όπως 

αυτόν της εκπαίδευσης. Το σχολείο, όπως και οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, έχει τα δικά 

του μοναδικά χαρακτηριστικά, μέσα στα οποία ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

προσαρμοστούν και να προσαρμόσουν τη χρήση χρόνου. 

Στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου οι σχολικοί διευθυντές προσπαθούν να 

ισορροπήσουν ανάμεσα στη διοίκηση της εκπαίδευσης και στην εκπαιδευτική ηγεσία, αφού 

έχουν ενεργό ρόλο και λόγο στη διαμόρφωση και την εκτέλεση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Ακόμα λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ του σχολείου, της τοπικής 

κοινότητας και της Κεντρικής Διοίκησης. Αποτελούν δηλαδή έναν συνδυασμό διοικητή, 

μεσίτη, οικονομικού διαχειριστή, αναζητητή χορηγών και εκπαιδευτικού ηγέτη. Για να  

καταφέρουν όλα τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές 

είναι η γνώση και η χρήση αναπτυγμένων δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου (Akomolafe & 

Oluwatimehin, 2013.Ekundayo & Kolawole, 2013.Grissom, Loeb & Mitani, n.d.). Βεβαία 

εδώ πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι σύμφωνα με τους Lee και Hallinger (2012), 
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η χρήση και η κατανομή του χρόνου ποικίλει σε όλες τις κοινωνίες ανάλογα με τα 

οικονομικά, κοινωνικό πολιτισμικά και θεσμικά χαρακτηριστικά τους. 

Οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας, έρχονται να επιβεβαιώσουν την παραπάνω 

έρευνα. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διαφέρει σημαντικά από εκείνα των λεγόμενων 

δυτικών κοινωνιών. Εδώ ο διευθυντής έχει να αντιμετωπίσει ένα συγκεντρωτικό και 

γραφειοκρατικό σύστημα, στο οποίο έχει πολύ λίγα περιθώρια απόκλισης και αυτενέργειας. 

Παρ όλο που ο Έλληνας διευθυντής έχει πάρα πολλούς ρόλους, ωστόσο, λόγω της 

γραφειοκρατίας περιορίζεται στη διεκπεραίωση έκτακτων διοικητικών και διδακτικών 

καθηκόντων (Δαλκαβούκη 2012,Λούης & Ιωάννου χ.χ.,Παπαϊωάννου 2009,Τσαντάκης 

2014). Στην Κύπρο, σύμφωνα με την Geraki (2014), οι σχολικοί διευθυντές υιοθετούν τον 

ρόλο του καινοτόμου, του συμβούλου, του επιτηρητή και του διοργανωτή, ενώ δεν δίνουν 

σημασία σε εκείνον του παιδαγωγικού συντονιστή και του μέντορα. 

Η συντριπτική πλειοψηφία όμως των διευθυντών και στην Ελλάδα και στην Κύπρο 

δηλώνουν εναγωνίως ότι ο χρόνος δεν τους φτάνει για να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις 

τους με αποτέλεσμα να δουλεύουν πολύ περισσότερε από το εργασιακό τους ωράριο 

(Δαρβούδης 2015,Λούκα 2009,Κουάλη 2012,Παπαντωνίου 2011). Γι αυτό το λόγο 

θεωρήθηκε εξαιρετικά σημαντικό να διερευνηθεί στην παρούσα εργασία, εάν και κατά 

πόσο οι Έλληνες διευθυντές γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τεχνικές διαχείρισης χρόνου και 

αν αυτό σχετίζεται με το κατά πόσο έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση της αυτo-

αποτελεσματικότητας. 

Σύμφωνα με την κοινωνικό γνωστική θεωρία του Bandura, η αυτo-αποτελεσματικότητα 

είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της αυτορρύθμισης. Ο ίδιος την ορίζει ως την πίστη 

του ατόμου στις ικανότητές του να οργανώνει και να εκτελεί μια σειρά από δράσεις 

προκειμένου να παράγει αποτελέσματα (Bandura, 1997). Αποτελεί  δομικό συστατικό της 

επιτυχημένης ηγεσίας και ειδικότερα της σχολικής ηγεσίας. 

 Η  αυτo-αποτελεσματικότητα είναι ένα ζήτημα που ενώ έχει ερευνηθεί στην Ελλάδα σε 

διάφορους κλάδους όπως σε αυτόν των επιχειρήσεων, σε ότι αφορά όμως την εκπαίδευση, 

οι έρευνες είναι λιγοστές. Επιπρόσθετα, ύστερα από ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας δεν 

διαπιστώθηκε καμία αναφορά για την διαχείριση χρόνου σε σχέση με την  αυτo-

αποτελεσματικότητα στον τομέα της σχολικής ηγεσίας. Κύριος στόχος λοιπόν της 

παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του τρόπου που διαχειρίζονται τον χρόνο οι σχολικοί 

διευθυντές και η σχέση του με το επίπεδο αυτo-αποτελεσματικότητάς τους. 

Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει: 

1)Ποιες είναι οι τεχνικές διαχείρισης χρόνου των διευθυντών ή αλλιώς ποιες τεχνικές 

διαχείρισης χρόνου χρησιμοποιούν;. 
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2) Ποια είναι τα επίπεδα της αυτo-αποτελεσματικότητας των διευθυντών; 

3) Υπάρχει σχέση (συσχέτιση) μεταξύ των τεχνικών διαχείρισης χρόνου και της αυτo-

αποτελεσματικότητας του σχολικού διευθυντή; 

4) Επηρεάζουν τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, την αυτo-

αποτελεσματικότητας και τις τεχνικές διαχείρισης χρόνου των σχολικών διευθυντών; 

Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια. Το πρώτο περιλαμβάνει το θεωρητικό 

υπόβαθρο για τις έννοιες του χρόνου και τις διαχείρισής του. Αρχικά δίνεται ο ορισμός του 

χρόνου γενικά και στη συνέχεια, ο ορισμός και η ιστορία της διαχείρισης του χρόνου και η 

σχέση της με την εκπαιδευτική ηγεσία. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα 

νομοθετημένα καθήκοντα και υποχρεώσεις του σχολικού διευθυντή της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ώστε να γίνει αντιληπτός ο εξαιρετικά μεγάλος όγκος τους και η 

αναγκαιότητα εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης του χρόνου. Στο τέλος του συγκεκριμένου 

κεφαλαίου, καταγράφονται οι σημαντικότερες τεχνικές διαχείρισης χρόνου που 

αναφέρονται στην παγκόσμια βιβλιογραφία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση της αυτo-

αποτελεσματικότητας, η οποία αποτελεί αδιαμφισβήτητη προϋπόθεση για την επιτυχή 

ηγεσία. Στο πρώτο κομμάτι γίνεται αναφορά στην αυτο-αποτελεσματικότητα ως δομικό 

συστατικό της κοινωνικό γνωστικής θεωρίας του Albert Bandura και στο δεύτερο στη 

σχέση της με την εκπαιδευτική ηγεσία.  

Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει την ερευνητική επισκόπηση τόσο της διεθνής όσο και της 

εγχώριας βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα στα τρία πρώτα υποκεφάλαια έχουν καταγραφεί 

διεθνείς έρευνες που αφορούν τη διαχείριση του χρόνου των σχολικών ηγετών, την αυτo-

αποτελεσματικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης και κάποιες που έχουν διεξαχθεί σε σχέση 

με τη διαχείριση χρόνου και την αυτo-αποτελεσματικότητα στον ευρύτερο χώρο της 

εκπαίδευσης. Στο τελευταίο υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά σε μελέτες που διεξήχθησαν σε 

Ελλάδα και Κύπρο για τα συγκεκριμένα θέματα.    

Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο που περιγράφει το σκοπό της έρευνας, τη μεθοδολογία, το 

δείγμα, τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της. 

Στο πέμπτο  κεφάλαιο καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας,  και τέλος στο έκτο 

και έβδομο κεφάλαιο ακολουθούν η συζήτηση για τα αποτελέσματα της έρευνας, τα 

συμπεράσματα που απορρέουν τόσο από το θεωρητικό όσο και από το ερευνητικό κομμάτι 

της εργασίας, οι  προτάσεις για το μέλλον και οι περιορισμοί  της έρευνας. Στο τέλος 
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παρατίθεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε και το παράθεμα με το ερωτηματολόγιο 

και τις επιστολές προς τους διευθυντές που επρόκειτο να τα συμπληρώσουν. 

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Χρόνος: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

 

Ο άνθρωπος από την προϊστορική εποχή ακόμα διατύπωσε την έννοια του χρόνου 

παρατηρώντας τις αλλαγές των φαινομένων γύρω του. Η πρώτη υποδιαίρεση που 

ανακάλυψε ήταν η εναλλαγή ημέρας και νύχτας. 

Ο χρόνος κυλάει εξαιρετικά γρήγορα και ανεπαίσθητα, αποτελώντας ρυθμιστικό παράγοντα 

κάθε έργου και δραστηριότητας που επιτελείται. Όπως υποστήριξε ο Marsel Proust 

«θεωρητικά όλοι γνωρίζουμε ότι η γη περιστρέφεται, αλλά στην πράξη δεν το 

αντιλαμβανόμαστε. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με το χρόνο στη ζωή μας» 

(Proust,2009:48).  

 Στο Λεξικό της Οξφόρδης ο χρόνος ορίζεται ως «η ακαθόριστη κίνηση της ύπαρξης και των 

γεγονότων στο παρελθόν, το παρόν, και το μέλλον, θεωρούμενη ως σύνολο». 

Γενικά χρόνος χαρακτηρίζεται η ακριβής μέτρηση μιας διαδικασίας από το παρελθόν στο 

μέλλον (“time,” n.d.).  

Σύμφωνα με τον Ugwulashi (2011), ο χρόνος είναι ένα σύστημα μέτρησης, που 

χρησιμοποιείται για να οριοθετήσει τη σειρά των γεγονότων, να συγκρίνει το μεσοδιάστημα 

και τη διάρκειά τους και να προσδιορίσει τις αλλαγές που συμβαίνουν. Ο χρόνος δεν 

παραμένει στατικός, αλλά είναι μια εξελισσόμενη έννοια, η οποία συνεχώς αλλάζει καθώς 

ζούμε και φέρνουμε εις πέρας τις καθημερινές μας ασχολίες. Για την Nwaiwu (2000), ο 

χρόνος είναι αυτό που συμβαίνει ανάμεσα στην αρχή και στο τέλος μιας διαδικασίας και 

δεν μπορεί να αποθηκευθεί παρά μόνο να δαπανηθεί. Ο χρόνος σύμφωνα με τον Covey 

(2009), είναι ένας από τους πολυτιμότερους πόρους (recources) στο μοντέρνο κόσμο. 

Χωρίς τον χρόνο δεν υπάρχει πρόοδος. Είναι ένα προσόν που δίνεται στον καθένα και δεν 

μπορούμε ούτε να τον συλλέξουμε ούτε να τον αποθηκεύσουμε. Τέλος, ο Nnuola(2012), 

τον ορίζει σαν μια άυλη, περιορισμένη πηγή που τελειώνει γρήγορα. Αφού περάσει, δεν 

μπορεί να αποθηκευθεί,, ούτε να ανακληθεί για χρήση  

Πολλοί πολιτισμοί έχουν τους δικούς τους τρόπους και τη δική τους φιλοσοφία για τον 

χρόνο. Στην ελληνική μυθολογία ο Κρόνος είναι η προσωποποίηση του Χρόνου, ο οποίος 
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τρώει τα παιδιά του, δηλαδή τα γεγονότα του παρελθόντος, εξαφανίζοντάς τα από τη μνήμη 

των ανθρώπων (Κουτρουβίδης, χ.χ.). 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο χρόνος χωρίζεται σε δύο διαστάσεις, οι οποίες δεν έχουν 

φυσική υπόσταση: το παρελθόν και το μέλλον, δηλαδή αυτό που έχει περάσει και αυτό που 

δεν έχει έρθει ακόμα. Υπάρχει και μια τρίτη διάσταση, το παρόν. Το παρόν είναι το χωρίς 

διάρκεια χρονικό σημείο, στο οποίο το παρελθόν συναντά το μέλλον. Δρα επίσης και ως 

ένα όριο ανάμεσα στα προηγούμενα και στα μεταγενέστερα συμβάντα και καθιστά αδύνατη 

την εμφάνισή τους (Μέλλη, 2007). 

Μέχρι το 1884, η ανθρωπότητα δεν είχε για να δημιουργήσει ένας κοινό κώδικα για τη 

μέτρηση του χρόνου. Τη χρονιά εκείνη και για εμπορικούς κυρίως λόγους αποφασίστηκε, ο 

χρόνος να μετριέται με κοινό σημείο αναφοράς την ώρα Γκρίνουιτς ή GMT( Greenwich 

Mean Time). Το Γκρίνουιτς είναι περιοχή του Λονδίνου από όπου περνάει ο πρώτος 

μεσημβρινός της γης. Κάθε περιοχή της γης διαφοροποιείται κατά μία ή περισσότερες ώρες 

μπρος ή πίσω, ανάλογα με τον αριθμό των μεσημβρινών που απέχει από το Γκρίνουιτς. 

Το 1905 ο Αϊνστάιν δημοσιεύει σε ηλικία μόλις 26 χρονών, τη θεωρία του για τη 

σχετικότητα του χρόνου και αλλάζει για πάντα τον τρόπο που η ανθρωπότητα τον 

αντιλαμβάνεται. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η ακριβής χρονική διάρκεια μεταξύ δύο 

καθορισμένων γεγονότων, εξαρτάται από το πώς συμπεριφέρεται ο παρατηρητής. Το 

χρονικό διάστημα μεταξύ δύο χτυπημάτων του ρολογιού ίσως είναι μια ώρα αν κάθεται 

κάποιος ακίνητος, αλλά θα είναι μικρότερο από μια ώρα εάν κινείται. Η χρονική διαφορά 

είναι απειροελάχιστη –μόλις μερικές εκατοντάδες εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου-  

ώστε να γίνει αντιληπτή από τον κοινό ανθρώπινο νου. Ωστόσο, μπορεί να μετρηθεί από 

σύγχρονα ρολόγια.  

Αλλά και στη σύγχρονη εποχή, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς 

αντιλαμβάνονται οι σύγχρονες κοινωνίες την έννοια του χρόνου. Για τους περισσότερους 

κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ο χρόνος είναι χρήμα και εκτός από 

πολύτιμος, τις περισσότερες φορές είναι και ελάχιστος, ενώ η αντίληψή τους γι αυτόν είναι 

γραμμική: παρελθόν, παρόν, μέλλον. Το παρόν είναι αυτό και μόνο που μπορεί να 

εκμεταλλευτεί κανείς για να έχει κάποιο αποτέλεσμα στο άμεσο μέλλον. Την ίδια γραμμική 

αντίληψη για το χρόνο έχουν ακόμη οι Αγγλοσαξωνικές χώρες, η Ελβετία, η Γερμανία, η 

Ολλανδία, η Αυστρία και οι χώρες της Σκανδιναβίας. Επιπλέον, αυτές οι κοινωνίες 

ονομάζονται μονοχρονικές. Αυτό σημαίνει ότι προτιμούν να κάνουν μόνο ένα πράγμα τη 

φορά, να επικεντρώνονται σε αυτό και να το εκτελούν μέσα σε καθορισμένο πρόγραμμα. 

Πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο είναι πιο αποτελεσματικοί. Αντίθετα οι κάτοικοι της 

νότιας Ευρώπης, είναι πολύ δραστήριοι και ενεργητικοί. Όσο πιο πολλά πράγματα κάνουν 

ταυτόχρονα, τόσο πιο ευτυχισμένοι και «γεμάτοι» νιώθουν. Είναι υπερδραστήριοι, ενώ δεν 
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ενδιαφέρονται για προγράμματα και για ακρίβεια. Ορισμένοι πολιτισμοί της Ανατολής 

βλέπουν την έννοια του χρόνου ως κάτι κυκλικό. Κάθε μέρα ο ήλιος ανατέλλει και δύει, οι 

άνθρωποι γεννιούνται μεγαλώνουν και πεθαίνουν. Γι αυτές τις κοινωνίες, ο χρόνος δεν είναι 

ένα σπάνιο αγαθό.  Συνηθίζουν άλλωστε να λένε ότι «όταν ο Θεός έφτιαξε το χρόνο, 

έφτιαξε μπόλικο από αυτόν» (Lewis, 2014). 

Όπως και να αντιλαμβάνεται κανείς τον χρόνο, είναι γεγονός ότι σε όλο τον πλανήτη το 

βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς, γιορτάζεται η έλευση του νέου έτους με κάθε 

είδους τελετουργικά (γιορτές, εξαγνισμός, προσευχή). Η κεντρική ιδέα ανεξάρτητα από την 

κάθε θρησκευτική πίστη, είναι η αυτοκριτική και ο απολογισμός σε ετήσια βάση. Και 

σκοπός της είναι να μας θυμίζει πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος και πόσο γρήγορα περνάει. 

 

1.2 Διαχείριση του Χρόνου 

1.2.1 Ιστορική προσέγγιση 

 

Οι πρώτες αναφορές στη διαχείριση του χρόνου προέρχονται από τα συγγράμματα των 

Βενεδικτίνων μοναχών, οι οποίοι έκαναν ένα είδος προγραμματισμού των δραστηριοτήτων 

τους τουλάχιστον από τον 6ο αιώνα μ.Χ. Όμως με το πέρασμα των αιώνων και καθώς οι 

κοινωνίες γίνονται πιο δομημένες και οργανωμένες, καμία μελέτη δεν είχε γίνει για το πώς 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο στο έπακρο. Μέχρι τον δέκατο τέταρτο αιώνα 

δεν υπήρχαν ρολόγια σε τακτική χρήση, και αυτή η κατάσταση παρέμεινε μέχρι το τέλος 

του δέκατου έβδομου αιώνα, όταν η τεχνολογία αναπτύχθηκε αρκετά ώστε να παράγει 

αξιόπιστα ρολόγια. Η ευρεία χρήση των ρολογιών δεν ήταν διαδεδομένη μέχρι τον δέκατο 

όγδοο αιώνα (History and Principle of Time Management,n.d.). Έως τότε, οι περισσότεροι 

άνθρωποι ζούσαν απλές μονοδιάστατες ζωές ως μικροκαλλιεργητές, ψαράδες ή τεχνίτες και 

η εργασία τους εξαρτιόταν από φυσικές δυνάμεις όπως ο ήλιος και ο άνεμος. Για 

παράδειγμα, οι  ώρες της ημέρας με φως, καθόριζαν τις ώρες εργασίας, ενώ οι δύσκολες 

καιρικές συνθήκες, ανάγκαζαν τους ανθρώπους να την διακόψουν. Σημεία αναφοράς του 

χρόνου ήταν ο ήλιος, το φεγγάρι, το φως και το σκοτάδι. 

 

Η Βιομηχανική Επανάσταση και οι μεταγενέστερες εξελίξεις επέτρεψαν στους ανθρώπους 

να αξιοποιήσουν τη φύση για τους δικούς τους σκοπούς. Μεγάλα μηχανήματα μέσα σe 

κλειστούς χώρους εργοστασίων, έδωσαν τέλος στην εξάρτηση από τον καιρό, και η 

εφεύρεση της ηλεκτρικής ενέργειας και η ανάπτυξη του τεχνητού φωτισμού κατέστησε 

ασήμαντη την έννοια των ημερήσιων ωρών .Η εφεύρεση των μηχανικών ρολογιών 

επέτρεψε τη διαχείριση του χρόνου, αλλά η έννοιά της ήταν ακόμα διαφορετική από αυτό 

που είναι σήμερα.  
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Η έννοια της διαχείρισης του χρόνου άρχισε να αποκτά ώθηση τον 19ο αιώνα λόγω πολλών 

παραγόντων. Οι εξελίξεις στη Βιομηχανική Επανάσταση οδήγησαν σε στροφή της 

οικονομίας από αγροτική σε βιομηχανική και έθεσαν την ανάγκη της σωστής διαχείρισης 

του χρόνου, αφού η επιτυχία στη νέα παγκόσμια τάξη εξαρτιόταν από την έγκαιρη 

παραγωγή αγαθών. Η ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η εφεύρεση του 

τηλεγράφου και η επακόλουθη εξάπλωση των σιδηροδρόμων, απαιτούσαν την ακριβή 

τήρηση του χρόνου  Οι φωτισμένες ιδέες των επιστημόνων όπως ο Isaac Newton, άρχισαν 

να κερδίζουν έδαφος. Οι ιδέες του σχετικά με την πειθαρχημένη λειτουργία του σύμπαντος, 

επηρέασαν έντονα τη σκέψη και την επιστήμη της εποχής και οι άνθρωποι άρχισαν επίσης 

να πειθαρχούν χρονικά τη ζωή τους. 

Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος θεωρείται συχνά ως ο πατέρας της διαχείρισης κυρίως του 

προσωπικού χρόνου, αφού σε αυτόν αποδίδονται οι απόψεις όπως «ο χρόνος είναι χρήμα» 

και «ο χρόνος είναι το υλικό από το οποίο γίνεται η ζωή». Εμπνευσμένη από τέτοιους ηγέτες 

η κοινωνία αρχίζει να δίνει προσοχή στην αξία της χρήσης των ρολογιών. Κατά τη δεκαετία 

του 1830-1840 τα σχολεία άρχισαν να επιβάλλουν την ακρίβεια, να οργανώνουν ώρες 

διδασκαλίας και μαθήματα με το ρολόι και να τιμωρούν την καθυστέρηση. 

Η ιστορία της διαχείρισης του χρόνου προέκυψε τον 20ό αιώνα και είναι παράλληλη με την 

εξέλιξη της επιστήμης της διοίκησης, όπου πολλοί θεωρητικοί αυτής της περιόδου 

προσπάθησαν να κατανοήσουν τον καλύτερο τρόπο για την διεύθυνση των επιχειρήσεων. 

Ένας από τους πρώτους από αυτούς τους θεωρητικούς ήταν ο Frederick Winslow Taylor. Ο 

ίδιος και οι συνεργάτες του ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που μελέτησαν την παραγωγή με  

επιστημονικές διαδικασίες. Η φιλοσοφία του Taylor επικεντρώθηκε στην πεποίθηση ότι η 

προσπάθεια των ανθρώπων να δουλέψουν όσο το δυνατόν σκληρότερα δεν ήταν τόσο 

αποτελεσματική, όσο η βελτιστοποίηση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η δουλειά. 

Υποστήριξε ότι η αιτία της αναποτελεσματικότητας των εργαζομένων ήταν ότι δεν είχαν 

κίνητρο να εργαστούν γρηγορότερα. Καθιέρωσε τους στόχους εργασίας και το ύψος της 

πληρωμή των εργαζομένων ανάλογα με τους στόχους που εκπληρώθηκαν. Αυτό επέτρεψε 

την καλύτερη χρήση του χρόνου και έγινε η βάση για τις σύγχρονες προσεγγίσεις 

διαχείρισής του (Nayab, nd.) 

Σήμερα, υπάρχουν εκατοντάδες προσεγγίσεις διαχείρισης χρόνου αφού οι ανάγκες της 

ταυτόχρονης  διεκπεραίωσης πολλαπλών καθηκόντων και της εξισορρόπησης μεταξύ της 

εργασίας και του προσωπικού χρόνου, δίνουν περισσότερη έμφαση στη διαχείριση του 

χρόνου από ποτέ. 
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Ο Stephen R. Covey, συγγραφέας του μπεστσέλερ "Τα πρώτα πρώτα πράγματα", όπως 

αναφέρεται στους Green και Skinner (2005), έχει κατηγοριοποιήσει τη μεταγενέστερη, μετά 

τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξέλιξη της διαχείρισης του χρόνου σε τέσσερις γενιές: 

1. Πρώτη γενιά: Η πρώτη γενιά βασίζεται σε υπενθυμίσεις και ειδοποιήσεις με βάση το 

ρολόι. 

2. Δεύτερη γενιά: Η δεύτερη γενιά επικεντρώνεται στον προγραμματισμό και τον 

καθορισμό των χρονικών στόχων. 

3. Τρίτη γενιά: Η τρίτη γενιά της διαχείρισης του χρόνου, έχει ως στόχο να δώσει 

προτεραιότητα σε διάφορα καθήκοντα. 

4. Τέταρτη γενιά: Η τέταρτη γενιά της προσέγγισης διαχείρισης χρόνου είναι η σύγχρονη 

προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση, όπως και η προσέγγιση της τρίτης γενιάς, στοχεύει στην 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων με βάση τη σημασία του έργου και όχι το επείγον. Αυτή η 

προσέγγιση επικεντρώνεται επίσης στην αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εργαλείων 

διαχείρισης χρόνου (Green & Skinner,2005). 

 

1.2.2 Σύγχρονη Οριοθέτηση 

 

Η σημερινή δυτική κοινωνία είναι εξαρτημένη από το χρόνο και γι’ αυτό απαιτεί τη σωστή 

και αποτελεσματική διαχείρισή του. Για τους περισσότερους ανθρώπους η διαχείριση του 

χρόνου είναι μία θεμελιώδης ικανότητα, για να απολαμβάνουν μια ανεξάρτητη ζωή. 

Σύμφωνα με τους White, Riley και Flom (2013), για μερικούς η πρόκληση είναι να 

εκπληρώσουν πολλές ευθύνες και αρμοδιότητες σ’ ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Έτσι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ημερολόγια, σημειωματάρια και μια πληθώρα άλλων 

εργαλείων και στρατηγικών, ώστε να διαχειριστούν το χρόνο τους πιο αποτελεσματικά. 

Από την άλλη πλευρά, σε θεωρητικό επίπεδο έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί για το τι 

είναι διαχείριση χρόνου. Η Claessens, Eerde, Rutte και Roe (2007), ύστερα από μελέτη σε 

32 επιστημονικές εργασίες για τη διαχείριση χρόνου που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1982 έως 

2004, θεωρούν ότι ο όρος «διαχείριση χρόνου» (time management), είναι παραπλανητικός, 

εφόσον δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μια τόσο αφηρημένη έννοια. Μπορούμε μόνο να 

ρυθμίσουμε το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς σε σχέση με το χρόνο. Καταλήγουν λοιπόν 

στο συμπέρασμα, ότι «η διαχείριση του χρόνου είναι η εκδήλωση συμπεριφορών που 

αποσκοπούν στην αποτελεσματική χρήση του χρόνου για την εκτέλεση ορισμένων 

στοχοθετημένων δραστηριοτήτων» (Claessens et al., 2007:262). Αυτός ο ορισμός 

υπογραμμίζει ότι η διαχείριση του χρόνου δεν είναι ο σκοπός, αλλά πρέπει πάντοτε να 
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συνυπάρχει και με συμπεριφορές που θα έχουν σκοπό την επίτευξη στόχων. Αυτές οι 

συμπεριφορές περιλαμβάνουν: 1) Συμπεριφορές αξιολόγησης του χρόνου, οι οποίες θα 

αξιοποιούν και τις τρεις διαστάσεις τού (παρελθόν, παρόν, και μέλλον), προκειμένου να 

τοποθετηθούν με σωστή χρονολογική σειρά τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν. 

2) Οργανωτικές συμπεριφορές οι οποίες είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό των στόχων, 

τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό προτεραιοτήτων που θα οδηγήσουν στην 

αποτελεσματική χρήση του χρόνου. 3) Τέλος η παρακολούθηση των συμπεριφορών, που 

στοχεύει στην παρατήρηση της διαχείρισης του χρόνου, ώστε τα καθήκοντα να εκτελούνται 

ομαλά χωρίς να υπάρχουν διακοπές από τρίτους. 

Οι Akomolafe και Oluwatimehin (2013) πιστεύουν, ότι η διαχείριση χρόνου θα μπορούσε 

να θεωρηθεί, ως η ανάπτυξη μιας διαδικασίας που βοηθά κάποιον να είναι πιο παραγωγικός 

και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής του. Με άλλα λόγια, να μπορεί να χειριστεί όλες τις 

ευθύνες του, χωρίς να υποκύψει στη δυστυχία της αναβλητικότητας 

 

1.3 Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διαχείριση χρόνου 

1.3.1 Γενικά 

 

Οι υψηλές απαιτήσεις σε σχέση με τον χρόνο που μπορεί να διαθέσει κάποιος, είναι 

χαρακτηριστικό για μια πληθώρα επαγγελμάτων της εποχής μας. Όπως υποστήριξαν οι 

Britton και Glynn (όπως αναφέρεται στους Grissom, Loeb & Mitani 2015:4) «οι πνευματικά 

παραγωγικοί άνθρωποι έχουν συνήθως περισσότερα πράγματα που θα ήθελαν να κάνουν ή 

πρέπει να κάνουν, από ότι χρόνο». Αυτή η περιγραφή ισχύει για τη δουλειά των 

περισσοτέρων σχολικών διευθυντών, όπου ο μεγάλος όγκος υποχρεώσεων και ευθυνών 

καθιστά τον χρόνο πολύτιμο. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο χρόνος που έχει στη διάθεση του ο 

σχολικός διευθυντής, θα πρέπει να αξιοποιείται αποτελεσματικά. Σύμφωνα με τους Τσούνη 

και Καρακατσάνη (2015), η αποτελεσματική αξιοποίηση χρόνου είναι η προσπάθεια του 

ατόμου να επιβληθεί πρώτα στον εαυτό του, με στόχο να οργανώσει τις δραστηριότητές του 

και να ιεραρχήσει τις υποχρεώσεις του με βάση την σπουδαιότητά τους, ώστε κάποιες από 

αυτές να προηγηθούν των άλλων. Επομένως, η διαχείριση χρόνου είναι η εξεύρεση του 

τρόπου, με τον οποίο το άτομο θα διαχειριστεί τον χρόνο που έχει στη διάθεση του, για να 

γίνει αποτελεσματικό. 

Τα ακόλουθα αποτελούν βήματα που επιφέρουν την αλλαγή των συμπεριφορών και 

εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου. Αρχικά, είναι αναγκαία η 

καταγραφή των αντικειμενικών σκοπών που πρέπει να επιτευχθούν. Στη συνέχεια 

εντοπίζεται η λανθασμένη συμπεριφορά που πρέπει να αντιμετωπιστεί και καταγράφονται  
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όλες οι δράσεις για να τροποποιηθεί. Ορίζεται με ρεαλιστικό τρόπο η ημερομηνία που ο 

στόχος μπορεί να επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές καθυστερήσεις αλλά και τις 

συμπεριφορές όλων των εμπλεκομένων. Επιλέγεται ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογιστούν 

και θα μετρηθούν αντικειμενικά και ποιοτικά τα αποτελέσματα. Καθορίζεται το ποιος ή 

ποιοί θα συνδράμουν σε αυτήν την προσπάθεια, καθώς και ποια μέσα (οικονομικά, κάποιο 

συγκεκριμένο λογισμικό, εξοπλισμός, συνεργασία) θα χρησιμοποιηθούν. Τέλος 

καταγράφεται λεπτομερώς το τί θετικό ή αρνητικό έχει επιτευχθεί. Με αυτόν τον τρόπο 

δημιουργούνται συμπεριφορές αυτοπεποίθησης σχετικά με το τί πρέπει να γίνει και το πότε 

θα γίνει (Adu-Oppong,  Birikorang, Darko, & Aikins, 2014). 

Η επιτυχής πορεία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ορθό 

συντονισμό της διοίκησης. Η διοίκηση προγραμματίζει, διευθύνει, οργανώνει, ελέγχει το 

ανθρώπινο δυναμικό της, τους οικονομικούς πόρους της και αναλαμβάνει την επικοινωνία 

του οργανισμού τόσο εσωτερικά όσο και με εξωτερικούς παράγοντες. Επομένως, ο χρόνος 

συνδέεται με όλες τις λειτουργίες της διοίκησης δηλαδή τον προγραμματισμό - σχεδιασμό, 

την οργάνωση, τη διεύθυνση - καθοδήγηση και τέλος τον έλεγχο (Κουτούζης, όπως 

αναφέρεται στις Τσούνη και Καρακατσάνη, 2015). Ο σωστός προγραμματισμός είναι η 

προσπάθεια αξιοποίησης όλων εκείνων των πόρων, ώστε ο οργανισμός να είναι όσο το 

δυνατόν περισσότερο λειτουργικός και να περιορίζονται τα απρόοπτα και ο χαμένος 

χρόνος. Από μία εκπαιδευτική μονάδα δεν θα έπρεπε να λείπει και το οργανόγραμμα, το 

οποίο εξασφαλίζει  την έγκαιρη διεκπεραίωση του έργου της.  Επίσης, η διεύθυνση, ως 

καθοδηγητής, πρέπει να γνωρίζει πότε να ασκεί τον σωστό έλεγχο στην κατάλληλη χρονική 

στιγμή. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τρεις τομείς: τον οικονομικό, τον 

διδακτικό και τον διοικητικό και σε συνδυασμό με τον σωστό χρόνο, αποφεύγονται σε 

σημαντικό βαθμό τα σφάλματα και οι παραλήψεις. 

Σε επίπεδο ηγεσίας και συγκεκριμένα σε επίπεδο εκπαιδευτικής ηγεσίας, η διαχείριση 

χρόνου αποτελεί ένα πολύ καθοριστικό και αναπόσπαστο κομμάτι της. Ο ηγέτης-

διευθυντής ενός εκπαιδευτικού οργανισμού χρειάζεται να αναπτύξει στρατηγικές, ώστε να 

μεγιστοποιήσει το διαθέσιμο χρόνο, με στόχο να πετύχει όλους εκείνους τους απαραίτητους 

προσωπικούς και οργανωσιακούς στόχους (Farrell, 2015). Οι πιο συχνά αναφερόμενες 

δεξιότητες και συμπεριφορές διαχείρισης χρόνου σύμφωνα με την Hellsten (2012) είναι: α) 

η επίγνωση του χρόνου, β) ο σχεδιασμός, γ) ο καθορισμός του στόχου, δ) η τοποθέτηση 

προτεραιοτήτων, ε) ο προγραμματισμός, στ) η οργάνωση και ζ) η εφαρμογή νέων και 

βελτιωμένων χρονικών συνηθειών. 

 

Ο διευθυντής-ηγέτης ενός εκπαιδευτικού φορέα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσει, ότι η 

αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου είναι απαραίτητη ως συστατικό για την 

αντιμετώπιση των ευθυνών και την τόνωση της αξιοπιστίας του. Η διαμόρφωση χρονικών 
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πλαισίων από το διευθυντή μιας σχολικής μονάδας συμβάλλει σύμφωνα με τον Ugwulashi 

(2011): στην αποφυγή των συγκρούσεων ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού, 2) στην 

εύκολη επίτευξη των στόχων, εφόσον έχει γίνει η κατανομή τους χρονικά, 3) στη 

διευκόλυνση όλων των λειτουργιών της διοίκησης (προγραμματισμός- οργάνωση- 

διεύθυνση- έλεγχος- αξιολόγηση, 4) στο αίσθημα σιγουριάς του διευθυντή και των 

εκπαιδευτικών ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν, με αποτέλεσμα τη μείωση του εργασιακό 

άγχος. 

Οι  Ekundayo και Ajayi (2009), τονίζουν τη σπουδαιότητα της διαχείρισης χρόνου  

υπογραμμίζοντας ότι αυτή μειώνει την παρανόηση και τη σύγχυση σχετικά με τα βασικά 

καθήκοντα, δημιουργεί χρόνο και ευκαιρία για την εκτέλεση εκείνων που είναι περισσότερο 

ουσιώδη, μειώνει τις συγκρούσεις, διευκολύνει την ανάθεση καθηκόντων στο προσωπικό, 

αυξάνει την παραγωγικότητά του και τέλος, το διευκολύνει να τηρεί τις προθεσμίες 

Μολονότι δεν υπάρχουν αλάνθαστες συνταγές για την αποτελεσματική κατανομή του 

χρόνου παρά μόνο ορισμένες τεχνικές διαχείρισής του, σε γενικές γραμμές αφιερώνεται 

πολύ λίγος χρόνος από τους διευθυντές σε ουσιαστικά θέματα ηγεσίας, όπως είναι η 

εισαγωγή καινοτομιών στα σχολεία και η ενδυνάμωση του προσωπικού, ενώ ξοδεύεται 

αρκετός χρόνος σε καθημερινές και διεκπεραιωτικές εργασίες (Πασιαρδής, 2004). Γι’ αυτόν 

το λόγο, η διαχείριση του χρόνου από την πλευρά των διευθυντών θα πρέπει να 

περιλαμβάνει: τον προσδιορισμό του τι πρέπει κανείς να κάνει (καθορισμός στόχων), την 

απόφαση για το ποια γεγονότα είναι τα πιο σημαντικά (ιεράρχηση), τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με το πόσος χρόνος θα χρειαστεί για ορισμένα καθήκοντα (εκτίμηση του χρόνου), 

την προσαρμογή στις απρόοπτες αντιξοότητες και την επανεξέταση των στόχων και των 

προτεραιοτήτων σε τακτική βάση (Hellsten, 2012).  

Τέλος, όσον αφορά τα οφέλη της σωστής διαχείρισης χρόνου σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, 

έρευνες παρατήρησης σχολικών διευθυντών κατά την διάρκεια του έργου τους 

καταδεικνύουν, ότι ο χρόνος που αφιερώνεται στην οργανωτική διαχείριση (π.χ προσωπικό, 

προϋπολογισμός κτλ.) φέρνει ως αποτέλεσμα περισσότερα επιτεύγματα από τους μαθητές 

(Horng, Klasik, & Loeb, 2010). Επίσης, έχει διαπιστωθεί, ότι η επένδυση χρόνου των 

σχολικών διευθυντών σε ορισμένα καθήκοντα, τα οποία σχετίζονται με την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, συνδέεται με την άνοδο της σχολικής επίδοσης των μαθητών 

(Grissom, Loeb, & Master, 2013). 

 Ωστόσο, η εξεύρεση χρόνου με στόχο την αφιέρωση σε καθήκοντα που συνδέονται με την 

βελτίωση της επίδοσης των μαθητών είναι μια συνεχόμενη πρόκληση. Η ημέρα του 

σχολικού διευθυντή είναι συχνά ταραχώδης, γεμάτη από αναπάντεχα προβλήματα που 

απαιτούν την προσοχή της διοίκησης. Οι διευθυντές καλούνται συχνά να συναντώνται με 
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γονείς για την επίλυση προβλημάτων και ανησυχιών τους. Επίσης, τα άτομα σε διοικητικές 

θέσεις περνούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους σε προγραμματισμένες ή μη 

προγραμματισμένες συναντήσεις για την διεκπεραίωση και ολοκλήρωση διοικητικών 

καθηκόντων (Horng Klasik & Loeb, 2010).Ο Manasse (1985), όπως αναφέρεται στους 

Grissom et al. (2015:8) επισημαίνει ότι «η φύση και ο ρυθμός των γεγονότων εμφανίζονται 

συχνά να ελέγχουν τον διευθυντή και όχι το αντίστροφο». Πράγματι, έρευνες έχουν 

αποδείξει ότι από τις κυριότερες προκλήσεις της ηγεσίας για την βελτίωση του σχολικού 

ιδρύματος είναι η διαχείριση και η εξεύρεση χρόνου για την διεκπεραίωση αυτών των 

εργασιακών πιέσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο διευθυντής σχεδόν καθημερινά 

 

1.3.2 Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Καθήκοντα και Διαχείριση 

Χρόνου 

Για να γίνει αντιληπτή η σημαντικότητα της σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης του 

χρόνου, χρειάζεται να ρίξουμε μια ματιά στους νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού 

κράτους, που ορίζουν τα καθήκοντα των σχολικών διευθυντών. 

 

Το έργο των διευθυντών καθορίζεται από τον νόμο 1566 του 1985 και από την υπουργική 

απόφαση Φ.353.1/324/ 105657/Δ1/16-10-2002. Σύμφωνα με το άρθρο 27 της υπουργικής 

απόφασης ορίζεται ότι ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και 

είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός – παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό.  

Πιο συγκεκριμένα: 

« 1. Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις 

προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην 

κοινωνία. 

 2. Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να 

αποτελεί παράδειγμα. 

 3. Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά. 

 4. Διευθύνει τους εκπαιδευτικούς, συντονίζει το έργο τους και συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα 

και με πνεύμα αλληλεγγύης Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, 

αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει 

θετικά κίνητρα σε αυτούς. 
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 5. Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Τέλος, αξιολογεί τους 

εκπαιδευτικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως γνώμονα της αξιολόγησής του τους 

σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται στο άρθρο 8 παρ.4 του παρόντος.  

 Το άρθρο 28  αφορά τις γενικές αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων 

 Ο Διευθυντής και ο Προϊστάμενος σχολείου της Πρωτοβάθμιας,  συνεργάζεται με όλη την 

εκπαιδευτική κοινότητα (τα ανώτερα στελέχη, το διδακτικό προσωπικό, γονείς και μαθητές) 

για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το διδακτικό 

προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση 

ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων πολιτών.  

Ειδικότερα: 

 «1. Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους. 

 2.Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής.  

3. Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές 

εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις 

αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων. 

 4. Προωθεί, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή 

Προϊστάμενο Γραφείου και τους Σχολικούς Συμβούλους, τη λειτουργία τμημάτων Πρόσθετης 

Διδακτικής Στήριξης, Ενισχυτικής Διδασκαλίας, τάξεων υποδοχής, φροντιστηριακών 

τμημάτων, τμημάτων διευρυμένου ωραρίου, Ολοήμερου σχολείου και των λοιπών 

εκπαιδευτικών καινοτομιών και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία αυτών. 

 6. Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, όπως 

προβλέπει η νομοθεσία.  

7. Ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, για την εκπαιδευτική 

πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου. 

8. Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για την 

ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.  

9. Ενημερώνει τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς 

σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τους χορηγεί αντίγραφα των βασικών 

νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών με την εκπαίδευση.  
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10. Στην περίπτωση που υπηρετούν στο σχολείο περισσότεροι του ενός Υποδιευθυντές, 

καταμερίζει τις αρμοδιότητες και τις εργασίες σ’ αυτούς.  

13. Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή, το γραμματέα του σχολείου και τον 

αρμόδιο εκπαιδευτικό για την τήρηση της αλληλογραφίας του σχολείου και των πάσης φύσεως 

βιβλίων και εντύπων που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο. Στο ΠΔ 79/2018 υπάρχει 

ο αναλυτικός κατάλογος  βιβλίων και εντύπων που οφείλει ένα Δημοτικό Σχολείο να 

καταγράφει και να ενημερώνει. Συγκεκριμένα στο άρθρο 20 περίπτωση Γ αναφέρονται τα 

εξής: 

 Βιβλίο Μητρώου και Προόδου μαθητών 

 Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής 

 Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής 

 Κοινό Πρωτόκολλο αλληλογραφίας. 

 Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 

 Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων. 

 Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή ή Προϊστάμενου του σχολείου. 

 Βιβλίο Βιβλιοθήκης. 

 Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας 

 Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου. 

 Τα βιβλία Βιβλιοθήκης και Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας» 

Τα παραπάνω βιβλία, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, μπορούν να 

τηρούνται και με ψηφιακό τρόπο. 

«14. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του 

σχολείου. 

 15. Οι Διευθυντές των συστεγαζόμενων σχολείων στις κοινές συνεδριάσεις των συλλόγων 

λαμβάνουν υπόψη όσα περιγράφονται στο άρθρο 39 παρ. 14 του παρόντος.  

Το άρθρο 19 καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το 

Σύλλογο των Διδασκόντων όπου ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας:  

1. Προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου στις συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Καταρτίζει 

την ημερήσια διάταξη και εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει την εισήγηση θεμάτων σε άλλον 

εκπαιδευτικό.  

2. Σε συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων εισηγείται την κατανομή των πρόσθετων 

εξωδιδακτικών εργασιών. Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες όλου του προσωπικού μέσα 

στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων του.  
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3. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου 

προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του. 

 4. Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για το έργο της σχολικής επιτροπής. Μεριμνά 

μαζί με το Σύλλογο των Διδασκόντων για τη συντήρηση και λειτουργία των σχολικών 

εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων εποπτικών μέσων διδασκαλίας. 

 5. Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των 

χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 

μαθητών. 

 6. Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους 

και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

 7. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και 

των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της 

πειθαρχίας. 

 8. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, 

τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε 

διαθέσιμο εκπαιδευτικό. 

 9. Είναι υπεύθυνος για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων, σε συνεργασία με τον 

Υποδιευθυντή του σχολείου και τον ορισθέντα εκπαιδευτικό.  

10. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων.  

12. Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά 

τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

13. Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής 

αλληλεγγύης. Εάν όμως κάποιοι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά 

τους,, ενημερώνει σχετικά το Σύλλογο των Διδασκόντων, το διοικητικό του Προϊστάμενο και 

τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Εφόσον και με τα παραπάνω δεν υπάρξει αποτέλεσμα, 

αναφέρεται γραπτά στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου.  

14. Ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας του διδακτικού προσωπικού από το σχολείο και 

από τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων και ενεργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, όταν συντρέχει λόγος. 
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 15. Είναι υπεύθυνος για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας 

από όλους τους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας για τη συμπλήρωση 

αυτή ενημερώνει άμεσα τον Προϊστάμενο Γραφείου ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης.» 

Στο Άρθρο 30 αναγράφονται πέντε υποχρεώσεις των Διευθυντών των σχολείων απέναντι 

στους Σχολικούς Συμβούλους, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο των 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Συγκεκριμένα ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας: 

 «1. Σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους προωθεί 

τα επιμορφωτικά προγράμματα που γίνονται για το διδακτικό προσωπικό και συμμετέχει σ’ 

αυτά. Ο ίδιος έχει την ευθύνη της οργάνωσής τους.  

2. Συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον 

Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων ή οργανώνει συσκέψεις με αυτούς για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα. 

 3. Αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους, πρωτοβουλίες για 

τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους έργο. 

 4. Ενημερώνει τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον 

Προϊστάμενο Γραφείου για την πραγματοποίηση μορφωτικών ή άλλων πολιτιστικών 

επισκέψεων σε χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς και σε παραγωγικές 

επιχειρήσεις. 

 5. Ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου για τις 

ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό.»  

Στο Άρθρο 31 αναφέρονται τα καθήκοντα των σχολικών διευθυντών σε σχέση με τους 

μαθητές . Ο κάθε διευθυντής οφείλει να: 

1. Συγκροτεί τον αριθμό των τμημάτων κάθε τάξης, όπως η νομοθεσία προβλέπει, και 

κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα, με βάση τη νομοθεσία και σύμφωνα με τις αρχές της 

παιδαγωγικής, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. 

 2. Υπογράφει τους τίτλους σπουδών ως υπεύθυνος και συνυπογράφουν ως συνυπεύθυνοι, ο 

εκπαιδευτικός που συνέταξε τον τίτλο και οι διδάσκοντες, εφόσον απαιτείται. 

 3. Συνεργάζεται με τις μαθητικές κοινότητες για την οργάνωση της σχολικής ζωής, μέσα σε 

κλίμα κατανόησης και υπευθυνότητας.  

4. Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών στο σχολείο.  

6. Συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού κλίματος μεταξύ μαθητών και 

διδασκόντων.  
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7. Διενεργεί και ανανεώνει τις εγγραφές των μαθητών από τάξη σε τάξη.  

8. Εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την εγγραφή 

μαθητών αδήλωτων στα μητρώα ή δημοτολόγια. 

 9. Εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών, όπως προβλέπεται και έχει την ευθύνη για τη 

φύλαξη των στοιχείων εγγραφής στο αρχείο του σχολείου.» 

Το Άρθρο 32 αναφέρει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με τα 

όργανα λαϊκής συμμετοχής και τους άλλους συντελεστές εκπαίδευσης 

 Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας:  

«1. Καλεί τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του οργάνου με γραπτή 

πρόσκληση που την απευθύνει τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και καταρτίζει την 

ημερήσια διάταξη, ύστερα από εισηγήσεις των οργάνων που μετέχουν στο Σχολικό 

Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρο 51 του Ν. 1566/85. 

 2. Καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και συμμετέχει στις 

συνεδριάσεις τους, όταν προσκαλείται και το θεωρεί αναγκαίο.  

3. Δίνει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, και δεν τον παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες για θέματα που εκείνος οφείλει να 

γνωρίζει.» 

Τα τελευταία χρόνια οι Διευθυντές των σχολείων έχουν επιφορτιστεί και με νέα καθήκοντα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 3848/2010 ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την 

συμπλήρωση και τη διαρκή ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος και αρχείου. 

Πρόκειται για ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, που από το 2013 ονομάζεται myschool 

και έχει  στόχο τη μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των διοικητικών 

δομών της εκπαίδευσης. Στην Εγκύκλιο 149084/ΓΔ4/8-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας 

περίπτ. Α αναφέρεται ότι : «Ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου και η Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή, εισαγωγή, επιβεβαίωση και οριστικοποίηση 

των στοιχείων λειτουργίας των σχολικών μονάδων, όπως το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα Διδασκαλίας, τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, 

τμήμα, ομάδα προσανατολισμού, τομέα, ειδικότητα, μάθημα επιλογής ή άλλη ενότητα, οι 

απουσίες των μαθητών, το ονοματεπώνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών 

που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη σχολική μονάδα 

και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, η ομάδα σχολείων στην οποία 

ανήκει η σχολική μονάδα, η αποδοθείσα δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η διδασκαλία 

μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση, οι αναθέσεις για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου 

και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους 

http://dide.flo.sch.gr/site/wp-content/uploads/2017/09/2017_149084_%CE%93%CE%944_%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97_%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D_%CE%A3%CE%95_mySchool_%CE%9A%CE%91%CE%99_%CE%9F%CE%A0%CE%A3%CE%A5%CE%94.pdf
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πραγματοποίησης των μεταθέσεων λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης 

εκπαιδευτικών από την υπηρεσία.» 

Και ενώ στη συγκεκριμένη εγκύκλιο στην περιπτ.Γ αναφέρεται ρητά ότι οι παραπάνω 

πράξεις υλοποιούνται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, η μη κατάργηση των βιβλίων 

που αναφέρονται στο ΠΔ79/2018 το οποίο και αποστέλλεται κάθε χρόνο επικαιροποιημένο 

στα σχολεία, αναγκάζει του Διευθυντές να κάνουν διπλή δουλειά καταγράφοντας τα 

παραπάνω και έντυπα και ηλεκτρονικά, σπαταλώντας τον πολύτιμο χρόνο τους σε ανούσια 

καθήκοντα 

Το 2013 με τον νόμο  Ν. 4115/2013.2013 ιδρύονται οι λεγόμενες ΕΔΕΑΥ (οι Επιτροπές 

Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης), των οποίων πρόεδρος είναι ο 

εκάστοτε Διευθυντής του σχολείου. Οι ΕΔΕΑΥ έχουν στόχο την οργάνωση της 

υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία. Με το νέο 

αυτό θεσμό ο Διευθυντής επιφορτίζεται με 13 νέα καθήκοντα: 

«1. Υποβάλλει για θεώρηση το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ στο Συντονιστή με την 

έναρξη του σχολικού έτους σε τρία αντίτυπα και τον ενημερώνει για βασικές αλλαγές και 

τροποποιήσεις του προγράμματος, που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του. 

2. Συνεργάζεται με το Συντονιστή των ΕΔΕΑΥ για την κατάρτιση του ωρολόγιου 

προγράμματος της ΕΔΕΑΥ. 

3. Συνεργάζεται με τον/την Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ, Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής ή 

Παιδαγωγικής Ευθύνης της Μονάδας του σε όλες τις φάσεις του προγράμματος. 

4. Συγκαλεί συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων ώστε να καταρτιστεί το πρακτικό των 

προτεραιοτήτων. 

5. Διευκολύνει και συντονίζει το έργο του/της Εκπαιδευτικού ΕΑΕ ώστε να καταρτιστεί μια 

λειτουργική εισήγηση για τις ανάγκες που θα καλύψει η ΕΔΕΑΥ. 

6. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της διεπιστημονικής ομάδας για την κατάρτιση του Ατομικού 

Προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 

σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4115/2013 

7. Εποπτεύει, διευκολύνει, υποστηρίζει το έργο της ΕΔΕΑΥ. 

8. Εγκρίνει τις μετακινήσεις, ορίζει τις συναντήσεις με την οικογένεια και αποτελεί το 

πρόσωπο επαφής της ΕΔΕΑΥ για τη συνοδεία μαθητή ή οικογένειας σε άλλο φορέα. 

9. Τηρεί το αρχείο της ΕΔΕΑΥ στο γραφείο του. 
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10. Υπογράφει και σφραγίζει το Ατομικό Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης 

Υποστήριξης και τα παραπεμπτικά έντυπα της ΕΔΕΑΥ. 

11. Τηρεί το παρουσιολόγιο του προσωπικού της ΕΔΕΑΥ. 

12. Συνεργάζεται με τον/την Προϊστάμενο του οικείου ΚΕΔΔΥ, όπου κριθεί απαραίτητο. 

13. Υποβάλλει στο Συντονιστή με τη λήξη του σχολικού έτους, την ετήσια έκθεση λειτουργίας 

της ΕΔΕΑΥ η οποία παραμένει στο αρχείο της ΣΜΕΑΕ». 

Το 2014 μια καινούργια η υπουργική απόφαση και συγκεκριμένα η 353 1 153324 Δ1 2014 

ΦΕΚ αρ 2648 Β΄, έρχεται και επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το ημερήσιο πρόγραμμα των 

Διευθυντών. Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο ορίζεται ότι πλέον οι Διευθυντές ή οι 

Προϊστάμενοι σχολείου, έχουν την αρμοδιότητα να χορηγούν στο εκπαιδευτικό και 

διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐστανται, τις κανονικές,, αναρρωτικές 

και τις άδειες εξετάσεων, ενημερώνοντας  και την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Τέλος, οι Έλληνες Διευθυντές του ελληνικού δημόσιου σχολείου, εκτός από τα διοικητικά 

και παιδαγωγικά τους καθήκοντα, έχουν και να εκπληρώσουν καθημερινά και διδακτικά. 

Το 2018, το άρθρο 49 του ΦΕΚ του ν. 4547/18 για τις Δομές 

Εκπαίδευσης, αντικαθιστώντας το άρθρο 13 του ν. 1566/1985 και το άρθρο 9 του ν. 

2517/1997, μειώνει κατά 2 ώρες το διδακτικό ωράριο των Διευθυντών και των τεσσάρων 

παρακάτω κατηγοριών. Έτσι το διδακτικό τους ωράριο διαμορφώνεται ως εξής: 

I) Οι Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, διδάσκουν 

υποχρεωτικά  18 ώρες. 

II) Οι Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων 10 ώρες. 

III) Οι Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων 8 ώρες. 

IV) Οι Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων 6 ώρες. 

Από όλα αυτά τα παραπάνω καθήκοντα, μόνο τα εννιά είναι παιδαγωγικού χαρακτήρα, ενώ 

τα υπόλοιπα είναι διοικητικής φύσεως. Ωστόσο βασιζόμενοι στη μελέτη της βιβλιογραφίας 

δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, για το αν αυτό το γεγονός, από μόνο 

του φταίει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Οι 

παλαιότερες μελέτες υποδείκνυαν βέβαια, τη σχέση μεταξύ ισχυρής εκπαιδευτικής ηγεσίας 

και υψηλότερων μαθητικών  επιδόσεων (Institute for Educational Leadership, 2000. 

Leithwood, Louis, Anderson, & Wahlstrom, 2004.Nettles & Herrington, 2007.Waters, 

Marzano, & McNulty, 2003). Ακόμα οι Leithwood και Jantzi, (2000) και οι Witziers, 

Bosker και Kruger (2003), υπογράμμισαν και αυτοί, ότι ο τρόπος άσκησης της διεύθυνσης 
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μέσω της αλληλεπίδρασης με το προσωπικό, τους μαθητές και το εκπαιδευτικό περιβάλλον 

έχει έμμεσα αποτελέσματα στις επιδόσεις των μαθητών. 

Το 2002, η  έρευνα με όνομα «Εναλλακτική Διοίκηση για το σχολείο» του ιδρύματος 

Wallance Foundation, που διεξήχθη σε σχολεία του Λούισβιλ στο Κεντάκυ των Η.Π.Α., 

αποκάλυψε ότι οι σχολικοί διευθυντές δούλευαν 10 ώρες τη μέρα και περνούσαν το 69% 

του χρόνου τους σε διοικητικό έργο και μόνο το 29% σε εκπαιδευτικά θέματα. Τρία χρόνια 

μετά την εφαρμογή του προγράμματος «εναλλακτική Διοίκηση για το σχολείο», οι 

διευθυντές οδηγήθηκαν στο να δαπανούν το 70% του χρόνου τους σε εκπαιδευτικές 

διαδικασίες και η επιτυχία των μαθητών αυξήθηκε (Shellinger, 2005). Όμως νεότερες 

έρευνες, όπως αυτή των Grissom & Loeb, 2011 αμφισβητούν τον παραπάνω ισχυρισμό. Οι 

συγκεκριμένοι ερευνητές ασκώντας κριτική στις παραπάνω έρευνες αλλά και σε άλλες που 

σχετίζονται με το θέμα,  θεωρούν ότι τα δείγματά τους είναι μικρά ενώ όπου υπήρχαν 

μεγάλα δείγματα δεν χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία για αν 

ελέγξουν όλους τους παράγοντες της σχολικής επιτυχίας. Οι ίδιοι στην έρευνά τους 

κατέδειξαν ότι η οργανωτική διεύθυνση είναι πιο αποτελεσματική για τις επιδόσεις των 

μαθητών . 

1.3.3  Τεχνικές Διαχείρισης Χρόνου 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η φιλοσοφία της διαχείρισης χρόνου υπογραμμίζει τη 

σημασία και την κατάλληλη χρήση του χρόνου ως ένας από τους πολύ σημαντικούς πόρους 

για την επίτευξη των στόχων. Υπάρχουν όμως κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν και 

δυσχεραίνουν τη διαχείριση χρόνου όπως: συχνά οι διευθυντές αδυνατούν να υιοθετήσουν 

ένα δραστικό τρόπο δουλειάς και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μόνο τις τρέχουσες 

ανάγκες, χωρίς κάποιο σχέδιο για το μέλλον, ενώ αναβάλλουν τις απαιτητικές εργασίες επ’ 

αόριστον. Δεν σκέφτονται ορθολογιστικά πριν ενεργήσουν, καταφεύγοντας σε επιπόλαιες 

και γρήγορες αποφάσεις για τις οποίες αργότερα μετανιώνουν. Αμελούν να ενημερώνονται 

μέσω σεμιναρίων και προγραμμάτων εκπαίδευσης για να αποκτήσουν έτσι νέες δεξιότητες 

και γνώσεις πάνω στο θέμα των τεχνικών της διαχείρισης χρόνου. Ο φόβος να μη γίνουν 

δυσάρεστοι ή να μη προσβάλλουν κάποιους ανθρώπους και ειδικά τους αναπάντεχους 

επισκέπτες, τους οδηγεί να αναμορφώνουν το καθημερινό τους πρόγραμμα και να 

αναβάλλουν επείγουσες εργασίες για αργότερα.  

Υπάρχουν και όμως και οι εξωγενείς παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν με τους 

διευθυντές όπως τα γεγονότα που συμβαίνουν αναπάντεχα και πρέπει να αντιμετωπιστούν 

άμεσα. Τέτοια γεγονότα είναι οι έκτακτες απουσίες των εκπαιδευτικών ή του βοηθητικού 

προσωπικού, οι απεργίες, οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως η κακοκαιρία, που 

αναγκάζουν πολλές φορές έναν διευθυντή να ξοδεύει μεγάλο μέρος του χρόνου του για την 
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αντιμετώπισή τους. Τέλος, ο μεγάλος πληθυσμός του προσωπικού και των μαθητών 

αναγκάζει τους σχολικούς διευθυντές να ασχολούνται με έκτακτα θέματα που συνεχώς 

προκύπτουν και να βάζουν σε δεύτερη μοίρα τα σημαντικά όπως είναι ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Adu-Oppong et al., 2014 ; Nnuola, 2012). 

Στη βιβλιογραφία συναντάει κανείς αρκετές στρατηγικές που καθοδηγούν την 

αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του χρόνου. Η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι 

κάτι περισσότερο από την κοινή λογική ή την εμπειρία που μπορεί να έχει αποκομίσει 

κάποιος από τα χρόνια που εργάζεται. Οι στρατηγικές πρέπει να μαθευτούν και να 

εξασκηθούν για να κατακτηθεί η τέχνη της διαχείρισης του χρόνου. Η εφαρμογή τους δεν 

κατευθύνεται αυστηρά από νόμους, αλλά μπορεί να ασκείται συστηματικά. Κάποιες από 

αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 

Ο Προγραμματισμός 

 

Ο προγραμματισμός συνεπάγεται τη διατύπωση στόχων και τον ορισμό του τρόπου για την 

επίτευξή τους. Οι διευθυντές χρειάζεται να έχουν αυτογνωσία για το τι μπορούν να 

επιτύχουν, να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους και να διαθέτουν για την επίτευξή τους τον 

απαραίτητο χρόνο. Σύμφωνα με την Θεοδώρου (2015), για μια να θέσει κανείς επιτυχώς 

στόχους, πρέπει να έχει υπόψη του, τους εξής κανόνες: οι στόχοι πρέπει να είναι 

καταγεγραμμένοι και θετικά διατυπωμένοι, να προσδιορίζονται με σαφήνεια 

χρησιμοποιώντας ρήματα όπως: αυξάνω μειώνω, εφαρμόζω, να έχουν καθοριστεί οι 

ημερομηνίες και τα χρονοδιαγράμματα και να έχουν μπει με προτεραιότητα ανάλογα με την 

σημαντικότητά τους. Άλλος τρόπος για να επιτευχθεί ο σωστός καθορισμός των στόχων 

είναι η μέθοδος SMART. Οι στόχοι δηλαδή είναι: 

S (specific) συγκεκριμένοι 

M (measurable ή meaningful) έχουν νόημα 

A (attainable) μπορούν να επιτευχθούν 

R (relevant) έχουν σχέση με τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν 

 T (time-bound)  έχουν χρονικά όρια (Θεοδώρου,2015). 

Μια ακόμα βασική αρχή του προγραμματισμού είναι ο κανόνας της αναγκαιότητας ή 

αλλιώς ο κανόνας 10/90. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 10% του χρόνου που δαπανάται 

για τον εκ τον προτέρων σωστό προγραμματισμό των καθηκόντων, εξοικονομεί το 90% της 

προσπάθειας που απαιτείται για την επίτευξη των καθηκόντων αυτών (Adu-Oppong et al., 

2014).  

Είναι επίσης πολύ σημαντικό οι σχολικοί διευθυντές να μην εκτελούν τις εργασίες τους 

στην τύχη. Ο προγραμματισμός μπορεί να είναι, είτε μικρής εμβέλειας και να αφορά την 
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κάλυψη των ημερήσιων ή εβδομαδιαίων εργασιών, είτε μεγαλύτερης εμβέλειας και να 

αφορά την κάλυψη εργασιών ενός μήνα ή και ολόκληρου του σχολικού έτους. Ο πίνακας 

χρονοδιαγραμμάτων που προτείνεται για έναν τέτοιου είδους προγραμματισμό, είναι ένα 

ημερήσιο/εβδομαδιαίο σχέδιο κατανομής χρόνου για τα διάφορα σχολικά θέματα, και 

βοηθά να αξιοποιηθεί παραγωγικά η κάθε μέρα της εβδομάδας. Με έναν τέτοιο πίνακα, ο 

οποίος θα είναι ορατός στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του σχολείου, 

εξασφαλίζεται ότι όλοι εμπλεκόμενοι εκτελούν με συνέπεια τα καθήκοντά τους και να 

αποφεύγονται οι συγκρούσεις.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να οργανώσει αποτελεσματικά τον χρόνο του ένας σχολικός 

διευθυντής, είναι να γνωρίζει πολύ καλά τα καθήκοντά του αλλά και τους στόχους του 

εκπαιδευτικού συστήματος, τους οποίο καλείται να διεκπεραιώσει. Μια τέτοια γνώση θα 

τον βοηθούσε να ξεχωρίσει ποιες εργασίες πρέπει οπωσδήποτε να εκτελεστούν από τον ίδιο 

και ποιες θα μπορούσε να παραχωρήσει και στο υπόλοιπο προσωπικό. Τέλος, ένας πίνακας 

με τα καθημερινά χρονοδιαγράμματα είναι πολύ σημαντικός γιατί υπενθυμίζει με μια 

γρήγορη ματιά τι πρέπει να γίνει για τη διεκπεραίωση των στόχων (Νnuola, 2012). 

Ένας τέτοιος πίνακας θα μπορούσε να είναι και ο ακόλουθος στο σχήμα 1: 

Δραστηριότητες 

Από… 

Μέχρι…. 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

      

      

Σχήμα 1:Προσαρμογή από Nnuola 2012, σελ.118 

 

Για την σωστή συμπλήρωση του παραπάνω πίνακα, καλό θα ήταν ο διευθυντής να έχει 

υπόψη του και τα παρακάτω από την επιστήμη της βιολογίας: Το πρωί οι άνθρωποι τείνουν 

να έχουν υψηλότερα επίπεδα ενέργειας, ενώ μέχρι το μεσημέρι υπάρχει μείωση αυτής της 

ενέργειας.  Το μεσημεριανό γεύμα (που πρέπει να είναι υγιεινό και ελαφρύ), δίνει λίγη 

ακόμη ενέργεια αλλά όσο οδεύουμε προς το βράδυ, η ενέργεια πέφτει σημαντικά και ο 

οργανισμός χρειάζεται τον ύπνο. 

 Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, πρέπει οι πιο κουραστικές ή δύσκολες εργασίες να 

προγραμματίζονται για το πρωί, οι πιο εύκολες τις μεσημεριανές ώρες και να αποφεύγονται 

οι εργασίες κατά τις βραδινές ώρες. Τέλος, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να γνωρίζει κανείς 

ποιες υποχρεώσεις μπορεί εύκολα να καταφέρει και για ποιες θα χρειαστεί περισσότερο 

χρόνο και να τις βάλει στην κατάλληλη χρονική περίοδο της ημέρας (Κουτρουβίδης, χ.χ.). 



 

34  

 

H αρχή του Pareto 

Πριν αποφασίσει κάποιος να θέσει προτεραιότητες, πρέπει να αναλογιστεί τη σπουδαιότητα 

που έχει η κάθε μία ξεχωριστά. Σε αυτή τη διαδικασία βοηθά πολύ η αρχή Pareto, η οποία 

πήρε το όνομά της από τον Ιταλό οικονομολόγο Vilfredo Pareto και έγινε παγκόσμια 

γνωστός ως ο νόμος του 80/20. Ο κανόνας 80/20 αναφέρει ξεκάθαρα ότι: το 80% των 

αποτελεσμάτων, προέρχεται από το 20% των προσπαθειών μας ή αλλιώς το 20% του 

χρόνου εργασίας μας, παράγει το 80% των  συνθηκών επιτυχίας. Γι αυτό επιβάλλεται να 

τεθούν σε προτεραιότητα τα καθήκοντα-κλειδιά που επιφέρουν τα περισσότερα 

αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι πάντα εύκολο. Χρειάζεται να αναλογιστεί και 

να επιλέξει κανείς με μεγάλη προσοχή, ποια από όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις, όταν την 

ολοκληρώσει, θα του προσφέρει το μέγιστο αποτέλεσμα. Οι ξεκάθαροι στόχοι,  μαζί με μια 

ξεκάθαρη ιδέα για το πια καθήκοντα επηρεάζουν θετικά τα αποτελέσματα, είναι το κλειδί 

για τον όρο του 80/  20. Μια ακόμη μεγάλη δυσκολία για τους διευθυντές είναι να επιλέξουν 

ανάμεσα στις επείγουσες και τις σημαντικές υποχρεώσεις.  Έχοντας υπόψη την παρακάτω 

κλίμακα προτεραιοτήτων θα είναι ικανοί να αποφασίζουν για το ποιες θα ολοκληρώσουν 

πρώτα: 1) επείγων και σημαντικό, 2) επείγων αλλά όχι σημαντικό, 3) σημαντικό αλλά όχι 

επείγων, 4) ούτε επείγων ούτε σημαντικό. Ακόμη, είναι εξαιρετικά αναγκαίο να υπάρχει ένα 

χρονικό περιθώριο για σκέψη και οι αποφάσεις να μη παίρνονται υπό καθεστώς πίεσης και 

πανικού (Forsyth, 2003). 

 

Η οργάνωση 

Η οργάνωση είναι το επόμενο στάδιο μετά τον προγραμματισμό και απαιτεί τη 

συγκέντρωση όλων εκείνων των απαραίτητων ενεργειών, οι οποίες θα διευκολύνουν την 

υλοποίηση των προκαθορισμένων στόχων. Έχει να κάνει με τη χρησιμοποίηση χρονικών 

διαγραμμάτων για εργασίες που πρέπει να γίνουν, λαμβάνοντας υπόψη τα άτομα που θα τις 

διεκπεραιώσουν, τον τόπο και τις ανάγκες. Συμπεριλαμβάνει δηλαδή και την ανάθεση 

αρμοδιοτήτων. Συνολικά η διαδικασία της οργάνωσης βοηθά: 1) στη σωστή κατανομή του 

χρόνου, 2) στην αξιολόγηση του χρόνου που διατίθεται για κάθε καθήκον, 3) στην 

κοστολόγησή του χρόνου, 4) στην απόδοση προτεραιότητας στα επείγοντα καθήκοντα, 5) 

στον σωστό συντονισμό  6) στο να προωθεί τη συμμετοχική διαδικασία και το καλό κλίμα 

μέσα στο σχολείο 7) στο να διευκολύνει κατά πολύ την εφαρμογή των απαιτούμενων 

εργασιών (Ungwulashi, 2011).  
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Οι Killian, Michael και Sexton (1999), όπως αναφέρονται στον Nnuola (2012) και οι Adu-

Oppong et al. (2014), προτείνουν οι εργασίες, αφού οργανωθούν σε χρονοδιάγραμμα, να 

τεθούν σε μία ιεραρχία, ξεκινώντας από τα πιο παραγωγικές, ενώ θα μπορούσαν να 

χωριστούν και σε τρεις κατηγορίες α) στις εργασίες που αφορούν εκπαιδευτική ηγεσία. 

Δηλαδή την ανάπτυξη και εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών καθώς και 

θέματα διαχείρισης της διδασκαλίας και της μάθησης. Σε αυτή την κατηγορία προτείνεται 

να δοθεί και ο περισσότερος χρόνος, β) στα καθημερινά καθήκοντα ρουτίνας που έχουν να 

κάνουν με τη διοίκηση και στοχεύουν στη διατήρηση της σταθερότητας του οργανισμού και 

γ) στα καθήκοντα που αφορούν τα οικονομικά και τη διαχείριση του μαθητικού δυναμικού. 

Τέλος, για να είναι ένας διευθυντής αποτελεσματικός στην οργάνωση πρέπει να ακολουθεί 

τις παρακάτω αρχές: να θέτει προτεραιότητες, να μπορεί να καθορίζει με σαφήνεια τους 

χρονικούς στόχους για αυτές τις προτεραιότητες, να αφήνει επαρκή χρόνο για να μπορεί να 

αντιμετωπίσει τυχόν απροσδόκητα γεγονότα, να ασχολείται με ένα έργο τη φορά, να 

επιτρέπει στον εαυτό του χρόνο ξεκούρασης, να συγκεντρώνεται στα αποτελέσματα.  

Η ευθύνη 

Η ουσία της σύγχρονης διοίκησης βρίσκεται ανάμεσα στην ευθύνη και την λογοδοσία. Ο 

σχολικός  διευθυντής  πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει αποκλειστικά ο ίδιος την ευθύνη 

για την εκτέλεση των καθηκόντων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, και την 

συμμόρφωση του προσωπικού με αυτά, έχοντας πάντα στο μυαλό του ότι είναι ο ίδιος 

υπόλογος για τα όσα έχει αναλάβει απέναντι στους ανωτέρους του (Adu-Oppong et al., 

2014). 

Λογοδοσία και η εντιμότητα 

Είναι σημαντικό στο τέλος προκαθορισμένων χρονικών περιόδων να καταγράφονται τα 

αποτελέσματα των ενεργειών και να συγκρίνονται με τους επιδιωκόμενους στόχους. Ο 

χρόνος δεν πρέπει μόνο να προγραμματίζεται και να οργανώνεται αλλά και να αξιολογείται, 

για να διαφανεί η αποτελεσματική του χρήση. Αυτό βοηθά στην έγκαιρη ολοκλήρωση των 

εργασιών, στην κατανόηση προβλημάτων που προκύπτουν και συνδράμει στο σωστό 

επαναπρογραμματιμό. Ερωτήσεις που θα μπορούσαν να είναι βοηθητικές είναι: Ήταν 

επαρκής ο χρόνος που αφιερώθηκε στην ολοκλήρωση των στόχων; Τι πρέπει να γίνει στη 

συνέχεια; Πού πρέπει να γίνουν αλλαγές; (Adu-Opponget al., 2014. Ugwulashi, 2011). 
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Η ανάθεση 

 

Η ανάθεση, όπως ειπώθηκε και παραπάνω είναι μέρος της οργάνωσης, εξαιτίας όμως της 

σημαντικότητάς της, θεωρήθηκε απαραίτητο να καταγραφεί περισσότερο διεξοδικά. Είναι 

απαραίτητο λοιπόν, ένας σχολικός διευθυντής να αντιλαμβάνεται πότε δεν του φτάνει ο 

χρόνος και να αναθέτει κάποιες από τις δραστηριότητες που πρέπει να διεκπεραιωθούν,  σε 

άτομα που εκτιμάει τις δυνατότητες τους και πιστεύει ότι θα μπορούν να ανταπεξέρθουν 

ικανοποιητικά. Επιπρόσθετα, πολλά θέματα όπως η συντήρηση της υλικοτεχνικής 

υποδομής του σχολείου, καθώς και προσωπικά ζητήματα και διενέξεις των μαθητών θα 

μπορούσε να τα αναθέσει στον υποδιευθυντή και στους εκπαιδευτικούς της σχολικής του 

μονάδας (Nnuola, 2012). 

 Για να είναι αποτελεσματική η ανάθεση, θα πρέπει πριν από αυτήν να διερευνηθεί η 

διαθεσιμότητα και το αν υπάρχει αρκετός χρόνος για να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες. 

Αυτός που καλείται να αναλάβει κάποια εργασία, θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες 

γνώσεις και την εμπειρία, για να μπορεί να την ολοκληρώσει. Σημαντικό είναι επίσης να 

υπάρχει επαρκές χρονικό περιθώριο, ώστε τυχόν λάθη που θα γίνουν να μπορούν να 

διορθωθούν. Τέλος, ο διευθυντής θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος σχετικά με τις προσδοκίες 

που θα έχει από τον υφιστάμενό του, να έχει εντοπίσει και να τον ενημερώσει για πιθανά 

εμπόδια και να έχει αποσαφηνίσει το όριο των αρμοδιοτήτων που του παραχωρεί. Το 

πρόσωπο που αναλαμβάνει δηλαδή τη διεκπεραίωση του έργου, να γνωρίζει καλά σε ποιο 

βαθμό μπορεί να  λαμβάνει μόνος του πρωτοβουλίες και σε ποια ζητήματα θα πρέπει να 

ζητήσει εγκρίσεις. Συνήθως, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν ο βαθμός 

ανεξαρτησίας είναι μεγάλος (Θεοδωρου,2015). 

 

Η εξάλειψη της αναβλητικότητας και των ανούσιων δραστηριοτήτων (time wasters) 

 

Υπάρχουν κάποιες κενές ώρες μέσα στη μέρα που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση, 

επικοινωνία ή διάβασμα με αποτέλεσμα δουλειές που δεν έχουν γίνει, να αναβάλλονται για 

αργότερα. Ένα μέρος από αυτές τις ώρες καλό θα ήταν να διατίθεται για να ολοκληρωθούν 

μισοτελειωμένες δραστηριότητες αλλά και για αναστοχασμό πάνω σε αυτές που έχουν 

ολοκληρωθεί. Η αναβλητικότητα ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος των ανολοκλήρωτων 

δραστηριοτήτων, το χάσιμο προθεσμιών ή ακόμα και σημαντικών ευκαιριών (MacKinnon, 

2002). Άλλοι λόγοι που ευθύνονται για την αναβλητικότητα είναι οι δραστηριότητες 

απώλειας χρόνου ή time wasters, όπως αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία. Τέτοιου 

είδους δραστηριότητες είναι ο συνεχής έλεγχος των προσωπικών μηνυμάτων και του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υποδοχή 

προσωπικών επισκεπτών κατά την διάρκεια των εργασιακών ωρών, τα διαλείμματα χωρίς 

λόγο, η εμπλοκή σε ανούσιες συζητήσεις, και οι παρατεταμένες τηλεφωνικές συνομιλίες. Σε  
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έρευνες βρέθηκε ότι οι διευθυντές σπαταλούν το 7% του χρόνου τους σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες, οι οποίες απομακρύνουν τους εμπλεκόμενους από την δημιουργικότητα, 

την παραγωγικότητα και  την αποτελεσματικότητα. Μια λύση θα ήταν να ενταχθούν αυτές 

οι δραστηριότητες να εντάσσονται στον προγραμματισμό,  αφού είναι πολύ σημαντική η 

ξεκούραση και ο ελεύθερος χρόνος, (Nuola, 2012). 

 

Να λες «όχι» 

Το να λες όχι είναι μια πολύ σημαντική τεχνική που δεν πρέπει να παραβλέπεται από τους 

σχολικούς διευθυντές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι κανείς δεν μπορεί 

να κάνει τα πάντα. Αυτό πρέπει να γίνει βίωμα γιατί συνεχώς προκύπτουν μέσα στην ημέρα 

ενασχολήσεις και εύκολα μπορεί να παρασυρθεί κανείς και να βάζει στη λίστα του 

πράγματα που δεν είναι σημαντικά. Γι αυτό είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να  λέμε όχι 

τόσο στον εαυτό μας, όσο και στους άλλους. Είναι κατανοητό, ιδίως όταν υπάρχει κλίμα 

εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας να δυσκολεύεται κάποιος να αρνηθεί στα άτομα του 

εργασιακού του περιβάλλοντος, είτε γιατί δεν θέλει να απογοητεύσει, είτε γιατί θέλει να 

κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του για να υπάρχει ένα καλό εργασιακό κλίμα. Πρέπει 

όμως να είναι ειλικρινείς απέναντι στον εαυτό του και στους άλλους, αναλογιζόμενος ότι το 

να αρνείσαι, είναι μια θεμελιώδεις αρχή που εξοικονομεί πολύ χρόνο (Forsyth, 2003). 

Σύμφωνα με τον Mancini (2003), υπάρχουν τέσσερα βοηθητικά βήματα που βοηθούν στο 

να λέει κανείς όχι: 1) Είναι απαραίτητο η άρνηση να δικαιολογείτε με λογικά επιχειρήματα. 

2) Το «όχι» πρέπει να λέγεται με ευγένεια. 3) Καλό είναι μαζί με την άρνηση, να 

προτείνεται και μια άλλη λύση. 4) Η άρνηση να είναι διατυπωμένη με ξεκάθαρο και σαφή 

τρόπο, ώστε  να μην μπορεί να παρερμηνευθεί. 

 

Η μέθοδος Eisenhower 

Η συγκεκριμένη μέθοδος οφείλει το όνομά της στον Dwight Eisenhower, 34ο Πρόεδρο των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο οποίος είχε μια απίστευτη ικανότητα να διατηρεί την 

παραγωγικότητά του σε υψηλό επίπεδο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η πιο διάσημη 

μέθοδος παραγωγικότητάς του είναι το λεγόμενο «κουτί του Eisenhower», το οποίο μας 

βοηθάει να ξεχωρίσουμε, τι είναι σημαντικό και τι όχι και να αποφασίσουμε, ποια ενέργεια 

θα εκτελέσουμε. Γι’ αυτό χωρίζουμε το «κουτί» σε τέσσερα τεταρτημόρια. 

Στο τεταρτημόριο 1, βρίσκονται όλα τα επείγοντα και σημαντικά, τα οποία πρέπει να γίνουν 

άμεσα από εμάς τους ίδιους όπως οι δραστηριότητες έκτακτης ανάγκης, παράπονα και οι 
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προγραμματισμένες εργασίες. Στο τεταρτημόριο 2, υπάρχουν τα σημαντικά αλλά όχι 

επείγοντα, που πρέπει να γίνουν από εμάς τους ίδιους αλλά αργότερα. Μερικά από αυτά 

είναι η προετοιμασία, ο προγραμματισμός, η σκέψη και η δημιουργία. Το τεταρτημόριο 3 

είναι για τα επείγοντα αλλά όχι σημαντικά. Αυτά μπορούμε να τα αναθέσουμε σε άλλους να 

τα διεκπεραιώσουν. Στο τεταρτημόριο 4 βάζουμε τις δραστηριότητες εκείνες που δεν είναι 

ούτε επείγουσες ούτε σημαντικές, όπως το διαδίκτυο, οι άσκοπες συναντήσεις και τα 

τηλεφωνήματα. Ο τελικός στόχος της μεθόδου Eisenhower είναι να βοηθήσει να 

φιλτραριστεί ο θόρυβος από τις αποφάσεις και να επικεντρωθούμε σε αυτό που πραγματικά 

έχει σημασία για εμάς (Clear.,n,d.). 

Παρακάτω ακολουθεί το σχήμα 2, με τα τεταρτημόρια της μεθόδου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2 : Προσαρμογή από: https://jamesclear.com/eisenhower-box 

 

Η μέθοδος ΑΒC 

Ανάλογη με την παραπάνω μέθοδο είναι και η μέθοδος ΑΒC, αφού και αυτή είναι τεχνική 

επιλογής προτεραιοτήτων. Εδώ οι δραστηριότητες της ημέρας ή της εβδομάδας 

κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: 

Προτεραιότητα Α (must do): είναι αυτά που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν 

Προτεραιότητα Β (should do): είναι αυτά που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά όχι άμεσα, δηλαδή 

τα  καθήκοντα μέτριας αξίας. 

Προτεραιότητα C(nice to do): είναι αυτά που καλό είναι να γίνουν. Είναι η κατηγορία που 

οι εργασίες της έχουν την μικρότερη αξία.. 

Τα αντικείμενα Α, Β και C είναι ευέλικτα και μπορούν φυσικά ν’ αλλάξουν θέσεις, αν 

διαφοροποιηθούν τα δεδομένα. Όταν εκτελεστούν τα αντικείμενα από την Α λίστα, 

ΕΠΕΙΓΕΙ  ΔΕΝ ΕΠΕΙΓΕΙ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  

1.ΚΑΝΕ 

Κάντο τώρα 

 

2.ΣΧΕΔΙΑΣΕ 
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ΣΗΜΑΝΤIKO 

3.ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕ 

Εξουσιοδότησε 

κάποιον να το κάνει 

για εσένα 

4.ΔΙΕΓΡΑΨΕ 
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https://jamesclear.com/eisenhower-box
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παίρνουν τη θέση τους τα αντικείμενα της λίστας B. Είναι σημαντικό, σε μέρες που πρέπει 

να διεκπεραιώσουμε πολλές εργασίες, να εκμεταλλευόμαστε τις πιο παραγωγικές μας ώρες 

για να ασχοληθούμε με τα αντικείμενα της λίστας Α, τα οποία χρειάζονται την απόλυτη 

προσοχή μας και αρκετό χρόνο. Έτσι μπορούμε να αφήσουμε για τις υπόλοιπες ώρες της 

ημέρας τα αντικείμενα της λίστας Β και να παραλείψουμε τελείως εκείνα της C (Mancini, 

2003). 

Το να κάνεις λίστες 

Η δημιουργία λίστας είναι ίσως το πιο δυνατό εργαλείο για μια επιτυχημένη προσπάθεια να 

διαχειριστεί κανείς το χρόνο του αποδοτικά. Η καλύτερη ώρα για να συντάξει κανείς μια 

λίστα με αυτά που έχει να κάνει, είναι στο τέλος της ημέρας, λίγο πριν πέσει για ύπνο. Με 

αυτόν τον τρόπο δίνουμε την ευκαιρία στο υποσυνείδητο να την επεξεργαστεί κατά τη 

διάρκεια του ύπνου. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης της λίστας είναι: α) βοηθά το μυαλό να 

εστιάσει στα πραγματικά αναγκαία, ενώ ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να ξεχάσουμε κάτι. 

β) βάζει σε μια σειρά τις σκέψεις μας και δημιουργεί μια συνολική εικόνα για το τι πρέπει 

να γίνει, γ) αναδεικνύει τις σημαντικές προτεραιότητες. δ) είναι εύκολη στη χρήση και ανά 

πάσα στιγμή διαθέσιμη. Εκτός από μια καθημερινή λίστα υποχρεώσεων, εξίσου αποδοτικό 

θα ήταν η δημιουργία εβδομαδιαίας λίστας, αλλά και λίστα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

(Ferner, 1995). 

Τάξη και Οργάνωση του χώρου εργασίας 

Είναι γεγονός ότι οι χώροι εργασίας  αποτελούν το μέρος εκείνο όπου περνάει κανείς ένα 

μεγάλο κομμάτι της ημέρας. Πολλές φορές ο χρόνος μας δαπανάται αναζητώντας κάτι, 

σπαταλώντας έτσι ένα πολύτιμο κομμάτι του καθημερινού χρόνου. Η τάξη και η οργάνωση 

λοιπόν του εργασιακού μας χώρου είναι απαραίτητες. 

 

Η έλλειψη ξεκούρασης 

 Όσο και αν μοιάζει περίεργο η σωστή διαχείριση χρόνου χρειάζεται να περιλαμβάνει και 

την ξεκούρασή, συμπεριλαμβανομένων σε αυτήν και αρκετών ωρών ύπνου, αφού ένα 

ξεκούραστο σώμα και μυαλό αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της 

καθημερινότητας.. Η έλλειψη ύπνου επιφέρει αποδυνάμωση της μνήμης, δυσκολία στη 

λήψη αποφάσεων, έλλειψη κινητικού συντονισμού, συναισθηματική φόρτιση και 

ξεσπάσματα θυμού, συνεχής αίσθημα πείνας, ενώ οι άνθρωποι που δεν ξεκουράζονται 

αρκετά, αρρωσταίνουν συχνότερα. Η ξεκούραση περιλαμβάνει μερικά από τα ακόλουθα: τη 

σωστή ώρα ύπνου ανάμεσα στις 10 με 12 το βράδυ και τη σωστή ώρα ξυπνήματος, σταθερό 
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ωράριο ύπνου, μικρά διαλείμματα μέσα στην ημέρα, καθώς και τον προγραμματισμό των 

ευχάριστων δραστηριοτήτων (Κουτρουβίδης, χ.χ.). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2.1 Η Αυτο-αποτελεσματικότητα 

Τη δεκαετία του 1960, ο Bandura, εκδίδει την κοινωνικογνωστική θεωρία μάθησης. Αρχικά 

η θεωρία αυτή κατατάσσεται στις συμπεριφορικές θεωρίες μάθησης, οι οποίες μέχρι εκείνη 

τη στιγμή υποστήριζαν ότι το άτομο μαθαίνει: 1) μέσω της εξαρτημένης μάθησης, της 

μάθησης δηλαδή που συντελείται μέσω προγραμματισμένων εκπαιδευτικών ή κοινωνικών 

φορέων και 2) μέσω της συντελεστικής μάθησης, της μάθησης δηλαδή μέσω της 

επιβράβευσης. Ο Bandura αντιπαρατίθεται σε αυτές τις θεωρίες, αφού αποδεικνύει και με 

τρόπο ερευνητικό, ότι η μάθηση συντελείται και μέσω μιας σειράς ποικίλων διαδικασιών, 

χωρίς τη συνδρομή της εξαρτημένης ή συντελεστικής μάθησης (Ράπτης & Ράπτη, 2013). 

Συγκεκριμένα, ενώ δέχεται κάποιες από τις αρχές του συμπεριφορισμού, επικεντρώνεται 

στα αποτελέσματα των ερεθισμάτων που προηγούνται των συμπεριφορών, πιστεύοντας ότι 

η παρατήρηση και η μίμηση είναι τα στοιχεία που οδηγούν στη μάθηση. Σύμφωνα με το 

μοντέλο της τριαδικής αιτιοκρατίας, οι πράξεις του ατόμου κατευθύνονται από τρεις 

παράγοντες: α) από τις έμφυτες ικανότητές του, β) από τα εξωτερικά ερεθίσματά και γ) από 

τις ίδιες του τις πράξεις. Η συνεχής αλληλεπίδραση των τριών αυτών παραγόντων, δίνουν 

την ευκαιρία στους ανθρώπους να ελέγξουν το περιβάλλον τους και να ρυθμίσουν οι ίδιοι 

τη μελλοντική τους συμπεριφορά μέσω της αυτορρύθμισης. Ο Bandura φωτίζει 

περισσότερο το μηχανισμό της αυτορρύθμισης και εξηγεί πώς ο έλεγχος της συμπεριφοράς 

μετατοπίζεται από τις εξωτερικές πηγές στο ίδιο το άτομο (Κρεμμυδιώτη & Μακανδρέου 

2008). 

Η αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της 

αυτορρύθμισης και αποτέλεσε το επίκεντρο των ερευνών του Bandura κατά τη δεκαετία του 

1970.Ο ίδιος χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο αυτό, προκειμένου να περιγράψει την 

πίστη ενός ατόμου στις ικανότητές του να ενεργοποιήσει τα κίνητρα, τους γνωστικούς 

πόρους και τα σχέδια δράσης που απαιτούνται προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί 

σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Ο ίδιος αναφέρει ότι: «αυτο-αποτελεσματικότητα είναι οι 

προσωπικές πεποιθήσεις του ατόμου σχετικά με τις ικανότητές του να οργανώνει και να 

εκτελεί μια σειρά από δράσεις προκειμένου να παράγει αποτελέσματα» (Bandura, 1997:192). 

Αυτές οι πεποιθήσεις επηρεάζουν τον τρόπο που θα επιλέξει για να καταφέρει αυτό που 

επιδιώκει, το πόσο πολύ προσπάθεια θα καταβάλει, το πόσο θα επιμένει για την 

αντιμετώπιση ενδεχομένων δυσκολιών, την αντοχή που θα επιδείξει ενάντια στις 

αντιξοότητες και το πόσο άγχος και κατάθλιψη θα βιώσει προκειμένου να τα βγάλει πέρα. 
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Έτσι, η αίσθηση της αυτό-αποτελεσματικότητας είναι συνδεδεμένη με την αντίληψη που 

έχει το άτομο για την ικανότητα του να παράγει αποτελέσματα. Σε αυτή βέβαια 

εμπεριέχεται και η ρύθμιση των εσωτερικών του παρορμήσεων, των σκέψεών του, των 

συναισθηματικών καταστάσεων και η αλλαγή των περιβαλλοντικών του συνθηκών, 

ανάλογα με τί καλείται κάθε φορά να διαχειριστεί (Bandura,1997). 

Η αυτο-αποτελεσματικότητα σύμφωνα με την κοινωνικογνωστική θεωρία έχει τρεις 

διαστάσεις. Η πρώτη είναι το επίπεδο και η σπουδαιότητα, τα οποία αναφέρονται στο 

επίπεδο δυσκολίας και σπουδαιότητας της εργασίας που το άτομο καλείται να εκτελέσει. Η 

δεύτερη είναι η ισχύς. Η ισχύς έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση 

του ατόμου να εκτελεί καθήκοντα συγκεκριμένου επιπέδου δυσκολίας. Η γενίκευση είναι η 

τρίτη διάσταση της αυτο-αποτελεσματικότητας και αναφέρεται στο εύρος των εργασιών, το 

οποίο ένα άτομο νιώθει ότι είναι ικανό να εκτελεί (Chen, Gully, & Eden, 2001). 

Η υψηλή αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας είναι πολύ σημαντική για την ποιότητα 

ζωής και την πρόοδο των ανθρώπων. Αν κάποιος δεν πιστεύει  ότι μπορεί να τα καταφέρει, 

δεν μπαίνει στον κόπο να δράσει. Οι πεποιθήσεις αποτελεσματικότητας δεν λειτουργούν 

βέβαια από μόνες τους, αλλά αλληλεπιδρούν με άλλους καθοριστικούς παράγοντες ελέγχου 

της συμπεριφοράς. Ρυθμίζουν τα κίνητρα, καθορίζοντας τους στόχους που θέτουν οι 

άνθρωποι για τους εαυτούς τους, το πόσο δεσμευμένοι θα είναι σε αυτούς, τα 

αποτελέσματα που αναμένουν, το πόσο καιρό θα επιμείνουν, την αντοχή που θα επιδείξουν, 

το πόσο στρες και κατάθλιψη θα βιώσουν. Οι πεποιθήσεις για την ικανότητα τους, 

επηρεάζουν το πόσο καλά θα χρησιμοποιήσουν αυτές που διαθέτουν, ενώ οι αμφιβολίες 

μπορούν εύκολα να αχρηστεύσουν τις καλύτερες δεξιότητες που έχει κάποιος. 

Οι πεποιθήσεις των ανθρώπων για την  αυτο-αποτελεσματικότητα τους μπορούν να 

αναπτυχθούν μέσα από τέσσερις πηγές εμπειριών: α) την κυρίαρχη εμπειρία, β) τις έμμεσες 

εμπειρίες γ) την κοινωνική προδιάθεση και γ) τις συναισθηματικές και σωματικές 

καταστάσεις ή όπως αλλού αποκαλούνται καταστάσεις διέγερσης. 

Η πιο αποτελεσματικός πηγή για να δημιουργήσει κανείς ένα ισχυρό αίσθημα αυτο-

αποτελεσματικότητας είναι μέσω της κυρίαρχης εμπειρίας. Με αυτό τον όρο ο Bandura 

αναφέρεται στις επιτυχίες που έχει βιώσει το άτομο κατά το παρελθόν, οι οποίες 

δημιουργούν μια ισχυρή αίσθηση εμπιστοσύνης για την προσωπική του ικανότητα να είναι 

αποτελεσματικό. Αντίθετα οι αποτυχίες υπονομεύουν αυτή την αίσθηση της εμπιστοσύνης, 

ειδικά όταν συμβαίνουν πριν αυτή προλάβει να εδραιωθεί. Σε όλα αυτά βέβαια πρέπει να 

υπάρχει και ένα μέτρο, αφού οι άνθρωποι που βιώνουν επιτυχίες χωρίς να προσπαθούν 

ιδιαίτερα, έχουν την τάση να περιμένουν γρήγορα αποτελέσματα και αποθαρρύνονται 

εύκολα. Έτσι, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την εδραίωση μια υψηλής αίσθησης αυτό-
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αποτελεσματικότητας, είναι η βίωση εμπειριών επιτυχίας οι οποίες προκύπτουν μέσα από 

απαιτητικές και διαρκείς προσπάθειες. 

Η δεύτερη πηγή δημιουργίας και ενδυνάμωσης της αυτό-αποτελεσματικότητας είναι μέσω 

των έμμεσων εμπειριών. Βλέποντας ένα άτομο να επιτυγχάνει, οι άνθρωποι που είναι (ή που 

θεωρούν ότι είναι) ίδιοι με αυτό, αυξάνουν την πεποίθησή τους ότι και εκείνοι μπορούν να 

τα καταφέρουν. Η πίστη δηλαδή στις ικανότητές τους, επηρεάζεται από την κοινωνική 

σύγκριση. Έτσι, οι δεξιότητες εκείνων που πιστεύουμε ότι είναι ίδιοι με εμάς, θεωρούνται 

και δικές μας δεξιότητες. 

Η κοινωνική προδιάθεση ή η πειθώ είναι η τρίτη πηγή ενδυνάμωσης της αυτο-

αποτελεσματικότητας και πηγάζει από την θετική ενίσχυση και ενθάρρυνση των 

σημαντικών τρίτων. Οι άνθρωποι που έχουν πειστεί λεκτικά ότι διαθέτουν ικανότητες, είναι 

πιθανόν να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια και να τη διατηρήσουν, όταν 

εμφανιστούν τυχόν εμπόδια. Ο ρόλος των σημαντικών τρίτων είναι εξαιρετικά πολύπλοκος, 

αφού εκτός από τη λεκτική πειθώ, θα πρέπει, να μην εκθέτουν τους ανθρώπους σε 

καταστάσεις όπου υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να αποτύχουν. 

Οι καταστάσεις διέγερσης αποτελούν την τέταρτη πηγή της αυτο-αποτελεσματικότητας. Οι 

άνθρωποι για να διακρίνουν τις ικανότητές τους, στηρίζονται εν μέρει και στις σωματικές 

και συναισθηματικές τους αντιλήψεις. Έτσι ερμηνεύουν τα αρνητικά συναισθήματα όπως 

αυτά του άγχους και της έντασης ως σημάδια αναποτελεσματικότητας. Από την άλλη όμως, 

η έκθεση σε μέτρια επίπεδα άγχους, μπορεί να αυξήσει την προσοχή και να επιτευχθούν τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα αυξάνοντας έτσι την αίσθηση  της αυτό-αποτελεσματικότητας. 

Η θετική διάθεση επίσης ενισχύει την αντιλαμβανόμενη αυτο-αποτελεσματικότητας. Ο 

τέταρτος παράγοντας λοιπόν περιλαμβάνει την μείωση του υπερβολικού στρες, την αλλαγή 

των αρνητικών διαθέσεων και τη διόρθωση των παρερμηνειών σχετικά με την φυσική μας 

κατάσταση (Bandura,1977,1997,1998,2009). 

Είναι φυσικό όμως ότι όλες οι παραπάνω εμπειρίες να μην επηρεάζουν όλα τα άτομα με τον 

ίδιο τρόπο. Σύμφωνα πάντα με τον Bandura (2009), για να γίνουν διδακτικές οι εμπειρίες 

αυτές και να μετουσιωθούν σε κάτι θετικό, πρέπει να τροποποιηθούν, μέσω γνωστικών 

επεξεργασιών και  σκέψεων. Είναι αναγκαίο επίσης, να υπάρχει ο διαχωρισμός στις 

εμπειρίες εκείνες που είναι απλά γεγονότα και σε εκείνες που επιλέγονται από τα άτομα και 

κατατάσσονται σε θετικές αξιολογήσεις που ανεβάζουν το επίπεδο αυτο-

αποτελεσματικότητας. 

Η γνωστική επεξεργασία των εμπειριών αυτο-αποτελεσματικότητας  έχει δύο λειτουργίες. 

Η πρώτη περιέχει εκείνες τις εμπειρίες που τα άτομα τις κατατάσσουν και τις 
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χρησιμοποιούν ως δείκτες προσωπικής αποτελεσματικότητας. Αυτές οι εμπειρίες 

ομαδοποιούνται στο παρακάτω σχήμα 3: 

 

 

Ενεργές εμπειρίες αποτελεσματικότητας Έμμεσες εμπειρίες αποτελεσματικότητας 

 

Ερμηνευτικές προκαταλήψεις Ομοιότητα των χαρακτηριστικών του 

μοντέλου 

Αντιλήψεις σχετικές με την δυσκολία των 

εργασιών 

Ομοιότητα του μοντέλου απόδοσης  

Το μέγεθος της προσπάθειας Μοντέλο ιστορικής ομοιότητας 

Το πόσο βοήθεια πήρε  Πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία του 

μοντέλου 

Περιστασιακές καταστάσεις της 

απόδοσης 

Εξήγηση με παραδείγματα των 

στρατηγικών 

Εφήμερες σωματικές και ψυχικές 

καταστάσεις 

Περιγραφή των εργασιακών απαιτήσεων 

Χρονικά μοτίβα από επιτυχιών και 

αποτυχιών 

 

Επιλεκτική προτίμηση στη ανάμνηση των 

επιτυχιών 

 

Επιλεκτική προτίμηση στην 

παρακολούθηση της επιτυχίας 

 

Πειστικές εμπειρίες αποτελεσματικότητας Σωματικές και συναισθηματικές εμπειρίες 

Αξιοπιστία Επίπεδο επικέντρωσης της προσοχής σε 

σωματικές καταστάσεις 

Αριστεία Ερμηνευτικές προκαταλήψεις σχετικά με 

τις σωματικές καταστάσεις 

Ομοφωνία Αντιλαμβανόμενη πηγή της 

συναισθηματικής διέγερσης 

Βαθμός της αποτίμησης Επίπεδο διέγερσης 

Οικειότητα με τις απαιτούμενες εργασίες Περιστασιακές καταστάσεις διέγερσης 

Σχήμα 3:.Προσαρμογή από Bandura,2009,σελ.186. 

Η δεύτερη λειτουργία περιέχει συνδυασμούς ή κανόνες που μαθαίνουν από μόνα τους τα 

άτομα και τους χρησιμοποιούν για να ενσωματώσουν σε αυτούς τις θετικές εμπειρίες που 
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βίωσαν, δημιουργώντας έτσι τις πεποιθήσεις τους σχετικά με το επίπεδο αυτο-

αποτελεσματικότητας που πιστεύουν ότι διαθέτουν. Αυτή η διαδικασία δεν γίνεται πάντα 

ψύχραιμα, αφού εδραιωμένες προκαταλήψεις και συναισθηματικές προδιαθέσεις μπορούν 

να αλλάξουν θετικά η αρνητικά την αξιολόγηση των εμπειριών αποτελεσματικότητας. Η 

δημιουργία λοιπόν μιας ισχυρής αίσθησης  αυτό-αποτελεσματικότητας, δημιουργείται μέσω 

περίπλοκων διαδικασιών να πείσει κανείς τον εαυτό του ότι αξίζει, ενσωματώνοντας 

θετικές εμπειρίες.  

Η αντίληψη των ίδιων των ατόμων για την αυτο-αποτελεσματικότητά τους είναι επίσης 

πολύ σημαντική. Μετά από διαχρονικές έρευνες έχει βρεθεί ότι επηρεάζει πολλούς από 

τους καθοριστικούς παράγοντες την ανθρώπινης συμπεριφοράς όπως τις φιλοδοξίες, τα 

κίνητρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται κανείς τα εμπόδια και τις ευκαιρίες που 

συναντάει. Το παρακάτω σχήμα 4, αναπαριστά πώς η αντίληψη της αυτό-

αποτελεσματικότητας κάποιου, επηρεάζει τα κίνητρά του και τα επιτεύγματα απόδοσης, 

τόσο άμεσα όσο και μέσω των επιπτώσεών τους στους στόχους που θέτει και στις 

προσδοκίες που έχει για τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4: Προσαρμογή από Bandura, (2009): σελ. 180. . 

Οι πεποιθήσεις των ατόμων σχετικά με την  αυτo-αποτελεσματικότητά τους, επηρεάζουν 

μέσω των στόχων που θέτουν και των προσδοκιών που έχουν, τις εσωτερικές τους 

Αυτό-

αποτελεσματικότ

ητα 

Προσδοκίες 

Υλικές 

Κοινωνικές 

Αυτό αξιολογικές 

Στόχοι 

Κοινωνικονομικοί 

παράγοντες 

Διευκολυντικοί παράγοντες 

Εμπόδια 

 

 

Συμπεριφορές 
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παροτρύνσεις και τις πράξεις τους, Με βάση τις πεποιθήσεις τους για το πόσο 

αποτελεσματικοί είναι, επιλέγουν τους στόχους τους, το πόση προσπάθεια θα κάνουν και το 

πόσο καιρό θα επιμείνουν προκειμένου να επιτύχουν. Όσοι αμφιβάλλουν για τις 

δυνατότητές τους, εγκαταλείπουν γρήγορα τους στόχους τους όταν συναντούν 

αντιξοότητες, ενώ εκείνοι που έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, διπλασιάζουν τις 

προσπάθειές τους και τελικά ανταμείβονται για τους κόπους τους. 

Η αντίληψη σχετικά με την αυτο-αποτελεσματικότητα παίζει σημαντικό ρόλο και για τα 

πιθανά κίνητρα και αντικίνητρα που διαμορφώνουν οι άνθρωποι, σχετικά με την έκβαση 

των προσδοκιών τους. Τα αποτελέσματα δηλαδή που αναμένουν οι άνθρωποι, εξαρτώνται 

κατά πολύ από τις αντιλήψεις τους για το πόσο καλά μπορούν να αποδώσουν. Αυτοί με 

υψηλή αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας αναμένουν ότι θα καταφέρουν ευνοϊκά 

αποτελέσματα, ενώ όσοι αναμένουν κακές επιδόσεις για τον εαυτό τους, δεν βάζουν όλες 

τους τις δυνάμεις για να επιτύχουν και στο τέλος αποτυγχάνουν (Bandura, 2009). 

H αυτο-αποτελεσματικότητα παίζει σημαντικό ρόλο και στην υγεία των ανθρώπων σε δύο 

επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο, οι αντιλήψεις των ανθρώπων σχετικά με το πόσο καλά μπορούν 

να τα καταφέρουν, όταν αντιμετωπίζουν στρεσογόνες καταστάσεις, έχει βρεθεί ότι 

ενεργοποιούν βιολογικά συστήματα που ελέγχουν το πόσο υγιής μπορεί να είναι κανείς. 

Έτσι, όσο πιο υψηλή αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας έχει κάποιος, τόσο λιγότερο 

στρες, πίεση και ταραχή βιώνει. Το δεύτερο επίπεδο στο οποίο η αυτο-αποτελεσματικότητα 

επηρεάζει την υγεία έχει να κάνει με τον άμεσο έλεγχο των υγιεινών συνηθειών. Η 

πεποίθηση των ανθρώπων ότι μπορούν να επιτύχουν, καθορίζει και τις αποφάσεις τους να 

σταματήσουν τις ανθυγιεινές τους συνήθειες και να υιοθετήσουν ένα πιο υγιεινό τρόπο 

ζωής (Bandura, 1993,1998). 

2.2 Αυτό-αποτελεσματικότητα και Ηγεσία 

Ο σκοπός της ηγεσίας είναι να διευκολύνει την επίτευξη των στόχων, δημιουργώντας ένα 

ευνοϊκό περιβάλλον για την επιτυχία της ομάδας. Η επιτυχημένη ηγεσία συμπεριλαμβάνει 

τη χρήση κοινωνικής επιρροής για την οργάνωση, διεύθυνση και καθοδήγηση των άλλων. 

Η αυτο-αποτελεσματικότητα είναι απαραίτητο συστατικό της επιτυχημένης ηγεσίας γενικά, 

αλλά και ειδικότερα της σχολικής ηγεσίας, γιατί όχι μόνο προκαθορίζει τον βαθμό της 

απαιτούμενης προσπάθειας για την επίτευξη ενός στόχου, αλλά και το είδος των στόχων 

που θέτουν οι ηγέτες. Επιπλέον, οι πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητα επηρεάζουν την 

ανάπτυξη στρατηγικών ηγεσίας και την ικανότητα να εκτελούνται αυτές οι στρατηγικές. 

 Η αυτο-αποτελεσματικότητα των διευθυντών θα μπορούσε να οριστεί ως «η 

εκλαμβανόμενη ικανότητά τους να εκτελούν όλες εκείνες τις απαραίτητες γνωστικές και 

συμπεριφορικές λειτουργίες οι οποίες είναι αναγκαίες για να ρυθμιστούν οι συλλογικές εκείνες 
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διαδικασίες σε σχέση με την επίτευξη στόχων» (McCormick, 2001:88). O Bandura θεωρεί ότι 

είναι η αντίληψη κάποιου ή κάποιας για τις ικανότητες του/της, να οργανώσει μια σειρά 

δράσεων, με σκοπό να παράγει τα επιθυμητά εκείνα αποτελέσματα για το σχολείο που 

διευθύνει. Οι ηγέτες που έχουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους, όταν αντιμετωπίζουν 

εμπόδια ή αποτυχίες, θα διπλασιάσουν τις προσπάθειες για να επιτύχουν τον σκοπό τους 

(Bandura, 1997,1986). Για τους Paglis & Green (2002), είναι η κρίση κάποιου για το κατά 

πόσο μπορεί να ασκήσει πετυχημένα την ηγεσία, θέτοντας κατευθύνσεις στα άτομα της 

ομάδας εργασίας που ηγείται, αναπτύσσοντας σχέσεις μαζί τους με σκοπό να επιτύχει τη 

δέσμευσή τους για την αλλαγή και δουλεύοντας μαζί τους μεθοδικά, για να ξεπεραστεί 

κάθε εμπόδιο.  Η  αυτο-αποτελεσματικότητα των διευθυντών θα μπορούσε να οριστεί ως 

μια κατηγορία ηγετικής ικανότητας που έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

αυτοπεποίθησης κάποιου, σχετικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητές του και τις δυνατότητες 

που έχει, για να διοικεί τους άλλους (Hannah, Avolio, Luthans, & Harms, 2008). Τέλος, οι  

Machida και Schaubroeck (2011), θεωρούν ότι είναι η εμπιστοσύνη των ηγετών στις 

ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, σχετικά με τομείς που απαιτούν να 

οδηγήσουν τους άλλους αποτελεσματικά. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των διευθυντών με υψηλή αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας 

είναι η υπομονή, γιατί γνωρίζουν καλά ότι η αλλαγή είναι μια αργή διαδικασία. Επιμένουν 

στην ολοκλήρωση των επιδιωκόμενων στόχων, χωρίς να εμμένουν σε λανθασμένες 

στρατηγικές και αναπροσαρμόζουν τις τακτικές τους ανάλογα με τις εκάστοτε καταστάσεις 

(Osterman & Sullivan 1996). Ακόμη, δεν θεωρούν αποτυχία την δυσκολία τους να 

αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Ρυθμίζουν το επίπεδο των προσδοκιών τους ανάλογα με τις 

καταστάσεις παραμένοντας ήρεμοι και βέβαιοι, ενώ δεν χάνουν το χιούμορ τους ακόμα και 

στις δύσκολες συνθήκες (Lyons &  Murphy, 1994). 

Αντίθετα, οι ηγέτες με χαμηλή αίσθησης αυτο-αποτελεσματικότητας, δεν έχουν την 

ικανότητα να ελέγξουν το περιβάλλον τους, ενώ δεν χρησιμοποιούν τις κατάλληλες 

στρατηγικές, ούτε τροποποιούν αυτές που αποδείχθηκαν λανθασμένες και επιμένουν στην 

αρχική τους πορεία. Σε περιόδους κρίσης, συχνά κατηγορούν τους άλλους ότι φταίνε, ενώ 

είναι αδύνατο να δουν τις νέες ευκαιρίες που τους δίνονται και να προσαρμοστούν σε νέα 

δεδομένα. Πολλές φορές μέσα στην ημέρα είναι αναστατωμένοι και αγχωμένοι, θεωρούν 

τους εαυτούς τους αποτυχημένους και συχνά υποφέρουν από  υπερκόπωση και άγχος 

(Lyons & Murphy, 1994.Osterman & Sullivan, 1996). 

Η υψηλή αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας των ηγετών είναι κύριο συστατικό στην 

ανάπτυξή τους. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι με τους οποίους συμβάλλει η αυτο-

αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη των ηγετών: α) η προπαρασκευαστική αυτο-

αποτελεσματικότητα (preparatory self-efficacy) (Bandura, 1997), β) οι σπείρες 
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αποτελεσματικότητας (efficacy spirals) (Lindsley, Brass, &Thomas, 1995), γ) η εκμάθηση 

της αυτο-αποτελεσματικότητας, (learning self-efficacy) (Schunk, 1996), δ) η ανθεκτικότητα 

της αυτο-αποτελεσματικότητας (resilient self-efficacy) (Bandura, 1997). 

Προπαρασκευαστική αυτό-αποτελεσματικότητα. Ο τρόπος με τον οποίο η αυτο-

αποτελεσματικότητα επηρεάζει τον ηγέτη, εξαρτάται από το αν αυτή δημιουργήθηκε μέσα 

ένα σε πλαίσιο προετοιμασίας, όπως είναι αυτό της μάθησης, της εξάσκησης και της 

επανάληψης. Όταν τα άτομα επιδεικνύουν εξαιρετικές δεξιότητες κατά τη 

προπαρασκευαστική διαδικασία, κατά τη διάρκεια δηλαδή της μάθησης της εξάσκησης και 

της επανάληψης, συχνά σταματούν να προσπαθούν να μάθουν σε βάθος. Ο Bandura, 1997, 

υπογράμμισε ότι τα μέτρια επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας κατά την διάρκεια των 

προπαρασκευαστικών καταστάσεων, είναι πιο ευεργετικά από τα υψηλότερα, γιατί έτσι οι 

ηγέτες έχουν κίνητρο να επιμείνουν στην μάθηση και στην εξάσκηση των δεξιοτήτων. 

Φαίνεται δηλαδή, ότι τα άτομα που είναι πολύ σίγουρα για τις ικανότητές τους, δεν θα 

επενδύσουν χρόνο και κόπο για να τις αυξήσουν. Επίσης, θεωρεί ότι υπάρχει μια 

καμπυλόγραμμη αντεστραμμένη σχέση σχήματος U μεταξύ της αυτο-αποτελεσματικότητας 

του ηγέτη κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (της προπαρασκευαστικής διαδικασίας δηλαδή) 

και της ανάπτυξης και μάθησης των ηγετικών ικανοτήτων. 

Σπείρες αποτελεσματικότητας. Εκτός από ένα μέτριο επίπεδο αυτο-αποτελεσματικότητας 

κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής διαδικασίας, χρειάζονται σύμφωνα με τους  

Lindsley et al., 1995, οι σπείρες αποτελεσματικότητας και οι κύκλοι αυτοδιόρθωσης. Οι 

σπείρες αποτελεσματικότητας είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η αύξηση (ή η μείωση) 

μιας μεταβλητής (π.χ. της απόδοσης), προκαλεί την αύξηση και σε μια άλλη μεταβλητή (πχ 

της αυτο-αποτελεσματικότητας) και τελικά αυτό οδηγεί σε μια σταθερή αύξηση (ή μείωση) 

της απόδοσης. Δηλαδή οι σπείρες απόδοσης θα μπορούσαν να οριστούν ως το μοτίβο 

συνεχούς αύξησης ή μείωσης τόσο της αυτο-αποτελεσματικότητα, όσο και της απόδοσης 

μέσα από τρία πιθανά μοτίβα: α) η ανοδική  σπείρα αποτελεσματικότητας (όταν η αυτο-

αποτελεσματικότητα και απόδοση αυξάνονται), β) η καθοδική (όταν η αυτο-

αποτελεσματικότητα και η απόδοση μειώνονται) και γ) οι κύκλοι αυτοδιόρθωσης. Ενώ στα 

δύο πρώτα μοτίβα η αλλαγή της μίας μεταβλητής οδηγεί και στην αλλαγή της άλλης, το 

τρίτο μοτίβο συμβαίνει όταν μετά από μια μείωση της αυτο-αποτελεσματικότητας ή της 

απόδοσης ακολουθείται και η αύξησή τους. Αυτό το τελευταίο μοτίβο είναι προτιμότερο, 

γιατί το άτομο αναγκάζεται να αξιολογήσει τις επιδόσεις του, να χρησιμοποιήσει τις 

εμπειρίες και το κριτικό πνεύμα του κα να σκεφτεί νέες στρατηγικές για να αυξήσει την 

απόδοσή του. 

Η εκμάθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας θα μπορούσε να οριστεί ως η ικανότητα κάποιου 

να μάθει πολύ καλά μια νέα δεξιότητα και να μπορεί να τη χρησιμοποιεί αποτελεσματικά 
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σε καταστάσεις που πρέπει να αποδώσει. Ένα υψηλό επίπεδο ικανότητας εκμάθησης, 

αποτελεί ισχυρό κίνητρο για να προσπαθήσει κανείς. Αυτού του είδους η αυτο-

αποτελεσματικότητα προάγει τις συμπεριφορές και τις γνωστικές εκείνες λειτουργίες που 

απαιτούνται κατά τη διαδικασία της μάθησης. Είναι η ικανότητα και το κίνητρο κάποιου να 

παρακολουθήσει, να κατανοήσει και να αποκτήσει την κατάλληλη νέα γνώση (Schunk, 

1996). 

Μεγάλη είναι η σημασία της ανθεκτικότητας της αυτο-αποτελεσματικότητας στην 

αντιμετώπιση οποιοδήποτε αντιξοοτήτων. Για την περαιτέρω ανάπτυξη των ηγετών, πρέπει 

να υπάρχει ισχυρή ανθεκτικότητα και κατά τη διαδικασία εκμάθησης της αυτο-

αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με τη Hannah και τους συνεργάτες της (2008), χωρίς αυτή, 

οι ηγέτες είναι εξαιρετικά δύσκολο να βελτιώσουν τις ηγετικές τους ικανότητες, 

εκμεταλλευόμενοι καταστάσεις μάθησης. Επιπλέον η ανθεκτική εκμάθηση της αυτο-

αποτελεσματικότητα, εμποδίζει τους ηγέτες να βιώνουν καθοδικές σπείρες 

αποτελεσματικότητας, όταν αντιμετωπίζουν αντιξοότητες και συμβάλλει στην εκκίνηση 

των κύκλων αυτοδιόρθωσης, όπου η μειωμένη αποτελεσματικότητα του ηγέτη, ακολουθείτε 

από την αύξησή της 

Η υψηλή αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας της ηγεσίας είναι πολύ σημαντική και για 

έναν ακόμη λόγο. Μέσα από πολλές έρευνες έχει βρεθεί, ότι επηρεάζει την απόδοση των 

υφισταμένων στον οργανισμό και την αποφασιστικότητά τους να ξεπερνούν τα εμπόδια και 

να επιφέρουν την αλλαγή (BakKer, 2009.Federici & Skaalvik, 2011.Prieto, 2009. 

Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2007). Ακόμη μελέτες προηγούμενων ετών 

σε διάφορα επαγγέλματα έχουν αποδείξει ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα των ηγετών 

σχετίζεται θετικά και με την δέσμευση των υφισταμένων στη δουλειά τους (Halbesleben, 

2010). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

3.1 Έρευνες για Διαχείριση Χρόνου των σχολικών διευθυντών 

Η διαχείριση χρόνου περιλαμβάνει δεξιότητες που με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα μπορούν αν αναπτυχθούν και να υπάρξουν πολλαπλά οφέλη για τους 

εμπλεκόμενους (Green & Skinner 2005.Eeerde 2003.Häfner, Oberst & Stock, 2014. Häfner, 

Stocka, Pinneker & Ströhle, 2013). Συγκεκριμένα οι Green και Skinner (2005), σε έρευνα 

που έκαναν σε μάνατζερ διάφορων επαγγελμάτων, διαπίστωσαν ότι τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους, δείχνουν ότι παρόλο που 

η εκπαίδευση αυτή επηρεάζεται από το πλαίσιο και τα κίνητρα, είχε τελικά θετικό 
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αντίκτυπο για την πλειονότητα των συμμετεχόντων. Στα ίδια συμπεράσματα είχε καταλήξει 

και η Eeerde (2003), σε έρευνά της σε 40 μάνατζερ στη Δανία. Οι εμπλεκόμενου μετά τη 

παρακολούθηση ενός προγράμματος ορθής διαχείρισης χρόνου, αναφέρουν ότι έχει 

βελτιωθεί η ικανότητά τους να διαχειρίζονται τον χρόνο τους, ενώ έχει μειωθεί η 

αναβλητικότητα και το άγχος τους. To 2013 οι Häfner et al., σε έρευνα που διεξήγαγαν σε 

173 πρωτοετής φοιτητές επισημαίνουν ότι μετά από παρακολούθηση σεμιναρίου σχετικού 

με τεχνικές διαχείρισης του χρόνου, μειώθηκαν τα επίπεδα του άγχους τους, ενώ άλλαξε και 

η αντίληψή τους για το πώς διαχειρίζονται τον χρόνο τους. Οι Häfner, Oberst, και Stock 

2014, με δείγμα 96 φοιτητών, κατέληξαν πάλι στα ίδια αποτελέσματα, γεγονός που 

αποδεικνύει την σπουδαιότητα των αυτών των προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

Παλαιότερες μελέτες υποδείκνυαν τη σχέση μεταξύ ισχυρής εκπαιδευτικής ηγεσίας  και 

υψηλότερων  μαθητικών  επιτευγμάτων (Institute for Educational Leadership, 2000; 

Leithwood, Louis, Anderson, & Wahlstrom, 2004; Nettles & Herrington, 2007; Waters, 

Marzano, &McNulty, 2003). Οι Leithwood & Jantzi, (2000) και Witziers et al., (2003), 

υπογράμμισαν επίσης ότι ο τρόπος άσκησης της διεύθυνσης μέσω της αλληλεπίδρασης με 

το προσωπικό, τους μαθητές και το εκπαιδευτικό περιβάλλον έχει έμμεσα αποτελέσματα 

στις επιδόσεις των μαθητών . 

Το 2002, ο εθνικός φιλανθρωπικός οργανισμός των ΗΠΑ Wallace Foundation διενήργησε 

έρευνα  με όνομα «Εναλλακτική Διοίκηση για το σχολείο», σε σχολεία του Λούσβιλ στο 

Κεντάκυ. Στη συγκεκριμένη έρευνα βρέθηκε ότι κατά τη σχολική περίοδο του 2003-2004, 

οι διευθυντές των σχολείων, δούλευαν κατά μέσο όρο 10 ώρες τη μέρα και αφιέρωναν το 

69% του χρόνου τους σε διοικητικό έργο και μόνο το 29% σε εκπαιδευτικά θέματα. Το 

2005, τρία χρόνια μετά την εφαρμογή ενός προγράμματος άσκησης ηγεσίας, οι διευθυντές 

εκπαιδεύτηκαν να αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο εργασίας τους (το 70%), σε 

ζητήματα που αφορούσαν την εκπαίδευση και η επιτυχία των μαθητών αυξήθηκε. Μετά την 

επιτυχία του προγράμματος, το σχέδιο εφαρμόστηκε και σε άλλα 300 σχολεία σε 9 

πολιτείες των ΗΠΑ, με εξίσου ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Shellinger, 2005). Το 2011, οι 

Hoyer και Sparks επιβεβαιώνουν τα παραπάνω διαπιστώνοντας ότι οι δραστηριότητες που 

επιλέγουν να περάσουν το χρόνο τους οι σχολικοί διευθυντές, παίζουν ρόλο και στην 

απόδοση των μαθητών. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι σε σχολεία με υψηλή απόδοση, οι 

διευθυντές διέθεταν τον περισσότερο χρόνο τους σε καθήκοντα εκπαιδευτικού 

ενδιαφέροντος. Ακόμα, διαπιστώνουν διαφορές στη συμπεριφορά των διευθυντών ανάλογα 

με τη βαθμίδα του σχολείου. Οι διευθυντές των σχολείων αστικών περιοχών, δημοτικών και 

γυμνασίων, με γραμματειακή υποστήριξη, με υψηλό ποσοστό παιδιών μεταναστών, οι 

γυναίκες, και εκείνοι με αυξημένα προσόντα, ασχολούνται περισσότερο με εκπαιδευτικά 

θέματα, όπως τα αναλυτικά προγράμματα και σχέσεις με δασκάλους. Αντίθετα οι 

διευθυντές που εργάζονται σε Λύκεια, σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, σε σχολεία με 
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χαμηλό ποσοστό μεταναστών, χωρίς γραμματειακή υποστήριξη, οι άνδρες και εκείνοι που 

κατέχουν μόνο τον βασικό τίτλο σπουδών, ασχολούνται κυρίως με διοικητικές εργασίες. 

Άλλες όμως μελέτες όπως αυτή των Grissom & Loeb (2011), κάνοντας κριτική στις 

παραπάνω έρευνε, θεωρούν ότι ο αριθμός των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν είναι 

ανεπαρκής, ενώ όπου υπήρχαν μεγάλα δείγματα δεν χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά 

εργαλεία κατάλληλα για να ελέγξουν όλους τους παράγοντες της σχολικής επιτυχίας. Οι 

ίδιοι στην έρευνά τους κατέδειξαν ότι η οργανωτική διεύθυνση είναι πιο αποτελεσματική 

για τις επιδόσεις των μαθητών. Ακόμα, οι Grissom, Loeb & Master (2013), σε έρευνα 

προσωπικής παρατήρησης που διεξήγαγαν σε 100 διευθυντές όλων των βαθμίδων, βρήκαν 

ότι σε γενικές γραμμές, ο χρόνος που αφιερώνουν οι διευθυντές σχετικά με εκπαιδευτικά 

ζητήματα, δεν προβλέπει και την διασφάλιση της προόδου των μαθητών. Ειδικά όμως, 

διαφαίνεται ότι ορισμένες εκπαιδευτικές συμπεριφορές όπως η καθοδήγηση των δασκάλων, 

η αξιολόγηση και η ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων, επιφέρουν χρόνο με το 

χρόνο την ανάπτυξη της προόδου των μαθητών. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν και 

εκείνα προηγούμενης έρευνάς τους, η οποία διεξήχθη σε ένα τεράστιο δείγμα 314 

διευθυντών της σχολικής περιφέρειας δημόσιων δημοτικών σχολείων του Μαϊάμι το 2008 

και σε 306 διευθυντές της ίδιας σχολικής περιφέρειας το 2011 (Grissom, Loeb & Master, 

2012). 

Οι Grissom, Loeb, & Mitani, (n.d.). σε έρευνά τους σε 287 διευθυντές όλων των βαθμίδων, 

θέλησαν να διαπιστώσουν αν οι αυξημένες ικανότητες διαχείρισης χρόνου, σχετίζονται με 

τον τρόπο κατανομής του χρόνου και με υψηλές αποδόσεις στην εργασία. Τα αποτελέσματά 

τους αποδεικνύουν ότι εκείνοι που καταφέρνουν αποτελεσματικά να διαχειρίζονται το 

χρόνο, αφιερώνουν τον περισσότερο από αυτόν σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική 

διαδικασία, αλλά και ότι η διαχείριση του χρόνου συνδέεται επίσης με την αύξηση των 

βαθμολογιών των μαθητών στα μαθηματικά. 

 

Οι έρευνες για το πού δαπανούν οι διευθυντές το χρόνο τους είναι και αυτές 

αντικρουόμενες. Υπάρχουν κάποιες που υποστηρίζουν ότι οι διευθυντές διαθέτουν τον 

περισσότερο χρόνο τους σε θέματα σχετικά με την παιδαγωγική ηγεσία (Grissom & Loeb, 

2011; Grissom, Loeb & Mitani, 2015 ;  Van Vooren, 2018), ενώ άλλες σε θέματα που 

αφορούν τη διοίκηση (Akomolafe & Oluwatimehin,  2013 ; Hoyer & Sparks, 2011-2012 ; 

Camburn, Spillane & Sebastian, 2010 ; Ghamrawi & Al-Jammal 2013; Harris, 2012 ; Horg 

& Klasik 2010 ; López, Ahumada, Galdames, Madrid, 2011) 

Οι Grissom & Loeb, 2011, βρήκαν ότι αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του  χρόνου τους 

σε ασχολίες που σχετίζονται με τη εποπτεία, το συντονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και την αξιολόγηση θεμάτων διδασκαλίας. Επίσης μελέτησαν κατά πόσο οι διευθυντές είναι 
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αποτελεσματικοί σε πέντε κατηγορίες δεξιοτήτων της διαχείρισης χρόνου: της διαχείρισης 

εκπαιδευτικών θεμάτων, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων, της διοίκησης και της 

διαχείρισης θεμάτων οργάνωσης. Έτσι οι γυναίκες είναι καλύτερες στη διαχείριση 

εκπαιδευτικών θεμάτων και στη διοίκηση, σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Οι 

διευθυντές με περισσότερη πείρα είναι πιο αποδοτικοί στα καθήκοντα που σχετίζονται με 

τις εσωτερικές σχέσεις και στα θέματα  διαχείρισης θεμάτων οργάνωσης, ενώ εκείνοι με 

υψηλό μορφωτικό επίπεδο τα καταφέρνουν καλύτερα στη διαχείριση εκπαιδευτικών και 

οργανωτικών θεμάτων και στις εξωτερικές σχέσεις. Τέλος βρήκαν ότι από τις πέντε 

κατηγορίες δεξιοτήτων, μόνο μια σχετίζεται με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

σχολείων και συγκεκριμένα ότι η ενασχόληση με τη διαχείριση οργανωτικών θεμάτων 

αυξάνει τις επιδόσεις των μαθητών. 

Το 2015 οι Grissom et al, συμπεραίνουν ότι οι διευθυντές διαθέτουν τον περισσότερο χρόνο 

τους σε θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού οι ίδιοι θεωρούν την 

εκπαίδευση ως την υψηλότερη προτεραιότητα. Ακόμη, τα αποτελέσματα έδειξαν ισχυρή 

συσχέτιση μεταξύ της αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου και του χαμηλού άγχους, 

καθώς και με την αύξηση της παραγωγικότητας των διευθυντών και των θετικών τους 

αξιολογήσεων από τους ανωτέρους τους.  

Η Van Vooren το 2018, ερεύνησε με τί ασχολούνται οι διευθυντές των σχολείων Κ-5 στην 

Αμερική (ο όρος Κ-5 αναφέρεται στην περίοδο εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο έως την 

πέμπτη τάξη του δημοτικού στις ΗΠΑ) και βρήκε ότι ενώ το πλαίσιο και οι εμπειρίες των 

διευθυντών διαφέρουν πολύ από σχολείο σε σχολείο, ωστόσο όλοι θέτουν ως πρώτη 

προτεραιότητα τους μαθητές, επισκέπτονται συχνά τις τάξεις και είναι ορατοί κάνοντας 

περιδιάβαση στους χώρους του σχολείου. Εργάζονται πολύ περισσότερο από το εργασιακό 

τους ωράριο και το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους το δαπανούν για τις ανάγκες της 

ειδικής εκπαίδευσης,. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ζητούν να εξορθολογιστούν οι 

απαιτήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, να περιοριστούν οι συναντήσεις εκτός σχολικού 

πλαισίου και να υπάρχει περισσότερη υποστήριξη. Ακόμη φάνηκε ότι οι διευθυντές έχουν 

ποικίλες δεξιότητες. 

Οι Akomolafe και Oluwatimehin,  2013, στην έρευνα τους για τους διευθυντές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Νιγηρία, συμπεραίνει ότι οι περισσότεροι είχαν επαρκής 

δεξιότητες ορθής διαχείρισης του χρόνου. Διαπιστώνει επίσης, ότι περνάνε τον περισσότερο 

χρόνο τους επιβλέποντας την εκπαιδευτική διαδικασία, στις πρωινές συνελεύσεις του 

συλλόγου διδασκόντων και καταχώνοντας τη βαθμολογία των μαθητών. Οι ίδιοι συνιστούν  

στους διευθυντές να ασχολούνται με τα διοικητικά τους καθήκοντα και να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες διαχείρισης χρόνου. Επαρκής δεξιότητες διαχείρισης χρόνου 

διαπιστώνουν στο ίδιο δείγμα και οι Ekundayo και Kolawole (2013). Η μελέτη αποκάλυψε 
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και παράγοντες που συνιστούν εμπόδια στην εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης χρόνου, όπως 

την αδυναμία των διευθυντών να ανταποκριθούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στο 

σχολείο ή σε επείγουσες εργασίες από το υπουργείο Παιδείας. Τέλος οι ερευνητές 

υπογραμμίζουν ότι ορισμένες στρατηγικές όπως η πρωταρχική ενασχόληση με τα 

απαιτητικότερα και σημαντικότερα καθήκοντα καθώς και η καθημερινή καταγραφή των 

σημαντικών εργασιών και ραντεβού, είναι απαραίτητες για την καλύτερη διαχείριση του 

χρόνου, ενώ θα πρέπει να στοχεύουν στην αποφυγή των παραγόντων που αποτελούν 

εμπόδια για τις δεξιότητες διαχείρισης χρόνου. 

Οι Camburn, et al (2010) αναφέρουν ότι οι ηγέτες περνούν τον περισσότερο χρόνο τους 

ασχολούμενοι με θέματα διοίκησης, προσωπικά θέματα και θέματα που αφορούν τους 

μαθητές και λιγότερο με θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας. Στα ίδια συμπεράσματα 

καταλήγουν και οι Ghamrawi, & Al-Jammal (2013) στην έρευνά τους σε δείγμα 83 

διευθυντών ιδιωτικών σχολείων της Βυρηττού, ότι αφιερώνουν δηλαδή τον χρόνο τους 

κυρίως σε διοικητικά καθήκοντα, ενώ διαπιστώνουν ότι υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων ορθής 

διαχείρισης του χρόνου. H Harris (2012), διαχωρίζει τα σχολεία της Βιρτζίνια σε αυτά με 

υψηλές και χαμηλές αποδόσεις και επισημαίνει ότι στα μεν σχολεία με υψηλές αποδόσεις οι 

διευθυντές ασχολούνται περισσότερο με καθήκοντα διοικητικού περιεχομένου, ενώ σε 

εκείνα με χαμηλές αποδόσεις, διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος του εργασιακού τους χρόνου, 

σε ασχολίες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι López et al (2011), σε 

μελέτη τους σε δημοτικά σχολεία και τεχνικές σχολές της Χιλής, διαπίστωσαν ότι οι 

διευθυντές στα δημοτικά σχολεία ασχολούνται περισσότερο με διοικητικά θέματα, ενώ 

αυτοί των τεχνικών σχολών με εκπαιδευτικά θέματα. Επιπλέον, στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία δουλεύουν αποκλειστικά μέσα στο χώρο του γραφείου τους και τα περισσότερα 

καθήκοντα τα διεκπεραιώνουν οι ίδιοι. Υπογραμμίζουν επίσης, ότι το 70% του χρόνου τους 

το δαπανούν σε πολύ σημαντικά καθήκοντα και το 30%  σε λιγότερο ή και καθόλου 

σημαντικά. 

Οι Horg και Klasik (2010), αναφέρουν ότι οι διευθυντές δαπανούν τον περισσότερο χρόνο 

τους σε διοικητικές δραστηριότητες όπως θέματα πειθαρχίας και συμμόρφωσης (28%), το 

15% σε ζητήματα εσωτερικών σχέσεων όπως οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και προσωπικού, 

το 5% σε δραστηριότητες που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις του σχολείου όπως έρανοι 

για τη συγκέντρωση χρημάτων, το 5% για σε εκπαιδευτικές εργασίες, όπως η περιδιάβαση 

του χώρου και η ενίσχυση των δασκάλων και το 7% σε δραστηριότητες που αφορούν τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα όπως την αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τέλος 

το 18% περίπου του χρόνου τους το περνούν σε δραστηριότητες που δεν ταιριάζουν σε 

καμία από τις παραπάνω έξι κατηγορίες. Το 54% της ημέρας το περνούν μέσα στο γραφείο 

και το 40%  έξω.  
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Οι Lee και Hallinger (2012), σε μια μεγάλη παγκόσμια έρευνα που κάνανε σε 5.394 

διευθυντές από 34 διαφορετικές κοινωνίες, ανακάλυψαν ότι η οικονομική ανάπτυξη, η 

κοινωνική κουλτούρα και το εκπαιδευτικό σύστημα επηρεάζουν το πόσο χρόνο αφιερώνουν 

στη δουλειά τους και το αν δίνουν βαρύτητα στην εκπαιδευτική ηγεσία, τη διοίκηση ή τη 

διαχείριση των σχέσεων με τους γονείς ή την κοινότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η 

χρήση και η κατανομή του χρόνου ποικίλει σε όλες τις κοινωνίες ανάλογα με τα 

οικονομικά, κοινωνικό πολιτισμικά και θεσμικά χαρακτηριστικά τους. 

Ο Botha (2013), θέλησε να διερευνήσει αν οι ικανότητες διαχείρισης χρόνου και οι 

δεξιότητες λήψης αποφάσεων, επηρεάζονται από το φύλο. Η έρευνα διεξήχθη σε 100 

διευθυντές δημόσιων σχολείων της πόλης Γκαουτένγκ στη Νότια Αφρική και διαπιστώθηκε 

ότι και τα δύο φύλα διαθέτουν φτωχές ικανότητες διαχείρισης χρόνου, αλλά οι γυναίκες 

είναι ικανότερες από τους άνδρες. Ακόμη, και τα δύο φύλα δυσκολεύονται να 

ολοκληρώνουν τις εργασίες τους χωρίς διακοπή, να διεκπεραιώσουν τα καθήκοντα που 

είχαν αναθέσει σε άλλους, να περιορίσουν και να ελέγχουν τις τηλεφωνικές τους κλήσεις. 

Οι άνδρες όμως δυσκολεύονται να εκτελούν ταυτόχρονα δύο δουλειές, να περιορίσουν τον 

αριθμό των επισκέψεων, να κάνουν λίστες, ενώ είναι πιθανότερο να πάρουν ρίσκα. 

Αντίθετα οι γυναίκες δυσκολεύονται να διατηρούν συγκεκριμένες ώρες για επισκέψεις, να 

περιορίζουν τις διακοπές όταν εμπλέκονται σε διαδικασίες που είναι απαραίτητες οι 

στρατηγικές σκέψεις και να παίρνουν ρίσκα κατά τη διάρκεια της λήψης αποφάσεων. Ο 

ερευνητής, σύμφωνα με την διάταξη των Schlenger και Roesch (2009), κατατάσσει τις 

γυναίκες στην κατηγορία «fence sitters», αφού έχουν πρόβλημα στο να συγκεντρώνονται 

και να παίρνουν αποφάσεις, ενώ τους άνδρες στην κατηγορία των «cliff hangers», οι οποίοι 

είναι άνθρωποι της τελευταίας στιγμής και θέλουν πίεση για αν ολοκληρώσουν τις εργασίες 

τους. 

3.2 Έρευνες για την αυτο-αποτελεσματικότητα των σχολικών διευθυντών 

Από το 1977 και μετά, όταν ο Bandura εξέδωσε την θεωρία του για την αυτο-

αποτελεσματικότητα, έχει διενεργηθεί ένας μεγάλος και διαφορετικός κύκλος ερευνών 

σχετικά με αυτή. Ο ίδιος δέκα χρόνια μετά, στο βιβλίο του με τίτλο «Self Efficacy The 

Exercise Of Control» 1997, επανεξετάζει δύο χιλιάδες περίπου έρευνες που αναλύουν τον 

ρόλο της, σε μια σειρά από διάφορους τομείς οι οποίοι σχετίζονται με τα επιτεύγματα και 

την απόδοση. Οι τομείς αυτοί είναι, εκτός από τον τομέα της εκπαίδευσης, σχετικοί με τον 

αθλητισμό, την επιλογή καριέρας, την εγκράτεια απέναντι στις εξαρτήσεις, τα επίπεδα του 

άγχους και του στρες, την επιχειρηματικότητα, τη λειτουργία του οργανισμού και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων που αποτελεί και δομικό στοιχείο της ηγεσίας. 
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Η αυτο-αποτελεσματικότητα επηρεάζει όλους τους τομείς της ηγεσίας, έχει αντίκτυπο στη 

συμπεριφορά των ηγετών και διακρίνει τους πραγματικούς ηγέτες από τους μη. Έχει 

επίδραση επάνω στους στόχους που θέτουν, τις φιλοδοξίες τους, το πόση προσπάθεια θα 

δαπανήσουν και πόση επιμονή θα δείξουν για την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Είναι 

συνδεδεμένη με τη βελτίωση της ηγετικής αποτελεσματικότητας και της επιτυχημένης 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας και σε όλους σχεδόν τους τομείς που συντελείται ηγεσία, 

όπως αυτόν της υγείας (Ebstam, 2017.Abudiz & Abas 2016), του αθλητισμού 

(Megheirkouni, 2018), αλλά και του στρατού (Chan & Drasgow 2001).  

Ακόμη η αυτο-αποτελεσματικότητα των ηγετών επηρεάζει τη συμπεριφορά και την 

απόδοση των υφισταμένων (Chemmers, Watson, & May, 2000.Paglis & Green 2002). Οι 

Luthans και Peterson (2002), βρήκαν ότι οι ηγέτες με υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα 

δημιουργούσαν ένα ευνοϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο τα εμπόδια μπορούν να 

ξεπεραστούν πιο αποτελεσματικά. Αλλά η αυτο-αποτελεσματικότητα και των ίδιων των 

υπαλλήλων είναι συνδεδεμένη με την αφοσίωση και τη δέσμευση στην εργασία τους. 

Συγκεκριμένα οι Xanthopoulou et al. (2007), ανακάλυψαν ότι οι υπάλληλοι με υψηλό 

επίπεδο αυτο-αποτελεσματικότητας, αυτοεκτίμηση και αισιοδοξία, νιώθουν ισχυρά 

δεσμευμένοι με τη δουλειά τους. Οι Bakker, Schaufeli, Leiter και Taris (2008), 

υπογραμμίζουν ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα και η αισιοδοξία συνέβαλαν στην 

δέσμευση των υπαλλήλων στη δουλειά. 

Στον τομέα της εκπαιδευτικής έρευνας η  αυτο-αποτελεσματικότητα έχει μελετηθεί σε 

τέσσερις διαφορετικούς τομείς: α) την αυτο-αποτελεσματικότητα των μαθητών (Bandura, 

1993.Schunk &  Meece, 2005), β) την αυτο-αποτελεσματικότητα των δασκάλων (Skaalvik 

& Skaalvic, 2007), τη αυτο-αποτελεσματικότητα των δασκάλων (Skaalvik & Skaalvic, 

2010) και πιο πρόσφατα την αυτο-αποτελεσματικότητα των διευθυντών. 

Παλαιότερες έρευνες συμπεραίνουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 

υποστήριξη από τους ανωτέρους και την αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητα των 

διευθυντών. (Osterman & Sullivan, 1996). Ακόμη, οι διευθυντές με υψηλή αίσθηση αυτο-

αποτελεσματικότητας είναι πιο επίμονοι και πιο ευπροσάρμοστοι στις αλλαγές (Dimmock 

& Hattie, 1996. Osterman & Sullivan, 1996). 

Στους Tschannen-Moran και Gareis (2004), αναφέρεται ότι το επίπεδο αυτο-

αποτελεσματικότητας των διευθυντών επηρεάζει  την προσπάθεια που καταβάλουν, την 

επιμονή τους, και την αντοχή τους στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυσκολιών. Η ίδιοι 

στην έρευνά τους διαπίστωσαν ότι η αυτο-αποτελεσματικότητά τους αυξάνεται ανάλογα με 

το πόσο καλά προετοιμασμένοι νιώθουν ότι είναι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

δουλειάς τους, από την ικανότητά τους να δημιουργούν υποστηρικτικές σχέσεις με τους 

ενήλικες και με τους μαθητές τους, αλλά και με το πόση υποστήριξη λαμβάνουν από τους 

https://www.emeraldinsight.com/author/Megheirkouni%2C+Majd


 

55  

ανωτέρους τους. Έτσι αποδεικνύεται η σημαντικότητα των προγραμμάτων-σεμιναρίων 

προετοιμασίας των διευθυντών. Ακόμη, στην ίδια έρευνα βρέθηκε ότι η περιοχή που 

βρίσκεται το σχολείο, η κοινωνική-οικονομική κατάσταση, η σχολική βαθμίδα, το γένος και 

η εθνότητα του διευθυντή δεν παίζουν κανένα ρόλο στη διαμόρφωση της αυτο-

αποτελεσματικότητας του διευθυντή. Τη σημαντικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης 

υπογράμμισε και ο Fisher (2014), όπου απέδειξε ότι οι διευθυντές που παρακολούθησαν 

ένα δίχρονο πρόγραμμα προετοιμασίας, αύξησαν σημαντικά το επίπεδα αυτο-

αποτελεσματικότητάς τους σε σχέση με εκείνους που δεν το παρακολούθησαν. 

 Η υψηλή αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας των διευθυντών αυξάνει και την συλλογική 

αποτελεσματικότητα. (Goddard. R, Goddard Y., Sook Kim, & Miller, 2015.Goddard, R., & 

Salloum, 2011.Seashore-Louis,  Leithwood,  Wahlstrom & Anderson 2010.Waters et al, 

2003.Versland & Erikson 2017). Αποτέλεσμα της αύξησης της συλλογικής 

αποτελεσματικότητας είναι και η αύξησης των επιδόσεων των μαθητών.  Υπάρχουν 

αρκετές έρευνες που αποδεικνύουν τη θετική συσχέτιση της συλλογικής 

αποτελεσματικότητα και της σχολικής επιτυχίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

(Goddard 2001. Goddard, Hoy & Woolfolk Hoy, 2000 . Goddard, LoGerfo, & Hoy, 2004 

.Tschannen-Moran & Barr, 2004). 

H Versland, (2009), απέδειξε τη σημαντικότητα του δεύτερου παράγοντα ενίσχυσης της 

αυτο-αποτελεσματικότητας του Bandura, των έμμεσων δηλαδή εμπειριών (vicarious 

experiences), στην ανάπτυξη της αυτο-αποτελεσματικότητας των διευθυντών. 

Ακόμη, η  αυτο-αποτελεσματικότητα των διευθυντών σχετίζεται με την επιλογή ηγετικού 

στυλ και συγκεκριμένα με αυτό της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Όσο πιο αποτελεσματικοί 

νιώθουν οι διευθυντές εκδηλώνουν πιο μετασχηματιστικές συμπεριφορές. (Cobanoglou 

&Yurek, 2018). 

Ο Fisher (2014), σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, μελέτησε τη σχέση της αυτο-

αποτελεσματικότητας των διευθυντών με το χρόνια εμπειρίας τους. Βρέθηκε ότι υψηλότερα 

επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας είχαν εκείνοι που δούλευαν ένα χρόνο ως διευθυντές. 

Τα επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας προοδευτικά αρχίζουν και πέφτουν από τον δεύτερο 

έως και τον πέμπτο χρόνο, ενώ μετά τον πέμπτο χρόνο, αρχίζουν να αυξάνονται και πάλι 

και σταθεροποιούνται ως των δέκατο χρόνο. 

 

3.3 Έρευνες για την  αυτο-αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση χρόνου 

Έρευνες που να συνδέουν την διαχείριση χρόνου με την αυτο-αποτελεσματικότητα δεν 

υπάρχουν πολλές στον διεθνή βιβλιογραφία. Οι  Terry και Doolittle (2008), ερεύνησαν την 
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καταλληλόλητα χρήσης ενός διαδικτυακού εργαλείου που σχεδιάστηκε για να επηρεάσει τα 

επίπεδα της αυτο-αποτελεσματικότητας 64 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, 

εκπαιδεύοντάς τους σε στρατηγικές διαχείρισης χρόνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενώ 

η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου, επέφερε την αλλαγή στις συμπεριφορές διαχείρισης 

χρόνου, ωστόσο δεν υπήρξε σημαντική αύξηση στα επίπεδα της αυτο-αποτελεσματικότητας 

των σπουδαστών. 

Η Koncevičienė (2016), αξιολογεί τη σχέση μεταξύ της αναβλητικότητας, της αυτο-

αποτελεσματικότητας και της διαχείρισης χρόνου σε 153 φοιτητές της πόλης Βίλνιους στη 

Λιθουανία. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η σχέση μεταξύ της ακαδημαϊκής 

αναβλητικότητας και αυτο-αποτελεσματικότητας μετριάζεται όταν υπάρχουν επαρκής 

δεξιότητες διαχείρισης χρόνου. Στους σπουδαστές με υψηλές ικανότητες διαχείρισης 

χρόνου, ο βαθμός της αυξανόμενης αυτο-αποτελεσματικότητας συμβαδίζει με τη μείωση 

της αναβλητικότητας. Γενικά, διαφάνηκε ότι τα επίπεδα της ακαδημαϊκής αναβλητικότητας 

παραμένουν χαμηλά, όταν αυξάνεται η  αυτο-αποτελεσματικότητα και οι ικανότητες ορθής 

διαχείρισης χρόνου. 

Οι Zebardast, Besharat και Hghighatgoo (2011), σε δείγμα 391 προπτυχιακών φοιτητών του 

πανεπιστημίου Αζάντ στο Ιράν, συμπεραίνουν ότι υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση 

μεταξύ αυτο-αποτελεσματικότητας και θετικής αντίληψης για το μέλλον. 

Οι Zarbakhsh., Pourhassani, Rahmani., Rad, και Poor (2014), μελέτησαν τις απαντήσεις 150 

γυναικών της Σχολής των Τεχνών της Τεχεράνης και κατέληξαν ότι υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ της διαχείρισης του χρόνου, της αυτο-αποτελεσματικότητας και της 

επιχειρηματικότητας. 

Οι Kader και Εissa (2015), σε έρευνα σε 60 μαθητές με ειδικές ανάγκες κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης σε ορθές 

πρακτικές της διαχείρισης του χρόνου, της διαχείριση του ακαδημαϊκού χρόνου και της 

ακαδημαϊκής αυτο-αποτελεσματικότητας. 

 Τέλος, ο Bembenutty (2009), εξέτασε τις συσχετίσεις μεταξύ της αναβολής της 

ευχαρίστησης, της αυτο-αποτελεσματικότητας και της διαχείρισης χρόνου σε φοιτητές που 

παρακολουθούσαν ένα πρόγραμμα καλοκαιρινών μαθημάτων και βρήκε ισχυρή θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους. Ακόμα η αυτο-αποτελεσματικότητα αναδείχθηκε ως ο ισχυρότερος 

θετικός προγνωστικός δείκτης των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων. 
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3.4 Οι έρευνες στην Ελλάδα 

 Οι έρευνες στον ελληνικό χώρο σχετικά με τη διαχείριση χρόνου στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση δεν είναι πολλές. Οι Νεοφυτίδης, Ιακωβίδου, Παναγή και Πασιαρδής (2006), 

σε ποσοτική μελέτη που διεξήγαγαν σε 55 διευθυντές δημοτικών σχολείων της Κύπρου, 

αναφέρουν ότι οι διευθυντές έχουν υψηλές πεποιθήσεις επάρκειας και παρόλο που δεν 

νιώθουν φυσική ή συναισθηματική κούραση, δεν νιώθουν ούτε και επαγγελματική 

ικανοποίηση λόγω έλλειψης χρόνου να ασχοληθούν με τα εκπαιδευτικά και τα διοικητικά 

τους καθήκοντα. Φάνηκε ακόμα ότι οι διευθυντές που έχουν περισσότερες γνώσεις πάνω σε 

θέματα διοίκησης, μπορούν να εκτελούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις υποχρεώσεις τους.  

Σε έρευνα των Κυριακού, Λοϊζίδου, Παναγή, Χαραλάμπους και Πασιαρδή, (2009), που 

αφορούσε δύο μελέτες περίπτωσης, μιας διευθύντριας δημοτικού σχολείου αστικής 

περιοχής και ενός διευθυντή δημοτικού σχολείου μη αστικής στην Κύπρο, βρέθηκε ότι και 

οι δύο περνούν λιγότερο χρόνο μέσα στο γραφείο τους, και περισσότερο στη σχολική τάξη, 

στην αίθουσα των δασκάλων, στη διεκπεραίωση καθηκόντων εκτός σχολείου και τέλος 

στην αυλή.. Σε ότι αφορά τις αποκλειστικές δραστηριότητες των διευθυντών, η διευθύντρια 

αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της στον έλεγχο του προγραμματισμού των 

εκπαιδευτικών, ενώ ο διευθυντής σε θέματα αλληλογραφίας. Αυτό σύμφωνα με τους 

ερευνητές, οφείλεται στο γεγονός ότι το σχολείο της διευθύντριας, δέχθηκε εκείνη τη μέρα 

προγραμματισμένη επίσκεψη από τη σχολική επιθεωρήτρια. Στο κομμάτι της επικοινωνίας 

με τους άλλους, η διευθύντρια επιλέγει να έχει άμεση επαφή σε ποσοστό 75% και ο 

διευθυντής 55%. Η επικοινωνία αυτή αφορά κυρίως τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ενώ 

με πολύ λιγότερο ποσοστό ακολουθούν οι μαθητές, το βοηθητικό προσωπικό και οι γονείς. 

Μεγάλο ποσοστό παρεμβολών στο έργο της δέχθηκε η διευθύντρια (24,9%), ενώ εκείνο του 

διευθυντή ήταν πολύ μικρό (6,06%). Και στις δύο περιπτώσεις, η κύρια αιτία των 

παρεμβολών ήταν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

Οι Λούης και Ιωάννου (χ.χ.) σε παρουσίαση συνεδρίου του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού της Κύπρου με τίτλο «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Σχολική 

Αποτελεσματικότητα», αναφέρουν ότι οι διευθυντές ασχολούνται σε συντριπτικό ποσοστό 

με καθήκοντα διοίκησης και ηγεσίας (42,5%) και ακολουθούν θέματα αλληλεπίδρασης με 

τους μαθητές (18,5),  αναλυτικά προγράμματα και σχέσεις με δασκάλους (16,3), σχέσεις με 

γονείς (13,5) και τοπική κοινότητα (6,5). 

Η Κουάλη το 2012, διερεύνησε στα πλαίσια της διατριβής της, τον τρόπο διαχείρισης 

χρόνου των διευθυντών δημοτικών σχολείων της Κύπρου, τη σχέση της με την 

αποτελεσματικότητά τους, αλλά και την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 
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των συγκεκριμένων σχολείων. Στο δείγμα της, που αποτελούνταν από 173 διευθυντές και 

504 εκπαιδευτικούς, διαπιστώθηκαν τρία διαφορετικά στυλ διαχείρισης χρόνου. Στο πρώτο 

ανήκουν οι συγκεντρωτικοί μονοχρονιστές με 47 άτομα, στο δεύτερο οι αναβλητικοί 

διεκπεραιωτές με 75 άτομα και στο τρίτο οι αποκεντρωτικοί πολυχρονιστές με 38 άτομα. 

Σύμφωνα με τη ερευνήτρια, η τρίτη ομάδα διευθυντών είχε την καλύτερη επίδοση στη 

διαχείριση του χρόνου, ενώ ήταν και οι πιο αποτελεσματικοί. Χειρότερη επίδοση είχαν οι 

διευθυντές στη δεύτερη ομάδα. Σε σχέση με την επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών, διαπιστώθηκε ότι αυτή δεν επηρεάζεται από τον τρόπο που οι διευθυντές 

διαχειρίζονται το χρόνο τους. 

Στον ελληνικό χώρο οι έρευνες για τη διαχείριση χρόνου, είναι εξαιρετικά λίγες. Η πιο 

πρόσφατη είναι του Δαρβούδη (2015), ο οποίος σε στατιστική ανάλυση 176 έγκυρων 

ερωτηματολογίων διευθυντών δημοτικών σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας, διαπίστωσε 

ότι υπάρχουν τρία προφίλ-τύποι διευθυντών που σχετίζονται με την διαχείριση του χρόνου: 

οι αποτελεσματικοί μονοχρονιστές, οι αναβλητικοί διεκπεραιωτές και οι συγκεντρωτικοί 

μονοχρονιστές. Από αυτές τις τρεις κατηγορίες μεγαλύτερη πληθυσμιακά ήταν η πρώτη 

ομάδα με 78 διευθυντές, ενώ η δεύτερη και η τρίτη συγκέντρωσαν 50 και 48 άτομα 

αντίστοιχα. Επίσης, στους διευθυντές της πρώτης ομάδας διαπιστώθηκαν μεγαλύτερα 

ποσοστά επαγγελματικής ικανοποίησης σε σχέση με τις υπόλοιπες δύο. 

Η Παπαϊωάννου (2009), σε έρευνα που διεξήγαγε με δείγμα 42 διευθυντές σε σχολεία  της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Πιερίας, διαπίστωσε ότι αφιερώνουν πολύ χρόνο στη 

«μέριμνα για επισκευές και συντήρηση του σχολείου» στην «οικονομική διαχείριση», στην 

«συμβουλευτική υποστήριξη μαθητών με επιθετική συμπεριφορά» και στον 

«προγραμματισμό των δράσεων του σχολείου». Αρκετό χρόνο διαθέτουν στην «οργάνωση 

εκδηλώσεων του σχολείου» και «τήρηση αρχείου» και λίγο χρόνο για τη «διαχείριση 

συγκρούσεων του προσωπικού» και «επικοινωνία με το σχολικό σύμβουλο». Από τα 

αποτελέσματα φαίνεται ότι οι διευθυντές σπαταλούν το χρόνο τους σε καθήκοντα ρουτίνας 

και όχι σε σημαντικά ζητήματα  που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Αυτό σύμφωνα με την 

ερευνήτρια οφείλεται στην κακή διαχείριση του χρόνου, στην έλλειψη γνώσεων και 

επαρκών επιμορφώσεων. 

Η Χατζή (2017), μελέτησε τη σχέση της διαχείρισης χρόνου των Προϊσταμένων των 

νηπιαγωγείων με την σχολική αποτελεσματικότητα. Διαπίστωσε ότι οι περισσότερες 

Προϊσταμένες, χρησιμοποιούν επαρκώς στρατηγικές διαχείρισης χρόνου, παρ’ όλο που δεν 

είχαν παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση σχετική με αυτό το ζήτημα. Ακόμα 

υπογράμμισε ότι η χρήση στρατηγικών διαχείρισης χρόνου είναι μόνο ένας παράγοντας της 

αποτελεσματικότητας, με τον όγκο εργασίας, το μέγεθος της σχολικής μονάδας και τα 
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προσωπικά γνωρίσματα (συνέπεια, έλλειψη αναβλητικότητας, γνώση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών,  εγρήγορση), να παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. 

Ο Τσαντάκης (2014), σε ποιοτική έρευνα ημιδομημένων συνεντεύξεων σε τρεις διευθυντές 

δημοτικών σχολείων του νομού Πέλλας, διαπίστωσε ότι ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους 

αφιερώνεται σε διοικητικά και διδακτικά καθήκοντα (το διδακτικό τους ωράριο είναι 

ανάλογο με την οργανικότητα του σχολείου), ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες που 

προκύπτουν κάθε φορά. Τον υπόλοιπο διαθέσιμο εργασιακό τους χρόνο τον αφιερώνουν σε 

απρογραμμάτιστες ενέργειες πάλι διοικητικού (αποστολή στοιχείων) ή διδακτικού 

χαρακτήρα (ανάγκη αναπλήρωσης απουσιάζοντα εκπαιδευτικού). Από την συγκεκριμένη 

έρευνα προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι υψηλές και πολλές φορές άσκοπες απαιτήσεις του 

Υπουργείου (μέσω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης), οι οποίες απαιτούν πολύ 

χρόνο για την ολοκλήρωσή τους, καθώς και το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, 

δημιουργούν για τους διευθυντές εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, που δύσκολα μπορούν να 

διαχειριστούν. 

Παρόμοια αποτελέσματα είχε βρει και η Δαλκαβούκη (2012), στην ποιοτική έρευνα που 

διεξήγαγε σε τέσσερις διευθυντές δημοτικών σχολείων του νομού Κορινθίας. Συγκεκριμένα 

διαπίστωσε ότι οι διευθυντές περνάνε το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου τους (62%) 

ασχολούμενοι με διοικητικά και διεκπεραιωτικά ζητήματα. Μόνο το 18% του χρόνου τους 

αφιερώνεται σε παιδαγωγικά θέματα, το 17% σε αρμοδιότητες σχετικές με το εσωτερικό 

περιβάλλον του σχολείου και μόλις το 3%  σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον, γεγονός 

που φανερώνει την περιορισμένη συνεργασία των Διευθυντών με τους εξωτερικούς φορείς. 

Αυτό είναι το αποτέλεσμα του συγκεντρωτικού και γραφειοκρατικού εκπαιδευτικού μας 

συστήματος, το οποίο δεν αφήνει κανένα περιθώριο αυτενέργειας, δημιουργικότητας και 

ανάληψη αναπτυξιακής δράσης. 

Τα ίδια προβλήματα φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν οι διευθυντές των δημόσιων δημοτικών 

σχολείων και στην Κύπρο. Ο Λουκά (2009), αναφέρει ότι σε έρευνα της Κλαδικής 

Επιτροπής Διευθυντών στην Κύπρο, βρέθηκε ότι ένα από τα τρία σημαντικότερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι αυτό της διαχείρισης χρόνου. Η Κουάλη (2012), για 

την ίδια έρευνα επισημαίνει ότι οι διευθυντές χρησιμοποιούν τον περισσότερο χρόνο τους 

στη διαχείριση ανούσιων καθημερινών θεμάτων και όχι σε σημαντικά θέματα 

εκπαιδευτικής ηγεσίας, ενώ θα ήθελαν περισσότερο χρόνο για την επίβλεψη της 

διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η γραφειοκρατία, ο πολύς χρόνος που 

αναγκαστικά αφιερώνουν σε διδακτικά καθήκοντα, οι διακοπές, τα θέματα προσωπικού και 

μαθητών, τα τηλεφωνήματα και τα θέματα συντήρησης του σχολικού κτιρίου, δυσχεράνουν 

την ορθή διαχείριση του χρόνου. 
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Σε έρευνα του ΟΟΣΑ για τη διοίκηση σχολικών μονάδων που δημοσίευσε το Κέντρο 

Εκπαιδευτικής Έρευνας, όπως αναφέρεται στην Παπαντωνίου (2011), βρέθηκε ότι οι 

διευθυντές αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο τους στην επίλυση λειτουργικών θεμάτων, 

στη διαχείριση των πόρων, στην οργάνωση και την τήρηση αρχείων, ενώ έχουν ελάχιστο 

χρόνο για την αξιολόγηση του έργου των διδασκόντων και την ενασχόληση με πειθαρχικά 

παραπτώματα εκπαιδευτικών και μαθητών. Τα σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν είναι η έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης, οι πολλές γραφειακές 

απαιτήσεις, ο μεγάλος όγκος εργασίας και η επίλυση θεμάτων λειτουργίας του σχολείου. Τα 

προβλήματα αυτά δεν επιτρέπουν την ενασχόληση με  σημαντικά ζητήματα παιδαγωγικού 

και διοικητικού χαρακτήρα. 

Σε ότι αφορά τις έρευνες για την αυτο-αποτελεσματικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης, οι 

έρευνες στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά λίγες. Η Ξυθάλη (2018), στη διδακτορική της 

διατριβή ερεύνησε κατά πόσο επιδρά η αυτοεκτίμηση, η συναισθηματική νοημοσύνη, το 

κέντρο ελέγχου και η επίλυση προβλημάτων στην αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών. Η ανάλυση της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης έδειξε ότι υψηλότερη 

αυτό-αποτελεσματικότητα είχαν οι άνδρες εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί με τις 

υψηλότερες σπουδές, εκείνοι που εργάζονταν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι διευθυντές 

και οι προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων, εκείνοι που είχαν επιμορφωθεί σε 

προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας, και εκείνοι που είχαν τις υψηλότερες επιδόσεις 

στις κλίμακες Αυτοεκτίμησης, Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του Κέντρου Ελέγχου και 

Επίλυσης Προβλημάτων.  

Η Χαροκοπάκη (2012), ασχολήθηκε με την αυτό-αποτελεσματικότητα στη διαδικασία 

λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων των μαθητώντ/ριών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης: Τα ευρήματά έδειξαν πως υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές φύλου, 

σχολικής επίδοσης και χαρακτηριστικών προσωπικότητας στις αντιλήψεις αυτό-

αποτελεσματικότητας, με τα κορίτσια να «υπερέχουν» των αγοριών. Γενικά, από τα 

αποτελέσματα της έρευνας, αναδεικνύεται η αποφασιστική επίδραση που ασκούν στη 

διαμόρφωση των αντιλήψεων αυτό-αποτελεσματικότητας και στη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων ενός μαθητή/τριας μέσης εφηβικής ηλικίας, 

το οικογενειακό περιβάλλον και συγκεκριμένα οι γονείς του, αλλά και ορισμένα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι δυνατό να 

αποτελέσουν ασφαλούς προβλεπτικούς παράγοντες τόσο για τις αντιλήψεις αυτό-

αποτελεσματικότητας όσο και για τη συμπεριφορά τους κατά τη διαδικασία λήψης 

εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων .  

Η Ταραρά (2015), μελέτησε την αυτό-αποτελεσματικότητα, τα επίπεδα του άγχους και την 

επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε άτομα με Διαταραχή 
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Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι συγκεκριμένοι 

εκπαιδευτικοί, έχουν σχετικά υψηλή αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας και βιώνουν 

μέτρια επίπεδα άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης. Επίσης φάνηκε ότι υπάρχει μια 

σημαντική σχέση ανάμεσα στην αυτο-αποτελεσματικότητα και στις τρεις διαστάσεις της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, υποδηλώνοντας πως οι εκπαιδευτικοί με υψηλά επίπεδα 

αυτο-αποτελεσματικότητας είναι λιγότερο πιθανό να βιώσουν αισθήματα επαγγελματικής 

εξουθένωσης. 

Η Χατζηγιάννη (2016), στην έρευνά της σχετικά με την αυτο-αποτελεσματικότητα και τις 

δυσκολίες λήψης αποφάσεων για τη σταδιοδρομία των φοιτητών/τριών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, διαπίστωσε ότι αυτοί 

αντιμετωπίζουν μέτριου βαθμού δυσκολίες στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, ενώ 

σημαντικές αναδείχθηκαν οι δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της έλλειψης πληροφόρησης, 

Αναφορικά με το βαθμό αυτο-αποτελεσματικότητας στη λήψη επαγγελματικής απόφασης 

βρέθηκε ότι οι φοιτητές με υψηλά επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας, έχουν και χαμηλή 

δυσκολία στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Σκοπός της έρευνας 

Μελετώντας τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο θέμα 

δεν συναντάται. Για να καλύψει αυτό το κενό, η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να ερευνήσει 

τον τρόπο διαχείρισης του χρόνου των διευθυντών του δημοτικού σχολείου, και  το επίπεδο 

αυτο-αποτελεσματικότητάς τους. Ακόμη θα διερευνηθεί αν υπάρχει πιθανή συσχέτιση 

μεταξύ της διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας και στη συνέχεια η 

πιθανή συσχέτιση της διαχείρισης χρόνου και του επιπέδου της αυτο-αποτελεσματικότητα 

σε σχέση με διάφορα δημογραφικά στοιχεία των διευθυντών. Τέλος, σκοπός της έρευνας θα 

είναι να εντοπίσει τυχόν προβλήματα στη διαδικασία της διαχείρισης του χρόνου και να 

προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών. 

Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα θέτει ως στόχο να εξετάσει τα εξής ερευνητικά 

ερωτήματα: 

1)Ποιες είναι οι τεχνικές διαχείρισης του χρόνου των διευθυντών; 
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2) Ποια είναι τα επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας των διευθυντών; 

3) Υπάρχει σχέση (συσχέτιση) μεταξύ των τεχνικών διαχείρισης χρόνου και της αυτο-

αποτελεσματικότητας του σχολικού διευθυντή; 

4) Επηρεάζουν τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, τις τεχνικές διαχείρισης 

χρόνου και την αυτο-αποτελεσματικότητα των σχολικών διευθυντών; 

 

4.2 Δείγμα της έρευνας 

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτελούν οι διευθυντές/ντριες και προϊστάμενοι/νες των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων γενικής αγωγής των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα 

χαρακτηριστικά του δείγματος είναι: 

 Ως προς το φύλο, από τα 167 άτομα του δείγματος οι 110 (65,9%) ήταν άντρες και 

οι 57 (34,1%) ήταν γυναίκες. 

 Ως προς τα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση, οι 17 (10,2%) είχαν 10-20 χρόνια 

υπηρεσίας, οι 78 (46,7%) είχαν 21-30 χρόνια και οι 72 (43,1%) είχαν από 31-40 

χρόνια υπηρεσίας. 

 Ως προς τα χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής – προϊστάμενος/η, οι 59 (35,3%) είχαν 

1-4 χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής, οι 45 (26,9%) είχαν 5-8 χρόνια, οι 37 (22,2%) 

είχαν 9-12 χρόνια, οι 9 (5,4%) είχαν 13-16 χρόνια, οι 12 (7,2%) είχαν 17-20 χρόνια 

και οι 5 (3%) είχαν 21-24 χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντές ή προϊστάμενοι.  

 Η μέση ηλικία των διευθυντών του δείγματος ήταν τα 53 έτη, με εύρος 28 έως 63 

ετών.  

 Ως προς τους τίτλους σπουδών, Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών δηλώσαν ότι 

έχουν 80 άτομα (47,9%), Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών δήλωσαν ότι έχουν 9 

άτομα (5,4%), μετεκπαίδευση δήλωσαν ότι έχουν 104 άτομα (62,3%) ενώ άλλους 

τίτλους σπουδών δήλωσαν ότι έχουν 29 άτομα (17,4%). 

 Ως προς την περιοχή του σχολείου στο οποίο υπηρετούν, οι 76 (45,5%) δήλωσαν ότι 

είναι αστική, οι 43 (25,7%) δήλωσαν ότι είναι ημιαστική και οι 48 (28,7%) δήλωσαν 

ότι είναι αγροτική.  

 Ως προς τον αριθμό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο τους, οι 42 

(25,1%) δήλωσαν 2-12 εκπαιδευτικούς, οι 55 (32,9%) δήλωσαν 13-22 

εκπαιδευτικούς, οι 53 (31,7%) δήλωσαν 23-32 εκπαιδευτικούς και οι 17 (10,2%) 

δήλωσαν 33-42 εκπαιδευτικούς.  
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 Ως προς τον αριθμό των μαθητών του σχολείου τους, οι 52 (31,1%) δήλωσαν 1-100 

μαθητές, οι 59 (35,3%) δήλωσαν 101-200 μαθητές, οι 45 (26,9%) δήλωσαν 201-300 

μαθητές και οι 11 (6,6%) δήλωσαν ότι έχουν από 301 μαθητές και άνω.  

 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την επιλογή των σχολείων που θα αποτελέσουν το δείγμα 

της έρευνας είναι η συστηματική δειγματοληψία. Η συστηματική δειγματοληψία 

επιτυγχάνεται όταν η επιλογή του δείγματος από το δειγματοληπτικό πλαίσιο γίνεται με 

συστηματικό τρόπο ανά ίσα διαδοχικά διαστήματα (Παπαγεωργίου, 2015). Συγκεκριμένα, 

συντάχθηκε μία λίστα με όλα τα δημοτικά δημόσια σχολεία γενικής αγωγής των νομών της 

Κεντρικής Μακεδονίας. Τα σχολεία κατατάχθηκαν στην λίστα με βάση την αλφαβητική 

σειρά του ονόματος του νομού στον οποίο ανήκαν. Δηλαδή πρώτα μπήκαν τα σχολεία της 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια της Δυτικής και κατόπιν των νομών Ημαθίας, 

Κιλκίς, Πέλλα, Πιερίας και τέλος των Σερρών. Το δειγματοληπτικό πλαίσιο λοιπόν βάση 

του οποίου διεξήχθη η δειγματοληψία ήταν συνολικά 713 σχολεία. Από αυτά αρχικά 

επιλέχθηκε το πρώτο σχολείο και τα επόμενα επιλέχθηκαν ανά ένα, δηλαδή κατόπιν 

επιλέχθηκε το τρίτο μετά το πέμπτο κ.ο.κ. Έτσι όλα τα σχολεία που επιλέχθηκαν, έχουν ίση 

απόσταση μεταξύ τους δύο μονάδες. Με αυτό τον τρόπο στάλθηκαν 357 ερωτηματολόγια 

και απαντήθηκαν τα 169, ποσοστό 47%, ενώ σε αντίστοιχη έρευνα του Δαρβούδη 2015, το 

ποσοστό έφτασε στο 52,8%. Σύμφωνα με τον Archer 2008, τα ποσοστά συμμετοχής που 

ξεπερνούν το 40% θεωρούνται ικανοποιητικά. 

 

4.3 Ερευνητικά Εργαλεία 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων της 

συγκεκριμένης έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει μια σειρά δομημένων 

ερωτήσεων κλειστού τύπου, στις οποίες καλείται να απαντήσει σε όλες ο κάθε ερωτώμενος. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος συλλογής δεδομένων έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως: η 

εξοικονόμηση πόρων, η δυνατότητα αποστολής του ερωτηματολογίου σε μεγάλο αριθμό 

ατόμων, ο εύκολος τρόπος δημιουργίας του, η δυνατότητα ελεύθερης και ειλικρινούς 

έκφρασης των ανθρώπων που συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο, ο τυποποιημένος τρόπος 

ανάλυσης των δεδομένων, η αδυναμία του ερευνητή να επηρεάσει τις απαντήσεις και ο 

γρήγορος τρόπος διεκπεραίωσης.  

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από τρία μέρη: το εισαγωγικό κείμενο, το 

κυρίως ερωτηματολόγιο και τέλος τα δημογραφικά. Στο εισαγωγικό κείμενο 

περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία της ερευνήτριας, το 

σκοπό της έρευνας συνοπτικά, τη διαβεβαίωση προς τον ερωτώμενο ότι θα διατηρηθεί η 
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ανωνυμία του και την επίκληση της συμμετοχής του στην έρευνα. Στο τέλος του 

εισαγωγικού κειμένου υπήρχαν τα στοιχεία επικοινωνίας της ερευνήτριας για να τα 

χρησιμοποιήσουν οι ερωτώμενοι σε περίπτωση που επιθυμούσαν περισσότερες 

διευκρινήσεις ή επιθυμούσαν να τους κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα  της έρευνας. 

Το κυρίως ερωτηματολόγιο, που αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται 

από 18 ερωτήσεις για τη μέτρηση της αυτό-αποτελεσματικότητας των Tschanen-Moran και 

Gareis (2004). Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 30 ερωτήσεις που αφορούν τις τεχνικές 

διαχείρισης χρόνου του Δαρβούδη (2015).Η απάντηση σε κάθε μια ερώτηση γίνεται με μια 

5βάθμια κλίμακα τύπου Linkert όπου 1=καθόλου, 2=πολύ λίγο, 3=σε κάποιο βαθμό, 

4=αρκετά και 5=πάρα πολύ. 

 

Το ερωτηματολόγιο για την αυτό-αποτελεσματικότητα 

Στο πρώτο τμήμα του κυρίως ερωτηματολογίου, περιέχονται οι ερωτήσεις από 1 έως 18, οι 

οποίες αφορούν τη μέτρηση του επιπέδου αυτό-αποτελεσματικότητας των διευθυντών 

(Principal Sense of Efficacy Scale) των Tschanen-Moran και Gareis 2004. Το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τους κατασκευαστές του ζητά από τους διευθυντές να 

εκτιμήσουν την ικανότητά τους όσον αφορά τη διοίκηση, την ηθική ηγεσία και την 

εκπαιδευτική ηγεσία. Αποτελείται από τρεις υποκλίμακες. Η πρώτη υποκλίμακα είναι η 

αποτελεσματικότητα για τη Διοίκηση και περιγράφεται από τις προτάσεις 3,15,11,18,17,12 

(π.χ. 3. Ανταποκρίνεστε στα εργασιακά χρονοδιαγράμματα 15. Τα καταφέρνετε με τη 

γραφειοκρατία που απαιτείται στη δουλειά σας). Η δεύτερη υποκλίμακα είναι η 

αποτελεσματικότητα για την Εκπαιδευτική Ηγεσία και αποτελείται από τις προτάσεις 

9,2,4,6,1,7 (π.χ. 2. Εμπνέετε τον ενθουσιασμό για ένα κοινό όραμα για το σχολείο , 9. 

Κινητοποιείτε τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την επιτυχημένη ολοκλήρωση των 

υποχρεώσεών τους). Η τρίτη υποκλίμακα ονομάζεται αποτελεσματικότητα για την Ηθική 

Ηγεσία και περιέχει τις δηλώσεις 14,13,8,10,16 (π.χ. 13. Αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά 

τα θέματα πειθαρχίας των μαθητών που προκύπτουν στο σχολείου σας, 16. προωθείται την 

ηθική συμπεριφορά ανάμεσα στο προσωπικό του σχολείου) 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η 

προσαρμογή ενός ερευνητικού ερωτηματολογίου από τη γλώσσα που δημιουργήθηκε, σε 

μια άλλη γλώσσα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Εδώ εφαρμόστηκε η αντίστροφη 

μετάφραση που περιλάμβανε τα παρακάτω στάδια:1) μετάφραση από τα αγγλικά στα 

ελληνικά (forward translation), 2) μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά (backward 

translation), 3) σύνθεση και πιλοτική μελέτη. Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, το 

ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στα ελληνικά από δύο ξεχωριστά άτομα. Το ένα, έχει 

γεννηθεί και ζει στην Ελλάδα, αλλά έχει μητρική γλώσσα τα αγγλικά και το δεύτερο είναι 
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Έλληνας, απόφοιτος του τμήματος της Αγγλικής Φιλολογίας. Οι δύο μεταφράσεις 

συγκρίθηκαν μεταξύ τους και δεν προέκυψαν αξιοσημείωτες διαφορές. Τέλος, 

προχωρήσαμε και σε πιλοτική έρευνα, για να ελεγχθεί αν το μεταφρασμένο 

ερωτηματολόγιο είναι κατανοητό από τους Έλληνες διευθυντές και καταλήξαμε στην 

οριστική διατύπωση των ερωτήσεων.  

 

 

Το ερωτηματολόγιο για τις τεχνικές διαχείρισης των διευθυντών 

Το δεύτερο τμήμα του κυρίως ερωτηματολογίου αποτελείται από 30 ερωτήσεις που 

αφορούν τις τεχνικές διαχείρισης χρόνου των διευθυντών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Είναι το ίδιο ερωτηματολόγιο που είχε χρησιμοποιήσει και ο Δαρβούδης (2015), στην 

έρευνά του για τη διερεύνηση της διαχείρισης χρόνου των διευθυντών των δημοτικών 

σχολείων και είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του δημόσιου ελληνικού σχολείου. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν έξι υποκλίμακες. Η πρώτη είναι ο Προγραμματισμός και 

αποτελείται από τις δηλώσεις 30,21,22,22,19,23,32 (π.χ. 32.Θέτετε προτεραιότητες κάθε 

νέα σχολική χρονιά, 30. Έχετε πίνακες όπου μπορείτε να εντοπίσετε άμεσα ποιος 

εκπαιδευτικός διδάσκει πού και τί μάθημα). Η δεύτερη είναι οι Τεχνικές Οργάνωσης 

Εργασίας και περιέχει τις δηλώσεις 29,25,28,49,45,36 (π.χ. 29. Απαντάτε άμεσα στην 

επείγουσα αλληλογραφία, 28. Έχετε ένα σύστημα φύλαξης εγγράφων όπου είναι εύκολος ο 

εντοπισμός τους ανά πάσα στιγμή). Η τρίτη είναι οι Προτεραιότητες και περιλαμβάνει τις 

δηλώσεις 35,34,33,24,48 (π.χ. 33.Το προσωπικό του σχολείου είναι ενήμερο για το ποιες 

θεωρείτε ως προτεραιότητες σας, 35. Οι καθημερινές σας δραστηριότητες συνδέονται με 

αυτά που θεωρείτε ως προτεραιότητές σας). Η τέταρτη είναι οι Συνεδριάσεις και 

αποτελείται από τις δηλώσεις 44,42,43 (π.χ.42. Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων 

έχει καθορισμένο χρονικό περιθώριο το οποίο τηρείται, 44. Στις συναντήσεις που έχετε, 

τηρείτε το χρονοδιάγραμμα που έχετε θέσει εξαρχής). Η πέμπτη είναι η Οργάνωση – 

Κατανομή Χρόνου και περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 40,41 (π.χ. 41. Στην περιδιάβασή σας 

στο σχολικό χώρο προσπαθείτε να επιλύετε τρέχοντα προβλήματα). Η έκτη και τελευταία 

υποκλίμακα είναι η Ανάθεση Δραστηριοτήτων και περιέχει τις ερωτήσεις 47,46,39,38 (π.χ. 

46. Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων έχει καθορισμένο χρονικό απαραίτητο να τις 

κάνετε εσείς, 47. Αναθέτετε σε εκπαιδευτικούς γραφειοκρατικές δραστηριότητες). 

 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία 

του ερωτώμενου: φύλο, χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση, χρόνος υπηρεσίας ως 

διευθυντής, ηλικία, τίτλος σπουδών, διεύθυνση εκπαίδευσης που υπηρετεί, περιοχή 

σχολείου, αριθμό εκπαιδευτικών και μαθητών. Σύμφωνα με τον Ζαφειρόπουλο (2015), οι 



 

66  

ερωτήσεις που  αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία είναι καλό να μπαίνουν στο τέλος του 

ερωτηματολογίου, ώστε ο ερωτώμενος να χρησιμοποιεί τον αρχικό χρόνο που είναι πιο 

παραγωγικός για την απάντηση του κυρίως μέρος των ερωτήσεων και στο τέλος να 

απαντήσει στις άμεσες και εύκολες ερωτήσεις των δημογραφικών. 

 

4.4  Η διαδικασία της έρευνας 

Πιλοτική έρευνα 

Πριν την κύρια έρευνα, διεξήχθη πιλοτική έρευνα, αρχικά για τις πρώτες 18 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου που αφορά την αυτο-αποτελεσματικότητα, για να διαπιστωθεί κατά πόσο 

οι ερωτήσεις που τίθενται γίνονται κατανοητές από τους Έλληνες διευθυντές. Στην πιλοτική 

έρευνα συμμετείχαν 8 διευθυντές σχολείων της δυτικής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατείχαν 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και μετά από τις εύστοχες παρατηρήσεις τους, έγιναν οι 

απαραίτητες διορθώσεις και καταλήξαμε στην τελική διατύπωση των ερωτήσεων. Στη 

συνέχεια κλήθηκαν να συμπληρώσουν ολόκληρο το ερωτηματολόγιο (το κυρίως μέρος και 

δημογραφικά) και να αξιολογήσουν το μέγεθός του και την ποιότητα των ερωτήσεων .Όλοι 

βρήκαν το ερωτηματολόγιο σύντομο, αφού χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 7 λεπτά για να το 

συμπληρώσουν,  και τις ερωτήσει σαφείς, ενδιαφέρουσες και περιεκτικές. 

Η κύρια έρευνα 

Μετά την πιλοτική έρευνα, το ερωτηματολόγιο πήρε την ηλεκτρονική του μορφή μέσω των 

έτοιμων φορμών της Google drive και ακολούθησε η κύρια φάση της έρευνας. 

Συγκεκριμένα, τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου του 2019, τρεις μέρες από την έναρξη 

των σχολείων από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, στάλθηκε στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις των σχολείων που επιλέχθηκαν, το ερωτηματολόγιο με τη μορφή συνδέσμου 

(https://docs.google.com/forms/d/1UsRi24DmAlWeU1_KgO1psCS41IwqNV8x3JhmgVzq

Pu0/edit) και η συνοδευτική επιστολή. Στην επιστολή αρχικά, γινόταν έκκληση προς τους 

παραλήπτες, για συμμετοχή στην έρευνα, διαβεβαιώνοντας τους για τη διαφύλαξη της 

ανωνυμίας τους Στη συνέχεια υπήρχε μια σύντομη περιγραφή του σκοπού της έρευνα και 

τέλος τα προσωπικά στοιχεία και οι τρόποι επικοινωνίας με την ερευνήτρια, σε περίπτωση 

που επιθυμούσαν περισσότερες διευκρινήσεις ή την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Μία εβδομάδα μετά την πρώτη αποστολή, στάλθηκε και δεύτερο ηλεκτρονικό μήνυμα 

υπενθύμισης της έρευνας, το οποίο σύμφωνα με τους Fan και Yan (2010), έχει βρεθεί ότι 

αυξάνει τα ποσοστά συμμετοχής. Έτσι, στην πρώτη αποστολή συμπληρώθηκαν 128 

ερωτηματολόγια, ενώ μετά και την δεύτερη προστέθηκαν άλλα 41. 

https://docs.google.com/forms/d/1UsRi24DmAlWeU1_KgO1psCS41IwqNV8x3JhmgVzqPu0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UsRi24DmAlWeU1_KgO1psCS41IwqNV8x3JhmgVzqPu0/edit
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Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS 23. Αρχικά, όλα τα δεδομένα από τις απαντήσεις, κωδικοποιήθηκαν και 

καταχωρήθηκαν στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια για την επεξεργασία των δεδομένων έγιναν 

περιγραφικές και επαγωγικές αναλύσεις. Στις περιγραφικές αναλύσεις περιλαμβάνονται οι 

συχνότητες και οι μέσοι όροι, ενώ στις επαγωγικές αναλύσεις έγιναν οι αντίστοιχες με κάθε 

περίπτωση συσχετίσεις των μεταβλητών καθώς και διερευνητική παραγοντική ανάλυση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1 Διερευνητική παραγοντική ανάλυση 

Στα δύο ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες τις παρούσας έρευνας 

πραγματοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Επιλέχθηκε η παραγοντική 

ανάλυση με τη μέθοδο των Κύριων Συνιστωσών (Principal Components Analysis) αρχικά 

γιατί είναι μία συνήθης πρακτική αν θέλουμε να περιγράψουμε τη δομή ενός 

ερωτηματολογίου και δεύτερον γιατί οι αναλύσεις που επακολουθούν παρέχουν 

εναργέστερα αποτελέσματα και σαφέστερες ερμηνείες. Οι υπολογισμοί της παραγοντικής 

ανάλυσης βασίζονται στη μήτρα διασποράς – συνδιασποράς (covariance matrix), διότι όλες 

οι μεταβλητές που συμμετείχαν στην ανάλυση λαμβάνουν τιμές από την ίδια κλίμακα 

μέτρησης, 5βαθμη Likert (Δαφέρμος, 2013).  

Ως προς τη μέθοδο περιστροφής επιλέχθηκε η Ορθογώνια Περιστροφή Μέγιστης 

Διακύμανσης (varimax), ώστε «να μεγιστοποιηθεί η διασπορά ανάμεσα στις φορτώσεις των 

μεταβλητών, πάνω σε ένα συγκεκριμένο παράγοντα, με τελικό αποτέλεσμα οι μικρές 

φορτώσεις να γίνουν μικρότερες, οι μεγάλες μεγαλύτερες και να ελαχιστοποιηθούν εκείνες με 

τις ενδιάμεσες τιμές» (Δαφέρμος, 2013). Στους παρακάτω πίνακες 1 και 2, καταγράφονται 

το ύψος του δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας κάθε παράγοντα και η τιμή της φόρτισης της 

κάθε δήλωσης. 

Ερωτηματολόγιο αυτο-αποτελεσματικότητας 

Μετά τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση, από το ερωτηματολόγιο των Tschanen-Moran 

& Gareis (2004), αφαιρέθηκαν 6 δηλώσεις καθώς είχαν πολύ μικρές φορτίσεις και 

συγκεκριμένα οι: 1) 17.Αντιμετωπίζετε το άγχος της εργασίας, 2) 12. Εφαρμόζεται τις 

απαραίτητες πολιτικές και διαδικασίες για την αποτελεσματική διαχείριση του σχολείου 

σας, 3) 9. Κινητοποιείτε τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την επιτυχημένη ολοκλήρωση των 

υποχρεώσεών τους, 4) 7.Αυξάνετε τις επιδόσεις των μαθητών μέσω τυποποιημένων-

στοχευμένων διαγωνισμάτων, 5) 13. Αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά τα θέματα πειθαρχίας 
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των μαθητών που προκύπτουν στο σχολείου σας και 6) 10.Προωθείτε τις επικρατούσες 

αξίες της τοπικής κοινότητας (ήθη, έθιμα, θρησκευτικές πρακτικές) στο σχολείο σας.  

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι 3 παράγοντες που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο 

αυτο-αποτελεσματικότητας των διευθυντών: ο παράγοντας Διοίκηση, ο παράγοντας 

Εκπαιδευτική ηγεσία και ο παράγοντας Ηθική ηγεσία. Η παραγοντική ανάλυση της 

παρούσας έρευνας στο ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση του επιπέδου της αυτο-

αποτελεσματικότητας των διευθυντών των Tschanen-Moran και Gareis 2004, εμφάνισε ίδια 

δομή με αυτή των δημιουργών του.   

Ερωτηματολόγιο τεχνικών διαχείρισης χρόνου 

Από το ερωτηματολόγιο του Δαρβούδη (2015) που αφορά τις τεχνικές διαχείρισης χρόνου 

που χρησιμοποιούν οι διευθυντές, αφαιρέθηκαν 8 δηλώσεις, καθώς είχαν πολύ μικρές 

φορτίσεις και συγκεκριμένα οι: 1) 28.Έχετε ένα σύστημα φύλαξης εγγράφων όπου είναι 

εύκολος ο εντοπισμός τους ανά πάσα στιγμή, 2) 29.Απαντάτε άμεσα στην επείγουσα 

αλληλογραφία, 3) 30.Έχετε πίνακες όπου μπορείτε να εντοπίσετε άμεσα ποιος 

εκπαιδευτικός διδάσκει που και τι μάθημα, 4) 36. Επιτυγχάνετε συνήθως αυτά που έχετε 

θέσει ως προτεραιότητες της μέρας, 5) 45. Στις συναντήσεις που έχετε, παρευρίσκονται όλα 

τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, 6) 37.Έχετε καθορισμένη ώρα καθημερινά όπου χειρίζεστε 

γραφειοκρατικά ζητήματα, 7) 39.Γραφειοκρατικά θέματα που ανατέθηκαν σε 

εκπαιδευτικούς τελικά τα χειρίζεστε εσείς 8) 42.Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων 

έχει καθορισμένο χρονικό περιθώριο το οποίο τηρείται. Δεκτές έγιναν μόνο οι δηλώσεις με 

τιμές φορτίσεων μεγαλύτερες του 0,5 (Hinton, McMurray & Brownlow., 2004 .Nagpal, 

Kumar, Kakar &  Bhartia, 2010). 

Στον  πίνακα 2, υπάρχουν οι 6 παράγοντες που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο των  

τεχνικών διαχείρισης χρόνου των διευθυντών: Ο Προγραμματισμός, η Οργάνωση χρόνου, 

οι Προτεραιότητες, η Εποπτεία χώρου, οι Συνεδριάσεις και η Ανάθεση. Η παραγοντική 

ανάλυση του ερωτηματολογίου για τη διαχείριση χρόνου εμφάνισε δομή που διέφερε από 

αυτή του δημιουργού του, Δαρβούδη, 2015. Συγκεκριμένα, το αρχικό ερωτηματολόγιο 

περιείχε άλλον ένα παράγοντα που ονομαζόταν Τεχνικές Οργάνωσης εργασίας. 

 

 

 

 

 

https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Perry+R.+Hinton%22
https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Isabella+McMurray%22
https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charlotte+Brownlow%22
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Πίνακας 1: Παράγοντες ερωτηματολογίου αυτο-αποτελεσματικότητας των διευθυντών 

μετά από διερευνητική παραγοντική ανάλυση και τιμή της φόρτισης της κάθε 

δήλωσης. 

Κατηγοριοποίηση αυτό-αποτελεσματικότητας διευθυντών μετά από 

παραγοντική ανάλυση  
Τ.Φ. 

Διοίκηση   

Ανταποκρίνεστε στα εργασιακά χρονοδιαγράμματα 0,770 

Διατηρείτε τον έλεγχο του ημερήσιου ατομικού σας προγράμματος 0,672 

Τα καταφέρνετε με τη γραφειοκρατία που απαιτείται στη δουλειά σας 0,768 

Βάζετε σε σειρά προτεραιότητας τις ανταγωνιστικές - πιεστικές απαιτήσεις της δουλειά σας 0,522 

Διαχειρίζεστε την αλλαγή (σε μαθητικό - εκπαιδευτικό δυναμικό, αναλυτικά προγράμματα) 
στο σχολείο σας 

0,567 

Εκπαιδευτική ηγεσία   

Προωθείτε τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που δίνουν σε ένα σχολείο την ταυτότητά του 
(σχολικό πνεύμα) 

0,566 

Δημιουργείτε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μόρφωση των μαθητών στο σχολείο σας 0,650 

Δημιουργείτε ένα θετικό κλίμα για την προώθηση της μάθησης στο σχολείο σας  0,650 

Εμπνέετε τον ενθουσιασμό για ένα κοινό όραμα για το σχολείο σας 0,723 

Προωθείτε μια θετική εικόνα του σχολείου σας στα ΜΜΕ (μέσω ιστοσελίδων, μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης κτλ) 

0,601 

Ηθική ηγεσία    

Προωθείτε αποδεκτές συμπεριφορές ανάμεσα στους μαθητές 0,729 

Προωθείτε την ηθική συμπεριφορά ανάμεσα στο προσωπικό του σχολείου 0,740 

 

Πίνακας 2 : Παράγοντες ερωτηματολογίου τεχνικών διαχείρισης διευθυντών μετά από 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση και τιμή της φόρτισης της κάθε δήλωσης. 

Κατηγοριοποίηση τεχνικών διαχείρισης διευθυντών μετά από 

παραγοντική ανάλυση 

Τ.Φ. 

Προγραμματισμός   

Ετοιμάζετε εβδομαδιαίο πρόγραμμα με δραστηριότητες που θέλετε να κάνετε 0,612 

Καθημερινά βάζετε σε σειρά προτεραιότητας τις δραστηριότητες που θέλετε να κάνετε 0,601 

Οι καθημερινές σας δραστηριότητες συνδέονται με αυτά που θεωρείτε ως προτεραιότητές σας 0,575 

Ετοιμάζετε ημερήσια λίστα με δραστηριότητες που θέλετε να κάνετε 0,831 

Έχετε ατζέντα - ημερολόγιο όπου γράφετε σημαντικές πληροφορίες 0,691 

Οργάνωση χρόνου   

Καθορίζετε στους άλλους χρονοδιαγράμματα 0,617 
 

Έχετε καθορισμένες χρονικές περιόδους για δραστηριότητες που θεωρείτε σημαντικές 0,540 

Χωρίζετε τις μέρες σας σε χρονικές περιόδους και προσπαθείτε να κάνετε συγκεκριμένες 
δραστηριότητες ανά περίοδο 

0,685 

Προτεραιότητες   

Θέτετε προτεραιότητες κάθε νέα σχολική χρονιά 0,612 

Βάζετε στον εαυτό σας χρονοδιαγράμματα 0,506 

Το προσωπικό του σχολείου είναι ενήμερο για το ποιες θεωρείτε ως προτεραιότητες σας 0,536 

Έχετε στο μυαλό σας εναλλακτικές λύσεις για διάφορα θέματα 0,814 

Αξιολογείτε συστηματικά τον εαυτό σας για το βαθμό επίτευξης των στόχων σας 0,814 
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Εποπτεία χώρου    

Κάνετε καθημερινά περιδιάβαση στο σχολικό χώρο για να έχετε επαφή με το προσωπικό και 

τους μαθητές 

0,811 

Στην περιδιάβασή σας στο σχολικό χώρο προσπαθείτε να επιλύετε τρέχοντα προβλήματα 0,858 

Συνεδριάσεις    

Στα πρακτικά της συνεδρίασης καταγράφονται τα ονόματα όσων αναλαμβάνουν 
υπευθυνότητες και το χρονοδιάγραμμα της κάθε υπευθυνότητας 

0,702 

Θέτετε χρονοδιαγράμματα στις δραστηριότητες που αναθέτετε 0,529 

Στις συναντήσεις που έχετε, τηρείτε το χρονοδιάγραμμα που έχετε θέσει εξαρχής 0,487 

Ανάθεση   

Ο υποδιευθυντής ή κάποιος εκπαιδευτικός ενημερώνει το My-school και το μητρώο του 

σχολείου 

0,564 

Αναθέτετε σε εκπαιδευτικούς δραστηριότητες που θεωρείτε ότι δεν είναι απαραίτητο να τις 
κάνετε εσείς 

0,790 

Αναθέτετε σε εκπαιδευτικούς γραφειοκρατικές δραστηριότητες 0,801 

 

5.2 Δείκτης Αξιοπιστίας Cronbach a των δύο ερωτηματολογίων και των 

παραγόντων τους. 

Ο συνολικός δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a του πρώτου ερωτηματολογίου που διερευνά 

το επίπεδο αυτο-αποτελεσματικότητα των διευθυντών είναι a=0,788 στο σύνολο των 12 

δηλώσεων και του δεύτερου που διερευνά τις τεχνικές διαχείρισης που χρησιμοποιούν οι 

διευθυντές είναι a=0,813 στο σύνολο των 21 δηλώσεων. Στον πίνακα 3, απεικονίζεται ο 

δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a, για κάθε έναν από τους παράγοντες της αυτο-

αποτελεσματικότητας και στον πίνακα 4, ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a για τους 

παράγοντες της διαχείρισης χρόνου. Η αξιοπιστία Cronbach a, είναι ικανοποιητική τόσο για 

τις κύριες μεταβλητές της έρευνάς μας, όσο και για τους παράγοντες τους, αφού οι 

τιμές του δείκτη που είναι μεγαλύτερες του 0,7 και μικρότερες του 0,8 θεωρούνται συνήθως 

ικανοποιητικές (Ζαφειρόπουλος, 2015). 

 

Πίνακας 3 : Παράγοντες του ερωτηματολογίου της αυτο-αποτελεσματικότητας.  

Παράγοντες της αυτό-αποτελεσματικότητας Cronbach a 

Διοίκηση  0,750 

Εκπαιδευτική ηγεσία  0,710 

Ηθική ηγεσία  0,557 

 

Πίνακας 4 : Παράγοντες ερωτηματολογίου της διαχείρισης χρόνου. 

Παράγοντες Cronbach a 

Προγραμματισμός (a=0,760)  0,760 

Οργάνωση χρόνου (a=0,679)  0,679 
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Προτεραιότητες (a=0,767)  0,767 

Εποπτεία χώρου (a=0,666)  0,666 

Συνεδριάσεις (a=0,577)  0,577 

Ανάθεση (a=0,597)  0,597 

 

 

 

 

5.3   Ποιες είναι οι τεχνικές διαχείρισης του χρόνου των διευθυντών; 

Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα «Ποιες είναι οι τεχνικές διαχείρισης χρόνου των 

διευθυντών ή αλλιώς ποιες τεχνικές διαχείρισης χρησιμοποιούν», μετά από τη διερευνητική 

παραγοντική ανάλυση προέκυψαν 6 τεχνικές διαχείρισης, οι οποίες παρουσιάζονται στον 

πίνακα. 5. Σημειώνεται επίσης ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση κάθε δήλωσης. 

Πίνακας 5: Οι τεχνικές διαχείρισης χρόνου των διευθυντών. 

Κατηγοριοποίηση τεχνικών διαχείρισης διευθυντών Μ.Ο. Τ.Α. 

Προγραμματισμός  4,3665 0,51092 

Ετοιμάζετε εβδομαδιαίο πρόγραμμα με δραστηριότητες που θέλετε να κάνετε 4,0719 

 
0,88881 

 

Καθημερινά βάζετε σε σειρά προτεραιότητας τις δραστηριότητες που θέλετε να κάνετε 4,3892 

 
0,59970 

 

Οι καθημερινές σας δραστηριότητες συνδέονται με αυτά που θεωρείτε ως προτεραιότητές 
σας 

4,2275 

 
0,68263 

 

Ετοιμάζετε ημερήσια λίστα με δραστηριότητες που θέλετε να κάνετε 4,4731 

 
0,72656 

 

Έχετε ατζέντα - ημερολόγιο όπου γράφετε σημαντικές πληροφορίες 4,6707 

 
0,64419 

 

Οργάνωση χρόνου  3,6587 0,71880 

Καθορίζετε στους άλλους χρονοδιαγράμματα 
 

4,3653 0,66186 

Έχετε καθορισμένες χρονικές περιόδους για δραστηριότητες που θεωρείτε σημαντικές 
 

3,7725 0,99200 

Χωρίζετε τις μέρες σας σε χρονικές περιόδους και προσπαθείτε να κάνετε συγκεκριμένες 
δραστηριότητες ανά περίοδο 

3,5509 0,99189 

Προτεραιότητες  4,3545 0,44973 

Θέτετε προτεραιότητες κάθε νέα σχολική χρονιά 
 

4,3533 0,59189 

Βάζετε στον εαυτό σας χρονοδιαγράμματα 
 

4,3653 0,66186 

Το προσωπικό του σχολείου είναι ενήμερο για το ποιες θεωρείτε ως προτεραιότητες σας 
 

4,4491 0,55600 

Έχετε στο μυαλό σας εναλλακτικές λύσεις για διάφορα θέματα 
 

4,3353 0,62682 

Αξιολογείτε συστηματικά τον εαυτό σας για το βαθμό επίτευξης των στόχων σας 
 

4,2695 0,68051 
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Εποπτεία χώρου  4,4880 0,60358 

Κάνετε καθημερινά περιδιάβαση στο σχολικό χώρο για να έχετε επαφή με το προσωπικό 

και τους μαθητές 
4,5030 0,68437 

Στην περιδιάβασή σας στο σχολικό χώρο προσπαθείτε να επιλύετε τρέχοντα προβλήματα 
 

4,4731 0,70978 

Συνεδριάσεις  4,1018 0,52985 

Στα πρακτικά της συνεδρίασης καταγράφονται τα ονόματα όσων αναλαμβάνουν 

υπευθυνότητες και το χρονοδιάγραμμα της κάθε υπευθυνότητας 
4,5150 0,59976 

Θέτετε χρονοδιαγράμματα στις δραστηριότητες που αναθέτετε 
 

3,7725 0,86899 

Στις συναντήσεις που έχετε, τηρείτε το χρονοδιάγραμμα που έχετε θέσει εξαρχής 
 

4,0180 0,66290 

Ανάθεση  

 
2,9082 0,89970 

Ο υποδιευθυντής ή κάποιος εκπαιδευτικός ενημερώνει το My-school και το μητρώο του 

σχολείου 
2,6228 1,55081 

Αναθέτετε σε εκπαιδευτικούς δραστηριότητες που θεωρείτε ότι δεν είναι απαραίτητο να τις 
κάνετε εσείς 

3,3772 1,03328 

Αναθέτετε σε εκπαιδευτικούς γραφειοκρατικές δραστηριότητες 
 

2,7246 0,95479 

 

 

5.4  Ποια είναι τα επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας των διευθυντών; 

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα «Ποια είναι τα επίπεδα αυτο-

αποτελεσματικότητας των διευθυντών» μετά από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση 

προέκυψαν 3 τεχνικές αυτο-αποτελεσματικότητας, οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα.6. 

Σημειώνεται επίσης ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση κάθε δήλωσης. 

Πίνακας 6: Οι τεχνικές της Αυτο-αποτελεσματικότητας των διευθυντών. 

Κατηγοριοποίηση τεχνικών της αυτο-αποτελεσματικότητας των 

διευθυντών 

Μ.Ο. Τ.Α. 

Διοίκηση  4,4156 0,46048 

Ανταποκρίνεστε στα εργασιακά χρονοδιαγράμματα 4,5689 

 
0,55405 

 

Διατηρείτε τον έλεγχο του ημερήσιου ατομικού σας προγράμματος 4,5269 

 
0,61912 

 

Τα καταφέρνετε με τη γραφειοκρατία που απαιτείται στη δουλειά σας 4,4072 

 
0,65082 

 

Βάζετε σε σειρά προτεραιότητας τις ανταγωνιστικές - πιεστικές απαιτήσεις της δουλειά σας 4,2335 

 
0,71932 

 

Διαχειρίζεστε την αλλαγή (σε μαθητικό - εκπαιδευτικό δυναμικό, αναλυτικά προγράμματα) 
στο σχολείο σας 

4,3413 

 
0,70088 

 

Εκπαιδευτική ηγεσία  

 
4,1820 0,45513 

Προωθείτε τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που δίνουν σε ένα σχολείο την ταυτότητά 
του (σχολικό πνεύμα) 

4,3293 

 
0,55366 

 

Δημιουργείτε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μόρφωση των μαθητών στο σχολείο σας 4,3174 

 
0,61203 

 

Δημιουργείτε ένα θετικό κλίμα για την προώθηση της μάθησης στο σχολείο σας  4,5389 0,53491 
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Εμπνέετε τον ενθουσιασμό για ένα κοινό όραμα για το σχολείο σας 4,1557 

 
0,60096 

 

Προωθείτε μια θετική εικόνα του σχολείου σας στα ΜΜΕ (μέσω ιστοσελίδων, μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης κτλ) 

3,5689 

 
0,95362 

 

Ηθική ηγεσία  4,5539 0,46254 

Προωθείτε αποδεκτές συμπεριφορές ανάμεσα στους μαθητές 4,5509 

 
0,51083 

 

Προωθείτε την ηθική συμπεριφορά ανάμεσα στο προσωπικό του σχολείου 4,5569 

 
0,59723 

 

 

 

5.5  Υπάρχει σχέση (συσχέτιση) μεταξύ των τεχνικών διαχείρισης χρόνου 

και της αυτό-αποτελεσματικότητας του σχολικού διευθυντή; 

 Για να απαντήσουμε στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, αν υπάρχουν δηλαδή συσχετίσεις 

μεταξύ των τεχνικών της διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας του 

διευθυντή, αρχικά υποβάλλαμε τα δεδομένα μας σε ελέγχους και διαπιστώσαμε ότι αυτά 

δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Γι αυτό το λόγο προχωρήσαμε σε έλεγχο spearman 

μεταξύ των δύο κύριων μεταβλητών μας, αυτών της Διαχείρισης χρόνου και της Αυτο-

αποτελεσματικότητας. Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε έλεγχο συσχετίσεων spearman 

μεταξύ όλων των παραγόντων της διαχείρισης χρόνου και όλων των παραγόντων της αυτο-

αποτελεσματικότητας και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 9 και 

περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω. 

Από τον στατιστικό έλεγχο προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

των δύο μεταβλητών (πίνακας 6), με μέτρια μεταξύ τους σχέση (s=.455, p=.000). Για να 

διερευνήσουμε ακόμα περισσότερο την μεταξύ τους σχέση, προχωρήσαμε και σε έλεγχο 

προβλεπτικότητας. Στην αρχή ορίσαμε ως ανεξάρτητη μεταβλητή την διαχείριση χρόνου 

και εξαρτημένη την αυτο-αποτελεσματικότητα (πίνακας 7) και στη συνέχεια κάναμε έλεγχο 

με ανεξάρτητη μεταβλητή την αυτο-αποτελεσματικότητα και εξαρτημένη τη διαχείριση 

χρόνου (πίνακας 8).  

Από τον έλεγχο προβλεπτικότητας απλής γραμμικής  παλινδρόμησης με ανεξάρτητη 

μεταβλητή τη διαχείριση χρόνου και εξαρτημένη την αυτο-αποτελεσματικότητας προέκυψε 

η εξής εξίσωση:  

Διαχείριση χρόνου = 2,574 + 0,455* Αυτο-αποτελεσματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι αν 

αυξηθεί η διαχείριση χρόνου κατά μία μονάδα, τότε η αυτο-αποτελεσματικότητα θα 

αυξηθεί κατά 0,455 μονάδες.  
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Από τον έλεγχο προβλεπτικότητας απλής γραμμικής παλινδρόμησης με ανεξάρτητη 

μεταβλητή την αυτο-αποτελεσματικότητα και εξαρτημένη την διαχείριση χρόνου προέκυψε 

η εξής εξίσωση: 

 Αυτό-αποτελεσματικότητα = 1,580 + 0,547* Διαχείριση χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι αν 

αυξηθεί η αυτό-αποτελεσματικότητα κατά μία μονάδα, τότε η διαχείριση χρόνου θα 

αυξηθεί κατά 0,547 μονάδες.  

 

Πίνακας 6:  Οι μεταβλητές της Διαχείρισης χρόνου και τη Αυτό-αποτελεσματικότητας. 

 

Έλεγχος Spearman μεταξύ των δύο κύριων μεταβλητών της έρευνάς μας, αυτών της 

Διαχείρισης χρόνου και της αυτό-αποτελεσματικότητας. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών, με μέτρια μεταξύ 

τους σχέση (s=.455, p=.000). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που θεωρούν ότι τα 

καταφέρνουν καλά στη διαχείριση χρόνου, έχουν και υψηλό επίπεδο  αυτο-

αποτελεσματικότητας. 

 

 

Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών της Διαχείρισης χρόνου και της Αυτό-αποτελεσματικότητας 

 

Διαχείριση 

χρόνου 

Αυτό-

αποτελεσματικ

ότητα 

 Διαχείριση χρόνου Συντελεστής συσχέτισης 1,000 ,455** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Πίνακας 7: Απλή γραμμική παλινδρόμηση με ανεξάρτητη μεταβλητή  τη διαχείριση 

χρόνου 

 

Έλεγχος προβλεπτικότητας απλής γραμμικής  παλινδρόμησης με ανεξάρτητη μεταβλητή τη 

διαχείριση χρόνου και εξαρτημένη την αυτο-αποτελεσματικότητα προέκυψε η εξής 

εξίσωση:  

Διαχείριση χρόνου = 2,574 + 0,455* Αυτο-αποτελεσματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι αν 

αυξηθεί η διαχείριση χρόνου κατά μία μονάδα τότε η αυτο-αποτελεσματικότητα θα αυξηθεί 

κατά 0,455 μονάδες. 
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Συντελεστές 

Μοντέλο 

Μη τυποποιημένοι συντελεστές 

Τυποποιημένοι 

συντελεστές 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Συνεχής) 2,574 ,246  10,472 ,000 

Διαχείριση χρόνου ,455 ,061 ,499 7,394 ,000 

a. εξαρτημένη μεταβλητή: αυτο-αποτελεσματικότητα 

 

Πίνακας 8: Απλή γραμμική παλινδρόμηση με ανεξάρτητη μεταβλητή την αυτο-

αποτελεσματικότητα. 

Έλεγχος προβλεπτικότητας απλής γραμμικής  παλινδρόμησης με ανεξάρτητη μεταβλητή τη 

διαχείριση χρόνου και εξαρτημένη την αυτο-αποτελεσματικότητα προέκυψε η εξής 

εξίσωση:  

Αυτο-αποτελεσματικότητα = 1,580 + 0,547* Διαχείριση χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι αν 

αυξηθεί η αυτο-αποτελεσματικότητα κατά μία μονάδα τότε η διαχείριση χρόνου θα αυξηθεί 

κατά 0,547 μονάδες.  

 

Συντελεστές 

Model 

Μη τυποποιημένοι συντελεστές 

Τυποποιημένοι 

συντελεστές 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Συνεχής) 1,580 ,326  4,855 ,000 

Αυτο-

αποτελεσματικότ

ητα 

,547 ,074 ,499 7,394 ,000 

a. Εξαρτημένη μεταβλητή: Διαχείριση χρόνου 

 

 

Πίνακα; 9: Οι παράγοντες της Διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας. 

 

Έλεγχος spearman μεταξύ των παραγόντων της διαχείρισης χρόνου και των παραγόντων 

της αυτο-αποτελεσματικότητας 

 

Διοίκησ

η 

Εκπαιδευτ

ική ηγεσία 

Ηθική 

ηγεσία 

Προγραμματισ

μός 

P. ,338** ,057 ,196* 

Sig.  ,000 ,460 ,011 

Οργάνωση 

χρόνου 

P. ,306** ,246** ,143 

Sig.  ,000 ,001 ,065 

Προτεραιότητε

ς 

P. ,347** ,354** ,307** 

Sig.  ,000 ,000 ,000 

Εποπτεία P. ,189* ,304** ,396** 
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χώρου Sig.  ,014 ,000 ,000 

Συνεδριάσεις  P. ,356** ,496** ,305** 

Sig.  ,000 ,000 ,000 

Ανάθεση P. -,030 ,233** -,029 

Sig.  ,696 ,002 ,709 

 

Ανάλυση συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων: 

 Από τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων «Προγραμματισμός» και 

«Διοίκηση», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία στατιστικά σημαντική σχέση 

(p=0,000<0,05), με τους δύο παράγοντες να έχουν χαμηλή θετική συσχέτιση 

(r=0,338).Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που θεωρούν ότι χρησιμοποιούν 

καλύτερα την τεχνική διαχείρισης χρόνου του «Προγραμματισμού», πιστεύουν 

αναφορικά με την  αυτο-αποτελεσματικότητά τους, ότι είναι αποδοτικοί και στη 

τεχνική της «Διοίκησης». 

 Από τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων «Προγραμματισμός» και 

«Ηθική ηγεσία», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία στατιστικά σημαντική σχέση 

(p=0,011<0,05), με τους δύο παράγοντες να έχουν χαμηλή θετική συσχέτιση 

(r=0,196).Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που πιστεύουν ότι έχουν αυξημένες 

ικανότητες στην τεχνική διαχείρισης χρόνου του «Προγραμματισμού», έχουν και 

αυξημένες ικανότητες στην τεχνική της «Ηθικής ηγεσίας» σε ότι αφορά το επίπεδο 

της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους.  

 Από τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων «Οργάνωση χρόνου» και 

«Διοίκηση», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία στατιστικά σημαντική σχέση 

(p=0,000<0,05), με τους δύο παράγοντες να έχουν χαμηλή θετική συσχέτιση 

(r=0,306). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που πιστεύουν ότι έχουν καλύτερες 

επιδόσεις στην τεχνική διαχείρισης της «Οργάνωσης χρόνου», θεωρούν αναφορικά 

με την αυτο-αποτελεσματικότητά τους, ότι είναι πιο αποδοτικοί και στη τεχνική της 

«Διοίκησης». 

 Από τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων «Οργάνωση χρόνου» και 

«Εκπαιδευτική ηγεσία», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία στατιστικά σημαντική σχέση 

(p=0,001<0,05), με τους δύο παράγοντες να έχουν χαμηλή θετική συσχέτιση 

(r=0,246). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που θεωρούν ότι χρησιμοποιούν 

καλύτερα την τεχνική διαχείρισης της «Οργάνωσης χρόνου», πιστεύουν αναφορικά 

με την αυτο-αποτελεσματικότητα τους, ότι  είναι αποδοτικοί και στην 

«Εκπαιδευτική ηγεσία». 

 Από τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων «Προτεραιότητες» και 

«Διοίκηση», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία στατιστικά σημαντική σχέση 

(p=0,000<0,05), με τους δύο παράγοντες να έχουν χαμηλή θετική συσχέτιση 
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(r=0,347). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που πιστεύουν ότι είναι πιο 

αποτελεσματικοί στην τεχνική διαχείρισης χρόνου των «Προτεραιοτήτων», 

πιστεύουν αναφορικά με την αυτο-αποτελεσματικότητά τους, ότι είναι αποδοτικοί 

και στη τεχνική της «Διοίκησης». 

 Από τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων «Προτεραιότητες» και 

«Εκπαιδευτική ηγεσία», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία στατιστικά σημαντική σχέση 

(p=0,000<0,05), με τους δύο παράγοντες να έχουν χαμηλή θετική συσχέτιση 

(r=0,354). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που θεωρούν ότι χρησιμοποιούν 

καλύτερα την τεχνική διαχείρισης χρόνου των «Προτεραιοτήτων», πιστεύουν 

αναφορικά με την αυτο-αποτελεσματικότητά τους, ότι  είναι αποδοτικοί και στην 

«Εκπαιδευτική ηγεσία». 

 Από τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων «Προτεραιότητες» και «Ηθική 

ηγεσία», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία στατιστικά σημαντική σχέση 

(p=0,000<0,05), με τους δύο παράγοντες να έχουν χαμηλή θετική συσχέτιση 

(r=0,307). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που πιστεύουν ότι είναι πιο 

αποτελεσματικοί στην τεχνική διαχείρισης χρόνου των «Προτεραιοτήτων», 

πιστεύουν αναφορικά με την αυτο-αποτελεσματικότητα τους, ότι είναι αποδοτικοί 

και στον τομέα της «Ηθικής Ηγεσίας». 

 Από τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων «Εποπτεία χώρου» και 

«Διοίκηση», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία στατιστικά σημαντική σχέση 

(p=0,014<0,05), με τους δύο παράγοντες να έχουν χαμηλή θετική συσχέτιση 

(r=0,189). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που θεωρούν ότι χρησιμοποιούν 

καλύτερα την τεχνική διαχείρισης χρόνου της «Εποπτείας», πιστεύουν αναφορικά 

με την αυτο-αποτελεσματικότητά τους, ότι είναι καλοί και στη τεχνική της 

«Διοίκησης». 

 Από τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων «Εποπτεία χώρου» και 

«Εκπαιδευτική ηγεσία», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία στατιστικά σημαντική σχέση 

(p=0,000<0,05), με τους δύο παράγοντες να έχουν χαμηλή θετική συσχέτιση 

(r=0,304). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που θεωρούν ότι είναι πιο αποδοτικοί 

στην τεχνική διαχείρισης χρόνου της «Εποπτείας χώρου», πιστεύουν αναφορικά με 

την αυτο-αποτελεσματικότητά τους, ότι είναι αποδοτικοί και στη τεχνική της 

«Εκπαιδευτικής ηγεσίας». 

 Από τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων «Εποπτεία χώρου» και «Ηθική 

ηγεσία», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία στατιστικά σημαντική σχέση 

(p=0,000<0,05), με τους δύο παράγοντες να έχουν χαμηλή θετική συσχέτιση 

(r=0,396). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που θεωρούν ότι χρησιμοποιούν 

καλύτερα την τεχνική διαχείρισης χρόνου της «Εποπτείας χώρου», πιστεύουν 



 

78  

αναφορικά με την αυτο-αποτελεσματικότητά τους, ότι είναι αποδοτικοί και στον 

τομέα της «Ηθική ηγεσίας». 

 Από τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων «Συνεδριάσεις» και 

«Διοίκηση», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία στατιστικά σημαντική σχέση 

(p=0,000<0,05), με τους δύο παράγοντες να έχουν χαμηλή θετική συσχέτιση 

(r=0,356). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που πιστεύουν ότι έχουν καλύτερες 

επιδόσεις στην τεχνική διαχείρισης των «Συνεδριάσεων», θεωρούν αναφορικά με 

την αυτο-αποτελεσματικότητά τους, ότι  είναι αποδοτικοί  και στη τεχνική της 

«Διοίκησης». 

 Από τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων «Συνεδριάσεις» και 

«Εκπαιδευτική ηγεσία», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία στατιστικά σημαντική σχέση 

(p=0,000<0,05), με τους δύο παράγοντες να έχουν μέτρια θετική συσχέτιση 

(r=0,496). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που θεωρούν ότι έχουν καλύτερες 

επιδόσεις στην τεχνική διαχείρισης των «Συνεδριάσεων», πιστεύουν και αναφορικά 

με την αυτο-αποτελεσματικότητά τους, ότι  είναι αποδοτικοί  στη τεχνική της 

«Εκπαιδευτικής ηγεσίας». 

 Από τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων «Συνεδριάσεις» και «Ηθική 

ηγεσία», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία στατιστικά σημαντική σχέση 

(p=0,000<0,05), με τους δύο παράγοντες να έχουν χαμηλή θετική συσχέτιση 

(r=0,305). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που πιστεύουν ότι είναι πιο 

αποτελεσματικοί στην τεχνική διαχείρισης χρόνου των «Συνεδριάσεων», πιστεύουν 

αναφορικά με την αυτο-αποτελεσματικότητά τους, ότι  είναι καλύτεροι και στον 

τομέα της «Ηθικής Ηγεσίας». 

 Από τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων «Ανάθεση» και «Εκπαιδευτική 

ηγεσία», διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία στατιστικά σημαντική σχέση 

(p=0,002<0,05), με τους δύο παράγοντες να έχουν χαμηλή θετική συσχέτιση 

(r=0,233). Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που θεωρούν ότι έχουν καλύτερες 

επιδόσεις στην τεχνική διαχείρισης της «Ανάθεσης», πιστεύουν και αναφορικά με 

την αυτο-αποτελεσματικότητά τους, ότι είναι περισσότερο αποδοτικοί  στη τεχνική 

της «Εκπαιδευτικής ηγεσίας». 

 

 

5.6 Επηρεάζουν τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, την αυτό-

αποτελεσματικότητα και τις τεχνικές διαχείρισης χρόνου;  

Για να απαντήσουμε στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα και αφού διαπιστώσαμε οτι τα 

δεδομένα μας δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, προχωρήσαμε σε έλεγχο spearman 

μεταξύ των δημογραφικών μας και των δύο κύριων μεταβλητών της έρευνάς μας, αυτών 
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της συνολικής αυτο-αποτελεσματικότητας και της συνολικής διαχείρισης χρόνου. Από τον 

έλεγχο spearman μεταξύ της αυτο-αποτελεσματικότητα με τα δημογραφικά, διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην αυτο-αποτελεσματικότητα, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας που έχει κάποιος ως διευθυντής (s=0,274, p=.0,000) (πίνακας 10) και τον 

αριθμό τον εκπαιδευτικών που έχει ένα σχολείο (s=0,169, p=.0,000) (πίνακας 11). Στη 

συνέχεια προχωρήσαμε σε έλεγχο προβλεπτικότητας με εξαρτημένη μεταβλητή την αυτο-

αποτελεσματικότητα και ανεξάρτητη τα χρόνια προϋπηρεσίας ως διευθυντής (πίνακας 12) 

και βρέθηκε η παρακάτω εξίσωση: 

 Χρόνια υπηρεσίας ως Διευθυντής/ντρια = 4,278 + 0,013* Αυτο-αποτελεσματικότητα. 

Αυτό σημαίνει ότι αν αυξηθούν τα χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής κατά μία μονάδα τότε η 

αυτο-αποτελεσματικότητα θα αυξηθεί κατά 0,013 μονάδες. Από τον έλεγχο 

προβλεπτικότητας μεταξύ της αυτο-αποτελεσματικότητας και τον αριθμό των 

εκπαιδευτικών, δεν προέκυψε κανένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα 

Μεταξύ των τεχνικών διαχείρισης χρόνου και των δημογραφικών, διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική σχέση ανάμεσα στις τεχνικές διαχείρισης χρόνου, τον αριθμό των εκπαιδευτικών 

που έχει ένα σχολείο (s=0,228, p=.0,000) (πίνακας 13) και τον αριθμό των μαθητών 

(s=0,167, p=.0,000)  (πίνακας 14). Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε έλεγχο προβλεπτικότητας 

με εξαρτημένη μεταβλητή την διαχείριση χρόνου και ανεξάρτητη τον αριθμό των 

εκπαιδευτικών (πίνακας 15) και βρέθηκε η παρακάτω εξίσωση:  

Αριθμός εκπαιδευτικών  = 3.793 + 0,009* Διαχείριση χρόνου 

Αυτό σημαίνει ότι αν αυξηθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών κατά μία μονάδα τότε η 

διαχείριση χρόνου θα αυξηθεί κατά 0,009 μονάδες.  

Από τον έλεγχο προβλεπτικότητας με εξαρτημένη μεταβλητή τη διαχείριση χρόνου και 

ανεξάρτητη τον αριθμό των μαθητών (πίνακας 16), προέκυψε η παρακάτω εξίσωση: 

Αριθμός μαθητών = 3.859 + 0,001* Διαχείριση χρόνου.  

Αυτό σημαίνει ότι αν αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών κατά μία μονάδα τότε η διαχείριση 

χρόνου θα αυξηθεί κατά 0,001 μονάδες. 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε έλεγχο συσχετίσεων μεταξύ των όλων των παραγόντων της 

αυτο-αποτελεσματικότητας, όλων των παραγόντων της διαχείρισης χρόνου και των 

δημογραφικών. Επειδή διαπιστώσαμε ότι τα δεδομένα μας δεν ακολουθούν κανονική 

κατανομή, έγιναν οι αντίστοιχοι μη παραμετρικοί έλεγχοι Mann-Whitney U και  Kruskal 

Wallis στα δημογραφικά που είναι χωρισμένα σε κατηγορίες (φύλο, περιοχή σχολείου, 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και επίπεδο σπουδών) και Spearman στα δημογραφικά με συνεχείς 

τιμές (χρόνια υπηρεσίας ως Διευθυντής/ντρια, χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, 

αριθμός μαθητών και αριθμός εκπαιδευτικών). Από τους ελέγχους Mann-Whitney U και  

Kruskal Wallis διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο φύλο και σε δύο 

τεχνικές της διαχείρισης χρόνου, αυτές του Προγραμματισμού και των Προτεραιοτήτων 

(πίνακας 17). Ακόμα βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της περιοχής 
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σχολείου και ενός παράγοντα της αυτο-αποτελεσματικότητας, αυτού της Εκπαιδευτικής 

ηγεσίας και ενός παράγοντα της διαχείρισης χρόνου, αυτού της Ανάθεσης (πίνακας 18). 

Από τον έλεγχο spearman μεταξύ όλων των παραγόντων της διαχείρισης χρόνου, της αυτο-

αποτελεσματικότητας και του αριθμού των εκπαιδευτικών που έχει το σχολείο (πίνακας 

19), διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τους παράγοντες των 

Συνεδριάσεων (p=0,031), της Ανάθεσης (p=0,000) και της Εκπαιδευτικής ηγεσίας 

(p=0.029).Από τον έλεγχο  spearman μεταξύ του αριθμού των μαθητών που έχει το σχολείο 

και όλων των παραγόντων της διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας 

(πίνακας 20), διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τους 

παράγοντες της Ανάθεσης (p=0,000) και της Εκπαιδευτικής ηγεσίας (p=0.043).Από τον 

έλεγχο spearman μεταξύ των χρόνων προϋπηρεσίας που έχει ένας διευθυντής στην 

εκπαίδευση και όλων των παραγόντων της διαχείρισης χρόνου και της αυτο-

αποτελεσματικότητα (πίνακας 21), διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με την Εκπαιδευτική ηγεσία (p=0,14). Από τον έλεγχο spearman μεταξύ των 

χρόνων προϋπηρεσίας που έχει ένας διευθυντής και όλων των παραγόντων της διαχείρισης 

χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας (πίνακας 22), διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τους παράγοντες της Διοίκησης (p=0,018), της 

Εκπαιδευτικής (p=0,000) και της Ηθικής ηγεσίας (p=0.047). 

 

Πίνακας 10: Αυτο-αποτελεσματικότητα και χρόνια προϋπηρεσίας ως διευθυντής. 

Έλεγχος spearman μεταξύ των χρόνων προϋπηρεσίας του Διευθυντής/ντριας, 

Προϊστάμενος/μένης και της συνολικής αυτο-αποτελεσματικότητας. Υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών, με μικρή μεταξύ τους σχέση. (s=.274, 

p=.000). Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνονται τα χρόνια προϋπηρεσίας κάποιου ως διευθυντή, 

θεωρεί ότι αυξάνονται και τα επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητάς του. 

Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών της αυτο-αποτελεσματικότητας και των χρόνων προϋπηρεσίας ως 

διευθυντής  

 

Αυτό-

αποτελεσματικ

ότητα 

Χρόνια 

προϋπηρεσίας 

ως Διευθυντής 

Spearman's rho Αυτό-αποτελεσματικότητα Συντελεστής συσχέτισης 1,000 ,274** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας 11. Αυτό-αποτελεσματικότητα και αριθμός εκπαιδευτικών. 

Έλεγχος spearman μεταξύ της συνολικής αυτο-αποτελεσματικότητας και του αριθμού των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο. Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών, με μικρή μεταξύ τους σχέση. (s=.169, p=.029). Αυτό σημαίνει 

ότι οι διευθυντές που στο σχολείο τους υπάρχει μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, θεωρούν 

ότι έχουν και μεγαλύτερη αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας. 

.Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών της αυτο-αποτελεσματικότητας και τον αριθμό των εκπαιδευτικών 

 

Αυτό-

αποτελεσματι

κότητα 

Αριθμός 

εκπαιδευτικών 

που υπηρετούν 

αυτή τη στιγμή 

στο σχολείο σας 

Spearman's rho Αυτό-αποτελεσματικότητα Συντελεστής συσχέτισης 1,000 ,169* 

Sig. (2-tailed) . ,029 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

  

Πίνακας 12: Απλή γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την αυτό-

αποτελεσματικότητα. 

Έλεγχος προβλεπτικότητας απλής γραμμικής  παλινδρόμησης με ανεξάρτητη μεταβλητή 

την αυτό-αποτελεσματικότητα. Βρέθηκε η παρακάτω εξίσωση:  

Χρόνια υπηρεσίας ως Διευθυντής/ντρια = 4,278 + 0,013* . Αυτό-αποτελεσματικότητα  

Αυτό σημαίνει ότι αν αυξηθούν τα χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής κατά μία μονάδα τότε η 

αυτό-αποτελεσματικότητα θα αυξηθεί κατά 0,013 μονάδες. 

Συντελεστές 

Model 

Μη τυποποιημένοι συντελεστές 

Τυποποιημένοι 

συντελεστές 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Συνεχής) 4,278 ,046  93,489 ,000 

Χρόνια υπηρεσίας ως 

Διευθυντής/ντρια, 

Προϊστάμενος/μένη 

,013 ,005 ,214 2,818 ,005 

a. εξαρτημένη μεταβλητή: Αυτό-αποτελεσματικότητα 
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Πίνακας 13: Διαχείριση χρόνου και αριθμός εκπαιδευτικών του σχολείου. 

Έλεγχος spearman μεταξύ αριθμού εκπαιδευτικών που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο 

σχολείο και της συνολικής Διαχείρισης χρόνου. Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών, με μικρή μεταξύ τους σχέση. (s=.228, p=.003). Αυτό σημαίνει 

ότι οι διευθυντές που υπηρετούν σε σχολεία με μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, θεωρούν ότι 

έχουν πιο αναπτυγμένες δεξιότητες στη διαχείριση  χρόνου. 

Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών της Διαχείριση χρόνου και του αριθμού εκπαιδευτικών του σχολείου  

 

Διαχείριση 

χρόνου 

Αριθμός 

εκπαιδευτικών 

που υπηρετούν 

αυτή τη στιγμή 

στο σχολείο σας 

Spearman's rho Διαχείριση χρόνου Συντελεστής συσχέτισης 1,000 ,228** 

Sig. (2-tailed) . ,003 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 14: Διαχείριση χρόνου και αριθμός μαθητών του σχολείου. 

Έλεγχος spearman μεταξύ του αριθμού μαθητών του σχολείου και της συνολικής 

Διαχείρισης χρόνου. Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, με μικρή μεταξύ τους σχέση (s=.167, p=.031). Αυτό σημαίνει ότι οι 

διευθυντές που υπηρετούν τη θητεία τους σε σχολεία με μεγάλο αριθμό μαθητών, θεωρούν 

ότι έχουν και πιο αναπτυγμένες δεξιότητες διαχείρισης  χρόνου. 

Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών της Διαχείριση χρόνου και του αριθμού των μαθητών 

 

Διαχείριση 

χρόνου 

Αριθμός 

μαθητών του 

σχολείου σας 

Spearman's rho Διαχείριση χρόνου Συντελεστής συσχέτισης 1,000 ,167* 

Sig. (2-tailed) . ,031 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 15: Απλή γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη διαχείριση 

χρόνου. 

Έλεγχος προβλεπτικότητας απλής γραμμικής  παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή 

την διαχείριση χρόνου. Βρέθηκε η παρακάτω εξίσωση: 

 Αριθμός εκπαιδευτικών  = 3.793 + 0,009* Διαχείριση χρόνου 

Αυτό σημαίνει ότι αν αυξηθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών κατά μία μονάδα τότε η 

διαχείριση χρόνου θα αυξηθεί κατά 0,009 μονάδες.  
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Συντελεστές 

Model 

Μη τυποποιημένοι συντελεστές 

Τυποποιημένοι 

συντελεστές 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,793 ,068  56,116 ,000 

Αριθμός εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν αυτή τη στιγμή 

στο σχολείο σας 

,009 ,003 ,231 3,054 ,003 

a. εξαρτημένη μεταβλητή: Διαχείριση χρόνου 

 

Πίνακας 16: Απλή γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη διαχείριση 

χρόνου. 

Από τον έλεγχο προβλεπτικότητας με εξαρτημένη μεταβλητή τη διαχείριση χρόνου και 

ανεξάρτητη τον αριθμό των μαθητών, προέκυψε η παρακάτω εξίσωση: 

Αριθμός μαθητών = 3.859 + 0,001* Διαχείριση χρόνου.  

Αυτό σημαίνει ότι αν αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών κατά μία μονάδα, θα αυξηθεί και η 

διαχείριση χρόνου κατά 0,001 μονάδες. 

 

Συντελεστές 

Model 

Μη τυποποιημένοι συντελεστές 

Τυποποιημένοι 

συντελεστές 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Συνεχής) 3,859 ,060  64,212 ,000 

Αριθμός μαθητών του 

σχολείου σας 
,001 ,000 ,176 2,296 ,023 

a. εξαρτημένη μεταβλητή : Διαχείριση χρόνου 

 

Πίνακας 17. Φύλο και οι παράγοντες του Προγραμματισμού και των Προτεραιοτήτων. 

Έλεγχος Mann-Whitney U μεταξύ του φύλου και όλων των παραγόντων της διαχείρισης 

χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας. Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ του φύλου και των παραγόντων του Προγραμματισμού (p=0,006 Z=-2,728) και των  

Προτεραιοτήτων (p=0.022 Z=-2.290).Ως προς τους άλλους παράγοντες δεν διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση.  Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες διευθύντριες, θεωρούν ότι 

χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά τις τεχνικές του Προγραμματισμού και των 

Προτεραιοτήτων. 



 

84  

 
Φύλο N Mean Rank 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άνδρας 110 76,72 

Γυναίκα 57 98,04 

Total 167  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Άνδρας 110 77,90 

Γυναίκα 57 95,78 

Total 167  

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Mann-Whitney U 2334,500 2463,500 

Wilcoxon W 8439,500 8568,500 

Z -2,728 -2,290 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,006 ,022 

 

Πίνακας 18: Περιοχή σχολείου και οι παράγοντες της Ανάθεσης και της Εκπαιδευτική; 

Ηγεσίας. 

Έλεγχος Kruskal Wallis μεταξύ της περιοχής του σχολείου και όλων των παραγόντων της 

διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας. Διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ της περιοχής σχολείου και τους παράγοντες της Ανάθεσης 

(p=0.001) και της Εκπαιδευτικής ηγεσίας (p=0.019). Ως προς τους άλλους παράγοντες δεν 

διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που 

υπηρετούν σε σχολεία αστικών και ημιαστικών περιοχών, θεωρούν ότι έχουν και καλύτερες 

επιδόσεις στις τεχνικές της Ανάθεσης και της Εκπαιδευτικής ηγεσίας. 

 
Περιοχή σχολείου N Mean Rank 

ΑΝΑΘΕΣΗ Aστική 76 97,65 

Hμιαστική 43 81,76 

Aγροτική 48 64,40 

Total 167  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Aστική 76 91,15 

Hμιαστική 43 89,69 

Aγροτική 48 67,58 

Total 167  

 ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

Chi-Square 14,226 7,927 

df 2 2 

Asymp. Sig. ,001 ,019 

 

Πίνακας 19: Αριθμός εκπαιδευτικών και οι παράγοντες των Συνεδριάσεων, της 

Ανάθεσης και της Εκπαιδευτικής ηγεσίας.  

Έλεγχος spearman μεταξύ του αριθμού των εκπαιδευτικών που έχει το σχολείο και όλων 

των παραγόντων της διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας. Ως προς τον 
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αριθμό εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τους 

παράγοντες των Συνεδριάσεων (p=0,031), της Ανάθεσης (p=0,000) και της Εκπαιδευτικής 

ηγεσίας (p=0.029). Ως προς τους άλλους παράγοντες δεν διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση. Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που υπηρετούν σε σχολεία με 

μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, θεωρούν ότι τα καταφέρνουν καλύτερα στις τεχνικές των 

Συνεδριάσεων, τις Ανάθεσης και της Εκπαιδευτικής ηγεσίας.  

Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών του αριθμού των εκπαιδευτικών και των παραγόντων διαχείρισης 

χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας  

 

ΠΡΟ

ΓΡΑ

ΜΜΑ

ΤΙΣΜ

ΟΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣ

Η 

ΧΡΟΝΟΥ 

ΠΡΟΤ

ΕΡΑΙΟ

ΤΗΤΕ

Σ 

ΕΠΟΠΤ

ΕΙΑ 

ΧΩΡΟΥ 

ΣΥΝΕ

ΔΡΙΑΣ

ΕΙΣ 

ΑΝΑΘ

ΕΣΗ 

ΔΙΟΙΚ

ΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙ

ΔΕΥΤΙ

ΚΗ 

ΗΓΕΣΙ

Α 

ΗΘΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙ

Α 

Αριθμός 

εκπαιδε

υτικών  

 
Αριθμό

ς 

εκπαιδε

υτικών  

Corre

lation 

Coeffi

cient 

,024 ,054 ,151 ,021 ,167* ,308** ,109 ,169* ,082 1,000 

Sig. 

(2-

tailed

) 

,757 ,491 ,052 ,786 ,031 ,000 ,161 ,029 ,293 . 

N 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Πίνακας 20: Αριθμός μαθητών και οι παράγοντες της Ανάθεσης και της 

Εκπαιδευτικής ηγεσίας. 

Έλεγχος spearman μεταξύ του αριθμού των μαθητών που έχει το σχολείο και όλων των 

παραγόντων της διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας. Ως προς τον 

αριθμό μαθητών διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τους 

παράγοντες της Ανάθεσης (p=0,000) και της Εκπαιδευτικής ηγεσίας (p=0.043). Ως προς 

τους άλλους παράγοντες δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Αυτό 

σημαίνει ότι οι διευθυντές που υπηρετούν σε σχολεία με μεγάλο αριθμό μαθητών, θεωρούν 

ότι έχουν και καλύτερες επιδόσεις στις τεχνικές της Ανάθεσης και της Εκπαιδευτικής 

ηγεσίας 
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Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών του αριθμού των μαθητών και των παραγόντων διαχείρισης χρόνου και 

της αυτο-αποτελεσματικότητας 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ

ΑΤΙΣΜΟΣ 

ΟΡΓΑ

ΝΩΣΗ 

ΧΡΟΝ

ΟΥ 

ΠΡΟΤ

ΕΡΑΙΟ

ΤΗΤΕΣ 

ΕΠΟΠ

ΤΕΙΑ 

ΧΩΡΟ

Υ 

ΣΥΝΕΔ

ΡΙΑΣΕΙΣ 

ΑΝΑ

ΘΕΣ

Η 

ΔΙΟΙΚ

ΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙ

ΔΕΥΤΙ

ΚΗ 

ΗΓΕΣΙ

Α 

ΗΘΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙ

Α 

Αριθμός 

μαθητώ

ν  

 
Αριθ

μός 

μαθ

ητώ

ν  

Correl

ation 

Coeffi

cient 

,000 -,010 ,137 ,023 ,080 
,314*

* 
,052 ,157* -,003 1,000 

Sig. 

(2-

tailed) 

,996 ,897 ,078 ,769 ,304 ,000 ,503 ,043 ,968 . 

N 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Πίνακας 21: Χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και ο παράγοντας της Εκπαιδευτικής 

Ηγεσίας.  

Έλεγχος spearman μεταξύ των χρόνων υπηρεσίας στην εκπαίδευση και όλων των 

παραγόντων της διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας. Ως προς τα χρόνια 

υπηρεσίας στην εκπαίδευση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μόνο με τον παράγοντα της Εκπαιδευτικής ηγεσίας (p=0.014). Ως προς τους άλλους 

παράγοντες δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Αυτό σημαίνει ότι οι 

διευθυντές που έχουν πολλά χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, θεωρούν ότι τα 

καταφέρνουν καλύτερα και στον παράγοντα της Εκπαιδευτικής ηγεσίας. 
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Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών των χρόνων υπηρεσίας στη εκπαίδευση και των παραγόντων 

διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας 

 

Χρόνι

α 

υπηρ
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στην 

εκπαί

δευσ
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ΠΡΟΓ

ΡΑΜΜ
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ΠΤΕΙ

Α 

ΧΩΡ

ΟΥ 

ΣΥΝΕΔ

ΡΙΑΣΕΙ

Σ 

ΑΝΑ

ΘΕΣ

Η 

ΔΙΟΙ

ΚΗΣ

Η 

ΕΚΠΑΙΔ

ΕΥΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

ΗΘ

ΙΚ

Η 

ΗΓ

ΕΣΙ

Α 

Spear

man's 

rho 

Χρόνι

α 

υπηρ

εσίας 

στην 

εκπαί

δευσ

η 

Corr

elatio

n 

Coeff

icient 

1,000 ,010 ,123 ,001 -,020 ,055 ,088 ,103 ,189* 

-

,00

1 

Sig. 

(2-

tailed

) 

. ,901 ,114 ,988 ,795 ,480 ,260 ,184 ,014 
,98

5 

N 
167 167 167 167 167 167 167 167 167 

16

7 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Πίνακας 22: Χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντή και οι παράγοντες της Διοίκησης, της 

Εκπαιδευτικής και της Ηθικής ηγεσίας 

Έλεγχος spearman μεταξύ των χρόνων προϋπηρεσίας που έχει ένας διευθυντής και όλων 

των παραγόντων της διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας. Ως προς τα 

χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τους παράγοντες της Διοίκησης (p=0,018), της Εκπαιδευτικής (p=0,000) και 

της Ηθικής ηγεσίας (p=0.047). Ως προς τους άλλους παράγοντες δεν διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές που έχουν πολλά χρόνια 

υπηρεσία στη θέση ευθύνης, θεωρούν ότι τα καταφέρνουν καλύτερα και σε όλους τους 

παράγοντες της αυτο-αποτελεσματικότητας. 
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Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών των χρόνων προϋπηρεσίας ως διευθυντή και των παραγόντων 

διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας 

 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΟΡΓΑ
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Η 
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ΚΗΣ

Η 
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Διευθυντ
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Προϊστάμ

ενος/μένη 
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υπηρεσία

ς ως 

Διευθυντή

ς/ντρια, 

Προϊστάμ

ενος/μένη 

Corr

elatio

n 

Coeff

icient 

-,086 ,059 ,011 ,123 -,011 ,014 ,184* ,296** 
,15

4* 
1,000 

Sig. 

(2-

tailed

) 

,270 ,449 ,892 ,115 ,893 ,860 ,018 ,000 
,04

7 
. 

N 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το κεφάλαιο που ακολουθεί, αποτελεί μια προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων της 

παρούσας έρευνας, αξιοποιώντας το θεωρητικό αλλά και το ερευνητικό της μέρος. Σκοπός 

της έρευνας ήταν ο εντοπισμός του τρόπου διαχείρισης του χρόνου των διευθυντών, το 

επίπεδο αυτο-αποτελεσματικότητάς τους, και ο εντοπισμός πιθανής συσχέτισης μεταξύ των 

τεχνικών διαχείρισης χρόνου των διευθυντών και του επιπέδου αυτο-αποτελεσματικότητας. 

Επίσης εξετάστηκε η πιθανή συσχέτισή των δύο κύριων μεταβλητών μας με τα 

δημογραφικά στοιχεία. Γι αυτό θέσαμε τέσσερις στόχους- ερευνητικά ερωτήματα. 

 

Ο πρώτος στόχος της έρευνας ήταν να εντοπίσει τις τεχνικές διαχείρισης χρόνου που 

χρησιμοποιούν οι Έλληνες διευθυντές των δημόσιων σχολείων των περιοχών της Κεντρικής 

Μακεδονίας. Από τα αποτελέσματα μετά από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση των 

τεχνικών διαχείρισης χρόνου, προέκυψαν έξι παράγοντες, οι οποίοι έχουν ΜΟ=3,97 σε μια 

πενταβάθμια κλίμακα τύπου Linkert, όπου το 1= καθόλου και το 5= πάρα πολύ. Έτσι, 

θεωρούμε ότι οι Έλληνες διευθυντές κατέχουν τις τεχνικές διαχείρισης χρόνου σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό. Στο συμπέρασμα ότι οι σχολικοί διευθυντές διαχειρίζονται παραγωγικά το 
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χρόνο τους, χρησιμοποιώντας τεχνικές κατέληξαν  οι Akomolafe και Oluwatimehin  (2013), 

οι Ekundayo και Kolawole (2013), ο Δαρβούδης (2015) και η Χατζή (2017). Η 

αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού συνδέεται με την 

αύξηση της παραγωγικότητας των διευθυντών και των θετικών τους αξιολογήσεων από 

τους ανωτέρους τους, το χαμηλό άγχος καθώς και με την αύξηση των βαθμολογιών των 

μαθητών στα μαθηματικά (Grissom & Loeb, 2011.Grissom et al., 2015. Grissom et al., n.d.).  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έρχονται σε αντίθεση με παλαιότερες έρευνες στον 

ελληνικό χώρο, στις οποίες οι διευθυντές λόγω κακής διαχείρισης χρόνου, δεν προλάβαιναν 

να ασχοληθούν επαρκώς με τα διοικητικά και κυρίως με τα παιδαγωγικά τους καθήκοντα  

(Δαλκαβούκη, 2012 · Κουάλη, 2012, · Νεοφυτίδης και συνεργάτες 2006 · Παπαϊωάννου, 

2009 · Τσαντάκη, 2014). Όμως, το 2015, στην έρευνά του ο Δαρβούδης, παρουσιάζει 

αποτελέσματα που συμφωνούν με τα δικά μας. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ανάμεσα στους 

τρεις τύπους- προφίλ διευθυντών που προκύπτουν σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου (οι 

αποτελεσματικοί μονοχρονιστές, οι αναβλητικοί διεκπεραιωτές και οι συγκεντρωτικοί 

μονοχρονιστές), οι διευθυντές που ανήκουν στον πρώτο προφίλ που είναι και το 

μεγαλύτερο πληθυσμιακά και στο τρίτο που είναι το μικρότερο, επιτυγχάνουν σε σημαντικό 

βαθμό τα διοικητικά και τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. 

 

Η κατάταξη των παραγόντων της διαχείρισης χρόνου, ξεκινώντας με εκείνον που έχει τον 

μεγαλύτερο μέσο όρο είναι: η Εποπτεία Χώρου (Μ.Ο.=4,48), ο Προγραμματισμός 

(Μ.Ο.=4,36), οι Προτεραιότητες (Μ.Ο.=4,35), οι Συνεδριάσεις (Μ.Ο.=4,10), η Οργάνωση 

Χρόνου (Μ.Ο.=3,65) και η Ανάθεση (Μ.Ο.=2,90). Παρατηρούμε ότι τον μεγαλύτερο μέσο 

όρο συγκεντρώνει ο παράγοντας της Εποπτείας, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την 

ορθή διαχείριση χρόνου, ενώ συμβάλλει και στη δημιουργία ενός θετικού σχολικού 

κλίματος. Στην Κύπρο, ο Κυριακού και οι συνεργάτες του (2009), βρήκαν επίσης ότι οι 

διευθυντές περνούν τον περισσότερο χρόνο τους σε καθήκοντα εποπτείας, όπως στη 

σχολική τάξη, την αίθουσα των δασκάλων, στη διεκπεραίωση καθηκόντων εκτός σχολείου 

και τέλος στην αυλή. Σύμφωνα με τους Κασουλίδη και Πασιαρδή (2005), σημαντικό 

χαρακτηριστικό ενός αποτελεσματικού διευθυντή είναι να είναι ορατός και παρών στον 

σχολικό χώρο, να εποπτεύει  το προσωπικό και τους μαθητές και να επιλύει  τα προβλήματα 

τη στιγμή που προκύπτουν. Για τους Grissom και Loeb (2011), η εποπτεία, μαζί με το 

συντονισμό και την αξιολόγηση της διδασκαλίας στην τάξη, είναι δείγμα ισχυρής 

εκπαιδευτικής ηγεσίας. Τέλος, το άρθρο26 παρ4 του νόμου 2043/14992 υπογραμμίζει την 

σημαντικότητα της εποπτείας αναφέροντας: «εάν ένας διευθυντής δεν δύναται να ασκήσει 

εποπτεία στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, δεν έχει καλή συνεργασία μαζί τους και 
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γενικά είναι αναποτελεσματικός, μπορεί, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου 

υπηρεσιακού συμβουλίου, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του».  

 

Ο παράγοντας που στη δική μας έρευνα, αλλά και στην έρευνα του Δαρβούδη (2015), 

συγκεντρώνει το μικρότερο μέσο όρο είναι αυτός της Ανάθεσης. Θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε ότι η ανάθεση καθηκόντων λειτουργεί ως θέμα ταμπού για τους διευθυντές, οι 

οποίοι ίσως να φοβούνται ότι αν προχωρούν σε συνεχείς αναθέσεις, ίσως χαρακτηριστούν 

ανεπαρκείς και ανίκανοι να ολοκληρώσουν τα καθήκοντά τους. Μία ακόμη ερμηνεία θα 

μπορούσε να είναι οι συχνές απαιτήσεις της τελευταίας στιγμής του Υπουργείου Παιδείας 

για άμεση αποστολή στατιστικών στοιχείων και πινάκων. Αυτό καθιστά αδύνατη την 

ανάθεση, αφού για να είναι αυτή αποτελεσματική, χρειάζεται ο απαραίτητος χρόνος, ώστε 

να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες αλλά και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Σε 

αντίθετη περίπτωση, μια αποτυχημένη ανάθεση συνεπάγεται χάσιμο χρόνου και στρες. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Ekundayo και Kolawole (2013), οι επείγουσες εργασίες της 

τελευταίας στιγμής από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, φαίνεται να εμποδίζουν τον 

διευθυντή να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει επαρκώς διάφορες τεχνικές διαχείρισης 

χρόνου, όπως είναι η ανάθεση. Ακόμη, η έλλειψη ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου για τις 

αρμοδιότητες του υποδιευθυντή ή των υποδιευθυντών (σε κάποια σχολεία, λόγο μεγέθους, 

προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής), αποθαρρύνει τον διευθυντή να προχωρήσει σε 

αναθέσεις εκτεταμένων και απαιτητικών καθηκόντων. Τέλος, θα μπορούσε να σημειωθεί 

ότι η ύπαρξη στενών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ του διευθυντή και του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, που είναι συχνό φαινόμενο ιδιαίτερα στα σχολεία της επαρχίας, ο φόβος 

μήπως γίνει δυσάρεστος και η προσπάθεια αποφυγής των συγκρούσεων, δεν του επιτρέπουν 

να προχωράει σε αναθέσεις δευτερευόντων υποχρεώσεων. Έτσι, δαπανά άσκοπα χρόνο και 

ενέργεια και αδυνατεί να επικεντρωθεί στα σημαντικά του καθήκοντα. 

 

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που έχει τεθεί σχετικά με τα επίπεδα αυτο-

αποτελεσματικότητας των Ελλήνων διευθυντών, μετά από τη διερευνητική παραγοντική 

ανάλυση, προέκυψαν 3 παράγοντες, οι οποίοι έχουν υψηλό Μ.Ο= 4,38, σε μια πενταβάθμια 

κλίμακα τύπου Linkert, όπου το 1= καθόλου και το 5= πάρα πολύ.  Έτσι, θεωρούμε ότι οι 

Έλληνες διευθυντές έχουν σε μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένη την αίσθηση της αυτο-

αποτελεσματικότητας. Ανάλογα ήταν και τα συμπεράσματα των Cobanoglou και Yurek, 

(2018), σε έρευνά τους σε σχολικούς διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Τουρκία και στον ελληνικό χώρο της Ταραρά (2015). Το γεγονός αυτό 

είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί μια υψηλή αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας, 

επηρεάζει όλους τους τομείς της ηγεσίας και αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την 

αποτελεσματική άσκηση διοίκησης. Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι 

η αυτό-αποτελεσματικότητα των ηγετών, επηρεάζει την συμπεριφορά και την απόδοση των 
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υφισταμένων (Chemers et al., 2000.Paglis, & Green, 2002), ενώ δημιουργεί ένα ευνοϊκό 

εργασιακό κλίμα, μέσα στο οποίο τα εμπόδια είναι πιο εύκολο να ξεπεραστούν (Luthans & 

Peterson, 2002). Οι διευθυντές με υψηλή αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας έχουν 

μεγαλύτερη επιμονή και αντοχή στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, είναι περισσότερο 

ευπροσάρμοστοι στις αλλαγές και δημιουργούν υποστηρικτικές σχέσεις με τους 

υφισταμένους και τους μαθητές τους (Dimmock &  Hattie, 1996 . Osterman & 

Sullivan,1996  . Tschannen-Moran & Gareis, 2004). Η υψηλή αίσθηση  αυτο-

αποτελεσματικότητας των διευθυντών αυξάνει και την συλλογική αυτο-

αποτελεσματικότητα. Αποτέλεσμα της αύξησης αυτής είναι και η αύξηση της επίδοσης των 

μαθητών.  (Goddard 2001. Goddard, Hoy & Woolfolk Hoy, 2000 . Goddard, LoGerfo, & 

Hoy, 2004 . Tschannen-Moran & Barr, 2004). 

 

Η κατάταξη των παραγόντων της αυτό-αποτελεσματικότητας, ξεκινώντας από αυτόν με τον 

μεγαλύτερο μέσο όρο είναι: η Ηθική Ηγεσία (Μ.Ο= 4,55), η Διοίκηση (Μ.Ο.=4,41) και η 

Εκπαιδευτική Ηγεσία (Μ.Ο.= 4,18). Εντύπωση προκαλεί ο υψηλός μέσος όρος που 

συγκεντρώνει η ηθική ηγεσία, για την οποία γίνεται μεγάλη συζήτηση της δύο τελευταίες 

δεκαετίες. Η ηθική ηγεσία συνεπάγεται την ικανότητα των ηγετών να διατηρήσουν τις 

βασικές έννοιες της ηθικής, όπως είναι η φροντίδα και ο σεβασμός για τους ανθρώπους, η 

δικαιοσύνη και η εντιμότητα.. 

 

Σύμφωνα με τον Starratt (2004), η ηθική πρέπει να διαπνέει όλο το έργο του διευθυντή και 

να στοχεύει όχι μόνο στο να λαμβάνει ηθικές αποφάσεις, αλλά και να μετατρέπει το 

σχολείο σε ένα ηθικό οργανισμό, στον οποίο η εκπαίδευση θα παρέχεται με ηθικό τρόπο. Οι 

τρεις θεμελιώδεις αξίες της ηθικής ηγεσίας, είναι η υπευθυνότητα, η αυθεντικότητα και η 

παρουσία Η ηθική διάσταση του ρόλου του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι 

ιδιαιτέρως σημαντική, αφού η ηθική ηγεσία αποτελεί ζητούμενο, ιδιαίτερα σε δημόσιους 

οργανισμούς που εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον. Αυτή η μορφή ηγεσίας μπορεί να δώσει 

λύσεις στις σύγχρονες προκλήσεις και κρίσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά σχολεία τα 

οποία βρίσκονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον.   

 

Αλλά και οι παράγοντες της Διοίκησης και της Εκπαιδευτικής Ηγεσίας συγκεντρώνουν 

εξαιρετικά υψηλούς μέσους όρους. Οι παλαιότερες μελέτες υποδείκνυαν βέβαια, τη σχέση 

μεταξύ ισχυρής εκπαιδευτικής ηγεσίας και υψηλότερων μαθητικών  επιδόσεων (Institute for 

Educational Leadership, 2000. Leithwood, Louis, Anderson, & Wahlstrom, 2004. Nettles & 

Herrington, 2007. Waters, Marzano, & McNulty, 2003). Όμως νεότερες έρευνες, όπως αυτή 

των Grissom και Loeb, (2011), αμφισβητούν τον παραπάνω ισχυρισμό. Οι ίδιοι στην 

έρευνά τους κατέδειξαν ότι η οργανωτική διεύθυνση είναι πιο αποτελεσματική για τις 

επιδόσεις των μαθητών, ενώ ο Grissom και οι συνεργάτες του (2012), τονίζουν ότι μόνο 
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ορισμένες εκπαιδευτικές συμπεριφορές, όπως η καθοδήγηση των δασκάλων, η αξιολόγηση 

και η ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων, επιφέρουν χρόνο με το χρόνο την 

ανάπτυξη της προόδου των μαθητών. 

 

Το τρίτο ερευνητικό μας ερώτημα, είχε σκοπό να διερευνήσει αν υπάρχει σχέση μεταξύ των 

τεχνικών διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας του διευθυντή. Τα 

αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου spearman, δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συνολικής διαχείρισης του χρόνου και της συνολικής 

αυτο-αποτελεσματικότητας, με μέτρια μεταξύ τους σχέση. Αυτό σημαίνει ότι όποιος 

διευθυντής θεωρεί οι έχει υψηλές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, έχει και υψηλό επίπεδο 

αυτο-αποτελεσματικότητας. Για να εξετάσουμε λεπτομερώς τη σχέση μεταξύ των δύο 

κύριων μας μεταβλητών, προχωρήσαμε σε διερεύνηση προβλεπτικότητας, από την οποία 

προέκυψε ότι υπάρχει συσχέτιση διπλής κατεύθυνσης. Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει ότι 

όσο αυξάνονται οι δεξιότητες των διευθυντών στις τεχνικές διαχείρισης χρόνου, τόσο 

αυξάνονται και τα επίπεδά αυτο-αποτελεσματικότητας τους και όσο αυξάνεται η αίσθηση 

που έχουν για την αυτο-αποτελεσματικότητά τους, χρησιμοποιούν περισσότερο τις τεχνικές 

για την ορθή διαχείριση του εργασιακού τους χρόνου. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

θεωρούνται σημαντικά, αφού δεν υπάρχει καμία άλλη έρευνα στον ελληνικό χώρο που να 

διερευνά τη σχέση της διαχείρισης χρόνου με την, αυτο-αποτελεσματικότητα ενώ και στο 

εξωτερικό οι έρευνες σχετικά με αυτό το θέμα είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Οι μόνες 

έρευνες που να συσχετίζουν μαζί τη διαχείριση χρόνου και την αυτο-αποτελεσματικότητα 

είναι των Zarbakhh et al (2014) και του Bembenutty (2009) και σε αυτές το δείγμα είναι 

φοιτητές και όχι σχολικοί διευθυντές. Συγκεκριμένα οι Zarbakhh et al (2014), μελέτησαν τη 

σχέση μεταξύ της διαχείρισης χρόνου, της αυτο-αποτελεσματικότητας και της 

επιχειρηματικότητας και βρήκαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των τριών αυτών 

κύριων μεταβλητών. Ακόμη δήλωσαν ότι οι δύο μεταβλητές αυτές δηλαδή της αυτο-

αποτελεσματικότητας και της διαχείρισης χρόνου θα μπορούσαν να εξηγήσουν το 8% της 

διακύμανσης που παρατηρήθηκε στη μεταβλητή της επιχειρηματικότητας. Ο Bembenutty 

(2009), εξέτασε τις συσχετίσεις μεταξύ της αναβολής της ευχαρίστησης, της αυτο-

αποτελεσματικότητας και της διαχείρισης χρόνου και βρήκε ισχυρή θετική συσχέτιση 

μεταξύ τους. Από τις δύο παραπάνω έρευνες βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ανάμεσα στη 

διαχείριση χρόνου και την αυτο-αποτελεσματικότητα, υπάρχει θετική συσχέτιση, γεγονός 

που είναι σύμφωνο και με τα ευρήματα της δικιάς μας έρευνας. Στο ελληνικό χώρο πιο 

κοντά στα αποτελέσματα της δική μας έρευνας είναι τα ευρήματα της Χατζή (2017), η 

οποία κατέδειξε θετική συσχέτιση μεταξύ της διαχείρισης χρόνου και της σχολικής 

αποτελεσματικότητας των Προϊσταμένων των νηπιαγωγείων, ενώ η Χατζηγιάννη (2016) 

αναφέρει ότι τα υψηλά επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας των φοιτητών, διευκολύνουν τη 

λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. 
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Στη συνέχεια προσχωρήσαμε σε έλεγχο συσχετίσεων μεταξύ όλων των παραγόντων της 

διαχείρισης χρόνου και αυτών της αυτο-αποτελεσματικότητας και βρήκαμε ότι και οι έξι 

παράγοντες της διαχείρισης χρόνου, συσχετίζονται με έναν ή και περισσότερους 

παράγοντες της αυτο-αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα βρέθηκε ότι ο Προγραμματισμός 

έχει θετική συσχέτιση με τους παράγοντες της Διοίκησης και της Ηθικής ηγεσίας, ενώ δεν 

υπάρχει συσχέτιση με τον παράγοντα της «Εκπαιδευτικής ηγεσίας». Η τεχνική της 

Οργάνωσης χρόνου έχει θετική συσχέτιση με την Διοίκηση και την Ηθική ηγεσία και όχι με 

την Εκπαιδευτική ηγεσία, ενώ η Ανάθεση έχει θετική συσχέτιση μόνο με την Εκπαιδευτική 

ηγεσία. Οι τεχνικές των Προτεραιοτήτων, της Εποπτείας και των Συνεδριάσεων, έχουν 

θετική συσχέτιση και με τους τρεις παράγοντες της αυτο-αποτελεσματικότητας. Αυτό 

σημαίνει ότι οι διευθυντές που θεωρούν ότι έχουν υψηλές επιδόσεις στην εποπτεία του 

χώρου του σχολείου, στο να θέτουν προτεραιότητες και στην τεχνική των συνεδριάσεων,  

θεωρούν ότι έχουν και υψηλά επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας.  

Διαβάζοντας τα αποτελέσματα ανάποδα, ξεκινώντας δηλαδή από τους παράγοντες της 

αυτο-αποτελεσματικότητας, διαπιστώνουμε ότι ο παράγοντας της Διοίκησης έχει θετική 

συσχέτιση με πέντε από τους έξι  παράγοντες της διαχείρισης χρόνου: με αυτόν του 

Προγραμματισμού, της Οργάνωσης χρόνου, των Προτεραιοτήτων, της Εποπτείας και των 

Συνεδριάσεων, ενώ δεν υπάρχει συσχέτιση με αυτόν της Ανάθεσης. Αυτό είναι φυσικό, 

αφού όλοι οι παραπάνω παράγοντες της διαχείρισης χρόνου αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι της διοίκησης και των εργασιών που οφείλει να εκτελεί ο σχολικός διευθυντής 

σύμφωνα και με το καθηκοντολόγιο που ορίζεται από τον νόμο 1566 του 1985 και από την 

υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/ 105657/Δ1/16-10-2002.Εντύπωση συνεχίζει να προκαλεί 

το γεγονός ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της Διοίκησης και την 

τεχνικής της Ανάθεσης. Προφανώς αυτό συμβαίνει γιατί η ανάθεση είναι μία τεχνική που 

χρησιμοποιούν λιγότερο οι διευθυντές στην Ελλάδα και άρα δεν την θεωρούν απαραίτητο 

κομμάτι των διοικητικών τους καθηκόντων. Ο παράγοντας της Ηθικής ηγεσίας έχει θετική 

συσχέτιση με τέσσερις από τους έξι παράγοντες της διαχείρισης χρόνου: τον 

Προγραμματισμό, τις Προτεραιότητες, την Εποπτεία και τις Συνεδριάσεις,  ενώ δεν 

σχετίζεται με την  Οργάνωση χρόνου και την Ανάθεση. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να 

δικαιολογηθεί, αν αναλογιστεί κανείς ότι και τέσσερις αυτοί παράγοντες της διαχείρισης 

χρόνου, σχετίζονται με τις βασικές αρχές της ηθικής ηγεσίας οι οποίες, σύμφωνα με τον 

Starrat (2004), είναι: η υπευθυνότητα, η αυθεντικότητα και η παρουσία. Και αυτός ο 

παράγοντας της αυτο-αποτελεσματικότητας δεν έχει καμία στατιστικά σημαντική σχέση με 

αυτό της Ανάθεσης, ίσως γιατί οι διευθυντές να μη θεωρούν ηθικά αποδεκτή συμπεριφορά 

το να προβαίνει κανείς συνεχώς σε αναθέσεις καθηκόντων. Τέλος ο παράγοντας της 

Εκπαιδευτικής ηγεσίας σχετίζεται με τους πέντε από τους έξι παράγοντες της διαχείρισης 

χρόνου, με αυτούς της Ανάθεσης, της Οργάνωσης χρόνου, των Προτεραιοτήτων, της 
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Εποπτείας και των Συνεδριάσεων και όχι με τον Προγραμματισμό. Σύμφωνα με τον 

Hallinger (2005), για να ασκεί ένας διευθυντής εκπαιδευτική ηγεσία, πρέπει να 

προσδιορίζει τους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου, να συντονίζει και να ελέγχει τη 

διδασκαλία και να δημιουργεί ένα θετικό σχολικό κλίμα που προωθεί τη συνεχής βελτίωση 

της διδασκαλίας και της μάθησης. Για να μπορέσει ο διευθυντής να ανταποκριθεί επαρκώς 

στα παραπάνω καθήκοντα, χρειάζεται να μπορεί να διαχειρίζεται με εποικοδομητικό τρόπο 

τον εργασιακό του χρόνο. 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αφορά το αν επηρεάζουν τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων, τις τεχνικές διαχείρισης χρόνου και τα επίπεδα της αυτο-

αποτελεσματικότητάς τους. Από τους στατιστικούς ελέγχους φάνηκε να  υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συνολικής αυτο-αποτελεσματικότητας με τα 

χρόνια προϋπηρεσίας ως διευθυντή και με τον αριθμός εκπαιδευτικών. Αυτό σημαίνει ότι οι 

διευθυντές με πολλά χρόνια υπηρεσίας και αυτοί που διοικούν σχολεία με μεγάλο αριθμό 

εκπαιδευτικών έχουν περισσότερο αναπτυγμένη την αίσθηση της αυτό-

αποτελεσματικότητας. Από τη διερεύνηση προβλεπτικότητας διαπιστώσαμε ότι όσο 

αυξάνεται η προϋπηρεσία κάποιου ως διευθυντή, αυξάνεται και η αίσθηση αυτο-

αποτελεσματικότητάς του. Επίσης, φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της συνολικής διαχείρισης χρόνου και τον αριθμό εκπαιδευτικών και μαθητών. Έτσι 

αντιλαμβανόμαστε ότι διευθυντές που διοικούν σχολεία με μεγάλο αριθμό μαθητών και 

εκπαιδευτικών θεωρούν ότι έχουν καλύτερες δεξιότητες στη διαχείριση χρόνου. Από την 

διερεύνηση προβλεπτικότητας διαπιστώσαμε ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών ενός σχολείου, τόσο βελτιώνονται και οι δεξιότητες του 

διευθυντή στη διαχείριση χρόνου. 

Κατόπιν, προχωρήσαμε στη στατιστική ανάλυση ανάμεσα στις κατηγορικές μεταβλητές  

(φύλο, περιοχή σχολείου, επίπεδο σπουδών και Διεύθυνση Εκπαίδευσης) και τους 

παράγοντες της διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας, όπου βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και δύο από τις τεχνικές της διαχείρισης 

χρόνου, αυτές του «Προγραμματισμού» και των «Προτεραιοτήτων». Ακόμα, βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της περιοχής που βρίσκεται το σχολείο (αστική, 

ημιαστική, αγροτική) με μία από τις τεχνικές  διαχείρισης χρόνου, αυτήν της «Ανάθεσης» 

και με έναν παράγοντα της αυτο-αποτελεσματικότητας, αυτόν της «Εκπαιδευτικής 

Ηγεσίας». Δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο επίπεδο σπουδών 

των διευθυντών και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο με 

τις τεχνικές διαχείρισης χρόνου και αυτο-αποτελεσματικότητας. Αυτό σημαίνει ότι τόσο το 

επίπεδο σπουδών όσο και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης δεν παίζουν κανένα ρόλο σχετικά με 

τις τεχνικές διαχείρισης χρόνου που χρησιμοποιούν οι διευθυντές και τα επίπεδα αυτο-

αποτελεσματικότητάς τους.  
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Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το επίπεδο σπουδών δεν επηρεάζει καμία από 

τις δύο βασικές μας μεταβλητές, αφού θα αναμένονταν οι διευθυντές με υψηλά ακαδημαϊκά 

προσόντα, να διαθέτουν περισσότερες ικανότητες στη διαχείριση χρόνου και μεγαλύτερη 

αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας. Σε αυτό συμφωνεί και η έρευνα του Παπαντωνίου 

(2010), στην οποία δεν διαπιστώνεται καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 

επίπεδο σπουδών και στον τρόπο διοίκησης της σχολικής μονάδας. Από την άλλη μεριά, η 

Ξυθάλη (2018) αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν κάποιο ανώτερο τίτλο 

σπουδών, έχουν υψηλότερη επίδοση στην κλίμακα της Αυτό-αποτελεσματικότητας. 

Παλαιότερες έρευνες, όπως αυτή του Νεοφυτίδη και των συνεργατών του (2006), 

διαπιστώνουν ότι οι διευθυντές που κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών σχετικό με 

τη σχολική διοίκηση, μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα το χρόνο τους και να 

διεκπεραιώνουν πιο αποτελεσματικά τα καθήκοντα τους, ενώ οι Hassanzavech και Ebad 

(2007), διαβεβαιώνουν ότι το επίπεδο μόρφωσης επιδρά στον τρόπο διαχείρισης χρόνου. 

Γεγονός πάντως είναι ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα άξιζε να διερευνηθεί περισσότερο. 

 

Ως προς το φύλο, διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες διευθύντριες χρησιμοποιούν πιο συχνά τις 

τεχνικές του «Προγραμματισμού» και των «Προτεραιοτήτων» σχετικά με τους άνδρες 

συναδέλφους τους. Στο ίδιο αποτέλεσμα κατέληξε στην έρευνά του και ο Δαρβούδης, 

(2015). Η Κουάλη (2012) καθώς και ο Botha (2013), αναφέρουν ότι οι γυναίκες κάνουν 

καλύτερη διαχείριση του χρόνου τους. Συγκεκριμένα, η Κουάλη (2012), αναφέρει ότι οι 

γυναίκες χρησιμοποιούν περισσότερο τις τεχνικές του προγραμματισμού, των 

προτεραιοτήτων, της οργάνωσης, της διαχείρισης της γραφειοκρατίας και των διακοπών. 

Τέλος, οι Grissom και Loeb (2011), βρήκαν ότι οι γυναίκες επιδεικνύουν καλύτερες 

δεξιότητες στην διαχείριση των εκπαιδευτικών θεμάτων και στον τομέα της διοίκησης. 

 

 Αναφορικά με την περιοχή σχολείου διαπιστώνουμε ότι οι διευθυντές των σχολείων των 

αστικών και ημιαστικών περιοχών, χρησιμοποιούν περισσότερο την τεχνική της 

«Ανάθεσης», ενώ σε ότι αφορά την αυτο-αποτελεσματικότητα θεωρούν ότι είναι καλύτεροι 

στον τομέα της «Εκπαιδευτικής ηγεσίας», σε σχέση με τους συναδέρφους τους που 

υπηρετούν σε σχολεία αγροτικών περιοχών. Η Κουάλη (2012) και οι Akomalafe και 

Oluwatimehin  (2013), δεν βρήκαν καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην 

περιοχή σχολείου και στη διαχείριση χρόνου. Αντίθετα, η έρευνα του Δαρβούδη (2015), 

στην περίπτωση της «Ανάθεσης», επιβεβαιώνει το δικό μας αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι 

οι τεχνικές της «Ανάθεσης» και της «Εποπτείας χώρου», εφαρμόζονται λιγότερο στις 

αγροτικές περιοχές. Μια εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι τα σχολεία που 

βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, λόγω του μικρού τους μεγέθους, είναι εύκολο να 

διοικηθούν και έτσι ο διευθυντής δεν χρειάζεται να προβαίνει σε αναθέσεις καθηκόντων. 

Ακόμα θα μπορούσε κανείς να υποθέσει, ότι στις μικρές κοινωνίες των αγροτικών 
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περιοχών, αναπτύσσονται και πιο στενές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του διευθυντή και 

του εκπαιδευτικού προσωπικού και έτσι ο διευθυντής, από φόβο μήπως γίνει δυσάρεστος, 

διστάζει να αναθέσει καθήκοντα. Τέλος είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται σε έρευνα, 

μια στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην περιοχή σχολείου και την «Εκπαιδευτική 

ηγεσία» και αποτελεί ένα ζήτημα που θα άξιζε να διερευνηθεί περεταίρω.  

 

Στον έλεγχο που διεξήχθη ανάμεσα στις συνεχείς μεταβλητές των δημογραφικών μας 

στοιχείων (αριθμός εκπαιδευτικών και αριθμός μαθητών σχολείου, χρόνια υπηρεσίας 

διευθυντή στην εκπαίδευση και χρόνια υπηρεσίας στη θέση του διευθυντή) με τους 

παράγοντες της διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας προέκυψαν οι εξής 

συσχετίσεις:  

Φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των τριών παραγόντων της αυτο-

αποτελεσματικότητας δηλαδή την «Διοίκηση», την «Εκπαιδευτική Ηγεσία» και την «Ηθική 

ηγεσία» και των χρόνων προϋπηρεσίας ως διευθυντής. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο 

εμπειρία απόκτα ένας διευθυντής με το πέρασμα των χρόνων, τόσο αυξάνεται και το 

επίπεδο αυτο-αποτελεσματικότητάς του. Και ο Fisher (2014), διαπίστωσε ότι τα χρόνια 

εμπειρίας των διευθυντών επηρεάζουν τα επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας. 

Συγκεκριμένα εντόπισε ότι υψηλότερα επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας είχαν εκείνοι 

που δούλευαν ένα χρόνο ως διευθυντές. Τα επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας 

προοδευτικά αρχίζουν και πέφτουν από τον δεύτερο έως και τον πέμπτο χρόνο, ενώ μετά 

τον πέμπτο χρόνο, αρχίζουν να αυξάνονται και πάλι και σταθεροποιούνται ως των δέκατο 

χρόνο. Τέλος, ο Δαρβούδης (2015), διαπίστωσε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στα 

χρόνια υπηρεσίας του διευθυντή και τριών τεχνικών της διαχείρισης χρόνου: των 

Προτεραιοτήτων, του Προγραμματισμού και της Οργάνωσης εργασίας.  

 

Στατιστικά σημαντική σχέση διαπιστώθηκε και ανάμεσα στα χρόνια υπηρεσίας στη 

εκπαίδευση και στον παράγοντα της «Εκπαιδευτικής Ηγεσίας». Αυτό σημαίνει ότι όσο 

περισσότερο εκπαιδευτική εμπειρία αποκτά ένας διευθυντής σχολείου, τόσο περισσότερο 

αυξάνονται οι δεξιότητές του στην ηγεσία που ασκεί σε τομείς που επηρεάζουν τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. Είναι φυσικό ένας διευθυντής που έχει μεγάλη εκπαιδευτική 

εμπειρία να έχει λόγο και παρουσία σε ότι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και να 

προβαίνει σε εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη ενός θετικού σχολικού 

κλίματος και την προώθηση μιας θετικής εικόνας του σχολικού οργανισμού που διοικεί. 

Επιπλέον και ο Παπαντωνίου (2010), βρήκε ότι τα χρόνια υπηρεσίας ενός σχολικού 

διευθυντή στην εκπαίδευση και στη θέση ευθύνης που κατέχει αλλά και η σύνθεση του 

συλλόγου διδασκόντων επηρεάζουν τον τρόπο άσκησης διοίκησης.  
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 Σύμφωνα με τα στατιστικά μας αποτελέσματα, γίνεται φανερό ότι ο παράγοντας της 

«Εκπαιδευτικής ηγεσίας» έχει  θετική συσχέτιση με πολλά τα δημογραφικά μας στοιχεία. 

Παρουσιάζονται δηλαδή, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στατιστικά σημαντικές σχέσεις 

μεταξύ της «Εκπαιδευτικής ηγεσίας» με τα χρόνια προϋπηρεσίας που έχει ο διευθυντής 

στην εκπαίδευση και στη θέση ευθύνης που κατέχει αλλά και με τον αριθμό των 

εκπαιδευτικών και μαθητών που υπάρχουν σε ένα σχολείο. 

 

Συγκεκριμένα, υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στον αριθμό των 

εκπαιδευτικών που υπάρχουν σε ένα σχολεία και στις τεχνικές της «Ανάθεσης», των 

«Συνεδριάσεων» και της «Εκπαιδευτικής ηγεσίας». Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται ο 

αριθμός των εκπαιδευτικών, τόσο ο διευθυντής θεωρεί ότι έχει και καλύτερες δεξιότητες 

στις τεχνικές της ανάθεσης, των συνεδριάσεων, και στα ζητήματα εκπαιδευτικής ηγεσίας. 

Μια εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι ένα σχολείο με πολλούς εκπαιδευτικούς, 

έχει περισσότερα διοικητικά και γραφειοκρατικά καθήκοντα τα οποία ο διευθυντής 

αναγκάζεται να αναθέτει, αλλά και μεγαλύτερη ανάγκη για συχνότερες συνεδριάσεις, στις 

οποίες γίνεται η καταγραφή των καθηκόντων, ενώ βοηθούν στην τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων. Ακόμα σε ένα σχολείο με πολλούς εκπαιδευτικούς είναι φυσικό να 

απασχολούν το διευθυντή συχνότερα ζητήματα που αφορούν την «Εκπαιδευτική ηγεσία», 

δηλαδή  πρακτικά θέματα της διδασκαλίας και της μάθησης. 

 

Τέλος διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, ανάμεσα στον αριθμό των μαθητών με 

μια τεχνική της διαχείρισης χρόνου, αυτή της Ανάθεσης και με μία τεχνική της αυτό-

αποτελεσματικότητας, αυτή της Εκπαιδευτικής ηγεσίας. Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται ο 

αριθμός των μαθητών, ο διευθυντής αναθέτει πιο συχνά καθήκοντα στους υφισταμένους 

του, ενώ ασχολείται περισσότερο με ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική ηγεσία. Για 

να εξηγήσουμε αυτό το φαινόμενο, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ένας μεγάλος 

αριθμός μαθητών, απαιτεί και μεγάλο όγκο διοικητικών καθηκόντων, γεγονός που 

αναγκάζει  τους διευθυντές να  αναθέτουν μέρος αυτών στους υφισταμένους τους. Ακόμα ο 

μεγάλος όγκος των μαθητών, δημιουργεί περισσότερες και πιο σύνθετες εκπαιδευτικές 

ανάγκες, γι αυτό και αυξάνεται η ενασχόληση των διευθυντών με ζητήματα εκπαιδευτικής 

ηγεσίας. Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν στατιστικά αποτελέσματα ερευνών που να 

συσχετίζουν τον αριθμό των μαθητών ενός σχολείου και των τεχνικών διαχείρισης χρόνου ή 

του επιπέδου αυτο-αποτελεσματικότητας, παρά μόνο αυτή των Grissom et al. (2012), οι 

οποίοι διαπίστωσαν ότι οι διευθυντές σχολείων με λίγους μαθητές, μπορούν και 

διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο τους . 

 

Η συζήτηση για τη συγκεκριμένη έρευνα δεν τελειώνει εδώ, καθώς τα συμπεράσματα της 

είναι πρωτότυπα και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να προωθήσουν μια διαφορετική, 
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πιο θετική εικόνα για το σημερινό δημόσιο ελληνικό σχολείο ,καθώς και να «φωτίσουν»  τα 

«καλώς κείμενα» του ελληνικού εκπαιδευτικούς συστήματος. Αποτελεί κοινή πεποίθηση 

ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι σε διάφορους τομείς ανεπαρκείς και πολύ συχνά 

βρίσκονται  στο στόχαστρο της κατακρίσεως. Αυτή η έρευνα έρχεται να αναδείξει και τη 

θετική πλευρά του νομίσματος, καθώς τα συμπεράσματά της δείχνουν ότι οι διευθυντές των 

ελληνικών δημόσιων σχολείων φαίνεται να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον 

εργασιακό τους χρόνο, ενώ έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας 

τους, δηλαδή την πεποίθησή τους ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Ακόμη η συγκεκριμένη 

έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει  αφορμή, για περαιτέρω διερεύνηση σε ένα ερευνητικό 

πεδίο που δεν έχει επαρκώς μελετηθεί. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1 Συμπεράσματα 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν ότι οι σημερινοί σχολικοί διευθυντές 

χρησιμοποιούν σε ικανοποιητικό βαθμό τεχνικές διαχείρισης χρόνου, έχουν υψηλό επίπεδο 

αυτο-αποτελεσματικότητας, ενώ στη στατική ανάλυση που έγινε, φάνηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της συνολικής διαχείρισης χρόνου και της συνολικής 

αυτο-αποτελεσματικότητας. Η διερεύνηση προβλεπτικότητας μεταξύ των δύο κύριων 

μεταβλητών μας ανέδειξε ότι είναι μια συσχέτιση διπλής κατεύθυνσης, δηλαδή ότι όσο 

αυξάνονται οι ικανότητες στη διαχείριση χρόνου, τόσο αυξάνεται και η αίσθηση αυτο-

αποτελεσματικότητας και όσο αυξάνεται η αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας2, 

αυξάνονται και οι ικανότητες στη διαχείριση χρόνου. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι 

γυναίκες διευθύντριες νιώθουν ότι τα καταφέρνουν καλύτερα σε συγκεκριμένες τεχνικές 

της διαχείρισης χρόνου, ενώ όσο αυξάνεται η προϋπηρεσία κάποιου ως διευθυντής και ο 

αριθμός των εκπαιδευτικών και των μαθητών στο σχολείο που υπηρετεί, αυξάνεται και η 

αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητάς του. Ο μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών και των 

παιδιών που υπάρχουν σε ένα σχολείο φαίνεται ότι αυξάνει τις ικανότητες για μια ορθή και 

παραγωγική διαχείριση χρόνου. Τέλος,  η περιοχή σχολείου, τα χρόνια προϋπηρεσίας στην 

εκπαίδευση και στη θέση ευθύνης που κατέχει κάποιος, ο αριθμός εκπαιδευτικών και 

μαθητών, βρέθηκαν να έχουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με παράγοντες των 

τεχνικών διαχείρισης χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας. 

 

Η τεχνική διαχείρισης χρόνου που βρέθηκε να χρησιμοποιείται λιγότερο από τους 

διευθυντές είναι αυτή της Ανάθεσης. Το έργο όμως του διευθυντή εμπεριέχει πολλά και 

σύνθετα καθήκοντα, τα οποία δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από ένα μόνο άτομο. 
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Αποφεύγοντας να αναθέτει εργασίες, ο διευθυντής, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί έγκαιρα 

και επαρκώς στις υποχρεώσεις του, και κινδυνεύει να βρίσκεται συνεχώς υπό καθεστώς 

πίεσης και άγχους, γεγονός που δυσχεραίνει την καθημερινότητά του στον εργασιακό του 

χώρο άλλα και την προσωπική του ζωή. Γι αυτό θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό οι 

διευθυντές πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, να παρακολουθούν επιμορφωτικά 

σεμινάρια που να ενημερώνονται όχι μόνο για τη νομοθεσία και τα δικά τους καθήκοντα 

και υποχρεώσεις, αλλά και για τα διοικητικά καθήκοντα των υποδιευθυντών και του 

εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 

Σύμφωνα με τη Θεοδώρου (2015), οι διευθυντές θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι, για να είναι 

αποτελεσματική η ανάθεση, είναι αναγκαίο να υπάρχει επαρκής χρόνος, ώστε να δοθούν οι 

κατάλληλες οδηγίες και να διορθωθούν τυχόν λάθη που θα προκύψουν. Πολύ σημαντική 

είναι και η σωστή επιλογή του προσώπου που θα κληθεί να διεκπεραιώσει ένα έργο, αφού 

πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες. Ακόμη, χρειάζεται να 

διατυπωθούν με ξεκάθαρο τρόπο οι προσδοκίες, να αντιμετωπιστούν πιθανά εμπόδια, να 

ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες που θα έχει αυτός που αναλαμβάνει και να είναι σαφείς οι 

συνέπειες της ολοκλήρωσης ή μη του ανατιθέμενου έργου.  

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι για να προχωρήσει κανείς σε μια επιτυχή ανάθεση, 

χρειάζεται χρόνος. Όμως οι συχνές απαιτήσεις της τελευταίας στιγμής από την πλευρά του 

Υπουργείου Παιδείας για αποστολή στατιστικών πληροφοριών και πινάκων, αλλά και τα 

καθημερινά αναπάντεχα γεγονότα που καλείται άμεσα να αντιμετωπίσει ο διευθυντής, 

δυσχεράνουν κατά πολύ το έργο της ανάθεσης. Γι αυτό θα πρέπει το Υπουργείο να 

εξορθολογήσει τις απαιτήσεις του και να καταφεύγει συχνότερα σε εναλλακτικούς τρόπους 

εξεύρεσης στοιχείων, όπως από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του My school, ενώ και ο 

διευθυντής θα πρέπει να βρει τρόπους για να αντιμετωπίσει την λεγόμενη «τυραννία» του 

κατεπείγοντος. 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα και για τους ίδιους τους 

διευθυντές, γιατί θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για δύο από τις πιο απαραίτητες 

προϋποθέσεις της επιτυχημένης εκπαιδευτικής ηγεσίας, αυτές των τεχνικών διαχείρισης 

χρόνου και της αυτο-αποτελεσματικότητας Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουν να 

αξιολογήσουν και τις δικές τους ικανότητες και να βελτιωθούν, ώστε να παρέχουν 

καλύτερες υπηρεσίες. Επιπλέον θα πληροφορηθούν για τους ανασταλτικούς παράγοντες 

που δυσχεραίνουν την επιτυχή ολοκλήρωση των καθηκόντων τους, όπως είναι η μειωμένη 

ανάθεση και να υιοθετήσουν συμπεριφορές που θα τους επιτρέπουν να συγκεντρώνονται 

στα σημαντικά τους καθήκοντα, όπως αυτό της άσκησης της εκπαιδευτικής ηγεσίας, που 

μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της σχολική επιτυχίας των μαθητών. 
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7.2 Περιορισμοί της έρευνας 

Ο βασικός περιορισμός της έρευνας είναι ότι είναι μόνο ποσοτική. Οι ποσοτικές έρευνες 

εξασφαλίζουν μεν μεγάλα δείγματα, αλλά δεν μπορούν εύκολα να ερευνηθούν σε βάθος 

επιμέρους ζητήματα, ενώ τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν. Επίσης, επειδή 

βασίζονται μόνο στις δηλώσεις των συμμετεχόντων, υπάρχει ο κίνδυνος να μην είναι 

αρκετά αντικειμενικές ή να δίνονται κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις (Αβραμίδης και 

Καλυβά, 2006). Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματά μας θα ήταν πιο αξιόπιστα αν 

συνδυάζονταν και με συνεντεύξεις των διευθυντών. 

 

 

7.3 Προτάσεις 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια μελέτης των τεχνικών της διαχείρισης 

χρόνου και της σύνδεσής τους με την αυτο-αποτελεσματικότητα. Καθώς αυτό αποτελεί ένα 

ζήτημα που δεν έχει μελετηθεί ακόμα, θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν και άλλες 

μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως αυτή της ποιοτικής. Ακόμα, για να αξιολογηθούν και 

να ερμηνευθούν πιο σφαιρικά τα αποτελέσματά της,  είναι αναγκαίο να υπάρξει  έρευνα και 

σε άλλες περιοχές της χώρας καθώς και σε διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης..Τέλος, 

η έρευνα για τη διαχείριση χρόνου στο σχολείο θα μπορούσε να συνδυαστεί και με την 

διαδικασία της αυτορρύθμισης, που αποτελεί  θεμελιώδης αρχή της κοινωνικογνωστικής 

θεωρίας του Bandura. 
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118  

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Από τη θέση που κατέχετε ως διευθυντής, σε ποιο βαθμό μπορείτε να............... 
 

* Απαιτείται 

 
 

Α ΜΕΡΟΣ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
1.Δημιουργείτε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μόρφωση των μαθητών στο 

σχολείο σας* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
2. Εμπνέετε τον ενθουσιασμό για ένα κοινό όραμα για το σχολείο σας 

*Να επισημαίνεται μόνο μίαέλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 3. Ανταποκρίνεστε στα εργασιακά χρονοδιαγράμματα 

*Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 
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5=πάρα πολύ
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4. Διαχειρίζεστε την αλλαγή (σε μαθητικό – εκπαιδευτικό δυναμικό, αναλυτικά 

προγράμματα) στο σχολείο σας* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
5.Προωθείτε τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που δίνουν σε ένα σχολείο την 

ταυτότητά του(σχολικό πνεύμα),στο μεγαλύτερο μέρος του μαθητικού δυναμικού 

του σχολείου σας* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

6. Δημιουργείτε ένα θετικό κλίμα για την προώθηση της μάθησης στο σχολείο 

σας* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

7. Αυξάνετε τις επιδόσεις των μαθητών μέσω τυποποιημένων-στοχευμένων 

διαγωνισμάτων* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 



7/3/2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

 

8. Προωθείτε μια θετική εικόνα του σχολείου σας στα ΜΜΕ(μέσωιστοσελίδων, 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης κτλ)* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
9. Κινητοποιείτε τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την επιτυχημένη ολοκλήρωση 

των υποχρεώσεών τους* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

10. Προωθείτε τις επικρατούσες αξίες της τοπικής κοινότητας (ήθη, έθιμα, 

θρησκευτικές πρακτικές) στο σχολείο σας* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

 11.Διατηρείτε τον έλεγχο του ημερήσιου ατομικού σας προγράμματος 

*Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 



 

 

. 12.Εφαρμόζετε τις απαραίτητες πολιτικές και διαδικασίες για τη αποτελεσματική 

διαχείριση του σχολείου σας * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
13. Αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά τα θέματα πειθαρχίας των μαθητών που 

προκύπτουν στο σχολείου σας* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

14. Προωθείτε αποδεκτές συμπεριφορές ανάμεσα στους μαθητές *Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

15. Τα καταφέρνετε με τη γραφειοκρατία που απαιτείται στη δουλειά σας *Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ



 

 

 

 16. Προωθείτε την ηθική συμπεριφορά ανάμεσα στο προσωπικό του σχολείου * Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
17. Αντιμετωπίζετε το άγχος της εργασίας *Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

18.Βάζετε σε σειρά προτεραιότητας τις ανταγωνιστικές – πιεστικές απαιτήσεις 

της δουλειά σας* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

19.Ετοιμάζετε εβδομαδιαίο πρόγραμμα με δραστηριότητες που θέλετε να κάνετε; *Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
20.Ετοιμάζετε ημερήσια λίστα με δραστηριότητες που θέλετε να κάνετε *Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 



 

 

21.Έχετε ατζέντα-ημερολόγιο όπου γράφετε σημαντικές πληροφορίες *Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
22.Βάζετε στον εαυτό σας χρονοδιαγράμματα *Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

23.Καθορίζετε στους άλλους χρονοδιαγράμματα *Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

24.Αξιολογείτε συστηματικά τον εαυτό σας για το βαθμό επίτευξης των στόχων 

σας* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
25.Έχετε στο μυαλό σας εναλλακτικές λύσεις για διάφορα θέματα *Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 



 

 

26.Έχετε καθορισμένες χρονικές περιόδους για δραστηριότητες που θεωρείτε 

σημαντικές (π.χ. συγκεκριμένη ώρα για γονείς, ώρα για ακρόαση προβλημάτων, 

ώρα για αλληλογραφία)* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
27.Χωρίζετε τις μέρες σας σε χρονικές περιόδους και προσπαθείτε να κάνετε 

συγκεκριμένες δραστηριότητες ανά περίοδο* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

28.Έχετε ένα σύστημα φύλαξης εγγράφων όπου είναι εύκολος ο εντοπισμός τους 

ανά πάσα στιγμή* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

29.Απαντάτε άμεσα στην επείγουσα αλληλογραφία 

*Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 



 

 

30.Έχετε πίνακες όπου μπορείτε να εντοπίσετε άμεσα ποιοςεκπαιδευτικός 

διδάσκει που και τι μάθημα* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
31.Παίρνετε τα τηλέφωνα που θέλετε μαζεμένα σε συγκεκριμένη περίοδο *Να 

επισημαίνεται μόνο μίαέλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

32.Θέτετε προτεραιότητες κάθε νέα σχολική χρονιά *Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

33.Το προσωπικό του σχολείου είναι ενήμερο για το ποιες θεωρείτε ως 

προτεραιότητες σας* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 



 

 

. 34.Καθημερινά βάζετε σε σειρά προτεραιότητας τις δραστηριότητες που θέλετε να 

κάνετε * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
35.Οι καθημερινές σας δραστηριότητες συνδέονται με αυτά που θεωρείτε ως 

προτεραιότητές σας* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

36.Επιτυγχάνετε συνήθως αυτά που έχετε θέσει ως προτεραιότητες της μέρας *Να 

επισημαίνεται μόνο μίαέλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

37.Έχετε καθορισμένη ώρα καθημερινά όπου χειρίζεστε γραφειοκρατικάζητήματα 

* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 



 

 

38.Ο υποδιευθυντής ή κάποιος εκπαιδευτικός ενημερώνει το My- school και το 

μητρώο του σχολείου * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
39.Γραφειοκρατικά θέματα που ανατέθηκαν σε εκπαιδευτικούς τελικά τα χειρίζεστε 

εσείς* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

40.Κάνετε καθημερινά περιδιάβαση στο σχολικό χώρο για να έχετε επαφήμετο 

προσωπικό και τους μαθητές* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

41.Στην περιδιάβασή σας στο σχολικό χώρο προσπαθείτε να επιλύετε τρέχοντα 

προβλήματα* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 



 

 

42.Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων έχει καθορισμένο χρονικό 

περιθώριο το οποίο τηρείται * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
43.Στα πρακτικά της συνεδρίασης καταγράφονται τα ονόματα όσων αναλαμβάνουν 

υπευθυνότητες και το χρονοδιάγραμμα της κάθε υπευθυνότητας* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

44. Στις συναντήσεις που έχετε, τηρείτε το χρονοδιάγραμμα που έχετε θέσει 

εξαρχής* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

45. Στις συναντήσεις που έχετε, παρευρίσκονται όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα *Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 



 

 

 46.Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων έχει καθορισμένο χρονικό 

απαραίτητο να τις κάνετε εσείς * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
47. Αναθέτετε σε εκπαιδευτικούς γραφειοκρατικές δραστηριότητες *Να 

επισημαίνεται μόνο μίαέλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

48. Θέτετε χρονοδιαγράμματα στις δραστηριότητες που αναθέτετε *Να 

επισημαίνεται μόνο μίαέλλειψη. 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 

49.Ελέγχετε τις δραστηριότητες που αναθέτετε σε άλλους και κατά τη διάρκεια και στο 

τέλος τους* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

1=καθόλου 

2=πολύ λίγο 

3=σε κάποιο βαθμό 

4=αρκετά 

5=πάρα πολύ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

B ΜΕΡΟΣ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

50. Φύλο:* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

Άνδρας 

Γυναίκα 

51. Χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση* 
 
 

 

52. Χρόνια υπηρεσίας ως Διευθυντής/ντρια, 

Προϊστάμενος/μένη* 

 
 

 

53. Ηλικία* 
 
 

 

54. Τίτλοι Σπουδών *Επιλέξτε 

όλα όσα ισχύουν. 

Πτυχίο 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

Μετεκπαίδευση (Εξομοίωση, Διδασκαλείο) 

Άλλο: 

 
55. Διεύθυνση εκπαίδευσης που υπηρετείτε 

* 
 

 

56. Περιοχή σχολείου* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

αστική 

ημιαστική 

αγροτική 

 
57. Αριθμός εκπαιδευτικών που υπηρετούν 

αυτή τη στιγμή στο σχολείο σας* 

 
 

 

58. Αριθμός μαθητών του σχολείου σας* 
 
 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Πρώτο κείμενο 

Αγαπητέ κύριε/α Διευθυντή/ντρια,  

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο που καλείστε να συμπληρώσετε, είναι ανώνυμο και οι 

απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Έχει σαν στόχο 

τη μελέτη της πεποίθησης των Διευθυντών για τις ικανότητες τους α) να 

κατορθώνουν επιτεύγματα, χρήσιμα για την αντιμετώπιση καταστάσεων στο σχολείο, 

β) να διαχειρίζονται το χρόνο τους. Παρακαλείστε θερμά να διαθέσετε λίγο από τον 

χρόνο σας και να απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. Για οποιαδήποτε 

απορία ή για να σας γνωστοποιήσω τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο: 6948276171 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: g_charalampous29@yahoo.gr 

Με εκτίμηση 

Χαραλάμπους Γεωργία 

δασκάλα 

Δεύτερο κείμενο 

Αγαπητέ κύριε Διευθυντή/ντρια 

Επικοινωνώ μαζί σας για να σας υπενθυμίσω την πρόσκλησή μου να συμπληρώσετε 

το ερωτηματολόγιο που αφορά τη μελέτη της πεποίθησης των Διευθυντών για τις 

ικανότητες τους α) να κατορθώνουν επιτεύγματα, χρήσιμα για την αντιμετώπιση 

καταστάσεων στο σχολείο, β) να διαχειρίζονται το χρόνο τους. Η συμμετοχή σας 

στην έρευνα είναι πολύτιμη, αφού από αυτή θα προκύψουν σημαντικά αποτελέσματα 

για προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο τομέας  της διοίκησης των 

σχολικών μονάδων. Η ανταπόκριση στην πρώτη πρόσκληση ήταν  μεγάλη και 

ειλικρινά χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους και όσες αφιερώσατε τον 

πολύτιμο χρόνο σας για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο. Όμως το πλήθος των 

απαντήσεων πρέπει αν αυξηθεί, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατόν 

πιο αντιπροσωπευτικά. Για οποιαδήποτε απορία, για αποστολή σχετικού υλικού ή για 

να σας γνωστοποιήσω τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να επικοινωνήσετε 

μαζί μου στο τηλέφωνο: 6948276171 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

g_charalampous29@yahoo.gr 

Με εκτίμηση 

Χαραλάμπους Γεωργία 

δασκάλα 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

«Δηλώνω ρητά  και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και 

τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά 

προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα 

τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που 

χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή:  
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