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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διπλωματική εργασία επιδιώκει: α) να τονίσει τη σημασία της ηγετικής 

αυτεπάρκειας ασχέτως του προσωπικού στυλ ηγεσίας του κάθε διευθυντή, β) να 

εντοπίσει τα δυνατά σημεία αλλά και τις αδυναμίες των σχολικών ηγετών και να βρει 

το σημείο που αυτές συγκλίνουν γ) να διερευνήσει τις ανάγκες εφαρμογής της 

ηγετικής αυτεπάρκειας σχολικών διευθυντών στην Ελλάδα με γνώμονα τη συνεχή 

αυτοβελτίωση τους η οποία θα οδηγήσει και σε ένα αποτελεσματικό σχολείο. Στόχος 

της εργασίας αρχικά είναι να ερευνήσει την ηγεσία σε βάθος κάνοντας μία αναδρομή 

στις διάφορες θεωρίες. Κατόπιν θα ερευνηθεί ειδικά η εκπαιδευτική ηγεσία και η 

σημαντικότητα της, καθώς επίσης θα τονιστεί ο ρόλος του σχολικού ηγέτη και ποια 

είναι τα κύρια γνωρίσματα του σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες και θεωρίες. 

Ιδιαίτερη και εκτεταμένη αναφορά γίνεται στην κοινωνιογνωστική θεωρία του 

Bandura με έμφαση στην ηγετική αυτεπάρκεια των διευθυντών/τριών σχολικών 

μονάδων, η οποία αποτελεί και το βασικό αντικείμενο έρευνας της εργασίας. 

Παράλληλα, η έρευνα εστιάζει στους σχολικούς ηγέτες στον ελλαδικό χώρο, κάτι το 

οποίο δεν έχει διερευνηθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών τους και για αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή της. Τα 

αποτελέσματα παρουσίασαν γενικότερα αυξημένη ηγετική αυτεπάρκεια εκτός από τις 

μεταβλητές που σχετίζονται με την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση σχολικής 

μονάδας και των διδακτικών πρακτικών. Στο πλαίσιο των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών δεν καταγράφεται επιρροή από το Φύλο, αντίθετα καταγράφεται 

επιρροή βάσει της Παρακολούθησης Επιμορφωτικών Σεμιναρίων στο παρελθόν, των 

ετών προϋπηρεσίας σε διευθυντική θέση και του εκπαιδευτικού επιπέδου των 

διευθυντών/τριών. Για τις παραπάνω διαφοροποιήσεις στο σύνολό τους προτείνεται η 

κρατική εκπόνηση ευρύτερης έρευνας και η παρακολούθηση από τους 

διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιμορφωτικών προγραμμάτων με 

ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης διδακτικών 

πρακτικών και γενικότερα της σχολικής μονάδας.   

 

 

Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, αυτεπάρκεια, κοινωνιογνωστική θεωρία, σχολική μονάδα, 

διευθυντής/τρια.  
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ABSTRACT 

The dissertation seeks: a) to emphasize the importance of leadership self-

efficacy regardless of the personal leadership style of each principal, b) to identify the 

strengths and weaknesses of school leaders and to find the point where they converge 

c) to explore implementation needs of the leading self-efficacy of school principals in 

Greece based on their continuous self-improvement which will lead to an effective 

school. The aim of the dissertation is initially to investigate leadership in depth by 

taking a look back at the various theories. Then, to investigate the educational 

leadership and its importance, as well as the role of the school leader and what are his 

main features according to recent research and theories. Special and extensive 

reference is made to Bandura's sociocognitive theory with emphasis on principals 

leadership self-efficacy, which is also the main subject of the research. At the same 

time, the research focuses on school leaders in Greece, something that has not been 

explored so far in the context of their demographic characteristics and for this reason 

it is deemed necessary to be conducted. The results generally show thw increased 

leadership self-efficacy with a difference on the variables related to the self-

evaluation, the evaluation of the school unit and the teaching practices. In the context 

of demographic characteristics, no gender influence is recorded, on the contrary, 

influence is recorded based on the Attendance of Training Seminars in the past, the 

years of previous service in a managerial position and principals’ educational level. 

For the above differences as a whole, it is proposed the state elaboration and 

attendance from Primary Education principals with special emphasis in the context of 

the evaluation and self-evaluation of teaching practices and the school unit in general. 

 

 

Key words: leadership, self-efficacy, sociological theory, school, principal. 
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Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους Notman και Henry (2010), οι αποτελεσματικοί/ές 

διευθυντές/τριες χρησιμοποιούν πολλαπλές στρατηγικές ηγεσίας για να οδηγούν 

τους/τις εκπαιδευτικούς σε αυξημένα επίπεδα μαθησιακών και διδακτικών 

επιτευγμάτων. Οι συνήθεις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται είναι: (α) όραμα και 

σκοπός, (β) εστίαση στην επίτευξη των μαθητών, (γ) πρακτικές βελτίωσης του 

σχολείου, (δ) διαβούλευση με εκπαιδευτικούς και κοινότητα, (ε) απασχόληση 

ποιοτικού προσωπικού, (στ) ισχυρή ομάδα ανώτερων ηγετών, (ζ) συστήματα 

υποστήριξης προσώπων, (η) ενσωμάτωση διαφορετικής κουλτούρας, (i) ανάπτυξη 

άλλων ηγετών κ.ά.  

Μια ολοκληρωμένη διαδικασία σχολικού προγραμματισμού παρέχει μια 

συμβίωση μεταξύ του προγράμματος σπουδών, της διδασκαλίας, της αξιολόγησης και 

της υλοποίησης και χρειάζεται να υπάρχει σε όλα τα επιτυχημένα σχολικά 

περιβάλλοντα. Ένας οριοθετημένος σκοπός που μπορεί να προσδιοριστεί μαζί με μια 

διαδικασία για το πώς να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές πρακτικές και άυλες 

ανάγκες του σχολείου σχετίζεται και με τη βελτίωση των επιτευγμάτων των μαθητών. 

Ο σκοπός εξυπηρέτησης του οράματος λαμβάνει υπόψη δεξιότητες, στάσεις, 

ικανότητες και πώς αυτές οι θέσεις επηρεάζουν τον σχολικό προγραμματισμό. Η 

έννοια των αποτελεσματικών σχολείων θα μπορούσε να επιδιωχθεί μέσω 

αποτελεσματικών και αποδοτικών οργανωτικών διαδικασιών που εφαρμόζονται από 

τον διευθυντή/τρια του σχολείου. Η αποτελεσματική διοίκηση χαρακτηρίζεται από τη 

λειτουργία μιας καλής οργανωτικής δομής για την κάλυψη των σχολικών υπηρεσιών 

(Ibrahim, 2016). Η επαρκής οργανωτική ικανότητα δημιουργεί ένα καλό 

γραφειοκρατικό σύστημα. Αντίθετα, εάν η κύρια ηγεσία δεν δύναται να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά, θα υπονόμευε την απόδοση της οργάνωσης, η οποία έμμεσα θα 

μετατρέπονταν σε αδυναμία (Satriadi, 2016).  

Οι σημερινοί ηγέτες αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς προκλήσεις καθώς οι 

οργανώσεις αγωνίζονται να προσαρμοστούν σε συνεχώς επιταχυνόμενους ρυθμούς 

αλλαγής, τόσο εσωτερικά όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο 

ενσωματώνονται. Τέτοιες αλλαγές προκαλούν όχι μόνο τη γνώση, τις δεξιότητες και 

τις ικανότητες των ηγετών, αλλά ίσως ακόμη πιο σημαντικό, τις προσωπικές 
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αντιλήψεις των ηγετικών ικανοτήτων τους και τους ψυχολογικούς πόρους για να 

ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των ρόλων τους (Avolio & 

Luthans, 2006; Lord & Hall, 2005). Δεδομένων αυτών των πολύπλοκων προκλήσεων, 

θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ακολουθεί ή επηρεάζεται θετικά από ηγέτες 

που δεν καλωσορίζουν ούτε δέχονται τέτοιες προκλήσεις. 

 Σχετικά με το κεντρικό στοιχείο της ηγεσίας και της ανάπτυξής της, ο 

Bandura (1997), δηλώνει ότι η επάρκεια είναι η πιο διαδεδομένη μεταξύ των 

μηχανισμών της προσωπικότητας και παρέχει τη βάση για τη λειτουργία όλων των 

άλλων πτυχών που φέρει κάποιος ηγέτης. Η Κοινωνιογνωστική θεωρία του Bandura 

αναφέρεται στην αλληλεπίδραση του ατόμου και του περιβάλλοντος. Η συμπεριφορά 

επηρεάζεται από τη γνώση και το περιβάλλον. Με αυτά για οδηγό, αναπτύσσεται η 

θεωρία της αυτεπάρκειας που σχετίζεται με την υποκειμενική κρίση του ατόμου για 

τις ικανότητες και δυνατότητές του. Τα επίπεδα αυτεπάρκειας διαφέρουν μεταξύ 

ηγετών. Η ηγετική αυτεπάρκεια παρουσιάζεται να συσχετίζεται με διάφορα 

χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο της ηγετικής αυτεπάρκειας ηγεσίας μίας σχολικής 

μονάδας έχουν ερευνηθεί διάφορα χαρακτηριστικά των ηγετών διευθυντών/τριών. Η 

ανάγκη παρουσίασης μίας ερευνητικής μελέτης στο πλαίσιο καταγραφής της ηγετικής 

αυτεπάρκειας διευθυντών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής είναι 

αποτέλεσμα της έλλειψης αντίστοιχων ερευνητικών δεδομένων γεωγραφικά και 

εθνικά. 

Αναφορικά, με τη δομή της εργασίας, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη 

θεωρητική θεμελίωση του θέματος. Ασχολείται με την έννοια της ηγεσίας μέσα από 

το πρίσμα των θεωριών ηγεσίας, παρουσιάζοντας βιβλιογραφικά τα χαρακτηριστικά 

του ηγέτη και δει του ηγέτη διευθυντή/τριας σχολικής μονάδας. Παράλληλα, 

παρουσιάζεται η έννοια της διοίκησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπως επίσης 

και το προφίλ του διευθυντή, τα καθήκοντά του βάσει νομοθεσίας και το πλαίσιο των 

κριτηρίων επιλογής του στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, αναπτύσσεται 

η έννοια της αυτεπάρκειας μέσα από την κοινωνιογνωστική θεωρία του Bandura 

καταλήγοντας στην θεωρία της ηγετικής αυτεπάρκειας με ιδιαίτερη μνεία στην 

ηγετική αυτεπάρκεια των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων. 

Από το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινά η μεθοδολογία της έρευνας. Παρατίθεται ο 

σκοπός, οι υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται. Επίσης, 

παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του είδους 
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της έρευνας, του ερευνητικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε, του δείγματος, της 

διαδικασίας που ακολουθήθηκε και της εγκυρότητας και αξιοπιστίας αυτής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που 

πηγάζουν από αυτά. Τα αποτελέσματα χωρίζονται σε αυτά που σχετίζονται με τις 

μεταβλητές της έρευνας και σε αυτά που συνδυάζουν και τα δημογραφικά στοιχεία 

των συμμετεχόντων/ουσών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο ακολουθεί η συζήτηση που συσχετίζει τα 

συμπεράσματα της έρευνας με προηγούμενες μελέτες. Παράλληλα, καταγράφονται οι 

περιορισμοί της έρευνας και κατατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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Κεφάλαιο 1ο. Θεωρητική Θεμελίωση της έρευνας 

1.1. Εισαγωγή θεωρητικού πλαισίου 

Οι σχολικοί ηγέτες, μέσα από το ρόλο του/της διευθυντή/διευθύντριας, 

καλούνται να ορίσουν, αντιμαχόμενοι κάθε φορά τόσο εσωτερικές όσο και 

εξωτερικές πιέσεις, το δικό τους δρόμο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το καλύτερο 

θετικό αποτέλεσμα για τους μαθητές και την σχολική κοινότητα.  Η σημαντικότητα 

της ηγεσίας είναι καθολικά αποδεκτή γιατί σχεδόν πάντα ένα αποτελεσματικό 

σχολείο έχει έναν ικανό και αποτελεσματικό ηγέτη. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

κάνουν αποτελεσματικό έναν ηγέτη στην εκπαίδευση. Γενικά θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι ένας ηγέτης, ανεξάρτητα του τομέα δραστηριοποίησης του, διακατέχεται 

από προσωπική κυριαρχία, επιδιώκει τη συνεχή προσωπική του ανάπτυξη, γνωρίζει 

άριστα τον οργανισμό και το ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη διάθεση του, ενισχύει 

τη δημιουργικότητα, προλαμβάνει καταστάσεις (δεν αφήνει τα γεγονότα να 

προηγηθούν), ζει με όραμα και σκοπό, προωθώντας ηθικές αξίες και όλα αυτά τα 

επιτυγχάνει μέσα από τη συνεχή αυτογνωσία. 

 

1.2. Η ηγεσία 

Για πολλούς, οι ηγέτες δεν γεννιούνται, αλλά γίνονται. Είναι όλο και 

περισσότερο αποδεκτό, ωστόσο, ότι για να είναι κάποιος καλός ηγέτης, πρέπει να έχει 

την εμπειρία, τη γνώση, τη δέσμευση, την υπομονή, και το πιο σημαντικό είναι η 

κατοχή της ικανότητας να διαπραγματεύεται και να συνεργάζεται με άλλους για την 

επίτευξη στόχων. Έτσι δημιουργούνται καλοί ηγέτες, δεν γεννιούνται. Η καλή ηγεσία 

αναπτύσσεται μέσω μιας ατελείωτης διαδικασίας αυτογνωσίας, εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και συσσώρευσης σχετικής εμπειρίας (Bass & Bass, 2008). 

Η ηγεσία περιλαμβάνει έναν τύπο ευθύνης που στοχεύει στην επίτευξη 

συγκεκριμένων σκοπών εφαρμόζοντας τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινο και 

υλικό) και διασφαλίζοντας μια συνεκτική και συνεκτική οργάνωση στη διαδικασία 

(Parker, 2013). Ο Rowe (2007) περιέγραψε την ηγεσία ως μια διαδικασία με την 

οποία ένα άτομο επηρεάζει μια ομάδα ατόμων για να επιτύχει έναν κοινό στόχο. Η 

ηγεσία είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο παρατηρημένα, αλλά λιγότερο 



 

5 
 

κατανοητά φαινόμενα στη γη (Robbins, Judge & Campbell, 2010). Με την πάροδο 

του χρόνου, οι ερευνητές έχουν προτείνει πολλά διαφορετικά στυλ ηγεσίας και για 

αυτό το λόγο δεν υπάρχει συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας που μπορεί να θεωρηθεί 

καθολικό. Παρά τα πολλά διαφορετικά στυλ ηγεσίας, ένας καλός ή αποτελεσματικός 

ηγέτης εμπνέει, παρακινεί και κατευθύνει δραστηριότητες για να βοηθήσει στην 

επίτευξη ομαδικών ή οργανωτικών στόχων. Αντίθετα, ένας αναποτελεσματικός 

ηγέτης δεν συμβάλλει στην οργανωτική πρόοδο και μπορεί, στην πραγματικότητα, να 

μειώσει την επίτευξη του οργανωτικού στόχου. 

 

1.2.1 Θεωρίες της ηγεσίας 

Παρακάτω ακολουθούν οι βασικές θεωρίες ηγεσίας:  

• Η θεωρία του μεγάλου ανδρός (Great man theory), η οποία στηρίζεται 

στην πεποίθηση ότι οι ηγέτες είναι εξαιρετικά και μοναδικά άτομα, με έμφυτες 

ικανότητες και γνωρίσματα, τα οποία γεννήθηκαν με σκοπό να γίνουν ηγέτες. Οι 

θεωρίες των μεγάλων ανδρών υποθέτουν ότι η ικανότητα ηγεσίας είναι εγγενής, ότι 

γεννιούνται σπουδαίοι ηγέτες, δεν δημιουργούνται. Αυτές οι θεωρίες συχνά 

απεικονίζουν τους ηγέτες ως ηρωικούς, μυθικούς και που προορίζονται να αναλάβουν 

ηγεσία όταν χρειάζεται. Ο όρος σπουδαίος άντρας χρησιμοποιήθηκε επειδή, τότε, η 

ηγεσία θεωρήθηκε κυρίως ως ανδρική ποιότητα, ειδικά κατά την στρατιωτική ηγεσία 

(Νικολαΐδου, 2012). Ως μια δημοφιλής ιδέα του 19ου αιώνα, αυτή η θεωρία δηλώνει ότι η 

ηγεσία φέρει εγγενή ποιότητα. Αυτός ο τύπος ηγέτη διαθέτει συχνά τα φυσικά 

χαρακτηριστικά της νοημοσύνης, του θάρρους, της εμπιστοσύνης, της διαίσθησης και της 

γοητείας, μεταξύ άλλων. 

• Η θεωρία των γνωρισμάτων (Trait theory), στα πλαίσια της οποίας 

έχουν παραχθεί πληθώρα από λίστες με γνωρίσματα σχετικά με την ηγεσία και τους 

ηγέτες. Η θεωρία των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι 

κληρονομούν ορισμένες ιδιότητες ή χαρακτηριστικά που τους καθιστούν καλύτερα 

προσαρμοσμένους στην ηγεσία. Οι θεωρίες χαρακτηριστικών συχνά αναγνωρίζουν 

συγκεκριμένη προσωπικότητα ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι 

ηγέτες (Νικολαΐδου, 2012). Παρόλα αυτά, εάν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι 

βασικά χαρακτηριστικά των ηγετών και της ηγεσίας, πώς εξηγούμε τους ανθρώπους 

που κατέχουν αυτές τις ιδιότητες αλλά δεν είναι ηγέτες; Οι ασυνέπειες στη σχέση 
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μεταξύ των ηγετικών χαρακτηριστικών και της ηγετικής αποτελεσματικότητας 

οδήγησαν τελικά τους μελετητές να μετατοπίσουν τα παραδείγματα αναζητώντας 

νέες εξηγήσεις για την αποτελεσματική ηγεσία. 

• Συμπεριφοριστική θεωρία (Behaviourist theory), η οποία εστιάζει στο 

τι πράττουν και πώς συμπεριφέρονται οι ηγέτες παρά στα γνωρίσματα και στις 

ιδιότητες τους. Οι διαφορετικές, μάλιστα, συμπεριφορές έχουν καταχωρηθεί ως 

διαφορετικά στυλ ηγεσίας. Οι θεωρίες συμπεριφοράς της ηγεσίας βασίζονται στην 

πεποίθηση ότι οι μεγάλοι ηγέτες γίνονται και δεν γεννιούνται. Αυτή η θεωρία ηγεσίας 

επικεντρώνεται στις ενέργειες των ηγετών, όχι στις πνευματικές ιδιότητες ή στις 

εσωτερικές καταστάσεις. Σύμφωνα με τη θεωρία συμπεριφοράς, οι άνθρωποι 

μπορούν να μάθουν να γίνονται ηγέτες μέσω της εκπαίδευσης και της παρατήρησης. 

Ο Naylor (1999), σημειώνει ότι το ενδιαφέρον για τη συμπεριφορά των ηγετών 

διεγείρεται από μια συστηματική σύγκριση των αυταρχικών και δημοκρατικών 

μορφών ηγεσίας. Έχει παρατηρηθεί ότι ομάδες υπό αυτούς τους τύπους ηγεσίας 

αποδίδουν διαφορετικά: 

- Ομάδες που λειτουργούν υπό αυταρχικό έλεγχο θα λειτουργούν καλά όσο 

υπάρχει ο ηγέτης. Τα μέλη της ομάδας, ωστόσο, τείνουν να είναι δυσαρεστημένα με 

το στυλ ηγεσίας και να εκφράζουν εχθρότητα. 

- Ομάδες που λειτουργούν υπό δημοκρατικές δυνάμεις εργάζονται σχεδόν 

τόσο καλά όσο και στην παραπάνω περίπτωση. Ωστόσο, τα μέλη της ομάδας έχουν 

πιο θετικά συναισθήματα και δεν παρουσιάζουν εχθρότητα. Το πιο σημαντικό είναι 

ότι οι προσπάθειες των μελών της ομάδας συνεχίζονται ακόμη και όταν ο αρχηγός 

απουσιάζει. 

• Περιπτωσιακή ηγεσία (Situational leadership), σύμφωνα με την οποία, 

η ηγεσία και οι εκφάνσεις της καθορίζονται από την κατάσταση στην οποία 

εξασκείται η ηγεσία. Η θεωρία της κατάστασης προτείνει ότι οι ηγέτες επιλέγουν την 

καλύτερη πορεία δράσης βάσει των καταστάσεων ή των συνθηκών. Διαφορετικοί 

τρόποι ηγεσίας μπορεί να είναι πιο κατάλληλοι για διαφορετικούς τύπους λήψης 

αποφάσεων. Για παράδειγμα, σε μια κατάσταση όπου ο ηγέτης αναμένεται να είναι το 

πιο πεπειραμένο και έμπειρο μέλος μιας ομάδας, ένα αυταρχικό στυλ ηγεσίας μπορεί 

να είναι πιο κατάλληλο. Σε άλλες περιπτώσεις όπου τα μέλη της ομάδας είναι 

ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες και αναμένουν να αντιμετωπίζονται ανάλογα, ένα 

δημοκρατικό στυλ μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό (Bhindora, 2013). 



 

7 
 

• Ενδεχομενική θεωρία (Contignency theory), η οποία αποτελεί μια πιο 

φιλτραρισμένη προσέγγιση της περιπτωσιακής θεωρίας καθώς εστιάζει στον 

καθορισμό περιπτωσιακών μεταβλητών. Οι θεωρίες έκτακτης ανάγκης της ηγεσίας 

επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες μεταβλητές που σχετίζονται με το περιβάλλον που 

θα μπορούσαν να καθορίσουν ποιο στυλ ηγεσίας ταιριάζει καλύτερα σε μια 

συγκεκριμένη κατάσταση εργασίας. Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία, κανένα στυλ 

ηγεσίας δεν είναι κατάλληλο σε όλες τις καταστάσεις. Η επιτυχία εξαρτάται από μια 

σειρά μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένου του στυλ ηγεσίας, των ποιοτήτων των 

οπαδών και των χαρακτηριστικών κατάστασης. Η θεωρία του Fiedler (1964), 

υποδηλώνει ότι η ηγεσία είναι μια διαδικασία επιρροής όπου η ευκολία ή η δυσκολία 

άσκησης επιρροής είναι συνάρτηση της ευκολίας της κατάστασης της ομάδας 

εργασίας για τον αρχηγό. Αν και έχει αναγνωριστεί ότι η ευχέρεια κάθε κατάστασης 

ομάδας εργασίας μπορεί να εξαρτάται από διαφορετικές μεταβλητές, οι τρεις πιο 

συχνά αναγνωρισμένοι καθοριστικοί παράγοντες, που αναφέρονται στη σειρά 

σπουδαιότητάς τους είναι οι σχέσεις των ηγετών-μελών, η δομή των εργασιών και η 

δύναμη θέσης.  

• Συναλλακτική θεωρία (Transactional theory) η οποία τονίζει τη 

σημασία των σχέσεων μεταξύ ηγετών και υφισταμένων/ακολούθων. Η σχέση μεταξύ 

των δύο πλευρών στηρίζεται στα αμοιβαία οφέλη που μπορεί να έχει το κάθε μέλος 

από αυτή τη σχέση. Ο συναλλακτικός ηγέτης δεν παρουσιάζεται έντονα να λαμβάνει 

σημαντικές αποφάσεις όπως επίσης δεν αναλαμβάνει έντονα ευθύνες. Σύμφωνα με 

τον Ζαβλανό (2002), ο συναλλακτικός ηγέτης επαναπαύεται στη λειτουργία του 

οργανισμού όπως αυτή παρουσιάζεται από το παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα, ενισχύει 

το υπάρχον πλαίσιο του οργανισμού, ορίζει στόχους, αποσαφηνίζει τις προσδοκίες 

του ως ηγέτης καθώς επίσης επιβραβεύει τα όποια αποτελέσματα των προσπαθειών. 

Η υλική ανταμοιβή των μελών της ομάδας συνηθίζεται. Η δράση του καταγράφεται 

εντονότερη όταν ελλοχεύει κατά λάθος χειρισμός, παρέχοντας διευκρινήσεις και 

χωρίς να θέτει μακροπρόθεσμη προοπτική απέναντι στα μέλη της ομάδας του. Ο Bass 

(1987), παρουσιάζει το συναλλακτικό ηγέτη να ικανοποιεί πιθανά τις ανάγκες των 

μελών της ομάδας του μέσω υλικών απολαβών, άλλοτε επιβραβεύοντας ή ακόμα και 

τιμωρώντας τις αντίστοιχες εργασιακές αποδόσεις. 

• Μετασχηματιστική θεωρία (Transformational theory) της οποίας 

κεντρικό στοιχείο είναι η αλλαγή και ο ρόλος της ηγεσίας στον οραματισμό της και 
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στον μετασχηματισμό της επίδοσης – απόδοσης του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, Πιο 

συγκεκριμένα, ο Burns (1978), αναφέρει τον μετασχηματιστικό ηγέτη ως το άτομο 

που συνδέεται με την ομάδα του καθώς οδηγεί όλους στην δραστηριοποίηση μέσω 

της ηθικής για την υλοποίηση των στόχων του οργανισμού με εκτεταμένη επιτυχία. 

Στη μετασχηματιστική ηγεσία αναφέρεται και ο Bass (1985) σύμφωνα με τον οποίο 

προτείνετε το ερωτηματολόγιο ηγετικής στάσης και που ονομάζεται Multifactor 

Leadership Questionnaire (MLQ). Ο Bass αναφέρει τον ηγέτη ως το άτομο που 

διακατέχεται από εκείνα τα χαρακτηριστικά μέσω των οποίων εφαρμόζει το έργο του. 

Αρχικά παρουσιάζει το χάρισμα, σύμφωνα με το οποίο ο ηγέτης δύναται να επιτύχει 

τη διέγερση των εργαζομένων σε συναισθηματικό πλαίσιο. Για την επιτυχία του 

παραπάνω, επιβάλλεται η παροχή του οράματος, η δημιουργία του κλίματος 

εμπιστοσύνης και η επιτυχία του ηγέτη στην έμπνευση σεβασμού από τους 

εργαζόμενους (Bass, 1990). Ένα επόμενο χαρακτηριστικό είναι, λοιπόν, η έμπνευση, 

σύμφωνα με το οποίο μεταδίδεται το όραμα του οργανισμού. Ο ηγέτης λειτουργεί ως 

παράδειγμα, εκφράζεται με απλότητα και σαφήνεια και διαμορφώνει υψηλές 

προσδοκίες στους άλλους. Συνεχίζοντας, ο Bass αναφέρεται η εξατομικευμένη 

εκτίμηση βάσει της οποίας ο ηγέτης παρουσιάζει εμπιστοσύνη σε όλα τα μέλη της 

ομάδας, ενδιαφέρεται για τις ανάγκες τους και ενθαρρύνει όλους για την επίτευξη του 

στόχου του οργανισμού. Τέλος, αναφέρεται η ικανότητα του μετασχηματιστικού 

ηγέτη στο πλαίσιο της διανοητικής υποκίνησης. Με αυτό το χαρακτηριστικό του 

δύναται να δημιουργεί ευκαιρίες, να παρουσιάζει καινοτομία μέσω των δράσεων του 

καθώς επίσης να επιλύει αποτελεσματικά τα προβλήματα που πιθανά παρουσιαστούν 

(Χυτήρης, 2013). Ο μετασχηματιστικός ηγέτης χρειάζεται να διασφαλίζει την 

προσπάθεια και τη δέσμευση όλων των μελών της ομάδας του ώστε όραμα του 

οργανισμού να επιτευχθεί,  με αποτέλεσμα οι εταιρικές ανάγκες να ικανοποιούνται 

καθώς επίσης και ατομικές ανάγκες των μελών.  επιπρόσθετα η κουλτούρα της 

ομάδας δύναται να επηρεάσει την συνολική αποτελεσματικότητα  μέσω της 

εφαρμογής της μετασχηματιστικής ηγεσίας.  Ο συνδυασμός μετασχηματιστικής και 

συναλλακτικής ηγεσίας παρουσιάζεται να εφαρμόζεται συχνά στους οργανισμούς 

(Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2014). 

• Κατανεμημένη ηγεσία (Distributed leadership), η οποία συχνά 

εμπερικλείει διάφορα άτομα – ηγέτες και είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

οργάνωσης του σχολείου και της φύσης του, παρά ατομικό χαρακτηριστικό. Αντί για 
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παραδοσιακούς ηγετικούς ρόλους και δομή, μια γνήσια κατανεμημένη προοπτική 

εκτείνεται πέρα από τις θέσεις σε αλληλεπιδράσεις σε όλη τη σχολική κοινότητα, και 

όχι μόνο στις ενέργειες των «ηρώων» (Spillane, 2006). Στις ρίζες της, η 

κατανεμημένη ηγεσία συνεπάγεται μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι 

ηγέτες βλέπουν τους ηγετικούς τους ρόλους και τις ευθύνες τους όταν αλληλεπιδρούν 

με άλλους. Η κουλτούρα που είναι απαραίτητη για την κοινή χρήση παραδοσιακών 

ρόλων ηγεσίας και για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών-ηγετών προτείνεται να 

καθιερωθεί και να ενισχυθεί από τους διευθυντές σχολικών μονάδων. Οι 

δημοκρατικές πρακτικές, η κοινή διακυβέρνηση, ο χρόνος για συνεργασία και οι 

ευκαιρίες να συμβάλουν σε μεγαλύτερες προσπάθειες είναι όλοι οι διαρθρωτικοί 

παράγοντες που επιτρέπουν την ανάδειξη των εκπαιδευτικών-ηγετών (Danielson, 

2006). Οι ιεραρχίες μπορούν στη συνέχεια να ισοπεδωθούν καθώς τα άτομα σε 

ολόκληρη την περιοχή συμβάλλουν σε μεγαλύτερες οργανωτικές προσπάθειες. Η 

κατανεμημένη ηγεσία δεν εφαρμόζεται από τους διευθυντές στα μέλη της ομάδας. 

Καλλιεργείται μέσω των αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων που συμβαίνουν μεταξύ 

των ατόμων σε όλη τη σχολική κοινότητα σε καθημερινή βάση. 

• Συστημική ηγεσία (System leadership), η οποία είναι σχετικά νέα και 

στοχεύει, μέσα από τη δημιουργία δικτύων και προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ 

σχολείων και διευθυντών, στη μεταμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η 

σκέψη αυτού του τρόπου ηγεσίας περιλαμβάνει την ολότητα, την ομοιόσταση, τη 

ρύθμιση και την ευθύνη στο πλαίσιο δημιουργίας ενός πλαισίου που διακατέχεται 

από εμπιστοσύνη απέναντι στην αυτοοργάνωση του συστήματος. Έτσι, σύμφωνα με 

τον Κοντάκο (2011), εξασφαλίζεται το «νόημα» μέσω της επιτυχούς επικοινωνίας. Η 

πρόσφατη θεωρία συστημικής ηγεσίας βασίζεται στη συλλογική ευθύνη ως βάση για 

την κατανόηση των συνεργατικών προσπαθειών για την επίλυση προβλημάτων 

(Senge, Hamilton, & Kania, 2015).  

•  

1.2.2. Χαρακτηριστικά ηγέτη 

Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2005), ηγέτης είναι: 

  το άτομο που ασκεί επιρροή πάνω σε άλλα άτομα και τα κάνει να το 

«ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυμα».  
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 το άτομο που κερδίζει τον ενθουσιασμό, το κέφι, το μεράκι, την όρεξη, 

το πάθος, την αφοσίωση, την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και τους κάνει να δίνουν 

τον καλύτερό τους εαυτό ως άτομα και ως ομάδα για να επιτύχουν στόχους, σε μια 

πορεία προόδου για ένα καλύτερο μέλλον.  

Για να τα πετύχει όλα αυτά ο ηγέτης ασφαλώς ασκεί ταυτόχρονα και τις 

διοικητικές λειτουργίες, όπως προγραμματισμό, έλεγχο, οργάνωση, συντονισμό.  

Τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου ηγέτη, όπως έχουν προκύψει από τις 

διάφορες έρευνες (Leithwood & Riehl, 2003;˙ Day, 2005;˙ Leithwood et al., 2006), 

μπορούν να συνοψιστούν στις εξής κατηγορίες: 

• Δημιουργία και μετάδοση κοινού οράματος.  

• Προώθηση κατανεμημένης ηγεσίας.  

• Δημιουργία συλλογικής κουλτούρας.  

Οι περισσότερες έρευνες συγκλίνουν στο γεγονός ότι το κατ’ εξοχήν 

χαρακτηριστικό της επιτυχίας του ηγέτη είναι η ικανότητά του για δημιουργία και  

μετάδοση κοινού οράματος. Ο επιτυχημένος ηγέτης αφού εντοπίσει τις ανάγκες του 

οργανισμού οφείλει: να καταρτίσει ένα σχέδιο που θα στοχεύει στην βελτίωση του, 

να προκαλέσει την εμπλοκή του προσωπικού στη δημιουργία κοινών στόχων, να 

προκαλέσει την ενσυνείδητη δέσμευσή του στην πραγμάτωσή του συμπεφωνημένου 

οράματος.  

Η αποτελεσματικότητα στην ηγεσία σχετίζεται με την εκπλήρωση των 

στόχων. Η αυτοπεποίθηση του ηγέτη είναι σημαντικό χαρακτηριστικό του (Chemers 

& Ayman, 1993). Τα χαρακτηριστικά του ηγέτη του επιτρέπουν να ξεχωρίσει από τα 

υπόλοιπα μέλη μιας ομάδας και περιλαμβάνουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά του  

Καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα με την οποία ηγείται.  Η  έννοια της 

αποτελεσματικής ηγεσίας περιλαμβάνει την καθοδήγηση της ομάδας από τον ηγέτη 

προς τους συνολικού στόχους. Συνδυάζοντας χαρακτηριστικά την αυτοπεποίθηση και 

την αυτοεκτίμησή του ηγέτη δημιουργείται η αυτοαποτελεσματικοτητα με 

αποτέλεσμα την συνολική παρακίνηση της ομάδας μέσα από την προσωπική του 

παρακίνηση (Bandura & Cervone, 1983). Επιπρόσθετα η ικανότητα επικοινωνίας των 

όσων θέλει να επιτύχει ένας ηγέτης θεωρείται βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα και 

συνδυάζεται ακόμη και με την ευφράδεια λόγου (Holladay & Coombs, 1993). 
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Παράλληλα, η χρήση του χιούμορ και η κατανοητή γλώσσα προς όλους δύναται να 

επιτρέψει στο σύνολο των μελών να συμμετέχουν για τον κοινό σκοπό (Κατσαρός, 

2008). 

Ένας ηγέτης μπορεί να χρειαστεί να οδηγήσει αποστολές ή να διευκολύνει την 

επιτυχή ολοκλήρωση των ομαδικών στόχων είτε ως καθορισμένος εμπειρογνώμονας 

είτε ως μέλος μιας εξίσου εξειδικευμένης ομάδας (Brymer, 2002). Ένας ηγέτης 

μπορεί επίσης να οδηγήσει ψυχαγωγικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά ή θεραπευτικά 

προγράμματα και ως εκ τούτου συχνά θα πρέπει να ενθαρρύνει στοιχεία όπως 

προσωπική ευθύνη, ενδυνάμωση, δημιουργικότητα, επιλογές και προσωπική 

ανάπτυξη. Η ικανότητα διευκόλυνσης παραγόντων όπως η προσωπική ανάπτυξη 

άλλων απαιτεί κάτι περισσότερο από ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων ή 

ικανοτήτων. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τις προσωπικές και κοινωνικές 

ιδιότητες του ηγέτη. Ιδιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η φροντίδα, η αποδοχή, η 

αξιοπιστία, η συμπόνια, η δημιουργικότητα, η επιθυμία να ενθαρρύνει και να μην 

κρίνει μπορεί επίσης να είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική ηγεσία (Luthans 

& Avolio, 2003). Οι ηγέτες μπορεί να κληθούν να βοηθήσουν τους άλλους σε έναν 

κύκλο συνεχούς αναδημιουργίας των δικών τους προσωπικών, εργασιακών και 

κοινωνικών κόσμων. Έτσι η ηγεσία αποκαλύπτει την πολυπλοκότητά της.  

Ο ηγέτης πρέπει να εξετάζει τα περιστατικά που συμβαίνουν και να επιδείξει 

κατάλληλες συμπεριφορές. Ωστόσο, σε βαθύτερο προβληματισμό, ένας ηγέτης στην 

εκπαίδευση πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις άλλες 

προσωπικές του ιδιότητες αλλά και τους άλλους. Όπως ο Nicholls (1986) 

επισημαίνει, στην περιεκτική κριτική του στην ηγετική κατάσταση, η αναγνωρισμένη 

ηγεσία σε οποιοδήποτε πλαίσιο είναι κάτι περισσότερο από το να υιοθετείται ένα 

στυλ που εξαρτάται από την προθυμία και την ικανότητα. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες 

ξεπερνούν τους αυτοεπιβαλλόμενους περιορισμούς και δημιουργούν μια νέα 

πραγματικότητα. Αλλάζουν τις αντιλήψεις, απελευθερώνουν λανθάνουσες ενέργειες 

και καθιστούν δυνατή την προηγουμένως αδιανόητη κατάσταση.  

Για να συλλάβει το πρόβλημα των απροσδιόριστων ή κακώς καθορισμένων 

ηγετικών προτύπων, ο Reeves (2004) εξέφρασε ότι μια καλή μέθοδος ηγετικής 

αποτελεσματικότητας πρέπει να βασίζεται σε τυποποιημένα πρότυπα - βασισμένα σε 

σαφή πρότυπα ή συγκεκριμένα αντικειμενικά πρότυπα. Τονίζει συγκεκριμένα, ότι 

χωρίς πρότυπα, οι αξιολογήσεις υπόκεινται συνεχώς στα μεταβαλλόμενα πρότυπα 
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σχετικής απόδοσης και όχι στο θεμέλιο των σαφών, δίκαιων και αμετάβλητων 

προτύπων. Οι τυπικές βασισμένες αξιολογήσεις αποφεύγουν την πλάνη του ψευδούς 

εφησυχασμού και της ανακριβούς υποτιμήσεως που εντοπίζονται σε μη τυποποιημένα 

συστήματα όπου η απόδοση βασίζεται σε σχετική σύγκριση της απόδοσης ενός ηγέτη 

με κάποιον άλλο. Στον ψευδή εφησυχασμό, ένας μη αποτελεσματικός ηγέτης 

καθησυχάζεται επειδή είναι καλύτερος από έναν άλλο ηγέτη. Εδώ η 

αναποτελεσματικότητα μπορεί να ανταμείβεται απλώς και μόνο επειδή ο ένας είναι 

καλύτερος από τον άλλο. Σε ανακριβείς συγκρίσεις, ένας αποτελεσματικός ηγέτης 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναποτελεσματικός ή ανεπαρκώς αποτελεσματικός 

επειδή ένας άλλος ηγέτης είναι πιο αποτελεσματικός. Εκτός από την ύπαρξη σαφών 

προτύπων, μια μέθοδος αξιολόγησης για τη μέτρηση της ηγετικής 

αποτελεσματικότητας πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε τόσο ο αξιολογητής όσο και το 

άτομο που αξιολογείται να έχουν μια κοινή και σαφή κατανόηση της διαφοράς 

μεταξύ των διαφόρων επιπέδων απόδοσης (Reeves, 2004). 

 

1.3. Το προφίλ του διευθυντή  

1.3.1. Χαρακτηριστικά ηγέτη/ διευθυντή/τριας σχολικής μονάδας 

Όπως υποστηρίζουν οι Leithwood και Riehl (2003) η κατανεμημένη ή αλλιώς 

συμμετοχική ηγεσία εμπερικλείει μια ομάδα από λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να 

διαδραματιστούν από διάφορα πρόσωπα σε ένα σχολείο. Ο επιτυχημένος ηγέτης: δεν 

είναι συγκεντρωτικός και συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, αναλαμβάνει ρόλο 

συμβουλευτικό και τους καθοδηγεί/ στηρίζει ενθαρρύνοντας την ανάληψη 

πρωτοβουλιών, εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με τις γνώσεις και την εμπειρία του 

και ενδιαφέρεται για την επαγγελματική επιμόρφωσή τους, προωθεί την ύπαρξη 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού του, καλλιεργεί τον αμοιβαίο 

σεβασμό και δείχνει έμπρακτα ότι εκτιμά το προσωπικό του, τόσο ως άτομα όσο και 

ως επαγγελματίες.  

Συγκεκριμένα ο ηγέτης/διευθυντής:  

➢ Οφείλει να δημιουργήσει συνθήκες συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη 

➢  Να καλλιεργήσει την πεποίθηση ότι είναι θετικό να  συνεργάζονται 

μεταξύ τους 
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➢ Να μοιράζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και τις 

επιτυχίες τους 

➢ Να ανταλλάσουν απόψεις και ιδέες για πρακτικές διδασκαλίας που 

χρησιμοποιούν  

 

• Κατανόηση και ανάπτυξη προσωπικού (δημιουργία μαθησιακής 

κοινότητας).  

Οι Leithwood και Riehl (2003) υποστηρίζουν ότι ο επιτυχημένος ηγέτης μιας 

σχολικής μονάδας παρέχει προσωπική υποστήριξη στα μέλη του προσωπικού του και, 

παράλληλα, προωθεί τη συνεχή και συστηματική τους βελτίωση μέσα από την 

καλλιέργεια της νοητικής τους σκέψης. Πιο συγκεκριμένα ο επιτυχημένος ηγέτης: 

➢ σέβεται το προσωπικό και ενδιαφέρεται για τα συναισθήματα και τις 

ανάγκες του  

➢ γνωρίζει τις καθημερινές ανησυχίες των εκπαιδευτικών, έχει υψηλές 

προσδοκίες από αυτούς και, παράλληλα, αναμένει ότι και αυτοί θα έχουν υψηλές 

προσδοκίες από τους μαθητές τους  

➢ αναγνωρίζει το έργο των εκπαιδευτικών και ενθαρρύνει τη βελτίωσή 

τους μέσω της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, η οποία και κρίνεται αναγκαία στη 

σύγχρονη εποχή  

➢ ενθαρρύνει τη δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών αλλά και του ίδιου 

δημιουργώντας έτσι μια μαθησιακή κοινότητα που αποτελεί πρότυπο και για τους 

μαθητές  

• Προσωπικότητα.  
Τα προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ηγέτη παίζουν σημαντικό 

ρόλο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του. Οι πιο επιτυχημένοι σχολικοί ηγέτες 

έχουν ευρύ πνεύμα, είναι έτοιμοι να μάθουν από τους άλλους, είναι ευέλικτοι στη 

σκέψη τους, είναι ελαστικοί και αισιόδοξοι, είναι ειλικρινείς, δίκαιοι και ηθικοί, 

αντιμετωπίζουν με ωριμότητα τις εντάσεις και τις διαφωνίες και προτείνουν με 

ηρεμία τρόπους επίλυσης. 

• Δημιουργία παραγωγικών σχέσεων με τους γονείς και την κοινότητα. 
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 Ο επιτυχημένος ηγέτης πρέπει να έχει ως στόχο του να δημιουργήσει 

εποικοδομητικές σχέσεις με τους γονείς και τη κοινότητα, έτσι ώστε να καταφέρει να 

συνδέσει τη σχολική μονάδα με το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Οι 

γονείς καλούνται να λάβουν μέρος στη λήψη αποφάσεων του σχολείου όπως και η 

ευρύτερη  κοινότητα καλείται να ενισχύσει το ρόλο του σχολείου  όπου χρειαστεί.  

Όπως προαναφέρθηκε, ο ρόλος που έχει ο ηγέτης- διευθυντής είναι υψίστης 

σημασίας αφού στην ιεραρχία της εκπαίδευσης αυτός είναι που ασκεί ορισμένες εκ 

των σπουδαιότερων εργασιών και αρμοδιοτήτων (Σαΐτης, 2014). Το προφίλ του 

ηγέτη- διευθυντή, χρειάζεται να εμπερικλείει ορισμένα χαρακτηριστικά που να 

εμπεριέχονται ουσιαστικά στην προσωπικότητα του. Είναι πολύ σημαντικό, η ίδια 

του η συμπεριφορά να είναι η κινητήριος δύναμη για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό 

δυναμικό. Γενικότερα οι προκαταλήψεις και η ίδια του η στάση απέναντι σε διάφορα 

θέματα, δεδομένα που πηγάζουν εν μέρει από την ίδια του την προσωπικότητα, 

χρειάζεται να είναι τέτοιες που να επηρεάζουν με θετικό τρόπο όλα τα μέλη της 

ομάδας χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός. Το προφίλ ενός ηγέτη- διευθυντή είναι 

σημαντικό να αποτελείται από διαφορετικές διαστάσεις, να μπορεί για παράδειγμα να 

είναι ο οραματιστής, ο εμπνευστής, ο φιλόσοφος που αναζητά τον καλύτερο εαυτό 

και την καλύτερη δυνατή απόδοση, ο διοικητής και ηγέτης, ο σχεδιαστής, ο 

πολιτικός, ο συνήγορος, ο οργανωτής και άλλα πολλά παντός καιρού και υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες (Smith & Piele, 2006).  

Εκ της θέσεως του διευθυντή, προκύπτουν ευθύνες και συγχρόνως είναι ένας 

μηχανισμός που λειτουργεί και αντίστροφα αφού εκ των ευθυνών δύναται να 

τελειοποιηθεί το προφίλ αυτού (Wallace Foundation, 2013). Ορισμένες από τις πιο 

σημαντικές ευθύνες που χρειάζεται να αναλάβει ο ηγέτης- διευθυντής και να 

εμπνεύσει λοιπόν μέσα από την προσωπικότητα του στη συνέχεια είναι οι παρακάτω:  

• Ο χαρακτήρας του να φέρει υπευθυνότητα και να είναι ικανός ως πρότυπο να 

διαμορφώσει ένα όραμα το οποίο να μπορεί να επιδείξει και να μεταδώσει στους 

συναδέρφους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να προαχθεί η γενικότερη ακαδημαϊκή 

επιτυχία των μαθητών.  

• Να βρει τις τεχνικές εκείνες μέσω των οποίων να γίνει κατανοητός για τις 

προθέσεις του που αφορούν τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και φιλικότητας, 

ασφάλειας, εμπιστοσύνης και όλων εκείνων των στοιχείων τα οποία θα αποτελούν 
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τους θεμέλιους λίθους για ένα γόνιμο έδαφος που θα προκύψει μέσα από την ορθή 

αλληλεπίδραση και συνεργασία.  

• Ο ίδιος ο διευθυντής ηγέτης, χρειάζεται να διακατέχεται από την ευθύνη 

αναφορικά με την περαιτέρω καλλιέργεια του ηγετικού στοιχείου στους υπόλοιπους 

συνεργάτες του που είναι το ανθρώπινο δυναμικό που απαρτίζει μια σχολική μονάδα, 

για να μπορέσει τότε το κάθε μέλος να αναλάβει επιμέρους ευθύνες για να μπορέσει ο 

οργανισμός να λειτουργεί ως ένα «καλορυθμισμένο ρολόι» που θα αποδίδει με 

ακρίβεια και με εγγύηση ως προς το έργο και την συνέπεια. Επιπλέον, χρειάζεται να 

αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του ηγέτη- διευθυντή το ότι θα μπορεί να 

απολαμβάνει τις συναισθηματικές απολαβές τις οποίες δέχεται από το έργο του και 

που του αντιστοιχούν με στόχο πάντα την διαδρομή προς το όραμα που δεν πρέπει να 

είναι άλλος από την ευημερία της σχολικής μονάδας του.  

• Γενικότερα εντός του προφίλ του ηγέτη- διευθυντή, χρειάζεται να 

συμπεριλαμβάνεται η γενικότερη ευθύνη αναφορικά με τους τρόπους βελτίωσης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της, που θα φέρει ως αποτέλεσμα την ορθή 

και ακέραια εκπαιδευτική διαδικασία την οποία θα υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί και 

θα μεταφέρουν τους καρπούς αυτής στους μαθητές, οι οποίοι στη συνέχεια θα 

μπορέσουν να εκπαιδευτούν στον καλύτερο δυνατό βαθμό.  

• Όλα τα παραπάνω φέρουν αρκετές δυσκολίες και το έργο του ηγέτη- 

διευθυντή είναι αρκετά μεγάλο και περίπλοκο. Οπότε, ο ίδιος χρειάζεται να 

χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της οργάνωσης και εντός του προφίλ του χρειάζεται 

να ενσωματώνεται η δεξιότητα της οργάνωσης και διαχείρισης ειδικά στην 

περίπτωση αυτή που αφορά ένα ανομοιόμορφο και πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό 

που περιμένει να εμπνευστεί και να ακολουθήσει τις διαδικασίες εκείνες που θα 

επιδείξει ο ηγέτης- διευθυντής, έτσι ώστε να επέλθει η ουσιαστική βοήθεια και 

τελικώς η καλύτερη δυνατή λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

Το προφίλ του ηγέτη χρειάζεται να συγκεντρώνει ποικίλα χαρακτηριστικά και 

ο ίδιος να έχει αρκετές δεξιότητες. Χρειάζεται να μπορεί να ξεχωρίσει το έκαστο 

στυλ ηγεσίας το οποίο θα διαλέξει στην έκαστη περίπτωση να εφαρμόσει, κάτι που 

συγχρόνως προσθέτει και το στοιχείο της κριτικής σκέψης που πρέπει να είναι 

ανεπτυγμένη. Για να εκπληρωθεί το εκπαιδευτικό έργο με τον καλύτερο δυνατό 
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τρόπο, ο διευθυντής πρέπει να ορίσει τους ρόλους των εκπαιδευτικών που μπορεί να 

εξελίσσονται και να περιορίζονται ανάλογα με τις εκάστοτε εμφανιζόμενες ανάγκες.  

 

. 

1.3.2. Η διοίκηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας και η περίπτωση της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Τα τελευταία χρόνια, σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων έχουν καθιερωθεί εντός 

του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας οδηγώντας στην δημιουργία τεσσάρων 

επιπέδων διοίκησης. Αυτά τα τέσσερα επίπεδα διοίκησης είναι η διοίκηση 

εκπαιδευτικών μονάδων σε εθνικό επίπεδο, η διοίκηση σε περιφερειακό επίπεδο, σε 

νομαρχιακό και σε τοπικό επίπεδο. Ο νόμος  2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄/14-03-2000), 

μετά τις τροποποιήσεις που δέχθηκε και τις συμπληρώσεις του από το νόμο 

2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α΄/13-02-2002), παρουσιάζει το οργανωτικό σχήμα που 

επικρατεί στην ελληνικής εκπαίδευσης όπως παρουσιάζεται από τους Σαΐτη και Σαΐτη 

(2012) στην Εικόνα 1 που ακολουθεί:  

 

Εικόνα 1: Οργανωτικό σχήμα διοίκησης στην ελληνική εκπαίδευση  

 

(Πηγή: Σαΐτη & Σαΐτης, 2012) 
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Αναφερόμενοι σε αυτά τα επίπεδα και ξεκινώντας από το εθνικό επίπεδο 

εκπαίδευσης τονίζεται ότι σε αυτό το επίπεδο, κάθε ζήτημα που αφορά την 

εκπαίδευση ξεκινά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ). Σε 

εθνικό επίπεδο, λοιπόν, αναφέρονται οι Διευθύνσεις (γενικές) και τα Συμβούλια 

(κεντρικά-υπηρεσιακά) καθώς και οι βοηθητικοί οργανισμοί που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση. Σε περιφερειακό επίπεδο ανήκουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης οι οποίες έχουν την δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων που είναι 

ειδικότερες. Η άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων λειτουργούν σε συνεργασία με τα 

Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ). Εν συνεχεία, στο νομαρχιακό επίπεδο (νομός), 

συναντάμε τα Γραφεία Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις και τις σχολικές μονάδες (ΦΕΚ 

87/Α΄/07-06-2010). Τέλος, σε τοπικό επίπεδο αναφερόμαστε στην περίπτωση των 

σχολικών μονάδων που η κάλυψη της οργανωσιακής και διοικητικής πρακτικής της 

σχολικής μονάδας ανατίθεται στους διευθυντές/τριες, τους υποδιευθυντές/τριες 

καθώς επίσης και στους συλλόγους διδασκόντων. Οι παραπάνω εμπλεκόμενοι 

ορίζονται και ως η διοικητική δομή του σχολείου. Εκτενέστερη αναφορά θα 

ακολουθήσει για το τοπικό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης που σχετίζεται με τις 

δύο βαθμίδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.  

Κατά την διάρκεια των χρόνων και μέσω της επικράτησης των οικονομικών 

και κοινωνικών συνθηκών στη χώρα, ακολούθησε η δημιουργία ενός κοινωνικού 

υποσυστήματος που είναι το σχολείο. Η λειτουργία του σχολείου καταγράφεται ως ο 

οργανισμός που αποτελείται από έμψυχο «υλικό» ακολουθούμενοι και ακολουθώντας 

αξίες και κανόνες και που αλληλεπιδρούν καθημερινώς. Φέρει παιδαγωγικό 

χαρακτήρα με αποτέλεσμα να ξεχωρίζει και να καταγράφει βασικές διαφορές σε 

σχέση με άλλους οργανισμούς (Κωνσταντίνου, 1994). 

Κεντρικός στόχος της σχολικής μονάδας είναι να προαχθεί η γνώση και να 

καλλιεργηθούν στάσεις και συμπεριφορές στους μαθητές στο πλαίσιο της 

κοινωνικοποίησής του. Παρόλα αυτά, η σχολική μονάδα λειτουργεί σύμφωνα με τον 

Πασιαρδή (2014) ως ο οργανισμός που αναζητά την λύση σε σειρά εκπαιδευτικών 

προβλημάτων ή ακόμη και προωθεί την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που 

εργάζονται σε αυτό. 
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Στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συναντάμε διαφορετικούς τύπους 

σχολείου όπως είναι το νηπιαγωγείο, το δημοτικό σχολείο (ολοήμερο), το 

πειραματικό και το σχολείο ειδικής αγωγής (Πουλής, 2011). Στην περίπτωση των 

δημοτικών σχολείων η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν και πλέον είναι υποχρεωτική 

βασιζόμενη στο ότι δεν μπορεί το άτομο που παρακολουθεί την υποχρεωτική 

εκπαίδευση να μην φοιτήσει υποχρεωτικά το λιγότερο εννέα χρόνια (άρθρο 16 παρ.3 

του Συντάγματος 1975/1986/2001/2008). Η λειτουργία των δημοτικών σχολείων 

όπως έχει αναφερθεί στο γενικότερο πλαίσιο του σκοπού λειτουργίας μιας σχολικής 

μονάδας, ορίζεται από το άρθρο 4, παρ. 1 του ν. 1566/1985) στην πολύπλευρη 

ανάπτυξη των μαθητών σε πνευματικό και σωματικό πλαίσιο.  

 

1.3.3. Η διεύθυνση του ελληνικού δημοτικού σχολείου  

Ακολουθώντας την έννοια της διοίκησης στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στη χώρα, καταγράφεται από τη βιβλιογραφία η σημαντικότητα της 

επικοινωνίας μεταξύ των όσων προΐστανται και όσων υφίστανται στην οργανωτική 

δομή ενός σχολείου. Η απαιτήσεις που φέρει η διοικητική/ διευθυντή θέση σε έναν 

οργανισμό φέρει τον κάτοχο σε πλήρη υπευθυνότητα των καθηκόντων του αλλά και 

των εργασιών που χρειάζεται να φέρουν εις πέρα οι υφιστάμενοι αυτού. Η 

αποτελεσματική επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη του σχολικού συγκείμενου και 

του/της διευθυντή/τριας σχολικής μονάδας περιλαμβάνει από τη θέση του/της 

δεύτερου/ης την διατήρηση ενός αρμονικού συνόλου μέσα από κοινές πεποιθήσεις, 

στάσεις και αξίες όλων των εμπλεκόμενων μελών (Click, 2005). Έτσι, λειτουργεί 

πολύπλευρα αντιμετωπίζοντας διάφορα προβλήματα άλλοτε τεχνικής φύσεων που 

σχετίζονται με τη μάθηση και κατ’ επέκταση με τη διδασκαλία, προβλήματα νοητικής 

φύσεως που σχετίζονται με την διοίκηση της σχολικής μονάδας και τον έλεγχο αυτής, 

θέματα ανθρωπίνων σχέσεων που σχετίζονται με τις αποφάσεις που θα λάβει, τις 

πολιτικές που θα χαράξει αλλά ή/και την ανάπτυξη του προσωπικού που προΐσταται 

και επιπρόσθετα, θέματα αναφορικά με την σχέση της σχολικής μονάδας με 

εξωτερικούς φορείς.  

Ο διευθυντής είναι το πρόσωπο εκείνο που αναλαμβάνει πολλές και διάφορες 

αρμοδιότητες όπως επίσης και καθήκοντα. Κυρίως σε μια σύγχρονη κοινωνία όπου 

ένα σχολείο μοντέρνου τύπου έχει πιο πολλές και μεγάλες απαιτήσεις οι οποίες 
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συνεχώς μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο, ο διευθυντής χρειάζεται να συγκεντρώνει 

στο πρόσωπο του δεξιότητες και στοιχεία που αφορούν από διοικητικές αρμοδιότητες 

έτσι ώστε να διεκπεραιώσει το γραφειοκρατικό τμήμα της εργασίας του, έως αρετές, 

ήθη και αξίες που θα τον οδηγήσουν να περαιώσει το διδακτικό και παιδαγωγικό του 

έργο. Στο παρελθόν, οι ικανότητες που χρειαζόταν να έχει περιορίζονταν απλά στα 

διοικητικά και υπηρεσιακά καθήκοντα.  

Εντός του Ελληνικού Συστήματος Εκπαίδευσης στο σύνολο του ως εικόνα, 

ένας διευθυντής δεν έχει το ανώτερο ρόλο. Ωστόσο, εντός μιας Σχολικής Μονάδας, ο 

ρόλος είναι καίριος και η σημασία της φυσιογνωμίας του και των δεξιοτήτων που 

ενσωματώνονται στο προφίλ του είναι εξαιρετικά υψηλά. Ιεραρχικά βρίσκεται σε 

τέτοια θέση που το εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου, καθώς και οι γονείς και οι 

μαθητές, κυριολεκτικά εμπνέονται από τη μορφή του.  

Εντός των αρμοδιοτήτων του, είναι και η επίβλεψη σε γενικότερο πλαίσιο 

όλων των επιμέρους εργασιών που διεξάγονται εντός της σχολικής μονάδας. Είναι 

πλήρως ευθύνη του το να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία στον χώρο που επιβλέπει και 

συντονίζει. Οι οργανωτικές του ικανότητες γίνονται πράξη, μέσα από μια τεράστια 

γκάμα εργασιών που έχει να επιτελέσει, π.χ. δημιουργία και εφαρμογή αναλυτικού 

προγράμματος που επίσημα θα διεκπεραιώνεται από τους εκπαιδευτικούς, 

συνεργασία με σχολικούς συμβούλους, αξιολόγηση έργου από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών, τήρηση των απαραίτητων βιβλίων που προβλέπονται, γνώση των 

νομοθεσιών και των διατάξεων που υπερισχύουν, ακόμη ίσως και των νομολογιών 

που ακόμα δεν έχουν γίνει ολοκληρωμένοι νόμοι και ο λόγος είναι ότι μπορεί να 

χρειαστεί να δράσει άμεσα και με αποτελεσματικότητα ακόμη και για τις πιο ειδικές 

περιστάσεις. Χρειάζεται να είναι το «άγρυπνο μάτι» και να σκέφτεται συνεχώς  

(Στραβάκου, 2003).  

Ο διευθυντής είναι αυτός που επιτελεί ακόμη και τις οικονομικές εργασίες και 

τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους που βρίσκονται στη διάθεση του σχολείου, 

οπότε χρειάζεται να μεριμνά ως προς την ύπαρξη των αναγκαίων εκείνων πόρων και 

την εξασφάλιση του υλικού τεχνολογίας και του εξοπλισμού εκείνου που είναι 

απαραίτητα για το σχολείο του. Χρειάζεται να ενημερώνεται συνεχώς και να είναι 

μέσα στα νέα δεδομένα (Σαΐτης, 2000).  
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Ο παιδαγωγικός του ρόλος είναι ίσως και ένα από τα μεγαλύτερα βάρη που 

χρειάζεται να κουβαλάει στους ώμους του. Ο διευθυντής αποτελεί το πρώτο άτομο το 

οποίο μέσα από το ήθος του θα μεταδίδει την έννοια του καλού παιδαγωγικού 

κλίματος, μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας που αφορά όλες τις ομάδες που 

την απαρτίζουν. Η εμψύχωση και η παρότρυνση για δημιουργία, είναι συστατικά ενός 

δυνατού προφίλ ηγεσίας και χρειάζεται να τα ενσωματώνει κατά την ανάνηψη του 

έρχου του. Η ικανότητα του ως προς την παρότρυνση του διδακτικού προσωπικού 

στο να βγάλουν προς τα έξω τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους είναι ένα από τα 

βασικότερα έργα του ηγέτη- διευθυντή (Στραβάκου, 2003).  

Στο προφίλ του ο ηγέτης- διευθυντής χρειάζεται να ενσωματώνει τα στοιχεία 

εκείνα που θα τον καταστήσουν ως τον ικανό «συνδετικό κρίκο» μεταξύ της 

σχολικής μονάδας και της τοπικής κοινωνίας. Η συνεργασία, η ηρεμία καθώς και η 

δημιουργικότητα είναι μερικά από τα στοιχεία που χρειάζεται να αποδείξει ότι 

κατέχει έτσι ώστε να ενώσει όλα τα μέλη της κοινότητας του. Με πνεύμα που θα 

στηρίζει την εξέλιξη, πρέπει να προβλέπει και να ακολουθεί τις νέες τάσεις που είναι 

ωφέλιμες. Έτσι θα μπορούσε να οργανώνει επιμορφωτικά, πολιτιστικά και άλλου 

είδους προγράμματα, προς όλες τις κατευθύνσεις που σχετίζονται με την σχολική 

μονάδα (π.χ. γονείς, μαθητές, καθηγητές) με στόχο την εξέλιξη (Στραβάκου, 2003).  

Εν κατακλείδι, είναι δυνατό να ονοματιστεί ο διευθυντής ως ο οραματιστής 

και το πρότυπο της σχολικής μονάδας, που φέρει υπό την ευθύνη του πολλές 

διεκπεραιώσεις, διαδραματίζοντας τον ρόλο «κλειδί» όχι μόνο για τις δεξιότητες του, 

αλλά και για τον προσωπικό του χαρακτήρα (Δημητρίου, 2010). 

 

1.3.4. Έργο της διεύθυνσης υπό το Νομοθετικό Πλαίσιο  

Ένας Διευθυντής μιας Σχολικής Μονάδας, έχει κάποιες υποχρεώσεις που 

ορίζονται με το εδ. Δ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985. Οι ευθύνες του 

πρωτίστως αποβλέπουν στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, 

στον γενικότερο συντονισμό της ζωής εντός του σχολείου, γεγονός που άμεσα τον 

καθιστά υπεύθυνο ως προς την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που εκπονείται 

από τους εκπαιδευτικούς. Το παραπάνω χρειάζεται να γίνεται σε συνεργασία 

ορισμένες φορές με τους σχολικούς συμβούλους, καθώς επίσης πρέπει να ελέγχει για 

την τήρηση των υπηρεσιακών εντολών των εγκυκλίων καθώς και των νόμων. 
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Επιπλέον είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται 

από τον Σύλλογο των Διδασκόντων, οι οποίες προέρχονται από έκδοση που συμφωνεί 

με την Υπουργική Απόφαση αναφορικά με το είδος των αρμοδιοτήτων του συλλόγου 

των διδασκόντων.  

Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ένας Διευθυντής 

Δημοτικού Σχολείου ορίζονται από την απόφαση του Υπουργού Παιδείας (Φ. 

353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (κεφ. Δ΄ αρθρ 27 και 32) (ΦΕΚ 1340 Β΄ 16-10-2002) 

και είναι τα ακόλουθα:  

Άρθρο 27 « Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων»  

1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής 

κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός – παιδαγωγικός υπεύθυνος 

στο χώρο αυτό.  

2. Ειδικότερα ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας  

α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και 

ανοικτό στην κοινωνία.  

β) Καθοδηγεί και βοηθά τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους 

νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και 

οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.  

γ) Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά.  

δ) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί 

τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει τη συνοχή του Συλλόγου 

Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των 

εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ’ αυτούς.  

ε) Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε 

να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Τέλος αξιολογεί τους 

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

τους στόχους της αξιολόγησης  

Άρθρο 28 «Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών των Δημοτικών 

Σχολείων»  



 

22 
 

1. Ο Διευθυντής ή προϊστάμενος σχολείου συνεργάζεται με τους Σχολικούς 

Συμβούλους, τα Στελέχη της Διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές 

και τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το 

διδακτικό προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες θα συμβάλλουν στη 

διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων 

πολιτών.  

2. Πιο ειδικά:  

α) Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους.  

β) Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την 

ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. 

γ) Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές 

αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι 

υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.  

δ) Προωθεί, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, το Διευθυντή 

Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενο Γραφείου και τους Σχολικούς Συμβούλους, τη λειτουργία 

τμημάτων πρόσθετης διδακτικής στήριξης, ενισχυτικής διδασκαλίας, τάξεων υποδοχής, 

φροντιστηριακών τμημάτων, τμημάτων διευρυμένου ωραρίου, ολοήμερου σχολείου και 

των λοιπών εκπαιδευτικών καινοτομιών και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη 

λειτουργία αυτών για τη λειτουργία του σχολείου.  

ε) Συγκροτεί με πράξη του τις επιτροπές για τις εξετάσεις, για τη συγκέντρωση των 

δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων και όσες άλλες προβλέπονται.  

στ) Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό προσωπικό, όπως προβλέπει η 

νομοθεσία.  

ζ) Ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, για την 

εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου.  

η) Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο 

και για την ανάπτυξη αρμονικών σχάσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.  

θ) Ενημερώνει τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τους χορηγεί 

αντίγραφα των σχετικών νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών με την 

εκπαίδευση.  



 

23 
 

ι) Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή, για την τήρηση της 

αλληλογραφίας του σχολείου και των πάσης φύσεως βιβλίων και εντύπων που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

ια) Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη 

λειτουργία του σχολείου.  

ιβ) Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, 

τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος 

για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων.  

Άρθρο 29 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το 

Σύλλογο των Διδασκόντων»  

1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου στις 

συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και 

εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει την εισήγηση θεμάτων σε άλλον εκπαιδευτικό.  

2. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του 

ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.  

3. Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και 

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

ασφάλειας των μαθητών.  

4. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 

διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους 

διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας. 

5. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας 

εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την 

κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό.  

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

τον Υποδιευθυντή του σχολείου και τον ορισθέντα εκπαιδευτικό.  

Άρθρο 30 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών των σχολείων σε 

σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο 

του Γραφείου»  
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1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των 

Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους προωθεί τα επιμορφωτικά προγράμματα 

που γίνονται για το διδακτικό προσωπικό και συμμετέχει σ' αυτά. Ο ίδιος έχει την 

ευθύνη της οργάνωσής τους.  

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

τον Προϊστάμενο Γραφείου ή προκαλεί συσκέψεις με αυτούς για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα.  

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

πρωτοβουλίες για τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους έργο.  

Άρθρο 31 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων σε σχέση με 

τους μαθητές»  

1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συγκροτεί τα τμήματα κάθε τάξης και 

κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα με 

τις αρχές της παιδαγωγικής, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.  

2. Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση των 

μαθητών στο σχολείο.  

3. Συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού κλίματος μεταξύ 

μαθητών και διδασκόντων.  

4. Διενεργεί και ανανεώνει τις εγγραφές των μαθητών από τάξη σε τάξη.  

5. Εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών, όπως προβλέπεται και έχει την 

ευθύνη για τη φύλαξη των στοιχείων εγγραφής στο αρχείο του σχολείου.  

Ως αποτέλεσμα προκύπτει με σύνοψη των προαναφερθέντων και της 

επιμέρους νομοθεσίας, πως ένας ηγέτης- Διευθυντής Σχολικής Μονάδας κατέχει τον 

κυριότερο πυλώνα μέσα σε μια Σχολική Μονάδα, αφού οι ευθύνες του αναφορικά με 

το σχολικό όραμα, είτε ως προς την διαμόρφωση αλλά και την υλοποίηση αυτού, 

εκπίπτουν στον ίδιο. Επιπρόσθετα, ο πολύπλευρος ρόλος που κατέχει, πέρα από τα 

θέματα της διοίκησης, είναι και αυτός του συντονιστή, του διαμεσολαβητή, του 

συμβούλου, του ηγέτη, του εμπνευστή- μέντορα, του καθοδηγητή κτλ.  

Το προφίλ του ηγέτη- διευθυντή είναι λοιπόν πολυδιάστατο και ο ίδιος 

καλείται εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων οι οποίες έχουν καθοριστεί για τον 

ίδιο μέσα από θεσπισμένους νόμους και κανόνες, να οργανώσει με τέτοιο τρόπο τη 



 

25 
 

Σχολική Μονάδα που αποτελεί το κέντρο της επιμόρφωσης όχι μόνο των μαθητών 

αλλά την ίδια στιγμή και των εκπαιδευτικών, που να αποφέρει μόνο κέρδος. Με 

αυτόν τον τρόπο, δύναται να συμβάλλει και στην επαγγελματική ανάπτυξη αλλά και 

την προσωπική των συνεργατών- εκπαιδευτικών, των παιδιών που ωφελούνται υπό 

αυτές τις συνθήκες, αλλά και του ιδίου, αφού σύμφωνα με την πυραμίδα του A 

Maslow, μπορεί να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση μέσα από την εκπλήρωση του 

έργου του.  

Τέλος, στα βασικά χαρακτηριστικά του προφίλ του ηγέτη- διευθυντή, ανήκει 

και η ικανότητα του να εμπνέει και να είναι το παιδαγωγικό πρότυπο, κάτι που 

προέρχεται μέσα από το πνεύμα της συνεργασίας και της δημιουργίας του 

περιβάλλοντος εμπιστοσύνης. Έτσι μέσα από τη «έμμεση» εκ της συμπεριφοράς 

διδασκαλία της αξιοκρατίας, της συνοχής, της ανάδειξης των δυνατοτήτων του 

καθενός μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, κ. ά. πράξεις που θα προσδώσουν στο 

κύρος του, είναι δυνατό να αποτελέσει το υπόδειγμα του ηγέτη-διευθυντή, όχι μόνο 

προς το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται εντός της σχολικής μονάδας, αλλά 

και τους μαθητές και τους γονείς τους και την τοπική κοινωνία με την ευρύτερη 

έννοια. 

 

1.3.5. Κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης του/της διευθυντή/τριας 

σχολείου 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο, ένας/ μία εκπαιδευτικός φέρει το 

δικαίωμα αναρρίχησης και τοποθέτησης εντός μίας σχολικής μονάδας ως στέλεχος 

εκπαίδευσης, ήτοι ως διευθυντής/τριας της σχολικής μονάδας, ως σχολικός 

σύμβουλος κ.τ.λ. Η επιλογή του/της ορίζεται υπό τον έλεγχο καίριων προσόντων, 

επονομαζόμενων κριτηρίων τα οποία καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Η επιλογή αυτών των κριτηρίων φέρουν αλλαγές ανά τα χρόνια και 

φαίνεται να επηρεάζονται έντονα και από την πολιτική σκηνή που επικρατεί στην 

χώρα. Ξεκινώντας από τα χρόνια της ιδρύσεως του νεοελληνικού κράτους, ως 

κριτήριο για την διευθυντική θέση σε μία σχολική μονάδα επικρατούσε η 

συνδυαστική παρουσία ουσιαστικών αλλά και τυπικών χαρακτηριστικών προσόντων 

του εκπαιδευτικού (Σαΐτης, 1996). Τα τελευταία χρόνια ο νόμος 4547/2018 (ΦΕΚ 102 

Α΄), επιβάλει στους/στις εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διορισθούν ως 
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διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων να είναι «εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με 

δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, οι οποίοι έχουν ασκήσει 

για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες. Από τα 

ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον έτη 

πρέπει να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων 

της οικείας βαθμίδας, έχοντας συμπληρώσει σε αυτά το 50% τουλάχιστον του 

υποχρεωτικού τους ωραρίου». 

Για την αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής του διευθυντή/ τριας σχολικής 

μονάδας αναφέρονται στο άρθρο 24 του νόμου 4547/2018 τα εξής: δεκαεπτά μονάδες 

το ανώτατο όριο για την επιστημονική συγκρότηση (τίτλος σπουδών, διδακτορικό 

δίπλωμα, μεταπτυχιακός τίτλος κ.ά.), η υπηρεσιακή κατάσταση στο πλαίσιο της 

καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας, η συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο (θέσεις 

υπηρέτησης), η προσωπικότητα και η συγκρότηση (14 μονάδες  κατ’ ανώτατο όριο) 

μέσω προσωπικής συνέντευξης στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής η οποία 

μαγνητοφωνείται για την διασφάλιση της διαφάνειας. Αυτά τα μέτρα πρόληψης της 

μη διαφάνειας (πρακτικά, κριτήρια κτλ) προσφέρουν την αποφυγή υποκειμενικών 

εκτιμήσεων και προβλέψεων (Ζαβλανός, 1985). Στο σημείο αυτό, είναι καίριο να 

αναφέρουμε την απαραίτητη παρουσίαση κριτηρίου επιμόρφωσης ή κατάρτισης των 

προς επιλογή διευθυντών / τριών σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης σχολικών 

μονάδων. Παρόλα αυτά, οι ηγετικές ικανότητες των εν δυνάμει διευθυντών δεν 

επιβάλλεται να παρουσιάζονται στον φάκελο υποψηφίου με τη μορφή κριτηρίου. Η 

διεύθυνση μίας σχολικής μονάδας προτείνεται να ανατίθεται σε υποψηφίους που 

φέρουν επιμόρφωση στο πλαίσιο της διοίκησης αλλά και στα ηγετικά χαρακτηριστικά 

των διευθυντών/τριών. 

. 

1.4. Αυτεπάρκεια (self-efficacy) 

O Bandura μίλησε πρώτος για την ηγετική αυτεπάρκεια. Πριν αναλυθεί όμως 

ο όρος κρίνεται σκόπιμη μία σύντομη αναδρομή στην κοινωνιογνωστική θεωρία του 

Καναδού Albert Bandura (1977) από την οποία προέκυψε και ο ορισμός της ηγετικής 

αυτεπάρκειας. 
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1.4.1. Κοινωνιογνωστική θεωρία (Bandura) 

H Κοινωνιογνωστική θεωρία στηρίχθηκε στη ψυχολογία της συμπεριφοράς 

και επικεντρώθηκε στο ρόλο της μίμησης προτύπων στη μάθηση. Η ανθρώπινη 

συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης ατόμου και περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή πέρα από κάποια έμφυτα αντανακλαστικά όλη η άλλη 

συμπεριφορά μαθαίνεται. Ο άνθρωπος λοιπόν μαθαίνει μέσω της παρατήρησης αλλά 

και της ενεργοποίησης. Στη μάθηση μέσω παρατήρησης ο άνθρωπος παρατηρεί ένα 

πρότυπο, κωδικοποιεί και αναπαράγει τη συμπεριφορά που παρατήρησε, ώσπου στο 

τέλος παρωθείται να την υιοθετήσει ως δική του. Στη δεύτερη περίπτωση της 

ενεργοποίησης, η μάθηση έρχεται σαν αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης του 

ατόμου, όπου σημαντικό ρόλο παίζει η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς. Γενικά ο 

Bandura εξετάζει την ικανότητα του ατόμου για αυτοκαθορισμό. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης του Bandura (1986), η 

μάθηση φέρει καθοριστικό ρόλο για το άτομο διότι η γενικότερη συμπεριφορά είναι 

αποτέλεσμα μάθησης, πέραν των έμφυτων αντανακλαστικών. Πρόκειται για μια 

επέκταση της θεωρίας του συμπεριφορισμού που υπογραμμίζει τη σημασία των 

παραγόντων συμπεριφοράς, του περιβάλλοντος και του ατόμου (γνωστική) στη 

διαδικασία μάθησης. Οι Hjelle and Ziegler (1992), δηλώνουν ότι οι σημαντικότερες 

φυσιολογικές λειτουργίες και πιστεύεται ότι κατανοούνται στη θεωρία της μάθησης 

του Bandura είναι η έμφαση στη συνεχή αμοιβαία αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των 

τριών παραγόντων. Η συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει τις γνωστικές και 

αντίστροφα οι μεμονωμένες γνωστικές δραστηριότητες μπορούν να επηρεάσουν το 

περιβάλλον, οι περιβαλλοντικές επιρροές μπορούν να αλλάξουν τις ατομικές 

διαδικασίες σκέψης και ούτω καθεξής.  

Παράλληλα, ο Bandura (1986), τονίζει τις πέντε γνωστικές του ικανότητες για 

συμβολισμό και πρόβλεψη, καθώς επίσης τις ικανότητες επαγωγής, αυτορρύθμισης 

και αυτοανάλυσης. Αναφέρει τον έλεγχο της σκέψης, των ενεργειών και των 

κινήτρων του κάθε ατόμου με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ο απόλυτος έλεγχος της 

προσωπικής συμπεριφοράς που είναι αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων που δέχεται 

το άτομο στο περιβάλλον του. Η έννοια της αλληλεπίδρασης αναφέρεται μέσα από 

την διαδικασία αιτίας και αποτελέσματος όπου λαμβάνουν χώρα η προσωπική 
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συμπεριφορά, τα δεδομένα γνωσιακής και προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου καθώς 

και η επιρροές από το περιβάλλον. 

Εν συνεχεία, ο Bandura αναφέρεται στη γνώση μέσω της παρατήρησης όπου 

οι πληροφορίες δύναται να κωδικοποιηθούν, οι συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν να 

αναπαραχθούν καθώς επίσης και να υιοθετηθούν. Η γνώση μέσω της ενεργοποίησης 

σχετίζεται με την δραστηριοποίηση του ατόμου. Σχετικά με τη μάθηση, επίσης, 

τονίζεται η ανάπτυξη των προβλέψεων απέναντι στο αποτέλεσμα με κύρια 

χαρακτηριστικά την προσοχή, την ανάκληση και την γνωστική ολοκλήρωση. 

Ο Bandura (1986), αναφέρεται στη ρύθμιση της συμπεριφοράς που σχετίζεται 

με τις αντιδράσεις του ατόμου απέναντι στις συνέπειες. Η συμπεριφορά δύναται να 

ρυθμιστεί βάσει εξωτερικών κινήτρων που εν συνεχεία επηρεάζουν τα εσωτερικά 

κίνητρα και τις αξίες του ατόμου. Επιπρόσθετα, επηρεάζεται και η αυτορρύθμιση της 

συμπεριφοράς του ατόμου που επιτυγχάνεται με την ενδο-παρατήρηση, την ανάπτυξη 

της κρίσης αλλά και την αυτό-αντίδραση.  

Από τα παραπάνω οδηγούμαστε στην αυτεπάρκεια του ατόμου που σχετίζεται 

μέσω της θεωρίας του Bandura με τις απόψεις του ατόμου για τις δυνατότητές του 

απέναντι στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων ενός ρόλου. Ο παρακάτω πίνακας 1 

περιγράφει τα αναμενόμενα αποτελέσματα συμπεριφοράς για διάφορα επίπεδα ισχύος 

των πεποιθήσεων αυτεπάρκειας και την αξία του αποτελέσματος. Όπως αναφέρεται 

στον Πίνακα 1, η υψηλή αυτεπάρκεια για μια εργασία με θετικό προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα αναμένεται να διευκολύνει την παραγωγική δέσμευση. Η υψηλή 

αυτεπάρκεια σε συνδυασμό με το χαμηλό προσδοκώμενο αποτέλεσμα θα ήταν πιθανό 

να διευκολύνει τη διαμαρτυρία ή το παράπονο. Η χαμηλή αυτεπάρκεια για μια 

εργασία που θεωρείται σημαντική δημιουργεί άγχος, ενώ η χαμηλή αυτεπάρκεια για 

ένα αποτέλεσμα που δεν εκτιμάται είναι πιθανό να διευκολύνει την απάθεια. Είναι 

σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι, όταν εξετάζονται ανεξάρτητα, οι πεποιθήσεις 

αυτεπάρκειας είναι καλύτεροι προγνωστικοί παράγοντες συμπεριφοράς από ό, τι οι 

προσδοκίες έκβασης (Bandura, 1997). 

Πίνακας 1: Αλληλεπιδράσεις των πεποιθήσεων αυτεπάρκειας και των προσδοκιών 

αποτελέσματος 

 Θετικό προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα 

Αρνητικό προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα 
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Αυτεπάρκεια Παραγωγική δέσμευση Παράπονα 

Αυτεπάρκεια Στρες Απάθεια 

 

 

1.4.2. Η θεωρία της ηγετικής αυτεπάρκειας 

Η έννοια της αυτεπάρκειας ορίζεται ως «η υποκειμενική κρίση του ατόμου για 

εκτίμηση των προσωπικών του δυνατοτήτων και η ικανότητα να οργανώσει και να 

εκτελέσει μια σειρά ενεργειών – ένα σχέδιο δράσης – για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης κατάστασης» (Bandura 1986: 391). 

Ο Bandura (2000) προτείνει τρεις συγκεκριμένες προσεγγίσεις για την 

ανάπτυξη της αυτεπάρκειας στους μάνατζερς. Πρώτα είναι η καθοδηγούμενη γνώση, 

η οποία περιλαμβάνει διδακτική μοντελοποίηση για απόκτηση δεξιοτήτων ή 

ικανοτήτων, τελειότητα καθοδηγούμενης δεξιότητας και, στη συνέχεια, μεταφορά της 

εκπαίδευσης πίσω στο εργασιακό πλαίσιο για να διασφαλιστεί η αυτοκατευθυνόμενη 

επιτυχία της ηγεσίας. Δεύτερον είναι η μοντελοποίηση της γνωσιακής γνώσης, ώστε 

οι αρχάριοι να μάθουν δεξιότητες σκέψης και πώς να τις εφαρμόζουν, τηρώντας τους 

κανόνες απόφασης και τις στρατηγικές συλλογιστικής που χρησιμοποιούνται από 

επιτυχημένα μοντέλα καθώς φτάνουν στη λύση των προβλημάτων και λαμβάνουν 

αποτελεσματικές αποφάσεις. Η τρίτη στρατηγική είναι οι ικανότητες αυτορρύθμισης 

που χρησιμοποιούν αυτό-παρακολούθηση, αξιολόγηση αυτεπάρκειας, καθορισμό 

προσωπικών στόχων και χρήση προσωπικών κινήτρων. Οι αντιλήψεις του ατόμου 

σχετικά με την αυτεπάρκεια του διαχωρίζονται ως προς τρία βασικά χαρακτηριστικά: 

το επίπεδο, την ισχύ και τη γενίκευση. Το επίπεδο των αντιλήψεων αυτεπάρκειας 

αναφέρεται στο βαθμό δυσκολίας των δραστηριοτήτων ή συμπεριφορών που το 

άτομο θεωρεί ότι μπορεί να εκτελέσει με επιτυχία. Η ισχύς αναφέρεται στο βαθμό 

εμπιστοσύνης του ατόμου στις ικανότητες του για την εκτέλεση ενός έργου και η 

γενίκευση έχει να κάνει με το εύρος των δραστηριοτήτων, που το άτομο θεωρεί ότι 

εμπίπτουν στο πλαίσιο των ικανοτήτων του. Οι άνθρωποι διαφέρουν στους τομείς 

στους οποίους καλλιεργούν την αυτεπάρκειά τους και στα επίπεδα στα οποία το 

αναπτύσσουν ακόμη και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Για παράδειγμα, ένα 

στέλεχος επιχείρησης μπορεί να έχει υψηλή αίσθηση οργανωτικής 

αποτελεσματικότητας αλλά χαμηλή γονική αποτελεσματικότητα. Έτσι, το σύστημα 
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πεποιθήσεων για την αυτεπάρκεια δεν είναι ένα παγκόσμιο χαρακτηριστικό, αλλά ένα 

διαφοροποιημένο σύνολο αυτοπεποιθήσεων που συνδέονται με διαφορετικούς τομείς 

λειτουργίας. Τα μέτρα πολλαπλών τομέων αποκαλύπτουν τη διαμόρφωση και το 

βαθμό γενικότητας της αίσθησης της αυτεπάρκειας των ανθρώπων (Bandura, 2006). 

Η αντιληπτή αυτεπάρκεια πρέπει επίσης να διακρίνεται από άλλες δομές όπως 

η αυτοεκτίμηση, ο τόπος ελέγχου και οι προσδοκίες για τα αποτελέσματα (Bandura, 

2006). Η αντιληπτή αυτεπάρκεια είναι η κρίση της ικανότητας. η αυτοεκτίμηση είναι 

μια κρίση της αυτοαξίας. Είναι εντελώς διαφορετικά φαινόμενα. Ο τόπος ελέγχου 

(locus of control) σχετίζεται, όχι με την αντιληπτή ικανότητα, αλλά με την πεποίθηση 

για ενδεχόμενα αποτελέσματα – ασχέτως εάν τα αποτελέσματα καθορίζονται από τις 

ενέργειες κάποιου, είτε από δυνάμεις εκτός του ελέγχου του. Ο υψηλός τόπος ελέγχου 

δεν σημαίνει απαραίτητα μια αίσθηση ενεργοποίησης και ευεξίας. Για παράδειγμα, οι 

μαθητές μπορεί να πιστεύουν ότι οι υψηλοί ακαδημαϊκοί βαθμοί εξαρτώνται πλήρως 

από την απόδοσή τους (υψηλός τόπου ελέγχου) αλλά αισθάνονται απογοητευμένοι 

επειδή πιστεύουν ότι δεν έχουν την επάρκεια να παράγουν αυτές τις ανώτερες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις. 

Μια άλλη σημαντική διάκριση σύμφωνα με τον Bandura (2006), αφορά τις 

προσδοκίες για τα αποτελέσματα. Η αντιληπτή αυτεπάρκεια είναι μια κρίση της 

ικανότητας εκτέλεσης δεδομένων τύπων παραστάσεων. Οι προσδοκίες των 

αποτελεσμάτων είναι κρίσεις για τα αποτελέσματα που είναι πιθανό να προέρχονται 

από τέτοιες παραστάσεις. Οι προσδοκίες για τα αποτελέσματα έχουν τρεις 

διαφορετικές μορφές (Bandura, 1986). Περιλαμβάνουν τα θετικά και αρνητικά 

φυσικά, κοινωνικά και αυτοαξιολογημένα αποτελέσματα. Σε κάθε μορφή, οι θετικές 

προσδοκίες χρησιμεύουν ως κίνητρα, οι αρνητικές ως αντικίνητρα. Τα αποτελέσματα 

που αναμένουν οι άνθρωποι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις κρίσεις τους για το 

πόσο καλά θα μπορούν να αποδίδουν σε συγκεκριμένες καταστάσεις. 

Η αντιληπτή αυτεπάρκεια παίζει βασικό ρόλο στη λειτουργία του ανθρώπου, 

διότι επηρεάζει τη συμπεριφορά όχι μόνο άμεσα, αλλά και από τον αντίκτυπό της σε 

άλλους καθοριστικούς παράγοντες, όπως στόχους και φιλοδοξίες, προσδοκίες 

έκβασης, συναισθηματικές προοπτικές καθώς επίσης στην  αντίληψη των εμποδίων 

και ευκαιριών στο κοινωνικό περιβάλλον (Bandura, 1995, 1997). 



 

31 
 

Οι πεποιθήσεις αυτεπάρκειας επηρεάζουν το αν οι άνθρωποι σκέφτονται με ή 

χωρίς στρατηγική, αισιόδοξα ή απαισιόδοξα. Επηρεάζουν επίσης τις πορείες δράσης 

που επιλέγουν να ακολουθήσουν οι άνθρωποι, τις προκλήσεις και τους στόχους που 

θέτουν για τον εαυτό τους και τη δέσμευσή τους απέναντι στα παραπάνω, πόση 

προσπάθεια καταβάλλουν σε συγκεκριμένες καταστάσεις, τα αποτελέσματα που 

αναμένουν από τις προσπάθειές τους, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιμένουν 

στην αντιμετώπιση των εμποδίων, την ανθεκτικότητά τους στις αντιξοότητες, την 

ποιότητα της συναισθηματικής ζωής τους, τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης που 

βιώνουν για να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις επιλογές τους 

καθώς επίσης και τα επιτεύγματα που συνειδητοποιούν (Maurer, 2001). Οι μετα-

αναλύσεις σε διαφορετικούς τομείς λειτουργίας επιβεβαιώνουν την σημαντικότητα 

της αυτεπάρκειας στην ανθρώπινη προσωπική ανάπτυξη, στην προσαρμογή και την 

αλλαγή (Boyer et al., 2000; Holden, 1991; Holden, Moncher, Schinke, & Barker, 

1990; Moritz, Feltz, Fahrbach, & Mack, 2000; Multon, Brown, & Lent, 1991; Sadri & 

Robertson, 1993; Stajkovic & Luthans, 1998). 

Επιπρόσθετα, έχουν περιγραφεί παρόμοια άτομα που ήταν επιτυχημένα σε 

ηγετικούς ρόλους (Bass, 1990). Οι έρευνες για την αποτελεσματική ηγεσία  

χαρακτήρισαν τους ηγέτες ως εξαιρετικά αφοσιωμένους, αποφασιστικούς, 

ανθεκτικούς, εστιασμένους στο στόχο, επινοητικούς και αποτελεσματικούς επιλυτές 

προβλημάτων (Locke, 1991). Όσον αφορά αυτά τα ευρήματα ηγεσίας, λαμβάνοντας 

υπόψη ό,τι είναι γνωστό για τα εξαιρετικά αποτελεσματικά άτομα, προκύπτει ότι 

αυτό που οι ερευνητές ηγεσίας περιγράφουν εδώ και χρόνια είναι ένα άτομο με 

υψηλή αυτεπάρκεια κατά τον ηγετικό του ρόλο.  

Ευρήματα στη βιβλιογραφία ηγετικής αυτεπάρκειας τονίζουν ότι οι 

αντιλήψεις αυτεπάρκειας των ηγετών συμβάλλουν στην επιτυχία τους. Μια σειρά 

μελετών από τον Bandura και τους συνεργάτες του σχετικά με τη διαχείριση 

αποφάσεων αποκάλυψε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η πεποίθηση της 

αυτεπάρκειας στη διαδικασία διαχείρισης μέσω της επίδρασής της στην ανάπτυξη 

στρατηγικής εργασιών (Chemers, 1997; Mintzberg, 1973).  

Οι πεποιθήσεις επάρκειας προέρχονται από την εμπειρία και ο Bandura 

(1986), έχει εντοπίσει τέσσερις κύριες κατηγορίες εμπειριών που επηρεάζουν την 

εκτίμηση της επάρκειας. Η πρώτη και πιο σημαντική είναι τα προσωπικά επιτεύγματα 

επιδόσεων (personal performance accomplishments). Η έρευνα έχει δείξει ότι η 
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επιτυχία σε μια δύσκολη δραστηριότητα παρέχει τις ισχυρότερες πληροφορίες για την 

αλλαγή πεποιθήσεων επάρκειας. Η δεύτερη κατηγορία που επηρεάζει την εκτίμηση 

της επάρκειας είναι οι ανάλογες εμπειρίες, δηλαδή η έκθεση σε μοντέλα (exposure to 

models). Μέω της παρατήρησης νέων δεξιοτήτων και στρατηγικών σε άλλους, οι 

άνθρωποι βελτιώνουν τις ικανότητες εργασίας τους. Επιπλέον, η παρακολούθηση 

ενός παρόμοιου άλλου με επιτυχία να εκτελεί μια εργασία τείνει να αυξήσει τις 

πεποιθήσεις επάρκειας του παρατηρητή. Η επάρκεια επηρεάζεται επίσης από την 

τρίτη κατηγορία, από θετικά σχόλια ή από την ενθάρρυνση ενός αξιόπιστου ατόμου, 

όπως προπονητή, μέντορα, δάσκαλο ή γονέα (positive feedback or the 

encouragement). Είναι ευκολότερο να οικοδομήσουμε και να διατηρήσουμε μια 

αίσθηση εμπιστοσύνης εάν αυτοί που θαυμάζουμε και σεβόμαστε και εκφράζουν 

εμπιστοσύνη σε εμάς. Η τέταρτη κατηγορία είναι η φυσιολογική κατάσταση και οι 

καταστάσεις διάθεσης (physiological condition and mood states). Ως εκ τούτου, όσο 

καλύτερα αισθάνεται σωματικά και συναισθηματικά, τόσο πιο αποτελεσματικό θα 

αισθάνεται. 

Όπως επισημαίνει ο Bandura (1997), μια σειρά προσωπικών, κοινωνικών και 

καταστασιακών μεταβλητών επηρεάζει ποιες εμπειρίες απόδοσης επιλέγονται και πώς 

ερμηνεύονται και συνδυάζονται για να σχηματίσουν την εκτίμηση επάρκειας. 

Συνοπτικά, τα συναισθήματα της επάρκειας αναπτύσσονται σταδιακά μέσω των 

εμπειριών της ζωής και κατά τη διάρκεια αυτών των πολλών εμπειριών συναντώνται 

και ερμηνεύονται οι τέσσερις καθοριστικοί παράγοντες της αυτεπάρκειας. Ο πιο 

ισχυρός καθοριστικός παράγοντας της εκτίμησης αυτεπάρκειας είναι τα επιτεύγματα 

προηγούμενων επιδόσεων στο σχετικό έργο (Bandura, 1982). Κάνοντας και 

επιτυγχάνοντας αυτό το άτομο χτίζει τις δεξιότητες, τις στρατηγικές αντιμετώπισης 

και τις γνώσεις εργασίας που απαιτούνται για την ικανοποιητική απόδοση (Locke & 

Latham, 1994). Αυτό υποδηλώνει ότι όσο περισσότερο ηγετικό ρόλο έχει ένα άτομο, 

τόσο υψηλότερη θα είναι η ηγετική του αυτεπάρκεια. 

Δεδομένου ότι η ηγεσία θεωρείται από την κοινωνία γενικά ως καθήκον των 

ανδρών (Eagly & Karau, 1991; Lord, De Vader, & Alliger, 1986), η ικανότητα των 

στερεοτύπων φύλου να επηρεάζει τις διαφορές ανάμεσα στα φύλα στην ανάπτυξη 

ηγετικής αυτεπάρκειας είναι δυνητικά σημαντική όπως αποδεικνύεται σε μια μελέτη 

των Megargee, Bogart και Anderson (1966). Όταν ένα υψηλό κυρίαρχο θηλυκό 

συνεργάστηκε με ένα χαμηλό κυρίαρχο θηλυκό σε ένα έργο επίλυσης προβλημάτων, 
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το υψηλό κυρίαρχο θηλυκό εμφανίστηκε ως ηγέτης. Ωστόσο, όταν ένα αρσενικό με 

χαμηλή κυριαρχία συνδυάστηκε με ένα θηλυκό με υψηλή κυριαρχία, το αρσενικό 

εμφανίστηκε συνήθως ως αρχηγός της ομάδας. Και αυτό το αποτέλεσμα έχει 

αναπαραχθεί από άλλους (Carbonell, 1984; Fleischer & Chertkoff, 1986; Nyquist & 

Spence, 1986). Προφανώς, οι πιέσεις του ρόλου των φύλων μπορούν να 

αποθαρρύνουν τις γυναίκες να αναλάβουν ηγετικές εμπειρίες ρόλου, οι οποίες, όπως 

συζητήθηκε προηγουμένως, είναι οι πιο σημαντικές από τα τέσσερα είδη 

πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα. Αυτό συνεπάγεται ότι οι γυναίκες 

θα έχουν χαμηλότερη εμπιστοσύνη στις ηγετικές τους ικανότητες ως αποτέλεσμα να 

έχουν λιγότερες εμπειρίες ηγετικού ρόλου. 

Σε έρευνα των McCormick, Tanguma και Lopez-Forment (2002) μελετήθηκε 

η επέκταση της θεωρίας αυτεπάρκειας στην ηγεσία. Η ηγετική αυτεπάρκεια βρέθηκε 

να σχετίζεται έντονα με τη συχνότητα με την οποία ένα άτομο ανέφερε ότι 

προσπάθησε να αναλάβει ηγετικό ρόλο δεδομένης της ευκαιρίας. Αυτό το εύρημα 

είναι σύμφωνο με το μεγάλο ερευνητικό σώμα που έχει συνδέσει την αυτο-

αποτελεσματικότητα με μια ποικιλία συμπεριφορών επίτευξης (Bandura, 1997), 

καθώς και με διαφορετικές οργανωτικές συμπεριφορές (Stajkovic & Luthans, 1998). 

Επίσης, αυτοί οι συμμετέχοντες που είχαν υψηλή ηγετική αυτεπάρκεια ανέφεραν ότι 

προσπάθησαν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα από 

αυτούς που κατηγοριοποιήθηκαν ως χαμηλοί στην ηγετική αυτεπάρκεια. Αυτό το 

αποτέλεσμα δείχνει ότι η υψηλή ηγετική αυτεπάρκεια μπορεί πράγματι να είναι ένας 

κρίσιμος ηγετικός παράγοντας, όπως οι Chemers et al. (2000) προτείνουν, δεδομένου 

ότι η ενεργή προσπάθεια επηρεασμού των ενεργειών των άλλων είναι το βασικό 

καθήκον στη διαδικασία ηγεσίας (Bass, 1990). Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη 

ότι ο αριθμός των εμπειριών ηγετικού ρόλου που είχε ένα άτομο θα συσχετιζόταν 

θετικά με την ηγεσία του για την αυτο-αποτελεσματικότητα. Οι προηγούμενες 

εμπειρίες ηγεσίας συσχετίστηκαν σε μεγάλο βαθμό με την ηγετική αυτεπάρκεια. 

Επιπλέον, υποστηρίχθηκε η υπόθεση ότι οι γυναίκες θα ανέφεραν σημαντικά 

χαμηλότερη ηγετική αυτεπάρκεια. Οι γυναίκες συμμετέχοντες ήταν λιγότερο 

σίγουρες για τις ηγετικές τους ικανότητες από τους άνδρες παρόμοιας ηλικίας και 

εκπαίδευσης. Αυτό το εύρημα είναι σύμφωνο με προηγούμενες μελέτες που δείχνουν 

ότι οι γυναίκες γενικά έχουν χαμηλότερη αυτοπεποίθηση από τους άνδρες. Επιπλέον, 

στον επιχειρηματικό τομέα, οι γυναίκες διευθυντές αναφέρουν συνήθως χαμηλότερη 
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αυτοπεποίθηση από τους αντίστοιχους άνδρες (Morris, 1998; Tsui, 1998; White, De 

Santis & Crino, 1981). Εάν μια γυναίκα έχει χαμηλή εμπιστοσύνη στις ηγετικές της 

ικανότητες, θα είναι λιγότερο πιθανό να αναλάβει δυναμικούς ηγετικούς ρόλους και 

πιο πιθανό να προβάλει μια λιγότερο σίγουρη συμπεριφορά, ανεξάρτητα από τις 

πραγματικές της δυνατότητες. Έτσι, η επαγγελματική πρόοδος μιας γυναίκας μπορεί 

να εμποδίζεται από έναν εσωτερικό ψυχολογικό παράγοντα (Northouse, 2001). 

 

1.4.3. Ηγετική αυτεπάρκεια διευθυντών/τριών σχολείων 

Οι διευθυντές του σχολείου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη 

του μαθησιακού περιβάλλοντος στο σχολείο, το οποίο είναι σημαντικό για την 

ικανοποίηση των εκπαιδευτών/τριών και την εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας. 

Για παράδειγμα, οι Butler και Shibaz (2019), σε μια μελέτη 650 εκπαιδευτών/τριών 

στο Ισραήλ, διαπίστωσαν ότι οι διευθυντές, μέσω των προτεραιοτήτων και των 

αξιολογήσεών τους, επηρεάζουν τους στόχους και τις πρακτικές τους. Λίγες είναι οι 

μελέτες που σχετίζονται με την ηγετική αυτεπάρκεια των διευθυντών/τριών σχολείων 

(πχ Federici & Skaalvik, 2012 ). Πρόσφατη μελέτη του Skaalvik (2020), διερευνά τις 

σχέσεις μεταξύ της ηγετικής αυτεπάρκειας και τις εμπειρίες των διευθυντών όπως 

επίσης και επιπλέον στοιχεία όπως είναι η συναισθηματική εξάντληση, η εργασιακή 

δέσμευση και τα κίνητρα για την απόρριψη μίας ανάλογης ηγετικής θέσης. Εκ των 

αποτελεσμάτων η ηγετική αυτεπάρκεια των διευθυντών/τριών των σχολείων στη 

Φινλανδία είναι προγνωστικός παράγοντας για την ευημερία των διευθυντών 

(συναισθηματική εξάντληση), εντείνει την αφοσίωση και λειτουργεί ως κίνητρο για 

το εάν επιθυμούν να συνεχίσουν ή να εγκαταλείψουν την κύρια θέση την οποία 

κατέχουν. 

Στο πλαίαιο διερεύνησης της επαγγελματικής ανάπτυξης και της 

επαγγελματικής πρακτικής σε σχέση με την αυτεπάρκεια που παρουσιάζουν οι ηγέτες 

σχολείων της Κύπρου, οι Petridou, Nicolaidou και Karagiorgi (2017) οδηγήθηκαν 

στην εκπόνηση μίας εμπειρικής μελέτης. Χρησιμοποιήθηκε ημι-πειραματικός 

σχεδιασμός μέσω χειρισμών μεταβλητών και μετρήσεων που όμως δεν 

χρησιμοποιούνται τυχαία ορισμοί υποκειμένων στις συγκρινόμενες πειραματικές 

συνθήκες (Cook & Campell, 1979). Στην έρευνα συμμετείχαν δύο ομάδες  

αναπληρωτών διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ελάχιστη εμπειρία. Όλοι 
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οι συμμετέχοντες ασκούσαν ηγεσία εκείνη την εποχή, αλλά η πειραματική ομάδα 

παρακολούθησε επίσης ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηγεσίας. Η εν λόγω έρευνα 

έκανε χρήση της ερευνητικής κλίμακας SLSES (School Leaders’ Self-Efficacy Scale) 

των Petridou, Nicolaidou και Williams (2014). Εκ των αποτελεσμάτων, καταγράφεται 

ότι η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ηγεσίας σε συνδυασμό με τις 

πρακτικές ηγεσίας των σχολικών ηγετών στην πειραματική ομάδα αλλά και οι    

πρακτικές ηγεσίας στην ομάδα ελέγχου είχαν επιπτώσεις στα επίπεδα αυτεπάρκειας 

των ηγετών των σχολείων, αλλά σε διαφορετικές κατευθύνσεις (θετικές για πρώτη 

ομάδα και αρνητικές για τη δεύτερη). Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην 

πειραματική ομάδα μπόρεσαν να εκτιμήσουν τη σημασία της «Αξιολόγησης των 

Διδακτικών Πρακτικών» σε μεγαλύτερο βαθμό στο τέλος του σχολικού έτους. Από 

αυτήν την άποψη, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ηγεσίας είχε επιτρέψει στους συμμετέχοντες να θέσουν τη θεωρία 

αξιολόγησης ως προοπτική. Αυτό ήταν αρκετά ενδιαφέρον, καθώς το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα δεν απαιτούσε από τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τη μάθηση στην 

πράξη ή να παρέχουν υποστήριξη και παρακολούθηση από την πλευρά τους. Ωστόσο, 

οι συμμετέχοντες φαινόταν να έχουν κίνητρο να εφαρμόσουν ό, τι είχαν μάθει 

σχετικά με την «Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών». Το πρόγραμμα λοιπόν πρέπει 

να ήταν πηγή εναλλακτικής μάθησης, υποστηρίζοντας εμπειρίες γνώσης. Από την 

άλλη πλευρά, μόνο η επαγγελματική πρακτική φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την 

ηγετική αυτεπάρκεια στις τρεις διαστάσεις: «Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών», 

«Έλεγχος και την Παρακολούθηση της Διδασκαλίας» και «Ευκαιρίες 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Άλλων».. Θα μπορούσε κανείς να 

ισχυριστεί εδώ ότι αμφισβητήθηκαν οι ικανότητες των αναπληρωτών διευθυντών που 

δεν παρακολούθησαν την κατάρτιση πιθανώς λόγω της καθημερινής εμπλοκής με τη 

σχολική ηγεσία και των αναδυόμενων σχολικών προβλημάτων. Εναλλακτικά, θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αυτοί οι συμμετέχοντες είχαν υπερβολική 

αυτοπεποίθηση στις αρχικές τους αξιολογήσεις ηγετικής αυτεπάρκειας. Φαίνεται ότι, 

στην περίπτωση των Κυπρίων αναπληρωτών διευθυντών, οι πρακτικές ηγεσίας που 

δεν συνοδεύονται με εκπαίδευση επηρεάζουν αρνητικά ορισμένες διαστάσεις 

αυτεπάρκειας. Ως εκ τούτου, αυτό το εύρημα φαίνεται να ενισχύει τις φωνές υπέρ 

κατάλληλων προγραμμάτων προετοιμασίας και επαγωγής ηγεσίας, σε συνδυασμό με 

αξιόπιστα και έγκυρα σχόλια (Petridou, Nicolaidou και Karagiorgi 2017), πριν από 
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την προαγωγή Κυπρίων εκπαιδευτικών σε ηγετικές θέσεις της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Παραδοσιακά, ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου μπορεί να περιγραφεί με 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με γραφειοκρατικές και διαχειριστικές ευθύνες 

(Hallinger et al. 2018). Τις τελευταίες δεκαετίες, η ευθύνη των διευθυντών του 

σχολείου σε πολλές χώρες έχει επεκταθεί σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης του 

σχολείου, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης των μαθητών, της ανάπτυξης στόχων 

και οραμάτων, την καθιέρωση διαδικασιών αξιολόγησης και την ανάπτυξη ενός 

ασφαλούς και ενθαρρυντικού μαθησιακού περιβάλλοντος (Møller and Ottesen 2011; 

Point et al. 2008). Ο νέος ηγετικός ρόλος απαιτεί ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, καθώς 

και προσδοκίες ότι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με επιτυχία σε διάφορους 

τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Ο νέος ρόλος μπορεί να 

αντιμετωπιστεί ως προκλητικός και διεγερτικός, αλλά και ως συντριπτικός, 

απαιτητικός και εξαντλητικός.  

Όπως μας υπενθυμίζει το Gamage (2006), οι διευθυντές/τριες του σχολείου 

χρειάζεται να εκτελούν σημαντικές πράξεις προκειμένου να οδηγηθεί το σχολείο σε 

αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Σημειώνει, λοιπόν, ότι οι διευθυντές/τριες 

ενός σχολείου πρέπει: 

1-Να αναπτύσσουν ένα κοινό όραμα για το σχολείο και να είναι 

αποτελεσματικοί σε αυτό. 

2-Να αναπτύσσουν στρατηγικές ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα 

ενδιαφερόμενα μέρη για να δημιουργείται ένα κοινό όραμα και να καθορίζονται οι 

στόχοι. 

3-Να κάνουν χρήση της ηγετικής τους θέση ώστε να επιτυγχάνεται η 

πραγματοποίηση των εκάστοτε προγραμμάτων του σχολείου. 

4-Να διαμορφώνουν τα πρότυπα και τις διαδικασίες στις οποίες μπορεί να 

επιτευχθεί ο συντονισμός για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων. 

5-Να προμηθεύονται τους απαραίτητους πόρους για την υποστήριξη του 

οργανισμού και υπεύθυνα να φροντίζουν για τη διανομή τους. 

6-Να εκπροσωπούν το σχολείο και να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές. 
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7-Να κλιμακώνουν την αποτελεσματικότητα του οργανισμού και να την 

διαχειρίζονται. 

Οι πεποιθήσεις αυτεπάρκειας των διευθυντών/τριών είναι ζωτικής σημασίας 

για τη διαχείριση ενός σχολείου και μπορούν να αναφέρονται ως ένα είδος ηγετικής 

αυτεπάρκειας που κάποιος είναι σίγουρος για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 

ικανότητές του (Hannah, Avolio, Luthans & Harms 2008). Ένας διευθυντής/τρια 

πρέπει να έχει μια υγιή αντίληψη ότι είναι ένας αποτελεσματικός ηγέτης προκειμένου 

να εκτελέσει τους αναμενόμενους ρόλους. Εκτός από τις πεποιθήσεις αυτεπάρκειας 

των διευθυντών/τριών, οι σύγχρονες διοικητικές προσεγγίσεις και ο ηγετικός ρόλος 

του διευθυντή/τριας είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες για ένα αποτελεσματικό 

σχολείο. Ο διευθυντής/τρια του σχολείου έχει ενσωματώσει τους ρόλους ενός 

διαχειριστή προγράμματος στη δεκαετία του 1960, ενός εκπαιδευτικού ηγέτη στη 

δεκαετία του 1980 και ενός ηγέτη μετασχηματισμού στη δεκαετία του 1990 

(Vandenberghe, 1995). Εάν ένας διευθυντής/τρια θέλει να είναι αποτελεσματικός/ή, 

θα πρέπει να ενεργεί ως αρχηγός της ομάδας και να πείθει τους οπαδούς του.  

Οι Tschannen-Moran και Gareis (2004:573) ορίζουν την αυτεπάρκεια των 

διευθυντών/τριών ως την κρίση των δικών τους δυνατοτήτων «… για τη δομή μιας 

συγκεκριμένης πορείας δράσης, προκειμένου να παραχθούν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα στο σχολείο που ηγούνται. Αυτός ο ορισμός καλύπτει όλες τις ευθύνες 

των διευθυντών/τριών. Έτσι, σύμφωνα με τις γενικές αντιλήψεις του ορισμού, η 

αυτεπάρκεια των διευθυντών/τριών σχολείων εννοείται ως μία πολυδιάστατη δομή. 

Παλαιότερα, οι Dimmock και Hattie (1996), χρησιμοποίησαν δώδεκα μεταβλητές για 

τη μέτρηση της ηγετικής αυτεπάρκειας σε έξι τομείς της κύριας λειτουργίας 

διευθυντών/τριών: σχολική εξέλιξη, διδασκαλία, μάθηση και πρόγραμμα σπουδών, 

διαχείριση προσωπικού, προϋπολογισμός, διαχείριση γονέων και διαχείριση του 

περιβάλλοντος. Επειδή οι μεταβλητές περιγράφουν συγκεκριμένες καταστάσεις και 

προβλήματα, η καταγραφή της αυτεπάρκειας για κάθε περιοχή μπορεί να απαιτεί 

περισσότερες αναλύσεις σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιούσαν οι ερευνητές. Οι 

Tschannen-Moran και Gareis (2004) δοκίμασαν το ερευνητικό εργαλείο των Hattie et 

al. (1996), και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν ανεπαρκής η σταθερότητα και η 

αξιοπιστία του. Οδηγήθηκαν, λοιπόν στη χρήση του "Principal Sense of Efficacy 

Scale" (PSES) που είναι ένα εργαλείο προσαρμοσμένο στο Teacher Self-Efficacy 

Scale (TSES: Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy 2001). Η κλίμακα μετρούσε την 
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επάρκεια  για διαχείριση, για ηθική ηγεσία και για εκπαιδευτική ηγεσία. Αντίστοιχα, 

οι Federici και Skaalvik (2011), δοκίμασαν το «Norwegian Principal Self-Efficacy 

Scale». 

Παρά τις διαφορές στα μέτρα της ηγετικής  αυτεπάρκειας, η διαθέσιμη έρευνα 

δείχνει ότι σχετίζεται με την ηγετική ευημερία και τα κίνητρα καθώς και την 

προσαρμοστική ηγετική λειτουργία. Η ηγετική αυτεπάρκεια, επίσης,  έχει αποδειχθεί 

ότι σχετίζεται θετικά με την εμπλοκή (Federici & Skaalvik, 2011), την ικανοποίηση 

από την εργασία (Federici & Skaalvik, 2012), την επιμονή στην επιδίωξη στόχων 

(Osterman & Sullivan, 1996), το κίνητρο για διατήρηση στην ηγετική θέση 

(Dimmock & Hattie, 1996), την ποιότητα της εποπτείας των εκπαιδευτικών (Licklider 

& Niska, 1993), τη συλλογική αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτών/τριών 

(Hallinger et al., 2018) και τη προσπάθεια να επηρεαστούν οι στάσεις και οι 

συμπεριφορές των εκπαιδευτών/τριών. Η ηγετική αυτεπάρκεια έχει, επίσης, 

αποδειχθεί ότι σχετίζεται αρνητικά με την εξάντληση και το κίνητρο για εγκατάλειψη 

της ηγετικής θέσης (Federici & Skaalvik 2012). 

Μία ακόμη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από του Karadag, Cogaltay και Su 

(2018) και η οποία σχετίζεται με τον προσδιορισμό των επιπέδων αυτεπάρκειας 

διευθυντών/τριών δημοτικών σχολείων της Τουρκίας  (33 διευθυντές/τριες και  165 

υποδιευθυντές/τριες) χρησιμοποίησε τη σχολική κλίμακα επάρκειας των 

διευθυντών/τριών SAES (McCollum, Kajs & Minter, 2006). Ανεξάρτητα δείγματα t-

test, Kruskal Wallis-H test και ανάλυση συσχέτισης πραγματοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάλυσης δεδομένων. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι 

το υψηλότερο επίπεδο αυτεπάρκειας των διευθυντών/τριών των σχολείων 

καταγράφεται στη διάσταση «Διαχείριση πόρων και διευκόλυνσης» και το 

χαμηλότερο επίπεδο στη διάσταση «Χρήση κοινοτικών πόρων». 

Σε μια μελέτη περίπτωσης μεικτών μεθόδων, οι Devos και Bouckenooghe 

(2009) διερεύνησαν πώς οι αντιλήψεις των διευθυντών σχετικά με το ρόλο τους ως 

αρχηγός του σχολείου συνέβαλαν στην καλύτερη κατανόηση της ηγετικής 

συμπεριφοράς τους και του πώς αυτή σχετίζεται με το σχολικό κλίμα. Τα ευρήματα 

έδειξαν ότι ο διευθυντής/τρια που είχε περισσότερο ηθικό στιλ ηγεσίας οδηγούσε μια 

πανεπιστημιούπολη με ένα πιο υγιές σχολικό κλίμα. Ο ηγέτης που λάμβανε υπόψη 

του τους ανθρώπους της ομάδας του είχε υψηλότερα ποσοστά αυτεπάρκειας σχετικά 
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με την ικανότητά του να παρέχει πόρους και να υποστηρίζει τους δασκάλους, 

οδηγώντας έτσι σε ένα θετικό και υγιές σχολικό κλίμα. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα υποστηρίζει την άποψη ότι οι διευθυντές/τριες 

σχολείων πρέπει να είναι σίγουροι για τις ικανότητές τους ως επόπτες, εάν θέλουν να 

προωθήσουν αποτελεσματικά υψηλού επιπέδου απόδοση από το διδακτικό τους 

προσωπικό (Leithwood & Jantzi, 2008). Οι Daly et al. (2011) ερεύνησαν τους 

διευθυντές/τριες σε 594 σχολεία στην Καλιφόρνια και διαπίστωσαν ότι οι 

βαθμολογίες αυτεπάρκειας ήταν υψηλότερες για τους διευθυντές των οποίων τα 

σχολεία δεν ταξινομήθηκαν ως έχοντα ανάγκη βελτίωσης. Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, οι διευθυντές/τριες με χαμηλότερη αίσθηση αυτεπάρκειας μπορούν πιο 

εύκολα να δουν τους εαυτούς τους να αποτυγχάνουν και κατά συνέπεια μπορεί να 

είναι πιο πιθανό να εφαρμόσουν καταναγκαστικές στρατηγικές για να επηρεάσουν 

την αλλαγή στην πρακτική της τάξης, αντί να κάνουν τροποποιήσεις με βάση την 

κατανόηση της διδασκαλίας των ανάγκες των μαθητών. Ομοίως, μια έρευνα που 

χορηγήθηκε σε 312 διευθυντές από τους McCollum και Kajs (2009) απέδωσε 

δεδομένα που έδειξαν μια σημαντική σχέση μεταξύ αυτεπάρκειας και 

προσανατολισμού στόχου, όπου οι διευθυντές/τριες με υψηλότερη αυτεπάρκεια είχαν 

περισσότερες πιθανότητες να καθορίσουν παραγωγικούς εκπαιδευτικούς στόχους.  

Η αυτεπάρκεια των διευθυντών/τριών είναι απαραίτητη για τη διαχείριση ενός 

σχολείου (Fisher, 2014) και οι κύριες πεποιθήσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους 

και τη δέσμευση των εκπαιδευτικών (Hallinger, Hosseingholizadeh, Hashemi and 

Kouhsari, 2017). Οι διευθυντές/τριες του σχολείου, που έχουν υψηλό επίπεδο 

πεποιθήσεων αυτεπάρκειας, είναι αποφασισμένοι να επιδιώξουν τους στόχους τους. 

Είναι πιο ανοιχτοί στην υιοθέτηση νέων στρατηγικών σε διαφορετικές καταστάσεις. 

Η αλλαγή είναι μια αργή διαδικασία για αυτούς και ενώ είναι πιστοί στους στόχους 

τους, δεν διστάζουν να αλλάξουν τη στρατηγική τους εάν είναι απαραίτητο 

(Osterman & Sullivan, 1996).  

Στην πραγματικότητα, τα σχολεία αυτού του είδους διευθυντών/τριών 

αναμένεται να είναι πιο αποτελεσματικά και επιτυχημένα, διότι μπορεί να επηρεάσει 

άμεσα τους δασκάλους, τους μαθητές και το προσωπικό. Όπως δείχνει ο Kelleher 

(2016), μεταβλητές όπως η αποτελεσματικότητα του σχολείου, η ποιότητα 

διδασκαλίας και μάθησης, η αποτελεσματική ηγεσία σχετίζονται με την αυτεπάρκεια 

των διευθυντών/τριών. Ομοίως, σε μια μελέτη των Negis - Isik και Gumus (2017), οι 
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αντιλήψεις αυτεπάρκειαw των διευθυντών/τριών σχετίζονται στενά με την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου. Οι διευθυντές/τριες του σχολείου, που έχουν 

υψηλό επίπεδο πεποιθήσεων αυτεπάρκειας έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 

εγγενή προσωπική δύναμη, όπως εξειδίκευση, ενημέρωση και αναφορά. Βασίζονται 

σε προσωπικούς πόρους εξουσίας παρά σε πολιτικές, διαδικασίες ή νομικούς 

κανονισμούς για να επηρεάσουν τους εκπαιδευτικούς (Lyons & Murphy, 1994). 

Το υψηλό επίπεδο πεποιθήσεων αυτεπάρκειας σχετίζεται με τις συμπεριφορές 

ενός ηγέτη που κάνει μια προσπάθεια για μια αλλαγή στο σχολείο, αναζητά μια 

καινοτομία και χρησιμοποιεί δημιουργικές προσεγγίσεις για να κερδίσει τους στόχους 

και την επαγγελματική αυτονομία (Paglis & Green, 2002). Από την άλλη πλευρά, το 

χαμηλό επίπεδο πεποιθήσεων αυτεπάρκειας σημαίνει να μην εκτελούνται όλες αυτές 

τις συμπεριφορές, επειδή οι πεποιθήσεις αυτεπάρκειας έχουν άμεση επίδραση στις 

ενέργειες των ατόμων. 

Επιπρόσθετα, σε μια μελέτη των Ramchunder και Martins (2014), εξετάστηκε 

η σχέση μεταξύ γενικών πεποιθήσεων αυτεπάρκειας και στυλ ηγεσίας. Παρόλα αυτά, 

η σχέση μεταξύ των πεποιθήσεων αυτεπάρκειας των διευθυντών/τριών και του 

τρόπου ηγεσίας τους δεν ερευνήθηκε. Έτσι, η έρευνα των Cobanoglu και Yurek 

(2018), στοχεύει στη διερεύνηση των αντιληπτών πεποιθήσεων αυτεπάρκειας 

διευθυτών/τριών απέναντι στη διοίκηση, και ποιο από τα στυλ ηγεσίας 

(μετασχηματισμός, συναλλαγή και laissez-faire) εκτελούν. Η έρευνά τους στηρίχθηκε 

στο μοντέλο ηγεσίας μετασχηματισμού Hoy και Miskel (2012), το οποίο είναι εξέχον 

στη βιβλιογραφία διοίκησης και σε μια αποτελεσματική και εκτεταμένη θεωρία για 

τους ηγέτες των κοινωνικών οργανισμών. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της 

έρευνας είναι ότι οι διευθυντές/τριες του σχολείου έχουν υψηλό επίπεδο πεποιθήσεων 

αυτεπάρκειας. Στη σχετική βιβλιογραφία, υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν αυτό 

το αποτέλεσμα (Okutan & Kahveci, 2012; Ata, 2015; Koybasi, 2017; Acat et al., 

2011; Demirtas & Caglar, 2012), και ορισμένες που δεν το υποστηρίζουν (Sigri, et al., 

2010). Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στις πεποιθήσεις αυτεπάρκειας των 

διευθυντών/τριών όσον αφορά τη μεταβλητή φύλου. Οι άνδρες και οι γυναίκες 

διευθυντές/τριες έχουν παρόμοιες αντιλήψεις αυτεπάρκειας. Επιπλέον, οι 

διευθυντές/τριες που εργάζονται σε διαφορετικά σχολεία και έχουν διαφορετική 

αρχαιότητα στη θέση εργασίας τους έχουν παρόμοιες αντιλήψεις για την αυτεπάρκειά 

τους. Παρόμοια ευρήματα όσον αφορά την αρχαιότητα αναφέρουν και παλαιότερες 
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έρευνες(Lyons & Murphy, 1994; Williams, 2012; Negis - Isik & Gumus, 2017; 

Demirtas & Caglar, 2012; Koybasi, 2017). Ωστόσο, οι Acat και άλλοι (2011) 

διαπίστωσαν ότι καθώς αυξάνεται η ηλικία και η αρχαιότητα, οι πεποιθήσεις 

αυξάνονται αυξάνονται επίσης. Επιπλέον, η Santamaria (2008) κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η ηλικία και η αρχαιότητα είναι δύο από τους σημαντικούς 

προγνωστικούς παράγοντες της πεποίθησης της αυτεπάρκειας. Ως εντυπωσιακό 

εύρημα από τον Fisher (2014), το επίπεδο της αυτοπεποίθησης είναι στο κορυφαίο 

σημείο του πρώτου έτους μιας εργασίας διαχειριστή. Καθώς η εμπειρία προχωρά, τα 

επίπεδα αυτεπάρκειας μειώνονται Το επίπεδο των πεποιθήσεων αυτεπάρκειας αρχίζει 

να αυξάνεται μετά από δέκα χρόνια εμπειρίας, ωστόσο όχι στο επίπεδο όπως ήταν το 

πρώτο έτος. 

Ο Koybasi (2017) διεξήγαγε μια μελέτη και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε 

σημαντική διαφορά στις πεποιθήσεις αυτεπάρκειας των διευθυντών/τριών σύμφωνα 

με το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Δεν υπήρχε σημαντική σχέση μεταξύ των 

πεποιθήσεων αυτεπάρκειας των διευθυντών/τριών όσον αφορά το εκπαιδευτικό τους 

επίπεδο. Ο Negis-Isik και ο Gumus (2017) και ο Demirtas and Caglar (2012) έφτασαν 

επίσης σε παρόμοια ευρήματα, ωστόσο, οι Acat et al. (2011) διαπίστωσαν ότι οι 

διευθυντές/τριες που έχουν πτυχίο δύο ετών έχουν υψηλότερο επίπεδο πεποιθήσεων 

αυτεπάρκειας από τους άλλους. Πράγματι, η πεποίθηση της αυτεπάρκειας 

καθορίζεται από την επιτυχία και την αποτυχία του ατόμου, τις εμπειρίες άλλων, τις 

βαθιές συναισθηματικές εμπειρίες όπως ο ενθουσιασμός, η ευτυχία και ο φόβος 

(Akkoyunlu & Orhan, 2003). Με άλλα λόγια, η αυτεπάρκεια είναι μια έννοια 

βασισμένη στο πλαίσιο (Tschannen-Moran & Gareis, 2004). Δηλαδή, ένας 

διευθυντής/τρια μπορεί να αισθάνεται αποτελεσματικός σε μία κατάσταση, αλλά 

αναποτελεσματικός για μια άλλη δεδομένη εργασία. Υπό αυτήν την έννοια, η 

πεποίθηση της αυτεπάρκειας είναι ένας μεταβαλλόμενος παράγοντας και μπορεί να 

ποικίλλει ή όχι σε διαφορετικό είδος καταστάσεων. Επιπλέον, ο Schyns (2004) 

ισχυρίστηκε ότι οι ηγέτες θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τις πεποιθήσεις 

αυτεπάρκειας των μελών της ομάδας τους, δίνοντας μια ευκαιρία για τις εμπειρίες 

τους και λειτουργώντας ως πρότυπο.  
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Κεφάλαιο 2ο. Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1. Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να ερευνήσει τη θεωρία της ηγετικής 

αυτεπάρκειας (leadership self-efficacy) και κατόπιν να ελέγξει την εφαρμογή της 

στην εκπαιδευτική ηγεσία μέσω έρευνας σε διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων της 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα μας δώσουν 

σαφή εικόνα για το τι πιστεύουν οι διευθυντές/ντριες για τον εαυτό τους, σε επίπεδο 

εκπαιδευτικής ηγεσίας καθώς θα ακολουθήσει σύγκριση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών τους. Ο εντοπισμός των αδυναμιών που λογικά θα προκύψει μπορεί 

να γίνει το έναυσμα για την δημιουργία σεμιναρίων σε στελέχη της εκπαίδευσης με 

απώτερο στόχο την ενδυνάμωση και αυτοβελτίωση τους. 

Ένα ερευνητικό ερώτημα χρειάζεται να φέρει συνάφεια, πρωτοτυπία και 

αυστηρότητα. Μια καλή ερευνητική ερώτηση χρειάζεται χρόνο για τη δημιουργία 

της, αλλά ο χρόνος που επενδύεται σε αυτήν τη διαδικασία είναι πάντα χρήσιμος 

(Mattick, Johnston & de la Croix, 2018). Τα ερωτήματα που καλούνται να 

απαντηθούν είναι τα εξής: 

1. Καταγράφεται διαφοροποίηση των επιπέδων ηγετικής αυτεπάρκειας 

των διευθυντών/τριών σε σχέση με τους παράγοντες που ελέγχει το ερωτηματολόγιο; 

Συνοπτικά οι παράγοντες αυτοί είναι οι: α) Δημιουργία Οργανωτικών Δομών, β) 

Ηγεσία και Διοίκηση του σχολείου, γ) Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη Σχολική 

Βελτίωση, δ) Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και Διαχείριση Συγκρούσεων, ε) 

Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών, στ) Συμβατότητα προς τις Απαιτήσεις της 

Κοινότητας και της Πολιτικής,  η) Έλεγχος και Παρακολούθηση της Διδασκαλίας και 

θ) Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Άλλων. 

2. Οι άνδρες ή οι γυναίκες διευθυντές/τριες έχουν μεγαλύτερη ηγετική 

αυτεπάρκεια;  

3. Κατά πόσο επηρεάζουν τα επιμορφωτικά σεμινάρια Διοίκησης και 

Ηγεσίας Εκπαιδευτικών Μονάδων για διευθυντές /τριες την ηγετική τους 

αυτεπάρκεια;  

4. Ποια η συσχέτιση των χρόνων προϋπηρεσίας των διευθυντών/τριών με 

την ηγετική αυτεπάρκεια;  
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5. Ποια η συσχέτιση του εκπαιδευτικού επιπέδου των διευθυντών/τριών 

με την ηγετική αυτεπάρκεια;  

 

2.2. Ποσοτική έρευνα 

Κατά την κατανόηση της ποσοτικής μεθοδολογίας, είναι σκόπιμο να γίνει μια 

επισκόπηση σε ό,τι αφορά την έρευνα. Η έρευνα ασχολείται με την αναζήτηση 

γνώσης. Δεδομένου ότι η έρευνα ασχολείται με την ακαδημαϊκή δραστηριότητα, είναι 

σημαντικό να το ορίσουμε με πιο τεχνικό τρόπο. Ως εκ τούτου, ο Kothari, (2004), 

περιγράφει την έρευνα ως «μια επιστημονική και συστηματική αναζήτηση σχετικών 

πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο θέμα». Η έρευνα περιλαμβάνει επίσης τη 

δημιουργικότητα που μεταφέρεται με συστηματικό τρόπο προκειμένου να βελτιωθεί 

η γνώση που αποτελείται από την ανθρώπινη γνώση, τον πολιτισμό και την κοινωνία, 

(OECD, 2002). Αυτό σημαίνει ότι η έρευνα χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση 

γεγονότων, την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων προηγούμενων πειραμάτων, την 

παροχή λύσεων για υπάρχοντα ή νέα ζητήματα, την υποστήριξη της θεωρίας, καθώς 

και για να προτείνει νέες θεωρίες. Επιπλέον, η έρευνα περιλαμβάνει την οικοδόμηση 

γνώσης, τη διεξαγωγή πειραμάτων για την εύρεση της αιτίας και του αποτελέσματος 

κάποιου, καθώς και για να παρέχει τη βάση για περαιτέρω μελέτες. 

Μια ποσοτική ερευνητική μέθοδος ασχολείται με την ποσοτικοποίηση και την 

ανάλυση μεταβλητών προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα. Περιλαμβάνει τη 

χρήση και ανάλυση αριθμητικών δεδομένων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες 

στατιστικές τεχνικές για να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως ποιος, πόσο, τι, πού, πότε, 

πόσα και πώς. Αναλύοντας αυτόν τον ορισμό, οι Aliaga και Gunderson (2002), 

περιγράφουν τις ποσοτικές ερευνητικές μεθόδους ως την εξήγηση ενός ζητήματος ή 

ενός φαινομένου μέσω της συλλογής δεδομένων σε αριθμητική μορφή και της 

ανάλυσης με τη βοήθεια μαθηματικών μεθόδων. συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. 

Ακολουθώντας τον παραπάνω ορισμό, θα μπορούσε να συναχθεί ότι το πρώτο 

πράγμα που αντιμετωπίζει ή ασχολείται μια έρευνα είναι να εξηγήσει ένα ζήτημα, 

είτε ποιοτικό είτε ποσοτικό. Το επόμενο χαρακτηριστικό στον παραπάνω ορισμό 

είναι ότι στην ποσοτική έρευνα τα αριθμητικά δεδομένα συλλέγονται και αναλύονται 

χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους. Από την άλλη πλευρά, τονίζεται ότι η 

ποσοτική έρευνα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων, έτσι ώστε οι πληροφορίες να 
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μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να υποβληθούν σε στατιστική επεξεργασία 

προκειμένου να υποστηρίξουν ή να αντικρούσουν εναλλακτικούς ισχυρισμούς 

γνώσης (Leedy & Ormrod 2001; Williams, 2011). Επιπλέον, ο Williams, (2011) 

παρατηρεί ότι η ποσοτική έρευνα ξεκινά με μια δήλωση ενός προβλήματος, 

δημιουργία υπόθεσης ή ερευνητικής ερώτησης, ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας 

και ποσοτική ανάλυση δεδομένων. Ομοίως, ο Creswell (2003:18) δηλώνει, ότι η 

ποσοτική έρευνα «χρησιμοποιεί στρατηγικές έρευνας όπως πειράματα και έρευνες και 

συλλέγει δεδομένα για προκαθορισμένα όργανα που απόδοση στατιστικών δεδομένων».  

Επιπρόσθετα, στην έρευνα μια μεταβλητή είναι μια ιδιότητα ή 

χαρακτηριστικό των πραγμάτων και των ανθρώπων που ποικίλλουν σε ποιότητα και 

ποσότητα. Μια μεταβλητή δεν είναι μόνο κάτι που μετριέται, αλλά και κάτι που 

μπορεί να ελεγχθεί. Μια ανεξάρτητη μεταβλητή (μερικές φορές ονομάζεται 

πειραματική ή μεταβλητή πρόβλεψης) είναι μια μεταβλητή που λειτουργεί σε ένα 

πείραμα για να παρατηρηθεί την επίδραση που έχει σε μια εξαρτημένη μεταβλητή 

(μερικές φορές ονομάζεται μεταβλητή αποτελέσματος). Η εξαρτημένη μεταβλητή 

είναι μια μεταβλητή που εξαρτάται από ένα τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Μια 

ποσοτική μεθοδολογία δύναται να καθορίσει εάν και σε ποιο βαθμό υπάρχει σχέση 

μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών εντός ενός πληθυσμού (ή ενός δείγματος). Ο 

βαθμός των σχέσεων εκφράζεται με συντελεστές συσχέτισης. Οι συντελεστές 

κυμαίνονται από +1.00 έως -1.00. Οι υψηλότεροι συσχετισμοί (συντελεστές 

πλησιέστεροι στο +1,00 ή -1,00) υποδηλώνουν ισχυρότερες σχέσεις. Οι θετικοί 

συσχετισμοί δείχνουν ότι καθώς οι τιμές που σχετίζονται με μια μεταβλητή 

ανεβαίνουν, το ίδιο ισχύει και για τις τιμές που σχετίζονται με την άλλη. Οι αρνητικοί 

συσχετισμοί δείχνουν ότι καθώς οι τιμές που σχετίζονται με μία μεταβλητή 

ανεβαίνουν, οι τιμές που σχετίζονται με την άλλη μειώνονται. Στηρίζοντας αυτό, οι 

Leedy και Ormrod (2001), παρατήρησαν ότι η μέθοδος συσχέτισης της έρευνας 

ασχολείται με τη δημιουργία σχέσης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες μεταβλητές 

στον ίδιο πληθυσμό. «Ο πρώτος τύπος συσχετιστικού σχεδιασμού, ο επεξηγηματικός 

σχεδιασμός, διεξάγεται όταν οι ερευνητές θέλουν να εξερευνήσουν τις εκτάσεις στις 

οποίες συνυπάρχουν δύο ή περισσότερες μεταβλητές, δηλαδή όταν οι αλλαγές σε μια 

μεταβλητή αντικατοπτρίζονται σε αλλαγές στην άλλη (Creswell, 2008:358). Ο 

δεύτερος τύπος συσχετιστικού σχεδιασμού, ο σχεδιασμός προβλέψεων, 

χρησιμοποιείται από τους ερευνητές όταν ο σκοπός της μελέτης είναι να προβλέψει 
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ορισμένα αποτελέσματα σε μια μεταβλητή από μια άλλη μεταβλητή που χρησιμεύει 

ως πρόβλεψη. 

 

2.3. Ερευνητικό εργαλείο 

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο, το 

ερωτηματολόγιο. Θεωρείται ως ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο συλλογής 

δεδομένων. Περιλαμβάνουν ευκολία στην σχεδίαση και στη χρήση τους. Άλλοτε 

είναι έντυπο και άλλοτε φέρει ηλεκτρονική μορφή. Συνήθως περιλαμβάνει 

ερωτήματα ανοικτού ή κλειστού τύπου όπου οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα 

καλούνται να απαντήσουν. Η διανομή τους γίνεται με άμεση παράδοση, μέσω 

κλασσικού ή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Rowley, 2014). 

Η σημαντικότητα δημιουργίας ενός σωστά δομημένου ερωτηματολογίου 

είναι υψηλή λόγω της ανάγκης απαντήσεως των ερευνητικών ερωτήσεων που τίθεται 

από τον εκάστοτε ερευνητή. Παράλληλα, η σωστή δόμηση ενός ερωτηματολογίου 

προτρέπει τους συμμετέχοντες/ ουσες να ανταποκριθούν στην συμπλήρωσή του. 

Παράλληλα, η αμεροληψία των απαντήσεων δύναται να επιτευχθεί με την χρήση ενός 

ερωτηματολογίου όπου δεν προσμετρείται η προσωπική άποψη του ερευνητή 

(Creswell, 2016). 

Στην προκείμενη έρευνα, η συλλογή δεδομένων έγινε με το κατάλληλα 

σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο «The School Leaders´ Self-Efficacy Scale- SLSES» - 

Κλίμακα ηγετικής αυτεπάρκειας των Petridou, Nicolaidou & Williams (2014), για την 

διερεύνηση των δεξιοτήτων/ ικανοτήτων των σχολικών ηγετών. Ακολουθώντας τις 

διαδικασίες ανάλυσης επιβεβαιωτικών παραγόντων (confirmatory factor analysis- 

CFA), η τελική έκδοση του SLSES βασίζεται σε οκτώ παράγοντες και υποστηρίζεται 

ότι καλύπτουν την αποτελεσματικότητα και τα επίπεδα ηγετικής αυτεπάρκειας των 

σχολικών ηγετών. Το SLSES χρησιμοποιεί κλίμακα σύμφωνα με την προσέγγιση του 

Bandura (1997). Επιπρόσθετα, επικεντρώνεται στους ρόλους, τις ικανότητες και τις 

δεξιότητες των ηγετών του σχολείου. Για την χρήση του εν λόγω εργαλείου δόθηκε 

από την Δρ. Νικολαΐδου σχετική άδεια (βλ. Παράρτημα 3). To συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του καινοτόμου προγράμματος 

ανάπτυξης εκπαιδευτικών ηγετών ‘Professional Learning through Feedback and 

Coaching’ (PROFLEC). Το PROFLEC (Project number: 528356-LLP-1-2012-1-CH-
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COMENIUS-CMP) εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διά 

Βίου Μάθηση -Πολυμερείς Συμπράξεις». Το Πρόγραμμα συντόνισε το Institute of 

Management and Economics of Education-IBB of the University of Teacher 

Education Switzerland. Οι υπόλοιποι εταίροι ήταν οι εξής: Κέντρο Εκπαιδευτικής 

Έρευνας και Αξιολόγησης της Κύπρου, The University of Manchester (School of 

Education), Masaryk University, University of Oslo (Department of Teacher 

Education and School Development-ILS), University of Seville (IDEA), The Danish 

School of Education, University of Aarhus. Ως τρίτος συνεργάτης (τρίτη χώρα) 

συμμετείχε και το Vanderbilt University (USA) (Νικολαϊδου, Καραγιώργη & 

Πετρίδου, 2015). 

Στην αρχή του ερωτηματολογίου και για την κάλυψη της δεοντολογίας της 

έρευνας, προστέθηκε εισαγωγικό σημείωμα που ενημέρωνε τους συμμετέχοντες για 

το θέμα της διπλωματικής εργασίας, όπου αναφέρονταν το ερωτηματολόγιο καθώς 

και η ανωνυμία του ερωτηματολογίου καθώς και η χρήση του για καθαρά 

ερευνητικούς σκοπούς. 

Στο ερωτηματολόγιο προστέθηκαν δημογραφικά στοιχεία όπως φύλο, ηλικία, 

εκπαιδευτικό επίπεδο (δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), συνάφεια 

περαιτέρω εκπαίδευσης με την Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία, εκπαιδευτική 

υπηρεσία σε έτη, έτη υπηρεσίας ως διευθυντής/τρια, παρακολούθηση επιμορφωτικών 

σεμιναρίων Διοίκησης και Ηγεσίας Εκπαιδευτικών Μονάδων, το μέγεθος της 

σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν (σε ποσότητα μαθητών) και τέλος ο αριθμός των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη σχολική τους μονάδα. Οι απαντήσεις των 

δημογραφικών στοιχείων δίνονται μέσω απαντήσεων πολλαπλής επιλογής. Εν 

συνεχεία, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ομάδες ερωτήσεων (8 ομάδες με 

συνολικά 31 ερωτήσεις) οι οποίες είναι και οι παράγοντες διερεύνησης του επιπέδου 

ηγετικής αυτεπάρκειας των διευθυντών/ τριών και που σχετίζονται με τον βαθμό με 

τον οποίο θεωρούν οι ερωτώμενοι/ες ότι διαχειρίζονται με τον καλύτερο τρόπο τα 

όσα σχετίζονται με: 

- τη Δημιουργία Οργανωτικών Δομών (7 ερωτήσεις, Β1-Β7), 

- την Ηγεσία και την Διοίκηση του σχολείου (7 ερωτήσεις, Γ1-Γ7), 

- την Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη Σχολική Βελτίωση (3 ερωτήσεις, Δ1-Δ3), 
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- την Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και την Διαχείριση Συγκρούσεων (3 ερωτήσεις, 

Ε1-Ε3), 

- την Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών (3 ερωτήσεις, Στ1- Στ3), 

- την Συμβατότητα προς τις Απαιτήσεις της Κοινότητας και της Πολιτικής (3 

ερωτήσεις, Ζ1 – Ζ3), 

- τον Έλεγχο και την Παρακολούθηση της Διδασκαλίας (3 ερωτήσεις, Η1 – Η3), 

- τις Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Άλλων (2 ερωτήσεις, Θ1 

– Θ2) 

Στις παραπάνω ερωτήσεις, οι διευθυντές/τριες καλούνται να σημειώσουν την 

άποψή τους κάνοντας βάσει της πενταβάθμιας κλίμακας Likert μία επιλογή από το 1= 

Καθόλου έως 5= Πάρα πολύ. Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου με σκοπό 

να περιορίσουν τους συμμετέχοντες σε ένα σύνολο εναλλακτικών επιλογών οι οποίες 

και προσφέρονται, χωρίς να εκφράζεται η γνώμη ή η επιρροή από τον ερευνητή 

(Foddy, 1993:127). 

 

2.4. Πληθυσμός και δείγμα 

Το δείγμα της μελέτης είναι Διευθυντές και Διευθύντριες πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Ν=104), σε σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο περιορισμός του 

δείγματος έγκειται στο γεωγραφικό πλαίσιο αρκεί να υπηρετούν την στιγμή 

εκπόνησης της μελέτης σε δημοτικά σχολεία της επιλεγμένης περιοχής. Παρακάτω, 

ακολουθεί πίνακας όπου παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων (Πίνακας 2). Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες είναι άνδρες (59,6%), η ηλικία των περισσοτέρων είναι 51-60 ετών 

(89,4%), οι περισσότεροι κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο (45,2%) ή δεύτερο πτυχίο 

και Μεταπτυχιακό (21,2%), το θέμα του μεταπτυχιακού τους είναι μόνο κατά 29,8% 

συναφές με την Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες/ουσες εργάζονται στην εκπαίδευση 26 έτη και άνω (88,5%), καθώς 

31,7% των συμμετεχόντων εργάζονται σε θέση διευθυντή/τριας επί 13 έτη και άνω. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά 

σεμινάρια σχετικά με Διοίκηση και ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων (94,5%) και 

τέλος, οι περισσότεροι διευθυντές/τριες υπηρετούν σε σχολική μονάδα με 161 έως 
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και 300 μαθητές (60,6%) καθώς και οι περισσότεροι/ες φέρουν αριθμό εκπαιδευτικών 

31 έως 30 άτομα (51%). 

Πίνακας 2: Δημογραφικά στοιχεία διευθυντών/τριών 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Α1. Φύλο Άνδρας 62 59,6 

Γυναίκα 42 40,4 

Α2. Ηλικία 40-50 3 2,9 

51-60 93 89,4 

>60 8 7,7 

Α3. Εκπαιδευτικό 

επίπεδο 

Δεύτερο πτυχίο 24 23,1 

Μεταπτυχιακό 47 45,2 

Διδακτορικό 4 3,8 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
3 2,9 

Δεύτερο πτυχίο 

και Μεταπτυχιακό 
22 21,2 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
2 1,9 

Μεταπτυχιακό και 

Διδακτορικό 
2 1,9 

Α4. Εφόσον υπάρχει 

περαιτέρω 

εκπαίδευση (π.χ. 

κατοχή 

μεταπτυχιακού), 

σημειώστε εάν έχει 

συνάφεια με την 

Εκπαιδευτική 

Διοίκηση και Ηγεσία 

Ναι 31 29,8 

 

 

 

Όχι 
73 70,2 

Α5. Συνολική 

εκπαιδευτική 

υπηρεσία σε έτη 

έως και 15 έτη 3 2,9 

21 έως και 25 έτη 9 8,7 

26 έτη και άνω 92 88,5 

Α6. Έτη υπηρεσίας 

σε θέση 

διευθυντή/τριας 

έως και 4 έτη 15 14,4 

5 έως και 8 έτη 28 26,9 

9 έως και 12 έτη 28 26,9 

13 έτη και άνω 33 31,7 

Α7. Παρακολούθηση Ναι 98 94,2 
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επιμορφωτικού/κών 

σεμιναρίων στην 

Διοίκηση και Ηγεσία 

Εκπαιδευτικών 

Μονάδων 

 

 

Όχι 6 5,8 

Α8. Μέγεθος 

σχολικής μονάδας 

στην οποία 

υπηρετείτε 

έως και 160 

μαθητές 
25 24,0 

161 έως και 300 

μαθητές 
63 60,6 

301 μαθητές και 

άνω 
16 15,4 

Α9. Αριθμός 

εκπαιδευτικών που 

υπηρετούν στη 

σχολική σας μονάδα 

έως και 14 

εκπαιδευτικοί 
10 9,6 

15 έως και 20 

εκπαιδευτικοί 
15 14,4 

21 έως και 30 

εκπαιδευτικοί 
53 51,0 

30 και άνω 

εκπαιδευτικοί 
26 25,0 

 

 

2.5. Διεξαγωγή της έρευνας 

Για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα 

“Google Forms” και η αποστολή έγινε προς τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 

σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Οι ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή του υπερσυνδέσμου του 

ερωτηματολογίου πάρθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα της Διέυθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (https://dipe-

a.thess.sch.gr/dipea/index.php) από όπου η ερευνήτρια κατέβασε το επικαιροποιημένο 

αρχείο για το 2019-2020. Ο υπερσύνδεσμος του ερωτηματολογίου στάλθηκε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείο σε 158 email δημοτικών σχολείων που βρίσκονταν στο 

προαναφερόμενο αρχείο.  

To χρονικό πλαισίου που είχε αρχικά οριστεί από την ερευνήτρια δεν 

τηρήθηκε για το λόγο ότι κατεγράφησαν τρεις προσπάθειες περισυλλογής των 

ερωτηματολογίων στέλνοντας αντίστοιχες υπενθυμήσεις μέσω email. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, μάλιστα, η ερευνήτρια επικοινώνησε προσωπικά με διευθύνσεις 

https://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/index.php
https://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/index.php
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δημοτικών σχολείων της λίστας της ώστε να ζητήσει και προσωπικά την συμβολή 

τους στην έρευνα. Τελικώς ελήφθησαν 104 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, 

γεγονός που θεωρήθηκε ως μία επαρκής ποσότητα δείγματος για κάλυψη των 

ερευνητικών ερωτημάτων της εργασίας. Ακολούθησε η διακοπή της συλλογής 

επόμενων απαντήσεων καθώς καλύφθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ερωτηματολογίων 

με στόχο το δείγμα να έφτανε τα εκατό άτομα. Ο προβλεπόμενος χρόνος συλλογής 

και καταχώρησης  των ερωτηματολογίων ήταν οι δύο πρώτοι μήνες του έτους 2020. 

Τελικώς, το ερωτηματολόγιο έμεινε online ανοικτό στο Google Forms από τις αρχές 

Ιανουαρίου έως και 30 Μαρτίου του έτους 2020. Έπειτα από την ολοκλήρωση της 

συμπλήρωσης των 104 ερωτηματολογίων, η ερευνήτρια μετέφερε τα αποτελέσματα 

σε αρχείο της εφαρμογής Excel και έπειτα σε αρχείο της εφαρμογής SPSS 23. Κατά 

τη μεταφορά των δεδομένων στο πρόγραμμα SPSS ολοκληρώθηκε και η 

κωδικοποίηση των απαντήσεων πχ στην ερώτηση για το φύλο των συμμετεχόντων η 

κωδικοποίηση έγινε Άνδρας= 1 και Γυναίκα= 2 κ.ο.κ.   

 

2.6. Εγκυρότητα- αξιοπιστία 

Αρχικά, η ερευνήτρια οδηγήθηκε στον έλεγχο αξιοπιστίας και εγκυρότητάς 

του ερευνητικού εργαλείου με σκοπό να γίνει έλεγχος στη σταθερότητα και στη 

συνέπεια που φέρουν οι μετρήσεις των απαντήσεων των διευθυντών/ τριών. Ο 

έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας των μετρήσεων έγινε με τη χρήση του 

δείκτη a του Cronbach. Το Cronbach's alpha είναι μια στατιστική που αναφέρεται 

συχνά από συγγραφείς για να δείξει ότι οι δοκιμές και οι κλίμακες που έχουν 

κατασκευαστεί ή υιοθετηθεί για ερευνητικά έργα είναι κατάλληλες για το σκοπό. Το 

Cronbach's alpha υιοθετείται τακτικά σε έρευνες που σχετίζονται με την επιστήμη της 

εκπαίδευσης (Taber, 2016). 

Πιο συγκεκριμένα, έγινε έλεγχος αξιοπιστίας για τις 8 μεταβλητές του 

ερωτηματολογίου. Εφόσον η τιμή Cronbach’s alpha είναι >0,7 τότε οι τιμές 

θεωρούνται ικανοποιητικές. Σε αυτό το σημείο τονίζουμε ότι σε καμία εκ των 

ερωτήσεων που εμπεριέχονται στις 8 μεταβλητές του ερωτηματολογίου δεν 

χρειάστηκε αντιστροφή κλίμακας μέτρησης. 

 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha N of Items 

,832 8 

 

Το Cronbach's alpha είναι αναμφισβήτητα η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 

μέτρηση που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της εσωτερικής αξιοπιστίας 

συνέπειας που σχετίζεται με βαθμολογίες που προέρχονται από μια κλίμακα. Οι 

περισσότεροι ερευνητές αναφέρουν ότι το άλφα του Cronbach πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 0,70. Δυστυχώς, όπως επεσήμαναν οι Lance, Butts, & Michels (2006), 

αυτό το συχνά αναφερόμενο κριτήριο είναι πραγματικά παραπλανητικό. Οι Nunnaly 

και Bernstein (1994) δηλώνουν ότι το 0,70 μπορεί να είναι ένα αποδεκτό ελάχιστο για 

μια κλίμακα που έχει αναπτυχθεί πρόσφατα. Αντίθετα, η βασική έρευνα πρέπει να 

βασίζεται σε κλίμακες που αποδίδουν βαθμολογίες με ελάχιστη αξιοπιστία 0,80. Σε 

περιπτώσεις όπου λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις με βάση σκορ από μια 

κλίμακα, πρέπει να αναμένεται αξιοπιστία άνω των 0,90. Ο Ferketich (1991) πρότεινε 

ότι οι διορθωμένες συσχετίσεις συνολικού στοιχείου πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 

0,30 και 0,70 για μια καλή κλίμακα.  

Για τις ανάγκες σύγκρισης του συντελεστής του Cronbach (Cronbach, 1951) 

ακολουθήθηκε ο παρακάτω υπολογισμός ώστε ληφθεί υπόψη η εσωτερική συνοχή 

κάθε ενός των παραγόντων του SLSES όπως προηγήθηκε και στην έρευνα των 

Petridou, Nicolaidou και Williams (2014). Στην παλαιότερη έρευνα οι τιμές 

κυμαίνονταν από 0,78 έως 0,91, που είναι ενδεικτικές καλής εσωτερικής συνέπειας 

για όλες τις υποκατηγορίες, καθώς το σημείο αποκοπής 0,70 συνιστάται συνήθως στις 

κοινωνικές επιστήμες ως κανόνας για την ανάπτυξη οργάνων (Nunnally and 

Bernstein, 1994). Αντίστοιχα στην παρούσα εργασία οι τιμές κυμαίνονται από 0,64 

έως 0,91. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει συγκριτικά τον συντελεστή Cronbach a για 

την παρούσα αλλά και την παλαιότερη εργασία των Petridou, et al. (2014), για κάθε 

παράγοντα του ερωτηματολογίου. 

Παράγοντας 

Ερωτήσεις 

ανά 

παράγοντα 

Petridou et al., 2014 Τρέχουσα εργασία 

Δημιουργία Οργανωτικών Δομών 7 0,88 0,71 

Ηγεσία και Διοίκηση του σχολείου 7 0,88 0,73 
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Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη 

Σχολική Βελτίωση 

3 0,93 0,91 

Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και την 

Διαχείριση Συγκρούσεων 

3 0,82 0,74 

Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών 3 0,76 0,70 

Συμβατότητα προς τις Απαιτήσεις 

της Κοινότητας και της Πολιτικής 

3 0,76 0,64 

Έλεγχος και Παρακολούθηση της 

Διδασκαλίας 

3 0,78 0,75 

Ευκαιρίες Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Άλλων 

2 0,76 0,80 

 

Συγκριτικά λοιπόν, με την ανάλυση του συντελεστή Cronbach a της 

παλαιότερης μελέτης των Petridou et al. (2014) και της παρούσας σημειώνουμε ότι η 

δική μας μελέτη φέρει χαμηλότερη <0.70 τιμή στον παράγοντα Συμβατότητα προς τις 

Απαιτήσεις της Κοινότητας και της Πολιτικής. 

 

 

Κεφάλαιο 3ο. Ανάλυση δεδομένων- παρουσίαση 

αποτελεσμάτων 

3.1. Παρουσίαση μεταβλητών ηγετικής αυτεπάρκειας 

Για τις ανάγκες παρουσίασης των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκαν ομάδες 

ερωτήσεων (8 μεταβλητές) που σχετίζονταν για ένα θέμα και του οποίου οι ερωτήσεις 

σχετίζονταν μεταξύ τους. Αρχικά, εξετάστηκαν αυτές οι μεταβλητές, δηλαδή οι 

θέσεις των διευθυντών στο πλαίσιο της αυτεπάρκειάς τους ανά κατηγορία. Ο Πίνακας 

3 δημιουργήθηκε με τη βοήθεια των περιγραφικών στατιστικών. Η πρώτη στήλη του 

πίνακα περιλαμβάνει τον τίτλο της εκάστοτε μεταβλητής. Η στήλη Ν αναφέρει το 

πλήθος των απαντήσεων ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κενό στις απαντήσεις. 

Η στήλη mean είναι ο μέσος όρος των απαντήσεων. Λόγω του ότι οι απαντήσεις 

κάνουν χρήση της πενταβάθμιας κλίμακας Likert υπενθυμίζεται ότι εφόσον η τιμή 

είναι πιο κοντά στο 1 τότε ο μέσος όρος των απαντήσεων βρίσκονται γύρω από την 

απάντηση «Καθόλου», που σημαίνει ότι δεν καταγράφουν αυτεπάρκεια απέναντι 
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στην συγκεκριμένη μεταβλητή. Εάν η τιμή είναι πιο κοντά στο 5 , τότε η απάντηση 

κλίνει προς την απάντηση «Πάρα πολύ», γεγονός που υποδηλώνει την έντονη 

αυτεπάρκεια των συμμετεχόντων απέναντι στην αντίστοιχη μεταβλητή. Όπως 

παρουσιάζεται παρακάτω, οι μεταβλητές αυτεπάρκειας που είναι πιο έντονα 

σύμφωνες από τους περισσότερους είναι η Δημιουργία Οργανωτικών Δομών και η 

Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και Διαχείριση Συγκρούσεων. 

Τέλος, η στήλη Std. Deviation, παρουσιάζει την τυπική απόκλιση. Ως τυπική 

απόκλιση ορίζεται η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης και ορίζεται ως η μέτρηση 

της διάδοσης του συνόλου των παρατηρήσεων. Με την τυπική απόκλιση 

καταγράφεται ο βαθμός στον οποίο ξεχωρίζει ένα σύνολο αριθμών καθώς κυμαίνεται 

από το 0 έως το άπειρο. Όσο πιο κοντά είναι η τυπική απόκλιση στο 0, τόσο πιο 

μικρή είναι η διάδοση των παρατηρήσεων, δηλαδή στη λίστα αριθμών δεν υπάρχει 

έντονος διαχωρισμός. Στον Πίνακα 3 καταγράφεται σε όλες τις μεταβλητές εκτός 

μίας η τυπική απόκλιση να είναι κάτω του ενός (<1), γεγονός που δηλώνει ότι οι 

απαντήσεις είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο της διπλανής στήλης. Στη μία περίπτωση 

που δεν υπάρχει αντίστοιχη απόσταση των απαντήσεων από τον μέσο όρο είναι στην 

μεταβλητή των Ευκαιριών Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Άλλων, όπως 

επίσης στις μεταβλητές που φέρουν χαμηλότερο μέσο όρο παρατηρείται αυξημένη 

τυπική απόκλιση που δηλώνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των 

απαντήσεων. 

 
Πίνακας 3: Περιγραφική στατιστική των μεταβλητών της έρευνας 

Περιγραφική στατιστική - Descriptive Statistics 

Τίτλος Μεταβλητής 

Πλήθος 

Απαντήσεων  
Μέσος Όρος  Τυπική Απόκλιση 

1. Δημιουργία Οργανωτικών Δομών 104 4,253 ,366 

2. Ηγεσία και Διοίκηση του σχολείου 104 3,969 ,479 

3. Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη 

Σχολική Βελτίωση 
104 2,840 ,934 

4. Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και 

Διαχείριση Συγκρούσεων 
104 4,230 ,511 

5. Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών 104 2,375 ,902 

6. Συμβατότητα προς τις Απαιτήσεις της 

Κοινότητας και της Πολιτικής 
104 3,910 ,514 

7. Έλεγχο και Παρακολούθηση της 

Διδασκαλίας 
104 3,635 ,789 
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8. Ευκαιρίες Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Άλλων 
104 3,365 1,048 

Valid N (listwise) 104   

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις στις μεταβλητές με χαμηλότερο μέσο 

όρο, προχωράμε στην αναζήτηση των όσων η ηγετική αυτεπάρκεια των 

διευθυντών/τριών είναι χαμηλή. Παρατηρείται χαμηλότερη ηγετική αυτεπάρκεια στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις για την μεταβλητή «Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη Σχολική Βελτίωση». 

Όπως παρουσιάζεται, λοιπόν, οι έννοιες της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 

βρίσκονται σε σχετικά μέτριο επίπεδο. 

Πίνακας 4: Ανάλυση των υπο-μεταβλητών «Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη Σχολική Βελτίωση» 

Descriptive Statistics 

Τίτλος υπό- μεταβλητής 

Πλήθος 

Απαντήσεων Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Δ1. Καταρτίζω σχέδιο αυτοαξιολόγησης 

της σχολικής μονάδας. 
104 2,86 1,037 

Δ2. Εφαρμόζω σχέδιο αυτοαξιολόγησης 

της σχολικής μονάδας. 
104 2,76 1,019 

Δ3. Χρησιμοποιώ δεδομένα 

αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 

για σχεδιασμό προγραμμάτων 

βελτίωσης. 

104 2,90 ,981 

Valid N (listwise) 104   

 

Αντίστοιχα, στον Πίνακα 5, παρουσιάζονται οι απαντήσεις για την μεταβλητή 

«Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών». Όπως παρουσιάζεται, λοιπόν, οι έννοιες της 

αυτοαξιολόγησης των διδακτικών πρακτικών βρίσκονται σε χαμηλό έως σχετικά 

μέτριο επίπεδο. Σχεδόν απουσιάζει η αξιολόγηση μέσω παρακολούθησης της 

διδασκαλίας στην τάξη και καταγράφονται χαμηλά τα επίπεδα ανατροφοδότησης 

μετά την παρακολούθηση ενός μαθήματος. Η ενημέρωση των διευθυντών/τριών 

σχετικά με κριτικά αποτελέσματα εκπαιδευτικών ερευνών, τα οποία σχετίζονται με 

συναφή θέματα και προγράμματα του σχολείου τους καταγράφεται σε μέτριο βαθμό. 
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Πίνακας 5: Ανάλυση των υπο-μεταβλητών «Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών» 

Descriptive Statistics 

Τίτλος υπό- μεταβλητής 

Πλήθος 

Απαντήσεων Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Στ1. Αξιολογώ τη μαθησιακή 

διαδικασία, παρακολουθώντας 

διδασκαλίες του προσωπικού μου. 

104 1,84 1,133 

Στ2. Δίνω ανατροφοδότηση μετά από 

παρακολούθηση ενός μαθήματος. 
104 2,03 1,226 

Στ3. Διαβάζω κριτικά αποτελέσματα 

εκπαιδευτικών ερευνών, τα οποία 

σχετίζονται με συναφή θέματα και 

προγράμματα του σχολείου μου. 

104 3,26 1,052 

Valid N (listwise) 104   

 

Εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι συσχετίσεις (Correlations) μεταξύ των 

μεταβλητών της έρευνας. Με την χρήση του παραμετρικού οδηγηθήκαμε στην 

ανάλυση όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 6. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η 

συσχέτιση κάθε μίας μεταβλητής με τις άλλες. Όπου εμφανίζεται ο αριθμός 1 

σημαίνει ότι καταγράφεται απόλυτη συσχέτιση των απαντήσεων (αυτό συμβαίνει 

όταν συσχετίζεται μία μεταβλητή με τον εαυτό της). Για θεωρηθεί η συσχέτιση είναι 

σημαντική θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο 0,01 ή 0,05. Όπως διαφαίνεται στον 

Πίνακα 4, όλες οι μεταβλητές συσχετίζονται μεταξύ τους. 

Πίνακας 6: Συσχέτιση (Correlations) μεταξύ μεταβλητών 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Δημιουργία 

Οργανωτικών 

Δομών 

 ,529** ,161 ,567** ,337** ,450** ,307** ,328** 

2. Ηγεσία και 

Διοίκηση του 

σχολείου 

  ,504** ,638** ,569** ,254** ,637** ,566** 

3. Σχολική 

Αυτοαξιολόγηση 

για τη Σχολική 

Βελτίωση 

   ,191 ,619** ,289** ,541** ,426** 
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4. Ανάπτυξη 

Θετικού Κλίματος 

και Διαχείριση 

Συγκρούσεων 

    ,407** ,347** ,599** ,409** 

5. Αξιολόγηση 

Διδακτικών 

Πρακτικών 

     ,237* ,633** ,492** 

6. Συμβατότητα 

προς τις 

Απαιτήσεις της 

Κοινότητας και της 

Πολιτικής 

      ,232* ,095 

7. Έλεγχο και 

Παρακολούθηση 

της Διδασκαλίας 

       ,474** 

8. Ευκαιρίες 

Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης και 

Ανάπτυξης Άλλων 

        

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

3.1. Ηγετική αυτεπάρκεια και δημογραφικά στοιχεία 

3.1.1. Η μεταβλητή «Φύλο» 

Για τις ανάγκες των αποτελεσμάτων της έρευνας έγιναν έλεγχοι t-test σε 

σχέση με δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων και τις μεταβλητές της έρευνας. 

Αρχικά, στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι υπό εξέταση μεταβλητές ως προς το φύλο 

των διευθυντών/τριών. Στον Πίνακα 7.1 βλέπουμε μία στήλη με τις μεταβλητές και 

μέσω του ελέγχου t-test παρατηρούμε το μέσο όρο που κατέγραψε σε κάθε 

μεταβλητή το Φύλο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο μέσος όρος, τόσο υψηλότερη ηγετική 

αυτεπάρκεια καταγράφεται από τους διευθυντές/τριες.  Παρατηρείται, αρχικά, ότι δεν 

καταγράφεται υψηλή απόκλιση στους μέσους όρους των απαντήσεων μεταξύ του 

φύλου. Παρόλα αυτά, συχνότερα καταγράφεται υψηλότερη ηγετική αυτεπάρκεια από 

μέρους των γυναικών διευθυντριών. 

Πίνακας 7.1: Συσχέτιση μεταβλητών με το «Φύλο» 

 

Α1. Φύλο 

Πλήθος 

Απαντήσεων 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
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Δημιουργία Οργανωτικών 

Δομών 

Άνδρας 62 4,237 ,357 

Γυναίκα 42 4,278 ,382 

Ηγεσία και Διοίκηση του 

σχολείου 

Άνδρας 62 3,954 ,493 

Γυναίκα 42 3,993 ,464 

Σχολική Αυτοαξιολόγηση 

για τη Σχολική Βελτίωση 

Άνδρας 62 2,699 ,889 

Γυναίκα 42 3,048 ,970 

Ανάπτυξη Θετικού 

Κλίματος και Διαχείριση 

Συγκρούσεων 

Άνδρας 62 4,280  

Γυναίκα 
42 4,159 ,591 

Αξιολόγηση Διδακτικών 

Πρακτικών 

Άνδρας 62 2,398 1,038 

Γυναίκα 42 2341 ,665 

Συμβατότητα προς τις 

Απαιτήσεις της Κοινότητας 

και της Πολιτικής 

Άνδρας 62 3,925 ,584 

Γυναίκα 
42 3,899 ,395 

Έλεγχο και 

Παρακολούθηση της 

Διδασκαλίας 

Άνδρας 62 3,586 ,834 

Γυναίκα 
42 3,706 ,722 

Ευκαιρίες Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης και Ανάπτυξης 

Άλλων 

Άνδρας 62 3,129 1,044 

Γυναίκα 
42 3,714 ,964 

 

Ακολουθεί ο πίνακας ανάλυσης παραγόντων μέσω της t-test σχετικά με το 

φύλο (Πίνακας 7.2) όπου και θα αναφερθούν τα αποτελέσματα ανά παράγοντα.  

 

 
Πίνακας 7.2: Ανάλυση παραγόντων μέσω t-test σε σχέση με το φύλο 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Δημιουργία 

Οργανωτικών 

Δομών 

Equal 

variances 

assumed 

,010 ,922 -,562 102 ,575 -,04122 ,07333 
-

,18667 
,10424 
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  -,555 84,006 ,581 -,04122 ,07432 
-

,18901 
,10657 

Ηγεσία και 

Διοίκηση του 

σχολείου 

Equal 

variances 

assumed 

,236 ,628 -,408 102 ,684 -,03928 ,09617 
-

,23004 
,15148 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -,413 91,663 ,680 -,03928 ,09505 
-

,22806 
,14950 

Σχολική 

Αυτοαξιολόγηση 

για τη Σχολική 

Βελτίωση 

Equal 

variances 

assumed 

,163 ,687 
-

1,892 
102 ,061 -,34869 ,18428 

-

,71421 
,01682 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
-

1,860 
82,866 ,066 -,34869 ,18744 

-

,72151 
,02412 

Ανάπτυξη 

Θετικού 

Κλίματος και 

Διαχείριση 

Συγκρούσεων 

Equal 

variances 

assumed 

1,980 ,162 1,185 102 ,239 ,12084 ,10194 
-

,08136 
,32304 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,125 71,952 ,264 ,12084 ,10739 
-

,09324 
,33492 

Αξιολόγηση 

Διδακτικών 

Πρακτικών 

Equal 

variances 

assumed 

18,411 ,000 ,313 102 ,755 ,05658 ,18096 
-

,30235 
,41550 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,340 101,670 ,735 ,05658 ,16664 
-

,27397 
,38713 

Συμβατότητα 

προς τις 

Απαιτήσεις της 

Κοινότητας και 

της Πολιτικής 

Equal 

variances 

assumed 

10,755 ,001 ,348 102 ,729 ,03584 ,10307 
-

,16859 
,24028 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,374 102,000 ,709 ,03584 ,09586 
-

,15429 
,22597 

Έλεγχο και 

Παρακολούθηση 

της Διδασκαλίας 

Equal 

variances 

assumed 

3,005 ,086 -,762 102 ,448 -,12033 ,15800 
-

,43371 
,19306 
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  -,783 95,899 ,436 -,12033 ,15369 
-

,42539 
,18474 

Ευκαιρίες 

Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης και 

Ανάπτυξης 

Άλλων 

Equal 

variances 

assumed 

1,372 ,244 
-

2,893 
102 ,005 -,58525 ,20232 

-

,98655 

-

,18396 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
-

2,938 
92,714 ,004 -,58525 ,19921 

-

,98086 

-

,18965 

 

Πιο συγκεκριμένα, από τον συνδυασμό των πινάκων 7.1 και 7.2 

παρουσιάζεται ότι υπάρχουν μη στατιστικά σημαντικές διαφορές σε κάποιους 

παράγοντες, ενώ σε ένα μόνο όπως τονίζεται με κίτρινη υπογράμμιση στον πίνακα 

7.2 (p<.005), παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά στο φύλο. Πιο 

συγκεκριμένα, δεν καταγράφεται στατιστικά σημαντική διαφορά στους παράγοντες: 

- «Δημιουργία Οργανωτικών Δομών, μεταξύ των αντρών (M = 4,24, SD = 

0,36) και των γυναικών (Μ= 4,28, SD = 0,38), t(102) = -,562; p= ,575. 

- «Ηγεσία και Διοίκηση του σχολείου», μεταξύ των αντρών (M = 3,95, SD = 

0,49) και των γυναικών (Μ= 3,99, SD = 0,46), t(102) = -,408; p= ,684. 

- «Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη Σχολική Βελτίωση», μεταξύ των αντρών 

(M = 2,70, SD = 0,89) και των γυναικών (Μ= 3,04, SD = ,97), t(102) = 1,89; p= ,061. 

- «Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και Διαχείριση Συγκρούσεων»,  μεταξύ των 

αντρών (M = 4,27, SD = 0,49) και των γυναικών (Μ= 4,15, SD = 0,59), t(102) = 1,18;  

p= ,239. 

- «Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών», μεταξύ των αντρών (M = 2,39, SD = 

1,03) και των γυναικών (Μ= 2,34, SD = 0,66), t(102) = ,313; p= ,755. 

- «Συμβατότητα προς τις Απαιτήσεις της Κοινότητας και της Πολιτικής», 

μεταξύ των αντρών (M = 3,92, SD = 0,58) και των γυναικών (Μ= 3,88, SD = 0,39), 

t(102) = ,348; p= ,729.  

- «Έλεγχος και Παρακολούθηση της Διδασκαλίας», μεταξύ των αντρών (M = 

3,58, SD = 0,83) και των γυναικών (Μ= 3,71, SD = 0,72), t(102) = -,762; p= ,448. 
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Αντίθετα παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά στον παράγοντα  

«Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Άλλων», μεταξύ των αντρών 

(M = 3,12, SD = 1,04) και των γυναικών (Μ= 3,71, SD = 0,96) όπου t(102) =2,89; p= 

,005. 

 

 

3.1.2. Η μεταβλητή «Επιμορφωτικά σεμινάρια» 

Όπως αναφέρεται στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων σχεδόν όλοι 

(94,2%, N=98) οι διευθυντές/τριες έχουν συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

που σχετίζονται με την Διοίκηση και την Ηγεσία των Εκπαιδευτικών Μονάδων. Η 

επιρροή ενός ανάλογου σεμιναρίου ελέγχεται εάν επηρεάζει την αύξηση της ηγετικής 

αυτεπάρκειας των διευθυντών/τριών. Λόγω της ύπαρξης ομαλής κατανομής δεν 

προχωράμε στην χρήση Anova και επιμέρους contrasts μεταξύ των υποκατηγοριών. 

Στον Πίνακα 10 (βλ. Παράρτημα, 2. Πίνακες) παρουσιάζονται μέσω της 

διασταύρωσης (Crosstabs) των απαντήσεων οι μέσοι όροι αυτεπάρκειας των 

συμμετεχόντων ανά μεταβλητή. Όπως παρουσιάζεται, λοιπόν, καταγράφεται ότι 

αυξάνεται η ηγετική αυτεπάρκεια λόγω παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων 

στην Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων «Πολύ» έως «Πάρα πολύ» σε 

σχέση με:  

-τη Δημιουργία Οργανωτικών Δομών κατά 97% (95 από τους 98 

συμμετέχοντες/ουσες). Οι υπόλοιποι/ες επηρεάστηκαν «Μέτρια» 

- την Ηγεσία και Διοίκηση του σχολείου κατά 81,6% (80 από τους 98 

συμμετέχοντες/ουσες). Οι υπόλοιποι/ες επηρεάστηκαν «Μέτρια». 

- την Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη Σχολική Βελτίωση κατά 23,5% (23 από 

τους 98 συμμετέχοντες/ουσες). Οι υπόλοιποι/ες επηρεάστηκαν «Καθόλου» έως 

«Λίγο» κατά 32,7% και «Μέτρια» κατά 43,8%. 

- την Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και Διαχείριση Συγκρούσεων κατά 92,9% 

(91 από τους 98 συμμετέχοντες/ουσες). Οι υπόλοιποι/ες επηρεάστηκαν «Μέτρια» 

(7,1%). 
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- την Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών κατά 12,2% (12 από τους 98 

συμμετέχοντες/ουσες). Οι υπόλοιποι/ες επηρεάστηκαν από «Καθόλου» έως «Μέτρια» 

με περισσότερους να επηρεάστηκαν «Λίγο» (55,1%).  

- την Συμβατότητα προς τις Απαιτήσεις της Κοινότητας και της Πολιτικής 

κατά 81,6% (80 από τους 98 συμμετέχοντες/ουσες). Οι υπόλοιποι/ες επηρεάστηκαν 

«Μέτρια» (18,4%). 

- τον Έλεγχο και Παρακολούθηση της Διδασκαλίας κατά 60,2% (59 από τους 

98 συμμετέχοντες/ουσες). Οι υπόλοιποι/ες επηρεάστηκαν από «Καθόλου» έως 

«Μέτρια» με τους περισσότερους/ες να επηρεάστηκαν «Μέτρια» (33,7%). 

- τις Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Άλλων κατά 

63,3% (62 από τους 93 συμμετέχοντες/ουσες). Οι υπόλοιποι/ες επηρεάστηκαν από 

«Καθόλου» έως «Μέτρια» με τους περισσότερους να επηρεάστηκαν «Λίγο» κατά 

21,4%. 

Όπως διαφαίνεται από τις παραπάνω αναλύσεις, τα επιμορφωτικά σεμινάρια 

επηρεάζουν άλλοτε σε υψηλό βαθμό και άλλοτε σε μέτριο βαθμό την ηγετική 

αυτεπάρκεια των διευθυντών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόσημο της 

επιρροής είναι πάντοτε θετικό. Μόνο στην περίπτωση της Αξιολόγησης Διδακτικών 

Πρακτικών οι περισσότεροι/ες επηρεάστηκαν «Λίγο» (55,1%). 

 

3.1.3. Η μεταβλητή «Έτη υπηρεσίας σε θέση διευθυντή/τριας» 

Συνεχίζοντας, εκτελέστηκε ο έλεγχος OneWay ANOVA (μονοπαραγοντική 

ανάλυση διακύμανσης), για να εξεταστεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στα αποτελέσματα των εξαρτημένων μεταβλητών και των ετών υπηρεσίας 

σε θέση διευθυντή/τριας. Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει ότι οι τέσσερις ομάδες ετών 

προϋπηρεσίας σε θέση διευθυντή/τριας δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς τη μεταβλητή 

της Αξιολόγησης Διδακτικών Πρακτικών, Συμβατότητα προς τις Απαιτήσεις της 

Κοινότητας και της Πολιτικής, Έλεγχο και Παρακολούθηση της Διδασκαλίας και 

Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Άλλων [p>0,05], ενώ αντίθετα 

καταγράφονται διαφοροποιήσεις στις μεταβλητές Δημιουργία Οργανωτικών Δομών, 

Ηγεσία και Διοίκηση του σχολείου, Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη Σχολική 

Βελτίωση και Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και Διαχείριση Συγκρούσεων [p<0,05]. 
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Για την καλύτερη ανάλυση των παραπάνω, παρατίθεται ο Πίνακας 11 (βλ. 

Παράρτημα, 2. Πίνακες), όπου καταγράφονται οι εξής διαφορές ανά μεταβλητή: 

-στη Δημιουργία Οργανωτικών Δομών υπάρχει απόκλιση ηγετικής 

αυτεπάρκειας όσων βρίσκονται σε θέση διευθυντή/τριας έως και 4 έτη με όσους/ες 

βρίσκονται σε θέση διευθυντή/τριας επί 13 έτη και άνω.  

- στην Ηγεσία και Διοίκηση του σχολείου υπάρχει απόκλιση ηγετικής 

αυτεπάρκειας όσων βρίσκονται σε θέση διευθυντή/τριας έως και 4 έτη με όσους/ες 

βρίσκονται σε θέση διευθυντή/τριας επί 5 έως και 8 έτη ή 13 έτη και άνω. Γενικότερα 

καταγράφεται η διαφορά της ηγετικής αυτεπάρκειας σε σχέση με τα έτη σε θέση 

διευθυντής/τριας, με όσους βρίσκονται σε αυτή τη θέση, με λιγότερα έτη να 

καταγράφουν χαμηλότερη ηγετική ανεπάρκεια στην Ηγεσία και Διοίκηση του 

σχολείου. 

- την Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη Σχολική Βελτίωση υπάρχει απόκλιση 

ηγετικής αυτεπάρκειας σε σχέση με τα έτη σε θέση διευθυντής/τριας, συγκρίνοντας 

όσους βρίσκονται σε αυτή τη θέση 5- 8 έτη με όσους βρίσκονται 9-12 έτη και με 

όσους βρίσκονται σε αυτή τη θέση από 9-12 έτη με όσους βρίσκονται από 5 έως 13 

και άνω. Δεν καταγράφεται απόκλιση ηγετικής αυτεπάρκειας σε αυτή τη μεταβλητή 

σε σχέση με όσους βρίσκονται σε αυτή τη θέση για λιγότερα από 5 έτη. 

- στην Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και Διαχείριση Συγκρούσεων υπάρχει 

απόκλιση ηγετικής αυτεπάρκειας σε σχέση με τα έτη σε θέση διευθυντής/τριας, 

συγκρίνοντας όσους βρίσκονται σε αυτή τη θέση 13 έτη και άνω με όσους βρίσκονται 

έως και 4 έτη ή από 9 έως 12 έτη. 

Προχωρώντας λοιπόν στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πίνακα 8 

όπου έγινε χρήση Anova έχουμε τα εξής σχετικά με τις Διαφορές ως προς την 

υπηρεσία σε έτη σε θέση διευθυντή/τριας: 

Για τον παράγοντα «Δημιουργία Οργανωτικών Δομών, [F(3, 100)= 3,25, p< 

,025]. 

Για τον παράγοντα «Ηγεσία και Διοίκηση του σχολείου», F(3, 100)= 4,64, p= 

,004. 

Για τον παράγοντα «Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη Σχολική Βελτίωση», 

F(3, 100)=  2,76, p= ,046. 
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Για τον παράγοντα «Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και Διαχείριση 

Συγκρούσεων»,  F(3, 100)= 3,38, p= ,021. 

Για τον παράγοντα «Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών», F(3, 100)= 1,47, 

p=,226. 

Για τον παράγοντα «Συμβατότητα προς τις Απαιτήσεις της Κοινότητας και 

της Πολιτικής», F(3, 100)= 1,22, p= ,307. 

Για τον παράγοντα «Έλεγχο και Παρακολούθηση της Διδασκαλίας», F(3, 

100)= ,542, p= ,655. 

Για τον παράγοντα «Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης 

Άλλων», F(3, 100)= ,415, p= ,743.  

Πίνακας 8: Διαφορές ως προς την υπηρεσία σε έτη σε θέση διευθυντή/τριας 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Δημιουργία 

Οργανωτικών Δομών 

Between 

Groups 
1,222 3 ,407 3,245 ,025 

Within Groups 12,554 100 ,126   

Total 13,777 103    

Ηγεσία και Διοίκηση 

του σχολείου 

Between 

Groups 
2,888 3 ,963 4,635 ,004 

Within Groups 20,772 100 ,208   

Total 23,660 103    

Σχολική 

Αυτοαξιολόγηση για τη 

Σχολική Βελτίωση 

Between 

Groups 
6,860 3 2,287 2,758 ,046 

Within Groups 82,914 100 ,829   

Total 89,774 103    

Ανάπτυξη Θετικού 

Κλίματος και 

Διαχείριση 

Συγκρούσεων 

Between 

Groups 
2,475 3 ,825 3,376 ,021 

Within Groups 24,431 100 ,244   

Total 26,906 103    

Αξιολόγηση Διδακτικών 

Πρακτικών 

Between 

Groups 
3,547 3 1,182 1,475 ,226 

Within Groups 80,161 100 ,802   

Total 83,708 103    

Συμβατότητα προς τις 

Απαιτήσεις της 

Between 

Groups 
,958 3 ,319 1,218 ,307 
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Κοινότητας και της 

Πολιτικής 

Within Groups 26,204 100 ,262   

Total 27,162 103    

Έλεγχο και 

Παρακολούθηση της 

Διδασκαλίας 

Between 

Groups 
1,026 3 ,342 ,542 ,655 

Within Groups 63,090 100 ,631   

Total 64,115 103    

Ευκαιρίες 

Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης και 

Ανάπτυξης Άλλων 

Between 

Groups 
1,391 3 ,464 ,415 ,743 

Within Groups 111,724 100 1,117   

Total 113,115 103    

 

 

3.1.3. Η μεταβλητή «Εκπαιδευτικό επίπεδο» 

Συνεχίζοντας, εκτελέστηκε και πάλι ο έλεγχος OneWay ANOVA 

(μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης), για να εξεταστεί αν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα των εξαρτημένων μεταβλητών και του 

εκπαιδευτικού επιπέδου που φέρει ο/η εκάστοτε διευθυντής/τρια. Ο Πίνακας 9 

παρουσιάζει ότι οι τέσσερις ομάδες ετών προϋπηρεσίας σε θέση διευθυντή/τριας δεν 

διαφοροποιήθηκαν ως προς τη μεταβλητή της Ηγεσίας και Διοίκησης του σχολείου, 

της Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και Διαχείριση Συγκρούσεων, του Έλεγχου και 

Παρακολούθηση της Διδασκαλίας και των Ευκαιριών Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

και Ανάπτυξης Άλλων [p>0.05]. Αντίθετα, καταγράφονται διαφοροποιήσεις στις 

μεταβλητές Δημιουργία Οργανωτικών Δομών, Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη 

Σχολική Βελτίωση, στην Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών και στη Συμβατότητα 

προς τις Απαιτήσεις της Κοινότητας και της και της Πολιτικής [p<0,05]. 

Για την καλύτερη ανάλυση των παραπάνω, παρατίθεται ο Πίνακας 12 (βλ. 

Παράρτημα, 2. Πίνακες), όπου καταγράφονται οι εξής διαφορές ανά μεταβλητή: 

- στη Δημιουργία Οργανωτικών Δομών υπάρχει απόκλιση ηγετικής 

αυτεπάρκειας σε σχέση με όσους/όσες κατέχουν μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό με 

όσους έχουν δεύτερο πτυχίο, 

- στη Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη Σχολική Βελτίωση και στην 

Αξιολόγιση Διδακτικών Πρακτικών υπάρχει απόκλιση ηγετικής αυτεπάρκειας σε 

σχέση με όσους κατέχουν μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό με όσους έχουν δεύτερο 

πτυχίο ή καμία επιπλέον εκπαίδευση, 
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- στην Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών υπάρχει απόκλιση ηγετικής 

αυτεπάρκειας σε σχέση με όσους κατέχουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό και όλους 

με διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο και 

- στη Συμβατότητα προς τις Απαιτήσεις της Κοινότητας και της Πολιτικής 

υπάρχει απόκλιση ηγετικής αυτεπάρκειας σε σχέση με όσους κατέχουν μεταπτυχιακό 

ή και διδακτορικό σε σχέση με όσους/όσες κατέχουν δεύτερο πτυχίο. 

Προχωρώντας λοιπόν στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πίνακα 9 

όπου έγινε χρήση Anova έχουμε τα εξής σχετικά με τις Διαφορές ως προς το 

εκπαιδευτικό επίπεδο διευθυντή/τριας: 

Για τον παράγοντα «Δημιουργία Οργανωτικών Δομών, F(6, 97)= 2,56, p= 

,024. 

Για τον παράγοντα «Ηγεσία και Διοίκηση του σχολείου», F(6, 97)= ,507, p= 

,802. 

Για τον παράγοντα «Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη Σχολική Βελτίωση», 

F(6, 97)=  3,23, p= ,006. 

Για τον παράγοντα «Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και Διαχείριση 

Συγκρούσεων»,  F(6, 97)= ,727, p= ,629. 

Για τον παράγοντα «Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών», F(6, 97)= 3,258, 

p=,006. 

Για τον παράγοντα «Συμβατότητα προς τις Απαιτήσεις της Κοινότητας και 

της Πολιτικής», F(6, 97)= 5,09, p= ,000. 

Για τον παράγοντα «Έλεγχο και Παρακολούθηση της Διδασκαλίας», F(6, 

97)= 1,74, p= ,120. 

Για τον παράγοντα «Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης 

Άλλων», F(6, 97)= 2,04 , p= ,068.  

 

 

Πίνακας 9: Διαφορές ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο 

ANOVA 
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Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Δημιουργία 

Οργανωτικών Δομών 

Between 

Groups 
1,883 6 ,314 2,560 ,024 

Within Groups 11,893 97 ,123   

Total 13,777 103    

Ηγεσία και Διοίκηση 

του σχολείου 

Between 

Groups 
,719 6 ,120 ,507 ,802 

Within Groups 22,941 97 ,237   

Total 23,660 103    

Σχολική 

Αυτοαξιολόγηση για 

τη Σχολική Βελτίωση 

Between 

Groups 
14,973 6 2,496 3,236 ,006 

Within Groups 74,800 97 ,771   

Total 89,774 103    

Ανάπτυξη Θετικού 

Κλίματος και 

Διαχείριση 

Συγκρούσεων 

Between 

Groups 
1,158 6 ,193 ,727 ,629 

Within Groups 25,748 97 ,265   

Total 26,906 103    

Αξιολόγηση 

Διδακτικών 

Πρακτικών 

Between 

Groups 
14,038 6 2,340 3,258 ,006 

Within Groups 69,670 97 ,718   

Total 83,708 103    

Συμβατότητα προς τις 

Απαιτήσεις της 

Κοινότητας και της 

Πολιτικής 

Between 

Groups 
6,508 6 1,085 5,094 ,000 

Within Groups 20,655 97 ,213   

Total 27,162 103    

Έλεγχο και 

Παρακολούθηση της 

Διδασκαλίας 

Between 

Groups 
6,228 6 1,038 1,739 ,120 

Within Groups 57,887 97 ,597   

Total 64,115 103    

Ευκαιρίες 

Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης και 

Ανάπτυξης Άλλων 

Between 

Groups 
12,659 6 2,110 2,037 ,068 

Within Groups 100,456 97 1,036   

Total 113,115 103    
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Κεφάλαιο 4ο. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Η επιστημονική πρόοδος επιταχύνεται σημαντικά με τη μεθοδολογική 

ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης για βασικούς καθοριστικούς παράγοντες της 

ανθρώπινης λειτουργίας. Η ποιότητα της αξιολόγησης παρέχει τη βάση για αυστηρές 

εμπειρικές δοκιμές της θεωρίας. Δεδομένης της κεντρικής σημασίας των 

πεποιθήσεων αυτεπάρκειας στη ζωή των ανθρώπων, η ορθή αξιολόγηση αυτού του 

παράγοντα είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση και την πρόβλεψη της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η αξιολόγηση της αυτεπάρκειας προσαρμοσμένη στους 

τομείς της λειτουργίας και των απαιτήσεων εργασίας εντοπίζει μοτίβα δυνατοτήτων 

και περιορισμών στην αντίληψη των ικανοτήτων. Είναι σημαντικό να αντιλαμβάνεται 

κανείς τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύνατα σημεία του και να προβαίνει στις 

κατάλληλες ενέργειες για βελτίωση. Η αντίληψη αυτή αποκτά μάλιστα άλλη 

βαρύτητα όταν αφορά ηγέτες. 

Η ηγεσία ορίζεται συνήθως σε σχέση με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για 

τους οργανισμούς και τις μονάδες τους. Εξ ορισμού, αυτοί οι άνθρωποι είναι ηγέτες. 

Οι άνθρωποι που ανεβαίνουν στην κορυφή των μεγάλων οργανισμών διακρίνονται 

από τη σκληρή δουλειά, τη νοημοσύνη, τη φιλοδοξία, την πολιτική ικανότητα και την 

τύχη, αλλά όχι απαραίτητα από το ταλέντο για ηγεσία.  

Ο σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των επιπέδων ηγετικής 

αυτεπάρκειας διευθυντών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν έχει διεξαχθεί 

αντίστοιχη έρευνα στον ελλαδικό χώρο, τουλάχιστον μέχρις ότου γραφεί αυτή η 

διπλωματική εργασία. Για πρώτη φορά διερευνάται η ηγετική αυτεπάρκεια 

εκπαιδευτικών ηγετών. Φυσικά η έρευνα υπόκειται σε περιορισμούς, οι οποίοι θα 

συζητηθούν εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο. 

  Στη συγκεκριμένη έρευνα λοιπόν ακολουθείται η συσχέτιση των επιπέδων 

ηγετικής αυτεπάρκειας με σειρά δημογραφικών χαρακτηριστικών με στόχο την 

καταγραφή αναγκαιότητας ή μη αναγκαιότητας δημιουργίας επιπλέον επιμορφωτικών 

προγραμμάτων για την ανάπτυξη της ηγετικής αυτεπάρκειάς τους. Παρακάτω, 

ακολουθεί η απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων και η σύνδεση των ευρημάτων 

με προηγούμενες έρευνες και βιβλιογραφία. 
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Σύμφωνα με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, διερευνώνται τα επίπεδα 

ηγετικής αυτεπάρκειας σε οκτώ (8) παράγοντες που σχετίζονται με την ηγετική 

αυτεπάρκεια των διευθυντών/τριών της μελέτης. Αυτοί οι 8 παράγοντες είναι:  

1. Δημιουργία Οργανωτικών Δομών 

2. Ηγεσία και Διοίκηση του σχολείου 

3. Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη Σχολική Βελτίωση 

4. Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και Διαχείριση Συγκρούσεων 

5. Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών 

6. Συμβατότητα προς τις Απαιτήσεις της Κοινότητας και της Πολιτικής 

7. Έλεγχο και Παρακολούθηση της Διδασκαλίας 

8. Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Άλλων. 

Απαντώντας στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα καταγράφεται διαφοροποίηση 

των επιπέδων ηγετικής αυτεπάρκειας των διευθυντών/τριών σε σχέση με κάποιους εκ 

των παραγόντων της έρευνας. Εκ των αποτελεσμάτων, λοιπόν, καταγράφονται υψηλά 

ποσοστά ηγετικής αυτεπάρκειας με εξαίρεση τους παράγοντες που περιλαμβάνουν 

την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση εντός του σχολικού πλαισίου. Σχετικά με την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου περιλαμβάνονται η αξιολόγηση της ποιότητας 

ως η προσπάθεια να κατανοηθούν οι διαδικασίες και τα προϊόντα της εκπαίδευσης. 

Με την αξιολόγηση διασφαλίζονται και ελέγχονται οι διαδικασίες στο πλαίσιο της 

κατανόησης και της αποτελεσματικότητας με σκοπό την γνώση μακροπρόθεσμα και 

βραχυπρόθεσμα (MacBeath et al.,  2005:153). Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας 

σχετίζεται με τα αποτελέσματα και τις διαδικασίες του εκπαιδευτικού έργου. 

Σύμφωνα με τον Πασιά (2018:56) η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας σχετίζεται με 

τον φορέα αξιολόγησης και με τη σχέση που φέρει σε σχέση με τη σχολική μονάδα. 

Η αυτοαξιολόγηση θεωρείται φλέγον ζήτημα που σχετίζεται με το εκπαιδευτικό 

συγκείμενο παγκοσμίως. Στις μέρες μας προωθούνται συστήματα αυτοαξιολόγησης 

με την ψήφιση σχεδίων νόμου σχετικών με την αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων 

που όμως δύναται να χαρακτηριστούν για αδυναμίες στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός 

κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας 
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εκπαίδευσης, όπως υποστηρίζουν το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.1.  

Για την αυτοξιολόγηση σχολικής μονάδας έχουν αναφερθεί και οι Πασιάς, 

Λάμνιας, Ματθαίου κ.α. (2012:15-16) όπου αναφέρουν το περιεχόμενό της. Πιο 

συγκεκριμένα, τονίζουν τις παρακάτω διαδικασίες αυτοαξιολόγησης: 

« Προγραμματισμός », « Εφαρμογή», « Αξιολόγηση/ Ανατροφοδότηση», 

« Εφαρμογή», « Αξιολόγηση/Αξιοποίηση». Τονίζεται επίσης, ότι οι υπεύθυνοι για 

την διεκπεραίωση αυτών των διαδικασιών είναι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων 

καθώς και ο σύλλογος διδασκόντων. Καταλήγοντας, αναπτύσσονται δράσεις και 

υλοποιείται έρευνα δράσης, συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και τα αποτελέσματα 

αναφέρονται ετησίως. 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της 15/03/2015: 10799-10800 

προτείνεται η χρήση του εντύπου ταυτότητας του σχολείου σύμφωνα με το οποίο οι 

διευθυντές/τριες δύνανται να καταγράφουν βάσει δεικτών αξιολόγησης τα δεδομένα 

που παρουσιάζονται στη σχολική τους μονάδα και που σχετίζονται π.χ. με την 

αξιοποίηση των μέσων και των πόρων, την ηγεσία και τη διοίκηση (οργάνωση και 

συντονισμός), τη διδασκαλία και τη μάθηση, το κλίμα και τις σχέσεις εντός της 

σχολικής μονάδας με σκοπό την τελική κατάρτιση προγραμμάτων, παρεμβάσεων και 

δράσεων βελτίωσης. Οι παραπάνω διαδικασίες, δύναται να εκτελεστούν από τον 

διευθυντή/τρια ή τον προϊστάμενο/η μιας εκπαιδευτικής μονάδας, χωρίς να 

προσδίδουν τον ορισμό του ηγέτη στο πρόσωπο αυτού/αυτής, μιας και ηγέτης 

θεωρείται το άτομο που μέσω της προσωπικότητάς του/της και των ενεργειών του/της 

δύναται να ξεχωρίσει από το σύνολο της ομάδας του (Ανδρέου & 

Παπακωνσταντίνου, 1994). 

Οι δράσεις του θεσμού της αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας εντοπίζεται 

στη χώρα μέσω του Υπουργείου Παιδείας από το 2010 όπου ο νόμος 3848/2010 μέσω 

ΕΣΠΑ εφάρμοσε σε 500 σχολικές μονάδες πρόγραμμα για την ανάδειξή τους ως 

ισχυρούς φορείς στη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Έπειτα, το 

2013 η Υπουργική Απόφαση 30972/Γ1/15-03-2013 θεσπίζει αντίστοιχο πρόγραμμα 

 
1 Διαθέσιμο online στο https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/anakoinoseis/320755_i-enosi-

dieythynton-sholikon-monadon-pe-gia-shedio-nomoy-toy, [4/5/2020]. 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/anakoinoseis/320755_i-enosi-dieythynton-sholikon-monadon-pe-gia-shedio-nomoy-toy
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/anakoinoseis/320755_i-enosi-dieythynton-sholikon-monadon-pe-gia-shedio-nomoy-toy
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σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας (2013-2014) με την υποστήριξη του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). 

Παρόλο  όμως που εδώ και μία δεκαετία τουλάχιστον έχει θεσπιστεί ο θεσμός της 

αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, είναι μέχρι και σήμερα 

ανεφάρμοστος. Υπάρχει δυσπιστία των διευθυντών σχολικών μονάδων για το κατά 

πόσο η προτεινόμενη αξιολόγηση θα γίνει σωστά με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο. 

Αρνούνται λοιπόν την αξιολόγηση εάν δε διασφαλιστούν οι παραπάνω όροι με 

αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος που εμποδίζει την πρόοδο και 

την ανάπτυξη. Η άρνηση μάλιστα αυτή υποστηρίζεται ιδιαίτερα έντονα από τα 

ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών, τα οποία δυστυχώς δίνουν 

πάντα μια κομματική χροιά στις αντιδράσεις τους. Δεν είναι τυχαίο ότι όποια 

κυβέρνηση κι αν προσπάθησε να προωθήσει την αξιολόγηση απέτυχε οικτρά εν μέσω 

διαμαρτυριών, οι όποιες ορισμένες φορές οδήγησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις που θέλουν την αξιολόγηση και δε φοβούνται να 

εκτεθούν σε αυτή αλλά δυστυχώς το ποσοστό αυτό είναι μικρό. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η δυσκολία συλλογής του ερωτηματολογίου της παρούσης 

έρευνας. Οι περισσότεροι διευθυντές/ντριες ακόμη από την ανάγνωση του τίτλου της 

εργασίας έδειξαν μεγάλη δυσπιστία  στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, γιατί 

κατά την άποψη μου θεώρησαν ότι κάποιος προσπαθεί να τους αξιολογήσει. 

Χρειάστηκε ιδιαίτερη επιμονή και η συνεχής υπενθύμιση ότι το ερωτηματολόγιο 

είναι ανώνυμο έτσι ώστε να συγκεντρωθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός απαντήσεων. 

Σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση να  αυτοαξιολογείται κανείς. Προϋποθέτει τον 

περιορισμό του «εγώ», την απογύμνωση της αυθεντίας του, την παραδοχή ότι ίσως 

τελικά πρέπει να αλλάξει κάτι που μέχρι τώρα πίστευε ότι το κάνει σωστά. 

Προσωπικά θεωρώ την αυτοαξιολόγηση των διευθυντών/ντριών προϋπόθεση της 

αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Μόνο με την πλήρη επίγνωση των δυνατών και 

αδύνατων του σημείων μπορεί ένας σχολικός ηγέτης να κάνει ένα σχολείο 

αποτελεσματικό και πρωτοπόρο στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Τα χαμηλά 

ποσοστά αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης της σχολικής μονάδας που προκύπτουν 

από την έρευνα καταδεικνύουν την ανάγκη εφαρμογής κατάλληλων σχετικών 

μέτρων. 

Επιπρόσθετα, εκ των αποτελεσμάτων της έρευνας παρουσιάστηκε ιδιαίτερα 

χαμηλή ηγετική αυτεπάρκεια στο πλαίσιο αξιολόγησης των διδακτικών πρακτικών. 
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Συγκεκριμένα οι διευθυντές/τριες παρουσιάζονται σε χαμηλά ποσοστά να 

παρακολουθούν διδασκαλίες του προσωπικού του σχολείου με αποτέλεσμα να μην 

προσφέρουν την αντίστοιχη ανατροφοδότηση προς τους εκπαιδευτικούς. Η 

αξιολόγηση της διδασκαλίας παρουσιάζεται βιβλιογραφικά με τον όρο της κλινικής 

επιθεώρησης που περιλαμβάνει την διαμορφωτική αξιολόγηση με σκοπό να 

παρασχεθούν ευκαιρίες ανάπτυξης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών (Πασιαρδής & 

Σαββίδης, 2011). Η πρόκληση ενθουσιασμού και ευσυναίσθησης στους 

εκπαιδευτικούς μέσω της κουλτούρας της ανοιχτής πόρτας δύναται να καθιερώσει 

συνεργατικές σχέσεις (Holzman & Scotti, 2013). Σύμφωνα με τους Putnam και Borko 

(2000) η παρακολούθηση του μαθήματος από εξωτερικό παρατηρητή, στην 

περίπτωσή μας από τον διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας, δύναται να προσφέρει 

ολιστική βελτίωση της δυναμικής του σχολείου. Δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης, 

αναπτύσεται αμοιβαία στήριξη, ανάλυση προτύπων και τεχνικώνβελτίωσης της 

διδακτικής διαδικασίας (Σαββίδης, 2011). Μέσω της παρατήρησης της διδασκαλίας, 

οι διευθυντές/τριες συμμετέχουν στη βελτίωση της μάθησης, της διδασκαλίας, της 

επίτευξης των παιδαγωγικών στόχων (Ing, 2010). Για τον σκοπό των παραπάνω, 

προτείνονται και εργαλεία συλλογής δεδομένων όπου θα σημειώνεται η 

παρατηρούμενη συμπεριφορά (Zepeda & Kruskamp, 2012). Από τον Stronge (2006), 

προτείνεται ο παρατηρητής να είναι ούδετερος, καταρτισμένος τεχνικά, αξιόπιστος, 

να καλύπτει μη ανακοινώσιμες επισκέψεις, να εστιάζει σε κατηγορίες γεγονότων, να 

κάνει χρήση συστηματικής καταγραφής και να ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων 

που συλλέγει με εγκυρότητα και στο πλαίσιο μάθησης των εκπαιδευομένων. 

Επιπρόσθετα, προτείνονται επιπλέον εργαλεία όπως το σχέδιο μαθήματος, η 

αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών και τα ερωτηματολόγια μαθητών (Sinnema & 

Robinson, 2007). Τέλος, τονίζεται ότι η αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας 

γίνεται με τη συμβολή των εκπαιδευτικών και όχι προς τους εκπαιδευτικούς (Isore, 

2009). Τα παραπάνω προτεινόμενα της βιβλιογραφίας φαντάζουν ιδανικά αλλά, όπως 

προκύπτει και από την έρευνα δεν εφαρμόζονται στον ελλαδικό χώρο. Είναι γνωστό 

εξάλλου στους κύκλους των εκπαιδευτικών ότι ο κάθε δάσκαλος/δασκάλα, με το που 

κλείνει η πόρτα της τάξης του είναι ο κυρίαρχος εκεί μέσα. Ο/Η διευθυντής/ντρια δεν 

επεμβαίνει στο διδακτικό έργο, πόσο μάλλον να το αξιολογήσει. Αυτή η στάση 

τηρείται από τους / τις διευθυντές/ντριες γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα καλλιεργηθεί και 

θα διατηρηθεί ένα καλό σχολικό κλίμα. Μία ενδεχόμενη παρακολούθηση και 
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αξιολόγηση της διδασκαλίας θα προκαλούσε δυσαρέσκεια και πιθανές προστριβές 

και γι αυτό το λόγο δεν επιδιώκεται. Οι μόνες περιπτώσεις που ένας εκπαιδευτικός θα 

ελεγχθεί για τη δουλειά που κάνει μέσα στην τάξη, είναι μόνο εάν υπάρξουν 

παράπονα ή καταγγελίες από την πλευρά των γονέων των μαθητών. Αυτές βέβαια 

είναι ακραίες περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται συνήθως από τα αρμόδια πειθαρχικά 

όργανα. Θεωρώ ότι πρέπει να καλλιεργηθεί ιδιαίτερα η αναγκαιότητα της 

αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς και να επιμορφωθούν κατάλληλα οι διευθυντές/ 

ντριες, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να αισθάνονται άνετα με την αξιολόγηση. Δηλαδή 

να μη παρουσιάζεται ο διευθυντής/ντρια ως αυθεντία που θέλει να επιβάλλει την 

άποψη του αλλά να καλλιεργήθει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ενθάρρυνσης, όπου θα 

αναπτυχθούν νέες πρακτικές προς όφελος της σχολικής μονάδας.  

Εκ του αποτελέσματος της έρευνας παράγεται το συμπέρασμα, ότι αν και οι 

διευθυντές/τριες  καταγράφουν υψηλή συμμετοχή σε ανάλογα σεμινάρια, δεν έχουν 

ασχοληθεί ιδιαίτερα, όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, με την αξιολόγηση των 

διδακτικών πρακτικών. Σε αυτό το σημείο προτείνεται η παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν ειδικά στην αξιολόγηση 

διδακτικών πρακτικών και θα  εμπεριέχουν φυσικά αντίστοιχες ενότητες ώστε να 

προωθηθεί  όσο το δυνατόν και αυτή η μεταβλητή. Η γενικότερη συμμετοχή σε 

αντίστοιχα προγράμματα επιμόρφωσης καταγράφουν την ανάπτυξη της ηγετικής 

αυτεπάρκειας των διευθυντών/τριών. 

 Ένα πρόσφατο σεμινάριο επιμόρφωσης που εκπονήθηκε από την 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α/ θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας και το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (Πράξη 1η/ 2-08-2019, της Ολομέλειας του 1ου 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), έφερε θέμα: «Διεύθυνση Σχολικών μονάδων: Διοικητικές και 

παιδαγωγικές διαστάσεις» που όμως δεν έφερε στο πρόγραμμά του αντίστοιχη 

θεματική. Στο πλαίσιο δημιουργίας αντίστοιχων κρατικών επιμορφωτικών 

σεμιναρίων προτείνεται η ενσωμάτωση της Αξιολόγησης Διδακτικών Πρακτικών που 

προτείνεται έντονα από τη βιβλιογραφία (Πασιαρδής & Σαββίδης, 2011). Παρόλα 

αυτά, είναι σημαντικό να τονιστεί η συνεχής αντίδραση στο νομοσχέδιο Ν.4692/2020 

με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στις 10 

Ιουνίου του 2020 από συλλόγους εκπαιδευτικών της χώρας και δει της 

Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης της σχολικής 

μονάδας. 
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Στο πλαίσιο του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος που σχετίζεται με το φύλο 

των διευθυντών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

παρατηρείται, αρχικά, ότι δεν καταγράφεται υψηλή απόκλιση στους μέσους όρους 

των απαντήσεων. Παρόλα αυτά, συχνότερα καταγράφεται με μικρή διαφορά 

υψηλότερη ηγετική αυτεπάρκεια από μέρους των γυναικών διευθυντριών. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες που 

βασίζονται στην στερεοτυπική λειτουργία του φύλου ως προς την ανάπτυξη της 

ηγετικής αυτεπάρκειας (Eagly & Karau, 1991; Lord, De Vader, & Alliger, 1986). Οι 

προαναφερόμενες έρευνες τονίζουν την αποθάρυνση των γυναικών για αναλαβή 

ηγετικών ρόλων μέσα από την προσωπική τους χαμηλή καταγραφή εμπιστοσύνης 

στις δυνατότητές τους. Παρόλα αυτά, οι συγκρινόμενες έρευνες είναι αρκετά παλαιές 

και απόσταση από μία σημερινή έρευνα έγκειται στο γεγονός της απελευθέρωσης του 

εργασιακού καθεστώτος και των στερεοτύπων του φύλου σε ηγετικές θέσεις. Αυτή η 

προοπτική διαφαίνεται και σε αποτελέσματα νεώτερων ερευνών που δεν 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στις πεποιθήσεις αυτεπάρκειας των 

διευθυντών/τριών όσον αφορά τη μεταβλητή φύλου (Okutan & Kahveci, 2012; Ata, 

2015; Koybasi, 2017; Acat et al., 2011; Demirtas & Caglar, 2012).  

Στο πλαίσιο του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος που σχετίζεται με τα επίπεδα 

ηγετικής αυτεπάρκειας των διευθυντών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο 

πλαίσιο παρακολούθησης ή μη παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων 

Διοίκησης και Ηγεσίας Εκπαιδευτικών Μονάδων στο παρελθόν, καταγράφεται ότι 

επηρεάζουν άλλοτε σε υψηλό βαθμό και άλλοτε σε μέτριο βαθμό την ηγετική 

αυτεπάρκεια των διευθυντών/τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόσημο της 

επιρροής είναι πάντοτε θετικό. Μόνο στην περίπτωση της Αξιολόγησης Διδακτικών 

Πρακτικών οι περισσότεροι/ες επηρεάστηκαν «Λίγο». Αυτό το αποτέλεσμα δεν 

συμφωνεί με το αποτέλεσμα της έρευνας των Petridou, Nicolaidou και Karagiorgi 

(2017), όπου οι Κύπριοι διευθυντές παρουσιάζουν χαμηλή ηγετική αυτεπάρκεια σε 

αυτή την περιοχή λόγω της μη συμμετοχής τους σε προγράμματα Εκπαιδευτικής 

Διοίκησης και Ηγεσίας. Η χαμηλή ηγετική αυτεπάρκεια των διευθυντών/τριών της 

μελέτης μας στην περιοχή της «Αξιολόγησης των Διδακτικών Πρακτικών» δεν 

συνάδει με τα υψηλά ποσοστά παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά 

με την Διοίκηση κα την Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων. Πιθανή απάντηση σε αυτή 
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τη διαφορά μεταξύ των δύο ερευνών είναι η συμμετοχή της πειραματικής ομάδας 

στην παλαιότερη έρευνα στο «The National In-Service Training Programme for 

Novice School Leaders» (NITPNSL). Το εν λόγω πρόγραμμα είναι το μοναδικό εν 

ενεργεία πρόγραμμα ηγεσίας στην Κύπρο το οποίο είναι υποχρεωτικό για όλους 

εκείνους που πρόσφατα προήχθησαν σε ηγετικές θέσεις σε δημόσια σχολεία. Φέρει 

στόχο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην αποτελεσματική εκπαιδευτική 

διαχείριση και διοίκηση και να τους υποστηρίξει για να ενημερώσουν τις γνώσεις 

τους για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές τάσεις, να κατανοήσουν τη σημασία της 

διαχείρισης στην εκπαίδευση, να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης και διοίκησης 

και να ενισχύσουν την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη (Cyprus Pedagogical 

Institute, 2013). Προφανώς, το NITPNSL δεν είχε σχεδιαστεί για να αναπτύξει την 

αυτεπάρκεια των ηγετών των σχολείων. Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει 

ότι το πρόγραμμα επηρεάζει την αυτεπάρκεια των συμμετεχόντων λόγω δύο 

χαρακτηριστικών: της επικέντρωσής του στην παιδαγωγική γνώση καθώς και στη 

μεγάλη χρονική του διάρκεια (7 μήνες). Αντίστοιχα, στην Ελλάδα δεν καταγράφονται 

αντίστοιχης εμβέλειας επιμορφωτικά σεμινάρια και μάλιστα κρατικής πρωτοβουλίας, 

ώστε να λάβουν οι διευθυντές/τριες  αντίστοιχες γνώσεις, ο οποίοι ενώ σχεδόν στο 

σύνολό τους έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια, αυτά  ήταν μικρότερης 

χρονικής διάρκειας και πιθανά χαμηλότερης δυναμικής. Μάλιστα παρατηρείται στον 

ελλαδικό χώρο να γίνεται συσσώρευση πιστοποιητικών επιμορφωτικών σεμιναρίων 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη «συλλογή μορίων» σε μία ενδεχόμενη 

προκήρυξη για διευθυντικά στελέχη. Η προσφορά σε τέτοιου είδους σεμινάρια είναι 

ιδιαίτερα μεγάλη και σε αρκετές περιπτώσεις αμφιβόλου ποιότητος. Κριτήριο 

παρακολούθησης αποτελεί συνήθως το κόστος του σεμιναρίου κι όχι τόσο το 

γνωστικό περιεχόμενο. Φορείς που διοργανώνουν αντίστοιχα σεμινάρια καταφεύγουν 

σε ένα κυνήγι πελατών δρώντας ανταγωνιστικά και ρίχνοντας τις τιμές. Κατά την 

άποψη μου πρέπει να θεσπιστεί ένα θεσμικό πλαίσιο αυστηρό που να ελέγχει την 

ποιότητα των επιμορφώσεων. Ιδανικά θεωρώ ότι την επιμόρφωση υποψηφίων 

διευθυντών/ντριών σχολείων πρέπει να την αναλάβει το κράτος μέσα από τη   

δημιουργία κατάλληλων προγραμμάτων προετοιμασίας και ανάθεσης της ηγεσίας 

όπως εξάλλου συμβαίνει και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Κύπρο. Αυτό θα 

έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας «δεξαμενής» κατάλληλα εκπαιδευμένων 

διευθυντικών στελεχών, έτοιμα να ηγηθούν στα σχολεία του μέλλοντος. 
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Εν συνεχεία, στο πλαίσιο κάλυψης του τέταρτου ερευνητικού ερωτήματος που 

σχετίζεται με την συσχέτιση των επιπέδων ηγετικής αυτεπάρκειας των 

διευθυντών/τριών και των τεσσάρων κλιμάκων ετών υπηρεσίας στη θέση 

διευθυντή/τριας, άλλες μεταβλητές παρουσιάζουν υψηλότερη και άλλες χαμηλότερη 

συσχέτιση. Η χαμηλότερη συσχέτιση καταγράφεται στις μεταβλητές Δημιουργία 

Οργανωτικών Δομών, Ηγεσία και Διοίκηση του σχολείου, Σχολική Αυτοαξιολόγηση 

για τη Σχολική Βελτίωση και Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και Διαχείριση 

Συγκρούσεων. Συνηθέστερα καταγράφεται στις παραπάνω μεταβλητές 

διαφοροποίηση μεταξύ χαμηλότερων ετών προϋπηρεσίας με υψηλότερα έτη στην 

θέση διευθυντή/τριας. Αντίθετα, παλαιότερες έρευνες στο εξωτερικό καταγράφουν 

ότι η αρχαιότητα στη θέση διευθυντή δεν επηρεάζει το επίπεδο αντιλήψεων ηγετικής 

αυτεπάρκειας των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων (Lyons & Murphy, 1994; 

Williams, 2012; Negis - Isik & Gumus, 2017; Demirtas & Caglar, 2012; Koybasi, 

2017). Σημαντικά θεωρούνται και τα αντίθετα αποτελέσματα του Fisher (2014), όπου 

συνδέεται το επίπεδο της αυτοπεποίθησης με την αρχαιότητα σε ηγετική θέση στο 

σχολείο, τονίζοντας ότι βρίσκεται στο κορυφαίο σημείο του πρώτου έτους υπηρεσίας 

και με την εμπειρία να καταλαμβάνει χώρο μειώνονται οι πεποιθήσεις αυτεπάρκειας 

και αρχίζουν να αυξάνονται εκ νέου μετά από δέκα χρόνια εμπειρίας, ωστόσο όχι στο 

επίπεδο όπως ήταν το πρώτο έτος. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης ωστόσο συνάδουν με άλλες έρευνες που 

τονίζουν ότι καθώς αυξάνεται η ηλικία και η αρχαιότητα στη θέση διεύθυνσης, οι 

πεποιθήσεις αυτεπάρκειας αυξάνονται επίσης (Acat et al., 2011). Παράλληλα, η 

μελέτη της Santamaria (2008) κατέληξε σε αντίστοιχο συμπέρασμα τονίζοντας την 

ηλικία και την αρχαιότητα ως δύο από τους σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες 

της πεποίθησης της ηγετικής αυτεπάρκειας.  

Τέλος, ως προς το πέμπτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα που σχετίζεται 

με το εκπαιδευτικό επίπεδο των διευθυντών/τριών και την ηγετική αυτεπάρκεια που 

εμφανίζουν σημειώνεται, ότι η επιρροή είναι υψηλή στις μισές μεταβλητές 

τουλάχιστον. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφεται επιρροή του εκπαιδευτικού επιπέδου 

στο πλαίσιο της Δημιουργίας Οργανωτικών Δομών, Σχολικής Αυτοαξιολόγησης για 

τη Σχολική Βελτίωση, Αξιολόγησης Διδακτικών Πρακτικών και Συμβατότητας προς 

τις Απαιτήσεις της Κοινότητας και της και της Πολιτικής. Τα παραπάνω έρχονται σε 

αντίθεση με παλαιότερα ευρήματα του  Koybasi (2017) όπου είχε διαπιστωθεί ότι δεν 



 

76 
 

υπήρχε σημαντική διαφορά στις πεποιθήσεις αυτεπάρκειας των διευθυντών/τριών 

σύμφωνα με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Αντίστοιχα, η μελέτη των Negis-Isik και 

Gumus (2017) καθώς και των Demirtas και Caglar (2012) παρουσιάζουν παρόμοια 

ευρήματα. Τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής μελέτης συμφωνούν με τα 

όσα παρουσίασαν οι Acat et al. (2011), όπου και διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές/τριες 

που έχουν παραπάνω πτυχία έχουν υψηλότερο επίπεδο πεποιθήσεων αυτεπάρκειας 

από τους άλλους.  

Συγκεντρωτικά για το τέταρτο και πέμπτο ερώτημα θα ήθελα να αναφέρω ότι 

στον ελλαδικό χώρο υπάρχει η πεποίθηση ότι όσο μεγαλύτερος ηλικιακά είναι ένας 

εκπαιδευτικός και άρα έχει θέση αρχαιότητας, τόσο καταλληλότερος θεωρείται για 

διευθυντής/ντρια. Επίσης όσα περισσότερα πτυχία έχει συσσωρεύσει κανείς, τόσα 

περισσότερα προσόντα θεωρείται ότι κατέχει για διευθυντική θέση, ασχέτως εάν τα 

πτυχία αυτά προέρχονται από τομείς άσχετους με τη διοίκηση εκπαιδευτικών 

μονάδων ή συναφών αντικειμένων. Ένα δεύτερο πτυχίο, το οποίο προσμετράται στα 

προαπαιτούμενα για να καταλάβει κάποιος διευθυντική θέση σε σχολείο, μπορεί να 

είναι ένα τίτλος πτυχίου από τη Θεολογική σχολή, άσχετος φυσικά με το αντικείμενο 

ενός ηγέτη σχολικής μονάδας. 

 

Από την ανάλυση των παραπάνω αποτελεσμάτων καταλήγουμε ότι η ηγετική 

αυτεπάρκεια διευθυντών και διευθυντριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βασίζεται σε 

ένα γενικότερο πλαίσιο και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες (Tschannen-

Moran & Gareis, 2004). Αυτό συνάδει με το γεγονός ότι δύναται δημογραφικά 

χαρακτηριστικά τους να καταγράφουν επιρροές στα επίπεδα ηγετικής τους 

αυτεπάρκειας, με αποτέλεσμα άλλοτε να αισθάνονται ικανότεροι σε μία κατάσταση, 

αλλά λιγότερο ικανοί για μια άλλη δεδομένη εργασία. Υπό αυτήν την έννοια, η 

πεποίθηση της αυτεπάρκειας είναι ένας μεταβαλλόμενος παράγοντας και μπορεί να 

ποικίλλει ή όχι σε διαφορετικό είδος καταστάσεων.  

 

4.1. Περιορισμοί και Μελλοντική Έρευνα 

Πρέπει να σημειωθούν, αρχικά, δύο περιορισμοί της μελέτης. Πρώτον, το 

δείγμα αποτελούνταν από διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης που συμφώνησαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. 
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Επομένως, απαιτείται κάποια προσοχή όσον αφορά τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων. Καταγράφεται, λοιπόν, γεωγραφικός περιορισμός καθώς και 

περιορισμός του επιπέδου της εκπαίδευσης όπου και εργάζονται. Επιπρόσθετα, 

καταγράφεται χρονικός περιορισμός κατά τον οποίο συντάχθηκε και εξελίχθηκε η 

ερευνητική διαδικασία της μελέτης. Απαιτείται, λοιπόν, περαιτέρω έρευνα για να 

προσδιοριστεί εάν τα αποτελέσματα μπορούν να αναπαραχθούν σε άλλες ρυθμίσεις 

που περιλαμβάνουν άλλες γεωγραφικές περιοχές ή άλλα επίπεδα εκπαίδευσης πχ. 

Διευθυντές/ τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην παρούσα μελέτη, όλες οι 

μεταβλητές μετρήθηκαν με ένα όργανο αυτοαναφοράς.  

Επιπρόσθετα, οι πεποιθήσεις αυτεπάρκειας βασίζονται στην αντίληψη ενός 

ατόμου για την ικανότητά του που θεωρεί ότι έχει και όχι στην ικανότητα που όντως 

έχει. Είτε υψηλή είτε χαμηλή, οι πληροφορίες σχετικά με τις πεποιθήσεις 

αυτεπάρκειας παρέχουν κρίσιμα δεδομένα για τους ερευνητές να κατανοήσουν 

καλύτερα τους οργανισμούς (Williams 2012). Έτσι, η αυτο-αποτελεσματικότητα του 

διαχειριστή μπορεί να μελετηθεί σχετικά με κάποιες μεταβλητές που είναι σημαντικές 

για την αποτελεσματικότητα του σχολείου (κίνητρο δασκάλου και μαθητή, επίτευγμα 

μαθητών, οργανωτική δέσμευση, οργανωτική υποστήριξη κ.λπ.) ή με διαφορετικά 

ιδρύματα (ειδικά σχολεία, προσχολικά ιδρύματα, κολέγια). Μπορεί να διεξαχθεί 

συγκριτική έρευνα με άλλους μετόχους του σχολείου (εκπαιδευτικοί, προσωπικό, 

γονείς κ.λπ.) στις οποίες αξιολογούνται οι πεποιθήσεις αυτεπάρκειας των 

διευθυντών/τριών, προκειμένου να κατανοηθεί το ζήτημα πιο βαθιά. Επιπλέον, εκτός 

από τις πεποιθήσεις ηγετικής ατυεπάρκειας, θα μπορούσαν επίσης να διερευνηθούν 

γενικές πεποιθήσεις αυτεπάρκειας των διευθυντών/τριών. Εκτός αυτού, οι 

πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας των διαχειριστών, το στυλ ηγεσίας και η 

σχέση τους μπορεί να διερευνηθούν μέσω μικτών μεθόδων προσεγγίσεων που 

χρησιμοποιούνται τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μέθοδοι. Διαφορετικές μέθοδοι 

για την αξιολόγηση αυτών των μεταβλητών θα πρέπει να ενσωματωθούν σε 

οποιαδήποτε μελλοντική μελέτη σχεδιασμένη να αναπαράγει αυτήν την έρευνα όπως 

για παράδειγμα με χρήση προσωπικών συνεντεύξεων. Το παράδειγμα εφαρμογής 

μιας τέτοιας μελέτης μας το δίνει η Κύπρος, η οποία, ως εταίρος του προγράμματος 

PROFLEC ‘Professional Learning through Feedback and Coaching’, διεξήγαγε 

πρόγραμμα απευθυνόμενο σε διευθυντές σχολείων, το οποίο μεταξύ άλλων συνδύασε 
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ερωτηματολόγιο και συνεντεύξεις, με απώτερο στόχο την αξιόπιστη εξατομικευμένη 

ανατροφοδότηση και τη συμβουλευτική καθοδήγηση των Διευθυντών. 

Κατά την άποψη μου θα έπρεπε η έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας, να διενεργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας πανελλαδικά και να 

συμπεριλάβει τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης,  Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

καθώς επίσης και επιπλέον δημογραφικά στοιχεία όπως περιοχή που βρίσκεται η 

σχολική βαθμίδα (νησιωτική, ηπειρωτική, αστική κλπ) και είδος πτυχίων που 

προσκομίζουν οι διευθυντές (είναι συναφές με την διοίκηση των εκπαιδευτικών 

μονάδων;). Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, ιδανικά θα οδηγήσουν στην 

εκπόνηση κρατικών προγραμμάτων επιμόρφωσης διευθυντών/ντριών σχολικών 

μονάδων. 

Ελπίζω σύντομα να εφαρμοστούν και στον ελλαδικό χώρο αντίστοιχα 

προγράμματα και να περάσουμε επιτέλους από τη θεωρία στην πράξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Ερωτηματολόγιο 

Η θεωρία της ηγετικής αυτεπάρκειας και η εφαρμογή της στην εκπαιδευτική ηγεσία - Έρευνα σε 

διευθυντές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ανατ. Θεσσαλονίκης 

Αξιότιμε/η Διευθυντή/ντρια, 

Θα ήθελα τη συμβολή σας και λίγα λεπτά από τον πολύτιμο  χρόνο σας για τη συμπλήρωση του 

παρακάτω ανώνυμου ερωτηματολογίου, που διενεργείται στα πλαίσια της εκπόνησης της 

διπλωματικής μου εργασίας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Επιστήμες της Εκπαίδευσης 

και της Δια Βίου Μάθησης" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα "Η θεωρία της ηγετικής 

αυτεπάρκειας και η εφαρμογή της στην εκπαιδευτική ηγεσία - Έρευνα σε διευθυντές/τριες 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ανατ. Θεσσαλονίκης".  

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν καθαρά για ερευνητικούς 

σκοπούς. 

Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τη συμμετοχή σας 

Με εκτίμηση, 

Κατερίνα Χατζηχριστοφή 

 ΠΕ07-1ο Δημοτικό Επανωμής & Δημοτικό Νέας Κερασιάς) 

 

Α. Δημογραφικά στοιχεία 

Παρακαλώ όπως προχωρήσετε σε μία εκ των επιλογών σε κάθε ερώτηση. 

Α1. Φύλο □ Άνδρας  

 □ Γυναίκα  

Α2. Ηλικία          □ ≤40  

  □ 40-50  

  □ 51-60  

  □ >60 

Α3. Εκπαιδευτικό επίπεδο  

Δεύτερο πτυχίο   □ 

Μεταπτυχιακό   □ 

Διδακτορικό   □ 

Α4. Εφόσον υπάρχει περαιτέρω εκπαίδευση (π.χ. κατοχή μεταπτυχιακού), σημειώστε εάν έχει 

συνάφεια με την Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία 

Ναι □ 

Όχι □ 

 Α5. Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε έτη 

έως και 15 έτη  □ 
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16 έως και 50 έτη  □ 

21 έως και 25 έτη  □ 

26 έτη και άνω  □ 

Α6. Έτη υπηρεσίας σε θέση διευθυντή/τριας 

έως και 4 έτη  □ 

5 έως και 8 έτη  □ 

9 έως και 12 έτη  □ 

13 έτη και άνω  □ 

Α7. Παρακολούθηση επιμορφωτικού/κών σεμιναρίων στην Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών 

Μονάδων 

Ναι □ 

Όχι □ 

Α8. Μέγεθος σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετείτε 

έως και 160 μαθητές  □ 

161 έως και 300 μαθητές □ 

301 μαθητές και άνω  □ 

Α9. Αριθμός εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη σχολική σας μονάδα 

έως και 14 εκπαιδευτικοί  □ 

15 έως και 20 εκπαιδευτικοί □ 

21 έως και 30 εκπαιδευτικοί □ 

30 και άνω εκπαιδευτικοί  □ 

Β. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι διαχειρίζεστε με τον καλύτερο τρόπο τα πιο κάτω που σχετίζονται 

με τη Δημιουργία Οργανωτικών Δομών; 

Παρακαλώ όπως προχωρήσετε σε μία εκ των επιλογών σε κάθε ερώτηση. 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα 

πολύ 

Β1. Παίρνω αποφάσεις για το σχολείο μου με βάση 

επαγγελματικές, ηθικές και νομικές αρχές. 

     

Β2. Οργανώνω το σχολικό περιβάλλον έτσι ώστε 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Αναλυτικού 

Προγράμματος. 
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Β3. Οργανώνω το σχολικό περιβάλλον έτσι ώστε 

να ανταποκρίνεται στους κανονισμούς ασφάλειας 

και υγιεινής. 

     

Β4. Διαχειρίζομαι τους διαθέσιμους πόρους του 

σχολείου (οικονομικούς και ανθρώπινους) για την 

επίτευξη των εκπαιδευτικών μας στόχων και 

προτεραιοτήτων. 

     

Β5. Δημιουργώ συνεργασίες με τους γονείς/ 

κηδεμόνες με σκοπό τη βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και την προσωπική ανάπτυξη των 

μαθητών. 

     

Β6. Διαχειρίζομαι το φόρτο εργασίας (το δικό μου 

αλλά και του προσωπικού μου) έτσι ώστε να 

επιτυγχάνουμε ένα ισοζύγιο στην εργασία μας. 

     

Β7. Συνεργάζομαι με άλλους οργανισμούς (π.χ. 

Υπηρεσίες Ευημερίας, Αστυνομία, Υπηρεσία 

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας), με σκοπό την 

προστασία των παιδιών του σχολείου μου. 

     

 

Γ. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι διαχειρίζεστε με τον καλύτερο τρόπο τα πιο κάτω που σχετίζονται 

με την Ηγεσία και την Διοίκηση του σχολείου σας; 

Παρακαλώ όπως προχωρήσετε σε μία εκ των επιλογών σε κάθε ερώτηση. 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα 

πολύ 

Γ1. Δίνω κίνητρα στο προσωπικό μου, για να 

εργάζονται αποτελεσματικά και αποδοτικά. 

     

Γ2. Παίρνω άμεσα διορθωτικά μέτρα, όταν η 

απόδοση (η δική μου και του προσωπικού μου) δεν 

είναι ικανοποιητική. 

     

Γ3. Προσαρμόζω το ηγετικό μου στυλ, αναλόγως 

των περιστάσεων που αντιμετωπίζει το σχολείο 

μου κάθε φορά. 

     

Γ4. Αναθέτω διοικητικά καθήκοντα και ρόλους 

στο προσωπικό μου. 

     

Γ5. Παρακολουθώ την εφαρμογή/ αποπεράτωση      
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των διοικητικών καθηκόντων που αναθέτω στο 

προσωπικό μου. 

Γ6. Παίρνω τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε η 

μάθηση να αποτελεί το βασικό στοιχείο του 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού του σχολείου μου. 

     

Γ7. Ενθαρρύνω το προσωπικό μου να συμμετέχει 

ενεργά στη λήψη αποφάσεων. 

     

 

Δ. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι διαχειρίζεστε με τον καλύτερο τρόπο τα πιο κάτω που σχετίζονται 

με την Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη Σχολική Βελτίωση; 

Παρακαλώ όπως προχωρήσετε σε μία εκ των επιλογών σε κάθε ερώτηση. 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα 

πολύ 

Δ1. Καταρτίζω σχέδιο αυτοαξιολόγησης της 

σχολικής μονάδας. 

     

Δ2. Εφαρμόζω σχέδιο αυτοαξιολόγησης της 

σχολικής μονάδας. 

     

Δ3. Χρησιμοποιώ δεδομένα αυτοαξιολόγησης της 

σχολικής μονάδας για σχεδιασμό προγραμμάτων 

βελτίωσης. 

     

Ε. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι διαχειρίζεστε με τον καλύτερο τρόπο τα πιο κάτω που σχετίζονται  

με την Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και την Διαχείριση Συγκρούσεων; 

Παρακαλώ όπως προχωρήσετε σε μία εκ των επιλογών σε κάθε ερώτηση. 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα 

πολύ 

Ε1. Διαχειρίζομαι και επιλύω συγκρούσεις/ 

διαφωνίες με εποικοδομητικό τρόπο. 

     

Ε2. Δημιουργώ κλίμα συνεργασίας μεταξύ των 

μελών του σχολείου. 

     

Ε3. Δημιουργώ κλίμα συνεργασίας μεταξύ του 

σχολείου και άλλων εξωτερικών φορέων (π.χ. 

σχολική εφορεία, οργανωμένοι γονείς, Υπουργείο 

Παιδείας). 
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Στ. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι διαχειρίζεστε με τον καλύτερο τρόπο τα πιο κάτω που 

σχετίζονται  με την Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών; 

Παρακαλώ όπως προχωρήσετε σε μία εκ των επιλογών σε κάθε ερώτηση. 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα 

πολύ 

Στ1. Αξιολογώ τη μαθησιακή διαδικασία, 

παρακολουθώντας διδασκαλίες του προσωπικού 

μου. 

     

Στ2. Δίνω ανατροφοδότηση μετά από 

παρακολούθηση ενός μαθήματος. 

     

Στ3. Διαβάζω κριτικά αποτελέσματα 

εκπαιδευτικών ερευνών, τα οποία σχετίζονται με 

συναφή θέματα και προγράμματα του σχολείου 

μου. 

     

Ζ. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι διαχειρίζεστε με τον καλύτερο τρόπο τα πιο κάτω που σχετίζονται 

με την Συμβατότητα προς τις Απαιτήσεις της Κοινότητας και της Πολιτικής; 

Παρακαλώ όπως προχωρήσετε σε μία εκ των επιλογών σε κάθε ερώτηση. 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα 

πολύ 

Ζ1. Διασφαλίζω ότι οι πρακτικές του σχολείου μου 

αντανακλούν την πολιτική του Υπουργείου 

Παιδείας. 

     

Ζ2. Διασφαλίζω ότι οι πρακτικές του σχολείου μου 

αντανακλούν τις ανάγκες της γύρω κοινότητας. 

     

Ζ3. Επεξηγώ στους γονείς και στο προσωπικό ότι 

οι αποφάσεις στο σχολείο μας λαμβάνονται στη 

βάση της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου 

Παιδείας. 

     

Η. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι διαχειρίζεστε με τον καλύτερο τρόπο τα πιο κάτω που σχετίζονται  

με τον Έλεγχο και την Παρακολούθηση της Διδασκαλίας; 

Παρακαλώ όπως προχωρήσετε σε μία εκ των επιλογών σε κάθε ερώτηση. 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα 

πολύ 

Η1. Παρακολουθώ συστηματικά την πρόοδο των      
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μαθητών του σχολείου μου. 

Η2. Αξιολογώ τη διδασκαλία με σκοπό τη 

βελτίωση της μάθησης. 

     

Η3. Χρησιμοποιώ τη διαθέσιμη υλικοτεχνική 

υποδομή έτσι ώστε να δίνεται προτεραιότητα στη 

μάθηση μαθητών και εκπαιδευτικών. 

     

Θ. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι διαχειρίζεστε με τον καλύτερο τρόπο τα πιο κάτω που σχετίζονται  

με Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Άλλων; 

Παρακαλώ όπως προχωρήσετε σε μία εκ των επιλογών σε κάθε ερώτηση. 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα 

πολύ 

Θ1. Αναπτύσσω πρακτικές για επιμόρφωση/ 

στήριξη νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών. 

     

Θ2. Αναπτύσσω πρακτικές για συνεχιζόμενη 

επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού 

προσωπικού του σχολείου μου (π.χ. σεμινάρια). 

     

 

 

2. Πίνακες 

 
Πίνακας 10: Συσχέτιση μεταβλητών και παρακολούθησης σεμιναρίων 

Α7. Παρακολούθηση επιμορφωτικού/κών σεμιναρίων στην Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων * 

Δημιουργία Οργανωτικών Δομών Crosstabulation 

Count   

 

Δημιουργία Οργανωτικών Δομών 

Total 3,33 3,67 3,83 4,00 4,17 4,33 4,50 4,67 4,83 5,00 

Α7. Παρακολούθηση 

επιμορφωτικού/κών 

σεμιναρίων στην 

Διοίκηση και Ηγεσία 

Εκπαιδευτικών 

Μονάδων 

Ναι 3 4 6 15 20 22 13 4 7 4 98 

Όχι 

0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 6 

Total 3 6 6 17 20 22 13 4 9 4 104 

Α7. Παρακολούθηση επιμορφωτικού/κών σεμιναρίων στην Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων * Ηγεσία 

και Διοίκηση του σχολείου Crosstabulation 

Count   
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Ηγεσία και Διοίκηση του σχολείου 

Total 3,00 3,29 3,43 3,57 3,71 3,86 4,00 4,14 4,29 4,43 4,57 4,71 4,86 5,00 

Α7. 

Παρακολούθηση 

επιμορφωτικού/κών 

σεμιναρίων στην 

Διοίκηση και 

Ηγεσία 

Εκπαιδευτικών 

Μονάδων 

Ναι 6 2 10 8 12 8 11 9 10 9 7 2 2 2 98 

Όχι 

0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 6 

Total 6 2 10 10 12 8 11 11 10 9 7 4 2 2 104 

Α7. Παρακολούθηση επιμορφωτικού/κών σεμιναρίων στην Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων * Σχολική 

Αυτοαξιολόγηση για τη Σχολική Βελτίωση Crosstabulation 

Count   

 

Σχολική Αυτοαξιολόγηση για τη Σχολική Βελτίωση 

Total 1,00 1,33 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,33 4,67 

Α7. Παρακολούθηση 

επιμορφωτικού/κών 

σεμιναρίων στην 

Διοίκηση και Ηγεσία 

Εκπαιδευτικών 

Μονάδων 

Ναι 6 3 5 8 10 11 13 19 2 17 2 2 98 

Όχι 

2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 

Total 8 3 5 8 10 15 13 19 2 17 2 2 104 

Α7. Παρακολούθηση επιμορφωτικού/κών σεμιναρίων στην Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων * Ανάπτυξη 

Θετικού Κλίματος και Διαχείριση Συγκρούσεων Crosstabulation 

Count   

 

Ανάπτυξη Θετικού Κλίματος και Διαχείριση Συγκρούσεων 

Total 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,33 4,67 5,00 

Α7. Παρακολούθηση 

επιμορφωτικού/κών 

σεμιναρίων στην 

Διοίκηση και Ηγεσία 

Εκπαιδευτικών 

Μονάδων 

Ναι 3 2 2 6 32 27 13 13 98 

Όχι 

0 0 0 0 2 0 4 0 6 

Total 3 2 2 6 34 27 17 13 104 

Α7. Παρακολούθηση επιμορφωτικού/κών σεμιναρίων στην Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων * 

Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών Crosstabulation 

Count   

 

Αξιολόγηση Διδακτικών Πρακτικών 

Total 1,00 1,33 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,33 5,00 

Α7. Παρακολούθηση Ναι 4 7 22 18 14 4 7 10 2 6 2 2 98 
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επιμορφωτικού/κών 

σεμιναρίων στην 

Διοίκηση και Ηγεσία 

Εκπαιδευτικών 

Μονάδων 

Όχι 

0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 6 

Total 4 7 24 20 14 4 9 10 2 6 2 2 104 

Α7. Παρακολούθηση επιμορφωτικού/κών σεμιναρίων στην Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων * 

Συμβατότητα προς τις Απαιτήσεις της Κοινότητας και της Πολιτικής Crosstabulation 

Count   

 

Συμβατότητα προς τις Απαιτήσεις της Κοινότητας και της Πολιτικής 

Total 3,00 3,33 3,67 4,00 4,33 4,67 5,00 

Α7. Παρακολούθηση 

επιμορφωτικού/κών 

σεμιναρίων στην 

Διοίκηση και Ηγεσία 

Εκπαιδευτικών Μονάδων 

Ναι 9 9 29 24 13 9 5 98 

Όχι 

0 2 0 0 4 0 0 6 

Total 9 11 29 24 17 9 5 104 

Α7. Παρακολούθηση επιμορφωτικού/κών σεμιναρίων στην Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων * Έλεγχο 

και Παρακολούθηση της Διδασκαλίας Crosstabulation 

Count   

 Έλεγχο και Παρακολούθηση της Διδασκαλίας Total 

 1,67 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 4,33 4,67 5,00  

Α7. Παρακολούθηση 

επιμορφωτικού/κών 

σεμιναρίων στην 

Διοίκηση και Ηγεσία 

Εκπαιδευτικών 

Μονάδων 

Ναι 2 4 16 4 13 17 13 17 2 10 98 

Όχι 

0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 6 

Total 2 4 16 6 15 19 13 17 2 10 104 

Α7. Παρακολούθηση επιμορφωτικού/κών σεμιναρίων στην Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων * Ευκαιρίες 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Άλλων Crosstabulation 

Count   

 Ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Άλλων 

Total  1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 

Α7. Παρακολούθηση 

επιμορφωτικού/κών 

σεμιναρίων στην 

Διοίκηση και Ηγεσία 

Εκπαιδευτικών 

Μονάδων 

Ναι 2 8 13 2 11 17 32 5 8 98 

Όχι 

0 0 0 0 4 0 0 0 2 6 

Total 2 8 13 2 15 17 32 5 10 104 
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Πίνακας 11: Αναλυτική συσχέτιση μεταβλητών και ετών προϋπηρεσίας σε θέση διευθυντή/τριας 

Multiple Comparisons 

LSD   

Dependent 

Variable 

(I) Α6. Έτη 

υπηρεσίας σε 

θέση 

διευθυντή/τριας 

(J) Α6. Έτη 

υπηρεσίας σε 

θέση 

διευθυντή/τριας 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Δημιουργία 

Οργανωτικών 

Δομών 

έως και 4 έτη 5 έως και 8 έτη -,11667 ,11337 ,306 -,3416 ,1083 

9 έως και 12 έτη -,01548 ,11337 ,892 -,2404 ,2095 

13 έτη και άνω -,26566* ,11034 ,018 -,4846 -,0468 

5 έως και 8 έτη έως και 4 έτη ,11667 ,11337 ,306 -,1083 ,3416 

9 έως και 12 έτη ,10119 ,09470 ,288 -,0867 ,2891 

13 έτη και άνω -,14899 ,09104 ,105 -,3296 ,0316 

9 έως και 12 έτη έως και 4 έτη ,01548 ,11337 ,892 -,2095 ,2404 

5 έως και 8 έτη -,10119 ,09470 ,288 -,2891 ,0867 

13 έτη και άνω -,25018* ,09104 ,007 -,4308 -,0696 

13 έτη και άνω έως και 4 έτη ,26566* ,11034 ,018 ,0468 ,4846 

5 έως και 8 έτη ,14899 ,09104 ,105 -,0316 ,3296 

9 έως και 12 έτη ,25018* ,09104 ,007 ,0696 ,4308 

Ηγεσία και 

Διοίκηση του 

σχολείου 

έως και 4 έτη 5 έως και 8 έτη -,52075* ,14583 ,001 -,8101 -,2314 

9 έως και 12 έτη -,24524 ,14583 ,096 -,5346 ,0441 

13 έτη και άνω -,36537* ,14192 ,012 -,6469 -,0838 

5 έως και 8 έτη έως και 4 έτη ,52075* ,14583 ,001 ,2314 ,8101 

9 έως και 12 έτη ,27551* ,12181 ,026 ,0338 ,5172 

13 έτη και άνω ,15538 ,11710 ,188 -,0769 ,3877 

9 έως και 12 έτη έως και 4 έτη ,24524 ,14583 ,096 -,0441 ,5346 

5 έως και 8 έτη -,27551* ,12181 ,026 -,5172 -,0338 

13 έτη και άνω -,12013 ,11710 ,307 -,3525 ,1122 

13 έτη και άνω έως και 4 έτη ,36537* ,14192 ,012 ,0838 ,6469 

5 έως και 8 έτη -,15538 ,11710 ,188 -,3877 ,0769 

9 έως και 12 έτη ,12013 ,11710 ,307 -,1122 ,3525 

Σχολική 

Αυτοαξιολόγηση 

για τη Σχολική 

Βελτίωση 

έως και 4 έτη 5 έως και 8 έτη ,10635 ,29136 ,716 -,4717 ,6844 

9 έως και 12 έτη -,39365 ,29136 ,180 -,9717 ,1844 

13 έτη και άνω ,25859 ,28355 ,364 -,3040 ,8211 

5 έως και 8 έτη έως και 4 έτη -,10635 ,29136 ,716 -,6844 ,4717 

9 έως και 12 έτη -,50000* ,24336 ,043 -,9828 -,0172 

13 έτη και άνω ,15224 ,23396 ,517 -,3119 ,6164 

9 έως και 12 έτη έως και 4 έτη ,39365 ,29136 ,180 -,1844 ,9717 
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5 έως και 8 έτη ,50000* ,24336 ,043 ,0172 ,9828 

13 έτη και άνω ,65224* ,23396 ,006 ,1881 1,1164 

13 έτη και άνω έως και 4 έτη -,25859 ,28355 ,364 -,8211 ,3040 

5 έως και 8 έτη -,15224 ,23396 ,517 -,6164 ,3119 

9 έως και 12 έτη -,65224* ,23396 ,006 -1,1164 -,1881 

Ανάπτυξη 

Θετικού 

Κλίματος και 

Διαχείριση 

Συγκρούσεων 

έως και 4 έτη 5 έως και 8 έτη -,27381 ,15816 ,086 -,5876 ,0400 

9 έως και 12 έτη -,09524 ,15816 ,548 -,4090 ,2185 

13 έτη και άνω -,41414* ,15392 ,008 -,7195 -,1088 

5 έως και 8 έτη έως και 4 έτη ,27381 ,15816 ,086 -,0400 ,5876 

9 έως και 12 έτη ,17857 ,13210 ,179 -,0835 ,4407 

13 έτη και άνω -,14033 ,12700 ,272 -,3923 ,1116 

9 έως και 12 έτη έως και 4 έτη ,09524 ,15816 ,548 -,2185 ,4090 

5 έως και 8 έτη -,17857 ,13210 ,179 -,4407 ,0835 

13 έτη και άνω -,31890* ,12700 ,014 -,5709 -,0669 

13 έτη και άνω έως και 4 έτη ,41414* ,15392 ,008 ,1088 ,7195 

5 έως και 8 έτη ,14033 ,12700 ,272 -,1116 ,3923 

9 έως και 12 έτη ,31890* ,12700 ,014 ,0669 ,5709 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Πίνακας 12: Αναλυτική συσχέτιση μεταβλητών και εκπαιδευτικού επιπέδου διευθυντή/τριας 

Multiple Comparisons 

LSD   

Dependent 

Variable 

(I) Α3. 

Εκπαιδευτικό 

επίπεδο 

(J) Α3. 

Εκπαιδευτικό 

επίπεδο 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Δημιουργία 

Οργανωτικών 

Δομών 

Δεύτερο πτυχίο Μεταπτυχιακό -,09855 ,08785 ,265 -,2729 ,0758 

Διδακτορικό ,13194 ,18911 ,487 -,2434 ,5073 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
-,20139 ,21443 ,350 -,6270 ,2242 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

-,26199* ,10335 ,013 -,4671 -,0569 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
-,36806 ,25771 ,156 -,8795 ,1434 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-,70139* ,25771 ,008 -1,2129 -,1899 

Μεταπτυχιακό Δεύτερο πτυχίο ,09855 ,08785 ,265 -,0758 ,2729 

Διδακτορικό ,23050 ,18238 ,209 -,1315 ,5925 
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Κανένα από τα 

παραπάνω 
-,10284 ,20852 ,623 -,5167 ,3110 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

-,16344 ,09045 ,074 -,3430 ,0161 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
-,26950 ,25281 ,289 -,7713 ,2323 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-,60284* ,25281 ,019 -1,1046 -,1011 

Διδακτορικό Δεύτερο πτυχίο -,13194 ,18911 ,487 -,5073 ,2434 

Μεταπτυχιακό -,23050 ,18238 ,209 -,5925 ,1315 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
-,33333 ,26744 ,216 -,8641 ,1975 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

-,39394* ,19033 ,041 -,7717 -,0162 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
-,50000 ,30325 ,102 -1,1019 ,1019 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-,83333* ,30325 ,007 -1,4352 -,2315 

Κανένα από τα 

παραπάνω 

Δεύτερο πτυχίο ,20139 ,21443 ,350 -,2242 ,6270 

Μεταπτυχιακό ,10284 ,20852 ,623 -,3110 ,5167 

Διδακτορικό ,33333 ,26744 ,216 -,1975 ,8641 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

-,06061 ,21551 ,779 -,4883 ,3671 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
-,16667 ,31965 ,603 -,8011 ,4677 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-,50000 ,31965 ,121 -1,1344 ,1344 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

Δεύτερο πτυχίο ,26199* ,10335 ,013 ,0569 ,4671 

Μεταπτυχιακό ,16344 ,09045 ,074 -,0161 ,3430 

Διδακτορικό ,39394* ,19033 ,041 ,0162 ,7717 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
,06061 ,21551 ,779 -,3671 ,4883 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
-,10606 ,25861 ,683 -,6193 ,4072 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-,43939 ,25861 ,093 -,9527 ,0739 

Δεύτερο πτυχίο Δεύτερο πτυχίο ,36806 ,25771 ,156 -,1434 ,8795 
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και Διδακτορικό Μεταπτυχιακό ,26950 ,25281 ,289 -,2323 ,7713 

Διδακτορικό ,50000 ,30325 ,102 -,1019 1,1019 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
,16667 ,31965 ,603 -,4677 ,8011 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

,10606 ,25861 ,683 -,4072 ,6193 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-,33333 ,35016 ,343 -1,0283 ,3616 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 

Δεύτερο πτυχίο ,70139* ,25771 ,008 ,1899 1,2129 

Μεταπτυχιακό ,60284* ,25281 ,019 ,1011 1,1046 

Διδακτορικό ,83333* ,30325 ,007 ,2315 1,4352 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
,50000 ,31965 ,121 -,1344 1,1344 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

,43939 ,25861 ,093 -,0739 ,9527 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
,33333 ,35016 ,343 -,3616 1,0283 

Σχολική 

Αυτοαξιολόγηση 

για τη Σχολική 

Βελτίωση 

Δεύτερο πτυχίο Μεταπτυχιακό -,43528 ,22031 ,051 -,8725 ,0020 

Διδακτορικό -1,04167* ,47425 ,030 -1,9829 -,1004 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
-,54167 ,53775 ,316 -1,6090 ,5256 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

-,63258* ,25920 ,016 -1,1470 -,1181 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
1,45833* ,64630 ,026 ,1756 2,7411 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-1,20833 ,64630 ,065 -2,4911 ,0744 

Μεταπτυχιακό Δεύτερο πτυχίο ,43528 ,22031 ,051 -,0020 ,8725 

Διδακτορικό -,60638 ,45737 ,188 -1,5141 ,3014 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
-,10638 ,52293 ,839 -1,1442 ,9315 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

-,19729 ,22685 ,387 -,6475 ,2529 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
1,89362* ,63401 ,004 ,6353 3,1520 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-,77305 ,63401 ,226 -2,0314 ,4853 
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Διδακτορικό Δεύτερο πτυχίο 1,04167* ,47425 ,030 ,1004 1,9829 

Μεταπτυχιακό ,60638 ,45737 ,188 -,3014 1,5141 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
,50000 ,67069 ,458 -,8311 1,8311 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

,40909 ,47732 ,394 -,5383 1,3564 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
2,50000* ,76049 ,001 ,9906 4,0094 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-,16667 ,76049 ,827 -1,6760 1,3427 

Κανένα από τα 

παραπάνω 

Δεύτερο πτυχίο ,54167 ,53775 ,316 -,5256 1,6090 

Μεταπτυχιακό ,10638 ,52293 ,839 -,9315 1,1442 

Διδακτορικό -,50000 ,67069 ,458 -1,8311 ,8311 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

-,09091 ,54046 ,867 -1,1636 ,9818 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
2,00000* ,80163 ,014 ,4090 3,5910 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-,66667 ,80163 ,408 -2,2577 ,9243 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

Δεύτερο πτυχίο ,63258* ,25920 ,016 ,1181 1,1470 

Μεταπτυχιακό ,19729 ,22685 ,387 -,2529 ,6475 

Διδακτορικό -,40909 ,47732 ,394 -1,3564 ,5383 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
,09091 ,54046 ,867 -,9818 1,1636 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
2,09091* ,64855 ,002 ,8037 3,3781 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-,57576 ,64855 ,377 -1,8630 ,7114 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 

Δεύτερο πτυχίο -1,45833* ,64630 ,026 -2,7411 -,1756 

Μεταπτυχιακό -1,89362* ,63401 ,004 -3,1520 -,6353 

Διδακτορικό -2,50000* ,76049 ,001 -4,0094 -,9906 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
-2,00000* ,80163 ,014 -3,5910 -,4090 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

-2,09091* ,64855 ,002 -3,3781 -,8037 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-2,66667* ,87814 ,003 -4,4095 -,9238 

Μεταπτυχιακό Δεύτερο πτυχίο 1,20833 ,64630 ,065 -,0744 2,4911 
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και Διδακτορικό Μεταπτυχιακό ,77305 ,63401 ,226 -,4853 2,0314 

Διδακτορικό ,16667 ,76049 ,827 -1,3427 1,6760 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
,66667 ,80163 ,408 -,9243 2,2577 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

,57576 ,64855 ,377 -,7114 1,8630 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
2,66667* ,87814 ,003 ,9238 4,4095 

Αξιολόγηση 

Διδακτικών 

Πρακτικών 

Δεύτερο πτυχίο Μεταπτυχιακό -,56678* ,21262 ,009 -,9888 -,1448 

Διδακτορικό ,13889 ,45770 ,762 -,7695 1,0473 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
,30556 ,51898 ,557 -,7245 1,3356 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

-,57323* ,25015 ,024 -1,0697 -,0768 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
-,02778 ,62374 ,965 -1,2657 1,2102 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-2,02778* ,62374 ,002 -3,2657 -,7898 

Μεταπτυχιακό Δεύτερο πτυχίο ,56678* ,21262 ,009 ,1448 ,9888 

Διδακτορικό ,70567 ,44141 ,113 -,1704 1,5818 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
,87234 ,50468 ,087 -,1293 1,8740 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

-,00645 ,21893 ,977 -,4410 ,4281 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
,53901 ,61189 ,381 -,6754 1,7534 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-1,46099* ,61189 ,019 -2,6754 -,2466 

Διδακτορικό Δεύτερο πτυχίο -,13889 ,45770 ,762 -1,0473 ,7695 

Μεταπτυχιακό -,70567 ,44141 ,113 -1,5818 ,1704 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
,16667 ,64729 ,797 -1,1180 1,4513 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

-,71212 ,46066 ,125 -1,6264 ,2022 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
-,16667 ,73395 ,821 -1,6234 1,2900 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-2,16667* ,73395 ,004 -3,6234 -,7100 
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Κανένα από τα 

παραπάνω 

Δεύτερο πτυχίο -,30556 ,51898 ,557 -1,3356 ,7245 

Μεταπτυχιακό -,87234 ,50468 ,087 -1,8740 ,1293 

Διδακτορικό -,16667 ,64729 ,797 -1,4513 1,1180 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

-,87879 ,52160 ,095 -1,9140 ,1564 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
-,33333 ,77365 ,668 -1,8688 1,2022 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-2,33333* ,77365 ,003 -3,8688 -,7978 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

Δεύτερο πτυχίο ,57323* ,25015 ,024 ,0768 1,0697 

Μεταπτυχιακό ,00645 ,21893 ,977 -,4281 ,4410 

Διδακτορικό ,71212 ,46066 ,125 -,2022 1,6264 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
,87879 ,52160 ,095 -,1564 1,9140 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
,54545 ,62592 ,386 -,6968 1,7877 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-1,45455* ,62592 ,022 -2,6968 -,2123 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 

Δεύτερο πτυχίο ,02778 ,62374 ,965 -1,2102 1,2657 

Μεταπτυχιακό -,53901 ,61189 ,381 -1,7534 ,6754 

Διδακτορικό ,16667 ,73395 ,821 -1,2900 1,6234 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
,33333 ,77365 ,668 -1,2022 1,8688 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

-,54545 ,62592 ,386 -1,7877 ,6968 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-2,00000* ,84750 ,020 -3,6820 -,3180 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 

Δεύτερο πτυχίο 2,02778* ,62374 ,002 ,7898 3,2657 

Μεταπτυχιακό 1,46099* ,61189 ,019 ,2466 2,6754 

Διδακτορικό 2,16667* ,73395 ,004 ,7100 3,6234 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
2,33333* ,77365 ,003 ,7978 3,8688 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

1,45455* ,62592 ,022 ,2123 2,6968 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
2,00000* ,84750 ,020 ,3180 3,6820 

Συμβατότητα 

προς τις 

Δεύτερο πτυχίο Μεταπτυχιακό -,47991* ,11577 ,000 -,7097 -,2501 

Διδακτορικό -,94444* ,24921 ,000 -1,4391 -,4498 
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Απαιτήσεις της 

Κοινότητας και 

της Πολιτικής 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
-,11111 ,28258 ,695 -,6720 ,4497 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

-,32323* ,13620 ,020 -,5936 -,0529 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
-,44444 ,33962 ,194 -1,1185 ,2296 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-1,11111* ,33962 ,001 -1,7852 -,4371 

Μεταπτυχιακό Δεύτερο πτυχίο ,47991* ,11577 ,000 ,2501 ,7097 

Διδακτορικό -,46454 ,24034 ,056 -,9416 ,0125 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
,36879 ,27479 ,183 -,1766 ,9142 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

,15667 ,11920 ,192 -,0799 ,3933 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
,03546 ,33316 ,915 -,6258 ,6967 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-,63121 ,33316 ,061 -1,2924 ,0300 

Διδακτορικό Δεύτερο πτυχίο ,94444* ,24921 ,000 ,4498 1,4391 

Μεταπτυχιακό ,46454 ,24034 ,056 -,0125 ,9416 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
,83333* ,35244 ,020 ,1338 1,5328 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

,62121* ,25082 ,015 ,1234 1,1190 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
,50000 ,39963 ,214 -,2931 1,2931 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-,16667 ,39963 ,678 -,9598 ,6265 

Κανένα από τα 

παραπάνω 

Δεύτερο πτυχίο ,11111 ,28258 ,695 -,4497 ,6720 

Μεταπτυχιακό -,36879 ,27479 ,183 -,9142 ,1766 

Διδακτορικό -,83333* ,35244 ,020 -1,5328 -,1338 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

-,21212 ,28400 ,457 -,7758 ,3515 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
-,33333 ,42124 ,431 -1,1694 ,5027 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-1,00000* ,42124 ,020 -1,8361 -,1639 

Δεύτερο πτυχίο Δεύτερο πτυχίο ,32323* ,13620 ,020 ,0529 ,5936 
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και 

Μεταπτυχιακό 

Μεταπτυχιακό -,15667 ,11920 ,192 -,3933 ,0799 

Διδακτορικό -,62121* ,25082 ,015 -1,1190 -,1234 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
,21212 ,28400 ,457 -,3515 ,7758 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
-,12121 ,34080 ,723 -,7976 ,5552 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-,78788* ,34080 ,023 -1,4643 -,1115 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 

Δεύτερο πτυχίο ,44444 ,33962 ,194 -,2296 1,1185 

Μεταπτυχιακό -,03546 ,33316 ,915 -,6967 ,6258 

Διδακτορικό -,50000 ,39963 ,214 -1,2931 ,2931 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
,33333 ,42124 ,431 -,5027 1,1694 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

,12121 ,34080 ,723 -,5552 ,7976 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 
-,66667 ,46145 ,152 -1,5825 ,2492 

Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό 

Δεύτερο πτυχίο 1,11111* ,33962 ,001 ,4371 1,7852 

Μεταπτυχιακό ,63121 ,33316 ,061 -,0300 1,2924 

Διδακτορικό ,16667 ,39963 ,678 -,6265 ,9598 

Κανένα από τα 

παραπάνω 
1,00000* ,42124 ,020 ,1639 1,8361 

Δεύτερο πτυχίο 

και 

Μεταπτυχιακό 

,78788* ,34080 ,023 ,1115 1,4643 

Δεύτερο πτυχίο 

και Διδακτορικό 
,66667 ,46145 ,152 -,2492 1,5825 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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3. Έγκριση χρήσης ερωτηματολογίου 

 


