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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε διοικητικά και οργανωτικά θέματα στα 

Νηπιαγωγεία, καθώς την σήμερον ημέρα οι διευθυντές – προϊστάμενοι καλούνται να 

διαχειριστούν διάφορα συμβάντα που τρέχουν σε μια σχολική μονάδα. Οι 

ενδοσχολικές συγκρούσεις  μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και των ίδιων με τους 

διευθυντές είναι ένα από αυτά τα θέματα.  Αν λάβει μεγάλες διαστάσεις αυτό το 

ζήτημα τότε μπορεί  να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της σχολικής 

μονάδας καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της. Η παρούσα εργασία ανήκει στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Διά 

Βίου Μάθησης, της κατεύθυνσης Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κεντρικό θέμα της εργασίας  την διερεύνηση των 

επιμορφωτικών αναγκών των προϊσταμένων στα Νηπιαγωγεία με θέματα διαχείρισης 

συγκρούσεων και βασίστηκε σε ανάλογη βιβλιογραφία και σε συνδυασμό με την 

διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 14 Νηπιαγωγεία της 

Θεσσαλονίκης. Η εργασία αυτή επιχειρεί να δείξει τις ελλείψεις των διευθυντών 

,εφόσον αυτές υπάρχουν, σε δεξιότητες και προσόντα για την εξάλειψη και 

αντιμετώπιση των εργασιακών συγκρούσεων που προκύπτουν μεταξύ του 

εκπαιδευτικού προσωπικού σε μια σχολική μονάδα (Νηπιαγωγείο) . 

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Βαλκάνο Ευθύμιο για 

την εμπιστοσύνη του και την άψογη συνεργασία, την επιστημονική καθοδήγηση, τις 

υποδείξεις του, την επιμονή του, το αμείωτο ενδιαφέρον του και την συμπαράστασή 

του από την αρχή έως και το τέλος. Επίσης, ευχαριστώ πολύ όλους τους 

συνεντευξιαζόμενους για την συνεργασία τους μαζί μου και την εμπιστοσύνη που 
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διάρκεια των σπουδών μου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Με δεδομένα τα αυξημένα καθήκοντα των σύγχρονων διευθυντών των 

νηπιαγωγείων, που καλούνται να μεριμνήσουν σε ζητήματα διοικητικής και 

οργανωσιακής φύσεως των νηπιαγωγείων που υπηρετούν, σήμερα καλούνται να 

διαχειριστούν και ένα δυσμενές φαινόμενο. Πρόκειται για τις ενδοσχολικές 

συγκρούσεις, οι οποίες είναι συχνές μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά και αυτών με 

τους διευθυντές τους ίδιους. Το φαινόμενο αυτό λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, ενώ 

αποτελεί βασικό κίνδυνο και εμπόδιο της αποτελεσματικής λειτουργίας των 

σχολείων. Βιβλιογραφικά, μάλιστα, αναφέρεται ότι οι σύγχρονοι διευθυντές των 

νηπιαγωγείων χρήζουν επιμορφωτικής στήριξης σε ζητήματα διαχείρισης των 

συγκρούσεων εντός του σχολικού οργανισμού, καταγράφοντας τις ελλείψεις τους σε 

δεξιότητες και ανάλογα κατάλληλα προσόντα για την εξάλειψη και αντιμετώπιση του 

φαινομένου αυτού. 

Στα πλαίσια αυτά, διεξήχθη ποιοτική έρευνα, με τη βοήθεια της συνέντευξης, σε 14 

διευθυντές νηπιαγωγείων. Τα βασικά ερευυνητικά ερωτήματα που ώθησαν στη 

δημιουργία αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου/οδηγού της συνέντευξης αφορούν στις 

συνθήκες των συγκρούσεων, τις συνέπειες αυτών και στο ρόλο του διευθυντή για την 

αντιμετώπισή τους. Από την περιγραφική ανάλυση των ερευνητικών 

δεδομένων/απαντήσεων των διευθυντών, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι οι σύγχρονοι 

διευθυντές αν και δεν έχουν επιμορφωτικές ανάγκες, ωστόσο διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά τις συγκρούσεις, όπως αναφέρουν από τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούν και βιβλιογραφικά αυτές κρίνονται ως αποτελεσματικές για τα 

σχολεία. 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: συγκρούσεις, νηπιαγωγείο, διοίκηση, ηγέτης, σχολικό κλίμα, επιμόρφωση
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ABSTRACT 

 

 

Given the increased duties of modern day kindergarten directors, who are called upon 

to deal with the administrative and organizational issues of the kindergartens they 

serve, they are now also required to manage an adverse effect. These are in-school 

conflicts, which are common between teachers and those with their own principals. 

This phenomenon is large, and is a major risk and obstacle to the effective 

functioning of schools. In fact, it is reported that modern day kindergarten principals 

need training support in conflict management issues within the school organization, 

recording their lack of skills and appropriate qualifications to eliminate and address 

this phenomenon. 

In this context, a qualitative research was conducted, through the interview, on 14 

kindergarten directors. The key research questions that led to the creation of an 

interactive questionnaire for the interview concerned the conflict situations, their 

consequences and the role of the manager in dealing with them. From the descriptive 

analysis of principals' research data / responses, it has therefore been found that 

modern principals do not have training needs, but they effectively manage conflicts, 

as they report from the techniques they use, and they are considered to be effective 

for schools. 

 

 

Keywords: conflict, kindergarten, administration, leader, school climate, education
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Είναι γεγονός ότι οι οργανισμοί, σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονται σε μια 

διαδικασία διαρκούς αλλαγής, ενώ οι προκλήσεις και οι απειλές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, οι εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα, η ταχύτητα μετάβασης και 

ανταλλαγής των πληροφοριών, καθιστούν την ανάγκη λήψης αποφάσεων, ένας 

μηχανισμός που θα πρέπει να λειτουργεί με περισσότερη ευελιξία και 

αποτελεσματικότητα (Παπαλεξανδρή και συν., 2012). Οι συγκρούσεις αποτελούν 

ένα αναπόσπαστο κομμάτι για τους οργανισμούς των ανθρώπων σε διεθνές επίπεδο, 

ενώ κατά μία άποψη δεν θεωρούνται μόνο αρνητικές, αλλά αποτελούν αναγκαία 

προϋπόθεση για την επίτευξη αλλαγής στους οργανισμούς (Παπαδοπούλου, 2015).  

 Στον τομέα της εκπαίδευσης, ένας από τους σημαντικότερους παραγωγικούς 

συντελεστές είναι το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς επιδρά καθοριστικά και στην 

ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, αλλά και ευρύτερα στην λειτουργία 

του σχολείου (Σταθοπούλου, 2006). Σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, όπως είναι τα 

σχολεία, οι συγκρούεις είναι αναπόφευκτες, καθώς εμπλέκονται διαφορετικές 

προσωπικότητες, με διαφορετικούς ρόλους, στα πλαίσια ενός σύνθετου και 

πολύπλοκου περιβάλλοντος. Οι διαφορετικές ηλικίες, τα διαφορετικά επιστημονικά 

αντικείμενα, οι διαφορετικές πρακτικές που ακολουθούν οι διδάσκοντες, οι 

περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι, ιδίως τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, 

οι απαιτήσεις των γονέων και οι δυσκολίες με τους μαθητές έχουν ως αποτέλεσμα 

την δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου επικρατούν οι συγκρούσεις.  

Όμως, οι συγκρούσεις αυτές επιδρούν αρνητικά στην απόδοση των εκπαιδευτικών, 

δημιουργούν φαινόμενα εργασιακού άγχους και έτσι δυσχεραίνεται και η παροχή 

υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης προς τους μαθητές (Παρασκευόπουλος, 2008. 

Κασσωτάκης, 2003).  

 Η διαχείριση και η επίλυση των εργασιακών συγκρούσεων σε έναν 

εκπαιδευτικό οργανισμό, πέρα από την βελτίωση του εργασιακού κλίματος, την 

αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων καθώς και την  βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου, αναμένεται να οδηγήσει σε νέες ιδέες, σε θετική αλλαγή και 

ευρύτερα σε ανάπτυξη του οργανισμού (Graham, 2009). Θα πρέπει να επισημανθεί 
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ότι η δημιουργική διαχείριση των συγκρούσεων εντός ενός οργανισμού, αποτελεί 

στόχο για τον κάθε manager, και στην περίπτωση της σχολικής μονάδας, του κάθε 

διευθυντή, ο οποίος ενδιαφέρεται για την σχολική οργάνωση ως σύνολο, αλλά και 

για την προώθηση της ατομικής ανάπτυξης των εργαζομένων (Madlock, 2010).  

 Η παρούσα εργασία αποτελείται από 6  κεφάλαια, όπου στο πρώτο εξετάζεται 

η έννοια των συγκρούσεων γενικά, η διαδικασία της σύγκρουσης, καθώς και οι τύποι 

των συγκρούσεων. Επίσης, αναλύονται οι συνέπειες που έχουν οι συγκρούσεις στο 

εργασιακό περιβάλλον, καθώς και οι τεχνικές διευθέτησης των συγκρούσεων που 

εφαρμόζονται σε έναν εργασιακό χώρο ή οργανισμό γενικότερα. Τέλος, αναλύεται ο 

ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η συναισθηματική νοημοσύνη στη διαχείριση 

των συγκρούσεων.  

Το δεύτερο κεφάλαιο μελετά το σχολικό κλίμα και τη σχολική διοίκηση, δύο 

βασικά συστατικά στοιχεία που συμβάλλουν στη διασφάλιση της ορθής και 

αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας χωρίς προβλήματα, όπως είναι 

οι συγκρούσεις που είναι το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας. Αρχικά, λοιπόν, 

διερευνάται η έννοια και η συμβολή του θετικού σχολικού κλίματος στην 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Επίσης, μελετάται και η 

έννοια και το πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας, που είναι βασικό χαρακτηριστικό 

των σύγχρονων σχολείων, που όμως μπορεί να συνδράμει στην έξαρση των 

συγκρούσεων. Ακολουθεί η αναφορά στην έννοια και τα διαθέσιμα ηγετικά σχολικά 

στυλ και το κεφάλαιο κλείνει με τη διερεύνηση της έννοιας, της συμβολής και των 

αναγκών επιμόρφωσης των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων. 

Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις συγκρούσεις που συμβαίνουν εντός 

των σχολικών μονάδων. Αρχικά, εξετάζονται οι αιτίες που προκαλούν τις 

συγκρούσεις εντός του σχολικού περιβάλλοντος, οι θετικές και οι αρνητικές 

συνέπειες των σχολικών συγκρούσεων και ο ρόλος του σχολικού ηγέτη στη 

διαχείριση των συγκρούσεων. Μέσω των εμπειρικών ερευνών που αφορούν την 

διαχείριση των συγκρούσεων και ακολουθούν, εξετάζεται το φαινόμενο των 

εργασιακών συγκρούσεων, μέσα από πραγματικά δεδομένα, που αντλήθηκαν από 

εκπαιδευτικές μονάδες, τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδος. Τέλος, γίνεται λόγος για 

την αντιμετώπιση των συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον.  
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Το επόμενο κεφάλαιο είναι η έναρξη του πρακτικού/ ερευνητικού μέρους της 

εν λόγω μελέτης. Συγκεκριμένα, στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται η περιγραφή της 

προσωπικής ποιοτικής έρευνας (4. Μεθοδολογία). Έτσι, αποτυπώνεται το ερευνητικό 

δείγμα, η διαδικασία της έρευνας και οι ερευνητικοί στόχοι. Ακόμη, καταγράφονται 

τα ερευνητικά ερωτήματα και τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που λήφθησαν 

υπόψη κατά τη προσωπική έρευνα. 

Το πέμπτο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο αποτύπωσης των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους 14 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τέθηκαν σε συγκεκριμένες θεματικές 

υποενότητες, για τη βέλτιστη και ομαδοποιημένη επεξεργασία τους και παρατίθενται 

στο κεφάλαιο αυτό. 

Το τελευταίο κεφάλαιο, το έκτο, είναι η διεξαγωγή των τελικών 

συμπερασμάτων, απαντώντας ουσιαστικά στα τρία βασικά ερωτήματα, όπως 

προκύπτουν οι απαντήσεις από τα ερευνητικά δεδομένα που αξιολογήθηκαν 

προηγουμένως, ενώ καταγράφονται και οι προτάσεις μελλοντικής έρευνας, όπως και 

οι περιορισμοί της προσωπικής έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Προσεγγίζοντας τη σύγκρουση και το 

πλαίσιό της γενικά 
 

1.1. Εισαγωγή στο κεφάλαιο 
 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο προσεγγίζεται το ζήτημα των συγκρούσεων, έτσι 

όπως υφίστανται σε επίπεδο και σε χώρους ποικίλων οργανισμών και αποτελούν 

αναπόσπαστο και γνωστό φαινόμενο στη καθημερινότητα των εργαζομένων. 

Απώτερος στόχος είναι να διασαφηνιστεί το γεγονός ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος 

της επαγγελματικής ζωής των ανθρώπων παγκοσμίως. Επίσης, στοχεύεται να 

αποσαφηνιστεί η έννοια, τα πλαίσια, οι συνθήκες, οι αιτίες και οι μορφές των 

συγκρούσεων, όπως παρατηρούνται σε κάθε οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων και 

των σχολικών μονάδων φυσικά. 

 

1.2. Η έννοια της σύγκρουσης γενικά 
 

Η αυτόβουλη, είτε η επιβαλλόμενη συνύπαρξη ανθρώπων εντός του ίδιου 

χώρου, για μεγάλο, είτε για μικρό χρονικό διάστημα, με σκοπό την επίτευξη των 

κοινών στόχων και η οποία προϋποθέτει την χρήση κοινών πόρων και την επίτευξη 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς, έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μια σχέση 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τους (Χυτήρης, 2017). Εντός της σχέσης αυτής, το κάθε 

άτομο που συμμετέχει έχει ως στόχο να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες τους, ενώ 

όσο ισχυρότερη είναι η σχέση αυτή, δηλαδή όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός 

εξάρτησης του ενός ατόμου από κάποιο άλλο, τόσο πιο έντονες οι τριβές και οι 

συγκρούσεις που δημιουργούνται (Αθανασούλα- Ρέππα, 2008. Χατζηπαντελή, 1999).  

  Σύμφωνα με τους Gardiner & Simmons (1992), «η σύγκρουση μπορεί να 

οριστεί ως μια οποιαδήποτε απόκλιση των συμφερόντων, των στόχων ή των 

προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί μεταξύ των ατόμων, των ομάδων, ή των 

οργανισμών, είτε η μη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις της εργασίας, της 

δραστηριότητας ή της διαδικασίας». Μια άλλη προσέγγιση δόθηκε από τους Putman 

& Poole (1987), οι οποίοι προσδιόρισαν την σύγκρουση ως «την διάδραση των 

αλληλεξαρτώμενων ατόμων τα οποία διαπιστώνουν την αντίθεση των στόχων, των 
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αξιών και των σκοπών, θεωρώντας ότι το αντίπαλο μέρος έχει τη δυνατότητα να 

παρέμβει, έτσι ώστε να πραγματωθούν οι στόχοι αυτοί». Εναλλακτικά, ένας ακόμη 

ορισμός, πιο πρόσφατος, για την έννοια των συγκρούσεων δόθηκε από τις  Σπυράκη 

& Σπυράκη (2008), όπου «σύγκρουση μπορεί να προσδιοριστεί ως η κατάσταση, 

εντός της οποίας οι συνθήκες, οι πρακτικές ή οι στόχοι για τους διάφορους 

συμμετέχοντες, είναι εγγενώς ασυμβίβαστες».  

 

1.2. Η διαδικασία της σύγκρουσης 
 

 Οι συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων και των ομάδων, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί αποτελούν ένα σύνηθες φαινόμενο στους εργασιακούς χώρους, καθώς 

άτομα και ομάδες, διαθέτοντας διαφορετικές αξίες, γνώσεις, ικανότητες, αντιλήψεις 

και στόχους, είναι υποχρεωμένα να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται, προκειμένου 

να πετύχουν από κοινού τους στόχους που έχει θέσει ο οργανισμός, καθώς και για να 

μπορέσει ο τελευταίος να λειτουργήσει αποτελεσματικά (Μπουραντάς, 2002). Η 

κάθε σύγκρουση συνιστά μια διαδικασία επεισοδίων με προστριβές, με τα άτομα να 

μετακινούνται από τη μία φάση στην άλλη, καθώς οι συγκρούσεις είτε οξύνονται, 

είτε υποχωρούν. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η θεωρία του Pondy (1967), τα 

στάδια ανάπτυξης των συγκρούσεων είναι τα ακόλουθα: 

 1ο στάδιο: Λανθάνουσα σύγκρουση, όπου οι προϋποθέσεις της σύγκρουσης 

είναι υπαρκτές. Παρόλο που η σύγκρουση στο στάδιο αυτό δεν είναι αισθητή, 

είναι υπαρκτή, καθώς εντοπίζει μια σειρά από αδυναμίες, όπως είναι για 

παράδειγμα οι διαφορές στους στόχους που έχουν θέσει οι εργαζόμενοι, αλλά 

και στους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση. Επιπλέον, στις αδυναμίες αυτές 

εντάσσονται η αλληλεξάρτηση, τα μη αποδεκτά κριτήρια απόδοσης, όπως 

επίσης και οι πηγές του ανταγωνισμού.  

 2ο στάδιο: Στο στάδιο αυτό η σύγκρουση γίνεται αντιληπτή, με τα 

συμβαλλόμενα μέρη να αντιλαμβάνονται την ύπαρξή της και να αρχίζουν τις 

διαδικασίες για την εξεύρεση των αιτιών που οδήγησαν στην παρούσα 

σύγκρουση. Ακόμη, στο στάδιο αυτό, προτείνουν ο ένας στον άλλο να 

αναθεωρήσει τις θέσεις του, έτσι ώστε να μπορέσει να επέλθει μια συμφωνία. 
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 3ο στάδιο: Κατά το τρίτο στάδιο, η σύγκρουση γίνεται αισθητή, ενώ μια 

συναισθηματική διάσταση προστίθεται στο υφιστάμενο πρόβλημα. Θα πρέπει 

να επισημανθεί ότι κατά το στάδιο αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη 

διακατέχονται από συναισθήματα έντασης, ενόχλησης και θυμού, ενώ 

αναφορικά με τις συμπεριφορές, διαπιστώνεται ότι αυτές πλέον 

κατευθύνονται με βάση την προστασία των συμφερόντων και η απόδοση της 

επιχείρησης τείνει να φθίνει.  

 4ο στάδιο: Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνεται η δράση όπου παρουσιάζει τις 

ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνονται από τα εμπλεκόμενα μέρη ως 

αποτέλεσμα του επεισοδίου σύγκρουσης.  

 5ο στάδιο: Στο πέμπτο στάδιο διακρίνονται τα αποτελέσματα της 

σύγκρουσης, όπου τα αίτια ή οι συνθήκες της σύγκρουσης έχουν πλέον 

επιλυθεί, είτε με την παρέμβαση τρίτων, είτε μέσω αμοιβαίων υποχωρήσεων.   

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι εφόσον οι λύσεις δεν θεωρούνται 

ικανοποιητικές, ή σε περίπτωση που τα αίτια δεν έχουν εξαλειφθεί, τότε η 

σύγκρουση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επαναληφθεί (Παρασκευόπουλος, 2008). 

Κάθε σύγκρουση έχει τα επακόλουθά της. Αν μια σύγκρουση επιλυθεί 

ικανοποιητικά, τότε έχουν μπει τα θεμέλια για μια περισσότερο συνεργάσιμη σχέση. 

Όμως, αν δεν επιλυθεί, τότε μπορεί να αποσιωπηθεί ή να γίνει λανθάνουσα 

προκαλώντας πιο βίαιη σύγκρουση στο μέλλον (Hoy & Miskel, 2008. Σαΐτης, 2002).  

Υπάρχουν πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις μιας σύγκρουσης, οι οποίες είναι 

οι εξής: 

 Ο ανταγωνισμός, όπου πρόκειται για μια κατάσταση που ικανοποιούνται 

μόνο οι ανάγκες και τα συμφέροντα της μίας πλευράς, επιδεικνύοντας πλήρη 

αδιαφορία για τα συμφέροντα της άλλης πλευράς. 

 Η διευκόλυνση, κατά την οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες του άλλου μέλους 

της σύγκρουσης, ενώ υπάρχει παντελής έλλειψη αυτοπεποίθησης, αναφορικά 

με τα συμφέροντα του ατόμου.  

 Ο συμβιβασμός,  που αναφέρεται στην ικανοποίηση των συμφερόντων και 

των δύο πλευρών, κάνοντας και οι δύο πλευρές θυσία. 

 Η συνεργασία, η οποία επιδιώκει την ικανοποίηση των στόχων και των δύο 

πλευρών, είτε την σύνθεση των απόψεων..  
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 Η αποφυγή,  που αναφέρεται στην πλήρη αδιαφορία για τα συμφέρονται και 

των δύο πλευρών, καθώς και στην προσπάθεια του ατόμου να μην εμπλακεί 

στην όλη διαδικασία της σύγκρουσης (Σαΐτης, 2008. Καντάς, 1999). 

 

1.3. Τύποι συγκρούσεων 
 

Οι τύποι των συγκρούσεων ποικίλλουν, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των 

αιτιών που τις προκαλούν. Ειδικότερα, με βάση τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτές, οι 

συγκρούσεις μπορούν να διακριθούν σε ενδοπροσωπικές, διαπροσωπικές και 

διομαδικές (Stoner, 1989). Μια άλλη διάκριση γίνεται με βάση τα αποτέλεσμα που 

προκαλούν στον οργανισμό στον οποίο συμβαίνουν και έτσι διακρίνονται σε 

λειτουργικές συγκρούσεις και σε δυσλειτουργικές συγκρούσεις (Σπυράκης & 

Σπυράκη, 2008. Ζαβλανός, 1999).  

 

1.3.1. Ενδοπροσωπική σύγκρουση 

Πιο αναλυτικά, μια ενδοπροσωπική σύγκρουση αφορά το ίδιο το άτομο και 

συνήθως προκύπτει όταν αυτό έχει δύο ή περισσότερες αντίθετες απόψεις, ή ακόμη, 

όταν οι αξίες του συγκρούονται με τις προσδοκίες που έχει ο οργανισμός που είναι 

μέλος. Επιπροσθέτως, είναι πιθανό μια τέτοιου είδους σύγκρουση να προκύψει όταν 

υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι επίτευξης του στόχου, ενώ το άτομο δεν είναι 

σε θέση να αποφασίσει ποιον από αυτούς τους τρόπους θα επιλέξει. Ωστόσο, 

σύγκρουση μπορεί να συμβεί και όταν το άτομο έχει να επιλέξει μεταξύ δύο ή 

περισσότερων επιλογών, όπου όλες έχουν αρνητικές επιπτώσεις (Rahim, 2011).  

Στις ενδοπροσωπικές συγκρούσεις ανήκουν και οι συγκρούσεις ρόλων που 

προκύπτουν όταν ένα άτομο κατέχει πολλούς ρόλους συγχρόνως και μάλιστα όταν 

ορισμένοι από αυτούς παρουσιάζουν συγκρουόμενες προσδοκίες. Σύγκρουση ρόλων 

προκύπτει ακόμα όταν ένα άτομο ωθείται να αναλάβει ασύμβατους ρόλους, που δεν 

ταιριάζουν με τα προσόντα του, τα ενδιαφέροντά του, τους στόχους του, τις αξίες του 

ή από την αδυναμία του ατόμου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του 

(Χυτήρης, 2011). Στην περίπτωση αυτή, το άτομο που δοκιμάζεται, παρουσιάζει 

αμφιβολία, αμηχανία, ανησυχία, ένταση, σύγχυση, καθώς επίσης και αβεβαιότητα, 

εξαιτίας του γεγονότος ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις συγκρούσεις, με 
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αποτέλεσμα να δημιουργείται έντονο εργασιακό στρες (Παππά, 2006). Θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι οι συγκρούσεις αυτές απορροφούν χρόνο, ενέργεια και δύναται να 

επηρεάζουν την ομαλή και αποτελεσματική επικοινωνία του οργανισμού (Παππά, 

2006. Montana & Charnov, 2002).  

 

1.3.2. Διαπροσωπική σύγκρουση 

Αναφορικά με την διαπροσωπική σύγκρουση, αυτή συντελείται μεταξύ 

προσώπων που βρίσκονται στο ίδιο ή και σε διαφορετικό ιεραρχικό επίπεδο. Η 

σύγκρουση αυτή πηγάζει από ασυμβατότητες, διαφωνίες ή ακόμα και από διαφορές 

που συμβαίνουν ανάμεσα σε δύο ή σε περισσότερα άτομα, τα οποία αλληλεπιδρούν 

έχοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά, αντιλήψεις, αξίες, προσωπικότητες, 

συναισθήματα και αντικρουόμενα ή αμοιβαία αποκλειόμενα συμφέροντα, στόχους 

και προτεραιότητες (Αντωνάκης, 2008. Μπουραντάς, 2002). Οι συγκρούσεις που 

εκδηλώνονται σε μια κοινωνική οργάνωση εντοπίζονται κυρίως στις διαπροσωπικές 

σχέσεις, περιλαμβάνουν διαφωνίες σε διάφορα θέματα (πολιτικές, πρακτικές,σχέδια, 

κ.ά.), διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις (φθόνος, μίσος, θυμός, δυσπιστία, κ. 

ά.) και επηρεάζουν τη δομή και λειτουργία της οργάνωσης αυτής (Αντωνάκης, 

2008).  

Επιπρόσθετα, τα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε συγκρούσεις πολλές φορές 

υποκινούνται είτε από προσωπικές διαφορές είτε από τον επαγγελματικό ρόλο που 

έχουν αναλάβει και εξαιτίας αυτού προσπαθούν να εξασφαλίσουν τους 

περιορισμένους πόρους του οργανισμού. Αυτού του είδους οι συγκρούσεις έχουν 

μοιραία αποτελέσματα για την συνοχή της οργάνωσης όταν εμπλέκονται σε αυτές 

εξέχοντα άτομα του οργανισμού, όπως για παράδειγμα ο διευθυντής και ο άτυπος 

ηγέτης (Χυτήρης, 2011).  

 

1.3.3. Διομαδική σύγκρουση 

Η διομαδική σύγκρουση δημιουργείται ανάμεσα σε ομάδες και μπορεί να 

έχει,  όπως και οι διαπροσωπικές συγκρούσεις, γνωστικό ή και συναισθηματικό 

υπόβαθρο. Αυτός ο τύπος σύγκρουσης είναι αρκετά συχνός σε οργανισμούς και 
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μπορεί να κάνει το συντονισμό και την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων πολύ 

δύσκολη (Πάσχου, 2012). Οι διάφορες ομάδες, ορισμένες φορές έχουν 

συγκρουόμενους στόχους, ή ακόμα και διαφορετικές απόψεις αναφορικά με τον 

τρόπο διοίκησης του οργανισμού. Ένα τυπικό παράδειγμα, είναι η σύγκρουση που 

συμβαίνει μεταξύ των λειτουργικών ομάδων ή τμημάτων, όπως είναι το μάρκετινγκ, 

η παραγωγή ή μεταξύ του συλλόγου των εργαζομένων και της διοίκησης. Στην εν 

λόγω κατηγορία εντάσσεται και η σύγκρουση που πραγματοποιεί ο ηγέτης με τα 

μέλη της ομάδας (Miller, 2007. Σαϊτης, 2002). Πιθανοί λόγοι αυτών των 

συγκρούσεων είναι οι αλληλεξαρτήσεις καθηκόντων και στόχων, όταν για 

παράδειγμα η επίτευξη των στόχων της μιας ομάδας είναι αναγκαία προϋπόθεση για 

την επίτευξη των στόχων κάποιας άλλης ομάδας, η άνιση κατανομή των διαθέσιμων 

πόρων και οι διαφορές των αλληλεξαρτώμενων ομάδων ως προς την κουλτούρα τις 

δυνατότητές τους, κ.ά. (Αντωνάκης, 2008).  

 

1.3.4. Λειτουργικές συγκρούσεις 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δύο τύποι 

συγκρούσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις που υπάρχουν εντός της ομάδας. 

Οι λειτουργικές συγκρούσεις μπορούν και δρουν θετικά για την ομάδα, ενώ οι 

δυσλειτουργικές συγκρούσεις, δημιουργούν προβλήματα που επηρεάζουν ακόμα και 

τη βιωσιμότητα της ομάδας. Η λειτουργική σύγκρουση που θεωρείται ότι είναι 

ευεργετική για τις ομάδες ονομάστηκε «γνωστική σύγκρουση» ή «σύγκρουση 

έργου». Αναφέρεται σε πραγματικά ζητήματα που σχετίζονται με τις διαφορές των 

απόψεων και επιτρέπει στα άτομα να δηλώσουν τις πεποιθήσεις τους γύρω από ένα 

ιδιαίτερο θέμα. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να εκφράσουν τις διαφωνίες και τις 

αντίθετες ιδέες και απόψεις που σχετίζονται με το έργο της ομάδας (Kάντα, 2009. 

Jehn, 1995). Το είδος αυτό της σύγκρουσης, συμβαίνει όταν δύο ή περισσότερες 

κοινωνικές οντότητες διαφωνούν σχετικά με την αναγνώριση και λύση σε ένα 

πρόβλημα εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στις απόψεις, τις ιδέες και 

τις αξίες.  

Η λειτουργική-γνωστική σύγκρουση επικεντρώνεται στην εργασία και 

πηγάζει από διαφορετικές απόψεις των ατόμων τις οποίες και εκφράζουν, ενώ 

θεωρείται ευεργετική για την ομάδα, καθώς μπορεί και βελτιώνει τον τρόπο 
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επίτευξης των στόχων του οργανισμού. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι η 

σύγκρουση αυτού του είδους βελτιώνει την διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς 

συνήθως οδηγεί σε πιο καινοτόμες αποφάσεις, μέσα από τη σύνθεση ορισμένων 

εναλλακτικών λύσεων, τις οποίες προτείνουν τα μέλη της ομάδας. Η συμμετοχή των 

μελών ενισχύει την ομαδική απόφαση σε δραστηριότητες σημαντικές για την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού και οδηγεί στη 

βελτίωση  αυτού (Κάντα, 2009. Rahim, 2002). Επιπροσθέτως, η γνωστική 

σύγκρουση ενισχύει την κατανόηση και τη δέσμευση μεταξύ των μελών, ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι και οι αποφάσεις της ομάδας. Υποχρεώνει τα μέλη να 

εξετάσουν τις βαθύτερες υποθέσεις, οι οποίες διευκολύνουν την ειλικρινή συζήτηση 

και προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις, να μάθουν να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα 

από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ενθαρρύνουν την καινοτόμα και δημιουργική 

σκέψη και επηρεάζουν θετικά τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων (Παρασκευόπουλος, 

2008).  

 

1.3.5. Δυσλειτουργικές συγκρούσεις 

Η κατηγορία των δυσλειτουργικών συγκρούσεων ονομάζονται επίσης 

συναισθηματικές συγκρούσεις ή εναλλακτικά συγκρούσεις- σχέσεις. Οι συγκρούσεις 

αυτού του είδους αναφέρονται σε διαπροσωπικές ασυμβατότητες μεταξύ των μελών 

μιας ομάδας, τα συναισθήματα των οποίων εκφράζονται με ένταση, θυμό, έλλειψη 

εμπιστοσύνης, εχθρότητα, τριβή, απογοήτευση και έτσι δημιουργείται ένα αρνητικό 

περιβάλλον για τον οργανισμό (Ιορδανίδης, 2005. Jehn, 1995). Η συναισθηματική 

σύγκρουση χαρακτηρίζεται κυρίως από εξατομικευμένο θυμό ή δυσαρέσκεια που 

συνήθως στρέφεται ενάντια σε συγκεκριμένα άτομα παρά σε συγκεκριμένες ιδέες. 

Δημιουργεί κλίμα δυσπιστίας, δυσαρέσκειας και εχθρότητας, διασπά τη συνοχή της 

ομάδας και υπονομεύει την αποτελεσματικότητά της. Επηρεάζει αρνητικά τη λήψη 

ποιοτικών αποφάσεων, την προθυμία των μελών να συνεργαστούν μαζί στο μέλλον, 

την αποδοτικότητα της ομάδας και την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.  

Αναμενόμενο είναι επομένως να θεωρείται επιζήμια και δυσλειτουργική αφού 

ανακόπτει την πρόοδο του οργανισμού (Κάντα, 2009. Rahim, 2002). 

 Σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο (2008), η συναισθηματική σύγκρουση 

εμφανίζεται όταν η γνωστική σύγκρουση αλλοιώνεται, είτε εξαιτίας παρανοήσεων, 
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είτε λόγω δυσπιστίας, προσωπικών επιθέσεων, ενώ γίνεται αντιληπτή ως προσωπική 

επίκριση. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι η συναισθηματική σύγκρουση ενθαρρύνει τη 

δυσπιστία και εμποδίζει την ανοικτή επικοινωνία και ενσωμάτωση. Τα μέλη των 

ομάδων που είναι δύσπιστα δεν συμμετέχουν πρόθυμα σε συζητήσεις που είναι 

απαραίτητες και πιθανόν να μην συμφωνήσουν με τις αποφάσεις που λήφθηκαν 

χωρίς τη δική τους συμμετοχή και ακόμη περισσότερο να δεσμευτούν σε αυτές. Το 

περιβάλλον αυτό, βλάπτει την ομοφωνία και τη συναισθηματική αποδοχή και βάζει 

σε κίνδυνο την ποιότητα της απόφασης. Αυτό καθιστά την ομάδα αναποτελεσματική 

και δυσλειτουργική. 

 

1.4.  Συνέπειες των συγκρούσεων 
 

 Οι συγκρούσεις χαρακτηρίζουν τους οργανισμούς, αλλά και τις ομάδες και 

αναλόγως με τα αίτια που τις προκαλούν, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο τις 

διαχειρίζονται οι άνθρωποι, μπορεί να έχουν είτε θετικά, είτε αρνητικά επίπεδα σε 

προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο οργανισμού. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι μια σύγκρουση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εξ αρχής ως 

εποικοδομητική ή καταστροφική, καθώς η αξία της σύγκρουσης είναι ουδέτερη και 

ανάλογα με την προσέγγιση επίλυσής της, θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

λειτουργική ή ως μη λειτουργική.  

 

1.4.1. Θετικές επιπτώσεις  της σύγκρουσης 

Στα θετικά αποτελέσματα των συγκρούσεων συγκαταλέγονται οι δυνατότητες 

εισαγωγής καινοτομίας στον οργανισμό, η οποία ενδυναμώνεται από την ομαλή 

συνεργασία, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του οργανισμού. 

Επίσης, μέσω των συγκρούσεων δύναται να υπάρξει αντίκτυπο στην διοίκηση του 

οργανισμού, καθώς και να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό το εργασιακό κλίμα (Callanan 

& Perri, 2006. Ζαβλανός, 2002).  
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1.4.2. Αρνητικές επιπτώσεις της σύγκρουσης 

 Στα αρνητικά αποτέλεσμα των συγκρούσεων εντός ενός οργανισμού 

εντάσσονται τα χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης, όπως και τα χαμηλά 

επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης. Επίσης, σε οργανισμούς, όπου παρατηρούνται 

έντονες και μη διαχειρήσιμες συγκρούσεις, διαπιστώνονται υψηλά επίπεδα 

εργασιακής εξουθένωσης και αυξημένο εργασιακό άγχος. Έτσι, επηρεάζεται 

αρνητικά η λειτουργία του οργανισμού, καθώς δημιουργείται αρνητικό κλίμα, το 

οποίο επηρεάζει τη συνεργασία των εργαζομένων. Επίσης, οι συγκρούσεις αυτές 

επιδρούν και στην ποιότητα του παραγομένου έργου ή των παραγόμενων υπηρεσιών 

(Αθανασούλα  –  Ρέππα,  2013. Σαΐτης, 2007. Ζαβλανός, 2002).  

 

1. 5.   Τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων σε έναν οργανισμό 
 

 Η σύγκρουση συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο μετασχηματισμού 

μιας δύσκολης κατάστασης σε ευκαιρία για την προώθηση των στόχων που έχει 

θέσει ο οργανισμός, την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών, την ενεργοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την αλλαγή και βελτίωση του τρόπου λειτουργίας 

του οργανισμού. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται στην διαδικασία των 

συγκρούσεων έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα διαφορετικό τρόπο 

σκέψης και αντίληψης της πραγματικότητας, μπορούν να εμβαθύνουν στις 

πραγματικές αιτίες που προκάλεσαν τη σύγκρουση, ενώ μπορούν να δημιουργηθούν 

και θετικές πρακτικές για τις μελλοντικές αλληλεπιδράσεις (Σαΐτη & Σαΐτης, 2005. 

Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). Επιπλέον, ο ηγέτης ενός οργανισμού θα 

πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες, προκειμένου να μπορεί να 

αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που προκύπτει εντός του οργανισμού, όπως είναι για 

παράδειγμα η επιτυχής διευθέτηση μιας κρίσης, επιλύοντας τις διαφορές και 

αντιθέσεις που υπάρχουν μεταξύ των ατόμων και των ομάδων (Σαΐτη & Σαΐτης, 

2005. Ζαβλανός, 1990).  

 Η έννοια της διαχείρισης και της διευθέτησης μιας συγκρουσιακής 

κατάστασης δεν έχει ως στόχο πάντοτε την εξάλειψή της, αλλά επιδιώκει την 

εφαρμογή της συστηματικής διαδικασίας αναγνώρισης της, τον σχεδιασμό 

αποτελεσματικών στρατηγικών, προκειμένου να περιοριστούν σε σημαντικό βαθμό 
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οι δυσλειτουργίες που προκαλεί μια σύγκρουση. Απώτερος στόχος συνιστά ή όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση των επιθυμιών και των αναγκών των μερών που 

εμπλέκονται στη σύγκρουση, όπως και η ενδυνάμωση των λειτουργικών της 

στοιχείων (Παπαδοπούλου, 2015).  

 Ο τρόπος διαχείρισης όμως είναι απόρροια διαφόρων παραγόντων, όπως η 

ικανότητα που έχουν τα άτομα και οι ομάδες για συνεργασία, η οργανωσιακή 

επικοινωνία και η αλληλεξάρτηση των επιμέρους στόχων. Στηριζόμενος στις μελέτες 

των Blake και Mouton, o Rahim προτείνει ένα μοντέλο διαχείρισης συγκρούσεων, το 

οποίο βασίζεται σε δυο βασικές διαστάσεις: α) το ατομικό ενδιαφέρον και β) το 

ενδιαφέρον για τους άλλους. Στην πρώτη διάσταση βλέπουμε το επίπεδο βαθμού 

(υψηλός - χαμηλός), σύμφωνα με τον οποίο τα άτομα επιδιώκουν την επίτευξη των 

προσωπικών τους στόχων. Η δεύτερη διάσταση δηλώνει το βαθμό (υψηλός - 

χαμηλός), κατά τον οποίο τα άτομα επιχειρούν να πραγματοποιήσουν τους στόχους 

που τους έχουν τεθεί από άλλα άτομα με τα οποία σχετίζονται (Γιαννίκας, 2014). Ο 

συνδυασμός αυτών των δύο διαστάσεων έχει ως αποτέλεσμα πέντε τρόπους 

διαχείρισης συγκρούσεων: ενσωμάτωση, παραχώρηση, επιβολή, αποφυγή και 

συμβιβασμός. 

 

1.5.1. Η ενσωμάτωση στόχων/ επίλυση προβλήματος/ η συνεργασία 

 Η τεχνική διαχείρισης της ενσωμάτωσης στόχων για τη διευθέτηση 

συγκρούσεων μέσα στον οργανισμό έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την ανοικτή 

επικοινωνία, τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και την εξέταση των 

διαφωνιών- διαφορών των δύο μερών, με απώτερο σκοπό την εύρεση μιας κοινά 

αποδεκτής λύσης. Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η ενίσχυση της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας, καθώς απομακρύνει τα εμπόδια, προάγοντας 

την επικοινωνία, και με αυτόν τον τρόπο οδηγεί σε μεγαλύτερη απόδοση. Αυτό 

προϋποθέτει την ειλικρίνεια και των δύο πλευρών σε ότι αφορά τα κίνητρα και τους 

στόχους τους, την ανοιχτή έκφραση των διαφορών τους και την αμοιβαία 

εμπιστοσύνη, κατανόηση και ωριμότητα (Ιορδανίδης, 2014).  

  Η τεχνική της συνεργατικής επίλυσης των συγκρούσεων φαίνεται να 

προτιμάται κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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 Όταν υπάρχει πολυπλοκότητα των στόχων, με τους στόχους αυτούς να 

είναι ιδιαίτερης σημασίας και για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη.  

 Όταν ζητείται η συγκατάθεση και η συμμετοχή των δυνάμεων και των 

γνώσεων όλων, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις και να επιλυθούν 

τα προβλήματα.  

 Όταν η διοίκηση ωθεί τους εμπλεκόμενους να δεσμευτούν ως προς 

την υλοποίηση του κοινού στόχου.  

 Όταν η διοίκηση προσβλέπει στη βελτίωση των διαπροσωπικών 

σχέσεων των εμπλεκόμενων (Μαυραντζά, 2011). 

 

1.5.2. Η παραχώρηση ή εξομάλυνση/προσαρμογή 

 Η συγκεκριμένη μέθοδος διαχείρισης συγκρούσεων δηλώνει μειωμένο 

ενδιαφέρον για επίτευξη προσωπικών στόχων και αυξημένο ενδιαφέρον για στόχους 

άλλων ατόμων. Ακολουθώντας αυτήν την τακτική, το ένα μέρος καταβάλει 

προσπάθεια να αμβλυνθεί η ένταση των διαφωνιών και να αναδειχθούν κοινά σημεία 

σύγκλισης, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν τα ενδιαφέροντα του άλλου μέρους. Η 

συγκεκριμένη τεχνική ακολουθείται, όταν η κάθε εμπλεκόμενη ομάδα δείχνει 

ενδιαφέρον και ανησυχεί για τα συμφέροντα της άλλης ομάδας, εκδηλώνοντας  

πρόθεση υποχώρησης, προκειμένου να επέλθει ειρηνική διευθέτηση και αρμονική 

συνύπαρξη (Μαυραντζά, 2011). Ένας άλλος λόγος επιλογής της συγκεκριμένης 

μεθόδου είναι όταν το ένα μέρος της σύγκρουσης έχει περιορισμένη δύναμη σε 

σύγκριση με το άλλο μέρος, όταν η επιρροή του ή η δύναμη του είναι περιορισμένη 

καθώς και όταν δηλώνει την πρόθεση να θυσιάσει κάτι δικό του (Παπαδοπούλου, 

2015). 

 

1.5.3. Η επιβολή ή χρήση της εξουσίας 

 Η τεχνική της επιβολής δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για επίτευξη ατομικών 

στόχων και μειωμένο ενδιαφέρον για στόχους άλλων ατόμων. Κατά την υιοθέτηση 

ανταγωνιστικού τρόπου χειρισμού συγκρούσεων, οι προσωπικές στάσεις και στόχοι 

κρίνονται ως πιο σημαντικοί από την ύπαρξη και διατήρηση αρμονικών σχέσεων με 

τους άλλους. Το μέρος που έχει ισχυρότερη δύναμη επιβάλλει την επίλυση της 
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σύγκρουσης με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιούνται τα συμφέροντα του χωρίς να 

δείχνει ενδιαφέρον για οποιαδήποτε συνεργασία (Holt & DeVore, 2005. Σαΐτης, 

2002).Το μέρος που κυριαρχεί ωθεί ως προς τη διασφάλιση της δικής του υπεροχής, 

χρησιμοποιώντας την εξουσία που διαθέτει, πηγή της οποίας μπορεί να είναι: 

 Η εξουσία (θέση στην ιεραρχική κλίμακα) 

 Η αρχαιότητα και η εμπειρία  

 Η ειδικότητα (Γιαννίκας 2014). 

 Άτομα ή ομάδα ατόμων ωθούν ως προς την επιβολή των στόχων τους μη 

υπολογίζοντας το κόστος και χρησιμοποιώντας θεμιτά και αθέμιτα μέσα, αγνοώντας 

τις ανάγκες και τις προσδοκίες της άλλης πλευράς, προσανατολιζόμενοι σε ένα τρόπο 

διαπραγμάτευσης ‘‘κερδίζω – χάνω’’. Συνήθως αυτή η τακτική ακολουθείται κατά τη 

λήψη γρήγορων αποφάσεων, για μη σημαντικά θέματα ή για θέματα ρουτίνας και 

ακολουθείται συνήθως από τους προϊσταμένους προς τους υφιστάμενους τους 

(Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013a).  

 

1.5.4. Η αποφυγή 

 Η αποφυγή δηλώνει μειωμένο ενδιαφέρον όσον αφορά ατομικούς στόχους 

αλλά και στόχους του άλλου μέρους. Αυτός ο τρόπος διαχείρισης ακολουθείται όταν 

το σημείο διαφωνίας είναι ήσσονος σημασίας ή σε ότι έχει σχέση με ζητήματα 

τακτικής, εφόσον ο πρωταγωνιστής της σύγκρουσης κατανοεί ότι το κόστος 

διαχείρισης μιας σύγκρουσης είναι μεγαλύτερο από τα οφέλη επίλυσης αυτής 

(Σαϊτης, 2007). 

 Η τακτική αυτή μπορεί να επιλεγεί για τους εξής λόγους: 

 Εξαιτίας της αδιαφορίας για τη φύση του συγκρουσιακού 

προβλήματος  

 Λόγω της αποστροφής για την απαιτούμενη διαδικασία στην 

προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης  

 Από την αίσθηση της αδυναμίας στην επίλυση της σύγκρουσης (Σαϊτη 

& Σαϊτής, 2011). 
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Συνήθως η αποφυγή οδηγεί σε αναβολή της συζήτησης για μετέπειτα χρόνο 

έχοντας ως αποτέλεσμα την μη ικανοποίηση των ατομικών στόχων καθώς και των 

στόχων της άλλης πλευράς   (Σαϊτη & Σαϊτής, 2011). 

 

 

1.5.5. Συμβιβασμός 

 

 Ο συμβιβασμός αποτελεί μία ενδιάμεση στάση όσον αφορά το ενδιαφέρον 

για προσωπικούς στόχους και στόχους τρίτων. Σε αυτήν την τεχνική διαχείρισης  τα 

δύο μέρη ακολουθούν κατά γενικό κανόνα τον τρόπο διαπραγμάτευσης της μορφής 

‘‘πάρε – δώσε’’, προσπαθώντας να βρουν συμβιβαστικό τρόπο επίλυσης της 

διαφοράς, ώστε να φτάσουν με αμοιβαίο τρόπο σε κοινά αποδεκτές λύσεις. Αυτή η 

τεχνική διαχείρισης έχει ομοιότητα με την τεχνική συνεργασίας, καθώς έχει ως 

αποτέλεσμα την  ικανοποίηση αμφοτέρων εμπλεκομένων μερών, χωρίς όμως να 

προσφέρει μόνιμες και σταθερές λύσεις. Κατά συνέπεια, επιδιώκεται μια πρόσκαιρη 

επίλυση, ικανοποιώντας κάποιες ανάγκες, χωρίς να εντοπίζονται οι βαθύτερες 

ανάγκες και ενδιαφέροντα των δύο πλευρών. Η τακτική αυτή δεν οδηγεί καμία από 

τις δύο πλευρές σε απώλειες αλλά ούτε και σε οφέλη. Έτσι, αποτελεί έναν απλό και 

αποτελεσματικό τρόπο διευθέτησης των συγκρούσεων εντός της σχολικής μονάδας 

(Σαΐτη & Σαΐτης, 2011) που όμως δεν θεωρείται κατάλληλος για την επίλυση 

πολύπλοκων προβλημάτων.   

 

1.6.  Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 
 

Τα συναισθήματα αποτελούν θεμελιώδεις παραμέτρους στην αποτροπή και 

διαχείριση των συγκρούσεων, καθώς αποδίδουν σημαντικές πληροφορίες που 

μπορούν να αξιοποιηθούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των διενέξεων. 

Αναγνωρίζεται ο χειρισμός των συναισθημάτων ως έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες στη διαδικασία διευθέτησης των συγκρούσεων (Μπρίνιας, 2008. Fisher 

et al., 1999). Ειδικότερα, επιδοκιμάζουν την ικανότητα μη εναντίωσης στις 
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συναισθηματικές υπερβολές της άλλης πλευράς και επισημαίνουν ότι η 

αυτοαντίληψη των συναισθημάτων, και παράλληλα η κατανόηση των 

συναισθημάτων των άλλων, συμβάλλει στην ολιστική συνειδητοποίηση του 

ζητήματος της σύγκρουσης. Επιπροσθέτως, τα συναισθήματα επιτελούν γνωστικές 

λειτουργίες και επιδρούν ως παρωθητικές δυνάμεις κατά τη διεργασία μιας 

σύγκρουσης, γι’ αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάπτυξη της δεξιότητας διαχείρισης 

τους (Καρακατσάνη & Παπαδιαμαντάκη, 2012).  Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις 

δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας σύγκρουσης 

είναι η ειλικρινής παρουσίαση των δικών μας συναισθημάτων και η ανάπτυξη της 

ικανότητας της ακρόασης και της ενσυναίσθησης (Αθανασούλα- Ρέππα, 2008).  

Ο Παρασκευόπουλος (2008) μεταξύ άλλων αναφέρει τις δεξιότητες της 

ενσυναίσθησης και της αναγνώρισης και ανταπόκρισης στα συναισθήματα των 

άλλων, ως σημαντικές ικανότητες για την αποτελεσματική διευθέτηση των 

αντιθέσεων.  Η επιτυχής διαχείριση μιας σύγκρουσης απαιτεί την ύπαρξη των 

συναισθηματικών δεξιοτήτων, της αυτοεπίγνωσης, της αυτοπεποίθησης, του 

αυτοελέγχου και της ενσυναίσθησης (Goleman et al., 2014. Goleman, 1999). Ο 

αποτελεσματικός χειρισμός των συγκρούσεων εξασφαλίζεται μέσω της επιτυχημένης 

διαχείρισης των σχέσεων με τους άλλους, η οποία είναι αποτέλεσμα των τριών 

πρώτων δεξιοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως αναφέρονται από τον 

Goleman, της αυτεπίγνωσης, της αυτοδιαχείρισης και της κοινωνικής επίγνωσης, 

(Bradberry&Greaves, 2006). Σύμφωνα, με τους Goleman κ.α.. (2014), η δεξιότητα 

της διαχείρισης των συγκρούσεων, όπως ενσωματώνεται στη συναισθηματική 

νοημοσύνη, καθιστά ικανό έναν ηγέτη να «συνδιαλλαγεί με όλες τις πλευρές, να 

κατανοήσει τις διαφορετικές οπτικές και να βρει τη χρυσή τομή που ικανοποιεί τους 

πάντες». Η δυνατότητα ανάπτυξης και καλλιέργειας των δεξιοτήτων που 

συμπεριλαμβάνονται στη συναισθηματική νοημοσύνη μέσα από προγράμματα 

εκπαίδευσης, όπως υποστήριξε ο Goleman, «διανοίγει απεριόριστες δυνατότητες στο 

πεδίο της επίλυσης των συγκρούσεων» (Σπυράκης & Σπυράκη, 2008). Συνεπώς, η 

διερεύνηση της συνάφειας μεταξύ δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης των 

στελεχών διοίκησης και της θετικής διευθέτησης των συγκρούσεων από μέρους τους 

μέσα στον οργανισμό, αποτέλεσε θέμα μελέτης με έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για 

την επιστημονική κοινότητα, όπως παρουσιάζεται και στη συνέχεια μέσα από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση επιλεγμένων δημοσιευμένων ερευνών.   



18 
 

Σε έρευνα του Ayoko και των συνεργατών του (2008) διαπιστώθηκε ότι ο 

ηγέτης οφείλει να διαθέτει ένα συνδυασμό δεξιοτήτων ενσυναίσθησης, 

συναισθηματικής διαχείρισης και επίγνωσης των νορμών της σύγκρουσης, καθώς οι 

ικανότητες αυτές συμβάλλουν στη μείωση των συγκρούσεων, στην καλύτερη 

διευθέτηση τους και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης στον 

οργανισμό. Μετά από έρευνα που διεξήγαγαν οι Basogul και Ozgur (2016) 

κατέληξαν στη θετική σύνδεση της συναισθηματικής νοημοσύνης με την 

αποτελεσματική διευθέτηση των συγκρούσεων και κρίνουν απαραίτητη την 

ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων που βελτιώνουν την ικανότητα διαχείρισης 

των συγκρούσεων και τις δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης.  H Henderson σε 

έρευνα που πραγματοποίησε το 2006 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται θετικά με ένα εκ των πέντε στυλ διαχείρισης 

συγκρούσεων, όπως διατυπώθηκαν από τον Rahim, το 1983, και ειδικότερα με την 

τεχνική της ενσωμάτωσης των στόχων (ανοικτή επικοινωνία, συνεχής ροή 

πληροφοριών, στόχος η εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης), η οποία θεωρείται η 

πλέον αποτελεσματική προσέγγιση στη διαχείριση των συγκρούσεων. Στην έρευνα 

τους οι Hopkins & Yonker (2015) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια σειρά από 

ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως η διαπροσωπική ικανότητα, η 

προσαρμοστικότητα και η δυνατότητα διαχείρισης του άγχους, συνδέονται άμεσα με 

διαφορετικά στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων και, ειδικότερα, διαπίστωσαν ότι 

ένας ηγέτης που διαθέτει αυτές τις δυνατότητες μπορεί να είναι ευέλικτος και να 

προσαρμόζει τη συμπεριφορά του, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα 

μια κατάσταση σύγκρουσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησαν οι 

Jordan & Troth (2002) έδειξαν ότι τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη 

προτιμούσαν την εξεύρεση συνεργατικών λύσεων χωρίς αρνητικές επιπτώσεις, όταν 

αντιμετώπιζαν κάποια σύγκρουση, σε αντίθεση με άτομα με χαμηλότερα επίπεδα που 

κατέφευγαν στην αποφυγή, ως στρατηγική επίλυσης της σύγκρουσης. Επιπλέον, 

μεταγενέστερη έρευνά τους κατέδειξε ότι τα συναισθήματα ασκούν καθοριστικό 

ρόλο στην επίλυση των συγκρούσεων και συνέβαλλαν άμεσα στην απόδοση της 

ομάδας (Jordan & Troth, 2004). 
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1.7. Επίλογος κεφαλαίου 
 

Σε μία σχέση και συνύπαρξη αλληλεπίδρασης, όταν υπάρχει εξάρτηση του 

ενός ατόμου από το άλλο, είναι αναμενόμενο να δημιουργούνται συγκρούσεις. Οι 

συγκρούσεις μπορεί να επέρχονται λόγω της απόκλισης από συμφέροντα, στόχους 

και προτεραιότητες. Μπορεί να είναι απόρροια της μη συμμόρφωσης με τους 

προσυμφωνημένους κανόνες του οργανισμού, να είναι απόρροια της αντίθεσης των 

ατόμων με στόχους, αξίες και σκοπούς του οργανισμού ή της ομάδας. Τα στάδια της 

σύγκρουσης είναι η λανθάνουσα σύγκρουση, το δεύτερο στάδιο είναι της αντίληψης 

της σύγκρουσης, το τρίτο στάδιο είναι αυτό της προσθήκης της συναισθηματικής 

διάστασης στις προστριβές, στο τέταρτο στάδιο τα εμπλεκόμενα μέρη λαμβάνουν 

μέτρα και ωθούνται σε ενέργειες έπειτα από τη σύγκρουση και το πέμπτο στάδιο της 

σύγκρουσης είναι η κατάληξη αυτής ή η επίλυσή της. Επίσης, κατά τη σύγκρουση 

μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός, διευκόλυνση, συμβιβασμός, συνεργασία ή 

αποφυγή. Ανάλογα με τα αίτια της σύγκρουσης και τα αποτελέσματά της, 

διακρίνεται σε ενδοπροσωπική σύγκρουση (εσωτερική του ατόμου), σε 

διαπροσωπική μεταξύ ατόμων ιδίου ή διαφορετικού ιεραρχικού επιπέδου, σε 

διομαδική μεταξύ των ομάδων και σε λειτουργική, που ωφελεί τους εμπλεκομένους, 

σε αντίθεση με τη δυσλειτουργική σύγκρουση.  

Επιπλέον, μία σύγκρουση μπορεί να έχει θετικές συνέπειες, όπως είναι η 

ενδυνάμωση των εμπλεκομένων και η βελτίωση του εργασιακού κλίματος. Ωστόσο, 

δεν μπορούν να αμφισβητηθούν και οι αρνητικές επιπτώσεις της, όπως είναι η 

διατάραξη της συνεργασίας και η αρνητική επίδραση στη ποιότητα του παραγόμενου 

έργου. Αναφορικά με τις τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων γενικά, αυτές είναι 

η ενσωμάτωση των στόχων, η παραχώρηση ή εξομάλυνση/ προσαρμογή, η επιβολή ή 

η χρήση της εξουσίας, η αποφυγή και ο συμβιβασμός. Τέλος, η συναισθηματική 

νοημοσύνη είναι καθοριστική, καθώς αποτελεί μία σπουδαία δεξιότητα, που 

συνεισφέρει στη διαχείριση των συγκρούσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Το σχολικό κλίμα και ο ρόλος και η 

σημασία της σχολικής διοίκησης 
 

2.1 Εισαγωγή στο κεφάλαιο 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή με εστίαση στη σχολική μονάδα. 

Συγκεκριμένα, διερευνώνται όλα εκείνα τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία, τα οποία 

ενθαρρύνουν την ορθή, υγιή λειτουργία μίας  σχολικής μονάδας, χωρίς προβλήματα, 

εντάσεις και συγκρούσεις, αλλά έτσι όπως στοχεύεται βάσει των εκπαιδευτικών 

σκοπών. Οι βασικές έννοιες που μελετώνται, λοιπόν, καθώς θεωρούνται κρίσιμες για 

την διαφύλαξη της ορθής λειτουργικότητας της σχολικής μονάδας είναι το συχνό και 

σύγχρονο φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας των σχολικών τάξεων, που μπορεί να 

διαταράξουν την ομοιογένεια της τάξης και να επιφέρουν συγκρούσεις, αντιδράσεις 

και εντάσεις και η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των διευθυντών των σχολικών 

μονάδων καθώς και το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου χτίζεται το 

προφίλ του σχολικού προϊσταμένου.  

 

2.1. Προσεγγίζοντας το φαινόμενο και το πλαίσιο της σχολικής 

πολυπολιτισμικότητας 
 

Η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί ένα φαινόμενο που υπήρχε ανέκαθεν και δεν 

είναι μία νέα συνθήκη. Ήδη από την αρχαιότητα, λοιπόν, οι άνθρωποι διαφορετικών 

εθνικοτήτων συμβίωναν. Βέβαια, μπορεί η συνύπαρξη αυτή να ήταν ένα ζήτημα και 

μία αναγκαιότητα λόγω της επιβολής ή της κυριαρχίας. Ακόμη, πολλές φορές η 

πολυπολιτισμικότητα μπορεί να αποτελέσει ένα ζήτημα που διεγείρει αρνητικές 

συνέπειες, καθώς η συνύπαρξη ατόμων διαφορετικών ηθών, εθίμων, κουλτούρας, 

πολιτισμού, αξιών, θρησκείας κτλ μπορεί ουσιαστικά να παρεμποδίσει τη δημιουργία 

εθνικού κράτους (Savva, 2013. Γκόβαρης, 2004). 

Είναι σύνηθες, λοιπόν, να υπάρχει πολυμορφία σε κάθε χώρα. Έτσι, 

διαφορετικοί πολιτισμικά άνθρωποι συνυπάρχουν σε ενιαίες κοινωνίες και εντός ενός 

κοινού οργανισμού, στα πλαίσια ενός ενιαίου θεσμού και ούτω καθ’ εξής. Η 

πολυτισμικότητα, λοιπόν, ενισχύεται από τους μετανάστες και τους παλιννοστούντες 
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και είναι ένα φυσικό και συνηθισμένο φαινόμενο των σύγχρονων κοινωνιών (Savva, 

2013. Ζωνίου- Σιδέρη, 1997). 

Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο χαρακτηριστικό και γνώριμο και για τον 

ελληνισμό. Μιλώντας για μετανάστευση, γίνεται λόγος για το γεγονός ότι άτομα ή 

ομάδες εγκαταλείπουν τη πατρίδα τους και εγκαθίστανται σε άλλη, ξένη χώρα. Η 

μετανάστευση, επίσης, αποτελεί ένα γνωστό φαινόμενο που χαρακτηρίζει την 

ιστορία του ελληνισμού, ήδη από την αρχαιότητα και συνεχίζεται ως και σήμερα 

(Savva, 2013. Γεωργογιάννης, 1999). 

Κατά το σχολικό έτος μεταξύ του 1996 με 1997, στα δημόσια σχολεία 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούσαν συνολικά 11.657 μαθητές αλλοδαποί, 990 

μετανάστες μαθητές στα Γυμνάσια και 311 αλλοδαποί μαθητές στα Λύκεια της 

Ελλάδας. Για το σχολικό έτος μεταξύ του 1999- 2000, οι αλλοδαποί μαθητές των 

ελληνικών και δημόσιων ελληνικών σχολείων άγγιζαν τους 45. 598, με τους 37. 707 

εξ αυτών, δηλαδή το 83% σχεδόν των αλλοδαπών μαθητών να προέρχονται από την 

Αλβανία (Νικολάου, 2000). 

Για το σχολικό έτος 2003 με 2004, οι αλλοδαποί μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα υπολογίζονται γύρω στους 130.000, που ήταν κατά κόρον 

παλιννοστούντες. Ακόμη, κατά το 2004, το 9% των μαθητών των ελληνικών 

σχολείων είχε γονείς αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες, ενώ για το έτος 1996, άγγιζε το 

3% και για το 2000 άγγιζε το 6%. Επίσης, για το ίδιο έτος, του 2004, οι μαθητές στην 

Ελλάδα ήταν συνολικά 1. 460. 4646, από τους οποίους οι 130.144 ήταν αλλοεθνείς 

και συγκεκριμένα οι 98. 241 μαθητές ήταν αλλοδαποί και οι 31. 873 μαθητές ήταν 

παλιννοστούντες (Κάτσικας & Πολίτου, 2005). 

Σύμφωνα με την έρευνα του Μάρκου (1996), τα παιδιά, προερχόμενα από 

διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα έρχονται αντιμέτωπα με προβλήματα που 

σχετίζονται με την κοινωνική και εκπαιδευτική τους ένταξη. Η ανομοιογένεια και η 

διαφοροποίησή τους από τους γηγενείς συμμαθητές τους σε επίπεδο γλώσσας και 

πολιτισμικής ταυτότητας, ωθεί τους γηγενείς συμμαθητές τους να τους βλέπουν και 

να τους συμπεριφέρονται περισσότερο με εχθρικό τρόπο, παρά να τους αποδέχεται. 

Η αντίδραση αυτή έχει πολλές φορές τη μορφή διαπληκτισμών, εντάσεων και 

σωματικής και λεκτικής επιθετικότητας μάλιστα. 
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Σύμφωνα και πάλι με τον Μάρκου (1997), όπως διαφαίνεται από τις έρευνες, 

υπάρχει έντονο ενδοσχολικό πρόβλημα αναφορικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Υπάρχουν, λοιπόν, μαθητές που είναι υπάκουοι, άλλοι που είναι δειλοί, άλλοι 

επιθετικοί και άλλα παιδιά που είναι ιδιαίτερα φοβισμένα. Μέσα από το πρόγραμμα 

της Σχολικής επανένταξης των Παλιννοστούντων μαθητών, φαίνεται ότι υπάρχει 

έντονη άσκηση πιέσεων για συμμόρφωση των αλλοεθνών μαθητών στα νέα για αυτά 

ελληνικά δεδομένα και το καινούριο για αυτά εκπαιδευτικό σύστημα. Ακόμη, 

φαίνεται ότι ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις αλλοδαπών μαθητών, που είναι καλοί 

μαθητές, ενώ τις περισσότερες φορές η αντίδραση που αντιμετωπίζουν έχει ως 

βασική συνέπεια να εκδηλώνουν μαθησιακές δυσκολίες σε μαθήματα γλωσσικά και 

φυσιογνωστικά. Τόσο οι αλλοδαποί μαθητές, όσο και η οικογένειά τους έχουν 

υψηλές προσδοκίες από τους αλλοδαπούς μαθητές, ωστόσο αυτό δεν υφίσταται από 

τη μεριά των εκπαιδευτικών τους, γεγονός που τους προκαταβάλλει και τους 

αποθαρρύνει, καθώς ουσιαστικά δεν λαμβάνουν ή δειλιάζουν να ζητήσουν τη 

στήριξη ακόμη και των εκπαιδευτικών τους. Έτσι, οι αλλοεθνείς μαθητές συχνά 

νιώθουν απογοήτευση από τις συνθήκες της σχολικής τους ένταξης και αυτό που 

τελικά θέλουν και αποζητούν είναι να γυρίσουν στη πατρίδα τους, όπου δεν 

αντιμετωπίζονται εχθρικά και απορριπτικά από το περιβάλλον τους. 

Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2005), η αποτυχία σε μαθησιακό επίπεδο είναι 

απόρροια του οικογενειακού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού 

περιβάλλοντος των μαθητών, που διαμορφώνει ανάλογες αξίες, στάσεις και κανόνες 

που ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν το μαθητή να έχει επιδόσεις σχολικές. Το σχολείο 

είναι ένα σύστημα αναπαραγωγής των ανισοτήτων, καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη η 

αξία των μαθητών, το δικαίωμα της ισότητας και της παροχής ίσων ευκαιριών σε 

κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως ταυτότητας και χαρακτηριστικών του. Έτσι, ευνοούνται 

ορισμένες τάξεις και δικαιολογείται η σχολική αποτυχία των αλλοεθνών μαθητών. 

Βέβαια, γίνεται φανερό το ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν, να μην καλλιεργούνται 

και να μην διατηρούνται τακτικές εκπαιδευτικής ανισότητας, λόγω της 

διαφορετικότητας σε γεωγραφικό ή πολιτισμικό επίπεδο. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι αυτό που ενθαρρύνει την 

ομοιομορφοποίηση. Κατά τη διαδικασία αυτή, λοιπόν, ενισχύεται πολλές φορές η 

διαφοροποίηση των αλλόγλωσσων μαθητών από την υπόλοιπη γηγενή κοινωνική 

ομάδα. Έτσι, οι προβληματικές διαδικασίες της ομοιομορφοποίησης περιλαμβάνουν 
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τα εξής. Υποβαθμίζεται και απεμπολείται η μητρική γλώσσα των αλλόγλωσσων. 

Έτσι, η σύγκρουση με την οικογένεια είναι συνηθισμένη, καθώς η τελευταία επιθυμεί 

τη πολιτισμική της διατήρηση (Savva, 2013. Μίλεση, 2006). Τα παιδιά, επίσης, 

ιδιοποιούνται τα αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα από την ομάδα τους. Αυτό συνάδει 

με την μειωμένη τους αυτοεκτίμηση, ενώ επίσης αισθάνονται και το ότι τίθενται σε 

θέση ρατσιστικής επιθετικότητας εις βάρους τους όταν αριστεύουν στο σχολείο 

(Savva, 2013. Μίτιλης, 1998). 

Παρεμβάσεις επιμορφωτικού περιεχομένου αναφέρουν και ενισχύουν το 

γεγονός ότι βασική ευθύνη για τη σχολική αποτυχία των μαθητών είναι η μη 

αναγνώριση της μητρικής τους γλώσσας και της πολιτισμικής τους ταυτότητας. 

Ερευνητικά, η αποδοχή και η ενδυνάμωση των μαθητών από ξένη χώρα αποθαρρύνει 

τις συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών και ενισχύει τη σχολική επιτυχία των 

αλλοδαπών. Σε κάθε εκπαιδευτική πρακτική θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 

βιώματα και το πολιτισμικό επίπεδο του κάθε μαθητή. Ο σεβασμός, άλλωστε που 

ένας εκπαιδευτικός θα δείξει στα στοιχεία αυτά κάθε αλλοεθνή θα είναι πρότυπα 

παραδειγματισμού και για τους λοιπούς συμμαθητές του αλλοεθνούς μαθητή 

(Ανδρούσου, 2005). 

Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, είναι αυτός που οφείλει να υιοθετήσει ορισμένες και 

κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί η ανάλογη 

σχολική ατμόσφαιρα, κατά την οποία θα ανταλλάσσονται απόψεις, θα υπάρχει υγιής 

διάλογος, συνεργασία, καθολική συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία και στη 

μάθηση και ενεργητική συμμετοχή, με στόχο όλα αυτά να ευνοήσουν και να 

ενθαρρύνουν την ομαλή ένταξη των μαθητών, χωρίς εξαιρέσεις, στη παιδαγωγική και 

εκπαιδευτικής διαδικασία. Για τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου επιθυμητού 

και θερμού σχολικού κλίματος, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που έχει το ρόλο 

να εμπνεύσει και να καλλιεργήσει ένα κλίμα αλληλοσεβασμού και αλληλοαποδοχής 

μεταξύ των μαθητών και κυρίως προς τους αλλοεθνείς μαθητές. Είναι αυτός που θα 

ενθαρρύνει την ιδέα της ισότητας και του σεβασμού απέναντι στο διαφορετικό 

πολιτισμικό στοιχείο, στη διαφορετική γλώσσα, στη διαφορετική κουλτούρα και 

θρησκεία και θα πρέπει να ενθαρρύνει την αποδοχή του άλλου, ώστε έτσι να 

αναπτυχθεί το κατάλληλο σχολικό κλίμα, να αναπτυχθούν οι ικανότητας και να 

καλλιεργηθούν οι δεξιότητες όλων των μαθητών, χωρίς προβλήματα συγκρούσεων 

και μη αποδοχής, απόρριψης και περιθωριοποίησης (Savva, 2013. Νικολάου, 2000). 
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2.2.Το προφίλ του σχολικού προϊστάμενου – διευθυντή με βάση το 

νομοθετικό πλαίσιο 
 

Ένας ρόλος συνδέεται με τα καθήκοντα, τις δραστηριότητες και τα 

δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται από τη  θέση ιεραρχίας που έχει στα πλαίσια μίας 

οργανωμένης κοινωνίας, εντός των πλαισίων του συστήματος κανόνων που έχουν 

προκαθοριστεί (Σαΐτης, 2002, 2008). Στη προκειμένη περίπτωση, γίνεται εστίαση στο 

ρόλο του διευθυντή των σχολικών μονάδων.  

Σε μία σχολική μονάδα, λοιπόν, ο διευθυντής αποτελεί τον βασικό 

συνδαιτυμόνα ανάμεσα σε ομάδες, υποσυστήματα. Είναι αυτός που σε μία σχολική 

μονάδα αναλαμβάνει να διατηρεί την απαραίτητη ισορροπία και την ομαλή 

λειτουργικότητά της. Ο ρόλος του αφορά σε προσδοκίες από τα μέλη που έχουν από 

αυτόν, στις προσδοκίες που έχει το ευρύτερο περιβάλλον από αυτόν, τις προσδοκίες 

των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης, των μαθητών κτλ. Οι προσδοκίες αυτών, 

όπως και οι δικές του είναι αυτές που αποδίδουν το επιθυμητό και προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα από το εκπαιδευτικό του έργο. Βέβαια, μόνος του δεν μπορεί να φέρει 

εις πέρας όλα τα καθήκοντα της σχολικής μονάδας. Ωστόσο, οφείλει να είναι 

εφοδιασμένος με τις κατάλληλες ικανότητες καταμερισμού και συντονισμού των 

εργασιών, ώστε να πραγματοποιηθούν οι προσδοκίες αυτές (Σαΐτης, 2002, 2008). 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη διοίκηση της εκπαίδευσης (άρθρο 11, Νόμος 

1566/85), το διοικητικό ρόλο στη Πρωτοβάθμιας, αλλά και στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση αναλαμβάνουν ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος των 

διδασκόντων. Ο διευθυντής είναι ο δάσκαλος, που έχει την ανώτατη ιεραρχικά θέση 

στη σχολική μονάδα και στα χέρια του έχει τις εξουσίες και τις ευθύνες για το 

προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο των μελών που 

σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία της σχολικής μονάδας. 

Οι βασικοί τομείς, που σχετίζονται με τις ευθύνες που έχει ένας διευθυντής της 

σχολικής μονάδας είναι οι εξής: 
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 Το διδακτικό προσωπικό, με παράδειγμα να επιβλέπει το έργο 

των εκπαιδευτικών 

 Οι μαθητές, με παράδειγμα να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και 

τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων 

 Η επικοινωνία με φορείς του εξωτερικού περιβάλλοντος, με 

παράδειγμα να δημιουργεί και να διατηρεί καλές σχέσεις με τους γονείς 

και με την τοπική κοινωνία της σχολικής μονάδας 

 Η κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας, 

με παράδειγμα να διαμορφώνει ένα οπτικά καλαίσθητο και καθαρό κτίριο 

 Η οργάνωση και διεκπεραίωση της διοικητικής εργασίας, με 

παράδειγμα να διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία (Σαΐτης, 

2002, 2008). 

Τα βασικά καθήκοντα του διευθυντή των σχολικών μονάδων, επίσης, είναι τα 

εξής: 

 Να μεριμνά για την ανάληψη των καθηκόντων που η κάλυψή 

τους εξαρτάται από την εμπειρία του, την ικανότητά του, την 

επιστημονική του κατάρτιση σε ζητήματα διοίκησης και εκπαιδευτικής 

οργάνωσης 

 Να μεριμνά για τη καθοδήγηση και τη στήριξη του 

εκπαιδευτικού έργου, όταν χρήζεται και κυρίως σε νέους εκπαιδευτικούς. 

Ακόμη, μεριμνά για τη διατήρηση ενός συνεργατικού κλίματος με τους 

εκπαιδευτικούς με τον ίδιο να αποτελεί το παράδειγμα για αυτούς. 

 Φροντίζει να υπάρχει στοιχειώδης επιμόρφωση για τους 

εκπαιδευτικούς σε ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση, τα παιδαγωγικά 

και την επιστήμη 

 Είναι ο βασικός προϊστάμενος των εκπαιδευτικών της 

σχολικής μονάδας και έχει τη βασική ευθύνη να συντονίζει το έργο του. 

Μεριμνά για την ανάπτυξη της επικοινωνίας με αυτούς, στα πλαίσια 

ισότιμων και αλληλέγγυων συνθηκών. Ακόμη, φροντίζει για τη 

σύγκληση τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων του Συλλόγου 

Διδασκόντων, κάνει προσπάθειες για την άμβλυνση των αντιθέσεων και 

συμβουλεύει και ενθαρρύνει για την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους 
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εκπαιδευτικούς, θέτοντας τους για αυτό θετικά και ενισχυτικά κίνητρα 

για την ενεργοποίηση και παρακίνησή τους. 

 Φροντίζει για τη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, ώστε αυτοί 

να υλοποιήσουν έγκαιρα το εκπαιδευτικό τους έργο, ενώ ταυτόχρονα ο 

διευθυντής είναι αυτός που έχει τον έλεγχο της πορείας του, παρέχοντας 

τη  βοήθειά του όταν και όπου χρειάζεται φυσικά. 

 Έχει την ευθύνη της ενημέρωσης του διδακτικού προσωπικού 

για τους νόμους που σχετίζονται με τη λειτουργία του σχολείου. 

 Φροντίζει για την αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού της 

σχολικής του μονάδας, έτσι όπως άλλωστε οφείλει βάσει της νομοθεσίας. 

 Φροντίζει να συγκαλεί, όταν χρειάζεται, τους γονείς και τους 

κηδεμόνες των μαθητών, ώστε να προχωρήσει στην ενημέρωσή τους για 

τη φοίτηση και τις μαθησιακές τους επιδόσεις, ενώ επίσης, φροντίζει να 

συνεργάζεται και να επικοινωνεί συχνά μαζί τους σε ζητήματα που 

σχετίζονται με τη πρόοδο των μαθητών. 

 Μεριμνά για τη καθοδήγηση της σχολικής κοινότητας, θέτει 

υψηλούς εκπαιδευτικούς στόχους και διαμορφώνει τις απαραίτητες 

προϋποθέσεως, προκειμένου να εκπληρωθούν οι αναμενόμενοι στόχοι, 

όπως πρέπει σε ένα δημοκρατικό σχολείο, το οποίο είναι ανοιχτό στη 

τοπική και ευρύτερη κοινωνία. 

 Έχει την ευθύνη της αντιμετώπισης ζητημάτων και 

προβλημάτων που σχετίζονται με τη σχολική μονάδα και τους 

εμπλεκομένους σε αυτή, υιοθετώντας τους κατάλληλους χειριστικούς 

μηχανισμούς και τεχνικές. 

 Μεριμνά για την υγιεινή κατάσταση στο σχολικό χώρο και εάν 

χρειαστεί, μπορεί να ανατρέξει σε κατάλληλα έργα, ώστε να 

προστατεύσει τους μαθητές και το προσωπικό της σχολικής μονάδας. 

Επίσης, αναλαμβάνει να συντηρείται και να επισκευάζεται το κτίριο, 

όταν χρειάζεται, καθώς έτσι διασφαλίζει την ασφάλεια κάθε 

εμπλεκομένου της σχολικής μονάδας. 

 Μεριμνά για την ενημέρωση των υπηρεσιακών βιβλίων της 

σχολικής μονάδας του 
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 Έχει την ευθύνη να διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή 

αλληλογραφία και να εφαρμόζει πιστά τους νόμους, να υποτάσσεται στις 

διαταγές των ανώτερων αρχών που σχετίζονται με το διδακτικό έργο της 

σχολικής μονάδας, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές και τη τακτική φοίτηση 

(Σαΐτης, 2002, 2008). 

Ο διευθυντής των νηπιαγωγείων, βέβαια, για τα νηπιαγωγεία καλείται 

προϊστάμενος. Οι θέση καλύπτεται συνήθως από το γυναικείο φύλο. Παλαιότερα, 

προϊστάμενος των νηπιαγωγείων ήταν όσοι είχαν τον υψηλότερο βαθμό ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου και δεχόντουσαν την ανάληψη της θέσης 

αυτής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τη θέση αναλάμβανε όποιος εκπαιδευτικός 

νηπιαγωγείου είχε τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (Ν. 1566/85). 

Ο διορισμός της γίνεται έπειτα από την επικυρωμένη απόφαση του 

Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε 

μονοθέσια νηπιαγωγεία, η νηπιαγωγός είναι ταυτόχρονα και προϊστάμενη. Επίσης, ο 

προϊστάμενος εκτελεί και διοικητικά και διδακτικά καθήκοντα (Αργυροπούλου, 

2007). 

Γενικότερα, βάσει της νομοθεσίας , ορίζονται τα καθήκοντα των διευθυντών 

των σχολείων και όχι των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων. Προφανώς, τα 

καθήκοντα των προϊσταμένων είναι ίδια με αυτά των διευθυντών, όπως 

προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, ενώ αναλαμβάνει 

ουσιαστικά διεκπεραιωτικό ρόλο, καθώς ουσιαστικά φροντίζει να καλύπτει τις 

αποφάσεις που λαμβάνουν τα κεντρικά όργανα του Υπουργείου Παιδείας 

(Αργυροπούλου, 2007). 

 
 

2.3. Η σχολική ηγετική συμπεριφορά σε περιστατικά σχολικών 

προστριβών 
 

Η εκπαιδευτική ηγεσία, εστιάζει στους εκπαιδευτικούς (στη συμπεριφορά 

τους) κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης τους με δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη 

και καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών τους. Θεωρούν την ηγεσία ως μια 

διαδικασία όχι ατομική, αλλά μέρος μιας αλληλεπίδρασης που έχει σκοπό και 
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στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις ανθρώπινες- κοινωνικές σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτών 

των σχέσεων, οι μεγάλες αλλαγές στο κοινωνικό, οικονομικό περιβάλλον, 

επηρεάζουν και αυξάνουν τις προκλήσεις που δέχεται ο σχολικός ηγέτης και 

τροφοδοτούν ολοένα και πιο σύνθετες διαδικασίες για να επιτευχθεί η 

αποτελεσματικότητα των μονάδων (Σαΐτης, 2008. Leithwood & Duke, 1998). Ως 

σημαντικότερος παράγοντας για να επιτευχθεί αυτό, θεωρείται η ίδια η ποιότητα της 

ηγεσίας μιας «Ισχυρής ηγεσίας», όπου σύμφωνα με τους Purkey & Smith (1983) το 

σχολείο έχει πολλούς ρόλους, με τον ηγέτη να ασκεί μεγάλη επιρροή και κατευθύνει 

τους  εκπαιδευτικούς σε μια συλλογική προσπάθεια βελτίωσης του σχολικού 

συστήματος  (Σαΐτης, 2008).   

Από την άλλη πλευρά, εξαιτίας αυτής της πολυπλοκότητας των σχολικών 

οργανισμών, ο Bush (2008) θεωρεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια μοναδική 

προσέγγιση στην έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Ο ηγέτης, υποστηρίζει ότι θα 

πρέπει να εντοπίζει εναλλακτικές λύσεις και τρόπους, ώστε να αντιμετωπίζει τα 

προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η μονάδα (σε επίπεδο και τοπικής κοινωνίας). 

Στο πλαίσιο αυτό η αποδοτικότητα της μονάδας εξαρτάται από την σωστή ηγετική 

συμπεριφορά (Μπουραντάς, 2012) και αποσκοπεί στο καλό όλων των εμπλεκομένων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (τοπική κοινωνία, γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές 

κ.ο.κ).  

Σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008), ηγέτης σε μια σχολική μονάδα δεν μπορεί 

να είναι μόνο ο διευθυντής, αλλά οποιοδήποτε άτομο- μέλος της ομάδας που 

εκδηλώνει διοικητικά χαρακτηριστικά μέσα από καθημερινές πρακτικές (ηγείται- 

κατευθύνει μια ομάδα). Στην εν λόγω έρευνα όμως, αναφέρουμε την έννοια του 

ηγέτη, αναφερόμενοι στο διευθυντή του σχολείου, σε μια προσπάθεια να 

εντοπίσουμε τις ικανότητες, τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες που αυτός διαθέτει (ή 

θα έπρεπε να διαθέτει), ώστε να διοικεί αποτελεσματικά τη σχολική μονάδα (Everald 

& Morris, 1999). Εξάλλου σύμφωνα με τον Armstrong (1993) ο ηγέτης- διευθυντής 

έχει τις αρμοδιότητες οικονομικού, παιδαγωγικού, διοικητικού περιεχομένου που τον 

καθιστά στην κορυφή της ευρύτερης σχολικής κοινότητας και διαδραματίζει το 

βασικό ρόλο στην οργάνωση της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής, στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική ηγεσία, καλείται να μην είναι προσκολλημένος σε τεχνικές και 

μεθόδους παρωχημένες (Γεωργιάδου & Καμπουρίδης, 2005), παρά να μπορεί με 
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ευελιξία να αντιμετωπίζει τις σύγχρονες αλλαγές, με δημιουργικότατα, με γνώσεις 

(πιθανά επιμορφωτικά προγράμματα), αλλά και με ένα φιλικό κλίμα που σκοπό έχει 

να προωθήσει την ισοτιμία και την αναγνώριση ανάμεσα και στα υπόλοιπα μέλη 

(Χατζηπαναγιώτου, 2003). 

 

2.4.Οι σχολικές επιμορφωτικές ανάγκες 
 

2.4.1. Η επαγγελματική ανάπτυξη των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων και η 

σύνδεσή της με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών/ επιμόρφωση 

Η επαγγελματική ανάπτυξη του προϊσταμένου των νηπιαγωγείων έχει τεθεί σε 

ζήτημα και μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται με την 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των νηπιαγωγείων (Αναστασίου, 2014). Γίνεται 

λόγος, λοιπόν, για τον επαγγελματισμό των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων, που 

βέβαια συνδέεται άμεσα με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής 

αγωγής και με τις αρχές της εκπαίδευσης των ενηλίκων. 

Αναφορικά με την έννοια του επαγγελματισμού, λοιπόν, σύμφωνα με τον 

Καψάλη και τον Παπασταμάτη (2000), ο επαγγελματισμός αφορά στο γεγονός ότι οι 

ασκούμενες κατά ερασιτεχνικό τρόπο λειτουργίες πλέον πραγματοποιούνται 

επαγγελματικά, δηλαδή εκτελούνται επαγγελματικά, στα πλαίσια της κατανεμημένης 

εξουσίας, με επιστημονική βοήθεια και αξιολογώντας και ελέγχοντας την επιτυχία 

των στόχων. Ακόμη, σύμφωνα με την Μπιτσάνη (2006), η επαγγελματική ανάπτυξη 

των προϊσταμένων σχετίζεται με το γεγονός ότι μαθαίνουν, εκπαιδεύονται οι 

προϊστάμενοι σχετικά με το διοικητικό τρόπο. Συνεπώς, αναγνωρίζεται η 

αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των σχολείων, που με τη σειρά 

τους και αξιολογώντας τα προσόντα τους, θα λάβουν μελλοντικά τη θέση του 

διευθυντή ή του προϊσταμένου.  

Η διοίκηση των νηπιαγωγείων οφείλεται να εκτελείται μέσω της 

επαγγελματικής ανάπτυξης της προϊσταμένης, αλλά και την επαγγελματική ανάπτυξη 

των υφισταμένων της. Η επαγγελματική ανάπτυξή τους στηρίζεται στις αρχές της 

εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτιστοποίηση των μαθησιακών επιτευγμάτων των 

παιδιών. Βέβαια, δεν αντιστοιχούν οι σύγχρονες απαιτήσεις των σχολείων με τα 

προσόντα που έχουν οι προϊστάμενοι (Αναστασίου, 2014. Μπρίνια, 2012). Έτσι, για 
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τη διασφάλιση των βέλτιστων σχολικών αποτελεσμάτων, διοργανώνονται 

προγράμματα επιμόρφωσης των διευθυντών και των προϊσταμένων, από την Εθνική 

Σχολή Δημόσιας Διοίκησης που είναι ετήσια και πραγματοποιούνται διαμέσω των 

πανεπιστημίων, στα πλαίσια μεταπτυχιακών προγραμμάτων επί της διοίκησης και 

ηγεσίας στον εκπαιδευτικό τομέα. 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, λοιπόν, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των 

Επιστημών της Αγωγής, με στόχο τη μελέτη της διαδικασίας της μάθησης των 

ενηλίκων, την ανάπτυξή τους και την κοινωνικοποίησή τους. Η εκπαίδευσή τους 

αποτελεί, επίσης αναπόσπαστο κομμάτι της πρακτικής τους και καθοριστικό κομμάτι 

της επαγγελματικής τους ανέλιξης και ανάπτυξης φυσικά. Πρόκειται γα βασική 

προϋπόθεση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, ώστε μέσω της μαθησιακής τους 

διαδικασίας, να επιτευχθεί η προσωπική τους ανάπτυξη, η μεταβολή της ζωής τους 

και η επιρροή της προσωπικής τους ανέλιξης από την επαγγελματική τους και το 

αντίστροφο. Έτσι, η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται μέσω της εκμάθησης δια της 

αλληλεπίδρασης που θα έχουν με τους συναδέλφους τους και μέσω της μεταβολής 

του σχολείου, καθώς το σχολείο θεωρείται βασική πηγή μάθησης για κάθε 

εμπλεκόμενο (Reischmann & Bron, 2008). 

Η γνώση για τις θεωρίες της εκπαίδευσης των ενηλίκων αποτελεί βασικό 

εργαλείο και μέσο, ώστε να κατανοηθεί ο τρόπος της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, 

μέσω της επαγγελματικής ανάπτυξης των προγραμμάτων (Κουτούβελα, 2015. 

Drago- Severonetal., 2001.Kegan, 1994, όπ. Αναφ. στο Drago- Severon, 2004). Η 

προώθηση της μάθησης υλοποιείται αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία των 

εκπαιδευτικών και αλληλεπιδρώντας η προϊστάμενη με τους εκπαιδευτικούς της 

προσχολικής αγωγής. Υπάρχει μεγάλος εύρος από θεωρίες, λοιπόν, σχετικά με την 

εκπαίδευση των ενηλίκων, με χαρακτηριστικό τους να αναφέρονται στις 

ιδιαιτερότητες που ενέχει η εκπαίδευση των ενηλίκων. Οι θεωρίες αναφέρονται, 

λοιπόν, περιεκτικά ακολούθως σχετικά με τον ισχυρισμό των θεωρητικών και 

μελετητών: 

Σύμφωνα με τον Dewey (1859- 1952), η δια βίου μάθηση είναι εφικτή, αρκεί 

να ενδιαφέρεται για αυτή να την ακολουθήσει κανείς. Μέσω της δια βίου μάθησης, 

το άτομο καταφέρνει να αναπτύσσεται σε προσωπικό, πνευματικό και κοινωνικό 

επίπεδο, δια βίου. 
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Κατά τη θεωρία του Rogers (1902- 1987), τη προσωποκεντρική θεωρία του, η 

αληθινή μάθηση είναι εφικτή, εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικοί στόχοι 

αυτού που ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί. Η μάθηση αυτή, επίσης, υλοποιείται δια 

της πρακτικής εφαρμογής, μέσω της αυτοκριτικής και μέσω της αξιολόγησης του 

εαυτού, καθώς τότε επιτυγχάνεται η προαγωγή της αυτονομίας και της 

δημιουργικότητας, της ανοιχτής στάσης στη καινούρια γνώση, οπότε ουσιαστικά 

λαμβάνεται πρωτίστως κοινωνική μάθηση, που συμβάλλει στη θετική μεταβολή της 

κοινωνίας (Σαΐτης, 2005. Jaques, 2004). Ο Rogers, επίσης, αναφέρθηκε και στα 

στοιχεία της γνησιότητας, της άνευ όρων αποδοχής και της ενσυναίσθησης, που 

συμβάλλουν στη διασφάλιση της καλής σχέσης με το πελάτη. Ακόμη, αναφέρθηκε 

και στην ανατροφοδότηση, ως βασικό συστατικό στοιχείο της μάθησης (Σαΐτης, 

2005. Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003). 

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν στα πλαίσια της συμβουλευτικής, καθώς αυτή 

είναι η βασική του ιδιότητα. Σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες, τώρα, τόνισε ότι 

είναι σημαντικότατες για τη γνώση του αντικειμένου μαθησιακά. Για τον Rogers, 

λοιπόν, ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι αυτός που οφείλει να λαμβάνει στήριξη σε 

ποικίλες διεργασίες και να κάνει προσπάθειες μετάβασης σε επόμενο εξελισσόμενο 

στάδιο στη ζωή του. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι το άτομο οφείλει να μεριμνά για την 

ανάπτυξη και τη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων μαθησιακών τεχνικών των 

συμμετεχόντων και να βοηθά να γίνονται αποτελεσματικές. Η έναρξη θα πρέπει να 

γίνεται με συγκεκριμένο θέμα και έπειτα, με τη βοήθειά του προς τον μαθητή του, να 

συνεισφέρει ώστε να επέλθει η ανακάλυψη των αρχών που αντικατοπτρίζονται μέσα 

από διάφορες περιστάσεις. Επίσης, θα πρέπει να βοηθά τον μαθητή να κάνει 

διεργασία μάθησης ακόμη πιο μόνιμη, να είναι διαθέσιμη προς χρήση και να μην 

αποτελεί απλά ένα εκπαιδευτικό προϊόν. Τέλος, ο εκπαιδευτής ενηλίκων οφείλει να 

ενθαρρύνει τον εκπαιδευόμενό του να συνεχίζει αδιάκοπα τη διεργασία ακόμη και 

μετά την ολοκλήρωση, δηλαδή θα πρέπει να ενθαρρύνει τη σκόπιμη μάθηση 

(Γεράκη, 2013. Rogers, 1999). 

Ακόμη και σύμφωνα με τον Παρασκευά και τον Παπαγιάννη (2008), ο 

προϊστάμενος των νηπιαγωγείων οφείλει να επιδεικνύει σεβασμό και ευγένεια προς 

τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής. Δεν θα πρέπει να τους υπαγορεύει τι 

να κάνουν και τι όχι, αλλά να γίνεται δέκτης των απόψεων και προτάσεών τους και 

να συμβάλλει στην επίλυση των ζητημάτων. Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 
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είναι απαραίτητη, για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης των παιδιών. 

Επίσης, η μάθηση μέσω των σεμιναρίων θα πρέπει να αξιοποιείται, στηρίζοντας τη 

παρακολούθησή τους, οπότε και οι αρχές και θεωρίες που μαθαίνουν να γίνονται και 

διδακτική πράξη επαγγελματικά. Ακόμη και η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ 

προϊσταμένου και εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει υγιής λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. Παράλληλα, οι βασικές επικοινωνιακές και κοινωνικές 

δεξιότητες μίας προϊσταμένης νηπιαγωγείου είναι οι εξής:ενσυναίσθηση, ενεργητική 

ακρόαση, χιούμορ στην επικοινωνία, συναισθηματική νοημοσύνη (Hargieetal. 1994, 

όπ. Αναφ. στο Άνθης & Καλαμάνης, 2006). 

Ακόμη και ο Jaques (2004) συμφωνεί με τον Rogers, ότι δηλαδή η εκπαίδευση 

θα πρέπει να είναι μία ομαδική διαδικασία.  Η προϊστάμενη δεν έχει το ρόλο μόνο 

της μετάδοσης των γνώσεών της, αλλά και εμψυχωτικό και διευκολυντικό της 

ομάδας των εκπαιδευτικών ρόλο. 

Τέλος, σύμφωνα με την ανδραγωγική θεωρία του Knowles (1980), διατίθενται 

ποικίλες εφαρμογές της εκπαίδευσης. Έτσι, υπάρχει το μαθησιακό κλίμα με 

γνωρίσματα τον αλληλοσεβασμό και την ομαδικότητα, τον επιμορφούμενο που 

λαμβάνει μέρος στο σχεδιασμό της διδακτικής και εκπαίδευσής του, το πρόγραμμα 

που σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιλογές που κάνουν οι 

επιμορφούμενοι, η αξιολόγηση της μάθησης και η εστίαση στη πρακτική άσκηση και 

εφαρμογή των γνώσεων των επιμορφούμενων. 

 

 

2.4.2. Η έννοια της επιμόρφωσης γενικά 

Προσπαθώντας κανείς να κατανοήσει την έννοια της επιμόρφωσης, θα 

αναζητήσει τον ορισμό της λέξης, για την εμπέδωσή του. Η επιμόρφωση, λοιπόν, στο 

χώρο της εκπαίδευσης είναι «το σύνολο των μέτρων και των συνεχών και 

επαναλαμβανόμενων οργανωμένων (θεσμοθετημένων και μη) δραστηριοτήτων που 

στοχεύουν στην ικανοποίηση των προσωπικών ενδιαφερόντων, την ανάπτυξη των 

ακαδημαϊκών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και την επαγγελματική βελτίωση 

και εξέλιξη των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους 

(Αθανασούλα- Ρέππα και συν, 1999, όπ. Αναφ. στο Παπακωνσταντίνου & 

Αναστασίου, 2013, σελ. 130. Σαΐτης, 2005. Ανδρέου, 2004. Day, 2003. 

Χατζηπαναγιώτου, 2001.). 
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Συνεπώς, μιλώντας για επιμόρφωση, γίνεται λόγος για τις προγραμματισμένες 

ή τις μη προγραμματισμένες δραστηριότητες και τα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή, 

που αποσκοπείται στο να προσαρμοστούν στην γνώση που έχει ήδη ο 

ενδιαφερόμενος/ συμμετέχον. Οι γνώσεις αυτές, μάλιστα, συνάδουν με τις νέες 

τεχνολογικές, οικονομικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Ο απώτερος 

στόχος της επιμόρφωσης είναι η συμπλήρωση και ολοκλήρωση του γνωστικού 

υποβάθρου των εκπαιδευτικών. Επομένως, η επιμόρφωση δεν μπορεί να είναι 

στατική, δεδομένων των συνεχόμενων μεταβολών που συμβαίνουν σε κάθε τομέα, το 

περιβάλλον όπου βιώνει κανείς. Πρόκειται για μία διαρκώς μεταβαλλόμενη 

κατάσταση, οπότε γίνεται λόγος για τη δια βίου επιμόρφωση και αναγκαιότητα της 

δια βίου επιμόρφωσης (Lazaridou et al., 2011. Χατζηπαναγιώτου, 2001. 

Πολυχρονόπουλος, 1983). 

Η επιμόρφωση συμβάλλει στο να μπορεί να ανταποκρίνεται ένας 

εκπαιδευτικός στις όλο και αυξανόμενες επαγγελματικές του υποχρεώσεις, στις 

απαιτητικές υποχρεώσεις του, στα πλαίσια των συνεχών μεταβολών και συνθηκών. 

Μάλιστα, για τους εκπαιδευτικούς, η επιμόρφωση διακρίνεται σε υποχρεωτική 

(εισαγωγική, περιοδική, ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια) και σε προαιρετική 

(ταχύρυθμα προγράμματα, σεμινάρια, ημερίδες κτλ) (Παπακωνσταντίνου & 

Αναστασίου, 2013b, σελ. 138). 

 

2.4.3. Η συμβολή της επιμόρφωσης των διευθυντών των σχολικών μονάδων 

Η επιμόρφωση θεωρείται ότι ένας ιδιαίτερα σημαντικός θεσμός τόσο για την 

προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, όσο και 

για τη βελτίωση του παρασχόμενου εκπαιδευτικού έργου και ταυτόχρονα τον 

εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Το ίδιο ισχύει και για τους 

διευθυντές οι οποίοι καλούνται να επιτελέσουν ταυτόχρονα εκπαιδευτικό αλλά 

κυρίως διοικητικό ρόλο.  

Η επιμόρφωση των διευθυντών σχολικών μονάδων στο γνωστικό αντικείμενο 

της Διοίκησης των Εκπαιδευτικών Μονάδων είναι απαραίτητη για την ποιοτική και 

αποδοτική λειτουργία του σχολείου, καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις στο σύγχρονο μάνατζμεντ, με ταυτόχρονη 

καλλιέργεια και ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για τη διαχείριση των 
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ανθρώπινων και υλικών πόρων της σχολικής μονάδας. Παράλληλα οι επιστημονικές 

γνώσεις που θα αποκτήσουν τους βοηθά να αλλάξουν τυχόν δυσλειτουργικές 

αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές. Η επιμόρφωση κρίνεται αναγκαία γιατί έτσι 

διευκολύνεται το έργο του διευθυντή, ασκούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά οι 

λειτουργίες της διοίκησης, διευκολύνεται ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού 

έργου και οργανώνονται με καλύτερο τρόπο οι διάφορες εργασίες. Επίσης, ο 

διευθυντής διευκολύνεται ως προς το έργο της κατανομής αρμοδιοτήτων και της 

εκχώρησης εξουσιών, της έμπνευσης και υποκίνησης του ανθρωπίνου δυναμικού της 

σχολικής μονάδας, καθιστώντας τον περισσότερο ικανό να ωθήσει το προσωπικό ως 

προς την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, να εμψυχώσει την ομάδα να 

καλλιεργήσει δεξιότητες και να διαχειριστεί συγκρούσεις. Ταυτόχρονα, μπορεί να 

γνωρίσει τεχνικές και μέσα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (Δουλκερίδου, 

2015).  

Παρόλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών σχολικών μονάδων 

δεν έχουν διδαχθεί μαθήματα ή δεν έχουν περάσει κάποιου είδους επιμόρφωση 

σχετικά με τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής διοίκησης, όπως επίσης στερούνται 

επαρκούς κατάρτισης σε θέματα που αφορούν το σύγχρονο management. Σύμφωνα 

με τη Γιαπανίδου (2015), στο πρόγραμμα σπουδών των Παιδαγωγικών τμημάτων 

προσφέρονται ελάχιστα μαθήματα σχετικά με τη διοίκηση της εκπαίδευσης, ενώ 

υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο με το ΠΤΔΕ Βόλου να 

προσφέρει μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και το 

ΠΤΔΕ Φλώρινας να προσφέρει μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Πολιτική και 

Διοίκηση της εκπαίδευσης.  

 

2.4.4. Οι επιμορφωτικές ανάγκες στα νηπιαγωγεία 

Είναι γεγονός το ότι οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων δεν λαμβάνουν 

επιμόρφωση σε ζητήματα διοικητικών και ηγετικών καθηκόντων, παρόλο που αυτό 

θα ήταν πολύ χρήσιμο για αυτούς (Αργυροπούλου, 2007), όπως προαναφέρθηκε 

στην υποενότητα για τη συμβολή της επιμόρφωσης των διευθυντών των σχολικών 

μονάδων παραπάνω. 

Είναι γεγονός το ότι υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη ως προς τις νέες τεχνολογίες και 

μεγάλη έκρηξη γνώσης, με την εκπαίδευση να καλείται να ανταποκριθεί σε ανάλογες 
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απαιτήσεις και δεδομένα. Οι προοπτικές αυτές φυσικά επηρεάζουν και τη 

προσχολική αγωγή, με το ρόλο του προιϊσταμένου των νηπιαγωγείων να είναι 

καταλυτικός. Οι προϊστάμενοι, λοιπόν, οφείλουν να αντιμετωπίζουν ανάλογα 

σύνθετα προβλήματα που αφορούν στη προσχολική αγωγή, οπότε απαιτείται 

ανάλογη ικανότητα και δεξιότητες για την επίλυση ποικίλων προβλημάτων κάθε 

φορά που θα προκύψουν. Οι ικανότητες τους αυτές αφορούν στο θέμα 

αποτελεσματικής επικοινωνίας, όσο και ως προς το θέμα της παρακίνησης του 

ανθρώπινου δυναμικού και τη δυνατότητα λήψης κατάλληλων και αποτελεσματικών 

αποφάσεων επίλυσης των ζητημάτων. Ο προϊστάμενος, επίσης, θα πρέπει να έχει και 

ικανότητες δημιουργικής σκέψης. Τα προσόντα αυτά που προαναφέρθηκαν, λοιπόν, 

δεν είναι μόνο έμφυτα, αλλά και επίκτητα, με τη κατάκτησή τους να επιτυγχάνεται 

μέσω της κατάλληλης και συνεχόμενης επιμόρφωσής τους σε ζητήματα διοίκησης 

(Lazaridou et al., 2011. Σαΐτης, 1997). 

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να στηρίζονται και να παρέχονται δυνατότητες στους 

προϊστάμενους, ώστε να βελτιώνονται η θέση και οι ικανότητες τους. Άλλωστε, 

υπενθυμίζεται ότι βασική αρμοδιότητά τους είναι να καθοδηγούν και να στηρίζουν 

τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη, 

ενθαρρύνοντας και ενημερώνοντάς τα. Επίσης, καθήκον τους είναι να δημιουργούν 

κατάλληλο συνεργατικό σχολικό κλίμα και να επιλύουν τα όποια γραφειοκρατικά 

ζητήματα όποτε και εφόσον προκύπτουν και αφορούν στην προσχολική αγωγή και 

στο νηπιαγωγείο, όπου εργάζονται (Σαΐτης, 2008). 

Γίνεται, κατανοητό, λοιπόν, το ότι οι προϊστάμενοι οφείλουν να 

προετοιμάζονται κατάλληλα εκπαιδευτικά και να αναπτύσσονται επαγγελματικά, 

μέσω της επιμόρφωσής τους. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι εφικτό να 

μετασχηματιστούν ποιοτικά οι ικανότητές τους και να βελτιωθεί η αποδοτικότητά 

τους σε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό/ διοικητικό επίπεδο (Σαΐτης, 1997, 2008). 

Για τη διεκδίκηση αποτελεσματικών προγραμμάτων επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, θα πρέπει να εφαρμόζεται η μεθοδικότητα του περιεχομένου της 

διδασκόμενης ύλης, η προσαρμοστικότητα στις πραγματικές ανάγκες των 

νηπιαγωγών και η πρακτικότητα ως προς τις ασκήσεις πρακτικής μορφής. Ανάλογα 

σπουδαία είναι και η διοικητική επιμόρφωση. Η διοικητική επιμόρφωση είναι 

εθελοντική και για το λόγο αυτό θα πρέπει κάθε προϊστάμενος να πειστεί ότι η 
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επιμόρφωση είναι κάτι το αναγκαίο, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται στο ολοένα 

και μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον (Lazaridou et al., 2011. Ξυροτύρη- 

Κουφίδου, 2001). 

Γενικότερα, η επαγγελματική ανάπτυξη των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων 

είναι ένα έργο δύσκολο, επίπονο και αφορά στη κεντρική διοίκηση της εκπαίδευσης. 

Συνεπώς, η κρατική στήριξη είναι βασική στη περίπτωση εφαρμογής επιμορφωτικών 

σεμιναρίων στους προϊσταμένους της προσχολικής αγωγής. Η αναγκαιότητα της 

επιμόρφωσής τους, άλλωστε, επιβεβαιώνεται ακόμη και από τη συνεισφορά της 

επιμόρφωσης αυτής στους προϊσταμένους, που εν κατακλείδι υπενθυμίζεται πως 

είναι η εξής: 

 Μέσω της επιμόρφωσης καθίσταται εφικτή η συνειδητοποίηση 

του εκπαιδευτικού τους έργου 

 Οι προϊστάμενοι, μέσω της επιμόρφωσης και της στήριξης και 

ενίσχυσής τους, μπορούν να γίνουν φορείς εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων 

 Μέσω της επιμόρφωσης υπάρχει θετική επιρροή σε επίπεδο 

διαπροσωπικών σχέσεών τους με τους υπολοίπους εκπαιδευτικούς της 

προσχολικής αγωγής, με τους μαθητές , με τους γονείς των μαθητών και 

με κάθε άλλο εμπλεκόμενο στη προσχολική αγωγή πρόσωπο 

 Μέσω της επιμόρφωσης, είναι εφικτή η αρτιότερη διοίκηση, 

οπότε και διαφαίνονται πλέον οι επιπτώσεις της επιμόρφωσης, που είναι 

η αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων νηπιαγωγείων (Phyllis, 

2005. Κωστίκα, 2004). 

 

2.5. Επίλογος κεφαλαίου 
 

Η πολυπολιτισμικότητα είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει και είναι 

σύνηθες σε κάθε χώρα παγκοσμίως. Φυσικά, με την ένταξη των αλλοδαπών ατόμων 

σε μία χώρα υποδοχής, η συνύπαρξη είναι αναμενόμενη και η συνύπαρξη αυτή είναι 

εμφανής και στις σχολικές μονάδες που φοιτούν από κοινού με τους γηγενείς. Η 

μετανάστευση στην Ελλάδα λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις 

αριθμητικά, γεγονός που σημαίνει ότι ολοένα και αυξάνεται ο αλλοδαπός πληθυσμός 
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και στα ελληνικά σχολεία. Η συνύπαρξη αυτή, μάλιστα, δεν είναι πάντοτε ειρηνική, 

καθώς υπάρχει αντίδραση, τόσο από τους Έλληνες συμμαθητές τους, όσο και από 

την ελληνική κοινωνία, αλλά ενίοτε και από το εκπαιδευτικό προσωπικό, σε επίπεδο 

ρατσισμού και διάθεσης για περιθωριοποίηση και αποστασιοποίηση από το ξένο 

στοιχείο. 

Η διοίκηση συνδέεται με τον συντονισμό και την ενοποίηση των παραγωγικών 

πόρων, το προγραμματισμό και τον έλεγχο, το συντονισμό και την διεύθυνση, την 

ορθή οργάνωση και σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την κάλυψη των οργανωσιακών 

στόχων. Στην εκπαίδευση, οι στόχοι αυτοί αφορούν στη κοινωνικοποίηση, την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη μετάδοση γνώσεων, ηθικών αξιών και την ολόπλευρη 

ανάπτυξη των μαθητών. Ο διευθυντής, επίσης, είναι αυτός που διαθέτει τις 

κατάλληλες ικανότητες, ώστε να καταμερίζει ορθά τις εργασίες που αφορούν στη 

σχολική μονάδα, προκειμένου να εκπληρώνονται οι προσδοκίες που έχουν όλοι όσοι 

εμπλέκονται ή τους αφορά η εκπαίδευση από αυτόν. Σε ένα νηπιαγωγείο, λοιπόν, ο 

διευθυντής, δηλαδή ο προϊστάμενος, είναι αυτός που  έχει καθορισμένες από το νόμο 

αρμοδιότητες, οπότε τα καθήκοντα των διευθυντών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν και αυτόν. Επίσης, ο βασικός του ρόλος είναι 

διεκπεραιωτικός, καθώς εκτελεί τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας επί της 

ουσίας. 

Η ηγεσία και ειδικά η σχολική ηγεσία συνάδει με την διοικητική 

αποτελεσματικότητα. Κατά τη σχολική ηγεσία, απαραίτητο είναι η άσκηση επιρροής 

του ηγέτη στους υφισταμένους του, η κινητοποίηση και η ενθάρρυνσή τους για την 

παροχή βέλτιστων έργων, αλλά και η υγιής συνεργασία του μαζί τους. Γενικά, η 

ποιότητα των αλληλεπιδράσεων του προϊσταμένου με τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές τροφοδοτούν ανάλογα το σχολικό κλίμα και καλλιεργούν μία ήρεμη και 

αποτελεσματική λειτουργία ή ενίοτε τρέφουν συγκρούσεις και εντάσεις που ωθούν 

στην ανισορροπία της σχολικής λειτουργίας. 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των προϊσταμένων και κάθε διευθυντή σχολείου 

σχετίζεται άμεσα με την επιμόρφωση, με την τελευταία να αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και αυτή με τη σειρά της να 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του 

εκάστοτε σχολείου. Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι εφικτή μέσω της εκπαίδευσής 



38 
 

τους σε επιμορφωτικό επίπεδο, μέσω της οποίας υλοποιείται η προσωπική ανάπτυξη, 

η μεταβολή της ζωής τους, με τη συμβολή της αλληλεπίδρασης με συναδέλφους τους 

και τη συμβολή του μεταβαλλόμενου σχολείου. Η επιμόρφωση των προϊσταμένων, 

λοιπόν, είναι μία αναγκαία συνθήκη, καθώς και υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα για τη 

δια βίου επιμόρφωση, δεδομένων των συνεχόμενων περιβαλλοντικών μεταβολών και 

εξελίξεων επί παντός επιστητού. Υπενθυμίζεται, άλλωστε ότι η επιμόρφωση είναι η 

διάδοση της γνώσης σε κάθε περιβαλλοντικό τομέα, με τους τομείς εν καιρώ να 

γνωρίζουν συνεχώς μεταβολές και να συμβαίνουν συνεχώς εξελίξεις. 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργασιακές συγκρούσεις στις σχολικές 

μονάδες 

 
 

3.1. Εισαγωγή κεφαλαίου 
 

Στη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται εστίαση πλέον στις συγκρούσεις που 

συμβαίνουν στα σχολικά περιβάλλοντα. Αφού, λοιπόν, διερευνήθηκε και θεωρείται 

κατανοητό το ζήτημα, το πλαίσιο και οι συνέπειες των συγκρούσεων γενικά, ο 

διοικητικός ρόλος, τα διοικητικά καθήκοντα και η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης 

του προϊσταμένου των νηπιαγωγείων, διερευνάται το θέμα των συγκρούσεων που 

μπορεί να συμβούν στη σχολική κοινότητα μεταξύ των μελών. Η εν λόγω 

βιβλιογραφική και ερευνητική εστίαση στοχεύει στη κατανόηση του βασικού 

αντικειμένου της εν λόγω εργασίας, με τη τελική σύγκλιση των ερευνητικών και 

βιβλιογραφικών αυτών τεκμηρίων και δεδομένων με τα ακόλουθα ερευνητικά 

δεδομένα της προσωπικής έρευνας, που θα ακολουθήσουν στο επόμενο κεφάλαιο, 
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από το οποίο θα ξεκινήσει το πρακτικό/ ερευνητικό μέρος της συγκεκριμένης 

εργασίας. 

 

 

3.2. Αιτίες που προκαλούν τις συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον 
 

Σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό μπορεί να υπάρξουν διάφορες αιτίες 

συγκρούσεων (Μπρίνια, 2008). Αρχικά, το σύστημα επικοινωνίας μπορεί να 

αποτελέσει πηγή διενέξεων. Η δυσλειτουργική επικοινωνία, η ελλιπής ανταλλαγή 

πληροφοριών, η εσφαλμένη κωδικοποίηση των μηνυμάτων και η ακατάλληλη 

επιλογή στιγμής και χώρου μετάδοσης τους, μπορούν να οδηγήσουν σε προστριβές 

και αντιθέσεις ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Επίσης, η οργανωτική 

δομή είναι άλλη μια αιτία σύγκρουσης. Οι οργανωτικές ανεπάρκειες, όπως ο 

ακαθόριστος προσδιορισμός των ρόλων και των καθηκόντων, η ανισοκατανομή στις 

αρμοδιότητες, η ασαφής κατανόηση των υλοποιούμενων στόχων κλπ. στο διδακτικό 

προσωπικό, μπορούν να αποτελέσουν αιτίες διενέξεων (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

Επιπλέον, οι αντιθέσεις ανάμεσα στις ομάδες και οι συγκρουόμενοι στόχοι 

μπορεί να οδηγήσουν σε αντιπαραθέσεις. Σε κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνονται 

επίσημες ή άτυπες ομάδες, η καθεμιά από τις οποίες επιφορτίζεται με την επίτευξη 

και κυριαρχία των δικών της διαφορετικών συμφερόντων και στόχων· απόρροια των 

παραπάνω είναι η εκδήλωση συγκρούσεων σε διαπροσωπικό ή διομαδικό επίπεδο. 

Επιπροσθέτως, αντιπαραθέσεις μέσα στη σχολική κοινότητα μπορούν να 

προκληθούν από διάφορους ανθρώπινους παράγοντες. Σε κάθε σχολείο καλούνται να 

συνυπάρξουν και να συνεργαστούν άτομα με διαφορετική προσωπικότητα, ιδεολογία 

και πολιτισμικές αξίες, ενδιαφέροντα, εκπαίδευση, προσδοκίες και φιλοδοξίες, 

ηλικία κλπ., παράγοντες, οι οποίοι, κατά την επιτέλεση των στόχων της σχολικής 

μονάδας μπορεί να ασκούν θετικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα τους, αλλά και να 

οδηγούν σε διάσταση απόψεων και διενέξεις (Καρακαταστάνη & Παπαδιαμαντάκη, 

2012). 

Οι περιορισμένοι πόροι αποτελούν συνηθισμένη αιτία ενδοσχολικών 

συγκρούσεων. Η ανεπάρκεια και η έλλειψη μέσων στη σχολική μονάδα, όπως είναι 

το εκπαιδευτικό δυναμικό, τα μέσα διδασκαλίας, οι οικονομικοί πόροι, οι αίθουσες, 
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κλπ., οδηγούν στην ανάπτυξη ανταγωνισμού μεταξύ των μελών ή των ομάδων για 

την εξασφάλιση της μεγαλύτερης πρόσβασης σε αυτά. Τέλος, το εξωτερικό 

περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία έντασης μέσα στη σχολική μονάδα. 

Η ανάγκη συνεργασίας της σχολικής μονάδας με διάφορους κοινωνικούς φορείς, 

αλλά και οι επιβεβλημένες από το εξωτερικό περιβάλλον πολλές φορές αλλαγές στην 

εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να προξενήσουν αντιθέσεις στο εσωτερικό της 

(Αθανασούλα- Ρέππα, 2008. Μοntana & Charnov, 1993).  

 

3.3. Οι συνέπειες των σχολικών συγκρούσεων 
 

3.3.1. Οι θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

Για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, οι θετικές συνέπειες μιας σύγκρουσης 

είναι πολλαπλές. Αρχικά, σημαντική είναι η πολύπλευρη θεώρηση, αξιολόγηση και 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίζονται καθημερινά σε έναν εκπαιδευτικό 

οργανισμό (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012). Οι συγκρούσεις βοηθούν τα μέλη ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού να παράγουν συνεχώς καινούργιες ιδέες, οι οποίες είναι 

αρκετές  φορές καινοτόμες και ποιοτικότερες, καθώς καλούνται να τις αιτιολογήσουν 

σε βάθος (Αβραμίδης, 2016). Παράλληλα, σημαντικός είναι ο εποικοδομητικός 

διάλογος που αναπτύσσεται για την εύρεση της καλύτερης δυνατής εναλλακτικής 

λύσης (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012). Μέσα από την σύγκρουση έρχονται στην 

επιφάνεια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να μην προκαλούν 

φθορές τόσο στον εκπαιδευτικό οργανισμό όσο και στα μέλη του (Αβραμίδης, 2016). 

Η έγκαιρη αντιμετώπιση της σύγκρουσης, είναι πιθανό να προφυλάξει τον 

εκπαιδευτικό οργανισμό από άλλες εν δυνάμει συγκρούσεις, οι οποίες είναι πιθανό 

να είναι πολύ μεγαλύτερης έντασης. Μέσω της έγκαιρης αντιμετώπισης, 

αμβλύνονται οι εντάσεις, οι διαμάχες και τα άγχη και αναπτύσσεται κλίμα 

συνεργασίας και εμπιστοσύνης (Tjosvold & Tjosvold, 1995).  

Μια ακόμη σημαντική θετική συνέπεια μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι οι 

στόχοι της ομάδας που τίθενται σε προτεραιότητα πλέον, μετά την επίλυση της 

σύγκρουσης, σε σχέση µε το προσωπικό όφελος ή την ικανοποίηση, καθώς τα µέλη 

θυσιάζονται για το κοινό καλό (Μητσαρά & Ιορδανίδης, 2016). Τα µέλη ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού προσπαθούν ουσιαστικά να ακολουθήσουν τους 
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καθιερωμένους κανόνες και επιβάλλουν νέους κανόνες, για να εξαλείψουν πιθανές 

συγκρούσεις µεταξύ τους, οι οποίες μπορεί να εμποδίσουν την εκτέλεση του έργου 

(Αθανασούλα- Ρέππα, 2012. Everard & Morris, 1999). Παράλληλα, σε ένα 

εκπαιδευτικό οργανισμό, μέσα από την σύγκρουση, τα μέλη του επιτυγχάνουν την 

προσωπική τους ανάπτυξη, καθώς φτάνουν σε αυξηµένη κατανόηση της θέσης τους 

µέσα από τη διαδικασία της σύγκρουσης, διότι αναγκάζονται να διατυπώσουν µε 

σαφήνεια τις απόψεις τους και να προβάλουν όλα τα υποστηρικτικά επιχειρήματα 

που έχουν (Μητσαρά & Ιορδανίδης, 2016). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και προηγουμένως, οι συγκρούσεις προκαλούν 

αλλαγές, με αποτέλεσμα να παρέχεται η ευκαιρία στα μέλη του οργανισμού να 

αναπτυχθούν ως άτομα, να  εξωτερικεύσουν απόψεις και ιδέες τους, να 

υποστηρίξουν τα επιχειρήματά τους και να αναθεωρήσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις 

τους (Greenberg & Baron, 2013). Αναμφίβολα, σ’ έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, 

όταν δεν αναπτύσσονται διαφωνίες, μειώνονται οι πιθανότητες για ανάπτυξη 

δημιουργικότητας και αλλαγής, όταν όμως τα μέλη της εκπαιδευτικής αυτής ομάδας 

έρθουν σε σύγκρουση για ένα θέμα, αυξάνουν τη δημιουργικότητα, εξαιτίας του 

ανταγωνισμού που αναπτύσσεται ανάμεσα τους (Αβραμίδης, 2016). Μέσα από την 

αναζήτηση της καλύτερης δυνατής αντιμετώπισης, αυξάνεται η συνοχή της ομάδας, 

βελτιώνεται η εσωτερική ενότητά της και αφοσιώνονται σε έναν κοινό σκοπό 

(Σαΐτης, 2007). Όταν στον εκπαιδευτικό οργανισμό υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης, 

μέσα από μια σύγκρουση γίνεται κατανοητό ότι αυτή εστιάζει στα καθήκοντα και όχι 

στα πρόσωπα (Αβραμίδης, 2016).  

Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι όταν γίνεται έγκαιρα η αντιμετώπιση μιας 

σύγκρουσης, τότε προλαμβάνεται η εμφάνιση μιας πιο σοβαρής σύγκρουσης. 

Παράλληλα, βελτιώνονται συνεχώς ποιοτικά οι αποφάσεις που λαμβάνονται 

(Ιορδανίδης, 2014). Ολοκληρώνοντας τα θετικά σημεία που επιφέρει μια σύγκρουση, 

τονίζουμε ότι αυξάνεται η παραγωγικότητα του συνόλου και η συνοχή των μελών 

βελτιώνεται και εξελίσσεται. 
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3.3.2. Οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

Σίγουρα όμως, μια σύγκρουση πέρα από τις θετικές συνέπειες που επιφέρει 

σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, έχει δυστυχώς και αρνητικές συνέπειες. Μερικές 

από τις σημαντικότερες είναι ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών 

διαταράσσονται, αυξάνονται τα αρνητικά συναισθήματα, όπως είναι ο θυμός, η 

εχθρότητα και η δυσπιστία έναντι των άλλων (Ιορδανίδης, 2014). Οι συγκρούσεις 

δημιουργούν ψυχολογική φθορά, αδιαφορία, αύξηση του στρες στο χώρο εργασίας 

και πτώση του ηθικού των ατόμων που πιστεύουν ότι «έχασαν» από τη διαχείριση 

της σύγκρουσης  (Αθανασούλα - Ρέππα, 2008). Επίσης, σπαταλιέται αρκετή ενέργεια 

κατά την διαδικασία της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποδοτικότητά 

τους εκείνη την περίοδο (Αβραμίδης, 2016). Ανάμεσα στα μέλη των δύο 

αντικρουόμενων ομάδων εμφανίζεται καχυποψία και δυσπιστία, με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η ποιότητα της επικοινωνίας και να υπάρχει δυσκολία στη διαμόρφωση 

θετικού κλίματος του οργανισμού. 

Σε κάθε σύγκρουση γίνεται σπατάλη πολύτιμου χρόνου και ενέργειας, όπως 

και στη διαχείρισή της, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το σχολικό κλίμα και η 

εύρυθμη λειτουργία της μονάδας γενικότερα (Greenberg & Baron, 2013). Αυξάνεται 

το εργασιακό στρες των μελών του οργανισμού, καθώς πολλές φορές μια σύγκρουση 

προκαλεί άγχος, παράπονα, ανασφάλεια, εχθρότητα, συχνές απουσίες και κάποιες 

φορές σε ακραίες καταστάσεις οι εκπαιδευτικοί ζητούν μετάθεση ή και απόσπαση 

από το συγκεκριμένο οργανισμό (Αβραμίδης, 2016). Ολοκληρώνοντας την 

παρουσίαση των αρνητικών συνεπειών, κρίνουμε αναγκαίο να σταθούμε στο 

αρνητικό κλίμα που αναπτύσσεται κατά τη σύγκρουση, αλλά και κατά τη διαδικασία 

αντιμετώπισής της. Το κλίμα αυτό παρακωλύει τους εργαζόμενους από την ομαλή 

και χωρίς προκαταλήψεις συνεργασία, καθώς αποφεύγουν να συνδιαλέγονται και να 

συνεργάζονται, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται σημαντικά η λειτουργία του 

οργανισμού (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).  

 

 

3.4. Ο ρόλος του σχολικού ηγέτη στη διαχείριση των συγκρούσεων 
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Ο διευθυντής του σχολικού οργανισμού είναι νομικά υπεύθυνος για τον 

έλεγχο και τον συντονισμό της σχολικής ζωής. Είναι σημαντικό για έναν διευθυντή 

να έχει τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες, ούτως ώστε να διαγνώσει τις 

συγκρούσεις και να βλέπει εκ των προτέρων αν αυτές θα λειτουργήσουν θετικά ή 

αρνητικά ως προς τη λειτουργία του σχολικού οργανισμού, και συνεπώς να τις 

διαχειρίζεται με τον κατάλληλο τρόπο. Υπάρχει όμως και η άποψη που υποστηρίζει 

πως η θέση και η παρέμβαση του διευθυντή επηρεάζει την εξέλιξη μιας σύγκρουσης, 

με συνέπεια να αποβεί είτε ωφέλιμη, είτε καταστροφική για μια σχολική μονάδα 

(Saiti, 2015). 

Η εμπλοκή του  διευθυντή μιας σχολικής μονάδας σε μια συγκρουσιακή 

κατάσταση μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικές μορφές: α) ως υποκινητής μιας 

σύγκρουσης, επιθυμώντας την πρόκληση των διαφωνιών σκοπεύοντας στην έναρξη  

μιας διαδικασίας αλλαγής στο σχολικό οργανισμό, β) ως εναγόμενος της 

σύγκρουσης, στην περίπτωση παρουσίασης μιας αντίδρασης εναντίον του ή κριτικής 

ως προς τις  ενέργειές του και τέλος γ) ως μεσολαβητής της σύγκρουσης, όταν κληθεί 

να μεσολαβήσει στις διαφωνίες των εκπαιδευτικών, των μαθητών ακόμα και των 

γονέων με απώτερο σκοπό τη διατήρηση των κατάλληλων ισορροπιών (Λαουλάκου, 

2017).  

Στην περίπτωση της μεσολάβησης, μπορεί να παίξει προληπτικό-συντηρητικό 

ρόλο επιδιώκοντας μέσα από τη διευκρίνιση των στόχων, να ενισχυθεί η επικοινωνία 

και να ενθαρρυνθεί η συνεργασία, οδηγώντας σε μειωμένο ενδεχόμενο για 

καταστροφική σύγκρουση. Μπορεί,επίσης, ο ρόλος του να είναι «πυροσβεστικός», 

στην περίπτωση που ο διευθυντής αφιερώνει σημαντικό χρόνο για να μεσολαβεί και 

να αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις (Σαΐτης, 2007).  

Κατά τους Everard και Morris (1999) η έγκαιρη πρόβλεψη και αντιμετώπιση 

των συγκρούσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική πριν λάβουν μεγάλες διαστάσεις και 

επηρεάσουν ολόκληρη τη δομή της σχολικής μονάδας. Για να προληφθούν έγκαιρα 

οι συγκρούσεις στο σχολικό οργανισμό, ο διευθυντής πρέπει να φροντίζει για τη 

δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και για να γίνει αυτό εφικτό 

πρέπει να είναι γνώστης των ιδιαιτέρων ικανοτήτων, της προσωπικότητας, αλλά και 

των αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού, να ακούει τα παράπονά τους αλλά και 
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να τους ωθεί προς την ανοιχτή επικοινωνία, ενθαρρύνοντας τους να μιλήσουν 

ανοιχτά για τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν (Σαΐτης, 2007).  

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει την παροχή της απαραίτητης βοήθειας. Μια 

λοιπόν από τις απαραίτητες ικανότητες του διευθυντή είναι αυτή της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, ως προς την αποτελεσματική αντίληψη και διαχείριση  

τόσο των δικών του συναισθημάτων όσο και των άλλων, εξασφαλίζοντας κατά αυτόν 

τον τρόπο τη δυνατότητα της αρμονικής συνεργασίας, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι 

κοινοί τους στόχοι. Έχοντας αυτή την ικανότητα, ο διευθυντής αναπτύσσει την 

ικανότητα της αυτεπίγνωσης και της αυτορρύθμισης, ώστε να γνωρίζει και να 

διαχειρίζεται τον εαυτό του, αλλά και της ενσυναίσθησης, κατανοώντας τις ανάγκες, 

τα συναισθήματα και τις ανησυχίες όλωντων μελών του σχολικού οργανισμού 

(Λαουλάκου, 2017). Συνεπώς, ενθαρρύνει τα άτομα να εξωτερικεύουν τη 

συναισθηματική τους ένταση, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί εμψυχωτικά και συμβάλλει 

στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ τους, όπως επίσης και στη δημιουργία ενός 

θετικού και υποστηρικτικού κλίματος στο σχολικό οργανισμό.  

 

 

 

3.4. Εμπειρικές έρευνες στη διαχείριση συγκρούσεων 
 

Η Στιβακτάκη (2017) μελετώντας τις πηγές σύγκρουσης σε σχολικές μονάδες 

Β/θμιας εκπαίδευσης και τις τεχνικές που ακολουθούνται από τους Διευθυντές για 

την διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων κατέληξε πως οι πιο σημαντικές αιτίες 

σύγκρουσης είναι οι αλλαγές που επιβάλλονται, οι έλλειψη πόρων αλλά και οι 

ατομικές διαφορές που σχετίζονται με γνώσεις και πεποιθήσεις των μελών του 

σχολικού οργανισμού, ενώ όσον αφορά την τεχνική επίλυσης ή διευθέτησης 

συγκρούσεων συμπεραίνει ότι η συνεργατική τακτική είναι η επικρατέστερη, ενώ 

έρχεται δεύτερη αυτή του συμβιβασμού.   

Σε έρευνα του Αγγελόπουλου (2017) σχετικά με τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών ως προς τις επιπτώσεις που έχει η σύγκρουση μεταξύ των μελών του 

οργανισμού, το στυλ χειρισμού των συγκρούσεων που εφαρμόζεται από τους 

Διευθυντές, καθώς και ως προς το ρόλο που διαδραματίζει ο διευθυντής στην 
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διαχείριση αυτών των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, συμπληρώθηκε 

ερωτηματολόγιο από 151 εκπαιδευτικούς Α/θμιας εκπαίδευσης. Τα συμπεράσματα 

δείχνουν πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί πως μια σύγκρουση έχει 

κυρίως αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό, εντούτοις ένα μικρό ποσοστό 

εκπαιδευτικών, ενισχύει την σύγχρονη τάση που υποστηρίζει τις θετικές συνέπειες 

της σύγκρουσης. Το στυλ που ακολουθούν είναι κυρίως αυτό της εξομάλυνσης και 

δεύτερο αυτό της συνεργασίας, αλλά αποφεύγουν την επιβολή εξουσίας. Επίσης, 

προκύπτει πως ο ρόλος του διευθυντή ως προς την επίλυση των συγκρούσεων είναι 

ενεργός, καθώς είθισται να λειτουργεί διαμεσολαβητικά.   

Η έρευνα των Shanka και Thuo (2017) σε δημοτικά της Αιθιοπίας διεξήχθη 

σε δείγμα 196 συμμετεχόντων, 146 δασκάλων και 50 επικεφαλής σχολείων, θέλοντας 

να διερευνήσει τις κύριες πηγές σύγκρουσης μεταξύ διευθυντών και δασκάλων, όπως 

και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και επίλυση αυτών των 

διαφωνιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κύριες πηγές συγκρούσεων  

περιελάμβαναν τομείς όπως τον εργασιακό, με διαφωνίες σχετιζόμενες με έλλειψη 

τυπικότητας από τους δασκάλους, θέματα που σχετίζονται με το σχολείο, όπως η 

κακή διανομή των σχολικών πόρων, και θέματα ηγεσίας, όπως η κακή επικοινωνία 

και έλλειψη ηγετικών ικανοτήτων. Όσον αφορά τη διαχείριση και επίλυση 

συγκρούσεων βρέθηκε ότι οι διευθυντές δουλεύουν πάνω στην απόκτηση γνώσης 

των πηγών σύγκρουσης και της προσπάθειας να ασπαστούν την αλλαγή. Επίσης 

προσπαθούν να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες, όπως το να αλλάζουν στυλ ηγεσίας 

αναλόγως της κατάστασης και να εμπλέκουν τους δασκάλους στη λήψη αποφάσεων.  

Η μελέτη των Goksoy και Argon (2016) που διεξήχθη σε περιοχή της 

Τουρκίας σε 57 δασκάλους με τη μέθοδο ημι-δομημένης συνέντευξης, αποσκοπούσε 

στο να εξετάσει τις απόψεις των δασκάλων για τις σχολικές συγκρούσεις, τα αίτια 

τους, τις συνέπειες τους και τις αντιδράσεις στις συγκρούσεις. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι συγκρούσεις οφείλονται σε διαφορές απόψεων και έλλειψη 

επικοινωνίας, και σε ατομικούς παράγοντες, όπως και στην έλλειψη τυπικότητας. 

Έχουν θετικές και αρνητικές συνέπειες, με τις θετικές να είναι οι οργανωτικές 

συνέπειες, καθώς αναδεικνύονται η συνειδητοποίηση προβλημάτων και η εύρεση 

λύσεων ή η ανάπτυξη νέων διαφορετικών λύσεων, και θετικές κοινωνικές συνέπειες 

όπως είναι η ανάπτυξη της επικοινωνίας. Οι αρνητικές συνέπειες είναι η δημιουργία 
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περιβάλλοντος έντασης, η μειωμένη συνεργασία, η μείωση στην παραγωγικότητα, 

την απόδοση, την ύπαρξη κινήτρων και την επίτευξη στόχων. 

Η έρευνα της Σαϊτη (2015) που διεξήχθη σε δημοτικά σχολεία σε δύο 

περιοχές της Ελλάδας, είχε ως δείγμα 414 δασκάλους. Εξετάστηκε η άποψη των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τους κύριους παράγοντες που προκαλούν συχνές 

συγκρούσεις στα σχολεία, εάν οι δίαυλοι επικοινωνίας συμβάλλουν στην εμφάνιση 

σχολικών συγκρούσεων, ποιες είναι οι κατάλληλες προσεγγίσεις για το χειρισμό 

σχολικών συγκρούσεων, ποιο είναι το στυλ ηγεσίας που θα πρέπει να εφαρμοστεί για 

να μειωθεί η πιθανότητα αποδιοργανωτικών επιδράσεων και ποιος είναι ο ρόλος του 

σχολικού ηγέτη στον αποτελεσματικό χειρισμό και επίλυση των συγκρούσεων ούτως 

ώστε να αποκομιστούν τα μέγιστα οφέλη από αυτές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

κύριοι λόγοι συγκρούσεων είναι οι διαπροσωπικοί και οργανωτικοί παράγοντες και 

κυρίως η έλλειψη συνοχής μεταξύ προσωπικού και η αναποτελεσματική ηγεσία και 

ότι η συνοχή του προσωπικού διασφαλίζει καλύτερες διαύλους επικοινωνίας και 

συνεργατική κουλτούρα. Βρέθηκε επίσης ότι οι συγκρούσεις έχουν συνήθως 

αρνητικές επιπτώσεις. Το στυλ διαχείρισης σχετίζεται με την ικανότητα του ηγέτη 

και ο ρόλος του είναι να διαγιγνώσκει τις συνέπειες της σύγκρουσης, ούτως ώστε να 

εφαρμόζει το σωστό στυλ διαχείρισης της, προσπαθώντας να αναπτύξει σωστή 

επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, ώστε να ενισχυθούν οι 

σχέσεις, η αφοσίωση και το ηθικό των μελών και να αποκομισθούν τα βέλτιστα 

οφέλη από τις συγκρούσεις.   

Οι Uzun και Ayic (2017), θέλοντας να διερευνήσουν την ικανότητα 

επικοινωνίας των διευθυντών σχολικών μονάδων, τα στυλ διαχείρισης συγκρούσεων 

που ακολουθούν, τη σχέση μεταξύ της ικανότητας επικοινωνίας που διαθέτουν και 

των τρόπων διαχείρισης που ακολουθούν καθώς και το εάν η ικανότητα επικοινωνίας 

προβλέπει το στυλ διαχείρισης συγκρούσεων που θα εφαρμόσουν, διεξήγαγαν μια 

έρευνα σε δείγμα 245 Τούρκων δασκάλων. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η ικανότητα 

επικοινωνίας είναι ένας σημαντικός δείκτης πρόβλεψης στη διαχείριση συγκρούσεων 

καθώς η αποτελεσματική επικοινωνία είναι παράγοντας κλειδί ως προς την 

διαχείριση και επίλυση της σύγκρουσης. Επίσης, βρέθηκε ότι οι διευθυντές 

χρησιμοποιούν σημαντικά τις ικανότητες ενσωμάτωσης ή αλλιώς συνεργασίας, σε 
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μέτριο βαθμό τις τεχνικές αποφυγής ή υποχρέωσης ενώ σε ελάχιστο την τεχνική της 

επιβολής.  

Σε έρευνα που διεξήγαν οι Sun, Wang και Sharma (2014) σε σχολείο της 

κεντρικής Κίνας σε δείγμα εκατό δασκάλων εξέτασαν τους παράγοντες 

αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας, βρίσκοντας πως ένας από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες ενός αποτελεσματικού ηγέτη είναι να καθησυχάζει το προσωπικό σε 

καταστάσεις έντασης, καθώς και να σχεδιάζει και να ολοκληρώνει το 

προγραμματισμένο έργο σύμφωνα με τον χρονικό προγραμματισμό. 

Σε μία παλαιότερη έρευνα, στην έρευνα των Σαΐτη, Δάρρα, Ψαρρή (1996), με 

δείγμα 1420 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέρεται ότι το 52% του 

δείγματός τους απάντησε ότι έχει φτάσει στη σύγκρουση με έναν ή περισσότερους 

συναδέλφους τους και ότι οι περισσότερες συγκρούσεις ήταν για υπηρεσιακούς 

λόγους. Οι βασικότερες αιτίες που ανέφεραν ήταν οι οργανωτικές αδυναμίες, η 

ελλιπής οργανωσιακή υποστήριξη και η αντισυναδελφική συμπεριφορά, τόσο από 

πλευράς των Διευθυντών, όσο και των Υποδιευθυντών. Σε μεγάλο ποσοστό το 

δείγμα τόνισε ότι αν ο Διευθυντής του σχολείου εκλέγεται με δημοκρατικό τρόπο και 

η χρηματοδότηση αυξηθεί, θα μειωθούν αισθητά οι αιτίες των συγκρούσεων των 

εκπαιδευτικών που συγκροτούν τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.   

Ο Παππάς (2010) διερεύνησε την δράση του Συλλόγου Διδασκόντων. Το 

δείγμα αποτελούταν από 357 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι 

υπηρετούν στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας, φαίνεται ότι συχνά ελλοχεύει ένα πλέγμα συγκρουσιακών 

σχέσεων και σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, η 

έρευνα ανέδειξε την αποξένωση μεταξύ των εκπαιδευτικών της ίδιας σχολικής 

μονάδας, ως συνέπεια των κακών διαπροσωπικών σχέσεων και της έλλειψης 

ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων. 

 

3.5.Στρατηγικές για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων στο 

σχολικό περιβάλλον 
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Οι συγκρούσεις σε μια σχολική μονάδα δύναται να έχουν αρνητικές αλλά και 

θετικές επιπτώσεις, τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους και ευρύτερα σε όλους 

όσους εμπλέκονται στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, καθώς οι τελευταίοι 

καταβάλλουν πιο μεγάλη προσπάθεια για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της 

οργάνωσης (Γιαννίκας, 2014. Μπουραντάς, 2001). Επίσης, οι συγκρούσεις μπορούν 

να παρουσιαστούν με διάφορες μορφές, έχοντας κάθε φορά και διαφορετικές 

συνέπειες σε έναν οργανισμό. Συνεπώς, δεν μπορούν να διαχωριστούν σε θετικές ή 

αρνητικές, εποικοδομητικές ή καταστροφικές επιπτώσεις για αυτόν. Μια σύγκρουση 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως ευνοϊκή ή μη, λαμβάνοντας υπόψη τους συμμετέχοντες 

σε αυτή, τα μέσα που χρησιμοποιούνται και τα υποκειμενικά κριτήρια των 

συμμετεχόντων (Γιαννίκας, 2014). Η αποτελεσματική ηγεσία έγκειται όχι τόσο στην 

ικανότητα γνώσης και λήψης των σωστών αποφάσεων, όσο στο σχεδιασμό των 

διαδικασιών εποικοδομητικού χειρισμού των διαφορών και των συγκρούσεων. 

Η διαχείριση των συγκρούσεων μπορεί να λειτουργήσει διττά, καθώς μπορεί 

να μειώσει τις δυσλειτουργίες στη σχολική μονάδα και ταυτόχρονα μπορεί να 

ενισχύσει τις θετικές επιδράσεις της. Κατά συνέπεια, απώτερος στόχος της 

διαχείρισης συγκρούσεων είναι να διατηρηθεί κατά το δυνατόν περισσότερο ή να 

αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η δημιουργικότητα στον οργανισμό, καθώς 

επίσης να γίνει ένας προσδιορισμός των τρόπων βέλτιστης επίτευξης των ατομικών 

στόχων, οι οποίοι γίνεται προσπάθεια να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιό της. 

Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε ως προς τους τρόπους διαχείρισης των 

συγκρούσεων γενικότερα σε κάθε οργανισμό, έτσι και σε κάθε σχολικό οργανισμό, ο 

διευθυντής μπορεί να εφαρμόζει μία εκ των ακολούθων τεχνικών διαχείρισης των 

συγκρούσεων που συμβαίνουν μεταξύ των εργαζομένων εκπαιδευτικών του 

νηπιαγωγείου: 

 Η μέθοδος της αποφυγής, όπου υπάρχει ηθελημένη άγνοια της 

σύγκρουσης (Βακόλα & Νικολάου, 2012). 

 Η μέθοδος της εξομάλυνσης, της προσαρμογής ή παραχώρησης, με 

τον προϊστάμενο να είναι το πρόσωπο που υπενθυμίζει στα 

αντιμαχόμενα μέρη τους κοινούς εκπαιδευτικούς, σχολικούς και 

λειτουργικούς στόχους του σχολείου τους, αλλά και τα κοινά 

γνωρίσματα των αντιμαχόμενων (Behfaretal, 2008). 
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 Η μέθοδος του συμβιβασμού, όπου ο προϊστάμενος μεριμνά να 

ικανοποιήσει τουλάχιστον ένα μέρος τουλάχιστον των θέσεων της 

κάθε αντιμαχόμενης πλευράς της σύγκρουσης (Βακόλα & Νικολάου, 

2012). 

 Η μέθοδος εξουσίας ή κυριαρχίας, με τον προϊστάμενο να επιβάλλεται 

σε κάθε αντιμαχόμενη πλευρά (Σαίτης, 2002). 

 Η μέθοδος συνεργασίας ή άμεσης αντιμετώπισης, όπου γίνεται 

προσπάθεια αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων της σύγκρουσης, 

με αντικειμενικό τρόπο (Holt & Devore, 2005. Follett, 1973). 

 

3.6. Επίλογος κεφαλαίου 
 

Είναι γεγονός ότι οι αιτίες που μπορεί να ωθήσουν σε συγκρούσεις μεταξύ των 

εκπαιδευτικών στη προσχολική αγωγή είναι πολλές, μεταξύ των οποίων μπορεί να 

είναι οι επικοινωνιακές συνθήκες και τρόποι, η οργανωτική δομή, οι αντιθέσεις 

μεταξύ των ομάδων, οι συγκρουόμενοι στόχοι, η διαφορετικότητα της 

προσωπικότητας του διδακτικού προσωπικού, ο ανταγωνισμός, οι περιορισμένοι 

πόροι, οι εκπαιδευτικές μεταβολές από εξωτερικούς πόρους, η αναγκαιότητα 

συνεργασίας με άλλους φορείς κτλ. Οι συνέπειες των συγκρούσεων αυτών μπορεί να 

αποφέρουν θετικές εξελίξεις, σε επίπεδο εύρεσης καινοτόμων ιδεών, σε επίπεδο 

αναγκαίας επίλυσης ζητημάτων που μπορεί ως τη στιγμή της σύγκρουσης να ήταν 

τροχοπέδη στη λειτουργικότητα του σχολείου, η αναθεώρηση των διαπροσωπικών 

τους σχέσεων, η επιβολή και αναθεώρηση των κανόνων λειτουργικότητας που θα 

βελτιώσουν την λειτουργία του σχολείου, η αύξηση της παραγωγικότητας, η 

βελτίωση και εξέλιξη της συνοχής των μελών της σχολικής κοινότητας, η προσωπική 

ανάπτυξη των εμπλεκομένων της σύγκρουσης και γενικά των εμπλεκομένων του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και η άμβλυνση άγχους και εντάσεων κτλ.. Ωστόσο, δεν 

μπορούν να παραβλεφθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των συγκρούσεων, που μπορεί 

να είναι η διατάραξη των διαπροσωπικών τους σχέσεων, η αύξηση των αρνητικών 

συναισθημάτων για πρόσωπα, η απογοήτευση, η δυσαρέσκεια, η ψυχολογική φθορά, 

η αύξηση του στρες, η καχυποψία, η δυσπιστία, η περιορισμένη πλέον επικοινωνιακή 

ποιότητα, η μη επαγγελματική αποδοτικότητα, η μη επαγγελματική ικανοποίηση κτλ.       
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Για να μην υπάρξει, βέβαια αρνητικός αντίκτυπος από τις εν λόγω συγκρούσεις, που 

όπως σε κάθε τομέα, σε κάθε χώρο, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, είναι αναμενόμενο να 

υπάρχουν, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο σχολικός ηγέτης και στην προκειμένη 

περίπτωση ο προϊστάμενος των νηπιαγωγείων. Ο προϊστάμενος οφείλει να έχει τις 

κατάλληλες ικανότητες πρόβλεψης των συγκρούσεων, αλλά και τις κατάλληλες 

δεξιότητες διαχείρισης των συγκρούσεων για την έγκαιρη αποφυγή των αρνητικών 

συνεπειών τους. Η εμπλοκή του, λοιπόν, μπορεί να είναι με τη μορφή υποκινητή της 

σύγκρουσης, ως εναγόμενος της σύγκρουσης ή μεσολαβητής της σύγκρουσης. 

Επίσης, πρέπει να διακατέχεται από συναισθηματική νοημοσύνη, να ενθαρρύνει τον 

ανοιχτό διάλογο και επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Τέλος, 

βασικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων στο σχολικό χώρο από 

μέλη της σχολικής κοινότητας περιλαμβάνουν σαφώς το ρόλο του σχολικού ηγέτη, ο 

οποίος έχει τη βασική αρμοδιότητα για την επίλυσή τους, ο οποίος ανάλογα με το 

γνωστικό του πεδίο και την προσωπικότητά του, είναι αυτός που θα πρέπει κατά τα 

άλλα να μεριμνήσει για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και δημιουργικότητας 

του σχολικού οργανισμού και να προσδιορίζει τους τρόπους βέλτιστης επίτευξης των 

ατομικών στόχων. Επίσης, οι τεχνικές που μπορεί να κάνει χρήση για τη διαχείριση 

των συγκρούσεων αυτών μπορεί να είναι οι εξής: μέθοδος αποφυγής, μέθοδος 

εξομάλυνσης, μέθοδος συμβιβασμού, η μέθοδος εξουσίας ή επιβολής και η μέθοδος 

συνεργασίας ή άμεσης αντιμετώπισης. 

.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μεθοδολογία 

 

4.1. Είδος της έρευνας 
 

Στην εργασία αυτή επιλέχτηκε να γίνει ποιοτική έρευνα. Ο βασικός λόγος 

επιλογής του συγκεκριμένου είδους είναι διότι πρόκειται για ένα ερευνητικό είδος 

που προσδίδει μεγάλη ευελιξία στο θέμα της δομής. Στην παρούσα ποιοτική έρευνα 

δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο ήδη χρησιμοποιημένο ερευνητικό εργαλείο. Επίσης, ο 

ερευνητής έχει τη δυνατότητα να εισχωρήσει στις αντιλήψεις και θέσεις των 

συμμετεχόντων και να κατανοήσει κάθε επιρροή από το κοινωνικό περιβάλλον τους 

(Παπαγεωργίου, 1998). Άλλωστε, το ζήτημα είναι να διαφανούν οι απόψεις των 

συμμετεχόντων, οπότε κρίνεται ως ιδανική επιλογή έρευνας. Σε αυτό το σημείο να 

σημειωθεί ότι γίνεται λόγος για μια “μελέτη περίπτωσης” και όχι για μια καθολική 

έρευνα καθώς το νούμερο δειγματοληψίας είναι αρκετά μικρό (14 Νηπιαγωγοί), 

ώστε να μπορέσει να γενικευθεί το συμπέρασμα. Θα λέγαμε ότι η παρούσα έρευνα 

αποτελεί με την σειρά της, ένα λιθαράκι στην όλη πυραμίδα των παρεμφερών 

ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί, χαρίζοντας την δική της δόση αλήθειας. 

Η επιλογή της ποιοτικής έρευνας δεν είναι τυχαία. Επιλέχτηκε η ποιοτική 

έρευνα, καθώς μέσω αυτής, γίνεται μελέτη όλων των σημαδιών που εμφανίζονται 

στην έρευνα, με τον συνδυασμός του και ωθώντας σε ασφαλή αποτελέσματα. Η 

επιλογή της, λοιπόν, έγινε βάσει του σκοπού της έρευνας. Επίσης, μέσω της 

ποιοτικής έρευνας μπορεί ο ερευνητής να εμβαθύνει στο φαινόμενο που εξετάζει, με 

την αναλυτική περιγραφή όλων των πτυχών της προσωπικότητας των 

συμμετεχόντων (Gentles et al, 2015).   

Κατά τους Denzin & Linkoln (1994), με την χρήση της ποιοτικής έρευνας ο 

κόσμος προσεγγίζεται με ερμηνευτικό τρόπο. Σύμφωνα με τον Creswell (1998), 

μέσω της έρευνας παρέχεται η εικόνα στον ερευνητή, κατά την οποία μπορεί να 

προχωρήσει στην ανάλυση πολλών διαδικασιών, δηλαδή να αναλύσει τα δεδομένα 

των συμμετεχόντων και τη στάση και αντιλήψεις τους. Ακόμη, η ποιοτική έρευνα 

αφορά στην προσπάθεια να κατανοηθούν οι καταστάσεις μέσω της μοναδικότητάς 

τους ως αναπόσπαστο μέρος ενός περιεχομένου, με την περιγραφή των 

αλληλεπιδράσεων σε αυτό (Patton, 1985). 
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Μέσω της ποιοτικής έρευνας, επίσης, διερευνάται εις βάθους και με κάθε 

λεπτομέρια η κάθε συμπεριφορά και το υπό εξέταση φαινόμενο που είχε προβλεφθεί 

ήδη. Ταυτόχρονα, ο ερευνητής ωθείται σε ορισμένα συμπεράσματα, μελετώντας τον 

κόσμο υπό την οπτική των συμμετεχόντων. 

Η ποιοτική έρευνα, λοιπόν, θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος για την 

έρευνα αυτή. Μέσω της ποιοτικής έρευνας, ο ερευνητής διερευνά εις βάθους το 

σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας, που είναι να διαφανούν οι απόψεις των 

σημερινών προϊσταμένων σχετικά με τον ρόλο που πρέπει να έχει και έχει ο κάθε 

προϊστάμενος απέναντι στις συγκρούσεις μεταξύ των νηπιαγωγών και αυτών με τον 

προϊστάμενό τους. 

Οι στόχοι και οι επιδιώξεις του ερευνητή καθορίζουν την επιλογή της 

μεθοδολογίας, δηλαδή το εάν θα επιλεγεί η ποσοτική ή η ποιοτική έρευνα (Parahoo, 

2006). Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, δεν επιδιώκεται να συλλεχτούν 

αντικειμενικά και γενικά δεδομένα για κάποιο φαινόμενο και έπειτα να μετατραπούν 

αυτά σε αριθμητικά ή στατιστικά στοιχεία, ώστε να γίνει σύγκρισή τους με διάφορες 

μεταβλητές και να δοθούν αντικειμενικές επεξηγήσεις για τα αίτια και τη σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών. Εφόσον αυτή θα ήταν η ερευνητική επιδίωξη, τότε θα 

επιλεγόταν η ποσοτική έρευνα (Giacomini & Cook, 2000).  

Επιδίωξη του ερευνητή, στην προκειμένη περίπτωση, είναι η εξερεύνηση και 

κατανόηση εις βάθους των υποκειμενικών αντιλήψεων, των πεποιθήσεων και των 

εμπειριών επιλεγμένων ανθρώπων, των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων της 

Θεσσαλονίκης, σχετικά με το φαινόμενο των συγκρούσεων μεταξύ των νηπιαγωγών 

και αυτών με τον προϊστάμενό τους. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μία 

βαθύτερη, αρτιότερη και πιο επεξεργασμένη γνώση για το φαινόμενο που 

διερευνάται. Επίσης, παρέχεται ολιστική και βαθύτερη ερμηνεία της έρευνας και του 

περιβάλλοντος που σχετίζεται με το φαινόμενο της έρευνας. Όλα αυτά αποτελούν τις 

δυνατότητες που παρέχει η ποιοτική έρευνα, για αυτό και επιλέχτηκε (Mantzoukas, 

2004). 

Μέσω της ποιοτικής έρευνας, παράλληλα, δεν χρησιμοποιείται η αριθμητική ή 

μαθηματική λογική, αλλά γίνεται καταγραφή κατά γράμμα των λεγομένων ή των 

δρώμενων των συμμετεχόντων, προκειμένου να είναι εφικτή η ερμηνεία για την αιτία 

της απάντησης ή για τη δράση των συμμετεχόντων με ορισμένο τρόπο. Ακόμη, 

δίδεται η δυνατότητα κατανόησης εις βάθους των συναισθημάτων, των κινήτρων, 

των επιδιώξεων και του περιβάλλοντος των συμμετεχόντων. Κατανοείται εν ολίγοις 
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η ποιότητα των όσων λένε και κάνουν οι συμμετέχοντες και οι άδηλοι και πρόδηλοι 

παράγοντες που ασκούν επιρροή στην ποιότητα αυτή. Συνεπώς, λαμβάνονται 

απαντήσεις στο ερώτημα «πως» και «γιατί» (Μαντζούκας, 2007. Holloway &  

Wheeler, 1996). 

 

 

4.2.  Διαδικασία της έρευνας 
 

Με βάσει τη βιβλιογραφία που αποτελεί το θεωρητικό μέρος της προκειμένης 

εργασίας και με βασικό οδηγό τα ερευνητικά ερωτήματα που σχεδιάστηκαν, 

σχεδιάστηκε ένα ημιδομημένο και αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο/οδηγός 12 

ερωτήσεων (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) που είναι το βασικό εργαλείο της συνέντευξης. 

Αφού σχεδιάστηκαν τα ερωτήματα της συνέντευξης, η ερευνήτρια έλαβε έγκριση 

από τους διευθυντές των νηπιαγωγείων για την διεξαγωγή της έρευνας, αφού τους 

ενημέρωσε ανάλογα. Απευθύνθηκε σε 14 νηπιαγωγεία της Περιφέρειας της 

Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και η 

έγκριση συμμετοχής ήταν άμεση. 

Καθορίστηκε σε συνεννόηση με τους διευθυντές ο χρόνος (ημέρα, ώρα) της 

πραγματοποίησης της συνέντευξης, η οποία έλαβε μέρος στο γραφείο των 

διευθυντών των νηπιαγωγείων. Η χρονική διάρκεια κάθε συνέντευξης είχε μέσο όρο 

30 λεπτά της ώρας. Η ερευνήτρια μαγνητοφωνούσε τις συνεντεύξεις και μολις 

ολοκληρώθηκαν και οι 14 συνεντεύξεις, τις απομαγνητοφώνησε, όπως φαίνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Εν συνεχεία, προχώρησε στην περιγραφική ανάλυσή τους και την 

καταγραφή των τελικών αποτελεσμάτων, όπως φαίνεται στο επόμενο κεφάλαιο 

(κεφάλαιο 5, αποτελέσματα).  

 

4.3. Στόχος της έρευνας 

 

Απώτερος στόχος της έρευνας ήταν να διαφανεί το εάν έχουν επιμορφωτικές 

ανάγκες οι σύγχρονοι διευθυντές των νηπιαγωγείων, όπως προγενέστερες έρευνες 

έχουν τεκμηριώσει, πάνω στο ζήτημα της διαχείρισης των συγκρούσεων μεταξύ των 

νηπιαγωγών, αλλά και αυτών με τον προϊστάμενο. Επίσης, στόχος είναι να 
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αποδειχτεί το γεγονός αυτό, οπότε και να αποτελέσει έναυσμα η εργασία αυτή για 

παρακίνηση της επιμόρφωσή τους, σε περίπτωση που όντως υφίσταται. Γενικά, η 

εργασία αυτή πρόκειται να αποτελέσει  έναν οδηγό προς τους υφιστάμενους και 

υποψηφίους διευθυντές των Νηπιαγωγείων.  

 

4.4. Ερευνητικά ερωτήματα 
 

1. Ποιές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν τη πρόκληση των συγκρούσεων σε μία 

σχολική μονάδα προσχολικής αγωγής;  

2. Ποιες είναι οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες προσχολικής 

αγωγής; 

3. Ποιος είναι ο ρόλος του προϊσταμένου της προσχολικής αγωγής στη διαχείριση των 

συγκρούσεων; 

 

 

4.5. Ερευνητικό εργαλείο 
 

Βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων για την έρευνα της ποιοτικής 

μεθοδολογίας είναι η ημιδομημένη συνέντευξη. Η συνέντευξη με ημιδομημένο 

οδηγό ερωτήσεων πραγματοποιείται για την ολοκλήρωση της έρευνας. Πρόκειται, 

λοιπόν, για αυτοσχέδιες, 12 ερωτήσεις, ανοικτού τύπου, που αποτελούν τον βασικό 

οδηγό, προκειμένου να αντληθούν οι απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα του 

ερευνητή, που αφορούν στις αιτίες και επιπτώσεις των συγκρούσεων μεταξύ 

νηπιαγωγών και αυτών με τον προϊστάμενο. Είναι η βάση της ερευνητικής 

διαδικασίας, λοιπόν, από την οποία καθοδηγείται ο ερευνητής, ώστε να αναπτυχθεί ο 

αναμενόμενος διάλογος και να συλλεχθούν τα δεδομένα των απαντήσεων των 

συνεντευξιαζομένων (Ιωσηφίδης, 2008). 

Οι συνεντεύξεις στην ποιοτική έρευνα είναι αδόμητες ή με υποτυπώδη δομή, 

όπως και επιλέχτηκε, και γίνονται σε ατομικό επίπεδο, ανά συνετευξιαζόμενο. Η 

ημιδομημένη συνέντευξη που επιλέχτηκε είναι ανοικτή και διακατέχεται από τα 

χαρακτηριστικά της ευελιξίας και της ελευθερίας. Τα βασικά γνωρίσματα, επίσης, 

της ημιδομημένης συνέντευξης είναι το ότι επιδεικνύεται ελάχιστος δυνατός έλεγχος 

και ελευθερία σε κάθε συνεντευξιαζόμενο για την έκφραση των υποκειμενικών του 

συναισθημάτων (Mertens, 2011). 
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Σύμφωνα με τους Adler και Adler (1994), κατά την ημιδομημένη συνέντευξη 

πραγματοποιείται η οικοδόμηση μίας σημαντικής σχέσης και ανθρώπινη επαφή 

μεταξύ του ερευνητή και του συνεντευξιαζόμενου, οπότε και κατανοείται καλύτερα 

και βαθύτερα και ουσιαστικότερα η κάθε απάντηση του συμμετέχοντα από τον 

ερευνητή. Επίσης, χτίζεται μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του ερευνητή και του 

συνεντευξιαζόμενου. Ταυτόχρονα, παρέχεται πρόσβαση σε ό,τι έχει στο μυαλό του ο 

κάθε συνεντευξιαζόμενος, με τον ερευνητή να συγκεντρώνει υλικό από πληροφορίες, 

γνώσεις, αξίες, προτιμήσεις, στάσεις και πεποιθήσεις από κάθε συνεντευξιαζόμενο 

(Tuckman, 1972). 

Όπως προαναφέρθηκε, στην ημιδομημένη συνέντευξη θα χρησιμοποιηθούν 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου, όπως παρατίθεται το ερωτηματολόγιο στο Παράρτημα Ι 

της προκειμένης εργασίας. Οι ερωτήσεις αυτές προσδίδουν ευελιξία και δίνουν την 

δυνατότητα στον ερευνητή να κάνει ερωτήσεις στοχευμένες, κατευθύνοντας ανάλογα 

θεματικά την  συνέντευξη και τον συνεντευξιαζόμενο. Μέσω των ερωτήσεων αυτών, 

ενθαρρύνεται η συνεργασία και δημιουργείται η απαραίτητη επαφή και επικοινωνία 

μεταξύ του ερευνητή και του συνεντευξιαζόμενου, οπότε και ο ερευνητής μπορεί να 

εκτιμήσει στην πορεία για τα δεδομένα που συλλέγει από τη διαδικασία αυτή (Νοβα-

Καλτσούνη, 2006). 

Επίσης, οι ερωτήσεις αυτές δίνουν το πλαίσιο αναφοράς για τις απαντήσεις των 

συνεντευξιαζομένων και θέτουν ελάχιστους περιορισμούς στις απαντήσεις και την 

έκφρασή τους. Εκτός από το θέμα της κάθε ερώτησης, που σχετίζεται με την φύση 

του προβλήματος που διερευνάται, δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί στο περιεχόμενο 

και τον τρόπο απάντησης του συνεντευξιαζομένου (Kerlinger, 1970). 

Αφού καθοριστεί, λοιπόν, το αντιληπτό περίγραμμα και οριστούν τα 

ερευνητικά ερωτήματα και προσδιοριστεί το δείγμα, παρουσιάζεται η μέθοδος 

συλλογής δεδομένων που είναι λογική απόρροια των προγενέστερων βημάτων της 

ποιοτικής έρευνας. Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων δίνουν την δυνατότητα να 

κατανοηθούν εις βάθους οι υποκειμενικές εμπειρίες, οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις 

των συνεντευξιαζομένων. Επίσης, μέσω των μεθόδων αυτών, καταγράφονται οι 

πράξεις και τα λόγια των συνετευξιαζομένων, όπως αυτά εκφράζονται ή συμβαίνουν 

και θα συνέβαιναν και εκφραζόντουσαν εάν δεν ήταν ο ερευνητής παρόν. Οι 

συνεντευξιαζόμενοι δεν επηρεάζονται, δεν επιβάλλονται και οι συνεντευξιαζόμενοι 

δεν καθοδηγούνται και δεν κατευθύνονται οι απαντήσεις τους. Έτσι, κατανοούνται οι 

μοναδικές και υποκειμενικές εμπειρίες, οι πεποιθήσεις και οι αντιλήψεις των 
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συνεντευξιαζομένων (Μαντζούκας, 2007. Polit  & Hungler, 1999. May, 19994. 

Holloway  &  Wheeler, 1996). 

Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα, λοιπόν, δεν έχουν 

αυστηρή δομή. Έτσι, όταν ο ερευνητής προχωρήσει στην κατάρτιση ενός δομημένου 

ερωτηματολογίου, τότε θα σχηματίσει ερωτήσεις και απαντήσεις ανά ερώτηση, όπου 

ο συνεντευξιαζόμενος στην έρευνα θα επιλέξει συγκεκριμένες προσχηματισμένες 

απαντήσεις, όπως το ότι συμφωνεί, διαφωνεί κτλ. Κάτι τέτοιο θα περιόριζε τους 

συνεντευξιαζομένους ως προς τις απαντήσεις που θα έδιναν, καθώς θα ήταν ήδη 

σχεδιασμένες από τον ερευνητή, οπότε ο ερευνητής δεν θα μπορούσε να προχωρήσει 

στην καταγραφή των προσωπικών πεποιθήσεων, των αντιλήψεων και των εμπειριών 

των συνεντευξιαζομένων. Οι πεποιθήσεις, οι αντιλήψεις και οι εμπειρίες των 

συνεντευξιαζομένων θα εισέβαλλαν στις προκαθορισμένες απαντήσεις του ερευνητή 

και έτσι εν συνεχεία θα γινόταν καταμέτρηση του πόσοι έχουν απαντήσει ότι 

συμφωνούν, πόσοι διαφωνούν και πόσοι δεν γνωρίζουν. Αυτό δεν συμβιβάζεται 

σαφώς με τους στόχους και τους σκοπούς της ποιοτικής έρευνας, καθώς θα γινόταν 

καταγραφή ποσοτική και όχι ποιοτική. Για αυτό και στην ποιοτική έρευνα, οι 

μέθοδοι συλλογής των δεδομένων δεν θα πρέπει να έχουν αυστηρή δόμηση, αλλά θα 

πρέπει να είναι μη δομημένοι ή ημιδομημένοι (Μαντζούκας, 2007. Parahoo, 2006. 

Morse, 2004. Bowling, 2000). 

Για να κατανοηθεί το θέμα της μη δομημένης ή ημιδομημένης τεχνικής της 

συλλογής των δεδομένων, θα πρέπει να γίνει αναφορά στον τρόπο που οι δύο συχνές, 

χαρακτηριστικές και συνηθισμένες μέθοδοι συλλογής δεδομένων στην ποιοτική 

έρευνα είναι η παρατήρηση και η συνέντευξη. Έτσι, σε μία μη δομημένη ερευνητική 

συνέντευξη, ο ερευνητής θα αρχίσει την συνέντευξη βάσει του θέματος που μελετά 

και θα ανοίξει τη συνέντευξη με το ερώτημα «ποια είναι η εμπειρία σου για το 

φαινόμενο που εξετάζεται;» και στην προκειμένη περίπτωση «… για τις συγκρούσεις 

μεταξύ των νηπιαγωγών και αυτών με τον προϊστάμενο;». Η συνέντευξη με τον 

συνεντευξιαζόμενο θα πρέπει, επίσης, να έχει τη μορφή διαλόγου, με την επόμενη 

ερώτηση από τον ερευνητή να στηρίζεται σε προηγούμενη απάντηση που είχε δώσει 

ο συνετευξιαζόμενος. Πρόκειται, λοιπόν, για μία αφηγηματική διαδικασία, με τον 

ερευνητή να μην προκαθορίζει και να μην προσχεδιάζει, καθώς δεν μπορεί να ξέρει 

εκ των προτέρων τις απαντήσεις του κάθε συνεντευξιαζόμενου για να δομήσει 

ανάλογο ερωτηματολόγιο. Έτσι, κάθε δομημένη ερευνητική συνέντευξη θα πρέπει να 

είναι μοναδική, όπως και οι εμπειρίες, οι πεποιθήσεις και οι αντιλήψεις των 
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συνεντευξιαζομένων θα πρέπει να είναι μοναδικές, όπως πρέπει σε κάθε ποιοτική 

έρευνα. Η ίδια θέση ισχύει και στη μη δομημένη ερευνητική παρατήρηση, με τον 

ερευνητή να παρατηρεί κάθε τι που γίνεται, χωρίς να έχει κάποιο προσχέδιο για το τι 

θα παρατηρήσει (Μαντζούκας, 2007. Clandinin  &  Connelly,  1998. Fontana & Frey, 

1998). 

Γενικά, σε κάθε ημιδομημένη συνέντευξη ή παρατήρηση, σκοπός είναι να 

προσπαθήσει ο ερευνητής να μην υποβάλλει στον συνεντευξιαζόμενο τις απαντήσεις 

και έτσι η ημιδομημένη ερευνητική συνέντευξη ή παρατήρηση δεν έχει αυστηρή 

δόμηση. Σε κάθε ημιδομημένη τεχνική, ο ερευνητής δημιουργεί έναν κατάλογο από 7 

ή 8 σημεία, που θέλει θεματικά να τα καλύψει. Ο λόγος που ο ερευνητής προχωρά 

στην καταγραφή των βασικών αυτών θεματικών σημείων είναι για την αποφυγή να 

παρασυρθεί από τη συνέντευξη που έχει μορφή διαλόγου και να ξεφύγει από το θέμα 

που έχει η έρευνά του. Η ημιδομημένη τεχνική υιοθετείται κυρίως από τους 

καινούριους ποιοτικούς ερευνητές, για να μην παρασυρθούν από την συνέντευξη ή 

την παρατήρηση και να μην ξεχάσουν να ρωτήσουν ή να παρατηρήσουν τα σημεία 

που κρίνουν ότι είναι σημαντικά στο φαινόμενο που ερευνάται. Πρέπει, επίσης, να 

τονιστεί ότι κάθε σημείο κρίνεται ότι είναι σημαντικό στην ημιδομημένη 

συνέντευξη, οπότε μπορούν να ερωτηθούν τα σημεία αυτά με την ίδια σειρά ή να μην 

εμβαθύνουν σε κάθε συνεντευξιαζόμενο με τον ίδιο τρόπο. Τα σημεία αυτά 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο μνημονικού σημειώματος, ως υπενθύμιση στον 

ερευνητή για το θέμα που μελετά. Λειτουργούν, λοιπόν, σαν καθοδηγητικός χάρτης 

υπενθύμισης του που θέλει να φτάσει και μία επιλογή της διαδρομής που μπορεί να 

διαφοροποιείται, με την επιλογή διαφορετικών οδών ή δρόμων, ανάλογα με την 

περίπτωση κάθε φορά (Μαντζούκας, 2007. Parahoo, 2006. Clandinin  &  Connelly,  

1998. Fontana & Frey, 1998). 

Έτσι, οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα, 

που υπαγορεύονται από λογική συνέχεια, από συνέπεια και από αλληλουχία με 

προγενέστερα βήματα της ποιοτικής έρευνας είναι οι μη δομημένες ή οι 

ημιδομημένες ερευνητικές συνεντεύξεις ή οι ερευνητικές παρατηρήσεις. Οι 

ερευνητικές συνεντεύξεις είναι μαγνητοφωνημένες και οι παρατηρήσεις αφορούν 

στην καταγραφή γεγονότων και σημείων σε τετράδιο από τον ερευνητή, χωρίς 

βέβαια να αποκλείονται τα οπτικο- ακουστικά μέσα, όπως είναι οι κάμερες και οι 

φωτογραφικές μηχανές (Μαντζούκας, 2006). 
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Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, έγινε χρήση της 

συνέντευξης. 

Το βασικό ερευνητικό εργαλείο που βοήθησε στην συλλογή των απαντήσεων 

των διευθυντών των νηπιαγωγείων είναι το εξής: 

4 ερωτήσεις σχετικά με τις συνθήκες ή αιτίες που ωθούν σε συγκρούσεις τους 

νηπιαγωγούς και αυτούς με τον προϊστάμενο 

Α. Οι συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων 

1. Παρατηρείται να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία; 

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση; 

3. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου; 

4. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων ανάμεσα 

στο προσωπικό του σχολείου; 

4 ερωτήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις που πιστεύουν ή εμπειρικά βλέπουν να έχουν 

οι συγκρούσεις, κατά την άποψη των διευθυντών των νηπιαγωγείων. 

Β. Οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; 

6. Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, 

ποιες μπορεί να είναι αυτές; 

7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες; 

8.Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των 

σχολείων και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας; 

Τέλος, 4 ερωτήσεις σχετικά με τον ρόλο που πρέπει να έχει ο προϊστάμενος στις 

συγκρούσεις που συμβαίνουν μεταξύ των νηπιαγωγών και αυτών με τον διευθυντή. 

Γ. Ο ρόλος του προϊσταμένου στη σύγκρουση 

9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων; 

10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη 

των συγκρούσεων; 

11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων; 
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12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε; 

 

 

4.6. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας 
 

 

Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια τη έρευνας είναι η ηθική δεοντολογία.  

Αυτό το οποίο πρέπει να φροντίσει ο ερευνητής να διασφαλιστεί είναι να δίνουν 

πρώτα τη συγκατάθεσή τους όλοι εκείνοι που συμμετέχουν στην έρευνα. Είναι 

αναγκαίο επίσης, να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. 

Τα «ηθικά ζητήματα» που συναντώνται συχνά  είναι τα όρια της έρευνας, οι 

παρεμβάσεις σε ανθρώπινα όντα, η διπλή χρήση ή κατάχρηση των αποτελεσμάτων 

και η προστασία προσωπικών δεδομένων.  Όταν κάποιος δίνει συνειδητά τη 

συγκατάθεσή του, σημαίνει  ότι εκείνοι οι οποίοι απαρτίζουν το «δείγμα» της 

έρευνας, είναι ενημερωμένοι σχετικά με το στόχο της. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 

γνωρίζουν ότι υπάρχουν πιθανότητες να αντιμετωπίσουν κάποιες για τους ίδιους 

άσχημες συνθήκες αλλά και επιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν 

οποιαδήποτε στιγμή να αποχωρήσουν χωρίς συνέπεια καθώς και, αν επιθυμούν, 

μπορούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους μετά το τέλος της έρευνας (Manson, 

2011).  

  O ερευνητής οφείλει να εξασφαλίσει τη συνειδητή συναίνεση των 

συμμετεχόντων πριν προχωρήσει στην έρευνα (Creswell, 1998). Επιπρόσθετα, κατά 

τη χρήση ποιοτικών μεθόδων δημιουργούνται συνθήκες για κινδύνους που αφορούν 

την ιδιωτική ζωή, τις κοινωνικές σχέσεις, οπότε υπάρχει κίνδυνος παραβίασης 

ιδιωτικότητας και πρέπει να εξασφαλιστεί από τον ερευνητή ότι δεν θα υπάρξει 

κανενός είδους παραβίαση. Συνεπώς θα πρέπει να ενημερώνονται οι συμμετέχοντες 

για τους πραγματικούς σκοπούς της έρευνας, ώστε να μην υπάρχει εξαπάτηση. Η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην 

γίνουν ορατά τα στοιχεία των συμμετεχόντων, άρα να προστατεύονται τα προσωπικά 

δεδομένα. Τέλος, να τηρηθεί και να διασφαλιστεί η ανωνυμία του  ερευνόμενου και 

η εμπιστευτικότητα από τον ερευνητή (Δημητρόπουλος, 2001), στοιχεία που 

ακολουθούνται, τηρούνται και είναι απολύτως σεβαστά και στη δική μου έρευνα. 
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Στα πλαίσια του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, η ερευνήτρια 

τήρησε όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για την πραγματοποίηση της έρευνάς 

της. Συγκεκριμένα, αρχικά ενημέρωσε πλήρως τους υποψηφίους διευθυντές των 

Νηπιαγωγείων σχετικά με το θέμα, το στόχο, το περιεχόμενο, τα ερευνητικά 

ερωτήματα και τη διαδικασία της έρευνας που θα καλούνταν να συμμετέχουν. 

Επίσης, τους ενημέρωσε ότι θα διατηρηθεί το απόρρητο των απαντήσεών τους 

(ανωνυμία απαντήσεων), όπως επίσης και το ότι δεν πρόκειται να τύχουν βλάβης ή 

οποιασδήποτε επικινδυνότητας με την συμμετοχή τους. Τέλος, τους διαβεβαίωσε ότι 

έχουν το δικαίωμα της απομάκρυνσης από την διαδικασία της έρευνας οποιαδήποτε 

στιγμή οι ίδιοι το επιθυμήσουν, καθώς τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό, δεσμευτικό ή 

εξαναγκαστικό. Αφού έλαβε την έγκρισή τους (συγκατάθεση συμμετοχής), 

προχώρησε στην πραγματοποίησή της (Manson, 2011). 

 

4.7. Το ερευνητικό δείγμα 

 

 

Αναφορικά με τον καθορισμό του ερευνητικού δείγματος, υφίστανται σε 

θεωρητικό επίπεδο τα εξής. 

Μόλις ο ερευνητής προχωρήσει στον καθορισμό της ποιοτικής του έρευνας, ως 

επιλογή μεθοδολογίας, βασιζόμενη ή στον κριτικό ή στο ερμηνευτικό/σχετιστικό 

αντιληπτικό περίγραμμα και καθοριστούν με τη σειρά τους και τα ερευνητικά 

ερωτήματα, ακολουθεί η διευκρίνιση των δύο βασικών θεμάτων σχετικά με το 

ερευνητικό δείγμα (Μαντζούκας, 2007). 

Αρχικά, πρέπει να καθοριστεί πόσο θα είναι το ερευνητικό δείγμα αριθμητικά 

και έπειτα να γίνει η επιλογή του (Μαντζούκας, 2007. Burnard, 2004. Henry, 1990). 

Στην ποσοτική έρευνα, λοιπόν, επιδιώκεται η συγκέντρωση του μέγιστου του 

δυνατού αριθμητικά δείγματος, με τα τυπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός 

μέσου όρου ανθρώπων. Η συλλογή τους γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων 

αντικειμενικών και με τεχνικές τυχαίας δειγματοληψίας, προκειμένου ο ερευνητής να 

σιγουρευτεί ότι θα εμπεριέχονται τα γενικά και αντικειμενικά γνωρίσματα που 

διαθέτει ο κάθε άνθρωπος, κάτι που του δίνει την δυνατότητα της γενίκευσης και της 

παροχής προβλέψεων για τον υπόλοιπο όμοιο πληθυσμό (Μαντζούκας, 2007. 

Lobiondo-Wood & Haber, 1998 Morse & Field, 1996). 
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Από την άλλη, ο ποιοτικός ερευνητής, βάσει των αντιληπτικών περιγραμμάτων 

που του δίνουν την πληροφορία σχετικά με την ποιοτική μεθοδολογία, δεν 

αποσκοπεί να προχωρήσει στην σύλληψη του γενικού και αντικειμενικού, αλλά σε 

ένα δείγμα ειδικό και συγκεκριμένο. Ακόμη, οι ερευνητικές ερωτήσεις δεν 

στοχεύουν στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα. Συνεπώς, βάσει του κανόνα σχετικά 

με την ύπαρξη της συνέχειας, της συνέπειας και της αλληλουχίας ανάμεσα στα 

βήματα της έρευνας, ο ποιοτικός ερευνητής δεν στοχεύει στο μεγάλο αριθμητικά και 

ποσοτικά ερευνητικό δείγμα και ούτε στην αντικειμενική και τυχαία δειγματοληψία. 

Βάσει των Morse και Field (1996, όπ. Αναφ. στο Μαντζούκας, 2007, σελ. 6), η 

ποιοτική δειγματοληψία στηρίζεται σε δύο κύριους κανόνες, στον κανόνα της 

καταλληλότητας και στον κανόνα της επάρκειας. Για την ποιοτική έρευνα, το 

ερευνητικό δείγμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο, ώστε να ερμηνευτεί το φαινόμενο 

και επαρκές σε επίπεδο όχι ποσότητας και αριθμού, αλλά ως προς το ότι παρέχονται 

ποιοτικές πληροφορίες που δίνουν την δυνατότητα επίτευξης της έννοιας του 

κορεσμού, σε επίπεδο πληροφοριών για το φαινόμενο που διερευνάται (Μντζούκας, 

2007. Polit  &  Hungler, 1996. Morse, 1994. Patton, 1990). 

Συγκεκριμένα, στην ποιοτική έρευνα, το ερευνητικό δείγμα δεν θα πρέπει να 

είναι ποσοτικά μεγάλο για να διεξαχθεί η έρευνα. Συνήθως αριθμητικά είναι διψήφιο 

ή και μονοψήφιο. Το μεγάλο ερευνητικό δείγμα δεν θα συμβάλλει στους 

ερευνητικούς στόχους της ποιοτικής έρευνας. Από την άλλη, το μεγάλο ερευνητικό 

δείγμα είναι ένα μειονέκτημα σε επίπεδο εγκυρότητας της ποιοτικής έρευνας, καθώς 

μέσα από τον μεγάλο αριθμητικό όγκο των συμμετεχόντων της έρευνας, δεν είναι 

εμφανή τα υποκειμενικά και εξατομικευμένα γνωρίσματα που θα πρέπει να 

κατανοηθούν στην ποιοτική έρευνα από τον ερευνητή (Μαντζούκας, 2007. Parahoo, 

2006. Thompson, 1999). 

Παράλληλα, το ερευνητικό δείγμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο, με την έννοια 

του να έχει στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ποιοτικό ερευνητή, ώστε να τα 

ερευνήσει, και τη γνώση και την επιθυμία να μετέχει στην έρευνα. Το ερευνητικό 

δείγμα, λοιπόν, είναι δείγμα σκοπιμότητας (purposive sampling). Συγκεκριμένα, ο 

ερευνητής με σκόπιμο τρόπο κάνει επιλογή του δείγματος και όχι με τυχαίο τρόπο, 

καθώς το συγκεκριμένο δείγμα έχει τη γνώση, τα γνωρίσματα και την θέληση  για να 

δώσει ολοκληρωμένες και εις βάθους απαντήσεις στις ερευνητικές ερωτήσεις. 

Συνεπώς, γίνεται επιλογή του δείγματος μέσω αντικειμενικών και τυχαίων τεχνικών 
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και σύμφωνα με την υποκειμενική γνώση του ερευνητή για τα γνωρίσματα του 

δείγματος (Parahoo, 2006. Morse, 2003. Thompson, 1999). 

Τέλος, το ερευνητικό δείγμα δεν θα πρέπει απαραίτητα και αναγκαστικά να 

είναι αντιπροσωπευτικό, καθώς ο κύριος στόχος της ποιοτικής έρευνας δεν είναι τα 

γενικά και αντικειμενικά γνωρίσματα. Συγκεκριμένα, όταν ο ευρύς πληθυσμός 

αποτελείται από 20% από έγχρωμους και από 20% ασιάτες, από 50% λευκούς και 

10% από άλλες κατηγορίες, τότε αυτό δεν είναι αναγκαίο να φαίνεται και τονίζεται 

στο δείγμα της έρευνας. Ο στόχος σε κάθε ποιοτική έρευνα είναι να κατανοηθούν εις 

βάθους οι υποκειμενικές εμπειρίες, οπότε δεν έχει καμία σημασία πόσοι έγχρωμοι, 

ασιάτες, λευκοί και άλλοι μετέχουν στην ερευνητική διαδικασία. Όταν ο ερευνητής 

πιστεύει ότι τα εθνογραφικά γνωρίσματα της φυλής διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο στον τρόπο που οι μετέχοντες αντιλαμβάνονται και βιώνουν την 

πραγματικότητα, τότε ίσως και να τα συμπεριλάβει ως αναφορές στην έρευνά του, 

προκειμένου να διερευνηθεί ολιστικά το φαινόμενο (Μαντζούκας, 2007. Morse, 

2003). 

 

 

 

4.8. Μέθοδος ανάλυσης υλικού συνεντεύξεων 

 

Μετά από τη συλλογή των δεδομένων, δηλαδή των απαντήσεων των 

συνετευξιαζομένων, γίνεται επιλογή μεθόδου ανάλυσης των δεδομένων αυτών. 

Η συλλογή των δεδομένων υπενθυμίζεται ότι έγινε μέσω ημοδομημένης 

ερευνητικής συνέντευξης, όπως και υφίσταται και τεκμηριώνεται και θεωρητικά, ότι 

δηλαδή η συλλογή των ποιοτικών δεδομένων γίνεται με μη δομημένες ή 

ημιδομημένες ερευνητικές συνεντεύξεις ή παρατηρήσεις. Η ανάλυση των 

ερευνητικών δεδομένων, λοιπόν, γίνεται, με στόχο την ερμηνεία και κατανόηση του 

φαινομένου που διερευνάται. Η ανάλυση των δεδομένων είναι το σημείο κατά το 

οποίο ο ποιοτικός ερευνητής προχωρά στην σύγκριση των δεδομένων και την 

αντιπαραβολή τους, την ερμηνεία και την κατανόηση, το συμπέρασμα και την 

επαλήθευση των ερευνητικών συμπερασμάτων του με τα προγενέστερα ερευνητικά 

στοιχεία που συνέλλεξε από την βιβλιογραφική ανασκόπηση προηγούμενων και 
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παλαιότερων ερευνητικών άρθρων άλλων συγγραφέων (Μαντζούκας, 2007. Brink & 

Wood, 1998. Morse & Field, 1994). 

Κρίνεται αναγκαία η διαδικασία κατά την οποία αναλύονται τα ερευνητικά 

δεδομένα. Πρόκειται για έναν τρόπο, κατά τον οποίο παρέχεται νόημα στην έρευνα 

και είναι ο βασικός στόχος της έρευνας, καθώς τα δεδομένα από μόνα τους δεν 

μπορούν να «μιλήσουν». Είναι αναγκαία και απαραίτητη η ανάλυση των δεδομένων 

από τον ποιοτικό ερευνητή, λοιπόν, ώστε να δοθεί νόημα σε αυτά από τον ίδιο, ώστε 

ο ερευνητής να προχωρήσει στην σύνδεση των φαινομενικά ασύνδετων σημείων 

τους, στην ερμηνεία των αιτιών πίσω από τα δεδομένα και εν τέλει στην δημιουργία 

νέας γνώσης (Μαντζούκας, 2007. Mantzoukas, 2004). 

Φυσικά, στην ποιοτική έρευνα, η ανάλυση δεν πραγματοποιείται μέσω των 

στατιστικών αναλύσεων και με  συγκριτικά γραφήματα, όπως συμβαίνει σε κάθε 

ποσοτική έρευνα. Βασικό βήμα στην ποιοτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

είναι, αμέσως μετά την συλλογή του δεδομένων που θα κάνει ο ποιοτικός ερευνητής, 

να γίνει η καταγραφή τους σε χαρτί, δηλαδή να περαστούν από τον προφορικό λόγο 

σε γραπτή καταγραφή τους. Μετά από την μαγνητοφώνηση των ερευνητικών 

δεδομένων των μη δομημένων ή ημιδομημένων συνεντεύξεων, πρέπει να γίνει η 

καταγραφή τους κατά λέξη, με την αποτύπωση ακόμη και των παύσεων της ομιλίας 

και των αστείων που ίσως ακουστούν από τους συνεντευξιαζόμενους. Αφού γίνει η 

καταγραφή των συνεντεύξεων ή των παρατηρήσεων, ο ποιοτικός ερευνητής προχωρά 

στην μελέτη τους πολλές φορές για να ξαναθυμηθεί τι είχε ειπωθεί, αλλά και να 

κατανοήσει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων της έρευνας. Με τον τρόπο αυτό, θα 

αποκτήσει ολοκληρωμένη αντίληψη για το τι ειπώθηκε και τι πιστεύουν και 

πράττουν οι συμμετέχοντες της έρευνας (Μαντζούκας, 2007. Brink & Wood, 1998. 

Morse & Field, 1994). 

Το επόμενο βήμα στην ανάλυση των δεδομένων της έρευνας είναι η 

κωδικοποίηση. Ο ποιοτικός ερευνητής, λοιπόν, δίνει ένα αντιπροσωπευτικό κώδικα 

σε μία ενότητα κειμένου. Ο κωδικός αυτός αποτελεί την συντομία της ερμηνείας που 

ο ποιοτικός ερευνητής έχει δώσει σε ορισμένα σημεία της συνέντευξης, όπως λόγου 

χάρη είναι το «αίσθημα αγωνίας», η «δυσκολία κατανόησης» κτλ. Ο κωδικός 

αντλείται μέσω του κειμένου και δεν είναι επιβεβλημένο από τον ποιοτικό ερευνητή. 

Εν συνεχεία, και με την ολοκλήρωση της συνέντεξης ή παρατήρησης, γίνεται η 

συμπύκνωση σε μία σειρά από αντιπροσωπευτικούς κωδικούς, ώστε να γίνει η 

αντιπαραβολή τους και η σύγκριση μεταξύ τους και για τον εντοπισμό των κωδικών 
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με όμοια γνωρίσματα ή νοήματα (Μαντζούκας, 2007. Polit  &  Hungler, 1999. 

Huberman & Miles, 1998. Tesch, 1990). 

Με τον εντοπισμό όμοιων κωδικών και την σημείωση των μεταξύ τους 

ομοιοτήτων, γίνεται η τοποθέτηση όλων αυτών μαζί, για τον σχηματισμό της 

θεματικής ενότητας. Οι θεματικές ενότητες είναι η συμπύκνωση των ολιστικών 

περιγραφών και ερμηνειών. Πρόκειται για την κατάληξη και το γέννημα του τρόπου 

ερμηνείας, της αντίληψης και των βιωμάτων των συνεντευξιαζομένων για το 

φαινόμενο που διερευνάται. Μάλιστα, παρέχει την εις βάθους κατανόηση και την 

επεξεργασμένη γνώση για τους συνεντευξιαζομένους. Οι θεματικές ενότητες, επίσης, 

αριθμητικά είναι ελάχιστες, δηλαδή καταλαμβάνουν μονοψήφιο αριθμό. Εάν δεν 

είναι μονοψήφιος ο αριθμός των θεματικών ενοτήτων και είναι από 10 και πάνω, 

τότε απαιτείται περαιτέρω ανάλυσή τους και σύμπτυξή τους (Μαντζούκας, 2007. 

Polit  &  Hungler, 1999. Huberman & Miles, 1998). 

Τέλος, το τελευταίο βήμα στην ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων είναι η 

σύνδεση των θεματικών ενοτήτων με την βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε και με 

τις θεωρίες που έχουν αναφερθεί στο θεωρητικό μέρος της ερευνητικής εργασίας. 

Συγκεκριμένα, γίνεται σύγκριση των ερμηνειών των θεματικών ενοτήτων σε επίπεδο 

εντοπισμού των ομοιοτήτων και των διαφορών που έχουν με την υπάρχουσα γνώση 

που άντλησε ο ερευνητής μέσα από την διαδικασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

προγενέστερων ερευνητικών αποτελεσμάτων και μέσα από την βιβλιογραφική 

επισκόπηση των διαθέσιμων και ανάλογων θεωριών που υπάρχουν. Ακόμη, ο 

ποιοτικός ερευνητής μέσα από τα αποτελέσματα αποδεικνύει την εις βάθους 

κατανόηση των δεδομένων, την επεξεργασμένη γνώση και την αρτιότερη αντίληψη 

που έχει για το φαινόμενο που διερευνά. 

Η ανάλυση του υλικού που συγκεντρώθηκε ακολούθησε την διαδικασία της 

πραγματοποίησης της τελευταίας, της 14ης συνέντευξης με προϊστάμενο 

νηπιαγωγείου της Θεσσαλονίκης. Επιλέχτηκε για την προσωπική έρευνα η μέθοδος 

της θεματικής ανάλυσης. Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου ανάλυσης των 

ερευνητικών δεδομέων έγινε στα πλαίσια ορισμένων παραγόντων. Η θεματική 

ανάλυση θεωρείται κατάλληλη μέθοδος ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων για 

τους άπειρους ερευνητές, δεδομένου ότι στην ποιοτική έρευνα παρέχεται ο 

κατάλληλος τρόπος για την συστηματική και μηχανική κωδικοποίηση και ανάλυση 

των δεδομένων, συνδέοντας εν συνεχεία τα αποτελέσματα με τη θεωρία (Nowell et 

al., 2017. Braun, & Clarke, 2012). 
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Σύμφωνα με τον Τσιώλη, η θεματική ανάλυση έχει ως στόχο με 

συστηματικότητα να οδηγήσει τον ερευνητή στην ανίχνευση, την οργάνωση και 

κατανόηση των προτύπων νοήματος, των θεμάτων δηλαδή, μέσα από ένα εύρος από 

δεδομένα και έτσι να δώσει την γνωστική πρόσβαση σε συλλογικές σημασιοδοτήσεις 

και εμπειρίες (Τσιώλης, 2015). Ακόμη, η θεματική ανάλυση προσδίδει ευελιξία 

επειδή δεν δεσμεύεται από συγκεκριμέενς θεωρητικές ή επιστημολογικές θέσεις και 

είναι μία αναλυτική μέθοδος και όχι μεθοδολογία (Nowell et al., 2017. Braun, & 

Clarke, 2012). 

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που ώθησε στην επιλογή της 

συγκεκριμένης μεθόδου ανάλυσης των δεδομένων είναι η εξής. Ο παράγοντας αυτός 

αφορά στον σκοπό της έρευνας. Από την αρχή και όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, 

απώτερος σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των προϊσταμένων 

των νηπιαγωγείων της Θεσσαλονίκης σχετικά με το ζήτημα της σύγκρουσης 

ανάμεσα σε νηπιαγωγούς και μεταξύ αυτών με τους προϊσταμένους τους. Στόχος, 

δηλαδή είναι να αποκαλυφθούν οι εμπειρίες, οι στάσεις, οι απόψεις και οι γνώσεις 

τους γύρω από τα αίτια, τις επιπτώσεις και τον ρόλο τους στις συγκρούσεις αυτές. 

Βέβαθα, η θεματική ανάλυση μπαίνει στον στόχο της κριτικής αναφορικά με 

την διαδικασία ανάλυσης τω δεδομένων, ενώ επισημαίνεται επίσης ότι καθοδηγείται 

από την θεωρία, έχει top- down κατεύθυνση στην κωδικοποίησή της, κάτι που την 

περιορίζει σε επίπεδο μηχανικής διαδικασίας αντίστοιχα με τα τμήματα των 

εμπειρικών δεδομένων ως προς το προδιαμορφωμένο σύστημα κατηγοριών. Έτσι, 

υποβαθμίζεται η δημιουργικότητα, η επινόηση και  φαντασία, όπως και η 

διατμηματική λογική, κατά την οποία τα δεδομένα από διαφορετικές περιπτώσεις 

διασπώνται με μικρότερα τμήματα και οργανώνοντα σύμφωνα με ένα κοινό σύστημα 

κωδικών / θεματικών αξόνων. Επίσης, η bottom-up κατεύθυνση και η 

αποστασιοποίηση από τα βιβλιογραφικά δεδομένα ωθεί σε πολλές περιγραφικές 

διαπιστώσεις, οπότε και ανακαλύπτονται πολλές ενδεχόμενες συνδέσεις και 

συσχετίσεις και αναπτύσσεται μία θεωρητική ευαισθησία. Έτσι, συστήνεται η χρήση 

της απαγωγικής μεθόδου ανάλυσης των δεδομένων (Τσιώλης, 2015). 

Συγκεκριμένα, το ερευνητικό πεδίο προσεγγίστηκε με προκαταρκτικό 

εννοιολογικό και θεωρητικό τρόπο, μετασχηματίζοντας και επεκτείνοντάς το 

σύμφωνα με την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν παραχθεί. Η διαδικασία της 

κωδικοποίησης, επίσης, υπαγορεύτηκε από την αντλούμενη βιβλιογραφία, 

συγκροτώντας η ερευνήτρια εννοιολογικά σχήματα, κατηγορίες και θέματα. Στη 
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διαδικασία της κωδικοποίησης, στόχος δεν ήταν να ταξινομηθούν τα δεδομένα 

σύμφωνα με το σύστημα που θα τα διατηρούσε σταθερά, αλλά μετασχηματίζοντας τα 

σχήματα αυτά, ώστε να  προκύψει η εμπέδωση των δεδομένων και η απόδοση 

καινούριων παραμέτρων που θα αναδείκνυε την ανάλυση (Τσιώλης, 2015). Φυσικά, 

στην κωδικοποίηση και ομαδοποίηση, βασικό βοηθητικό εργαλείο ήταν αυτό του 

οδηγού των 12 ερωτήσεων που σχεδίασε η ερευνήτρια, καθώς οι 3 κύριες ερωτήσεις 

ήταν οι βασικές ερευνητικές ερωτήσεις και οι βασικές θεματικές προς επεξεργασία, 

ερμηνεία και διερεύνηση. 

Τα βασικά βήματα που εφαρμόστηκαν στην ανάλυση των δεδομένων και 

πρπτείνονται από τους Clarke & Braun (2014) είναι τα εξής. Κατά την πρώτη φάση 

στην αναλυτική διαδικασία γίνεται προσπάθεια του ερευνητή να εξοικειωθεί με τα 

ερευνητικά δεδομένα. Η εξοικείωση του ερευνητή με τα δεδομένα του γίνεται μέσω 

της ηχητικής επαφής του τρις φορές με τα ηχητικά δεδομένα και στην συνέχεια με 

την προσεκτική ανάγνωση του απομαγνητοφωνημένου υλικού των δεδομένων κατ΄ 

επανάληψη. Κατά την ανάγνωση, διατηρεί σημειώσεις, καταγράφοντας τις 

αναλυτικές παρατηρήσεις του αναφορικά με τα ερευνητικά δεδομένα και εντοπίζει 

σημεία διόδους για να τα εξερευνήσει επιπλέον. 

Κατά το δεύτερο βήμα της αναλυτικής μεθόδου, κωδικοποιεί λεπτομερώς και 

συστηματικά τα δεδομένα. Η κωδικοποίηση, σύμφωνα με τους Clarke & Braun 

(2014) γίνεται μετά από επαναλαμβανόμενη και ενδελεχής και προσεκτική ανάγνωση 

του υλικού, οπότε και προχωρά στην εξαγωγή κωδικών. Στην προσωπική περίπτωση 

βέβαια, λόγω των συγκεκριμένων τριών θεματικών ενοτήτων που βγήκαν από τις 3 

κύριες ερωτήσεις του οδηγού των ερωτήσεων της συνέντευξης, δεν κρίθηκε σκόπιμο 

ή βοηθητικό να γίνει κωδικοποίηση με αναφορά σε κωδικούς, αλλά 

χρησιμοποιήθηκαν οι ήδη έτοιμες θεματικές ενότητες «αίτια στις συγκρούσεις», 

«επιπτώσεις στις συγκρούσεις» και «ρόλος του προϊσταμένου στις συγκρούσεις». Οι 

κώδικες γενικότερα, θα πρέπει να είναι μεστοί, περιεκτικοί και με μορφή φράσης που 

να δίδει ανάλογα γνωρίσματα στα δεδομένα και να προσδιορίζει τον ερμηνευτικό 

φακό του ερευνητή. Τα θέματα προέρχονται από τα κωδικοποιημένα δεδομένα, 

οπότε και οι κώδικες δρουν ανεξαρτήτως των ερευνητικών δεδομένων και ο 

ερευνητής έτσι ολοκληρώνει το βήμα αυτό, με την συγκέντρωση όλων των κωδικών 

και όλων των δεδομένων που αφορούν σε κάθε κώδικα. 

Εν συνεχεία, δημιουργούνται 120 κώδικες, οπότε και γίνεται προσπάθεια 

ανάδειξης των θεματικών ενοτήτων. Η διαδικασία, κατά την οποία αναπτύσσονται οι 
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θεματικές ενότητες ξεκινά στα πλαίσια του τρίτου βήματος της μεθόδου ανάλυσης 

των δεδομένων, δημιουργώντας πιθανά ή υποψήφια θέματα. Γίνεται εξέταση των 

κωδικών και των κωδικοποιημένων δεδομένων, προσδιορίζοντας επίσης την 

ομοιότητα και την αλληλεπικάλυψη των υποκείμενων εννοιών και εξερευνώντας 

μοτίβα μεταξύ των συνεντεύξεων (Ίσαρης & Πουρκός, 2015). 

Η συγκέντρωση των κωδικών και η ομαδοποίησή τους έγινε βάσει των 

βασικών κύριων ερωτήσεων, δηλαδή διακρίθηκαν άμεσα οι τρις βασικές θεματικές 

ενότητες των δεδομένων. Πραγματοποιήθηκε «συνεργασία» των θεμάτων 

προσδίδοντας μία πλούσια και σύνθετη ιστορία αναφορικά με τα ερευνητικά 

ερωτήματα, μία ιστορία που δεν έγινε σε σχέση με την ροή των συνεντεύξεων, αλλά 

βάσει της αλληλουχίας των θεμάτων που διερευνώνται (Braun & Clarke, 2012). 

Σε τέταρτο στάδιο, επανεξετάζονται τα θέματα σχετικά με τα κωδικοποιημένα 

δεδομένα για τον έλεγχο του κατά πόσο καλά προσαρμόζονται μεταξύ τους και για 

την διαπίστωση εάν τα θέματα παρέχουν μία πειστική και συνεκτική ιστορία για τα 

κωδικοποιημένα δεδομένα. Τα θέματα δρουν σε επίπεδο κωδικοποιημένων 

δεδομένων και παρέχουν ένα συνεκτικό σύνολο. Σε επόμενο στάδιο του εν λόγω 

βήματος, ο ερευνητής κάνει ανασκόπηση των θεμάτων σε ένα πλήρες σύνολο από 

δεδομένα και αποφασίζει για την απεικόνιση των νοημάτων που εσωκλείονται σε 

όλο το ερευνητικό υλικό (Ίσαρης & Πουρκός, 2015). 

Οι δύο τελευταίες φάσεις αφορούν στο πως τελικά καθορίζονται και 

ονοματοδοτούνται τα θέματα και στην καταγραφή της ιστορίας που πηγάζει από την 

ανάλυση, της οποία η δόμηση γίνεται με συνεχόμενες διαπραγματεύσεις από το 

υλικό που συγκεντρώθηκε και πάντα από την σκοπιά του ερευνητή, όπως τα 

κατανοεί και αντιλαμβάνεται τα πράγματα. 

Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, ότι στην προκειμένη προσωπική έρευνα δεν 

πραγματοποιήθηκε κωδικοποίηση και ομαδοποίηση, δεδομένου ότι οι ερωτήσεις που 

έγιναν και καλύφθηκαν με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων πλήρως και αβίαστα 

τελικά, δεν απαιτήθηκε η πραγματοποίησή τους. Αυτό, διότι οι ερωτήσεις είναι 

θεματικές, δηλαδή 4 ερωτήσεις ανά ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τις αιτίες των 

συγκρούσεων, τις επιπτώσεις των συγκρούσεων και τον ρόλο του προϊσταμένου στις 

συγκρούσεις μεταξύ των νηπιαγωγών και αυτών με τον προϊστάμενο. Οι απαντήσεις, 

επίσης, ήταν καθολικά σχεδόν όμοιες μεταξύ τους, μεταξύ των συμμετεχόντων, 

οπότε δεν χρειάστηκε η σύγκριση μεταξύ τους και η αποτύπωση κωδικών ανά 

διαφορετικές απαντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων ανά ερώτηση. Σε περίπτωση 
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που δινόντουσαν διαφοροποιημένες απαντήσεις ανά ερώτημα από κάθε 

συμμετέχοντα, σαφώς και θα γινόταν η προσφυγή στην αποτύπωση κωδικού ανά 

θεματική απάντηση, στην ομαδοποίηση εν συνεχεία και στην δικαιολόγηση των 

απαντήσεων αυτών, διαφορετικών μεταξύ τους. 

 

 

4.9. Αξιοπιστία και εγκυρότητα 

 

Σε κάθε άρτια έρευνα, μέλημα και χρέος κάθε ερευνητή είναι η διασφάλιση στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό της αξιοπιστίας και εγκυρότητας της έρευνας. Η Bell, (1997, 

σ.107) αναφέρεται στην αξιοπιστία λέγοντας ότι «αξιοπιστία είναι ο βαθμός στον 

οποίο ένα τεστ ή μια διαδικασία παράγει ίδια αποτελέσματα κάτω από σταθερές 

συνθήκες σε όλες τις περιπτώσεις». Επιπλέον, σύμφωνα με τους  Γκιόσο και 

Λατινόπουλο, (2010) η εγκυρότητα είναι ευρύτερη έννοια από την αξιοπιστία αφού η 

τελευταία αποτελεί, απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει η εγκυρότητα όχι όμως 

και ικανή συνθήκη γι αυτή. 

         Ο Παρασκευόπουλος αναφέρει πως «Η αξιοπιστία δείχνει το βαθµό της 

σταθερότητας των μετρήσεων τον βαθμό της συμφωνίας μεταξύ 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων κάτω από τις ίδιες συνθήκες<’ ( Παρασκευόπουλος, 

1993, σελ. 69). Επίσης για να αναφερθεί μια έρευνα ως αποτελεσματική θα πρέπει να 

είναι και έγκυρη (Cohen et.al, 2008, σελ.175). 

      Η έρευνα  χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα αν η κλίμακα μέτρησης πράγματι 

μετράει αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε να μετράει. Επιπλέον, ο Τσοπάνογλου 

(2000) σημειώνει πως η αξιοπιστία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη 

της εγκυρότητας. Ακόμη, ο Καραγεώργος (2002) προτάσσει την εγκυρότητα σαν τον 

σημαντικότερο παράγοντα στην κατασκευή ή επίλυση του ερευνητικού εργαλείου 

που θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή δεδομένων.   

Στην παρούσα έρευνα η εσωτερική εγκυρότητα θεωρείται ικανοποιητική καθώς 

η διαδικασία της εξέτασης θα πραγματοποιηθεί σε ήρεμους ρυθμούς και σε ένα 

ήσυχο περιβάλλον κατά την συνέντευξη (Κυριαζή, 2001).  
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      Ένα άλλο χαρακτηριστικό της εγκυρότητας είναι η εγκυρότητα στη βάση 

κριτηρίων (criterion validity) η οποία χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να 

συσχετίσει μετρήσεις με μια άλλη έρευνα που ερευνά όμοια ή σχεδόν όμοια 

δεδομένα. Αυτό το είδος της εγκυρότητας επιτυγχάνεται στη συγκεκριμένη έρευνα 

καθώς το κριτήριο της σύγκρουσης μεταξύ εκπαιδευτικών έχει απασχολήσει αρκετές 

έρευνες (Cohen et al., 2008).   

       Τέλος, σε σχέση με την εγκυρότητα της συγκεκριμένης έρευνας που αφορά 

δεδομένα ποιοτικού τύπου, αφού ακολουθήθηκε η ποιοτική μεθοδολογία όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, οι απόψεις και οι συμπεριφορές καθώς και η 

υποκειμενικότητα των υποκειμένων οδηγούν σε κάποιο βαθμό προκατάληψης. Γι’ 

αυτό και το θέμα της εγκυρότητας θα πρέπει να χαρακτηριστεί σαν ένα θέμα που 

αφορά ένα επίπεδο βαθμού παρά ως μια απόλυτη κατάσταση (Gronlund, 1981). 

Συνεπώς, στην παρούσα έρευνα ο ερευνητής θα προσπαθήσει να μειώσει τα επίπεδα 

μη εγκυρότητας και να αυξήσει τα επίπεδα εγκυρότητας. 

    Για να πετύχει κανείς τη καλύτερη εγκυρότητα είναι να μειώσει όσο το δυνατόν το 

φαινόμενο της μεροληψίας. Έτσι, ο ερευνητής προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί 

συναισθηματικά από τα χαρακτηριστικά του δείγματος, ώστε να μην επηρεαστεί 

στην αξιολόγησή του (αποφυγή ενσυναίσθησης).  

    Συγκεκριμένα και στην παρούσα έρευνα αυτά θα αποτελούν τις συμπεριφορές, 

απόψεις και προσδοκίες του ερευνητή. Την τάση του ερευνητή να δει τον ερωτώμενο 

όπως η ίδια η ερευνήτρια επιθυμεί, καθώς και την τάση του ερευνητή να αναζητήσει 

απαντήσεις που υποστηρίζουν προϊδεασμένες απόψεις του. Επίσης παρανοήσεις από 

τη μεριά  του ερευνητή σχετικά με το τι λέει ο συνεντευξιαζόμενος και παρανοήσεις 

από τη μεριά αυτού που απαντά σχετικά με το τι τον ρωτούν (Cohen et al., 2007). Για 

την επίλυση και αποφυγή των άνωθεν, παρατίθεται το δικαίωμα ερώτησης και 

αποσαφήνισης των σημείων ή ερωτήσεων που το δείγμα δεν κατανόησε. Άλλωστε 

και πριν από την διανομή του υλικού προς απάντησητην έναρξη τη συνέντευξης, ο 

ερευνητής παραχωρεί διευκρινιστικές οδηγίες. 

    Για να επιτευχθεί το θέμα της αξιοπιστίας, ο ερευνητής θα παρουσιάσει μια 

αρκετά ημιδομημένη συνέντευξη, τη δομή της οποίας έχει ήδη προετοιμάσει πριν 

από την έναρξη της συνέντευξης.  Το υλικό των ερωτήσεων είναι κοινό για όλους 

τους συνεντευξιαζόμενους, που αποτελούν το δείγμα της έρευνας (Silverman, 1993). 
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     Επίσης στην παρούσα έρευνα, σε σχέση με την εγκυρότητα των εργαλείων, θα 

πρέπει να αναφερθεί πως η εγκυρότητα πλήττεται κατά ένα μέρος,  αφού το εργαλείο 

για τη συλλογή των δεδομένων έχει κατασκευαστεί από τον ερευνητή και δεν είναι 

σταθμισμένο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

5.1. Δημογραφικά στοιχεία 
 

 

Σχετικά με το φύλο, διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία είναι γυναίκες, και 

συγκεκριμένα 13 είναι γυναίκες και μόνο ένας είναι άνδρας. 

Ως προς την ηλικία, επίσης η πλειοψηφία (n=12) είναι ηλικίας μεταξύ 40-60 

ετών. Πρόκειται για μία αναμενόμενη δειγματοληψία, καθώς οι διευθυντές είναι 

συνήθως έμπειροι εκπαιδευτικοί, που λαμβάνουν προαγωγή, λαμβάνοντας τη θέση 

του διευθυντή ή παίρνουν την συγκεκριμένη θέση λόγω μεγαλύτερης προϋπηρεσίας 

σε αντίθεση με τα υπόλοιπα διδακτικά μέλη της σχολικής μονάδας.  

Μόνο οι 4 εκ των 14 συνολικά διευθυντών των Νηπιαγωγείων είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου και μόνο ο ένας από τους τέσσερις κατόχους σχετίζεται με την 

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και άρα με την περαιτέρω γνώση περί 

“ευδαιμονίας” μιας σχολικής μονάδας. Σαφώς και είναι πτυχιούχοι πρώτου πτυχίου 

Νηπιαγωγών αλλά χωρίς περαιτέρω επιμόρφωση ακαδημαϊκή. Το γεγονός αυτό 

προϊδεάζει την ερευνήτρια σχετικά με τις όντως ελλιπείς επιμορφωτικές τους 

ανάγκες, αλλά και σχετικά με τις απαντήσεις που έδωσαν, που ωστόσο λαμβάνεται 

υπόψη το ότι μπορεί να μην υφίστανται στη πραγματικότητα τα όσα δηλώνονται, 

λόγω της θέσης τους αφενός και λόγω της προσωπικής επαφής που έχουν κατά την 

συνέντευξη με την ερευνήτρια, στοιχείο που μπορεί να τους κάνει να είναι 

προσεκτικοί στο τι ακριβώς δηλώνουν και υποστηρίζουν. 

Τέλος, αναφορικά με την οικογενειακή τους κατάσταση, η πλειοψηφία (n= 12) 

είναι έγγαμοι, με παιδία μάλιστα. Πρόκειται για αναμενόμενη απάντηση, καθώς είναι 

ηλικίας άνω των 40 ετών.  

Αξίζει να τονιστεί ότι το κύριως μέρος των ερωτήσεων έχει ομαδοποιηθεί 

θεματικά, για την βέλτιστη κατανόηση και επεξεργασία των απαντήσεων των 

διευθυντών. Έτσι, οι βασικές θεματικές που συγκλίνουν με τα ερευνητικά ερωτήματα 

και είναι οι κύριες κατηγορίες προς εξέταση των δεδομένων είναι οι εξής: 
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1. συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων στη σχολική μονάδα της προσχολικής 

αγωγής 

 συχνότητα 

 Εμπλεκόμενοι 

 Αιτίες συγκρούσεων 

 Τρόποι εκδήλωσης 

2. συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

 Αρνητικές 

 Θετικές 

3. ρόλος του διευθυντή στις υφιστάμενες συγκρούσεις στη σχολική μονάδα του 

 Στάσεις διευθυντών 

 Τρόπος αντίληψης συγκρούσεων 

 Τρόπος διαχείρισης των συγκρούσεων. 

 

5.2. Οι συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων στη σχολική μονάδα της 

προσχολικής αγωγής 

5.2.1. Συχνότητα συγκρούσεων 

 

Οι περισσότεροι διευθυντές των Νηπιαγωγείων αναφέρουν ότι οι συγκρούσεις 

είναι ένα συχνό, αναμενόμενο και αναπόφευκτο φαινόμενο που συναντούν 

καθημερινά μεταξύ του προσωπικού και όχι μόνο, όπως διαπιστώνεται από 

ενδεικτικά αποσπάσματα των απαντήσεών τους «Ευτυχώς  μέχρι στιγμής όχι  πολύ 

συχνά. Αλλά δεν το θεωρώ και παράξενο το να υπάρχουν συγκρούσεις αφού μιλάμε για 

ανθρώπους οι οποίοι έχουν καθημερινή προστριβή μεταξύ τους για αρκετές ώρες την 

ημέρα και μπορεί να έρθουν για διάφορους λόγους σε αντιπαράθεση ή συγκρουση» 

(ΣΥΝ 5).. «Γενικά κατά την επαγγελματική μου εμπειρία, έχω συναντήσει πολλές 

συγκρούσεις μεταξύ συναδέλφων στις σχολικές μονάδες που έχω εργαστεί, όμως 
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ευτυχώς στο συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι τώρα όλοι ξέρουμε να 

συνεργαζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας και να τις αποφεύγουμε». (ΣΥΝ 11) 

 

5.2.2. Εμπλεκόμενοι 

Επίσης, αξίζει να τονιστεί ότι οι συγκρούσεις γίνονται μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντή, μεταξύ των μαθητών 

και μεταξύ του σχολικού προσωπικού και των γονέων των μαθητών, όπως 

διαπιστώνεται από τις απαντήσεις τους: «Υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ του 

προσωπικού, μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντή/ντριας καθώς και μεταξύ 

εκπαιδευτικών και γονέων» (ΣΥΝ 1).. «συγκρούσεις συναδελφικά..» (ΣΥΝ 

7).. «…έχουν να κάνουν με τις διαπροσωπικές σχέσεις των νηπίων και 

κάποιες, ελάχιστες όμως φορές με γονείς..» (ΣΥΝ 9) 

 

5.2.3. Αιτίες συγκρούσεων 

Σχετικά με τις αιτίες που ωθούν σε συγκρούσεις είναι η διαφορετικότητα της 

προσωπικότητας του καθενός, η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, οι προσδοκίες 

και η υπερπροστατευτικότητα των γονέων για το καλό του παιδιού τους, οι στάσεις 

και η συμπεριφορά, η ανταγωνιστικότητα, οι αλλαγές που ωθούν σε σύγχυση, η 

καθημερινή τριβή και κούραση που φέρνει εντάσεις, το οικονομικό συμφέρον, αλλά 

και το μορφωτικό επίπεδο. Η συχνότερη απάντηση που δόθηκε βέβαια αναφέρεται 

στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ των νηπιαγωγών, όπως διαπιστώνεται: «Ο 

Εγωισμός, η καχυποψία και η αντιπαλότητα από την πλευρά των εκπαιδευτικών  είναι 

λόγοι πρόκλησης συγκρούσεων καθώς και η διαφωνία απόψεων».(ΣΥΝ 4) … «Θα 

έλεγα κυρίως ο ανταγωνισμός  ή το αίσθημα της αδικίας θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν ως αιτίες».(ΣΥΝ 5) … «Μπορεί να είναι ο ανταγωνισμός  ή οι 

προσωπικές κόντρες που μπορεί να υπάρξουν καθώς ακόμη μπορεί να είναι και μια 

απλή ασυμφωνία χαρακτήρων, διαφορετικότητα μορφωτικού επιπέδου καθώς και 

οικονομικού». (ΣΥΝ 6) … «Κάποιες φορές ουσιαστικές αιτίες μπορεί να μην υπάρχουν 

και να συγκρούονται ίσως και λόγω κούρασης ή λάθος συνεννόησης. Άλλες όμως, 

μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός , διαφορές στον χαρακτήρα ή και στον τρόπο 

εκπαίδευσης. Δεν είναι πάντα εύκολο να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται οι 

άνθρωποι. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους  πρόκλησης συγκρούσεων  σε μια 
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σχολική μονάδα, είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ συναδέλφων, είτε λόγω παλαιότητας, 

είτε επειδή οι περισσότεροι πασχίζουν για εξέλιξη. Ένας επιπλέον λόγος, είναι το ότι 

περνάνε πολλές ώρες δουλεύοντας μαζί κι αυτό συνεπάγεται και μεγαλύτερη τριβή, 

ειδικά σε συνθήκες πίεσης. Τέλος, οι ηλικιακές διαφορές ανάμεσα στους συναδέλφους 

της σχολικής μονάδας, ίσως να μπορούν να προκαλέσουν  τριβέ»ς. (ΣΥΝ 11) 

Σχετικά με τις αιτίες εκείνες, οι οποίες μπορεί να πυροδοτήσουν μία 

σύγκρουση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς μπορεί να είναι οι μεταβολές και η 

αντίδραση σε αυτές λόγω διάσπασης του ασφαλούς και συνηθισμένου 

[«Οποιοδήποτε ασήμαντο γεγονός μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για την σύγκρουση 

όπως μια καθυστερημένη αλλαγή εκπαιδευτικού (όταν εναλλάσσονται σε ένα τμήμα), 

μια αργοπορία κάποιου στην εφημερία κλπ. Αυτές είναι αφορμές που κρύβουν τις 

πραγματικές αιτίες που εγώ τις εστιάζω στην αντίδραση στην αλλαγή. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί έχουν μείνει σε τρόπους και μεθόδους διαπαιδαγώγησης άλλων εποχών, 

δεν επιμορφώνονται, δεν παρακολουθούν την εξέλιξη της επιστήμης τους. Διδάσκουν 

τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο όπως στην αρχή της καριέρας τους. Η φωτοτυπία 

να είναι καλά». (ΣΥΝ.1)]. Επίσης, αναφέρεται ως λόγος/αφορμή και η ασυμφωνία 

[«Μια απόφαση που δεν τους βρίσκει σύμφωνους και αντιδρούν για την εξουδετέρωση 

της…» (ΣΥΝ 2)], η παρεξήγηση, η κακή διάθεση, η προσωπικότητα, η στάση και 

συμπεριφορά [«Μια παρεξήγηση, ένα απρεπή σχόλιο, η μη τήρηση των καθηκόντων 

απο μερικούς εργαζομένους εις βάρος κάποιων άλλων και γενικά η κακοπροάιρετη 

διάθεση ή και η ζήλεια.» (ΣΥΝ 3)], η μη συνεννόηση και κακή συνεργασία, η κακή 

σχολική οργάνωση [«Ο φόρτος εργασίας, τα προβλήματα που μπορεί κάποιος να φέρει 

από το σπίτι του , οικονομικά καθώς επίσης και η έλλειψη αλληλοστήριξης και 

βοήθειας από τους συναδέλφους του». (ΣΥΝ 6)] και η σύγκρουση συμφερόντων 

[«Κυρίως η διεκδίκηση της ίδιας τάξης εάν και υπάρχει λύση σε αυτό αλλά συνήθως 

συμβαίνει, η αντιπαράθεση μεταξύ του προσωπικού για «άγνωστους» λόγους ή λόγους 

που δεν θέλουν να φέρουν στην επιφάνεια όπως π.χ. μία προσωπική αντιπαράθεση. Η 

πυροδότηση μπορεί να γίνει ακόμη και με μια απλή απάντηση μιας ερώτησης κυρίως με 

ειρωνικό τόνο. Αν κάτι προ υπάρχει τότε σίγουρα κάποια στιγμή θα φανεί και θα βγει 

στην επιφάνεια κυρίως με μια λεκτική αντιπαράθεση. Μου έχει τύχει να χωρίσω 

εκπαιδευτικούς που τραβούσε η μία τα μαλλιά της άλλης».(ΣΥΝ 10)]. Τέλος, 

αναφέρεται και η έλλειψη επιμόρφωσης, που αποτελεί την βάση για την ορθή στάση 

και συνεργασία, σύμφωνα με την γνώμη τους. 
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5.2.4. Τρόποι εκδήλωσης συγκρούσεων 

Σε ερώτηση σχετικά με τον τρόπο που εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα 

στο προσωπικό του Νηπιαγωγείου, δηλώθηκε ότι εκφράζονται με εντάσεις, κακή 

επικοινωνία, αντιπαραθέσεις, λογομαχία και λογοκρισία, κουτσομπολιό, καυγάδες, 

φραστικές επιθέσεις, εκνευρισμοί, αδιαφορία και μη συνεργασία, ειρωνεία, απειλές, 

άρνηση άσκησης των καθηκόντων και σχεδιασμός «τιμωρίας» και υποτίμησης από 

«κλίκα» εκπαιδευτικών. [«Υπάρχει μία απροσδιόριστη ένταση σαν την νηνεμία πριν 

την καταιγίδα. Έχει προηγηθεί η δημιουργία «ομάδων» (κλικών) ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς με κοινές απόψεις. Ένας παρατηρητής μπορεί να διακρίνει εύκολα 

ποιοι ανήκουν σε κάθε ομάδα. Υπάρχει υπόγεια επικοινωνία στα μέλη της ίδιας 

ομάδας, νεύματα, πιθανόν και επικοινωνία εκτός σχολείου. Οργανώνονται και 

ετοιμάζουν το «οπλοστάσιό» σε ενδεχόμενη σύγκρουση». (ΣΥΝ.1)… «Συχνά 

παρατηρούνται λογομαχίες και αντιπαραθέσεις ή ακόμα και παρατηρήσεις και 

επιδείξεις των εργαζομένων μεταξύ τους για καταστάσεις που έχουν εμπλακεί. Στη 

συνέχεια κάποιοι απο αυτούς καταφεύγουν σε εμένα για να δοθεί κάποια λύση και να 

ξεπεραστεί το θέμα που μπορεί να παρουσιαστεί». (ΣΥΝ 3) … «Με καυγάδες, 

φραστικές επιθέσεις ακόμα και «κουτσομπολιό» πίσω από την πλάτη του Κυρίως με 

την αποφυγή μεταξύ των προσώπων που αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα, δεν μιλάνε 

μεταξύ τους ή αν μιλήσουν θα το κάνουν με ειρωνικό τρόπο. Υπάρχει ένας 

εκνευρισμός στην ατμόσφαιρα και στον τρόπο συμπεριφοράς τους.άλλου». (ΣΥΝ 5)..  

«Οι συγκρούσεις μεταξύ των νηπιαγωγών ή μεταξύ των νηπιαγωγών και διευθυντών 

εκδηλώνονται ποικιλοτρόπως. Για παράδειγμα η κακή συμπεριφορά του ενός απέναντι 

στον άλλον, όπως είναι ο εκνευρισμός, τα νεύρα, ο θυμός, τυχόν λογομαχίες, έριδες 

κ.α. Επίσης, μία σύγκρουση γίνεται αντιληπτή, όταν και οι δύο πλευρές 

επικεντρώνονται σε αυτήν και δεν ασχολούνται με τα καθήκοντά τους και τους 

καθημερινούς στόχους τους. Η αδιαφορία, η κακή συμπεριφορά απέναντι σε 

συναδέλφους, η αγένεια, η μη οργάνωση των μαθημάτων στην αίθουσα είναι μερικοί 

από τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνονται οι υπόλοιποι συνάδελφοι τυχόν 

συγκρούσεις» (ΣΥΝ 7) … «Στις ήπιες συγκρούσεις με απλές παρατηρήσεις των 

εμπλεκόμενων, στις πιο σημαντικές με φωνές και άρνηση να δεχτούν ή να εκτελέσουν 

καθήκοντα, με «πικρόχολα» σχόλια σε συναδέλφους, με απομάκρυνση από τα 

καθήκοντα της σχολικής κοινότητας, με προσωπικές απειλές….» (ΣΥΝ 9)] 
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5.3. Οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 
 

5.3.1. Αρνητικές συνέπειες 

Σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων στη σχολική μονάδα του 

Νηπιαγωγείου, αναφέρεται ότι υπάρχει αρνητικό και τοξικό κλίμα, γεγονός που 

επιδρά αρνητικά και στην συνεργασία και την λειτουργικότητα του σχολείου [«Δεν 

υπάρχει καλό κλίμα στον εργασιακό χώρο με αποτέλεσμα αυτό να βγαίνει προς τα έξω 

(στους γονείς και στους μαθητές). Δεν υπάρχει αλληλοβοήθεια, αλληλοκάλυψη, δεν 

μπορείς να ζητήσεις βοήθεια σε κάποιο δύσκολο πρόβλημα –κατάσταση που 

αντιμετωπίζεις, υπάρχει μια «τοξική» ατμόσφαιρα που έχει αντίκτυπο σε όλη τη 

λειτουργία του σχολείου». (ΣΥΝ.1)]. Ακόμη, λόγω της κακής συνεργασίας και 

επικοινωνίας, πλέον, δεν υπάρχει ατομική αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών [ «Μη 

κανονικότητα της καθημερινότητας και κατ’ επέκταση αντίδραση και αδιαφορία για το 

Σχολείο. Αυτό φέρνει και μειωμένη όρεξη για δουλειά και λιγότερη εργασιακή απόδοση 

στο διδακτικό τους έργο». (ΣΥΝ 2)]. 

Τέλος, μόνο δύο διευθυντές δήλωσαν ότι δεν υπάρχει αρνητικό 

αντίκτυπο από τις συγκρούσεις για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου, για 

την μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών [«Όχι δεν έχουν. Φορτίζουν 

αρνητικά τους εκπ/κούς που εμπλέκονται σε αυτή αλλά από και πέρα δεν 

περνιέται αυτή η δυσάρεστη αίσθηση και στα παιδιά....» (ΣΥΝ 6)]. Όλοι οι 

υπόλοιποι διευθυντές (n=12) δήλωσαν ότι και τους τρεις αυτούς τομείς 

επηρεάζει αρνητικά μία σύγκρουση, όταν συμβεί [«Όταν οι συγκρούσεις 

έχουν λυθεί δε πιστεύω πως υπάρχει κάποιο αντίκτυπο ούτε στη λειτουργία 

των σχολείων, ούτε στην μάθηση των παιδιών. Όμως, όταν οι διενέξεις 

παραμένουν και γιγαντώνονται, σίγουρα αυτό θα επηρεάσει τα παιδιά τα 

οποία σε αυτή την ηλικία δένονται πολύ με την δασκάλα τους και η 

ψυχολογία του επηρεάζει και αυτά. Τέλος, είναι φυσικό επόμενο όταν 

υπάρχουν εργασιακές συγκρούσεις να μειώνεται η εργασιακή απόδοση των 

εμπλεκομένων». (ΣΥΝ 11)]. 
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5.3.2. Θετικές συνέπειες 

Στις θετικές εκβάσεις των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι 

διευθυντές του Νηπιαγωγείου δήλωσαν ότι ανήκει η επίλυση παρεξηγήσεων και 

προβλημάτων [«Ίσως με αφορμή μια σύγκρουση να βελτιωθούν κάποιες διαδικασίες 

που μπορεί να μην  ''λειτουργούσαν΄΄ σωστά ,  ή να λυθούν παρεξηγήσεις και να 

αποκατασταθεί το κλίμα και οι σχέσεις». (ΣΥΝ 3)], η ενδυνάμωση των σχέσεων 

μεταξύ τους [«Μπορεί και να υπάρχουν θετικές συνέπειες όπως για παράδειγμα η 

επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να υπήρχαν μέσα από συζήτηση, η σύσφιξη και 

ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων καθώς και η δημιουργία 

αισθήματος του «εμείς» και λειτουργία ως ομάδας. Αυτό αυτόματα χαρίζει και ένα πιο 

αισιόδοξο κλίμα στην ατμόσφαιρα μιας σχολικής μονάδας» (ΣΥΝ 4)], η συνοχή της 

εκπαιδευτικής ομάδας [«… σίγουρα μια σύγκρουση μπορεί να «δέσει» στην ουσία να 

βοηθήσει στην συνοχή της εκπαιδευτικής ομάδας». (ΣΥΝ 8)], η εκτόνωση των 

εμπλεκομένων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου [ «Κατά την 

άποψή μου, ορισμένες φορές οι συγκρούσεις μπορεί να είναι τελικά θετικές, διότι 

ανταλλάσοντας απόψεις και εκτονώνοντας την εργασιακή πίεση, μια ομάδα ίσως 

μετέπειτα να δέσει καλύτερα. Επίσης, εν μέσω μίας σύγκρουσης είναι πιθανό να 

ακουστούν διαφορών ειδών απόψεις και προτάσεις, που μπορεί να ωφελήσουν τελικά 

την αποτελεσματικότητα στην εργασία τους». (ΣΥΝ 11)]. 

Αξίζει να τονιστεί ότι η πλειοψηφία (n=11) των συμμετεχόντων στην έρευνα 

δήλωσε ότι δεν υπάρχουν θετικές εκβάσεις, ότι υπάρχει αμφιβολία για την θετική 

έκβαση που εάν συμβεί, αυτό θα γίνει υπό όρους, δηλαδή εφόσον γίνει ορθή 

διαχείριση της σύγκρουσης από τον προϊστάμενο του Νηπιαγωγείου, όπως δήλωσαν 

2 συμμετέχοντες: «…αν και εφόσον την διαχειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο ο 

εκάστοτε προϊστάμενος ή οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί..» (ΣΥΝ 7), «…θα μπορούσε μια 

σύγκρουση να είναι θετική εφόσον διαχειριστεί σωστά την κρίση η προϊστάμενη η 

οποία καλείται να την διαχειριστεί. Σε επίπεδο προϊστάμενης αρχής να την διαχειριστεί 

σωστά ώστε να μην φτάσει να γίνει ξεκατίνιασμα στον σύλλογο των διδασκόντων αλλά 

και γενικότερα στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. Θετική θα είναι αν η σύγκρουση 

απομονωθεί και δεν πάρει μεγαλύτερη έκταση. Το ζητούμενο είναι η 

επιχειρηματολογία». (ΣΥΝ 10) 
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5.4. Ο ρόλος του διευθυντή στις υφιστάμενες συγκρούσεις στη 

σχολική μονάδα του 

 

5.4.1. Στάσεις διευθυντών 

Οι διευθυντές, επίσης, αναφέρθηκαν στην αρνητική στάση που έχουν ως προς 

το γεγονός των συγκρούσεων, τονίζοντας ότι το ιδανικό είναι να επιλύονται οι 

συγκρούσεις με τον διάλογο [«Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση και πολλές φορές 

δημιουργείται από την παραπληροφόρηση που υπάρχει. Άποψη μου η σωστή ενημέρωση 

και ο σωστός διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων». (ΣΥΝ 2)] και εφοσον υφίστανται 

ούτως ή αλλιώς, τουλάχιστον θα πρέπει να γίνεται ορθή διαχείρισή τους από τον 

διευθυντή [«Δεν συμφωνώ καθόλου με τις συγκρούσεις.. Κυρίως η διευθύντρια πρέπει 

να διαχειρίζεται τις συγκρούσεις με ηρεμία και να προσπαθεί να λύνει τα προβλήματα ή 

και να τα προλαμβάνει όπου αυτό είναι εφικτό. Εάν και εφόσον προκληθεί η σύγκρουση 

τότε ρόλος της είναι η διαλεύκανση και επίλυση όσο το δυνατόν πιο δίκαια το πρόβλημα 

που προέκυψε». (ΣΥΝ 4)]. 

 

5.4.2. Στάδιο αντίληψης της σύγκρουσης 

Σχετικά με τον τρόπο που γίνονται αντιληπτές οι συγκρούσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί, όλοι οι διευθυντές δήλωσαν ότι είτε ενημερώνονται για αυτές από 

το προσωπικό του σχολείου και τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

είτε το αντιλαμβάνεται από τη ψυχρότητα και το παγωμένο ως προς τις σχέσεις κλίμα 

μεταξύ των εκπαιδευτικών [«Συνήθως κάποιος απο τους εμπλεκώμενους της 

σύγκρουσης καταφεύγει σε εμένα ή άλλωτε παρατηρείται ένα άσχημο και αμήχανο 

κλίμα μεταξύ συγκεκριμένου προσωπικού και στη συνέχεια ζητούνται διευκρυνίσεις για 

την κατάσταση». (ΣΥΝ 3).. «Από τη ψυχρότητα αναμεσά τους ή από την ενημέρωση 

από κάποιον εκπ/κό σε κάποιον άλλον δημιουργώντας έτσι το λεγόμενο «πηγαδάκι». 

(ΣΥΝ 6) .. «Συνηθως η ατμοσφαιρα είναι τεταμενη. Επισης υπαρχουν τμηματα στα 

οποια οι εκπαιδευτικοι πρεπει να συνεργαστουν για να υπαρξει καποιο αποτελεσμα(πχ 

μεσω ενός project). Εκει λοιπον φαινεται και κατά ποσο ομαλα διεξαγεται αυτό το 

κομματι». (ΣΥΝ 14)]. 
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5.4.3. Τρόποι διαχείρισης 

Η πρώτη κίνηση που κάνουν είναι να θέσουν τους εμπλεκόμενους στη 

σύγκρουση σε διάλογο, παρουσία του, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα, μεριμνώντας να 

είναι οι διευθυντές ουδέτεροι και αντικειμενικοί προς τους εμπλεκομένους, χωρίς να 

αναλαμβάνουν θέση και το μέρος κάποιας από τις αντίπαλες πλευρές της σύγκρουσης 

[«Αρχικά προσπαθώ να είμαι ουδέτερη και να δω όσο το δυνατόν περισσότερο 

αντικειμενικά και τις δύο πλευρές , να ακούσω και τις δύο πλευρές και να τις φέρω όσο 

πιο κοντά μπορώ για έναν υγιή διάλογο βασισμένο με λογικά επιχειρήματα. Αν 

καταφέρω να βρω λύση ώστε να ευχαριστήσω και τις δύο τότε ακόμα καλύτερα αν και 

αυτό με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία μου δύσκολα γίνεται». (ΣΥΝ 2).. «Ως 

προϊσταμένη του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου θα πρέπει να είμαι σε θέση να 

διαχειριστώ και να αντιμετωπίσω κάθε δυσκολία ή σύγκρουση εντός αυτού. Για το λόγο 

αυτό προσπαθώ να είμαι δίκαιη, να σέβομαι την άποψη των συναδέλφων μου, να 

αναθέτω κατά το δυνατόν ισομερώς τα κοινά καθήκοντα και στόχους στους 

συναδέλφους μου. Για να αποφύγω τυχόν συγκρούσεις και προπαντός διαφωνίες μεταξύ 

τους, κρατώ μία ουδέτερη στάση και ήπιους τόνους συζήτησης, διότι με το διάλογο 

μπορούν να βρεθούν σχεδόν πάντα λύσεις».   (ΣΥΝ 7)]. 

 

Τέλος, όπως αναφέρουν όλοι οι διευθυντές, υπήρξαν περιπτώσεις που 

αναγκάστηκαν να μετέχουν ως εμπλεκόμενοι πια σε συγκρούσεις με τους 

εκπαιδευτικούς. Ο τρόπος που κινήθηκαν στις περιπτώσεις αυτές ήταν να 

προσπαθήσουν να έχουν αυτοέλεγχο και αυτοδιαχείριση των συναισθημάτων τους, 

σε  προσπάθειά τους να μείνουν ψύχραιμοι και ήρεμοι και κυρίως ουδέτεροι [«Δεν 

μπορείς να μείνεις ουδέτερος σε μια σύγκρουση στον εργασιακό χώρο στον οποίο έχεις 

την ευθύνη λειτουργίας του. Η διοίκηση δεν γίνεται αφήνοντας τα πράγματα να κυλούν 

μόνα τους χωρίς παρεμβάσεις. Αυτό θα ήταν αποφυγή των ευθυνών και των 

καθηκόντων που απορρέουν από τη θέση ευθύνης. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, 

ακούω όλες τις πλευρές, βλέπω τα πράγματα με τα μάτια των άλλων, προσπαθώ να 

συνθέσω απόψεις και όταν συναντώ «τοίχο» απέναντί μου και δεν υπάρχουν άλλα 

περιθώρια τότε εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία (με ό,τι επιπτώσεις αυτό 

συνεπάγεται)». (ΣΥΝ.1) .. «Δυστυχώς ελάχιστες φορές βρέθηκα σε αυτή τη θέση.  

Φρόντισα πάντα να είμαι καλή ακροάτρια, αποστασιοποιημένη από προσωπικές 

σχέσεις, ήρεμη και προσπαθώντας να κατευνάσω πνεύματα θέτοντας ως προτεραιότητα 
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την «αναγκαστική» συνεργασία που εκ των πραγμάτων υπάρχει μέσα σε μία σχολική 

μονάδα». (ΣΥΝ 9)]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

6.1. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 
  

Από τη διερεύνηση του ζητήματος σχετικά με τις επιμορφωτικές ανάγκες που 

έχουν οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων στην Ελλάδα, καταλήγουμε στα εξής 

συμπεράσματα. 

Σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα, επίσης, παρατηρούνται συνοπτικά και 

συμπερασματικά τα εξής: 

Ως προς τις συνθήκες που μπορεί να ευνοήσουν τη πρόκληση των συγκρούσεων 

σε μία σχολική μονάδα προσχολικής αγωγής,  διαπιστώνεται ότι οι συγκρούσεις 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς είναι συχνές, με βασική αιτία το ζήτημα του 

συμφέροντος, της διαφορετικότητας, του μορφωτικού επιπέδου, της κούρασης και 

των προσδοκιών. Πρόκειται για διομαδικές ή διαπροσωπικές συγκρούσεις (Stoner, 

1989. Μπουραντάς, 2002. Αντωνάκης, 2008. Χυτήρης, 2011. Πάσχου, 2012) και 

δυσλειτουργικές (Jehn, 1995. Ζαβλανός, 1999. Rahim, 2002. Παρασκευόπουλο, 

2008). Οι εκδηλώσεις σύγκρουσης έχουν ως συχνότερη μορφή την αρνητική, 

επιθετική στάση των εμπλεκομένων στη σύγκρουση, με την ειρωνεία, τις φωνές και 

την άρνηση άσκησης καθήκοντων να είναι οι συχνότερες μορφές σύγκρουσης.Τέλος, 

τα στοιχεία εκείνα, που μπορεί να πυροδοτήσουν μία σύγκρουση είναι ζητήματα 

προσωπικότητας, προσωπικού συμφέροντος, ζητήματα οργάνωσης, διαπροσωπικών 

σχέσεων, φόρτου εργασίας και κακής διαχείρισης, όπως και οι μεταβολές που ωθούν 

σε αντιδράσεις. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η βιβλιογραφία ως προς τις συνθήκες των 

συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο του Νηπιαγωγείου (Putman & Poole, 1987. 

Gardiner &Simmons, 1992. Μοntana&Charnov, 1993. Σαΐτης, Δάρρα & Ψαρρή, 

1996. Σπυράκη & Σπυράκη, 2008. Αθανασούλα-Ρέππα, 2008. 

Καρακαταστάνη&Παπαδιαμαντάκη, 2012. Saiti, 2015. Goksoy & Argon, 2016. 

Στιβακτάκη, 2017. Shanka & Thuo, 2017) 

Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, για τις συνέπειες των συγκρούσεων 

στις σχολικές μονάδες προσχολικής αγωγής, επιβεβαιώνοντας τη βιβλιογραφία, αυτές 

είναι μάλλον αρνητικές, καθώς κλονίζεται η λειτουργικότητα, η αποδοτικότητα, η 

παραγωγικότητα, η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των 
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εκπαιδευτικών και αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στους σχολικούς στόχους και την 

ευρυθμία του σχολείου. Στις θετικές συνέπειες, μόνο οι τρεις εκ των 14 

συμμετεχόντων δήλωσαν ότι ανήκουν η αποκατάσταση του αρνητικού κλίματος 

(Everard & Morris, 1999. Greenberg & Baron, 2013. Μητσαρά & Ιορδανίδης, 2016) 

και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του σχολείου (Ζαβλανός, 2002. 

Σαΐτης, 2007. Ιορδανίδης, 2014), καθώς κατά κόρον υπήρχε αμφιβολία για την 

θετική έκβαση των συγκρούσεων, η οποία, όπως δηλώθηκε, εξαρτάται από την 

ορθότητα της διαχείρισής τους από τον διευθυντή. Κατά την άποψή τους, δεν θα 

πρέπει να υπάρχουν συγκρούσεις, εάν υπάρχουν να γίνεται ορθή διαχείρισή τους από 

τον εκάστοτε διευθυντή και το ιδανικό είναι να υπάρχει διάλογος αντί για 

συγκρούσεις και εξάρσεις (Σαΐτης, 2002. Παρασκευόπουλος, 2008). Τέλος, όλοι 

σχεδόν οι διευθυντές δήλωσαν ότι οι συγκρούσεις έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη 

λειτουργία του σχολείου, την μάθηση και ανάπτυξη των μαθητών (Ζαβλανός, 2002. 

Αθανασούλα - Ρέππα, 2008. Greenberg & Baron, 2013. Ιορδανίδης, 2014. 

Αβραμίδης, 2016. Αγγελόπουλου, 2017). 

Κατά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, αναφορικά με τον ρόλο του προϊσταμένου 

της προσχολικής αγωγής στη διαχείριση των συγκρούσεων, επιβεβαιώνεται και πάλι η 

βιβλιογραφία, όπου καταρχάς οι διευθυντές δήλωσαν ότι το αντιλαμβάνονται αφενός 

έπειτα από ανάλογη ενημέρωσή τους είτε παρατηρώντας ο ίδιος ο διευθυντής ότι η 

ατμόσφαιρα είναι πια ασυνήθιστα τεταμένη (Pondy, 1967). Ο αρχικός τρόπος 

αντιμετώπισης των συγκρούσεων είναι διαμεσολαβητικός, εκθέτοντας τους 

εμπλεκομένους σε διάλογο και όντας οι διευθυντές αντικειμενικοί και ουδέτεροι προς 

τους εμπλεκομένους. Οι διευθυντές γενικότερα, προσπαθούν να διαχειριστούν την 

κατάσταση με διάλογο, ηρεμία, ισότητα, δικαιοσύνη, έλεγχο και σεβασμό προς τα 

πρόσωπα των εμπλεκομένων, στα πλαίσια της στρατηγικής της διαμεσολάβησης. 

Ακόμη και σε περιπτώσεις προσωπικής των διευθυντών εμπλοκής σε συγκρούσεις, 

κάνουν προσπάθεια διατήρησης της ψυχραιμίας και της ηρεμίας τους, μεριμνώντας 

επίσης και για την διατήρηση του αυτοελέγχου και της αυτοδιαχείρισης των 

συανσιθημάτων τους, διατηρώντας έτσι ένα επίπεδο και την λύση της σύγκρουσης 

προ των πυλών. 

Οι διευθυντές, λοιπόν, εφαρμόζουν την τεχνική της ενσωμάτωσης στόχων/ 

επίλυσης προβλήματος και τη συνεργασία, ή αλλιώς τη μέθοδο συνεργασίας και άμεσης 

αντιμετώπισης, που αποδίδει στο μέγιστο ως προς την επαναφορά της σωστής 
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λειτουργίας και ομαλής ατμόσφαιρας (Follett, 1973. Μαυραντζά, 2011. Ιορδανίδης, 

2014). Μεριμνούν και διαφυλάττουν κατά τον άρτιο και άριστο τρόπο την ευρυθμία 

και λειτουργικότητα του σχολείου, επεμβαίνοντας άμεσα όταν χρειαστεί για την 

επίλυση κρίσεων, όπως άλλωστε υπάγεται αυτό στα καθήκοντά τους δια νόμου (Ν. 

1566/85, Σαΐτης, 2002). Συνεπώς, εφαρμόζουν την τακτική του εποικοδομητικού 

διαλόγου για την επίλυση, αλλά και την έγκαιρη παρέμβαση του διευθυντή, στα 

πλαίσια και με διάθεση μεταξύ των τριών της συνεργασίας  (Tjosvold & Tjosvold, 

1995. Αθανασούλα-Ρέππα, 2012). 

 Οι διευθυντές, βάσει των δηλώσεών τους, διαπιστώνεται να έχουν επαρκή 

ενσυναίσθηση και συναισθηματική νοημοσύνη, που είναι κρίσιμη για την ορθή και 

αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων στον οργανισμό που διοικούν 

(Παρασκευόπουλος, 2008. Golemanet al., 2014). Επίσης, διαπιστώνεται, από τις 

απαντήσεις τους, ότι διαθέτουν κατάλληλες ικανότητες διαχείρισης των εσωτερικών 

κρίσεων του οργανισμού (Ζαβλανός, 1990. Χατζηπαναγιώτου, 2003. Καρακατσάνη 

& Παπαδιαμαντάκη, 2012. Μπουραντάς, 2012) 

Συνεπώς, οι σύγχρονοι διευθυντές των Νηπιαγωγείων σε ζητήματα διαχείρισης 

των ενδοσχολικών συγκρούσεων, καθώς βιβλιογραφικά αποδεικνύεται, 

διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρούσεις στηριζόμενοι σε επικοινωνιακές 

τεχνικές (Sun, Wang & Sharma, 2014. Saiti, 2015. Uzun & Ayic, 2017), ως 

μεσολαβητής της σύγκρουσης (Λαουλάκου, 2017), με ρόλο διεκπεραιωτικό- 

συντονιστικό και πυροσβεστικό (Σαΐτης, 2007), έχοντας κατάλληλα προσόντα [= 

σεβασμός και ευγένεια] (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008), επικοινωνιακές και 

κοινωνικές δεξιότητες, συναισθηματική νοημοσύνη (Άνθης & Καλαμάνης, 2006)] 

για την διαχείριση αυτή. Δεν διαπιστώνονται, λοιπόν, επιμορφωτικές ανάγκες στα 

ηγετικά τους καθήκοντα, όπως υποστηρίζεται βιβλιογραφικά (Σαΐτης, 1997. 

Ξυροτύρη- Κουφίδου, 2001. Κωστίκα, 2004. Αργυροπούλου, 2007). Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός, ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ενώ δεν έχει κάποια 

επιμόρφωση ωστόσο η εμπειρία τους, τους ώθησε σε σωστές κινήσεις και σωστά 

βήματα αντιμετώπισης των συγκρούσεων που είχαν υπάρξει και με βάση τα 

βιβλιογραφικά δεδομένα. Ωστόσο όμως, η επιμόρφωση των Διευθυντών των 

σχολικών μονάδων καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει να εισέλθει 

στο σχολικό σύστημα και στην ευρύτερη κουλτούρα των εκπαιδευτικών, με μια 

ενιαία μορφή για την βελτίωση τόσο των ιδίων αλλά και της ευρύτερης σχολικής 
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μονάδας. Άλλωστε, η συνεχής εξέλιξη των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα, απαιτεί 

το εκπαιδευτικό προσωπικό και τον Διευθυντή να είναι άρτια καταρτισμένοι και 

επιμορφωμένοι ώστε να μπορέσουν να αντιδράσουν κατάλληλα και με μεθοδικότητα. 

Οι Διευθυντές μπορούν να οργανώσουν μια ημερίδα ή να παρευρεθούν ως σύνολο σε 

σεμινάρια που κατά διαστήματα πραγματοποιούνται αλλά και το ίδιο το Κράτος με 

την σειρά του μπορεί να θεσπίσει κάποιες υποχρεωτικές επιμορφώσεις για τους ήδη 

εργαζόμενους προϊσταμένους και εκπαιδευτικούς, για να υπάρξει μια γενικότερη 

εξέλιξη των σχολικών μονάδων αλλά και των εργασιακών τους σχέσεων σε όλο το 

εύρος της χώρας μας. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να προταθεί μία μελλοντική έρευνα, η οποία θα 

μπορούσε να συμπληρώσει τα ευρήματα της προκειμένης προσωπικής έρευνας. 

Προτείνεται, λοιπόν, να διεξαχθεί έρευνα, ποιοτικής φύσεως, με δείγμα τους 

εκπαιδευτικούς/ νηπιαγωγούς σχολείων, στους οποίους θα επικεντρώνονται οι 

ερωτήσεις στο κατά πόσο ικανός είναι ο σχολικός ηγέτης να διαχειριστεί τις 

ενδοσχολικές συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και εάν είναι αποτελεσματικές 

οι στρατηγικές επίλυσης που χρησιμοποιεί και κατά πόσο θεωρεί σημαντική την 

θέσπιση υποχρεωτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων από το κράτος για τον 

εμπλουτισμό των γνώσεων τους και για την καλύτερη εξέλιξη τόσο των ίδιων αλλά 

και των συνεργατικών τους ως ευρύτερη ομάδα μιας σχολικής μονάδας.  

 

6.2. Περιορισμοί της έρευνας  

 

Καταρχάς, θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι μειονεκτεί η εν λόγω έρευνα, 

δεδομένου ότι δεν υπάρχει απόσπαση απαντήσεων ισάριθμα από άνδρες και γυναίκες 

διευθυντές νηπιαγωγείων. Συγκεκριμένα, οι 13 συμμετέχοντες είναι γυναίκες και 

μόνο ένας συμμετέχων είναι άνδρας. Το γεγονός αυτό δεν αφήνει περιθώρια ώστε να 

διαφανεί η θέση και οι ανάγκες των ανδρών διευθυντών Νηπιαγωγείων. Βέβαια, 

αυτό δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν υπάρχει πρόθεση σύγκρισης των 

ανδρών διευθυντών Νηπιαγωγείων με τις γυναίκες. Ακόμη λαμβάνεται υπόψη το 

γεγονός ότι μπορεί να μην υπάρχει ειλικρινής απάντηση των ερωτηθέντων ή η 

απόκρυψη κάποιων γεγονότων- πληροφοριών σχετικά με τις εργασιακές συγκρούσεις 

στην σχολική τους μονάδα, ώστε να παρουσιάσουν μια θετική και αρμονικά ωραία 
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εικόνα του σχολείου στο οποίο εργάζονται. Πάνω σε αυτό να επισημανθεί, πως ίσως 

οι εκπαιδευτικές μονάδες των Νηπιαγωγείων και επομένως οι εργασιακές σχέσεις 

μεταξύ των εκπαιδευτικών να βρίσκονται σε καλύτερη “μοίρα” από ότι στα 

Δημοτικά λόγω του μικρότερου συνεργασιακού κύκλου και επομένως και καλύτερη 

επικοινωνία. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα μπορεί να θεωρηθεί ως μια μελέτη 

περίπτωσης αφού οι συνεντευξιαζόμενοι είναι 14 από μια συγκεκριμένη πόλη και δεν 

αποτελεί καθολικά αντιπροσωπευτικό αριθμό, ώστε τα συμπεράσματα αυτής της 

έρευνας να μπορέσουν να γενικευθούν. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα διερευνήθηκαν οι απόψεις των προϊσταμένων των 

νηπιαγωγείων της Δυτικής Θεσαλονίκης σχετικά με το θέμα των συγκρούσεων που 

υπάρχουν ανάμεσα στους νηπιαγωγούς και μεταξύ των νηπιαγωγών και των 

προϊσταμένων τους. Το θέμα αυτό αφορά στην εκπαίδευση, την διοίκηση και την 

εκπαιδυετική πρακτική, στις σχέσεις των εκπαιδυετικών μεταξύ τους και με την 

διοίκηση, στο κλίμα του σχολείου, τις σχέσεις και συμπεριφορές των μαθητών, 

καθώς παραδειγματίζονται από τις σχέσεις των ενηλίκων που βλέπουν και ίσως και 

στην ακαδημαϊκή τους πορεία και εξέλιξη. Ο περιορισμός που υφίσταται αρχικά 

αφορά στα ζητήματα που έπρεπε ο ερευνητής και οι συμμετέχοντες στην έρευνα να 

κανονίσουν, ένα πλήθος που δεν έδινε περιθώρια να διερευνηθούν ίλα τα ζητήματα 

μέσα σε ένα εύλογο χρονικό πειρθώριο που διήρκησε η συνέντευξη που τους πήρε η 

ερευνήτρια. 

Ένας ακόμη σημαντικός περιορισμός είναι ο γεωγραφικός. Συγκεκριμένα, οι 

προϊστάμενοι που αποτελούν το κύριο ερευνητικό δείγμα είναι επαγγελματίες που 

εργάζονται σε νηπιαγωγεία, σε διοικητική θέση, στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Δεν 

αντλήθηκε υλικό από προϊσταμένους νηπιαγωγείων και άλλων περιοχών, αλλά και 

καθόλου και η θέση και η άποψη των νηπιαγωγών, δεδομένου ότι οι ερωτήσεις 

αφορούν στις συγκρούσεις που γίνονται και μεταξύ των νηπιαγωγών. Εν μέρει, 

ωστόσο αυτό αποτελεί περιορισμό, καθώς επί της ουσίας οι προϊστάμενοι ήταν 

σίγουρα πρώην νηπιαγωγοί, που δίδασκαν στα νηπιαγωγεία και εν συνεχεία, μετά 

από χρόνια εμπειρίας, έχουν λάβει την διοικητική θέση που έχουν πλέον σήμερα στα 

νηπιαγωγεία. 
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6.3. Ερευνητικές προτάσεις 
 

 

Στα πλαίσια των περιορισμών, προκύπτει και το ζήτημα της συνέχισης της 

έρευνας με το ίδιο ακριβώς θέμα. Σε περίπτωση περαιτέρω διερεύνησης, λοιπόν, του 

ζητήματος για τις συγκρούσεις μεταξύ των νηπιαγωγών και αυτών με τον 

προϊστάμενο, θα μπορούσε να γίνει διερεύνηση του ζητήματος και με παράλληλη 

ποσοτική έρευνα. Συγκεκριμένα, σηστήνεται η μελλοντική χρήση της μεθόδου της 

τριγωνοποίησης. 

Κατά την τριγωνιοποίηση χρησιμοποιούνται πολλές και πολλαπλές μέθοδοι 

έρευνας για την συλλογή των δεδομένων (Robson, 2007). Σύμφωνα με τον Μοrse 

(1991), πρόκειται για μία μικτή μέθοδο στην ίδια μελέτη, όπου γίνεται χρήση 

τουλάχιστον δύο μεθόδων για την έρευνα του ίδιου ερευνητικού προβλήματος. 

Υπάρχουν δύο είδη μεθοδολογικής τριγωνοποίησης:  

Α) Η χρήση περισσότερου από ενός εργαλείου που παράγει τον ίδιο τύπο 

δεδομένων στη μελέτη του  ίδιου  φαινομένου που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 

αξιοπιστίας (Gilbert,  2001).     

B) Η χρήση δύο ή περισσότερων μεθόδων συμπληρωματικά, στη μελέτη του 

ίδιου δείγματος για την  απάντηση  των  ίδιων  ερευνητικών  ερωτημάτων.    Αυτή  η  

μέθοδος  είναι  χρήσιμη  για  τον έλεγχο  της  εγκυρότητας  μίας  μελέτης, 

εξισορροπώντας τις αδυναμίες και τα δυνατά στοιχεία των διαφορετικών μεθόδων 

(Μitchel, 1986). 

 Κατά την μεθοδολογική τριγωνοποίηση,  χρησιμοποιείται ως βάση το 

θεωρητικό υπόβαθρο,  προηγούνται τα ποσοτικά  στοιχεία,  και  η  ποιοτική  μέθοδος  

της έρευνας εφαρμόζεται  συμπληρωματικά,  οπότε η μέθοδος που επιλέγεται είναι 

παραγωγική (deductive) ( Morse, 1991).   

   Οι αρχές που λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή της μεθοδολογικής 

τριγωνοποίησης είναι οι εξής. 

Καταρχάς, το  ερευνητικό ερώτημα πρέπει να είναι ξεκάθαρα διατυπωμένο και 

οι μέθοδοι που θα  χρησιμοποιηθούν  να  είναι  κατάλληλοι  και  σχετικοί  με  το  

ερευνητικό  ερώτημα.    Γίνεται χρήση μικτής μεθόδου (ημι-δομημένης συνέντευξης 

και ερωτηματολόγιου), διερευνώντας το ζήτημα, στην προκειμένη περίπτωση, των 

συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδυετικών και της διοίκησης στα νηπιαγωγεία της 

Ελλάδας, οπότε η επιλογή αυτή θεωρείται η  κατάλληλη.    Το  κλειστό  
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ερωτηματολόγιο  σε  αυτή  την περίπτωση δεν θα άφηνε περιθώρια στους 

συμμετέχοντες να διατυπώσουν τις απόψεις τους.    

Η δεύτερη  αρχή  είναι το θέμα της αλληλοσυμπλήρωσης των μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται, ώστε να καλυφθούν οι αδυναμίες μίας μεθόδου από τα δυνατά 

σημεία άλλης    (Denzin, 1970).    Για παράδειγμα ένα ερωτηματολόγιο εμπεριέχει 

ισχύοντα  στερεότυπα  και  προκαταλήψεις  του ερευνητή,  ενώ  η συνέντευξη,  

μπορεί  να  αντικρούσει  κάποιες  από  αυτές  τις  προκαταλήψεις.    Έτσι, οι δύο 

αυτές μέθοδοι  χρησιμοποιούνται  ισότιμα  στην  έρευνα  (Μitchel, 1986).   

H τρίτη αρχή προϋποθέτει, οι μέθοδοι που θα επιλεγούν να ανταποκρίνονται 

στη φύση του  ερευνητικού  προβλήματος.    Τα ερωτηματολόγια είναι σχεδιασμένα 

σύμφωνα με τις σύγχρονες έννοιες για το ζήτημα των υφιστάμενων συγκρούσεων και 

του ρόλου της διοίκησης σε αυτές και εφαρμόσιμα στο πληθυσμό που θα μελετηθεί, 

κατανοητά, εφικτά να συμπληρωθούν στα πλαίσια του χρόνου που δίνεται στο 

δείγμα και  να  λαμβάνουν υπόψη θέματα κοινωνικού φύλου, φυλής και γένους.   

 Τα δεδομένα που προκύπτουν συγχέονται και  δημιουργούνται  στατιστικές  

μεταβλητές, είτε  γίνονται  εννοιολογικοί  συσχετισμοί  (Μitchel,  1986).  Συνήθως, 

τα  ευρήματα  που προέρχονται από ποιοτική ανάλυση  αντικρούουν εκείνα που 

προέρχονται από την ποσοτική ανάλυση και, αυτός είναι ένας κίνδυνος όταν 

χρησιμοποιείται μεθοδολογικός πλουραλισμός ( Shakepeare et al.,  1993).    

 Η μεθοδολογική τριγωνοποίηση ενισχύει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων 

μίας έρευνας (Βryman, 1988.  Knafl &  Breitmayer,  1988),  ωστόσο προκύπτει 

πρόβλημα όταν συνδυάζονται  τα αριθμητικά με τα λεκτικά δεδομένα (Olsen,  2001).  

Τέλος, βασικός προβληματισμός είναι το κατά πόσο τα ποιοτικά δεδομένα μπορούν 

να αντικατοπτρίσουν στατιστικά στοιχεία (Zissi, 1998).   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Φύλο: ………. 

Ηλικία: ………… 

Μορφωτικό επίπεδο: ………….. 

Οικογενειακή κατάσταση: ……………. 

 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Α. Οι συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων 

1. Παρατηρείται να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία; 

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση; 

3. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου; 

4. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων ανάμεσα 

στο προσωπικό του σχολείου; 

Β. Οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; 

6. Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, 

ποιες μπορεί να είναι αυτές; 

7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες; 

8.Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των 

σχολείων και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας; 

Γ. Ο ρόλος του προϊσταμένου στη σύγκρουση 
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9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων; 

10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη 

των συγκρούσεων; 

11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων; 

12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1 

Φύλο: Άνδρας 

Ηλικία: 50 

Μορφωτικό επίπεδο: Α.Ε.Ι., Μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος 

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν τη πρόκληση των συγκρούσεων σε μία 

σχολική μονάδα προσχολικής αγωγής;  

2. Ποιες είναι οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες προσχολικής 

αγωγής; 

3. Ποιος είναι ο ρόλος του προϊσταμένου της προσχολικής αγωγής στη διαχείριση 

των συγκρούσεων; 

 

Κυρίως μέρος ερωτήσεων: 

Α. Οι συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων 

1. Παρατηρείται να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία; 

 Στα 25 χρόνια εργασιακής μου εμπειρίας το φαινόμενο των συγκρούσεων σε 

μία σχολική μονάδα δεν είναι σπάνιο. Τις περισσότερες φορές σπανιότερο είναι να 

απουσιάζουν οι συγκρούσεις και να υπάρχει ενότητα μεταξύ του προσωπικού.  

 

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση; 

 Επειδή το  κάθε σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας και όπως στην 

κοινωνία υπάρχουν συγκρούσεις έτσι και στο σχολείο.  Οι αιτίες που οδηγούν στη 

σύγκρουση εξαρτώνται από τα μέρη τα οποία μετέχουν σ’ αυτήν και κυρίως από τις 

προσωπικότητες των εμπλεκομένων.. Υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ του 
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προσωπικού, μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντή/ντριας καθώς και μεταξύ 

εκπαιδευτικών και γονέων. 

α. Εκπαιδευτικοί μεταξύ τους: αιτίες της σύγκρουσης αυτής είναι κυρίως 

συμφεροντολογικές δηλαδή: ποιος θα έχει ευνοϊκότερο πρόγραμμα (να κάνουν το 

ωράριό τους χωρίς κενά ενδιάμεσα και να αποχωρούν νωρίς από το σχολείο), για τις 

εφημερίες (ημέρες και τρόπος εφημερίας), εκδρομές (κάποιοι δεν θέλουν να 

συνοδεύσουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις λόγω ευθυνοφοβίας ή «βαρεμάρας»), 

κάποιοι που λόγω του χαρακτήρα τους θέλουν να επιβάλλουν την γνώμη κα την 

άποψή τους. Αυτοί είναι ασήμαντοι λόγοι (εκτός του τελευταίου γιατί τα 

προβλήματα θα είναι συνεχή) που όμως οδηγούν σε σφοδρές συγκρούσεις ειδικά 

όταν οι ηλικίες και τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών αρχίζουν να αυξάνονται. 

Η κυριότερη και σημαντικότερη αιτία είναι η προσπάθεια που γίνεται από κάποιους 

να αλλάξουν «τα κακώς κείμενα» του σχολείου, την κουλτούρα του, την 

εξωστρέφειά του. Αυτή η προσπάθεια για αλλαγή προκαλεί αντίδραση είτε λόγω 

έλλειψης γνώσεων είτε λόγω του γεγονότος πως αισθάνονται «ανεπαρκείς». 

β.  Εκπαιδευτικοί και διευθυντής: Πολλές φορές ο διευθυντής στην προσπάθειά 

του να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα και να κάνει το σχολείο «ανοιχτό» στην 

καινοτομία και στην κοινωνία, ζητά από τους εκπαιδευτικούς επιπλέον πράγματα τα 

οποία αυτοί δεν είναι πρόθυμοι να κάνουν για δικούς τους λόγους (έλλειψη χρόνου, 

έλλειψη ικανοτήτων κλπ). Έτσι προκαλείται αντίδραση και σύγκρουση. Επίσης 

ορισμένοι που δεν είναι «συνεπείς» στις υποχρεώσεις τους (π.χ. ωράριο, εφημερίες 

κλπ) όταν παρατηρούνται από τον διευθυντή γι αυτό είναι έτοιμοι για σύγκρουση. 

γ. Εκπαιδευτικοί και γονείς: Στη σημερινή εποχή της πληροφορίες όλοι έχουν 

άποψη για όλα. Πολύ περισσότερο οι νέοι γονείς όσον αφορά το εκπαιδευτικό 

σύστημα μιας και οι ίδιοι έχουν περάσει απ’ αυτό. Μεγαλώνοντας έναν πρίγκιπα ή 

μια πριγκίπισσα στην οικογένεια χωρίς να μπαίνουν τα απαραίτητα όρια, έχουν 

προσδοκίες και απαιτήσεις από το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς απέναντι στα 

παιδιά τους τόσο ως προς τα παιδαγωγικά θέματα (τρόπος διδασκαλίας, αξιολόγηση-

βαθμοί) όσο και στα θέματα συμπεριφοράς των άλλων (εκπ/κών, συμμαθητών κλπ) 

προς τα παιδιά τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι να βλέπουν με καχυποψία ο ένας τον 

άλλον και πολύ συχνά να οδηγούνται στ σύγκρουση. 

 

3. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου; 

 Υπάρχει μία απροσδιόριστη ένταση σαν την νηνεμία πριν την καταιγίδα. Έχει 

προηγηθεί η δημιουργία «ομάδων» (κλικών) ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς με 

κοινές απόψεις. Ένας παρατηρητής μπορεί να διακρίνει εύκολα ποιοι ανήκουν σε 

κάθε ομάδα. Υπάρχει υπόγεια επικοινωνία στα μέλη της ίδιας ομάδας, νεύματα, 

πιθανόν και επικοινωνία εκτός σχολείου. Οργανώνονται και ετοιμάζουν το 

«οπλοστάσιό» σε ενδεχόμενη σύγκρουση. 
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4. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων ανάμεσα 

στο προσωπικό του σχολείου; 

 Οποιοδήποτε ασήμαντο γεγονός μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για την 

σύγκρουση όπως μια καθυστερημένη αλλαγή εκπαιδευτικού (όταν εναλλάσσονται σε 

ένα τμήμα), μια αργοπορία κάποιου στην εφημερία κλπ. Αυτές είναι αφορμές που 

κρύβουν τις πραγματικές αιτίες που εγώ τις εστιάζω στην αντίδραση στην αλλαγή. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν μείνει σε τρόπους και μεθόδους διαπαιδαγώγησης 

άλλων εποχών, δεν επιμορφώνονται, δεν παρακολουθούν την εξέλιξη της επιστήμης 

τους. Διδάσκουν τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο όπως στην αρχή της καριέρας 

τους. Η φωτοτυπία να είναι καλά. 

 

  

Β. Οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; 

           Δεν υπάρχει καλό κλίμα στον εργασιακό χώρο με αποτέλεσμα αυτό να βγαίνει 

προς τα έξω (στους γονείς και στους μαθητές). Δεν υπάρχει αλληλοβοήθεια, 

αλληλοκάλυψη, δεν μπορείς να ζητήσεις βοήθεια σε κάποιο δύσκολο πρόβλημα –

κατάσταση που αντιμετωπίζεις, υπάρχει μια «τοξική» ατμόσφαιρα που έχει 

αντίκτυπο σε όλη τη λειτουργία του σχολείου.    

  

6. Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, 

ποιες μπορεί να είναι αυτές; 

 Οι συγκρούσεις δεν είναι πάντα αρνητικές. Πολλές φορές μέσα από τη 

σύγκρουση έρχονται και καλά αποτελέσματα φτάνει αυτοί που μετέχουν να έχουν 

καλοπροαίρετη διάθεση και να μην θεωρούν πως μόνο αυτοί κατέχουν την απόλυτη 

αλήθεια ούτε πως οι άλλοι συνεχώς τους επιβουλεύονται.  

 

7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες; 

 Για μένα το καλύτερο θα ήταν να μην υπάρχουν συγκρούσεις αλλά ένα κλίμα 

συνεργασίας και αμοιβαίας υποστήριξης. Από τη στιγμή που κάτι τέτοιο είναι 

«ιδεατό» και οι συγκρούσεις αναπόφευκτες στόχος πρέπει να είναι οι όσο το δυνατόν 

μικρότερες αρνητικές συνέπειές του. Αυτό θα γίνει είτε με παράθεση επιχειρημάτων 
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χωρίς εντάσεις και αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα με την τήρηση της υφιστάμενης 

νομοθεσίας. 

 

8.Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των 

σχολείων και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας; 

 Όπως ανέφερα και προηγουμένως, αναπόφευκτα οι συγκρούσεις επηρεάζουν 

τη λειτουργία της σχολικής μονάδας σε όλους τους τομείς. Το σχολείο δεν είναι κάτι 

το στατικό αλλά ένας δυναμικός οργανισμός σε αλληλεπίδραση με ένα σύνολο 

παραγόντων. Η αρνητική διάθεση/προδιάθεση, τα μούτρα, οι εντάσεις δημιουργούν 

προβλήματα τόσο στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και στη μαθησιακή 

διαδικασία γιατί όλη η ενέργεια των εκπαιδευτικών αντί να διατεθεί στο μάθημα και 

στο πως αυτό θα γίνει ευχάριστο, κατανοητό και δημιουργικό διατίθεται στο πως θα 

επιβληθεί ο ένας πάνω στον άλλον. 

 

 

Γ. Ο ρόλος του προϊσταμένου στη σύγκρουση 

9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων; 

 Από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα (πριν εκδηλωθούν οι συγκρούσεις), από 

την ψυχρότητα στις ανθρώπινες σχέσεις και επαφές, από την ενημέρωση που μου 

γίνεται εκ των έσω (εκπ/κοί) ή εξωτερικά (γονείς). 

 

10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη 

των συγκρούσεων; 

 Προσπαθώ να εντοπίσω τα αίτια και όχι την αφορμή η οποία μπορεί να είναι 

τελείως άσχετη. 

 

11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων; 

 Μέχρι να διαγνώσω τα αίτια της σύγκρουσης η στάση μου είναι ουδέτερη. 

Ακούω και τις δυο πλευρές, προσπαθώντας να δημιουργήσω ένα περιβάλλον 

ασφάλειας και εμπιστοσύνης όπου ελεύθερα θα εκφραστούν όλες οι θέσεις. 

 

12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε; 
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 Δεν μπορείς να μείνεις ουδέτερος σε μια σύγκρουση στον εργασιακό χώρο 

στον οποίο έχεις την ευθύνη λειτουργίας του. Η διοίκηση δεν γίνεται αφήνοντας τα 

πράγματα να κυλούν μόνα τους χωρίς παρεμβάσεις. Αυτό θα ήταν αποφυγή των 

ευθυνών και των καθηκόντων που απορρέουν από τη θέση ευθύνης. Όπως ανέφερα 

και προηγουμένως, ακούω όλες τις πλευρές, βλέπω τα πράγματα με τα μάτια των 

άλλων, προσπαθώ να συνθέσω απόψεις και όταν συναντώ «τοίχο» απέναντί μου και 

δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια τότε εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία (με ό,τι 

επιπτώσεις αυτό συνεπάγεται). 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 37 

Μορφωτικό επίπεδο: Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη.  

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν τη πρόκληση των συγκρούσεων σε μία 

σχολική μονάδα προσχολικής αγωγής; Όταν υπάρχει ζήλια, ανταγωνισμός, και 

καθόλου συνεργασία ανάμεσα στους συμμαθητές. 

 

2. Ποιες είναι οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες προσχολικής 

αγωγής; Μη αρμονική συνύπαρξη μεταξύ τους. 

 

 

3. Ποιος είναι ο ρόλος του προϊσταμένου της προσχολικής αγωγής στη διαχείριση 

των συγκρούσεων; Να κρατάει τις ισορροπίες και να επιβάλει την τάξη και την 

τιμωρία όταν υπάρξει ανάγκη. 

 

Κυρίως μέρος ερωτήσεων: 

Α. Οι συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων 

1. Παρατηρείται να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία;  

Επειδή εργάζομαι σε Νηπιαγωγείο κυλούν όλα ομαλά, διότι επιβάλλω εγώ τους 

κανόνες και υπάρχει ησυχία και χαρά. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει επέλθει 

κάποια σύγκρουση μεγάλης έκτασης παρά μόνο για μικρά θεματάκια. 

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση;  

Όταν δεν υπάρχει υπακοή και σεβασμός στους κανόνες του Σχολείου ή και 

επικείμενη διευκόλυνση ενός εκπαιδευτικού εις βάρος κάποιου άλλου .  

3. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου;  

Μπορεί και από μια τυχαία συγκυρία, μπορεί από μια παρεξήγηση, παρανόηση που 

δημιουργήθηκε μεταξύ τους. Δηλαδή από μια άσχετη αφόρμηση. 
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4. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων ανάμεσα στο 

προσωπικό του σχολείου; Μια απόφαση που δεν τους βρίσκει σύμφωνους και 

αντιδρούν για την εξουδετέρωση της, ή κάποιας ενδεχόμενης διαφοροποίησης η 

τροποποίησης.  

Β. Οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα;;  

Μη κανονικότητα της καθημερινότητας και κατ’ επέκταση αντίδραση και αδιαφορία 

για το Σχολείο. Αυτό φέρνει και μειωμένη όρεξη για δουλειά και λιγότερη εργασιακή 

απόδοση στο διδακτικό τους έργο. 

6. Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, ποιες 

μπορεί να είναι αυτές;  

Ο υγιής ανταγωνισμός καθώς και η ευγενή άμιλλα μεταξύ των συναδέλφων και η 

ύπαρξη μιας κοινής ομάδας που να υποστηρίζει και να αλληλοβοηθά η μία την άλλη.  

7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες;  

Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση και πολλές φορές δημιουργείται από την 

παραπληροφόρηση που υπάρχει. Άποψη μου η σωστή ενημέρωση και ο σωστός 

διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων. 

8.Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των σχολείων 

και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας;  

Ναι φυσικά. Τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν το κλίμα που υπάρχει μέσα σε μια 

τάξη καθώς και την ψυχική αναστάτωση της δασκάλας τους επομένως αυτό περνάει 

αυτόματα και στα παιδιά προκαλώντας αναστάτωση και απροσεξία κατά την 

διάρκεια του μαθήματος. 

Γ. Ο ρόλος του προϊσταμένου στη σύγκρουση 

9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων;  

Με τον πιο απλό, είναι σαφές άλλοτε με λεκτικούς χαρακτηρισμούς , με ειρωνεία 

μέχρι και με πλάγιες ματιές «κακού» τύπου. 

10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη των 

συγκρούσεων;  

Αρχικά προσπαθώ να είμαι ουδέτερη και να δω όσο το δυνατόν περισσότερο 

αντικειμενικά και τις δύο πλευρές , να ακούσω και τις δύο πλευρές και να τις φέρω 

όσο πιο κοντά μπορώ για έναν υγιή διάλογο βασισμένο με λογικά επιχειρήματα. Αν 

καταφέρω να βρω λύση ώστε να ευχαριστήσω και τις δύο τότε ακόμα καλύτερα αν 

και αυτό με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία μου δύσκολα γίνεται. 
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11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων;  

Όπως προείπα, προσπαθώ να κρατάω ουδέτερη στάση και να ενισχύω τον ρόλο της 

διαμεσολάβησης. Βαδίζοντας πάντα με το ανάλογο νομικό πλαίσιο που ισχύει για το 

σχολείο. 

12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε;  Όχι σε μεγάλες και σοβαρές 

συγκρούσεις παρά μόνο σε μικρές παρεξηγήσεις οι οποίες γρήγορα διευθετήθηκαν 

και από τις ίδιες τις συναδέλφους χωρίς να χρειαστεί να παρέμβω απλά έλαβα γνώση 

αυτών των μικροθεμάτων. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 46 

Μορφωτικό επίπεδο:  ΑΕΙ 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν τη πρόκληση των συγκρούσεων σε μία 

σχολική μονάδα προσχολικής αγωγής;  

 

Συγκρούσεις μπορεί να προκληθούν απο λάθος κατευθυντίριες οδηγίες πάνω 

σε ένα θέμα, απο διακρίσεις στη συμπεριφορά, απο ζητήματα που δεν 

επιλύνονται ουσιαστικά και κάθε φορά είναι και πιο έντονα, απο τη μη καλή 

επικοινωνία και συνεργασία, απο διάφορα συμφέροντα των εργαζομένων.  

 

 

2. Ποιες είναι οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες προσχολικής 

αγωγής; 

 

 

Οι  εργαζόμενοι να  μην εργάζονται με καλή διάθεση και προθυμία και να 

χαλάει το κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Ο καθένας επιδιώκει την 

προσωπική ικανοποίηση των αναγκών του, λειτυργεί εγωιστικά και δεν 

ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τον σκοπό που έρχεται στον εργασιακό χώρο. 

 

3. Ποιος είναι ο ρόλος του προϊσταμένου της προσχολικής αγωγής στη διαχείριση 

των συγκρούσεων; 

 

Θα πρέπει να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος προς όλους τους 

εργαζομένους, να ακούει όλες τις απόψεις και να μην επηρεάζεται απο 

προσωπικά και άλλα συμφέροντα ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις.Θα 

πρέπει να είναι δίκαιος προς όλους και να δείχνει κατανόηση και ευεληξία. 

Τέλος, θα πρέπει να συμβουλεύει για να προλαμβάνει. 

 

Κυρίως μέρος ερωτήσεων: 

Α. Οι συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων 
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1. Παρατηρείται να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία; 

Ναι οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες καθώς έχεις να κάνεις με πολλά άτομα, 

πολλές προσωπικότητες που διαχειρίζονται διαφορετικά τις καταστάσεις. Έτσι 

παρατηρούνται συχνά με διαφορετική σοβαρότητα κάθε φορά. 

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση; 

Κυρίως η μη τήρηση των καθηκόντων και η σύγκριση των εργαζομένων ως προς τις 

ικανότητες τους, η γενική συμπεριφορά τους και η στάση τους στον εργασιακό χώρο. 

3. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου; 

Συχνά παρατηρούνται λογομαχίες και αντιπαραθέσεις ή ακόμα και παρατηρήσεις και 

επιδείξεις των εργαζομένων μεταξύ τους για καταστάσεις που έχουν εμπλακεί. Στη 

συνέχεια κάποιοι απο αυτούς καταφεύγουν σε εμένα για να δοθεί κάποια λύση και να 

ξεπεραστεί το θέμα που μπορεί να παρουσιαστεί.  

4. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων ανάμεσα στο 

προσωπικό του σχολείου; 

Μια παρεξήγηση, ένα απρεπή σχόλιο, η μη τήρηση των καθηκόντων απο μερικούς 

εργαζομένους εις βάρος κάποιων άλλων και γενικά η κακοπροάιρετη διάθεση ή και η 

ζήλεια. 

Β. Οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; 

Το προσωπικό δεν έχει διάθεση για να εργαστεί και να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

του χώρου που βρίσκεται και αναλώνεται σε άλλα θέματα που το απασχολούν, 

χάνοντας την θετική ενέργεια και τον δυναμισμό που θα μπορούσε να προσφέρει 

στον τομέα του. Με λίγα λόγια χάνει το νόημα και την ουσία του στον εργασιακό του 

χώρο και δεν ανταποκρίνεται όπως απαιτείται. 

6. Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, ποιες 

μπορεί να είναι αυτές; 

Ίσως με αφορμή μια σύγκρουση να βελτιωθούν κάποιες διαδικασίες που μπορεί να 

μην  ''λειτουργούσαν΄΄ σωστά ,  ή να λυθούν παρεξηγήσεις και να αποκατασταθεί το 

κλίμα και οι σχέσεις. 

7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες; 

Συγκρούσεις θα υπάρχουν πάντα. Θα ήταν καλό εξ αρχής να προλαμβάνονται και να 

δημιουργούνται βάσεις και δεδομένα που θα αποτρέπουν καταστάσεις συγκρούσεων, 
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Ωστόσο σε περίπτωση που προκληθούν το σημαντικό είναι η σωστή διαχείριση και 

αποκατάσταση τους, αποβλέποντας αρχικά στο καλό του κάθε προσώπου ξεχωριστά 

και στη συνέχεια στο γενικότερο καλό του χώρου. 

8.Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των σχολείων 

και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας; 

Ναι φυσικά. Βαραίνει το κλίμα και στον χώρο εργασίας αλλά και στην κάθε μια 

αίθουσα. Το προσωπικό δεν έχει την ίδια διάθεση για να μεταλαμπαδεύσει τις 

γνώσεις του στα παιδιά, επιβαρύνοντας το παιδαγωγικό πρόγραμμα και το εργασιακό 

κλίμα. 

Γ. Ο ρόλος του προϊσταμένου στη σύγκρουση 

9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων; 

Συνήθως κάποιος απο τους εμπλεκώμενους της σύγκρουσης καταφεύγει σε εμένα ή 

άλλωτε παρατηρείται ένα άσχημο και αμήχανο κλίμα μεταξύ συγκεκριμένου 

προσωπικού και στη συνέχεια ζητούνται διευκρυνίσεις για την κατάσταση. 

10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη των 

συγκρούσεων; 

Η πρώτη κίνηση είναι να επιβεβαιώσω το γεγονός αν έχει μαθευτεί απο κάποιο τρίτο 

πρόσωπο, αλλιώς με παρουσία και των δύο ή παραπάνω εμπλακόμενων στη 

σύγκρουση, ζητείται η προσωπική άποψη του καθενός και οι λόγοι που οδήγησαν 

στην παρεξήγηση και στη συνέχεια ακολουθεί μια συζήτηση. 

11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων; 

Προσπαθώ να είμαι αντικειμενική και να μην παρασύρομαι απο καταστάσεις και 

συμπάθειες προς συγκεκριμένα πρόσωπα. Έπειτα είμαι ανοιχτή στον διάλογο και με 

καλή διάθεση, θέληση και καλή επικοινωνία προσπαθώ να αντιμετωπίσω μια 

κατάσταση.  

12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε; 

Ναι αν και αυτές ήταν ελάχιστες φορές. Προσπάθησα να είμαι ψύχραιμη και να 

ακούσω την αντίθετη άποψη και να μην απορρίψω εξ αρχής τα αιτήματα του 

εργαζομένου. Ωστόσο η θέση μου είναι αρκετά λεπτή, απο τη μια πρέπει να είμαι 

φιλική με το προσωπικό και απο την άλλη να διατηρήσω και ένα κύρος και ένα 

επίπεδο για να υπάρχει και ο ανάλογος σεβασμός απο τους υπόλοιπους. Με καλή 

θέληση και υπομονή είναι πολύ πιθανό όλα να πάνε καλά.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4 

Φύλο: Θήλυ 

Ηλικία: 40 

Μορφωτικό επίπεδο: Πτυχίο ΑΕΙ- Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη 

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν τη πρόκληση των συγκρούσεων σε μία 

σχολική μονάδα προσχολικής αγωγής;  

 

 

2. Ποιες είναι οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες προσχολικής 

αγωγής; 

 

. 

 

3. Ποιος είναι ο ρόλος του προϊσταμένου της προσχολικής αγωγής στη διαχείριση 

των συγκρούσεων; 

 

 

Κυρίως μέρος ερωτήσεων: 

Α. Οι συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων 

1. Παρατηρείται να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία; 

Όχι πολύ συχνά ίσως να φταίει και το γεγονός ότι «δέσαμε» σαν ομάδα και 

λειτουργούμε ομαδικά. 

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση; 

 Ο Εγωισμός, η καχυποψία και η αντιπαλότητα από την πλευρά των εκπαιδευτικών  

είναι λόγοι πρόκλησης συγκρούσεων καθώς και η διαφωνία απόψεων. 

 

3. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου; 
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Συνήθως με λογομαχίες και σπάνια με συζήτηση. Γενικότερα επικρατεί μια σιγή και 

μια αδιαφορία για τον συνάδελφο. Μπορεί να το αντιληφθεί κανείς από την 

ατμόσφαιρα που υπάρχει.  

4. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων ανάμεσα στο 

προσωπικό του σχολείου; 

Όταν ένας εκπαιδευτικός δεν ακολουθεί τις αποφάσεις του συλλόγου, όταν είναι 

ευνοημένος εις βάρος άλλων, η έλλειψη οπτικοακουστικών μέσων και γενικότερα 

υλικών για την διεξαγωγή των μαθημάτων του, η ζήλεια και ο φθόνος εις βάρος 

κάποιου. 

Β. Οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα;; 

Άσχημο κλίμα που έχει αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς και στην εργασία τους και 

κυρίως στα παιδιά. Αυτό με την σειρά του θέτει όλη την σχολική μονάδα σε μείζονα 

θέση καθώς περνάει άσχημη εικόνα και στους γονείς που έρχονται και έχουν μια επαφή 

με το χώρο και το προσωπικό. 

6. Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, ποιες 

μπορεί να είναι αυτές; 

Μπορεί και να υπάρχουν θετικές συνέπειες όπως για παράδειγμα η επίλυση των 

προβλημάτων που μπορεί να υπήρχαν μέσα από συζήτηση, η σύσφιξη και 

ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων καθώς και η δημιουργία 

αισθήματος του «εμείς» και λειτουργία ως ομάδας. Αυτό αυτόματα χαρίζει και ένα 

πιο αισιόδοξο κλίμα στην ατμόσφαιρα μιας σχολικής μονάδας. 

7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες; 

Δεν συμφωνώ καθόλου με τις συγκρούσεις.. Κυρίως η διευθύντρια πρέπει να 

διαχειρίζεται τις συγκρούσεις με ηρεμία και να προσπαθεί να λύνει τα 

προβλήματα ή και να τα προλαμβάνει όπου αυτό είναι εφικτό. Εάν και 

εφόσον προκληθεί η σύγκρουση τότε ρόλος της είναι η διαλεύκανση και 

επίλυση όσο το δυνατόν πιο δίκαια το πρόβλημα που προέκυψε. 

 

8.Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των σχολείων 

και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας; 

Θεωρώ πως οι συγκρούσεις αυτές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία των 

σχολείων και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

καθώς τα παιδιά όντας το εξαγόμενο «προϊόν» αυτής της επιχείρησης λειτουργούν ως 

καθρέφτες της αντίστοιχης σχολικής μονάδας και επομένως η ανάπτυξη τους ή η 
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στασιμότητα τους είναι ανάλογη με το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των 

εκπαιδευτικών μεταξύ τους αλλά και της συνεργασίας τους γενικότερα. 

Γ. Ο ρόλος του προϊσταμένου στη σύγκρουση 

9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων; 

Πιστεύω πως όλα γίνονται γιατί υπάρχει εγωισμός και κυρίως καθόλου αμοιβαίες 

υποχωρήσεις. 

10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη των 

συγκρούσεων; 

Προσπαθώ να ηρεμήσω την κατάσταση και να μην οξύνω τις συγκρούσεις. Πρώτα 

από όλα θα μάθω την όλη κατάσταση θα ακούσω όλες τις πλευρές και έπειτα θα 

αποφασίσω και θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο δίκαιη μπορώ χωρίς να αδικήσω 

κάποιον από τους δύο. 

11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων; 

Θεωρώ πως ο ρόλος του προϊσταμένου είναι να αντιμετωπίζει ήρεμα τις συγκρούσεις 

και να μην οξύνει τις καταστάσεις. Με συζήτηση και αμοιβαίες υποχωρήσεις όλα 

λύνονται. 

12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε; 

Ναι, υπήρχαν. Ήρεμα και κυρίως ιδιαιτέρως, όχι μπροστά σε γονείς και τρίτους. Δεν 

μαρέσει να παίρνει μεγαλύτερη διάσταση το θέμα και αν είναι κάτι μονόπλευρο 

προσπαθώ να το λύσω ιδιαιτέρως με τον/την ίδια συνάδελφο. Η συζήτηση με λογικά 

επιχειρήματα είναι παραπάνω από θεμιτή.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 47 

Μορφωτικό επίπεδο: ΠΕ 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν τη πρόκληση των συγκρούσεων σε μία 

σχολική μονάδα προσχολικής αγωγής;  

2. Ποιες είναι οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες προσχολικής 

αγωγής; 

3. Ποιος είναι ο ρόλος του προϊσταμένου της προσχολικής αγωγής στη διαχείριση 

των συγκρούσεων; 

 

Κυρίως μέρος ερωτήσεων: 

Α. Οι συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων 

1. Παρατηρείται να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία; 

Ευτυχώς  μέχρι στιγμής όχι  πολύ συχνά. Αλλά δεν το θεωρώ και παράξενο το να 

υπάρχουν συγκρούσεις αφού μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν καθημερινή 

προστριβή μεταξύ τους για αρκετές ώρες την ημέρα και μπορεί να έρθουν για 

διάφορους λόγους σε αντιπαράθεση ή συγκρουση. 

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση; 

Θα έλεγα κυρίως ο ανταγωνισμός  ή το αίσθημα της αδικίας θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν ως αιτίες. 

3. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου; 

Με καυγάδες, φραστικές επιθέσεις ακόμα και «κουτσομπολιό» πίσω από την πλάτη 

του άλλου. 

4. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων ανάμεσα στο 

προσωπικό του σχολείου;  

Σίγουρα κάποια αδικία και κάποια επίδειξη δύναμης εις βάρος των συναδέλφων.  
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Β. Οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; 

Μπλοκάρει  και σταματά   την συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των 

συναδέλφων καθώς και δημιουργεί ένα αίσθημα κόπωσης και ψυχικής κούρασης των 

εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να μην γίνονται αποδοτικοί στην δουλειά τους αλλά 

και στην συμπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά. Αυτό με την σειρά του αντιστοιχεί 

σε μια υποβιβασμένη εικόνα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. 

6. Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, ποιες 

μπορεί να είναι αυτές; 

Συνήθως όχι. Οι συγκρούσεις δε βοηθούν τη συνεργασία αντιθέτων την εμποδίζουν 

και δημιουργούν ένα κλίμα καχυποψίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και 

γενικότερα το προσωπικό του σχολείου. Σπάνιες φορές λειτουργεί θετικά και αν αυτό 

γίνει τα θετικά αποτελέσματα θα φανούν μετά την πάροδο αρκετού χρονικού 

διαστήματος όπου θα έχει ξεχαστεί το όλο θέμα. 

7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες; 

Δε συμφωνώ με αυτές και πρέπει να λύνονται με διάλογο και θετική διάθεση για 

δίκαιη λύση και στις δύο πλευρές ακολουθώντας πάντα σωστές και έννομες λύσεις. 

8.Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των σχολείων 

και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας; 

Φορτίζουν αρνητικά τους εκπ/κούς που εμπλέκονται σε αυτή και προφανώς θα έχει 

αντίκτυπο στην διάθεσή τους για δημιουργικό έργο και μετέπειτα στην 

μεταδοτικότητα των γνώσεων στα παιδιά. 

Γ. Ο ρόλος του προϊσταμένου στη σύγκρουση 

9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων;  

Από τη ψυχρότητα ανάμεσά στους συναδέλφους και από την άρνησή τους να 

συνεργαστούν μαζί.  

10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη των 

συγκρούσεων; 

Αν επηρεάζει η σύγκρουση το σχολικό περιβάλλον τότε συζητάμε με τους εκπ/κούς 

ζητώντας τους να λύσουν την παρεξήγηση τονίζοντάς τους πως στον εργασιακό μας 

χώρο πρέπει να επικρατεί ένα κλίμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας με απώτερο 

στόχο την καλύτερη και σωστότερη γνώση των παιδιών καθώς και τα καλύτερα 

βιώματά τους στο σχολικό περιβάλλον. 

11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων;  
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Συζήτηση με τον καθένα χωριστά εκπ/κό αλλά και σε συζήτηση έπειτα με όλα τα 

μέλη που εμπλέκονται, για την προσπάθεια δικαιότερης λύσης για όλους. Χρειάζεται 

προσοχή, διακριτικότητα και σεβασμός στην προσωπικότητα καθενός 

12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε; 

Ναι,  το αντιμετώπισα με τους παραπάνω τρόπους όπως ανέφερα στο παραπάνω 

ερώτημα . 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 6 

Φύλο:Γυναίκα 

Ηλικία:56 

Μορφωτικό επίπεδο:ΠΕ 

Οικογενειακή κατάσταση:Έγγαμη (με 3 παιδιά) 

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν τη πρόκληση των συγκρούσεων σε μία 

σχολική μονάδα προσχολικής αγωγής;  

2. Ποιες είναι οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες προσχολικής 

αγωγής; 

3. Ποιος είναι ο ρόλος του προϊσταμένου της προσχολικής αγωγής στη διαχείριση 

των συγκρούσεων; 

 

Κυρίως μέρος ερωτήσεων: 

Α. Οι συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων 

1. Παρατηρείται να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία; 

Ναι υπάρχουν συχνά συγκρούσεις και οι περισσότερες έγκεινται στην χρήση 

εξουσίας απέναντι σε κάποιον άλλον συνάδελφο ακόμα και σχετικά με τις άδειες και 

τις αναπληρώσεις αυτών. 

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση; 

Μπορεί να είναι ο ανταγωνισμός  ή οι προσωπικές κόντρες που μπορεί να υπάρξουν 

καθώς ακόμη μπορεί να είναι και μια απλή ασυμφωνία χαρακτήρων, 

διαφορετικότητα μορφωτικού επιπέδου καθώς και οικονομικού. 

3. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου; 

Κυρίως με την αποφυγή μεταξύ των προσώπων που αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα, 

δεν μιλάνε μεταξύ τους ή αν μιλήσουν θα το κάνουν με ειρωνικό τρόπο. Υπάρχει 

ένας εκνευρισμός στην ατμόσφαιρα και στον τρόπο συμπεριφοράς τους. 

4. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων ανάμεσα στο 

προσωπικό του σχολείου; 
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Ο φόρτος εργασίας, τα προβλήματα που μπορεί κάποιος να φέρει από το σπίτι του , 

οικονομικά καθώς επίσης και η έλλειψη αλληλοστήριξης και βοήθειας από τους 

συναδέλφους του. 

Β. Οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; 

Υπάρχει ψυχρό κλίμα και σταματά η συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων. Δεν 

υπάρχει ευεργετικό κλίμα απόδοσης ως ομάδας και χάνεται η συνεργασία των μελών 

καθώς και η εκτίμηση και το αίσθημα ασφάλειας που θα μπορούσαν να είχαν καθώς 

πλέον όλα τα αντιμετωπίζουν με καχυποψία. 

6. Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, ποιες 

μπορεί να είναι αυτές; 

Δεν θα έλεγα πως υπάρχουν θετικές συνέπειες μετά από μια σύγκρουση καθώς 

διαταράσσονται τα ήρεμα νερά της σχολικής μονάδας προκαλώντας αναστάτωση σε 

όλα τα μέλη και ο καθένας με τον τρόπο του παύει να δουλεύει με τον ίδιο ρυθμό 

που είχε πριν, «ρίχνοντας» έτσι την ισχύ και την εικόνα που βγάζει προς τους γονείς 

και την τοπική κοινωνία που υπάρχει η σχολική μονάδα. 

7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες; 

Γενικά δεν είμαι υπέρ των συγκρούσεων και όταν αυτές προκύπτουν προτιμώ να μην 

μετέχω και να δω πως θα συμπεριφερθούν πρώτα οι εμπλεκόμενοι και μετά να δω 

πως μπορώ να δράσω. Σίγουρα πάντως υπάρχουν ανά διαστήματα συγκρούσεις και 

καλό είναι να φροντίζουμε για την επίλυση τους διότι η αγνόηση μιας σύγκρουσης 

μπορεί να επιφέρει χειρότερες επιπτώσεις και για τα ίδια τα εμπλεκόμενα μέρη αλλά 

και γενικότερα στην σχολική μονάδα. 

8.Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των σχολείων 

και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας; 

Όχι δεν έχουν. Φορτίζουν αρνητικά τους εκπ/κούς που εμπλέκονται σε αυτή αλλά 

από και πέρα δεν περνιέται αυτή η δυσάρεστη αίσθηση και στα παιδιά. Νομίζω ότι 

ένας εκπαιδευτικός που ξέρει να κάνει σωστά την δουλειά του μπορεί να κρατήσει τα 

όσο προβλήματα έχει έξω από την σχολική τάξη και να πράξει σωστά το έργο για το 

οποίο καλείται να κάνει. 

Γ. Ο ρόλος του προϊσταμένου στη σύγκρουση 

9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων;  

Από τη ψυχρότητα αναμεσά τους ή από την ενημέρωση από κάποιον εκπ/κό σε 

κάποιον άλλον δημιουργώντας έτσι το λεγόμενο «πηγαδάκι». 
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10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη των 

συγκρούσεων; 

Αν είναι προσωπικό θέμα δεν εμπλέκομαι. Αν επηρεάζει όμως το σχολικό 

περιβάλλον τότε συζητάμε με τους εκπ/κούς ζητώντας τους να το λύσουν ή αν δεν 

μπορούν να το αφήσουν έξω από την εργασία τους και να πράξουν ως σωστοί 

επαγγελματίες το έργο τους, αφήνοντας τα θέματα τους εκτός του εργασιακού-

σχολικού χώρου. 

11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων;  

Χρειάζεται προσοχή, διακριτικότητα και σεβασμός στην προσωπικότητα του 

καθενός και να μην πάρει η σύγκρουση μεγαλύτερη διάσταση. Προσπαθώ όσο 

γίνεται να το αφήσω να λυθεί από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους αλλά σε 

περίπτωση που το θέμα αφορά την ίδια την σχολική μονάδα τότε κάνω συνέλευση 

και καλώ και τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά μέλη ώστε να ακουστούν οι γνώμες όλων 

και να παρθεί μια σωστή και δίκαιη απόφαση. 

12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε; 

Όχι αλλά αν συνέβαινε θα το αντιμετώπιζα με τους παραπάνω τρόπους. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 52 

Μορφωτικό επίπεδο: ΑΕΙ 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο (2) παιδιά 

 

1. Παρατηρείται να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία; 

Το φαινόμενο των συγκρούσεων σε ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως στην 

προκειμένη περίπτωση το νηπιαγωγείο στο οποίο εργάζομαι ως προϊσταμένη, εδώ 

και δέκα χρόνια, είναι συχνό και με ποικίλες αιτίες. Ο λόγος είναι ότι στο 

συγκεκριμένο ίδρυμα συνυπάρχουν διάφοροι τύποι εκπαιδευτικών με διαφορετικό 

τόσο μορφωτικό επίπεδο όσο και συμπεριφορών, είναι φυσικό επακόλουθο να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να δημιουργούνται συχνές συγκρούσεις 

συναδελφικά. Θεωρώ πως πάντοτε σε μία ομάδα ατόμων οι συγκρούσεις είναι 

αναπόφευκτες, καθώς η συνεργασία και η καθημερινή τριβή των ανθρώπων, φέρνουν 

τα άτομα σε αντιπαλότητα και κρούσεις. 

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση; 

Οι αιτίες που ωθούν σε συγκρούσεις είναι ποικίλες. Όταν ένας προϊστάμενος 

συμπεριφέρεται με τελείως διαφορετικό τρόπο σε μια ομάδα υφισταμένων του, 

αυτόματα δημιουργούνται αντιπαλότητες μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, οι οποίες 

προϊονίζουν συγκρούσεις. Κάποιοι νιώθουν ευνοημένοι, κάποιοι αδικημένοι. Τα 

συναισθήματά τους έχουν αντίκτυπο στην διεκπεραίωση των καθηκόντων τους εντός 

και εκτός τάξης, καθώς μειώνεται το ενδιαφέρον, η απόδοσή τους και δημιουργείται 

μία «έχθρα» μεταξύ των εργαζομένων. 

Ακόμη, άλλη μία αιτία αποτελεί η ανάθεση καθηκόντων στους  

εκπαιδευτικούς. Αν ο προϊστάμενος, όπως για παράδειγμα εγώ, δεν κατανείμω δίκαια 

τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες στους συναδέλφους ή ακόμα αν ευνοήσω 

κάποιους με λιγότερες ευθύνες, τότε η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη. Για το 

λόγο αυτό η διανομή των καθηκόντων πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να αλλάζει 

παραδείγματος χάρη κάθε εβδομάδα ή και κάθε μήνα ούτως ώστε όλοι να περνάνε 

από όλα τα στάδια για να γνωρίζουν τους τρόπους λειτουργίας τους. 

Επιπλέον, μέσα σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα υπάρχουν αλλαγές. Αυτές μπορεί 

να είναι η εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών-νηπιαγωγών που είτε έχουν εμπειρία, είτε 

όχι, εντάσσονται στην ομάδα και δημιουργείται (όχι πάντα) μία σύγχυση για το λόγο 

ότι έχουν νέες ιδέες, αλλά οι παλαιότεροι δεν επιθυμούν να αλλάξουν την μέθοδό 

τους, είτε γιατί έχουν θέματα συμπεριφοράς, ευγένειας, σεβασμού στους 

παλαιότερους κ.α. ακόμη πολύ πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στα ωράρια και 
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κάποιοι να εργάζονται περισσότερες ώρες για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό 

επιφέρει με τη σειρά του μία αιτία σύγκρουσης μεταξύ των εκπαιδευτικών-

νηπιαγωγών. 

Οι πόροι που διαθέτει κάθε νηπιαγωγείο ξεχωριστά θεωρούνται 

περιορισμένοι, όπως και στο δικό μας νηπιαγωγείο υπάρχουν ελάχιστα 

οπτικοακουστικά μέσα και ψηφιακό υλικό, αλλά και οι υλικοτεχνικές υποδομές είναι 

φτωχές. Γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα παραπάνω ότι επηρεάζεται δραματικά η 

εύρυθμη λειτουργία του νηπιαγωγείου. Εξαιτίας αυτών των περιορισμών η διανομή 

των πόρων είναι δύσκολη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγκρούσεις, οι οποίες 

θα πρέπει να αποφευχθούν με την σωστή κατανομή προγράμματος.   

 Η επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας εργασιακής ομάδας, όπως ενός 

νηπιαγωγείου, αποτελεί και τον πιο βασικό παράγοντα ομαλής συμβίωσης και 

συνεργασίας. Όταν όμως αυτός βάλλεται και αρχίζει να φθίνει, όπως αρκετές φορές 

έχει συμβεί και στον δικό μας χώρο, λόγω έλλειψης ειλικρίνειας, ή κακής 

ανταλλαγής πληροφοριών ή εσφαλμένης κωδικοποίησης των μηνυμάτων, τότε 

ανεβαίνουν οι τόνοι στις συζητήσεις και εύλογα δημιουργούνται οι συγκρούσεις. 

 Τέλος θα ήθελα να αναφέρω ότι προβλήματα δημιουργούνται και σχετικά με 

τους στόχους που θέτει ο κάθε νηπιαγωγός ή η εκάστοτε ομάδα νηπιαγωγών. Το 

κάθε μέλος αυτής της ομάδας δεν εξετάζει τους συλλογικούς στόχους του 

νηπιαγωγείου και θέτει μεμονωμένους, οι οποίοι όμως βρίσκονται αρκετές φορές 

στον αντίποδα των συλλογικών στόχων κάτι το οποίο εμποδίζει την υλοποίηση των 

ατομικών του στόχων και δημιουργούνται συγχύσεις και συγκρούσεις. 

3. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου; 

 

Οι συγκρούσεις μεταξύ των νηπιαγωγών ή μεταξύ των νηπιαγωγών και διευθυντών 

εκδηλώνονται ποικιλοτρόπως. Για παράδειγμα η κακή συμπεριφορά του ενός 

απέναντι στον άλλον, όπως είναι ο εκνευρισμός, τα νεύρα, ο θυμός, τυχόν 

λογομαχίες, έριδες κ.α. Επίσης, μία σύγκρουση γίνεται αντιληπτή, όταν και οι δύο 

πλευρές επικεντρώνονται σε αυτήν και δεν ασχολούνται με τα καθήκοντά τους και 

τους καθημερινούς στόχους τους. Η αδιαφορία, η κακή συμπεριφορά απέναντι σε 

συναδέλφους, η αγένεια, η μη οργάνωση των μαθημάτων στην αίθουσα είναι μερικοί 

από τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνονται οι υπόλοιποι συνάδελφοι τυχόν 

συγκρούσεις. 

 

4. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων ανάμεσα 

στο προσωπικό του σχολείου; 

 

Μία σύγκρουση μπορεί να εκδηλωθεί άμεσα, όταν δεν υπάρχουν πολλά 

οπτικοακουστικά μέσα, ούτε οργάνωση σε πρακτικά ζητήματα αλλά και σε θέματα 

λήψης αποφάσεων, υπάρχει κακή συμπεριφορά, έλλειψη ευθύτητας και ειλικρίνειας. 

Για το λόγο ότι συνεργάζονται διαφορετικά άτομα, εντός της σχολικής μονάδας, που 

έχουν ποικίλες συμπεριφορές, πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση. Μία ακόμη 
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αφορμή για την έναρξη των συγκρούσεων, μπορεί να είναι και λόγοι εκδήλωσης 

συμπάθειας, κάτι το οποίο κάποιος συνάδελφος δεν το εγκρίνει και έρχεται σε 

σύγκρουση μαζί του. 

 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; 

Σαφώς και υπάρχουν αρνητικές συνέπειες που οφείλονται στις συγκρούσεις των 

μελών της σχολικής μονάδας και επηρεάζουν τόσο τα παιδιά όσο και το κλίμα 

μεταξύ των εργαζομένων. Μερικές από αυτές είναι η εχθρότητα, η δυσπιστία μεταξύ 

των μελών, η έλλειψη εμπιστοσύνης, ο θυμός. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

τους εαυτούς τους αδικημένους, είναι καχύποπτοι, κατηγορούν τους άλλους και όχι 

τον ίδιο τους τον εαυτό για το πού έσφαλλαν και ποιοι ήταν οι λόγοι που τους 

ώθησαν σε αυτή την σύγκρουση. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η παραγωγικότητα, 

επικεντρώνονται στη επίλυση της εκάστοτε σύγκρουσης και χάνουν την ουσία και 

τον στόχο του έργου τους, που πρέπει να επικεντρώνεται στην επιμόρφωση των 

παιδιών. Αποτέλεσμα αυτού, είναι η δημιουργία ενός αρνητικού κλίματος, χάνεται η 

επικοινωνία και η συνεργασία. 

6. Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, 

ποιες μπορεί να είναι αυτές; 

Θεωρώ πως μία σύγκρουση εντός της σχολικής μονάδας μπορεί να έχει θετικές 

συνέπειες, αν και εφόσον την διαχειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο ο εκάστοτε 

προϊστάμενος ή οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Όσο πιο γρήγορα γίνει αντιληπτή τόσο πιο 

έγκαιρα θα βρεθούν και οι κατάλληλες λύσεις και προτάσεις, ώστε να εξομαλυνθεί η 

κατάσταση. Ο διάλογος είναι το κύριο μέσον για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. 

Ακόμη, θα πρέπει παρά τις συγκρούσεις, είτε οι ομάδες, είτε τα μέλη να προσπαθούν 

να βρουν λύσεις οι οποίες θα είναι συμφέρουσες και για τις δύο πλευρές, με 

αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας στην οποία με αυτόν τον 

τρόπο αναπτύσσεται το κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης. 

7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες; 

Θεωρώ πως είναι φυσιολογικό να υπάρχουν συγκρούσεις στις σχολικές μονάδες και 

απολύτως κατανοητό αν λάβουμε υπόψιν τις αιτίες που προαναφέρθηκαν παραπάνω. 

Η άποψή μου είναι πως όταν πρόκειται για υφιστάμενες συγκρούσεις καλό θα είναι 

να μην μεταφέρονται σε όλο τον εργασιακό χώρο και σε όλα τα μέλη της σχολικής 

μονάδας, αλλά να περιορίζονται μεταξύ των προϊσταμένων, διότι με αυτόν τον τρόπο 

δεν θα αναμειχθούν άλλα μέλη και δεν θα διευρυνθούν οι συγκρούσεις. Όταν και εάν 

υπάρξουν τέτοιες συγκρούσεις στο νηπιαγωγείο μας προσπαθώ να τις αντιμετωπίζω 

με ψυχραιμία και διάλογο. Η βασική θέση που κρατάω είναι ουδέτερη, ούτως ώστε 

να μην υπάρξουν περαιτέρω εντάσεις, αναζητώντας πρωτίστως την αιτία της 

σύγκρουσης και έπειτα την επίλυσή της. 
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8. Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των 

σχολείων και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας; 

Κατά την άποψή μου, οι συνέπειες των συγκρούσεων είτε μεταξύ των μελών-

εκπαιδευτικών, είτε μεταξύ των προϊσταμένων έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των 

σχολείων και κυρίως στη μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

ιδιαιτέρως όταν οι συνέπειες έχουν αρνητικό χαρακτήρα. Μειώνεται η 

παραγωγικότητα του νηπιαγωγού κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παύει να 

είναι ευρηματικός καθώς είναι επικεντρωμένος στην επίλυση ή μη της σύγκρουσης 

με άλλον συνάδελφο του ή με τον προϊστάμενο, έχει άγχος, στρες, θυμό, δεν έχει 

καθόλου ενέργεια, έχει ξεχάσει τους στόχους του, καθώς έχει απορροφηθεί στην 

δυσαρμονία που υπάρχει εντός της σχολικής μονάδας. Αναμενόμενος δέκτης όλων 

των παραπάνω είναι τα ίδια τα παιδιά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνεννόηση 

μέσα στην αίθουσα, ηρεμία, τάξη, αντιθέτως μόνο φωνές και ένα κλίμα πολύ 

δυσάρεστο και ακατάλληλο για τα παιδιά. Θεωρώ πως η κύρια λειτουργία ενός 

εκπαιδευτικού είναι να μαθαίνει στα παιδιά και να δημιουργεί ένα οικείο περιβάλλον 

γι’ αυτά, αυτός θα πρέπει να είναι ο βασικός στόχος του και οποιοδήποτε πρόβλημα-

σύγκρουση τυγχάνει να υπάρξει μέσα στην σχολική μονάδα καλό θα ήταν για την 

εύρυθμη λειτουργία της να βρίσκεται πάντα εκτός τάξης.  

9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων; 

Δυστυχώς όπως προείπα είναι αναπόφευκτο και φυσικό επακόλουθο να υπάρξουν οι 

συγκρούσεις, οι οποίες όσο διακριτικές κι αν επιθυμούν τα μέλη αυτής να τις 

κρατήσουν, πάντοτε θα έρθουν στην επιφάνεια, δημιουργώντας προβλήματα εντός 

του νηπιαγωγείου. Οι τρόποι που αντιλαμβάνομαι την ύπαρξη τέτοιων συγκρούσεων 

είναι ποικίλοι. Όπως για παράδειγμα, η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών 

αρχίζει να φθίνει, υπάρχει μία αδιαφορία ως προς την υλοποίηση των καθημερινών 

στόχων που έχουν τεθεί σε κάθε τμήμα, αλληλοκατηγορούνται και εύκολα 

καταλογίζουν ευθύνες χωρίς σκέψη σε συναδέλφους τους. Οι ανωτέρω συμπεριφορές 

που άλλοτε είναι εμφανείς και άλλοτε όχι, αποκαλύπτουν εύκολα τις τυχόν έριδες ή 

συγκρούσεις που προκύπτουν εντός του νηπιαγωγείου και πράττω αναλόγως. 

10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη 

των συγκρούσεων; 

Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό να υπάρχουν εντάσεις και συγκρούσεις εντός της 

σχολικής ομάδας, καθώς ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και έχει τη δική του 

προσωπικότητα, τα πιστεύω του και ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Δεδομένου ότι εντός του νηπιαγωγείου πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα ευχάριστο και 

μία φυσιολογική ροή των καθηκόντων του καθενός, ως προϊσταμένη εάν αντιληφθώ 

την ύπαρξη σύγκρουσης προσπαθώ να φερθώ με σύνεση και ηρεμία, χωρίς να 

δημιουργήσω περαιτέρω εντάσεις μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Επικεντρώνομαι 
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στην αιτία του εκάστοτε προβλήματος και καλώ και τις δύο πλευρές, ώστε να 

εκθέσουν τα επιχειρήματά τους. Εν συνεχεία, με διάλογο και ερωτοαπαντήσεις 

προσπαθώ να λήξω την όποια παρεξήγηση ή σύγκρουση υπάρχει, χωρίς να 

αναστατωθεί το υπόλοιπο προσωπικό ή τα παιδιά ή ακόμα και οι γονείς. Εάν το 

πρόβλημα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, συγκαλώ το συμβούλιο των καθηγητών, 

ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. 

11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων; 

 Ως προϊσταμένη του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου θα πρέπει να είμαι σε θέση να 

διαχειριστώ και να αντιμετωπίσω κάθε δυσκολία ή σύγκρουση εντός αυτού. Για το 

λόγο αυτό προσπαθώ να είμαι δίκαιη, να σέβομαι την άποψη των συναδέλφων μου, 

να αναθέτω κατά το δυνατόν ισομερώς τα κοινά καθήκοντα και στόχους στους 

συναδέλφους μου. Για να αποφύγω τυχόν συγκρούσεις και προπαντός διαφωνίες 

μεταξύ τους, κρατώ μία ουδέτερη στάση και ήπιους τόνους συζήτησης, διότι με το 

διάλογο μπορούν να βρεθούν σχεδόν πάντα λύσεις.   

12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε; 

Προσφάτως υπήρξε μία σύγκρουση μεταξύ εμού και μίας συναδέλφου. Όπως 

προανέφερα υπάρχει έλλειψη οπτικοακουστικών μέσων στο νηπιαγωγείο γεγονός 

που δημιουργεί εντάσεις. Μία από τις εκπαιδευτικούς χρησιμοποίησε την τηλεόραση 

στο μάθημά της, ενώ ταυτοχρόνως την χρειαζόταν και άλλη μία συνάδελφος την ίδια 

στιγμή και εφόσον δεν μπορούσε να την χρησιμοποιήσει άλλαξε το πρόγραμμά της 

και πέρασε στο μάθημα της μουσικής για να τα απασχολήσει έως ότου τελειώσει η 

συνάδελφος. Προσωπικά δεν γνώριζα για την αλλαγή προγράμματος καθώς δεν με 

ενημέρωσε κανείς. Όταν το αντιλήφθηκα, ήρθα σε σύγκρουση μαζί της, καθώς 

έπρεπε να με είχε ενημερώσει για τυχόν αλλαγές του προγράμματος, διότι κάθε μέρα 

υπάρχουν ορισμένοι στόχοι που πρέπει να τηρούνται και όχι να παίρνει 

πρωτοβουλίες μόνη της χωρίς να το εγκρίνω. Όταν την κάλεσα στο γραφείο μου, η 

ίδια μου εξήγησε τους λόγους που συνέβη η αλλαγή στο πρόγραμμα και με διάλογο 

και συζήτηση ξεπεράσαμε από κοινού την σύγκρουση που είχε αρχίσει να 

δημιουργείται και γρήγορα επικράτησε ένα ευχάριστο κλίμα στο νηπιαγωγείο. Όντας 

προϊσταμένη επιθυμώ να γνωρίζω ανά πάσα ώρα και στιγμή τυχόν αλλαγές ή 

συγκρούσεις ή διαφωνίες συμβαίνουν εντός της σχολικής μονάδας, ώστε να ενεργώ 

όσο πιο γρήγορα μπορώ για να μην παίρνουν μεγάλες διαστάσεις και δημιουργούνται 

κι άλλα προβλήματα. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 8 

Φύλο:Γυναίκα 

Ηλικία:43 

Μορφωτικό επίπεδο: ΠΕ, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο (2) παιδιά 

 

1. Παρατηρείται να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία; 

Όσο αναφορά την συγκεκριμένη σχολική μονάδα στην οποία εργάζομαι οι 

συγκρούσεις δεν συμβαίνουν σε συχνό επίπεδο αλλά όταν συμβαίνουν είναι ομαλές 

και λύνονται με την συζήτηση. 

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση; 

Σίγουρα μια βασική αιτία μπορεί να είναι η διαφορά απόψεων, η διαφορά του τρόπου 

αντιμετώπισης συγκεκριμένων καταστάσεων και σίγουρα μπορεί να είναι η ένταση 

που δημιουργείται από πιέσεις γονέων αλλά και από δύσκολους χειρισμούς παιδιών. 

3. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου; 

 

Οι συγκρούσεις μεταξύ του προσωπικού εκδηλώνονται μέσω των «κλικών» και 

μέσω σχηματισμού «ομάδων» όπου στην ουσία χαρακτηρίζει ο ένας τον άλλον με 

αρνητικά σχόλια πίσω από την πλάτη του. Υπάρχει επικοινωνία με τα μάτια, με 

νεύματα ή ακόμη και με ειρωνικά σχόλια εις βάρους κάποιου. Δεν είναι καλή η 

ατμόσφαιρα που δημιουργείται. 

 

4. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων ανάμεσα 

στο προσωπικό του σχολείου; 

 

Μία σύγκρουση μπορεί να εκδηλωθεί άμεσα,όταν δεν υπάρχουν πολλά 

οπτικοακουστικά μέσα, ούτεοργάνωση σε πρακτικά ζητήματα αλλά και σε θέματα 

λήψης αποφάσεων, υπάρχει κακή συμπεριφορά, έλλειψη ευθύτητας και ειλικρίνειας. 

Για το λόγο ότι συνεργάζονται διαφορετικά άτομα, εντός της σχολικής μονάδας,που 

έχουν ποικίλες συμπεριφορές,πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση. Μία ακόμη 

αφορμή για την έναρξη των συγκρούσεων, μπορεί να είναι και λόγοι εκδήλωσης 

συμπάθειας, κάτι το οποίο κάποιος συνάδελφος δεν το εγκρίνει και έρχεται σε 

σύγκρουση μαζί του. 

 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; 
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Χάνεται η συνοχή μιας σχολικής μονάδας αλλά και η αίσθηση ως ομάδας και αυτό 

το κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης που θα έπρεπε να προβάλλεται προς τα έξω 

έτσι ώστε και οι γονείς να εμπιστευτούν το συγκεκριμένο σχολείο έτσι ώστε να 

φοιτήσουν τα παιδιά τους. Αυτό ίσως είναι η βασικότερη αρνητική συνέπεια των 

συγκρούσεων.  

6. Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, 

ποιες μπορεί να είναι αυτές; 

Σίγουρα οποιαδήποτε σύγκρουση αν μετά συζητηθεί μπορεί να επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα μέσα από την πρόταση συγκεκριμένων λύσεων κα την υλοποίηση 

τους έτσι ώστε να επέλθει η πρόοδος της σχολικής μονάδας μέσω της αντιμετώπισης 

συγκεκριμένων προβλημάτων τα οποία μπορεί να έχουν οδηγήσει σε σύγκρουση. 

Και σίγουρα μια σύγκρουση μπορεί να «δέσει» στην ουσία να βοηθήσει στην συνοχή 

της εκπαιδευτικής ομάδας. 

7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες; 

Σίγουρα κάποιες συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. Καλούνται σε μια μονάδα να 

εργαστούν διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές πεποιθήσεις ακόμα και με 

διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας ή απόψεων αναφορικά με την διδασκαλία. Έτσι 

βλέπουμε συχνά τις καταστάσεις από διαφορετικές οπτικές γωνίες και έτσι 

οδηγούμαστε σε σύγκρουση. Το θέμα είναι το πώς κάθε μια σχολική μονάδα θα 

εκμεταλλευτεί την σύγκρουση που μπορεί να προκύψει και πως θα επέλθει η επίλυση 

αυτής. 

 

 

8.Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των 

σχολείων και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας; 

Ειδικά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μιμούνται πολύ τους ενήλικες οπότε 

ουσιαστικά γινόμαστε καθρέφτες τους και ακόμα και καθρέφτες της ίδιας μας της 

ψυχολογίας. Άρα αν αφήσουμε την σύγκρουση αυτή να περάσει και στα παιδιά 

σίγουρα θα έχει ευρύτερο αντίκτυπο και στην λειτουργία του σχολείου και στην 

μάθηση των παιδιών. 

9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων; 

Η έναρξη για μια σύγκρουση ίσως ξεκινά με μια απλή διαφωνία, με μια διαφορά 

απόψεων και όχι απαραίτητα με μια έντονη λεκτική σύγκρουση. Μπορεί να υπάρξει 

σύγκρουση δηλαδή και χωρίς έντονους διαπληκτισμούς. 
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10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη 

των συγκρούσεων; 

Σίγουρα να καλέσω τα μέλη που ουσιαστικά εμπλέκονται στην σύγκρουση ώστε να 

συζητήσουμε  όλοι μαζί να δούμε τι είναι αυτό που τους οδήγησε εκεί και να 

βρεθούν κοινές λύσεις και μετά αν είναι κάτι που αφορά την ευρύτερη σχολική 

μονάδα να συζητηθεί από όλους τους εκπαιδευτικούς του συλλόγου και σίγουρα και 

εγώ πριν φωνάξω τα μέλη της εμπλεκόμενης ομάδας να έχω «ψάξει» για την όλη 

κατάσταση ώστε να μπορέσω να καταλάβω όσο καλύτερα μπορώ τα άτομα αλλά και 

τους λόγους ενέργειάς τους και να αποτρέψω εάν αυτό είναι εφικτό μια χειρότερη 

σύγκρουση για να επέλθει η επίλυση και η ομαλή συνεργασία μεταξύ των μελών εκ 

νέου. 

11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων; 

Ως προϊσταμένη του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου σίγουρα δεν είναι παθητική αλλά 

σίγουρα αυτό που προσπαθώ πάντα είναι τα ίδια τα άτομα που δημιούργησαν τις 

συγκρούσεις να έχουν από μόνοι τους και τις λύσεις άρα θα έλεγα περισσότερο 

καθοδηγητικός ο δικός μου ρόλος καθώς και συμβουλευτικός. Σίγουρα αν δω ότι δεν 

υπάρχει επίλυση της σύγκρουσης τότε μπορεί να αναλάβω και πιο δραστικό ρόλο.  

12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε; 

Δεν θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής έχω κληθεί  ή έχω αναγκαστεί ουσιαστικά να μετέχω 

σε κάποια κατάσταση σύγκρουσης. Προσπαθώ τις διαφωνίες και τις όποιες 

συγκρούσεις να τις λύσω πριν φτάσουν σε μία ανεξέλεγκτη κατάσταση 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 9 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία:  52 

Μορφωτικό επίπεδο:  Ανώτατη Εκπαίδευση 

Οικογενειακή κατάσταση:  Έγγαμη με παιδί 

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

4. Ποιές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν τη πρόκληση των συγκρούσεων σε μία 

σχολική μονάδα προσχολικής αγωγής;  

Διαφορετικές αντιλήψεις των νηπιαγωγών στην οργάνωση και λειτουργία του 

νηπιαγωγείου, διαπροσωπικές συγκρούσεις λόγω διαφορετικών 

προσωπικοτήτων που δε δέχονται να συνεργαστούν, γονείς που δύσκολα 

δέχονται απόψεις της σχολικής κοινότητας. 

 

5. Ποιες είναι οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες προσχολικής 

αγωγής; 

Έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας 

αλλά και σε γονείς και στα παιδιά.  Έλλειψη ηρεμίας σε όλη την εκπαιδευτική 

μονάδα και σε όσους εμπλέκονται σε αυτή, λανθασμένες αποφάσεις, αργοπορία 

στη διεκπεραίωση λειτουργικών θεμάτων, ακόμη και δυσκολίες στο 

εκπαιδευτικό έργο. 

 

6. Ποιος είναι ο ρόλος του προϊσταμένου της προσχολικής αγωγής στη διαχείριση 

των συγκρούσεων; 

Καλός ακροατής όλων όσων εμπλέκονται στις συγκρούσεις, διαμεσολαβητής 

στη συζήτηση, να εξετάζει τις παραμέτρους όλων όσων έχουν ακουστεί, να 

διατηρεί ψυχραιμία και ηρεμία, να καθοδηγεί αφήνοντας απέξω διαπροσωπικές 

σχέσεις με γνώμονα το συμφέρον της σχολικής μονάδας, όταν χρειαστεί να 

παίρνει δραστικά μέτρα καταμερίζοντας ο ίδιος υποχρεώσεις που καθυστερούν 

να πραγματοποιηθούν, κυρίως όμως ήρεμος και ψύχραιμος, χωρίς βιαστικές 

ενέργειες και αποφάσεις. 

 

Κυρίως μέρος ερωτήσεων: 

Α. Οι συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων 

1. Παρατηρείται να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία; 
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Προσωπικά εργάζομαι σε μονοθέσιο νηπιαγωγείο, οπότε οι συγκρούσεις που έχω να 

αντιμετωπίσω έχουν να κάνουν με τις διαπροσωπικές σχέσεις των νηπίων και 

κάποιες, ελάχιστες όμως φορές με γονείς.  Οι συγκρούσεις των παιδιών σε αυτή την 

ηλικία είναι αναμενόμενες και λύνονται μέσα από συζητήσεις και όρια, ενώ σε γονείς 

τις περισσότερες φορές αρκεί να ακούσεις και να συμμεριστείς το πρόβλημα που έχει 

προκύψει.  Ωστόσο εκτός τις συγκρούσεις των παιδιών στη σχολική μονάδα που 

εργάζομαι τα τελευταία 7 χρόνια οι συγκρούσεις είναι μηδαμινές. 

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση; 

Μπορεί να ξεκινάει από την κακή διάθεση ενός από τους εμπλεκόμενους, τη λάθος 

ερμηνεία κάποιων πραγμάτων που οδηγούν στην παρεξήγηση άνευ λόγου, το λάθος 

χειρισμό -κατά την προσωπική γνώμη- κάποιου σε κάποια κατάσταση, τις 

προσωπικές του απόψεις πάνω σε ένα θέμα….. 

3. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου; 

Στις ήπιες συγκρούσεις με απλές παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων, στις πιο 

σημαντικές με φωνές και άρνηση να δεχτούν ή να εκτελέσουν καθήκοντα, με 

«πικρόχολα» σχόλια σε συναδέλφους, με απομάκρυνση από τα καθήκοντα της 

σχολικής κοινότητας, με προσωπικές απειλές…. 

4. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων 

ανάμεσα στο προσωπικό του σχολείου; 

Η διαφορετική άποψη και αντίληψη σε κάποιο θέμα, η εμμονή κι επιμονή σε 

προσωπικές απόψεις, συνδικαλιστικές διαφορές που αφορούν θέματα εργασίας, 

άσχημες διαπροσωπικές σχέσεις για άλλους λόγους που έχουν αντίκτυπο την 

έργασία. 

Β. Οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα;; 

Η έλλειψη ηρεμίας, η έλλειψη συνεργασίας, η δυσκολία κάποιες φορές να γίνουν 

πράγματα ακόμη και σε πρακτικό επίπεδο, άσχημο εργασιακό κλίμα, επιπτώσεις 

ακόμα και στη λειτουργία της  τάξης  και στο κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στα 

παιδιά αλλά και στο σύλλογο γονέων. 

6.  Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, 

ποιες μπορεί να είναι αυτές; 

Ακούονται διαφορετικές απόψεις και παρουσιάζονται διαφορετικές οπτικές ακόμα 

και λύσεις σε προβλήματα, βασική ωστόσο προϋπόθεση για να λειτουργήσουν θετικά 

είναι να ακουστούν με σεβασμό και να συζητηθούν δημοκρατικά μέσα στη σχολική 

μονάδα. 
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7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες; 

Δυστυχώς στη δική μου σχολική μονάδα δεν υπάρχουν συγκρούσεις, όπως ανέφερα 

παραπάνω.   Θεωρώ ωστόσο ότι όπου υπάρχουν το πιο σημαντικό είναι η καλή 

ακρόαση και η ήρεμη συζήτηση γιατί θεωρώ ότι αρκετές από αυτές έχουν να κάνουν 

με διαπροσωπικές σχέσεις και λιγότερο με θέματα που πραγματικά απασχολούν τη 

σχολική μονάδα. 

8.Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των σχολείων 

και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας; 

Εννοείται, όταν το κλίμα δεν είναι καλό σε ένα εργασιακό χώρο αναπόφευκτα 

επηρεάζονται όλοι όσοι συμμετέχουν, ενήλικες και ανήλικοι.  Ο ήρεμος δάσκαλος 

λειτουργεί στην τάξη του διαφορετικά από έναν δάσκαλο που βρίσκεται συνεχώς σε 

συγκρούσεις, ψυχοφθόρο αρχικά για τον ίδιο αλλά  και για τα παιδιά. 

Γ. Ο ρόλος του προϊσταμένου στη σύγκρουση 

9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων; 

Διαφορετικές απόψεις, διαφορετικός τρόπος έκφρασης, διαφορετική αντιμετώπιση 

των προβλημάτων, διαφορετικές προσωπικότητες. 

10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη των 

συγκρούσεων; 

Ακούω προσεκτικά όλους τους εμπλεκόμενους, αποφεύγω να πάρω προσωπικά το 

μέρος κάποιου από τους εμπλεκόμενους, προωθώ μια συζήτηση μεταξύ τους, ζητώ 

αμοιβαίες υποχωρήσεις για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, στις πολύ δύσκολες 

καταστάσεις αναγκάζομαι να καταμερίσω αρμοδιότητες, βασικό ωστόσο είναι να 

αποτρέψω άλλες συγκρούσεις. 

11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων; 

Ο καλύτερος τρόπος θεωρώ είναι ο σεβασμός της κάθε απόψης και ο διάλογος. 

12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε; 

Δυστυχώς ελάχιστες φορές βρέθηκα σε αυτή τη θέση.  Φρόντισα πάντα να είμαι 

καλή ακροάτρια, αποστασιοποιημένη από προσωπικές σχέσεις, ήρεμη και 

προσπαθώντας να κατευνάσω πνεύματα θέτοντας ως προτεραιότητα την 

«αναγκαστική» συνεργασία που εκ των πραγμάτων υπάρχει μέσα σε μία σχολική 

μονάδα. 

 



135 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 56 

Μορφωτικό επίπεδο: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (2 παιδιά)  

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν τη πρόκληση των συγκρούσεων σε μία 

σχολική μονάδα προσχολικής αγωγής;  

2. Ποιες είναι οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες προσχολικής 

αγωγής; 

3. Ποιος είναι ο ρόλος του προϊσταμένου της προσχολικής αγωγής στη διαχείριση 

των συγκρούσεων; 

 

Κυρίως μέρος ερωτήσεων: 

Α. Οι συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων 

1. Παρατηρείται να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία; 

Ναι υπάρχουν γιατί υπάρχουν θέματα στα οποία πρέπει να αντιπαρατεθούν ή να 

συμπέσει η ίδια επιθυμία ως προς το μοίρασμα των τάξεων , την πραγματοποίηση 

εκδρομών , ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα. 

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση; 

Οι αιτίες κυρίως είναι το πρόγραμμα, το μοίρασμα των τάξεων καθώς και 

ασυνεννοησία ή έλλειψη θέλησης και συνεργασίας μεταξύ τους αλλά αυτό 

παρατηρείται σπανιότερα. 

3. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου; 

Με επίθεση προσωπική, πολλές φορές και λεκτική καθώς έχει πάρει και μεγαλύτερες 

διαστάσεις φτάνοντας ακόμη και σε δικαστική διαμάχη. Όλα γίνονται με υπόγειο 

τρόπο και μυστικό καθώς ίσως και με ειρωνικό τόνο ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου δημιουργώντας έτσι μια άσχημη ατμόσφαιρα. 

4. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων ανάμεσα στο 

προσωπικό του σχολείου;  



136 
 

Κυρίως η διεκδίκηση της ίδιας τάξης εάν και υπάρχει λύση σε αυτό αλλά συνήθως 

συμβαίνει, η αντιπαράθεση μεταξύ του προσωπικού για «άγνωστους» λόγους ή 

λόγους που δεν θέλουν να φέρουν στην επιφάνεια όπως π.χ. μία προσωπική 

αντιπαράθεση. Η πυροδότηση μπορεί να γίνει ακόμη και με μια απλή απάντηση μιας 

ερώτησης κυρίως με ειρωνικό τόνο. Αν κάτι προ υπάρχει τότε σίγουρα κάποια 

στιγμή θα φανεί και θα βγει στην επιφάνεια κυρίως με μια λεκτική αντιπαράθεση. 

Μου έχει τύχει να χωρίσω εκπαιδευτικούς που τραβούσε η μία τα μαλλιά της άλλης. 

Β. Οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; 

Αρνητικές συνέπειες είναι επειδή βρίσκονται πολλές ώρες στον ίδιο χώρο να μην 

μιλάνε μεταξύ τους, να μην λένε καλημέρα, να διασπείρουν πιθανότατα και ψευδείς 

ειδήσεις και το θέμα γίνεται πολύ πιο σοβαρό- αρνητικό όταν φτάσει στα αυτιά των 

γονέων. Εκεί δημιουργείται αρνητική εικόνα τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο κ για 

την ίδια την σχολική μονάδα. 

6. Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, ποιες 

μπορεί να είναι αυτές; 

Θετικές συγκρούσεις από την δική μου την εμπειρία δεν μπορώ να εκφέρω διότι δεν 

έχουν συμβεί. Ωστόσο θα μπορούσε μια σύγκρουση να είναι θετική εφόσον 

διαχειριστεί σωστά την κρίση η προϊστάμενη η οποία καλείται να την διαχειριστεί. 

Σε επίπεδο προϊστάμενης αρχής να την διαχειριστεί σωστά ώστε να μην φτάσει να 

γίνει ξεκατίνιασμα στον σύλλογο των διδασκόντων αλλά και γενικότερα στην 

ευρύτερη σχολική κοινότητα. Θετική θα είναι αν η σύγκρουση απομονωθεί και δεν 

πάρει μεγαλύτερη έκταση. Το ζητούμενο είναι η επιχειρηματολογία. 

7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες; 

Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει σε ό,τι γίνεται η ενημέρωση της 

προϊσταμένης και του διδακτικού προσωπικού, να τοποθετούνται οι απόψεις όλων 

των μελών πάνω στο θέμα που προκύπτει ή ακόμη και των δύο συναδέλφων που 

συγκρούονται και να μην «βγάζουν την ουρά τους απ’έξω» και θα πρέπει να υπάρχει 

επιχειρηματολογία αλλά θα πρέπει αυτή να είναι σύννομη δηλαδή μέσα σε ένα 

νομικό πλαίσιο το οποίο δίνει η πολιτεία είτε αφορά τα χρόνια προϋπηρεσίας ενός 

εκπαιδευτικού είτε αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα. Να υπάρχει δηλαδή μια ισονομία 

και μια σωστή επιχειρηματολογία, να εγκαλείται αυτός που υφίσταται το πρόβλημα 

ενώπιον όλων και να τοποθετούνται έπειτα οι συνάδελφοι, ούτως ώστε να προσέχει 

να μην είναι δηλαδή προσωπικό και διμερές το θέμα. Να μην εχθροποιούνται οι 

συνάδελφοι μεταξύ τους.   

8.Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των σχολείων 

και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας; 
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Έχουν διότι αν ο άλλος θέλει να αναλάβει ένα συγκεκριμένο τμήμα και έχει 

κολλήσει σε αυτό (επειδή μπορεί να βρίσκεται το παιδί του για παράδειγμα) και 

πάρει ένα τμήμα που δεν επιθυμεί, κατά την κρίση μου δεν θα έχει τον ίδιο ζήλο, την 

ίδια όρεξη να διδάξει. Βέβαια η άποψη μου εδώ είναι να περνάν όλοι από όλα τα 

πόστα (job-rotating)για  να γνωρίζουν όλα τα τμήματα εφόσον αυτό γίνεται εφικτό. 

Γ. Ο ρόλος του προϊσταμένου στη σύγκρουση 

9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων; 

Εκτός από το έντονο παρασκήνιο που υπάρχει, δεν μιλιούνται και εκεί που 

εκδηλώνονται είναι όταν συγκληθεί μια συνέλευση του διδακτικού προσωπικού, εκεί 

φαίνεται πεντακάθαρα και από τα βλέμματα αλλά και από το ύφος που έχει ο 

καθένας/καθεμία. Δεν τους μαζεύει κανένας. 

10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη των 

συγκρούσεων; 

Η πρώτη κίνηση που κάνει η διεύθυνση είναι να τον βάλεις στην ημερήσια διάταξη, 

υπάρχει μια έννομη διαδικασία, αναρτά το θέμα, ενημερώνει την συνάδελφο ότι 

προέκυψε ένα θέμα, ενημερώνονται έπειτα οι συνάδελφοι και έρχονται 

προετοιμασμένοι για το θέμα και γίνεται η συνέλευση. Δηλαδή να μην γίνει θέμα 

προσώπων αλλά να γίνει θέμα της κοινότητας (σχολικής). 

11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων; 

Πάντα συμβουλεύομαι την ισχύουσα σχολική νομοθεσία που επικρατεί και όταν θα 

πάω να εισηγηθώ του θέματος θα πατήσω πάνω σε αυτήν την νομοθεσία για να πω 

στον συνάδελφο εάν και εφόσον είναι σύννομος. Να υπάρχουν πάντοτε λογικά 

επιχειρήματα και από τις δύο μεριές. Προσπαθώ να δημιουργώ διάλογο και των 

εμπλεκομένων αλλά και όλων των συναδέλφων, αν και λόγω εμπειρίας όσες φορές 

μου έχει τύχει ο διάλογος δεν ίσχυσε διότι ένας από τους δύο πάντα πίστευε ότι είχε 

δίκιο. Όταν το θέμα είναι πολύ μεγάλο μπορεί να φτάσει μέχρι και στα δικαστήρια 

και πήρε σε όλους μας επτά χρόνια. 

12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε; 

Ναι υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες τοποθετήθηκα καθαρά και το αποτέλεσμα ήταν 

να γίνει μετά προσωπική, δική μου υπόθεση, έφυγε από την σχολική κοινότητα και 

έγινε μεταξύ εμού και της συγκεκριμένης που είχε το θέμα. Η πεποίθηση που έχω 

πάντα είναι ότι επειδή η διεύθυνση απευθύνεται προς όλους, θα πρέπει εάν υπάρχει 

αντιπαράθεση ακόμη και προσωπική δική μου με την συμπεριφορά του συναδέλφου 

να δείξω μια κατανόηση και να το λύσω όσο πιο συνετά μπορώ, διαφορετικά να 

πάρει η σύγκρουση μεγαλύτερες διαστάσεις και να «φύγει» από τα δικά μου χέρια σε 

ανώτερα. Μπορεί η συνάδελφος μετά από αυτό τον διαπληκτισμό να μην μου μιλά, 

να καταστραφούν οι σχέσεις μας, να μην με συμπαθεί, να μην της αρέσει η 
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προσωπικότητά μου όμως εγώ έχοντας διευθυντική θέση , είμαι υποχρεωμένη να της 

χαμογελώ, να την ενημερώνω και να της μιλάω σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Από 

την στιγμή που αποφασίζεις να γίνεις διευθύντρια γνωρίζεις ότι δεν είσαι αγαπητός 

από όλους και μπορείς να είσαι αυτόματα εχθρός κάποιων. Σε διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να αγνοείς τις συμπάθειες ή αντιπάθειες των άλλων 

και να έχεις μια στάση η οποία να είναι προς όλους σωστή. Γενικά από τότε 

προσπαθούσα να έχω «πυροσβεστικό» ρόλο και καθησυχαστικό μεταξύ των 

διαφόρων συγκρούσεων που προέκυπταν.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 11 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 47 

Μορφωτικό επίπεδο: ΑΕΙ 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν τη πρόκληση των συγκρούσεων σε 

μία σχολική μονάδα προσχολικής αγωγής;   

 

 

 

2. Ποιες είναι οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

προσχολικής αγωγής; 

 

 

 

 

3. Ποιος είναι ο ρόλος του προϊσταμένου της προσχολικής αγωγής στη 

διαχείριση των συγκρούσεων; 

 

 

Κυρίως μέρος ερωτήσεων: 

Α. Οι συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων 

1. Παρατηρείται να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία; 

Γενικά κατά την επαγγελματική μου εμπειρία, έχω συναντήσει πολλές συγκρούσεις 

μεταξύ συναδέλφων στις σχολικές μονάδες που έχω εργαστεί, όμως ευτυχώς στο 

συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι τώρα όλοι ξέρουμε να συνεργαζόμαστε πολύ 

καλά μεταξύ μας και να τις αποφεύγουμε. 

 

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση; 

Κάποιες φορές ουσιαστικές αιτίες μπορεί να μην υπάρχουν και να 

συγκρούονται ίσως και λόγω κούρασης ή λάθος συνεννόησης. Άλλες όμως, 
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μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός , διαφορές στον χαρακτήρα ή και στον 

τρόπο εκπαίδευσης. Δεν είναι πάντα εύκολο να συνυπάρχουν και να 

συνεργάζονται οι άνθρωποι. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους  

πρόκλησης συγκρούσεων  σε μια σχολική μονάδα, είναι ο ανταγωνισμός 

μεταξύ συναδέλφων, είτε λόγω παλαιότητας, είτε επειδή οι περισσότεροι 

πασχίζουν για εξέλιξη. Ένας επιπλέον λόγος, είναι το ότι περνάνε πολλές 

ώρες δουλεύοντας μαζί κι αυτό συνεπάγεται και μεγαλύτερη τριβή, ειδικά σε 

συνθήκες πίεσης. Τέλος, οι ηλικιακές διαφορές ανάμεσα στους συναδέλφους 

της σχολικής μονάδας, ίσως να μπορούν να προκαλέσουν  τριβές. 

 

3. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου; 

Συνήθως εκδηλώνονται με συζήτηση αρχικά και ίσως κάποιες φορές αυξάνεται η 

ένταση και ο τόνος. Δε μου έχει συμβεί να εξελιχθεί χειρότερα.  

 

4. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων ανάμεσα 

στο προσωπικό του σχολείου; 

Μια κακή μέρα ίσως να ωθήσει τους συναδέλφους σε κάποια διένεξη, οι διαφορές 

στους χαρακτηρες και μερικές φορές κάποιο λάθος που μπορεί να προκύψει εν ώρα 

εργασίας.  Όμως τις περισσότερες φορές δεν παίρνει εκτενέστερη μορφή. 

 

Β. Οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα;; 

Οι σημαντικότερες συνέπειες, είναι η ρήξη των μεταξύ τους σχέσεων , η 

δυσκολία συνεργασίας και ίσως η επιρροή της ψυχολογικής τους κατάστασης 

στα παιδιά. Οι συνέπειες των συγκρούσεων μέσα σε μια σχολική μονάδα, 

είναι πολλές. Βασικότερη, είναι ότι συνήθως υπάρχει αντίκτυπο στον τρόπο 

διδασκαλίας, γιατί η σωστή ψυχολογία στην εργασία είναι ένας πολύ βασικός 

παράγοντας. Επίσης, δεν υπάρχει σωστή συνεργασία και δε λειτουργούν σαν 

ομάδα. Τέλος, πιστεύω πως γενικά οι ανούσιες συγκρούσεις μπορεί να 

επιφέρουν αρνητισμό και στα παιδιά, που έχουν τον δάσκαλό τους ως 

πρότυπο. 
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6. Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, 

ποιες μπορεί να είναι αυτές 

Κατά την άποψή μου, ορισμένες φορές οι συγκρούσεις μπορεί να είναι τελικά 

θετικές, διότι ανταλλάσοντας απόψεις και εκτονώνοντας την εργασιακή πίεση, μια 

ομάδα ίσως μετέπειτα να δέσει καλύτερα. Επίσης, εν μέσω μίας σύγκρουσης είναι 

πιθανό να ακουστούν διαφορών ειδών απόψεις και προτάσεις, που μπορεί να 

ωφελήσουν τελικά την αποτελεσματικότητα στην εργασία τους.  

7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες; 

Προσωπικά, θεωρώ πως οι συγκρούσεις σε μια ομάδα είναι λογικό να υπάρχουν, 

αρκεί να βρίσκονται τρόποι επίλυσης και να λειτουργούμε με μία κοινή γραμμή 

πλεύσης. Παρόλα αυτά, καλό θα ήταν να προσπαθεί ο καθένας μας από μεριάς του 

και κάθε μέρα να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι προκειμένου να αποδώσουμε το 

μέγιστο στον εργασιακό μας χώρο 

8.Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των 

σχολείων και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας; 

Όταν οι συγκρούσεις έχουν λυθεί δε πιστεύω πως υπάρχει κάποιο αντίκτυπο ούτε 

στη λειτουργία των σχολείων, ούτε στην μάθηση των παιδιών. Όμως, όταν οι 

διενέξεις παραμένουν και γιγαντώνονται, σίγουρα αυτό θα επηρεάσει τα παιδιά τα 

οποία σε αυτή την ηλικία δένονται πολύ με την δασκάλα τους και η ψυχολογία του 

επηρεάζει και αυτά. Τέλος, είναι φυσικό επόμενο όταν υπάρχουν εργασιακές 

συγκρούσεις να μειώνεται η εργασιακή απόδοση των εμπλεκομένων.  

 

Γ. Ο ρόλος του προϊσταμένου στη σύγκρουση 

9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων; 

Εφόσον ένας προϊστάμενος είναι συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στη δουλειά του, 

πιστεύω πως είναι αρκετά εύκολο να αντιληφθεί πιθανές συγκρούσεις, ειδικά όταν η 

σχολική μονάδα είναι μικρή. Συνήθως φαίνεται στη γλώσσα του σώματος, στον 

τρόπο που επικοινωνούν μεταξύ τους, όπως και στους τακτικούς ελέγχους που 

οφείλει να κάνει. 

 

10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη 

των συγκρούσεων; 

Αμέσως μόλις ενημερωθώ ζητάω να μιλήσω κατ’ιδίαν με τους εμπλεκόμενους στη 

σύγκρουση κι έπειτα τους καλώ αμφότερους στο γραφείο μου, προκειμένου να 
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συζητήσουμε το θέμα. Αφότου τους ακούσω κι αντιληφθώ την κρισιμότητα της 

κατάστασης, προσπαθώ όταν είναι δυνατό να βρω μία λύση δίκαιη και αντικειμενική 

και για τις δύο πλευρές. Επιπλέον, τους κάνω συστάσεις εννοείται να μην 

επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο.  

11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων; 

Επειδή ένας  σωστός, κατα την άποψή μου, προϊστάμενος, οφείλει να έχει τον έλεγχο 

της σχολικής μονάδας, προσπαθώ όσο μπορώ να μιλάω με τους συναδέλφους και 

κατά τακτά χρονικά διαστήματα να συγκαλώ συναντήσεις μεταξύ μας προκειμένου 

να συζητάμε τα προβλήματά μας ή και πιθανές προτάσεις. . Ένας σωστός 

προϊστάμενος, θα έπρεπε να είναι αρχικά αντικειμενικός κρατώντας όμως όσο μπορεί 

ουδέτερη στάση. Οφείλει να βρίσκει σωστές λύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

οι συγκρούσεις, ικανοποιώντας και τους δυο εργαζομένους και διατηρώντας τις 

ισορροπίες στη σχολική μονάδα. Συγκρούσεις πάντα θα υπάρχουν, όμως πρέπει να 

ξέρει να τις αντιμετωπίσει. 

 

12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε; 

Μου έχει συμβεί τα πρώτα χρόνια της εργασιακής μου εμπειρίας και προσπάθησα να 

συζητήσω το θέμα με τον συνάδελφό μου, να ακούσω την πλευρά του κι αυτός την 

δική μου κι έπειτα να προσπαθήσουμε μαζί όπως αρμόζει σε τέτοιες καταστάσεις να 

βρούμε μια λύση. Ευτυχώς στην προκειμένη κατάσταση το πρόβλημα δε 

γιγαντώθηκε και λύθηκε έγκαιρα. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 12 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 57 

Μορφωτικό επίπεδο: ΠΕ, Μεταπτυχιακό στην Δημιουργική Γραφή και 

Λογοτεχνική Συγγραφή 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη (3 παιδιά) 

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

7. Ποιές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν τη πρόκληση των συγκρούσεων σε μία 

σχολική μονάδα προσχολικής αγωγής;  

8. Ποιες είναι οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες προσχολικής 

αγωγής; 

9. Ποιος είναι ο ρόλος του προϊσταμένου της προσχολικής αγωγής στη διαχείριση των 

συγκρούσεων; 

 

Κυρίως μέρος ερωτήσεων: 

Α. Οι συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων 

1. Παρατηρείται να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία; 

Ναι συμβαίνουν γενικότερα αλλά το τελευταίο διάστημα δεν έχει συμβεί κάτι 

ευτυχώς. 

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση; 

Το προσωπικό παραφορτωμένο πρόγραμμα του καθενός και η ψυχική διάθεση που 

αυτή φέρει μέσα στην σχολική μονάδα. Επίσης συμβαίνει όταν δεν υπάρχει 

ενημέρωση στο διδακτικό προσωπικό για κάποια αλλαγή του προγράμματος τότε 

συνήθως επικρατεί σύγχυση και σύγκρουση, γενικότερα θα λέγαμε η έλλειψη 

ενημέρωσης μεταξύ του διδακτικού προσωπικού. Εάν δηλαδή έχει παρθεί κάποια 

απόφαση χωρίς να είναι και αυτή/αυτός μπροστά τότε δημιουργείται μια 

δυσαρέσκεια η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση. 

3. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου; 

Κυρίως με συζήτηση προσωπικού επιπέδου μεταξύ του προσωπικού. 

4. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων ανάμεσα στο 

προσωπικό του σχολείου;  
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Ο εγωισμός, δηλαδή όταν κάποιος κρατάει δηλαδή μια στάση ανυποχώρητη και 

θέλει να κάνει αυτό που θέλει είτε αυτό γίνεται εις βάρος του άλλου. Καθώς και η 

έλλειψη συνεργασίας μεταξύ τους μπορεί να πυροδοτήσει μία έξαρση. 

Β. Οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; 

Μία από τις αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης, είναι η άσχημη ψυχολογία που 

έχουμε μέσα μας, ακόμη και συναισθηματικά έχοντας ως συνέπεια να μην 

λειτουργήσουμε σωστά ώστε να αποδώσουμε και επιθυμητά στο έργο μας. 

6. Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, ποιες 

μπορεί να είναι αυτές; 

Υπάρχουν θετικές συνέπειες. Για παράδειγμα πραγματοποιείται ένα project στη 

σχολική μονάδα και όταν δεν υπάρχει επικοινωνία από πριν, τότε σκεφτόμαστε ότι 

μήπως θα πρέπει να συζητάμε και να συγκεντρωνόμαστε πιο συχνά ούτως ώστε να 

αποφεύγουμε τέτοιου είδους θέματα;. Στην ουσία κερδίζεται έτσι η 

αλληλουποστήριξη και οι κοινές συζητήσεις- συσκέψεις. 

7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες; 

Οι συγκρούσεις κατά την άποψη μου είναι καλό να υπάρχουνε αλλά να μην βγαίνουν 

προς τα έξω και δώσει μια άσχημη εικόνα για το σχολείο. Αλλά οι συγκρούσεις μας 

βοηθάνε και να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και τις μεταξύ μας σχέσεις με τους 

συναδέλφους καθώς και την δουλειά μας. Είναι αναγκαίο καλό-κακό το να γίνονται 

συγκρούσεις.  

8.Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των σχολείων 

και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας; 

Θεωρώ ότι οι συγκρούσεις έχουν θετικό αντίκτυπο και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν 

να γίνουν καλύτεροι μέσα από αυτές και περνάει θετικά και στα παιδιά. Ακόμα και 

να δούνε τα παιδιά την σύγκρουση ανάμεσα στους δύο δασκάλους τους και αυτό 

είναι ανθρώπινο και αποτελεί μία πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορούμε να 

κρυβόμαστε και να παρουσιάζουμε έναν ¨όμορφο¨ κόσμο στα παιδιά αλλά έναν 

πραγματικό κόσμο όπου υπάρχουν και οι συγκρούσεις και εμείς είμαστε άνθρωποι 

και εμείς θυμώνουμε και μπορούμε να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω και μετά 

μετανιώνουμε και τα ξαναβρίσκουμε όμως το θέμα είναι να μην συνεχίζεται αυτό και 

ο καθένας να μην κρατάει απόσταση από τον άλλον και να τα ξαναβρίσκουμε μαζί 

του σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

Γ. Ο ρόλος του προϊσταμένου στη σύγκρουση 

9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων; 
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Συνήθως έρχονται και μου το λένε κατ’ιδίαν με προσωπική συζήτηση αν και 

συνήθως το αντιλαμβάνομαι και από το ύφος του άλλου αν είναι ενοχλημένος. 

10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη των 

συγκρούσεων; 

Αρχικά, προσπαθώ πρώτα να διαχειριστώ τα δικά μου συναισθήματα για να μην 

ξεφύγω και να ηρεμήσω και μετά το συζητάω είτε σε προσωπικό είτε σε γενικό 

επίπεδο. Αν φταίω εγώ ζητάω συγγνώμη, αν φταίει ο άλλος το ίδιο και βρίσκουμε 

μια κοινή λύση. Αλλά σε πρώτη φάση πάντα κοιτάω να ηρεμήσω εγώ για να 

προσπαθήσω να επικοινωνήσω με τον άλλον όσο πιο ήρεμα μπορώ και για να είμαι 

όσο το δυνατόν περισσότερο λογική και αντικειμενική απέναντί του εφόσον 

εμπλέκομαι εγώ. Αν όμως από την άλλη είναι σύγκρουση μεταξύ δύο συναδέλφων 

μου, εγώ όντας προϊσταμένη προσπαθώ να ηρεμήσω τα πνεύματα με κάθε τρόπο και 

να μην «προδώσω» τα λόγια της μίας συναδέλφου στην άλλη και να μην οξύνω κι 

άλλο την κατάσταση.   

11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων; 

Η γενικότερη στάση μου στις συγκρούσεις θα έλεγα ότι είναι εφησυχαστική και 

προσπαθώ να τους ηρεμήσω, αφού πρώτα ηρεμήσω τον εαυτό μου γιατί άνθρωποι 

είμαστε τόσες ώρες τριβής μεταξύ μας όλο και κάποια παρεξήγηση ή σύγκρουση θα 

προκύψει. Επομένως, αφού ηρεμήσει η φουρτουνιασμένη θάλασσα και επέλθει 

ηρεμία, κάνω μια συζήτηση όσο πιο ειλικρινής γίνεται για να φτάσουμε σε μια κοινή 

λύση και να επέλθει ένα θετικό αποτέλεσμα από αυτό. 

12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε; 

Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα –ένα αληθινό περιστατικό- που προέκυψε 

ανάμεσα σε εμένα και μια συνάδελφο μου. Ένιωθα ότι υπήρχε μια αδικία εις βάρος 

μου και η συναδέλφισσα μου ήταν πολύ εξαγριωμένη μαζί μου και θα ήθελε να κάνει 

οτιδήποτε για να νιώσει η ίδια ικανοποίηση ακόμη και εις βάρος μου. Εγώ της 

ζήτησα συγγνώμη, της μίλησα αλλά εκείνο που έκανα από μέσα μου σε τελική 

ανάλυση ήταν να προσεύχομαι μέσα μου «ο Θεός να της μαλακώσει την καρδιά» και 

όντως από τότε άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα γιατί όλοι άνθρωποι είμαστε λάθη 

κάνουμε, μετανιώνουμε και ο άλλος δεν μπορεί να κρατάει μια στάση 

ισχυρογνωμοσύνης, εγωισμού, θυμού γιατί αυτό δεν είναι όμορφο πράγμα και εμένα 

δεν μ’αρέσει αυτό. Μου αρέσει να υπάρχει μεταξύ μας αγάπη, ηρεμία , συνεννόηση. 

Πότε δεν έχω απευθυνθεί σε νομικό πρόσωπο και πλαίσιο, προσπαθώ όσο πιο πολύ 

μπορώ από πλευράς μου να το διαχειριστώ σε ανθρώπινο επίπεδο και μεταξύ των 

συναδέλφων και νομίζω αυτό είναι και το σωστό.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 13 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 59 

Μορφωτικό επίπεδο:ΠΕ  

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν τη πρόκληση των συγκρούσεων σε μία 

σχολική μονάδα προσχολικής αγωγής;  

2. Ποιες είναι οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες προσχολικής 

αγωγής; 

3. Ποιος είναι ο ρόλος του προϊσταμένου της προσχολικής αγωγής στη διαχείριση 

των συγκρούσεων; 

 

Κυρίως μέρος ερωτήσεων: 

Α. Οι συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων 

1. Παρατηρείτε να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία; 

Μικροσυγκρούσεις αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο, στη σχολική μας μονάδα χωρίς 

να επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Ωστόσο οφείλω να πω οτι 

συμβαίνουν ίσως τακτικότερα απ’ ότι παλιά. 

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση; 

Αιτίες αποτελούν κυρίως οι διαφωνίες, οι διαφορετικές απόψεις, οι διαφορετικοί 

τρόποι αντιμετώπισης των καταστάσεων ακόμη και στα παιδιά τους αλλά και η 

συναισθηματική τους κατάσταση καθώς και η επαγγελματική εξουθένωση που 

μπορεί να νιώθουν. 

3. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου σας; 

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι η λεκτική σύγκρουση, το ανέβασμα του τόνου της 

φωνής ή ακόμη (αλλά σπάνια) κάποια προσβλητική φράση. Δεν είναι λίγες όμως οι 

φορές που η σύγκρουση περνάει και σε ευρύτερο επίπεδο και να αφορά όλο το 

διδακτικό προσωπικό. 
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4. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων ανάμεσα στο 

προσωπικό του σχολείου;  

Τα πάντα μπορούν να πυροδοτήσουν μια σύγκρουση. Η διάθεση των συναδέλφων, η 

κούρασή τους τη συγκεκριμένη ημέρα ακόμα και ώρα, ένα προηγούμενο συμβάν που 

έχει συμβεί στην τάξη ή στο σπίτι τους, η έλλειψη συμπάθειας για κάποιον άλλον 

συνάδελφο.Μπορεί ακόμη και το κλίμα της τάξης να μην είναι ήρεμο και τα παιδιά 

να είναι γεμάτα ένταση και αναστάτωση ώστε να περνάει και την ανάλογη 

αναστάσωση και στους συναδέλφους. 

  

Β. Οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα;  

Οι συγκρούσεις προκαλούν ένταση, αναστάτωση και συχνά φωνές. Δυσκολεύουν το 

“χτίσιμο” της ομάδας και συχνά διχάζουν ακόμα και τους δασκάλους που δεν 

εμπλέκονται στην ίδια τη σύγκρουση. Κατά τη γνώμη μου όμως, η αρνητικότερη 

συνέπεια των συγκρούσεων είναι η εμπλοκή των γονέων στη λειτουργία του 

σχολείου και η περαιτέρω έκταση που δίνεται σε θέματα τα οποία θα πρέπει να 

παραμένουν εντός του σχολείου. Συχνά όμως παρατηρείται η εμπλοκή των γονέων η 

οποία δεν γίνεται σε συνεργασία με το σχολείο -παρόλο που αφορά αυτό- και έχει ως 

αποτέλεσμα την επέκταση των συγκρούσεων και τη στοχοποίηση συναδέλφων αλλά 

και τον περαιτέρω διχασμό της ομάδας 

6. Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, ποιες 

μπορεί να είναι αυτές; 

Σε κάθε αρνητικό συμβάν υπάρχει και θετική πλευρά. Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο 

και οι γονείς και οι υπόλοιποι μπορούμε να μάθουμε από αυτό. Οι συνάδελφοι μέσω 

συζήτησης και ζωντανών παραδειγμάτων, μπορούν να δουν τις αρνητικές συνέπειες 

και να μάθουν σταδιακά να περιορίζουν αυτές τις συμπεριφορές που προκαλούν 

συγκρούσεις καθώς πηγαίνει την ευρύτερη σχολική μονάδα «πίσω» σε πολλούς 

τομείς. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αποκτούν εμπειρία για τη διαχείριση τέτοιων 

συμβάντων με όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο τρόπο.  

7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες; 

Παρ’ όλο που θεωρώ ότι οι συγκρούσεις είναι ένα θέμα αρκετά ελεγχόμενο στη δική 

μας σχολική μονάδα, εντούτοις συνειδητοποιώ ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει 

πάρει τεράστιες διαστάσεις παγκοσμίως στην εκπαίδευση. Το περιβάλλον, η 

καθημερινότητα των συναδέλφων, τα χιλιάδες ερεθίσματα που δέχονται αλλά και 

πιθανές συγκρούσεις  είναι πιθανό να οδηγήσουν σε αποπροσανατολισμό, σε 

σύγχυση, σε ένταση που λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης, ίσως, δεν θα είναι σε 

θέση να διαχειριστούν. Το προσωπικό έχει ανάγκη από σταθερότητα,  αίσθημα 
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ασφάλειας και φυσικά επαγγελματική ηρεμία, όχι με την έννοια της ησυχίας αλλά με 

την έννοια της έλλειψης εντάσεων. Ως νηπιαγωγοί, πρέπει να “αποπνέουμε” στα 

παιδιά μία ηρεμία που να τα κάνει να νιώθουν ασφαλή και αυτό από μόνο του 

περιορίζει την ένταση και κατ’ επέκταση τις συγκρούσεις, αφού όμως πρώτα 

επιφέρουμε ηρεμία στον ίδιο μας τον εαυτό και των μεταξύ μας συναδελφικών 

σχέσεων. 

 8.Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των σχολείων 

και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας; 

Καθετί που συμβαίνει εντός του χώρου ενός σχολείου, έχει αντίκτυπο στη λειτουργία 

του, καθώς επηρεάζει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τις ενέργειες των ανθρώπων μέσα σε 

αυτό. Για την ομαλή λειτουργία ενός σχολείου και κατ’ επέκταση την ποιοτική 

μάθηση μέσα σε αυτό, είναι προϋπόθεση όλα τα άτομα που βρίσκονται στο σχολείο 

να νιώθουν ευχαρίστηση και ασφάλεια να ενεργούν μεσα σε αυτό. Σε ένα σχολείο 

όπου συγκρούσεις συμβαίνουν συχνά και σε μεγάλη ένταση ούτε παιδιά ούτε 

εκπαιδευτικοί μπορούν να αφοσιωθούν στη μάθηση.  

Γ. Ο ρόλος του προϊσταμένου στη σύγκρουση 

9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων; 

Συχνά το καταλαβαίνω από την ατμόσφαιρα που επικρατεί μεταξύ των συναδέλφων 

και με τις ματιές που ανταλάσσουν, τις υπόλοιπες φορές ενημερώνομαι από τις 

συναδέλφους.  

10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη των 

συγκρούσεων; 

Ενημερώνομαι για το πώς έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή διαχειριστεί αυτές οι 

συγκρούσεις των συναδέλφων και ανάλογα με τη σοβαρότητά τους είτε συζητώ μαζί 

τους για τη διαχείριση, είτε συζητώ σε επίπεδο μαζικό με τους υπόλοιπους 

συναδέλφους ώστε να παρθεί μια κοινή λύση εγκεκριμένη από όλους αφού πρώτα 

ακουστούν οι απόψεις όλων.  

11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων; 

Πιστεύω οτι οι συγκρούσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται αμέσως ή έστω λίγο 

αργότερα αφού συμβούν και να μην αφήνεται μεγάλο χρονικό περιθώριο. Το 

πρόβλημα λύνεται εντός του χώρου του σχολείου και πραγματοποιείται σε κάθε 

περίπτωση ενημέρωση των συναδέλφων ή από εμένα έτσι ώστε να έχουν πλήρη 

εικόνα. Επιπλέον, κάθε τι μη φυσιολογικό -συμπεριλαμβανομένων και των 

συγκρούσεων- καταγράφεται πάντα έτσι ώστε να διαπιστώνονται μοτίβα, στάσεις και 

αλλαγές και να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς για να ερμηνεύονται τα συμβάντα 

ευκολότερα. Αυτό το κάνω εγώ σε προσωπικό επίπεδο για να έχω μια όσο το δυνατό 

πιο καθαρή εικόνα του προσωπικού με το οποίο συνεργάζομαι. 
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12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε;  

Ναι υπήρξαν φορές που αναγκάστηκα να μετέχω αφού το θέμα έφτασε στα αυτιά 

μου. Γενικότερα προσπαθώ να προωθώ τον διάλογο μεταξύ των συναδέλφων και να 

πουν ό,τι έχουν να πουν. Έπειτα αφού λάβω πλήρη γνώση των γεγονότων καλώ και 

τους δύο και προσπαθώ να βρω μια λύση που να εξυπηρετεί και τους δύο χωρίς να 

αδικώ κανέναν τους. Δεν μου αρέσει να δυσαρεστώ κανέναν καθώς πιστεύω ότι όλα 

γίνονται αρκεί να υπάρχει κατάλληλη διάθεση και θέληση για συνεργασία. Θέλω τα 

μέλη της σχολικής μου μονάδας να λειτουργούν σαν ομάδα και να μην υπάρχει 

έχθρα.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 14 

Φύλο:Γυναίκα 

Ηλικία:49 

Μορφωτικό επίπεδο:ΠΕ 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη 

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουντη πρόκληση των συγκρούσεων σε μία 

σχολική μονάδα προσχολικής αγωγής;  

2. Ποιες είναι οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες προσχολικής 

αγωγής; 

3. Ποιος είναι ο ρόλος του προϊσταμένου της προσχολικής αγωγής στη διαχείριση 

των συγκρούσεων;  

 

Κυρίως μέρος ερωτήσεων: 

Α. Οι συνθήκες πρόκλησης συγκρούσεων 

1. Παρατηρείται να συμβαίνουν συχνά συγκρούσεις στη σχολική μονάδα που 

εργάζεστε ή γενικότερα κατά την επαγγελματική σας εμπειρία; 

Όχι τόσο συχνά εώς και σπάνια θα έλεγα. Η κάθε δασκάλα είναι «απομωνομενη» 

στην αιθουσα της, περα της διαρκειας του διαλλειματος.επισης οποιαδηποτε 

συγκρουση, αναλαμβανει ο δάσκαλος σε προσωπικό πρώτα επίπεδο, πριν χρειαστει 

να επεμβει η διευθυνση.  

2. Ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι οι αιτίες που ωθούν σε μία σύγκρουση; 

Η διαφωνια αναμεσα στο εκπαιδευτικο προσωπικο είναι το ιδιο με μια 

διαφωνια εκτος σχολειου. Μπορει δηλαδη να προκληθει από οτιδηποτε. Από 

μια απλη διαφωνια στο τροπο εργασιας ή από το τροπο διεξαγωγης του 

μαθηματος. Η απουσια πειθαρχιας στις οδηγιες που δινονται από τη διευθυνση 

από το εκπαιδευτικο προσωπικο, η μη διαχειρηση των συναισθηματων του 

προσωπικου, και η αδυναμια ενταξης των εκπαιδευτικων σε συνθηκες που 

μπορει να μην εγκρινουν από αποψη.  

 

4. Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στο προσωπικό του 

σχολείου; 
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Συνηθως δεν ερχονται σε επαφη και υπαρχει εντονη συναισθηματικη φορτιση 

κατά τη διαρκεια των συγκεντρώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού όταν 

αυτές συμβαινουν.  

 

5. Τι μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη των συγκρουσιακών εξάρσεων 

ανάμεσα στο προσωπικό του σχολείου; 

Μια λεγομενη «μπηχτη» ή καποια κουβεντα ενός μαθητη κατά κυριο λογο.  

Β. Οι συνέπειες των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες 

5. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα;; 

Η μη σωστη διεξαγωγη των μαθηματων και δραστηριοτητων. Αρχικα, ως 

προς το επιχειρηματικο κομματι, η απωλεια «πελατων» δηλαδή ίσως η 

δυσαρέσκεια των γονέων που αντιλαμβάνοται αυτή την έχθρα μεταξυ των 

εκπαιδευτικων καθως και των ιδιων των μαθητων και ότι συνεπαγεται με 

αυτό (επιδοσεις στην μαθηση). Στη συνεχεια, ο βασικος παραγοντας είναι η 

αναστατωση των μαθητων σε ψυχολογικο επιπεδο, και αμεσα η απουσια 

αισθησης ασφαλειας στο σχολικο περιβαλλον. 

6. Υπάρχουν θετικές συνέπειες της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα; Εάν ναι, 

ποιες μπορεί να είναι αυτές; 

Η προσπαθεια να δειξει καποιος εκπαιδευτικος την ανωτερωτητα του. Σε 

αυτή τη περιπτωση σιγουρα προσπαθει πιο σκληρα, ώστε να γινει αντιληπτη 

η δουλεια του.  

7. Ποιες είναι οι θέσεις και οι απόψεις σας για τις υφιστάμενες συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες; 

Είναι απαραδεκτες και μη ανεκτες. Σε χωρο που υπαρχουν παιδια και 

αποτελουμε παραδειγμα για αυτά. Οι συγκρουσεις τερματιζονται με κάθε 

τροπο, και η μη συμμορφωση του προσωπικου μπορει να συμματοδοτησει 

και την εν μερη «τιμωρια» του.  

8.Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των σχολείων 

και κυρίως στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας; 

Φυσικα. Τα παιδια σε αυτές τις ηλικιες είναι εξαιρετικα παρατηρητικά, και σιγουρα 

απορροφουν την ενεργεια μας. Ο εκπαιδευτικος οφειλει να αποτελει παραδειγμα και 

υποδειγμα συμπεριφορας και ότι προβλημα εχει με καποιον αλλον συναδελφο να το 

αφησει εκτος της σχολικης ταξης. 

Γ. Ο ρόλος του προϊσταμένου στη σύγκρουση 

9. Με ποιο τρόπο αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη των συγκρούσεων; 

Συνηθως η ατμοσφαιρα είναι τεταμενη. Επισης υπαρχουν τμηματα στα οποια οι 

εκπαιδευτικοι πρεπει να συνεργαστουν για να υπαρξει καποιο αποτελεσμα(πχ μεσω 

ενός project). Εκει λοιπον φαινεται και κατά ποσο ομαλα διεξαγεται αυτό το 

κομματι.  
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10. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνετε, μόλις ενημερώνεστε για την ύπαρξη των 

συγκρούσεων; 

Συνηθως προσπαθουμε να ελεγξουμε τη πηγη και το λογο της διενεξης. Αν δεν 

υπαρχει καποια λογικη επεξηγηση πισω από αυτή, οι εκπαιδευτικοι οφειλουν να 

συμμορφωθουν αμεσα με τις υποδειξεις της διευθυνσης. Αν υπαρχει καποια λογικη, 

τοτε η διεθυνση επεμβαινει για την πιο ομαλη διεξαγωγη και τερματισμο της 

συγκρουσης. (Καποιο meeting ή ακομη και προσωπικη συσταση). 

11. Ποια είναι η στάση σας στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων; 

Θα χαρακτήριζα την σταση μου ουδετερη. Για αυτό και προσπαθω πρωτα να 

τους αφησω να το λυσουν σε προσωπικο επιπεδο, ώστε να μη χρειαστει να 

επεμβω. Προσπαθω να φροντιζω παντα για την ομαλη διενεξη και επιλυση 

των συγκρουσεων, και να διαμορφωνω  ένα περιβαλλον ηρεμιας, σεβομενος 

τους μαθητες.  Επισης, δουλεια μου είναι να βρισκω λυσεις και να προβαινω 

σε αποφασεις που οδηγουν στην ομαλη διεξαγωγη των μαθηματων εφοσον 

αυτό «διακοπει». 

12. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναγκαστήκατε να μετέχετε σε καταστάσεις 

συγκρούσεων; Εάν ναι, πως τις διαχειρίζεστε; 

Ναι υπήρξε ένα περιστατικο στο οποιο χρειαστηκε να παρεμβω και αυτό διοτι οι 

συναδελφισσες δεν βρηκαν καποια λυση από μονες τους και αναφερθηκαν σε εμενα. 

Αφου συζητησα και με τις δυο κατ’ιδιαν επειτα συζητησα μαζι τους ώστε να 

καταφερω να δωσω μια λυση οσο πιο δικαια γινοταν να είναι και για τις δυο για να 

μην υπαρξουν περαιτερω συγκρουσεις. Το θεμα λυθηκε και μετα την παρελευση 

καποιων ημερων συνεχισαν να είναι όπως παλια οι μεταξυ τους συνεργασιακες 

σχεσεις. 
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«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 όλικής αντιγραφής, οι πηγές δε που 

χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή: 

Σαμολαδά Ελένη 


