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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα 

συνεχώς ανά την υφήλιο, απαιτούν απαντήσεις και εξειδίκευση των ανθρώπινων 

πόρων, καθιστώντας, κατ’ επέκταση, επιτακτική ανάγκη την υψηλής ποιότητας 

διδασκαλία και κατά συνέπεια την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 

(Ingvarson & Rowe, 2008). Υπάρχει γενική συναίνεση στη βιβλιογραφία [(Hilton, 

Hilton, Dole & Goos, (2015)] ότι η συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη είναι 

απαραίτητη για την ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να βελτιώσουν τις 

γνώσεις και την πρακτική τους με απώτερο σκοπό την προώθηση της μάθησης. Για 

την εφαρμογή των σχεδίων μεταρρύθμισης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση 

να συζητούν, να σκέφτονται, να δοκιμάζουν και να επιτελούν νέες πρακτικές. 

(Lieberman, A. (1995). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι παράγοντες 

που οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα από την επαγγελματική εξέλιξη(Justi & van 

Driel, 2006) και να αναδειχθεί η συμβολή της παρακίνησης του διευθυντή στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. (Σαΐτης, 2007). 

Στην παρούσα έρευνα, στοχεύουμε να διερευνήσουμε τη συμβολή της 

παρακίνησης του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στη 

σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, μέσα από την καταγραφή των απόψεων των 

εκπαιδευτικών της δημοτικής εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας. Για την ολοκλήρωση 

της ερευνητικής προσπάθειας χρησιμοποιήθηκαν οι κατευθύνσεις και οι αρχές που 

ορίζει η ποσοτική έρευνα, ενώ επιλέχθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο σαν 

μεθοδολογικό εργαλείο. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό 

διάστημα Μαΐου- Ιουνίου 2018 με τη συμμετοχή 150 εκπαιδευτικών σχολικών 

μονάδων του Νομού Πέλλας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Τα ευρήματα που προέκυψαν επιτρέπουν τη διερεύνηση αρχικά σε ποιο βαθμό οι 

διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας ενθαρρύνουν και 

υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια, 

κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της παρακίνησης των διευθυντών και της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Ερευνάται επίσης η επίδραση των 

δημογραφικών παραγόντων, όπως το φύλο του εκπαιδευτικού, η ηλικία, τα χρόνια 

υπηρεσίας, η εργασιακή σχέση στη σχολική μονάδα, η περιοχή του σχολείου και το 

φύλο του διευθυντή. 
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Για την πληρέστερη κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου, επιχειρείται η 

κριτική προσέγγιση των θεωριών της επαγγελματικής ανάπτυξης, της εκπαιδευτικής 

ηγεσίας και της παρακίνησης καθώς και σχετικών ερευνών. 

Η έρευνα κατέδειξε ότι οι διευθυντές του Νομού Πέλλας ασκούν δημοκρατική 

διοίκηση και στηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ενώ, οι 

γυναίκες διευθύντριες αξιολογήθηκαν θετικότερα από τους συναδέλφους τους. Οι 

εκπαιδευτικοί έδειξαν ότι ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και 

επιθυμούν να γίνονται επιμορφωτικά σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης σύμφωνα 

με τις καθημερινές επιμορφωτικές τους ανάγκες. Παράλληλα, εκτιμούν ότι η 

παρακίνηση του διευθυντή συμβάλλει στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης σε μεγάλο βαθμό. Τα οφέλη της επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως η 

ανεξαρτησία και η αυτονομία καθώς και οι σημαντικές σχέσεις με τους μαθητές, 

ενισχύουν την επαγγελματική τους ικανοποίηση 

Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ανάπτυξη, παρακίνηση, συμβολή διευθυντή, 

οφέλη επαγγελματικής ανάπτυξης, εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης Νομού 

Πέλλας 

 

ABSTRACT 

 

The economic, technological and social changes taking place all over the world 

require responses from an increasingly skilled workforce, making high-quality 

teaching and, consequently, professional development of teachers imperative. 

(Ingvarson & Rowe, 2007). There is a general consensus in the literature [Hilton, 

Hilton, Dole & Goos, (2015)] that continuing professional development is necessary 

to enhance the ability of teachers to improve their knowledge and practice with a view 

to promoting student learning. In order to implement the reform plans, teachers should 

be able to discuss, think, test and implement new practices (Lieberman, A. (1995).) It 

is therefore important to identify the factors that lead to positive results from career 

development (Justi& van Driel, 2006) as well as the contribution of principals in 

motivating teachers in their professional development (Saitis, 2008).  
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In the present research, we aim to investigate the contribution of principals as 

motivators to the professional development of teachers in the contemporary Greek 

reality, by examining the views of the teachers of elementary education in Pella 

Prefecture. In order to complete the research effort, the guidelines and principles of 

quantitative research were used, while a structured questionnaire was chosen as a 

methodological tool. This survey was carried out between May and June 2018 with 

the participation of 150 teachers in the prefecture of Pella, the Central Macedonia 

District. The findings have led to an initial investigation into the extent to which 

primary education principals of the Prefecture of Pella encourage and support the 

professional development of teachers and subsequently, whether there is a correlation 

between the principal’s motivation and the professional development of teachers. The 

effect of demographic factors such as the age and gender of the teacher, length of 

service, working relationship in the school unit, school area and gender of the 

principal is also investigated. 

There is an analysis of the theories of professional development, educational 

leadership and motivation, as well as related research to understand the theoretical 

background.  

The survey showed that the principals of the Prefecture of Pella exercise 

democratic governance and support teachers’ professional development. Another 

finding was that female principals were more positively evaluated by their colleagues. 

Teachers have shown that they are interested in their professional development and 

wish to have training sessions of in-school training according to their daily training 

needs. Teachers believe that the principal’s encouragement contributes greatly to the 

enhancement of their professional development. The benefits of professional 

development such as independence and autonomy as well as important relationships 

with students, enhance their professional satisfaction. 

 Key words: professional development, motivation, principal’s contribution, 

professional development benefits, primary school teachers of Pella Prefecture. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι αλλαγές σε όλα τα επίπεδα που συντελούνται ραγδαία ανά την υφήλιο, 

απαιτούν συνεχή εξειδίκευση, καθιστώντας την παροχή υψηλής ποιότητας 

εκπαιδευτικού έργου επιτακτική ανάγκη. Δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ο πιο 

πολύτιμος πόρος στα σχολεία, είναι ζωτικής σημασίας η επένδυση στην ποιότητα του 

εκπαιδευτικού έργου και τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. (Ingvarson & 

Rowe, 2008). Αδιαμφισβήτητα, η ικανότητα και αποδοτικότητα του διδακτικού 

προσωπικού παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στην ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση, στη βελτίωση ολόκληρου του εκπαιδευτικού 

συστήματος της χώρας (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 

 

Ενώ η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου βαραίνει όλο το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, τον κύριο συντονισμό των παραγόντων που δρουν σε μία 

σχολική μονάδα, τον επωμίζεται ο διευθυντής του σχολείου (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 

Γενικά, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο διευθυντής καλλιεργεί ενεργά ένα θετικό 

περιβάλλον, καθοδηγεί τον συλλογικό προγραμματισμό, αξιολογεί το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, προσπαθεί πάντοτε να έχει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για 

την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου, και γενικά 

προσπαθεί για τη συνεχή ανέλιξη και προσωπική επιμόρφωση του προσωπικού του 

σχολείου του (Πασιαρδής, 2004). 

 

 Ο διευθυντής λοιπόν, οφείλει να συνεργαστεί με το Σύλλογο Διδασκόντων 

και να ανακαλύψει τους τρόπους παρακίνησης των εκπαιδευτικών ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές επιθυμίες και 

ανάγκες τους (Σαΐτης, 2000; Σαΐτης, 2007; Σαΐτη & Σαΐτης, 2012; Καμπουρίδης, 

2002; Πασιαρδής, 2004). 

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι το θέμα της παρακίνησης των 

εκπαιδευτικών δεν έχει ερευνηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ αρκετά συχνά  

μελετάται ως μια μόνο παράμετρος σε συνάρτηση με την εργασιακή ικανοποίηση ή 

την επαγγελματική δυσαρέσκεια καθώς και τη δέσμευση στον οργανισμό. Επίσης, 

ενώ υπάρχει πληθώρα ερευνών σχετικά με τον ρόλο του διευθυντή, την 

επαγγελματική ανάπτυξη και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, δεν έχει ερευνηθεί 
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αρκετά η συσχέτιση της συμβολής της παρακίνησης του διευθυντή στην 

επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.  

Στόχος της παρούσας έρευνας σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, είναι να 

διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Δημοτικής Εκπαίδευσης του Νομού 

Πέλλας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη συμβολή της 

παρακίνησης του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. 

Συγκεκριμένα, επιχειρείται να διερευνηθεί κατά πρώτον, σε ποιο βαθμό οι διευθυντές 

της Δημοτικής (πρωτοβάθμιας) εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας ενθαρρύνουν και 

υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και κατά δεύτερον, 

εάν υπάρχει συσχέτιση και σε ποιο βαθμό, μεταξύ της παρακίνησης των διευθυντών 

και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.  

Η έρευνα αποτελείται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος. Το 

θεωρητικό μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται 

μια εννοιολογική προσέγγιση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, ενώ 

καταδεικνύονται η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της επαγγελματικής του 

ανάπτυξης στο σύγχρονο περιβάλλον. Εξετάζονται οι παράγοντες της επαγγελματικής 

ανάπτυξης, η σημασία της επιμόρφωσης, οι θετικές προεκτάσεις και διασυνδέσεις της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

προσεγγίζονται εννοιολογικά η παρακίνηση και η εκπαιδευτική ηγεσία. Γίνεται 

προσπάθεια διερεύνησης της παρακίνησης και των θεωριών της, καθώς και της 

έννοιας των κινήτρων. Εξετάζονται επίσης οι σύγχρονες προσεγγίσεις και τύποι 

ηγεσίας στην εκπαίδευση. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η διερεύνηση του ρόλου 

της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην επαγγελματική ανάπτυξη και την παρακίνηση του 

εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο. Διερευνώνται οι δεξιότητες του διευθυντή- 

ηγέτη σε συνάρτηση με την επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών. Ερευνώνται επίσης τα εμπόδια και οι δυσκολίες που συναντώνται στο 

σύγχρονο σχολείο σχετικά με την επιμόρφωση και την παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών. Επιπροσθέτως παρουσιάζονται συναφείς έρευνες που έχουν γίνει 

τόσο στο διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο. 

Το ερευνητικό μέρος αποτελείται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται αναφορά 

στη διεξαγωγή και το δείγμα της έρευνας, τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν, τη μεθοδολογική προσέγγιση , τη συλλογή και την επεξεργασία 
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των δεδομένων. Ακολουθεί η διεξοδική ανάλυση των δεδομένων με την περιγραφική 

και την επαγωγική στατιστική. και τα αποτελέσματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

ακολουθεί η συζήτηση όπου σχολιάζονται και ερμηνεύονται αυτά τα αποτελέσματα 

και γίνονται συσχετισμοί με τις θεωρίες και τα δεδομένα συναφών ερευνών. Στο 

τέλος παρατίθενται οι περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω 

διερεύνηση του θέματος.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Κεφάλαιο 1-Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

 

1.1. Διεθνείς πρωτοβουλίες για την επαγγελματική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού 

 

Tο επάγγελμα του εκπαιδευτικού και η ανάπτυξή του είναι θεμελιώδους και 

ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της ποιότητας στη μάθηση των μαθητών και 

κατά συνέπεια, στη βελτίωση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας 

(Σαΐτη & Σαΐτης, 2012; Desimone, Porter, Garet, Yoon, Birman, 2002.).  

 

H Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της επαγγελματικής 

ανάπτυξης μέσα σε μια κοινωνία της γνώσης που συνεχώς αναπτύσσεται και 

μεταβάλλεται, στο κείμενο για τις «Κοινές Ευρωπαϊκές Αρχές για την Επάρκεια και 

την πιστοποίηση των Εκπαιδευτικών» (European Commission, 2009) επισημαίνει την 

ανάγκη της ανάδειξης ικανών εκπαιδευτικών πρακτικών, έτσι ώστε να υποστηρίζεται 

σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, η επαγγελματική   

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία της εισαγωγής 

στη διδασκαλία καινοτόμων προσεγγίσεων από τους εκπαιδευτικούς, ως 

προσδοκώμενα αποτελέσματα της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, καθώς και η 

παρακολούθηση της επιστημονικής τους εξέλιξης.  

 

Ο Οργανισμός Οικονομίας Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) στο κείμενό 

του «Teachers matter» επισημαίνει την ανάγκη του προσανατολισμού σε 

αποτελεσματικότερες μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που 

εστιάζουν σε σαφώς διατυπωμένες προτεραιότητες και προωθούν τη διαρκή και 

βασισμένη στο σχολείο υποστήριξη προς τους εκπαιδευτικούς, επιτρέποντάς τους «να 

παρατηρήσουν, να δοκιμάσουν και να πειραματιστούν με νέες διδακτικές μεθόδους». 

(OECD, 2005). H σπουδαιότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

σε όλες τις φάσεις της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους, τονίζεται ιδιαίτερα στην 

«Πράσινη Βίβλο» (Green Paper on Teacher Education in Europe), το βιβλίο που 

εκπονήθηκε στο πλαίσιο του θεματικού δικτύου για την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και στο οποίο «εξετάζονται οι ρόλοι των εκπαιδευτικών 

και της εκπαίδευσής τους, αναφορικά με  τη δημιουργία μιας «Ευρώπης της γνώσης», 
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μετασχηματίζοντας τις ευρωπαϊκές κοινωνίες σε «κοινωνίες μάθησης» και 

βοηθώντας τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τόσο για οικονομική 

ευημερία όσο και για κοινωνική συνοχή». (Buchberger, Campos, Kallos & 

Stephenson, 2000).  

 

Σε κάθε περίπτωση, η επαγγελματική εξέλιξη αντιπροσωπεύει μια σημαντική 

επένδυση χρόνου από την πλευρά του δασκάλου και μια σημαντική οικονομική 

επένδυση εκ μέρους της σχολικής ή εκπαιδευτικής αρχής που την χρηματοδοτεί. Ως 

εκ τούτου, είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι παράγοντες που οδηγούν σε θετικά 

αποτελέσματα από την επαγγελματική εξέλιξη (Justi & van Driel, 2006) αν και ο 

προσδιορισμός αυτών των παραγόντων είναι δύσκολος, καθώς η εξέλιξή τους είναι 

μια διαδικασία «σύνθετη, απρόβλεπτη και εξαρτώμενη από τις προηγούμενες 

εμπειρίες, την προθυμία, τις ικανότητες, τις κοινωνικές συνθήκες και τη στήριξη από 

τους θεσμούς.» (Παπαπροκοπίου και Παπαδάκου, 2004).  

 

Συμπερασματικά, τόσο η πολιτεία όσο και η ευρύτερη κοινωνία για να 

αντεπεξέλθει επιτυχώς το σχολείο στις σύγχρονες απαιτήσεις, προσβλέπουν στον 

εκπαιδευτικό. Παρακάτω θα γίνει προσπάθεια ανάλυσης των λόγων (παραγόντων) για 

τους οποίους θεωρείται σημαντική η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και 

αποτελεί αναγκαιότητα για το σύγχρονο σχολείο.  

 

1.2.Εννοιολογική προσέγγιση 

 

Σύμφωνα με την Παπαναούμ (2010), η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια διαρκής 

διαδικασία μάθησης, μέσα από την οποία οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο αποκτούν τις 

αναγκαίες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και τις προσωπικές ιδιότητες 

και πεποιθήσεις που τους είναι απαραίτητες ώστε να ανταποκριθούν στον 

επαγγελματικό τους ρόλο. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο Heideman, 

επιχειρώντας μια εννοιολογική προσέγγιση του όρου, επεσήμανε ότι η επαγγελματική 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών δεν είναι απλά ένα ενημερωτικό στάδιο. Προϋποθέτει ότι 

οι εκπαιδευτικοί είναι δεκτικοί στην αλλαγή τόσο του τρόπου και των μεθόδων 

διδασκαλίας και μάθησης αλλά και της συμπεριφοράς τους, με απώτερο στόχο την 
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βελτίωση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων των μαθητών. Η επαγγελματική εξέλιξη 

των εκπαιδευτικών διασυνδέεται με «ατομικές, επαγγελματικές και οργανωτικές 

ανάγκες» (Heideman, 1990). Παρόμοια, σε μία εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση 

του ζητήματος η Villegas- Reimers (2003) καταδεικνύει πως η επαγγελματική 

ανάπτυξη είναι μια μακροπρόθεσμη εξελικτική διαδικασία που περιλαμβάνει 

διαφορετικά είδη ευκαιριών ανάπτυξης και εμπειριών που είναι συστηματικά 

προγραμματισμένες. Σύγχρονες έρευνες (Villegas-Reimers, 2003; Μπαγάκης, 2005), 

υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού αποτελεί μια 

σύνθετη διαδικασία η οποία, έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

(1) βασίζεται σε κονστρουκτιβιστικά μοντέλα, σύμφωνα με τα οποία ο εκπαιδευτικός 

θεωρείται ως ένα άτομο που μαθαίνει ενεργά, μέσω της αξιολόγησης, της 

παρατήρησης και της ανατροφοδότησης, ενώ παράλληλα εμπλέκεται σε 

συγκεκριμένα διδακτικά καθήκοντα 

(2) συντελείται μεσο/μακρο-πρόθεσμα και αναγνωρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί 

συσσωρεύουν εμπειρία και γνώση με την πάροδο του χρόνου 

(3) λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο εργασιακό πλαίσιο και σύμφωνα με τις 

καθημερινές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού 

(4) συνδέεται άμεσα με τις διαδικασίες αναμόρφωσης της σχολικής κουλτούρας 

(5) αποσκοπεί στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών να κατασκευάζουν νέες θεωρίες 

και παιδαγωγικές πρακτικές, 

(6) βασίζεται σημαντικά στη συνεργασία, συμπεριλαμβάνοντας ωστόσο την ατομική 

εργασία και τον προσωπικό προβληματισμό και  

(7) δύναται να λάβει διαφορετικές μορφές, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές 

ανάγκες του εκπαιδευτικού και τις αντίστοιχες πεποιθήσεις και σχολικές πρακτικές. 

 

1.3.Παράγοντες επαγγελματικής ανάπτυξης 

 

Οι σημαντικότεροι οργανωσιακοί παράγοντες για την αποτελεσματική 

επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι η ηγεσία του σχολείου, η σχολική 

κουλτούρα, το σχολικό κλίμα και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα: 

 Η ηγεσία του σχολείου 
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Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο διευθυντής καλλιεργεί ενεργά ένα θετικό 

περιβάλλον, καθοδηγεί τον συλλογικό προγραμματισμό, αξιολογεί το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, προσπαθεί πάντοτε να έχει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για 

την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου, και γενικά 

προσπαθεί για τη συνεχή ανέλιξη και προσωπική επιμόρφωση του προσωπικού του 

σχολείου του (Πασιαρδής, 2004). Άρα λοιπόν, ο διευθυντής μπορεί, λόγω των 

αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται από την πολιτεία, να επηρεάζει τη δομή, την 

κουλτούρα καθώς και την αποστολή του σχολείου (Υφαντή, 2000). Επιπροσθέτως, ο 

διευθυντής καλείται να διαχειριστεί μια σειρά αλλεπάλληλων μεταβολών, 

καταστάσεων και πιέσεων που συντελούνται στο παγκόσμιο κοινωνικό γίγνεσθαι, και 

έχουν άμεσο αντίκτυπο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Εύκολα γίνεται κατανοητή η 

σπουδαιότητα του ηγετικού του ρόλου, καθώς επαφίεται στην δική του ευθύνη η 

επαγγελματική μαθησιακή κουλτούρα του σχολείου. Η συμβολή του είναι 

καθοριστική για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, και μέσω αυτής, 

της προόδου του σχολείου, αφού η διαρκής και δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη 

εντός και εκτός της σχολικής τάξης, είναι άμεσα συνυφασμένη με την δυνατότητα 

των σχολείων να μπορούν να εξελίσσονται. (Day, 2003). Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Μπουραντάς (2012) η αποτελεσματική ηγετική και διοικητική 

συμπεριφορά του διευθυντή, που αποσκοπεί στο να «κερδίζει το σήμερα και να χτίζει 

το μέλλον», συνίσταται εκτός από τη διοίκηση και την υλοποίηση των διαφόρων 

έργων του, στην ανάπτυξη σχολικής κουλτούρας, την παρακίνηση και υποστήριξη 

των συνεργατών του με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, τη συνεχή βελτίωση 

και καινοτομικότητα. Επιπροσθέτως, για να ενισχυθεί ο επαγγελματισμός των 

εκπαιδευτικών, οι ηγέτες των σχολείων θα πρέπει να αντισταθούν στην υιοθέτηση 

ενός γραφειοκρατικού προσανατολισμού, επεκτείνοντας τη διακριτική ευχέρεια των 

εκπαιδευτικών στην άσκηση του έργου τους και την υιοθέτηση πρακτικών που 

οδηγούν σε ισχυρή εμπιστοσύνη μεταξύ των σχολικών ηγετών, των εκπαιδευτικών, 

και των γονέων.( Gumus, 2013).  

 Η σχολική κουλτούρα 

Πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί από τους ερευνητές προκειμένου να περιγράψουν τη 

σχολική κουλτούρα, γιατί είναι μια έννοια σύνθετη και πολυεπίπεδη. Γενικά, θα 

μπορούσε να περιγραφεί σαν ένα «υπόγειο ρεύμα» από κανόνες, αξίες, πεποιθήσεις, 

παραδόσεις και τελετουργίες που έχει οικοδομηθεί σε μια περίοδο κατά την οποία οι 
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άνθρωποι δουλεύουν μαζί, λύνουν προβλήματα, και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις 

(Peterson & Deal, 1998). Υπάρχουν διαφορετικά είδη κουλτούρας τα οποία επιδρούν 

με ποικίλους τρόπους στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Hargraves, 

1994). Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι να παρακινεί και να 

υποστηρίζει μια σχολική κουλτούρα που ενθαρρύνει τόσο τη μάθηση των μαθητών 

όσο και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Bredeson & Johansson, 

2000) έχοντας σαφείς στόχους και όραμα προσανατολισμένο στην διαρκή βελτίωση 

της μάθησης μαθητών και εκπαιδευτικών, εξασφαλίζοντας μια θετική κουλτούρα που 

να διασφαλίζει τις παραπάνω προϋποθέσεις. (Day, 2003). 

 

 Το σχολικό κλίμα  

Κάθε σχολική μονάδα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά το δικό της κλίμα το οποίο 

θα μπορούσε να οριστεί ως μια σειρά εσωτερικών χαρακτηριστικών που βοηθούν να 

ξεχωρίσει το ένα σχολείο από το άλλο (Πασιαρδή, 2001). Στο σχολικό κλίμα 

αποτυπώνεται η ποιότητα και ο χαρακτήρας του σχολείου, οι εμπειρίες και οι σχέσεις 

των ανθρώπων ενώ, ταυτόχρονα, περιλαμβάνει τους στόχους, τις μαθησιακές όσο και 

οργανωτικές παραμέτρους του σχολείου (Cohen, McCabe, Michelli, & Pickeral, 

2009), αποτελώντας βασικό στοιχείο της κουλτούρας του
1
.  

 

 Η επιμόρφωση 

Η επιμόρφωση είναι ένας στρατηγικής σημασίας θεσμός για την προσωπική, 

επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. 

(Μαυροειδής & Τύπας, 2001). Αποτελεί μια διαρκή, αδιάκοπη και φυσική διαδικασία 

επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών και η συνδρομή της 

πολιτείας είναι καθοριστική ως προς την εξασφάλιση του πλαισίου υλοποίηση της. 

Ακριβώς γι’ αυτό, εντάσσεται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και ανάπτυξης 

πολιτικών δια βίου παιδείας. (Μαυρογιώργος, 1996). Η επιμόρφωση των 

                                                             
1
Οι Haynes, Emmons & Ben-Avie. (1997) υποστηρίζουν ότι τα συστατικά ενός θετικού υγιούς  

κλίματος είναι: τα ανάλογα κίνητρα των μαθητών για μάθηση,το επίπεδο των αλληλεπιδράσεων, η 

εμπιστοσύνη και ο σεβασμός της σχολικής κοινότητας, η αφοσίωση του προσωπικού που θα 

αποσκοπεί στην ακαδημαϊκή επιτυχία του παιδιού και ο ρόλος του διευθυντή  
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εκπαιδευτικών συνδέεται με την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την δια βίου 

μάθηση
2

 από την ευρωπαϊκή πολική, ενώ έχει καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο σαν ένας από τους δεκαέξι δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης. Άρα 

λοιπόν, «η επιμόρφωση στοχεύει στην επιπλέον μόρφωση που μπορεί να πάρει ένας 

εκπαιδευτικός, ώστε να διευρύνει, να συμπληρώσει, να επικαιροποιήσει και να 

βελτιώσει τις εμπειρίες, γνώσεις, πρακτικές, δεξιότητες, στάσεις και ικανότητές του 

μέσα από θεσμοθετημένες και οργανωμένες διαδικασίες». (Παπαπροκοπίου, όπως 

αναφ. στο Μπαγάκης, 2005). Σύμφωνα με τον Ανδρέου (1992), στόχος της 

επιμόρφωσης είναι η διαρκής ενημέρωση και υποστήριξη της επαγγελματικής και 

ατομικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών του σχολικού οργανισμού, έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι ανάγκες που σχετίζονται με τη βελτίωση του επιπέδου της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση την αύξηση της αποτελεσματικότητας 

του σχολικού συστήματος. Εμπειρική έρευνα του Τμήματος Επιστημών της 

Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί 

αναζητούν στην επιμόρφωση την επαγγελματική τους ανάπτυξη, η οποία σχετίζεται 

κυρίως με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης στο διδακτικό 

τους έργο. (Φώκιαλη, Κουρουτσίδου, Λέφας, 2005). 

 

1.4. Η σημασία της επιμόρφωσης 

Αφού οι σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες απαιτούν εκπαιδευτικούς καλύτερα 

καταρτισμένους και ενημερωμένους για τις εξελίξεις στο διδακτικό τους αντικείμενο, 

γίνεται κατανοητό ότι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, σχετίζεται άμεσα 

με τη συνεχή εξέλιξη των εκπαιδευτικών (Παπαπροκοπίου, 2005), με την οποία είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη η επιμόρφωση ή ενδοϋπηρεσιακή ή συνεχιζόμενη (δια βίου) 

εκπαίδευση (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Εξάλλου, «η επιμόρφωση μπορεί να 

αντιμετωπίζεται και ως αντικείμενο εκπαιδευτικών αλλαγών αλλά και ως μοχλός 

εισαγωγής εκπαιδευτικών αλλαγών». (Μαυρογιώργος,2005). Η σημασία της 

επιμόρφωσης αναγνωρίζεται από την ευρωπαϊκή επιτροπή, αφού καθορίζει ότι είναι 

επιτακτική ανάγκη η συνεχής κατάρτιση και ενημέρωση των γνώσεων των 

                                                             
2
Ως δια βίου μάθηση ορίζεται μια σκόπιμη μαθησιακή δραστηριότητα που αποσκοπεί στην προσωπική 

ανάπτυξη και τη βελτίωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ατόμου και που 

πραγματοποιείται σε συνεχή βάση. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος «δια βίου 

κατάρτιση», που όμως αναφέρεται στη δια βίου μάθηση που στοχεύει στη βελτίωση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που συνδέονται άμεσα με την άσκηση ενός επαγγέλματος (Βαξεβανίδου, 

Ρεκλείτης, 2012 σ.233). 
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εκπαιδευτικών, σε μια εκπαίδευση με ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες όπου 

ανακύπτουν συνεχώς νέες προκλήσεις. (European Commission, 2017). Οι διεθνείς 

εξελίξεις λοιπόν συνδέουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με την επαγγελματική 

τους ανάπτυξη, καθώς ο ρόλος του σχολείου είναι πολυσύνθετος, αφού : 

 Διδάσκει (γενική μόρφωση/εξειδίκευση) 

 Διαπαιδαγωγεί (παραδεδομένες αξίες/κριτική και ενεργό στάση απέναντι στα 

σύγχρονα θέματα)  

 Αντισταθμίζει τις κοινωνικές ανισότητες 

Στη σύγχρονη εποχή, οι τρεις αυτές ζωτικές λειτουργίες του σχολείου έχουν 

καταστεί ιδιαίτερα απαιτητικές, λόγω της παγκοσμιοποίησης και της 

πολυπολιτισμικότητας. Για να μπορέσει λοιπόν να ανταποκριθεί «το σχολείο στις 

απαιτήσεις ενός τέτοιου περιβάλλοντος, πρέπει να αξιοποιήσει τα μέσα που 

προσφέρει η τεχνολογία και η δια βίου μάθηση. (Παπαναούμ, 2005). Απαιτείται 

δηλαδή αναδιοργάνωση των μεθόδων και μέσων διδασκαλίας, αλλά και διεύρυνση 

της σημασίας του σχολείου, αφού οδηγούμαστε σταδιακά από την 

ετεροκαθοδηγούμενη μόρφωση στην αυτομόρφωση, μέσα από ένα δίκτυο 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. (Παπαναούμ, 2005).  

 

1.5.Θετικές προεκτάσεις και διασυνδέσεις της επαγγελματικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών 

Από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, προκύπτει ότι η επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, διασυνδέεται με τα παρακάτω: 

α) ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας: Η επαγγελματική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού συνδέεται άμεσα με την έννοια της επαγγελματικής ταυτότητας. 

Συγκεκριμένα, η επαγγελματική ταυτότητα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί καθορίζουν τον εαυτό τους και τους άλλους, πρόκειται δηλαδή για μία 

εννοιολογική κατασκευή του επαγγελματικού «εγώ», η οποία εξελίσσεται κατά τη 

διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και μπορεί να επηρεάζεται από τη 

σχολική κουλτούρα, τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και το πολιτισμικό πλαίσιο 

(Chong & Low, 2009). Οι ερευνητές συμφωνούν ότι η επαγγελματική ταυτότητα των 

εκπαιδευτικών δεν είναι σταθερή ούτε επιβάλλεται, αλλά διαμορφώνεται μέσω ενός 
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πλούσιου και περίπλοκου συνόλου πρακτικών. Αυτός ο πλούτος και η 

πολυπλοκότητα πρέπει να καλλιεργούνται και να αναπτύσσονται σε συνθήκες όπου 

υπάρχει σεβασμός, αμοιβαιότητα και επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, συλλογικά. (Chong και Low, 2009). Σύμφωνα με 

τον Reio ( 2005), παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα εργαλεία μάθησης, 

με μια διαρκή και συντονισμένη διαδικασία, τους δίνεται η δυνατότητα να 

ενισχύσουν το γνωστικό και το διδακτικό τους υπόβαθρο, να διαμορφώσουν μια 

θετική προσωπική και επαγγελματική ταυτότητα, ενώ την ίδια στιγμή, να μειώσουν 

τα αρνητικά αισθήματα και τις συναισθηματικές αντιδράσεις που προκαλούνται από 

την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος. Η 

επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής του σταδιοδρομίας και περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις φάσεις: α) 

αρχική επιλογή και βασική εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις σχολές 

εκπαίδευσής τους, β) επαγγελματική ενσωμάτωση και θητεία. Είναι η βασική φάση 

εξασκήσεως του διδακτικού έργου και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νοείται σε αυτό το στάδιο της σταδιοδρομίας τους, γ) 

αποχώρηση από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

 

β) ενίσχυση του επαγγελματισμού: Αρκετοί θεωρητικοί και ερευνητές 

επισημαίνουν τη στενή σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική ανάπτυξη και τον 

επαγγελματισμό (Professionalism) (Day & Sacks, 2004) γιατί όπως χαρακτηριστικά 

επισημαίνεται, η συμπεριφορά και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία, 

απαιτεί μια δια βίου αφοσίωση στη μάθηση, τόσο με την υποστήριξη του σχολείου 

(οργανισμού) όσο και χωρίς αυτήν. (Day, 2003). H έννοια του επαγγελματισμού 

αφορά «τη στάση και τη συμπεριφορά ενός ατόμου απέναντι στο επάγγελμά του, 

δηλαδή το συμπεριφορικό προσανατολισμό του έναντι των εργασιακών του 

καθηκόντων» (Boyt, Lusch & Naylor, 2001, σελ. 322). Είναι δηλαδή ένα προσωπικό 

χαρακτηριστικό, που εκφράζεται ταυτόχρονα ως στάση και ως προσέγγιση στην 

επαγγελματική δραστηριότητα, με κύρια χαρακτηριστικά την εξειδίκευση της 

γνώσης, την επιδεξιότητα, την κρίση, την ακεραιότητα ήθους, την υπευθυνότητα, την 

διάθεση κοινωνικής προσφοράς και την αποτελεσματικότητα. (Ματσαγγούρας, 2005, 

όπως αναφέρεται στο Μπαγάκης, 2005). Ο επαγγελματισμός αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι ο 
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επαγγελματισμός προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός είναι εστιασμένος στην ανάληψη 

των σημαντικότερων πρωτοβουλιών για τον καθορισμό της φύσης και του 

περιεχομένου της εργασίας του (Evans, 2008). Ο Jon Nixon και οι συνεργάτες του 

διαπίστωσαν ότι από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, νέες αξίες σηματοδοτούν 

τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών (νέο επαγγελματισμός), όπως η 

συναδελφικότητα, η διαπραγμάτευση, ο συντονισμός και η συνεργασία με τους 

γονείς. (Nixon, Martin, McKeowen, Ranson, 1997) . Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί 

θέτουν στόχους και αναπτύσσουν δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυση της 

διδασκαλίας και της μάθησης τόσο των μαθητών, όσο και των ίδιων των 

εκπαιδευτικών. (D. Hargreaves, 1994). Σημαντική επίσης διάσταση στον 

επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού διαδραματίζει ο διευθυντής του σχολείου, ιδίως 

σε περιόδους αστάθειας και αλλαγών. Η επιρροή που ασκείται από το διευθυντή 

μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, άμεση ή έμμεση και σχετίζεται με θέματα 

εργασιακής ικανοποίησης, κινητικότητας, καθήκοντος, σχολικών πρακτικών κ.λπ. 

(Dayκ.α., 2004). 

 

γ)ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας ή αυτοεπάρκειας του εκπαιδευτικού: 

Ένας ακόμα λόγος που υποστηρίζει την σπουδαιότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης 

του εκπαιδευτικού, είναι ότι ενισχύει την αυτοαποτελεσματικότητα, ή αυτοεπάρκειά 

του (teacher’s efficacy belief), δηλαδή την πεποίθηση που έχει ο εκπαιδευτικός ότι 

μπορεί να φέρει σε πέρας επιθυμητά αποτελέσματα στη μάθηση και την εμπλοκή των 

μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία . Αυτή η πεποίθηση επιδρά αποτελεσματικά 

στην επιτυχία, στην παρακίνηση και στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών στην τάξη, 

στην προσπάθεια που καταβάλλουν, τη διάθεση να πειραματιστούν και να 

οργανώσουν νέες μεθόδους, τον ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και 

τη δέσμευση στο επάγγελμα (Tschannen-Moran, M.& Woolfolk Hoy, A., 1998, 

σ.223). Οι πεποιθήσεις επάρκειας επηρεάζουν το είδος των δραστηριοτήτων καθώς 

και το περιβάλλον που επιλέγουν οι άνθρωποι, καθώς αυτοί αναλαμβάνουν στόχους 

και δραστηριότητες στις οποίες θεωρούν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν. Οι 

άνθρωποι που έχουν ισχυρή πεποίθηση για τις ικανότητές τους προσεγγίζουν τα 

δύσκολα έργα σαν προκλήσεις και όχι σαν απειλές , επιμένουν παρά τις δυσκολίες 

και τα εμπόδια στους στόχους τους, επανέρχονται γρήγορα παρά τις αποτυχίες και 

θεωρούν ότι μπορούν να διατηρούν τον έλεγχο σε δύσκολες καταστάσεις . (Bandura, 
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1997). Οι πεποιθήσεις επάρκειας είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τις επιλογές 

προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. (Bandura,1994). Διότι  η πεποίθηση του 

εκπαιδευτικού ότι κατέχει το διδακτικό αντικείμενο  σε υψηλό επίπεδο,  ότι έχει στη 

φαρέτρα του ένα πλούσιο ρεπερτόριο με παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ότι  γνωρίζει 

τις πιθανές δυσκολίες που θα συναντήσουν οι μαθητές , αποτελεί βασικό συντελεστή 

για την οικοδόμηση του αισθήματος ότι μπορεί να διδάξει το θέμα με επάρκεια. Η 

επιβεβαίωση της ικανότητάς του αυτής οικοδομείται μέσα από καθιερωμένα 

κοινωνικά πρότυπα, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, την επαγγελματική 

ανάπτυξη ή την αναγνώριση από τους συναδέλφους. (Bandura,1997). 

 

δ)ενίσχυση της επαγγελματικής ικανοποίησης: Η μελέτη του φαινομένου της 

επαγγελματικής ικανοποίησης αποτελεί αντικείμενο έρευνας της Οργανωσιακής 

Ψυχολογίας, καθώς έχει συνδεθεί με το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για υψηλή 

αποδοτικότητα, σταθερότητα και ικανοποίηση του εργατικού δυναμικού 

(Κουστέλιος, 1996). Θεωρείται ότι υπάρχει άμεσος συσχετισμός της ικανοποίησης 

των εργαζομένων με την αύξηση ή τη μείωση της αποδοτικότητά τους και κατ’ 

επέκταση της παραγωγικότητας τους (Δημητρόπουλος, 1998; Κάντας, 1998). Η 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι βασική συνιστώσα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού ο βαθμός της επαγγελματικής ικανοποίησης κάθε 

ατόμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την αποδοτικότητα , τη δημιουργικότητα, την 

ψυχική και την κοινωνική ευημερία του ίδιου αλλά και του κοινωνικού του 

περίγυρου. Η ψυχολογική σχέση των εκπαιδευτικών με το επάγγελμά τους επιδρά 

άμεσα στις σχέσεις τους με τους μαθητές και αποκτά εντελώς νέες διαστάσεις που 

αφορούν στην εκπαιδευτική τους ζωή, στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και στην 

αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος (Κάντας, 1998; ∆ηµητρόπουλος, 

1998). Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου, αποτελεί η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων. Αντίστοιχη έρευνα της Saiti (2007) έδειξε ότι επτά σημαντικοί παράγοντες 

επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών που συσχετίζονται 

με το ρόλο του διευθυντή και το σχολικό κλίμα, με τις δυνατότητες προώθησης και τα 

οφέλη από την εργασία των εκπαιδευτικών, με την αναγνώριση των προσπαθειών 

των δασκάλων και τη διοικητική οργάνωση της εκπαίδευσης, με την αμοιβή των 

εκπαιδευτικών, με τη γενική οργάνωση του σχολείου, με τα συναισθήματα των 
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δασκάλων για τη δουλειά τους και τέλος  τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

Παράλληλα, δίνεται σημασία στο βαθμό υπευθυνότητας και πρωτοβουλίας των 

εκπαιδευτικών ώστε να επωμισθούν τις αναγκαίες ευθύνες αλλά και να 

προσπαθήσουν προθυμότερα για την επίτευξη των στόχων (Παπαναούμ 1995; 

Χρονοπούλου, 2012).  

 

ε)ενίσχυση της απόδοσης στο έργο: Η σχέση της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών και της απόδοσης στο έργο, επιβεβαιώνεται από έρευνες που 

αναφέρουν ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η επαγγελματική γνώση των εκπαιδευτικών, 

τόσο αυξάνεται το επίπεδο της επίδοσης των μαθητών. (National Commission on 

teaching and America’s Future, 2003). Η άποψη αυτή υποστηρίζεται και από τους 

Borko & Putnam (1995) που επισημαίνουν ότι η βελτίωση των εκπαιδευτικών 

πρακτικών συντελεί στην αλλαγή των μεθόδων διδασκαλίας και αυτές με τη σειρά 

τους στην αποτελεσματική μάθηση των μαθητών. Οι Tang & Choi ( 2009) καθώς και 

οι Υφαντή & Βοζαΐτης (2009)συμφωνούν ότι η ποιότητα του διδακτικού δυναμικού 

του σχολικού οργανισμού αλληλεπιδρά στην ποιότητα της εκπαίδευσης. 

Εκπαιδευτικά συστήματα σε διάφορες χώρες του κόσμου, επενδύουν στη διαρκή 

επαγγελματική ανάπτυξη στοχεύοντας στην ενίσχυση της ποιότητας του διδακτικού 

δυναμικού. Άρα λοιπόν, ένα εκπαιδευτικό δυναμικό με περισσότερες δεξιότητες , που 

είναι ευέλικτο στις τεχνικές διδασκαλίας και έχει βαθύτερη γνώση της διδακτέας 

ύλης, είναι βέβαιο, ότι θα οδηγηθεί στην αύξηση των ευκαιριών μάθησης των 

μαθητών, με συνέπεια την βελτίωση των επιδόσεών τους. (Hargreaves and Fullan, 

1995). 

 

στ) ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών: O σκοπός της επαγγελματικής 

ανάπτυξης είναι η ενίσχυση του ατόμου, αλλά και η συλλογική πρακτική (Bredeson, 

2002). Η Nias και οι συνεργάτες της (1989) περιγράφουν τη νοοτροπία συνεργασίας 

των εκπαιδευτικών σαν μια κατάσταση στην οποία υπάρχει αμεσότητα και 

εμπιστοσύνη στις σχέσεις τους, ενώ σε καθημερινή σχεδόν βάση οι εκπαιδευτικοί 

αλληλοβοηθιούνται και υποστηρίζονται. Οι νοοτροπίες συνεργασίας δεν έχουν 

τυπική οργάνωση, ούτε γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά. Είναι βασικά και θεμελιώδη 

στοιχεία της εργασιακής ζωής που ενυπάρχουν στην καθημερινότητα των 
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εκπαιδευτικών. Η ανάγκη για δημιουργία νοοτροπίας συνεργασίας είναι επιτακτική 

στο σύγχρονο σχολείο, καθώς έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις για διδασκαλία και 

υποστήριξη των μαθητών από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, τόσο με την 

ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο τυπικό σχολείο, όσο και 

με την εισαγωγή νέων διδακτικών αντικειμένων, όπως οι νέες τεχνολογίες, οι ξένες 

γλώσσες και τα καλλιτεχνικά μαθήματα (μουσική, εικαστικά, θεατρολογία). Είναι 

λοιπόν φανερό ότι το έργο των εκπαιδευτικών στο σημερινό σχολείο είναι 

περισσότερο απαιτητικό και πολύπλοκο από ποτέ. (Nias, Southworth & Yeomans, 

1989) .Επιπροσθέτως, οι Hargreaves και Fullan (1995) καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι για την ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών του σχολείου, η εξέλιξη 

των εκπαιδευτικών πρέπει να επανασυνδεθεί με την εξέλιξη του αναλυτικού 

προγράμματος, έτσι ώστε να εξευρεθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να αναπτυχθεί ένα 

ευρύ και βασικό πεδίο συνεργασίας. 

 

ζ)ενίσχυση της καινοτομίας:O όρος καινοτομία προσεγγίζεται από τους ερευνητές 

σαν μια σύνθετη, πολύπλοκη και μακροχρόνια διαδικασία που έχει σαν αποτέλεσμα 

την τροποποίηση στοιχείων του οργανισμού, είτε μερικά, είτε ριζικά. Οι Armstrong & 

Stephens (2005) συμφωνούν ότι καινοτομία μπορεί να θεωρηθεί η εισαγωγή ενός 

οποιουδήποτε καινούριου στοιχείου στον οργανισμό που παρεκκλίνει από τα 

παραδοσιακά στοιχεία του, αλλά  συντελεί στην ποιοτική αναβάθμιση και στην 

πρόοδο του οργανισμού. Τις τελευταίες δεκαετίες, σε πολλές χώρες του κόσμου 

προωθείται η καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς, έχει αναγνωριστεί ως 

ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών συστημάτων και των σχολικών 

μονάδων. Η καινοτομία αποτελεί «κάθε ευρύτερης έκτασης παρέμβαση στην 

εκπαίδευση που στηρίζεται σε πρωτοπόρες, σε πρωτότυπες παιδαγωγικές αρχές και 

ιδέες, οι οποίες εφαρμοζόμενες επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη νοοτροπία, στις 

πρακτικές, στους ρόλους και στην γενικότερη κουλτούρα του σχολείου» 

(Ματσαγγούρας, 2011). Στην «Πράσινη Βίβλο» τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συνεχής 

επαγγελματική ανάπτυξη πρέπει να συνδεθεί με την εκπαιδευτική καινοτομία (π.χ. 

την ανάπτυξη και τη βελτίωση του σχολείου) και την εκπαιδευτική έρευνα. 

(Buchberger κ.α., 2000). Η υψηλής ποιότητας επαγγελματική ανάπτυξη επιτρέπει 

στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν περαιτέρω εξειδίκευση στο διδακτικό τους 

αντικείμενο, σε στρατηγικές διδασκαλίας, στη χρήση νέων τεχνολογιών και σε άλλα 
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βασικά στοιχεία , που οδηγούν σε  μια  υψηλού επιπέδου διδασκαλία. (Bredeson, 

2002). 

Δεν υπάρχει αμφιβολία λοιπόν για τις θετικές προεκτάσεις και διασυνδέσεις της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Όπως επίσης, ότι οι ηγέτες των 

σχολείων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ικανότητα των εκπαιδευτικών να 

υιοθετήσουν επαγγελματική «συμπεριφορά» στις αίθουσες διδασκαλίας. 

Οπωσδήποτε, είναι σημαντικό οι ηγέτες των σχολείων να υποστηρίζουν και να 

ενθαρρύνουν την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών (Goldsmith, Doerr & 

Lewis, 2014). Αφού ο άνθρωπος ομολογουμένως αποτελεί το «πιο σημαντικό 

κεφάλαιο» σε έναν οργανισμό, η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων του 

εκπαιδευτικού οργανισμού θεωρείται ως μία «ευθύνη του εκπαιδευτικού οργανισμού 

απέναντι στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς, την Πολιτεία αλλά και την 

ευρύτερη κοινωνία» καθώς υπάρχει επιβεβλημένη η ανάγκη στην Ελλάδα «να 

ξεκλειδώσουμε τη δυναμική των ανθρώπων». ( Μπρίνια, 2008). 

 

 

Κεφάλαιο 2- Παρακίνηση εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτική ηγεσία 

2.1.Παρακίνηση 

2.1.1. Ορισμός της παρακίνησης 

 

Με τον όρο παρακίνηση (motivation) νοείται η προθυμία ενός μέλους του 

οργανισμού να καταβάλλει προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού 

(Χατζηπαντελή, 1999). Η παρακίνηση έχει αναχθεί στο πιο αμφιλεγόμενο και συνάμα 

πολυσυζητημένο ζήτημα στην Οργανωσιακή Ψυχολογία, καθώς έχουν διατυπωθεί 

πολυάριθμες και συχνά αντίθετες μεταξύ τους θεωρίες. Το μεγάλο ενδιαφέρον των 

ερευνητών για την παρακίνηση εξηγείται από το γεγονός ότι είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την απόδοση, καθώς η παρακίνηση θεωρείται η πιο κρίσιμη από τις 

τρεις βασικές παραμέτρους της απόδοσης (οι άλλες δύο είναι οι εργασιακές ρυθμίσεις 

και η ικανότητα, δηλαδή οι γνώσεις και δεξιότητες του εργαζομένου). 
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(Χατζηπαντελή, 1999). Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2002) η εσωτερική διαδικασία 

που συνδέεται άμεσα με την έννοια της εργασιακής ικανοποίησης διαμέσου της 

επίτευξης των στόχων του οργανισμού, καλείται παρακίνηση. Συναφής είναι και ο 

ορισμός του Atkinson ( 1964) που ορίζει την παρακίνηση σαν μια εσωτερική δύναμη 

που δρα καθοδηγητικά και κατευθύνει την ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζοντας το 

σθένος και την επιμονή προς μια πράξη. Οι Everard & Morris ( 1999) συμφωνούν ότι 

η παρακίνηση είναι η « επίτευξη αποτελέσματος μέσω ανθρώπων» ή « να παίρνουμε 

το καλύτερο από τους ανθρώπους». Ενώ οι Maehr & Braskamp (1986) δίνουν 

έμφαση στην έννοια της παρακίνησης ως διαδικασίας που σχετίζεται με την τάση των 

ανθρώπων να διαθέτουν εθελοντικά και σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, τους 

πόρους που κατέχουν, δηλαδή το χρόνο, την ενέργεια ή το ταλέντο τους. Οι 

ερευνητές συμφωνούν ότι το κίνητρο ( motive ) αποτελεί κεντρική έννοια του όρου 

«παρακίνηση». Οι Berelson & Steiner ( όπ. αναφ. στο Μπουραντάς, 2002:250) 

ορίζουν την έννοια του κινήτρου ως « μια εσωτερική κατάσταση που ενεργοποιεί, 

δραστηριοποιεί ή κινεί και που κατευθύνει τη συμπεριφορά προς τους στόχους».  

Η "ενδυνάμωση (empowerment) του εκπαιδευτικού" έχει γίνει ένας δημοφιλής 

όρος ευρέως γνωστός σε πολλές σχετικές με την αναδιάρθρωση του σχολείου 

συζητήσεις και αναφέρεται στην πιο σύγχρονη θεωρία παρακίνησης.  Οι Short, Greer 

και Melvin (1994),όπως αναφ. στους Bogler, & Somech, (2004) την ορίζουν σαν μια 

διαδικασία με την οποία οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αναπτύσσουν την ικανότητα 

να αναλαμβάνουν την δική τους ανάπτυξη και να επιλύουν τα δικά τους προβλήματα. 

Είναι δηλαδή η πεποίθηση των ατόμων ότι κατέχουν τις απαραίτητες ικανότητες και 

γνώσεις που απαιτούνται για να βελτιώσουν την κατάσταση στην οποία λειτουργούν. 

Οι Short και Rinehart (1992) εκτιμούν ότι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 

περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων, την επαγγελματική ανάπτυξη, τη θέση, την αυτο-

αποτελεσματικότητα, την αυτονομία και τον αντίκτυπο
3
.  

                                                             
3  Η λήψη αποφάσεων αναφέρεται στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε κρίσιμες αποφάσεις. Η 

επαγγελματική ανάπτυξη αναφέρεται στην αντίληψη των εκπαιδευτικών ότι το σχολείο τους παρέχει 

ευκαιρίες για εξέλιξη και επαγγελματική ανάπτυξη. Η θέση αναφέρεται στον επαγγελματικό σεβασμό 

και το θαυμασμό που οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι προσλαμβάνουν από τους συναδέλφους 

τους. Η αυτο-αποτελεσματικότητα αποτελεί την αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευτικοί ότι διαθέτουν 

τις δεξιότητες και την ικανότητα να φέρουν εις πέρας το έργο τους στην τάξη. Η αυτονομία επιτρέπει 

τους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται ελεύθεροι να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό 
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Οι ερευνητές Houghton & Yoho (2005), εισάγουν τον όρο της ψυχολογικής 

ενδυνάμωσης, εκτιμώντας ότι οι παραπάνω διαστάσεις συνδυάζονται σε έναν 

προσθετικό τρόπο, έτσι ώστε ένα άτομο που στερείται μιας διάστασης, να αποκομίσει 

λιγότερες γνώσεις ενδυνάμωσης, παρά καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι η ψυχολογική 

ενδυνάμωση είναι μια συνεχής μεταβλητή που προκαλεί τα άτομα να αγωνιστούν και 

να αισθάνονται ικανά να διαμορφώνουν τους ρόλους εργασίας και τα εργασιακά τους 

περιβάλλοντα. Ένα ενδυναμωμένο άτομο έχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να 

ενεργήσει ή να βελτιωθεί με θετικό τρόπο. Μέσω της ενδυνάμωσης οι εκπαιδευτικοί 

αναπτύσσουν τις δικές τους ικανότητες, ανακαλύπτουν τις δυνατότητες αλλά και τους 

περιορισμούς τους (Balyer, Özcan, & Yildiz, 2017). Σε σχέση με την εκπαίδευση, η 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών συσχετίζεται με τα κίνητρα και παρέχει στους 

εκπαιδευτικούς τη γνώση για τον εαυτό τους και τους συναδέλφους τους, έτσι ώστε 

να ενισχυθεί η συνεργασία των μαθητών (Dee, Henkin, & Duemer, 2002 όπως αναφ. 

στους Balyer κ.α.,2017).Σύμφωνα με τους Bogler και Somech (2004), υπάρχει ένας 

συσχετισμός μεταξύ της ενδυνάμωσης του δασκάλου και της επιτυχίας των μαθητών. 

Επιπλέον, οι Kirby, Wilmperberg και Keaster (1992) τονίζουν ότι η ενδυνάμωση 

επηρεάζεται από την ποιότητα των εκπαιδευτικών, το υπόβαθρο, την προσωπικότητα 

και τις προσδοκίες τους καθώς και από τα εφαρμοσμένα προγράμματα του σχολείου.  

 

2.1.2. Θεωρίες παρακίνησης 

Οι θεωρίες της παρακίνησης συνδέονται με τη λειτουργία της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού που έχει σαν πρωτεύοντα σκοπό την υλοποίηση των στόχων 

του οργανισμού μέσω του επηρεασμού και της κατεύθυνσης της εργασιακής 

συμπεριφοράς των εργαζομένων. Οι θεωρίες αυτές εξετάζουν το φαινόμενο της 

παρακίνησης και προτείνουν ερμηνείες για τα αίτια που οδηγούν στην προθυμία των 

εργαζομένων ή για τη διαδικασία μέσα από την οποία αναπτύσσεται η προθυμία της 

συνεισφοράς που έχει οριστεί ως παρακίνηση. (Χατζηπαντελή, 1999). Στη σύγχρονη 

                                                                                                                                                                              
τους περιβάλλον. Ο αντίκτυπος αναφέρεται στην αντίληψη των εκπαιδευτικών, ότι μπορούν να 

επιδράσουν και να επηρεάσουν τη σχολική ζωή. (Short & Rinehart, 1992). 
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Διοικητική Επιστήμη οι θεωρίες αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο και μπορούν να 

διακριθούν σε δύο κατηγορίες :  

α) Οι θεωρίες περιεχομένου περιλαμβάνουν αυτές που δίνουν έμφαση στο 

περιεχόμενο και στο είδος των κινήτρων που καταφέρνουν να ενεργοποιήσουν τους 

εργαζομένους και να τους παρωθήσουν σε συγκεκριμένη συμπεριφορά, όπως είναι οι 

θεωρίες των Maslow, Herzberg, McGregor και ΜcClelland. 

β) Οι θεωρίες των διαδικασιών περιλαμβάνουν αυτές που δίνουν έμφαση στις 

διαδικασίες που ωθούν τους εργαζομένους να συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο 

τρόπο, όπως είναι οι θεωρίες των Vroom, Porter & Lawrel, Locke και Adams. 

(Silverthorne, 2005). 

 

2.1.2.1. Θεωρίες που εστιάζουν στη φύση της παρακίνησης 

 

 Η θεωρία της Ιεράρχησης των Αναγκών του Maslow (1954) 

OAbrahamMaslow όρισε ότι οι άνθρωποι παρακινούνται από τις ανάγκες τους, τις 

οποίες κατέταξε σε πέντε βασικές κατηγορίες: α) φυσιολογικές (τροφή, νερό, 

οξυγόνο, ικανοποίηση γενετήσιας ορμής), β) ασφάλειας και σταθερότητας που 

περιλαμβάνουν τις ανάγκες για προστασία από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και 

σιγουριάς για το μέλλον, γ) κοινωνικές ανάγκες που περιλαμβάνουν ανάγκες για 

συντροφικότητα, αγάπη, στοργή, φιλία, αίσθηση ότι το άτομο είναι αποδεκτό από την 

ομάδα που ανήκει, 

δ)ανάγκες αναγνώρισης που περιλαμβάνουν την ανάγκη για εκτίμηση και 

αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμό, αναγνώριση και κοινωνική θέση και ε) 

αυτοπραγμάτωσης ή ολοκλήρωσης που περιλαμβάνουν τις ανάγκες για ανάπτυξη, 

επιτυχία και εξέλιξη. 

Η θεωρία του Maslow διαφοροποιείται από τις άλλες θεωρίες διαμόρφωσης 

κινήτρων καθώς δεν εξετάζει τα κίνητρα του ανθρώπου ξεχωριστά, ή με βάση μια 

σειρά ανεξάρτητων παρορμήσεων. Ο ερευνητής εξετάζει τις ανθρώπινες ανάγκες σε 

συνάρτηση πάντα με τις άλλες ανάγκες, που ταξινομούνται και κλιμακώνονται με 

σειρά προτεραιότητας, στηρίζοντας τη θεωρία του στο αξίωμα ότι οι «άνθρωποι 

υποκινούνται ή παρωθούνται στο χώρο εργασίας τους από την επιθυμία που έχουν να 

ικανοποιήσουν μια σειρά από εσωτερικές ανάγκες». (Ζαβλανός, 2000). Όπως ο ίδιος 

ο Maslow υποστηρίζει, για να εμφανιστεί μια κατηγορία αναγκών και να 

λειτουργήσει σαν κίνητρο, πρέπει να έχει ικανοποιηθεί έστω και λίγο το αμέσως 
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κατώτερο επίπεδο. Αυτό συμβαίνει γιατί αφού ικανοποιηθεί μια ανάγκη, η δύναμή 

της να λειτουργεί ως κίνητρο μειώνεται, εκτός από την ανάγκη για αυτοπραγμάτωση, 

που δεν καλύπτεται ποτέ. Όσο οι άνθρωποι κινούνται προς τις ανώτερες ανάγκες, 

τόσο επιτυγχάνεται η ψυχολογική ωρίμανση. (Χατζηπαντελή, 1999).  

 

Εικόνα 1. Η πυραμίδα του Maslow 

Πηγή: διαδίκτυο (http://www.mixanitouxronou.gr) 
 

Η θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών έχει εφαρμογή στο χώρο εργασίας των 

οργανισμών και μπορεί να χρησιμεύσει σαν οδηγός στις σχέσεις του διευθυντή με 

τους υφισταμένους του, καθώς αυτός οφείλει να προσπαθήσει να αντιληφθεί την 

κυρίαρχη ανάγκη που τείνει να ικανοποιήσει καθένας από αυτούς, έτσι ώστε να 

στρέψει σ’ αυτήν όλες τις δυνάμεις παρώθησης, προκειμένου να ικανοποιηθεί. 

Επιπροσθέτως, η ύπαρξη μιας κυρίαρχης ανάγκης στα άτομα επιτρέπει στον 

μάνατζερ/διευθυντή να «αιτιολογήσει, να εξηγήσει και να προβλέψει τη συμπεριφορά 

των υφισταμένων του». (Ζαβλανός, 2000).  

Αν και ο ίδιος ο Maslow αναγνωρίζει διάφορες αποκλίσεις και εξαιρέσεις από τη 

θεωρία του, αν και οι επικριτές του επισημαίνουν παραπάνω αδυναμίες της και 

παρόλο που η «εμπειρική έρευνα δε φαίνεται να τη στηρίζει, η θεωρίας της 

ιεράρχησης των αναγκών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για την 

κατανόηση του φαινομένους της παρακίνησης», καθώς είναι η πρώτη θεωρία που 

προσπάθησε να εξηγήσει την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων αναγκών. 

Υποδείχτηκε επίσης για πρώτη φορά ότι υπάρχουν και άλλα κίνητρα εκτός από τα 
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οικονομικά και ότι «αυτό που λειτουργεί σαν κίνητρο για έναν άνθρωπο, μπορεί να 

μην έχει ισχύ σε κάποιον άλλο» .(Χατζηπαντελή, 1999).  

 

 Η θεωρία των δύο παραγόντων (Παρακίνησης-Υγιεινής) του Herzberg (1957) 

Ο Frederick Herzberg στην θεωρία του των δύο παραγόντων, πρεσβεύει ότι 

διαφορετικοί παράγοντες ερμηνεύουν την εργασιακή ικανοποίηση και την εργασιακή 

δυσαρέσκεια. Οι πρώτοι παράγοντες που σχετίζονται με την εργασιακή ικανοποίηση 

είναι ενδογενείς , αποτελούν την αναγνώριση, την ευθύνη και τα επιτεύγματα και 

ονομάστηκαν παράγοντες παρακίνησης. Οι δεύτεροι παράγοντες, που ερμηνεύουν 

την εργασιακή δυσαρέσκεια, αποτελούν την αμοιβή, τις συνθήκες εργασίας, τις 

σχέσεις με τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους. Αυτοί είναι εξωγενείς και 

ονομάστηκαν παράγοντες υγιεινής. (Σαΐτης, 2007). Ο Herzberg οδηγήθηκε στη 

διατύπωση της θεωρίας του μετά από έρευνα που διεξήγαγε από ένα δείγμα 200 

εργαζομένων, λογιστών και μηχανικών. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας τον 

οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι έχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες 

αναγκών, ανεξάρτητες η μία από την άλλη, που έχουν επίδραση στη συμπεριφορά 

τους, με διαφορετικό τρόπο. Το περιβάλλον εργασίας ευθύνονταν για την 

δυσαρέσκεια που ένιωθαν όσα άτομα αισθάνονταν δυσαρεστημένα από την εργασία 

τους, ενώ αντίθετα υπήρχε σύνδεση της ευχαρίστησης με την πραγματοποίηση της 

ίδιας της δουλειάς, στα άτομα που δήλωναν ότι ήταν ευχαριστημένα.(Ζαβλανός, 

2000). Οι παράγοντες υγιεινής, που αφορούν τη σχέση του εργαζομένου με το 

περιβάλλον εργασίας, δεν αποτελούν από μόνοι τους παράγοντες παρακίνησης, είναι 

όμως καθοριστικοί, γιατί δημιουργούν δυσαρέσκεια στην περίπτωση που δεν είναι 

ευνοϊκοί. Αντιθέτως, οι ενδογενείς παράγοντες αποτελούν κίνητρα, καθώς οδηγούν 

σε αυξημένη προσπάθεια, αφού συνδέονται με την αυτοπραγμάτωση. 
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Εικόνα 2: Θεωρία Δύο Παραγόντων (F. Herzberg) 

Πηγή : διαδίκτυο (Σαχινίδης, 2009) 

 

Η θεωρία του Herzberg–όπως φαίνεται στην εικόνα 2- αν και αμφιλεγόμενη, 

καθόρισε την εννοιολογική διάκριση ανάμεσα στην παρακίνηση (που σύμφωνα με 

τον ίδιο τον μπορεί να πηγάζει μόνο από «εσωτερικά» κίνητρα και είναι η διαρκής 

και βιώσιμη κατάσταση προθυμίας) και τη συμμόρφωση , που προκαλείται από 

εξωτερικά κίνητρα, είναι σύντομης διάρκειας, χρειάζεται να ανατροφοδοτείται 

συνεχώς και προκαλείται από τα «εξωτερικά» κίνητρα. (Χατζηπαντελή, 1999). 

 

 Η θεωρία Χ και η θεωρία Υ τουMcGregor (1960) 

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο McGregor, οι άνθρωποι έχουν δύο διακριτές 

αντιλήψεις: 

Την Αρνητική (Χ) όπου ο εργαζόμενος έχει μια έμφυτη αντιπάθεια για την εργασία, 

δουλεύει μόνο όταν εξαναγκάζεται και κάτω από συνεχή επίβλεψη. Επιπροσθέτως, ο 

εργαζόμενος αποφεύγει τις ευθύνες, δεν έχει φιλοδοξίες και δημιουργικότητα για 

εργασία ανωτέρου επιπέδου. (Πασιαρδής, 2004).  
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Την Θετική (Υ) όπου ο εργαζόμενος είναι υπεύθυνο άτομο και απολαμβάνει την 

εργασία του. Είναι δημιουργικός, έχει φιλοδοξίες, ενώ επιζητά ευθύνες και 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. (Πασιαρδής, 2004). 

 

 

Εικόνα 3. Θεωρίες κινήτρων X&Y 

Πηγή: διαδίκτυο (slideplayer.gr) 

 

Ο McGregor βασίστηκε στη διατύπωση της θεωρίας του, στην θεωρία της 

ιεράρχησης των αναγκών του Maslow. Συνεπώς, σύμφωνα με την θεωρία Χ οι 

εργαζόμενοι υποκινούνται από τις βασικές τους ανάγκες, ενώ σύμφωνα με τη θεωρία 

Υ από την ανάγκη αυτοπραγμάτωσης. Ο ίδιος ο McGregor πρότεινε ότι η διεύθυνση 

του οργανισμού θα πρέπει να οργανώνει τις συνθήκες εργασίας με τρόπο κατάλληλο, 

«ώστε οι εργαζόμενοι να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες κατά τη διάρκεια της 

επίτευξης των στόχων του οργανισμού.» (Πασιαρδής, 2004). 

 

 Η Θεωρία της Επίτευξης (των Αναγκών)του McClelland ( 1961) 

ΟMcClellandκαταγράφει σαν σημαντική παρωθητική δύναμη την έμφυτη ανάγκη 

που αισθάνονται τα άτομα, να πραγματοποιήσουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Αυτή η 
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δύναμη που υπάρχει στους ανθρώπους από τη γέννησή τους, αναπτύσσεται σε άλλους 

περισσότερο και σε άλλους λιγότερο κατά την ωρίμανση. (Πασιαρδής, 2004). Γενικά, 

ο McClelland στηρίζει τη θεωρία του σε τρεις βασικές ανάγκες: 

 Ανάγκη για επίτευξη των στόχων (achievement).Αυτά τα άτομα 

αποζητούν την επιτυχία , επιδιώκουν την αριστεία, ενώ ταυτόχρονα θέτουν 

δύσκολους, προκλητικούς και ταυτόχρονα ρεαλιστικούς στόχους. Επίσης, 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι προτιμούν να εργάζονται ατομικά, ή με άτομα 

που έχουν τους ίδιους στόχους. Επιζητούν επίσης την ανατροφοδότηση, για 

να παρακολουθούν την πρόοδο στην εργασία τους. (Μάρκοβιτς, 2002) 

 Ανάγκη για εξουσία (power).Είναι η ανάγκη που νιώθουν τα άτομα να 

επηρεάζουν τους άλλους και να τους κάνουν να συμπεριφέρονται με τρόπο 

διαφορετικό από αυτόν που συνηθίζουν. Αυτά τα άτομα επιδιώκουν την 

κατάληψη διευθυντικών θέσεων, είναι καλοί συζητητές, απαιτητικοί, 

βρίσκουν πρακτικές λύσεις και τους διακατέχει αποφασιστικότητα. 

(Μάρκοβιτς, 2002) 

 Ανάγκη για αποδοχή (affiliation).Η ανάγκη για αποδοχή είναι η 

ανάγκη που αισθάνεται το άτομο να έχει φιλικές σχέσεις και να γίνει μέλος 

μιας ομάδας. Αυτά τα άτομα αποδίδουν καλύτερα σε συνεργατικό 

περιβάλλον και προτιμούν θέσεις που έχουν έντονη αλληλεπίδραση με 

ανθρώπους. Επειδή νιώθουν έντονη την ανάγκη για αποδοχή, υπάρχει 

κίνδυνος σαν διευθυντές να οδηγηθούν σε επιλογές που μπορεί να αυξάνουν 

τη δημοτικότητά τους, αλλά να διακυβεύουν τα συμφέροντα του οργανισμού. 

(Μάρκοβιτς, 2002) 

 

2.1.2.2. Θεωρίες που εστιάζουν στη διαδικασία της παρακίνησης 

Οι θεωρίες διαδικασιών αναζητούν στο πέρασμα του χρόνου τις αιτιώδεις σχέσεις 

και τα γεγονότα που επιδρούν στη συμπεριφορά του ανθρώπου στο χώρο εργασίας 

και την επηρεάζουν. Όλες οι θεωρίες διαδικασιών εστιάζουν στην προσπάθεια 

κατανόησης της διαδικασίας της σκέψης , που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο 

συμπεριφέρονται οι εργαζόμενοι. (Silverthorne, 2005). 

 

 Η θεωρία των προσδοκιών του Vroom (1964) 
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Ο Victor Vroom (1964) προσπάθησε να ερμηνεύσει τη διαδικασία μέσα από την 

οποία το άτομο επιλέγει ένα συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Υποστηρίζει στη θεωρία 

του ότι τρεις παράγοντες καθορίζουν την προθυμία του ατόμου να προβεί σε μια 

ενέργεια (Χατζηπαντελή, 1999): 

 α) η αξία που έχει για το άτομο καθένα από τα πιθανά αποτελέσματα της ενέργειας 

β) η αντίληψη που έχει το άτομο ότι υπάρχει πιθανότητα η συγκεκριμένη ενέργεια να 

οδηγήσει σε ένα ορισμένο αποτέλεσμα και  

γ) η προσδοκία του γεγονότος ότι αφού καταβάλλει προσπάθεια, θα εκτελέσει με 

επιτυχία το έργο. (Χατζηπαντελή, 1999). 

 

Άρα λοιπόν, για να αισθάνεται παρακίνηση ένας εργαζόμενος στον εργασιακό 

χώρο, θα πρέπει: α) να πιστεύει ότι αν καταβάλλει την απαιτούμενη προσπάθεια, θα 

είναι αποδοτικός (προσδοκία απόδοσης), β) να γνωρίζει ότι τον περιμένει ανταμοιβή, 

αν είναι αποδοτικός (προσδοκία ανταμοιβής), γ) να επιθυμεί την ανταμοιβή που 

προσφέρεται. Συγκεκριμένα, οVroom περιγράφει τη σχέση των τριών μεταβλητών, 

συνήθως ως πολλαπλασιαστική (Μάρκοβιτς, 2002) Αν μια από αυτές μειώνεται ή 

μηδενίζεται τότε μειώνεται ή μηδενίζεται το γινόμενο, δηλαδή η παρώθηση. 

(Πασιαρδής, 2004).: 

δύναμη                =    αξία                Χ     προσδοκία            Χ     προσδοκία 

παρακίνησης            ανταμοιβής             ανταμοιβής                   απόδοσης 

 

Από την παραπάνω σχέση εξάγεται το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υπάρχει 

σαφής και ξεκάθαρη σχέση ανάμεσα στην προσπάθεια, την απόδοση και την 

ανταμοιβή, που πρέπει να ικανοποιεί κάποια ανάγκη. (Μάρκοβιτς, 2002). Το 

συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από έρευνες που έδειξαν ότι τα άτομα που 

πραγματοποιούν επιτυχέστερα το έργο τους σε έναν οργανισμό, είναι αυτά που 

γνωρίζουν ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην επιτυχημένη πραγματοποίηση του έργου 

τους και των προσδοκώμενων ανταμοιβών. (Ζαβλανός, 2000). 
4
 

                                                             
4
Άρα λοιπόν, οι προσδοκίες επίδοσης – αμοιβών, προσπάθειας – επίδοσης και η αξία για κάθε 

αμοιβή, είναι στοιχεία συνδεόμενα με την παρώθηση του ατόμου και την μετέπειτα επίδοση. 

(Ζαβλανός, 2000). Όμως, η εκτίμηση των τιμών της προσδοκίας ανταμοιβής και της προσδοκίας 

απόδοσης βασίζεται στις ατομικές εμπειρίες του κάθε εργαζομένου. Έτσι εξηγείται το γεγονός, ότι σε 

άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και σε νέες συνθήκες, η παρακίνηση μπορεί να είναι μειωμένη. 

(Μάρκοβιτς, 2002).  
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 Το μοντέλο των Porter και Lawler (1968) 

Οι Porter και Lawler (1968) παρουσίασαν το δικό τους πολύπλοκο μοντέλο, 

φιλοδοξώντας να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη ερμηνεία του φαινομένου της 

παρακίνησης, βασισμένοι στη θεωρία του Vroom. Στο πλαίσιο αυτό μελέτησαν όχι 

μόνο τους παράγοντες που επηρεάζουν την καταβαλλόμενη προσπάθεια , δηλαδή την 

απόδοση και  την ικανοποίηση , αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις.(Χατζηπαντελή, 

1999). 

Η αφετηρία του μοντέλου είναι οι δύο σταθερές παραδοχές της θεωρίας των 

προσδοκιών, δηλαδή ότι η προσπάθεια που καταβάλλουν τα άτομα καθορίζεται από 

την αξία που έχουν γι’ αυτούς οι προσφερόμενες ανταμοιβές και από την αντίληψη 

τους για την πιθανότητα να ανταμειφτούν. Στη συνέχεια αποτυπώνονται οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση. Εκτός από την προσπάθεια, δηλαδή την 

παρακίνηση, η απόδοση καθορίζεται από την ικανότητα του εργαζομένου, την 

αντίληψη που έχει για το ρόλο του. (τι αναµένουν οι άλλοι από αυτόν) τα μέσα που 

έχει στη διάθεσή του και τον τρόπο που οργανώνει την εργασία του. (Χατζηπαντελή, 

1999). Η απόδοση οδηγεί στις ανταμοιβές που είναι είτε «εξωτερικές» (χρήματα, 

προαγωγές, παροχές, ευνοϊκές συνθήκες εργασίας) είτε «εσωτερικές» (ενδιαφέρον 

αντικείμενο εργασίας, δυνατότητα εξέλιξης, δημιουργίας και αυτοπραγµάτωσης). 

Εφόσον θεωρήσουν οι εργαζόμενοι ότι οι ανταμοιβές τους είναι δίκαιες, παίρνουν 

την απαιτούμενη ικανοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται, ενισχύεται και 

επαναλαμβάνεται. κυκλικά η ακολουθία 

 

Εικόνα 4: Το μοντέλο των Porter και Lawler 

Πηγή: διαδίκτυο (kontopodis. edu.gr) 

                                                                                                                                                                              
 

προσπάθεια απόδοση ικανοποίηση προσπάθεια 
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Η άποψη ότι η ικανοποίηση είναι επακόλουθο της απόδοσης και όχι 

προαπαιτούµενό της, είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία στα οποία το μοντέλο 

των Porter και Lawler διαφοροποιείται από τις προγενέστερες θεωρίες, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από την εμπειρική έρευνα. (Χατζηπαντελή, 1999).  

 

 Η θεωρία της δικαιοσύνης ή της ισότητας του Adams (1965) 

Ο Stacy Adams στήριξε την θεωρία του στην υπόθεση ότι «οι άνθρωποι επιθυμούν 

να υπάρχει δικαιοσύνη στις σχέσεις συναλλαγής που έχουν με άλλους ανθρώπους ή 

με οργανώσεις (Χατζηπαντελή, 1999) αφού επιλέγουν να συμπεριφέρονται με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο ή να προβούν σε μια καθορισμένη πράξη για την οποία υπάρχει 

μια δίκαιη ανταμοιβή. (Χυτήρης, 2006). Το άτομο προβαίνει σε συγκρίσεις αυτών 

που προσφέρει στον οργανισμό με αυτά που εισπράττει από τον οργανισμό, καθώς 

και της δικής του προσφοράς και των απολαβών με εκείνα άλλων εργαζομένων τόσο 

του ίδιου, αλλά και άλλων οργανισμών και επιχειρήσεων. Ο Adams πρεσβεύει ότι 

κάθε εργαζόμενος συγκρίνει τους δείκτες:  

 

Συνεισφορές του ατόμου    Συνεισφορές άλλων ατόμων 

Απολαβές του ατόμου Απολαβές άλλων ατόμων 

 

 

Σημαντικοί παράγοντες σύμφωνα με τον Adams είναι η ανταμοιβή (ικανοποίηση 

των αναγκών), το κόστος (άγχος, χρόνος, προσπάθεια), το αποτέλεσμα (κέρδος ή 

ζημιά που αναφέρεται στην ανταμοιβή αφού αφαιρεθεί το κόστος) και τα πρότυπα 

σύγκρισης (το άτομο επιλέγει το αποτέλεσμα που είναι αντιπροσωπευτικό μιας 

δίκαιης ανταλλαγής).  (Χυτήρης,2006). Επίσης, το άτομο θεωρεί ότι αδικείται, όταν ο 

δείκτης των συνεισφορών (αυτών που «δίνει») σε σχέση με τις απολαβές (αυτών που 

«παίρνει») και συγκριτικά με τον δείκτη των συνεισφορών και των απολαβών των 

άλλων ατόμων, είναι άνισος. (Μπουραντάς,2002). Ως συνεισφορά ενός εργαζομένου 

νοείται η ποιοτική και ποσοτική του απόδοση, τα προσόντα και οι γνώσεις του, ενώ 

ως απολαβές νοούνται οι αποδοχές, οι ηθικές αμοιβές, η αναγνώριση, κλπ. Στην 

περίπτωση που το άτομο θεωρήσει ότι αδικείται, προσπαθεί να άρει την αδικία με 

διάφορους τρόπους, όπως αλλάζοντας την προσφορά ή τις απολαβές του, 
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επηρεάζοντας το πρόσωπο αναφοράς ή αλλάζοντάς το (το άτομο με το οποίο 

συγκρίνει τις απολαβές του) ή φεύγοντας από τον οργανισμό. Η εμπειρική έρευνα 

επαλήθευσε τις προβλέψεις του Adams μόνο στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι 

πίστευαν ότι πρόσφεραν περισσότερα σε σχέση με τις αποδοχές τους. Αντίθετα, όταν 

θεωρούσαν ότι υπεραμείβονταν, η αντίδρασή τους ήταν ανάλογη με την συνείδησή 

τους. Οι επικριτές της θεωρίας του Adams υποστηρίζουν ότι η θεωρία του στηρίζεται 

μόνο στην αξία της δικαιοσύνης, αγνοώντας το πλήθος των αξιών που κατευθύνουν 

τη συμπεριφορά του ατόμου. (Χατζηπαντελή, 1999). 

 

 Η θεωρία της Στοχοθεσίας, των Latham και Locke (1979) 

Οι Latham και Locke (1979) όπως αναφ. στην Χατζηπαντελή (1999)  υποστήριξαν 

με εμπειρική έρευνα τη θεωρία ότι οι στόχοι ερμηνεύουν και προβλέπουν 

ακριβέστερα τη συμπεριφορά του ανθρώπου σε σχέση με τις ανάγκες ή τις αξίες. 

Επομένως, προκειμένου ο εργαζόμενος να παρακινηθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 

μια πιο αποδοτική συμπεριφορά, θα πρέπει οι στόχοι που θα τεθούν να είναι: 

 Συγκεκριμένοι και με σαφήνεια διατυπωμένοι 

 Να είναι εφικτοί, αλλά και δύσκολοι, γιατί οι δύσκολοι στόχοι οδηγούν σε 

υψηλότερη απόδοση από τους εύκολους. 

 Να είναι αποδεκτοί από τους εργαζόμενους. 

Επίσης, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για την εξέλιξη της επίτευξης 

των προκαθορισμένων στόχων. Ο Spector (2008) συμφωνεί ότι είναι απαραίτητο οι 

στόχοι να είναι σαφείς, να εντείνουν την πρόκληση, να προαπαιτούν την δέσμευση 

των εργαζομένων, να υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση και ανάλογη 

πολυπλοκότητα. Οι Latham και Locke βρήκαν ότι οι μηχανισμοί διαμέσου των 

οποίων οι στόχοι επηρεάζουν την απόδοση είναι ότι: α) εστιάζουν σε μία 

προκαθορισμένη κατεύθυνση, β) ενεργοποιούν την προσπάθεια, γ) αυξάνουν την 

επιμονή και δ) εντείνουν την αναζήτηση της κατάλληλης στρατηγικής που θα 

οδηγήσει στην υψηλότερη απόδοση. Οι προκαθορισμένοι στόχοι αυξάνουν την 

παρακίνηση των εργαζομένων γιατί τα άτομα ενθαρρύνονται να εστιάσουν την 

προσπάθειά τους, στη σωστή κατεύθυνση. (Χατζηπαντελή, 1999). 
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Οι προαναφερόμενες θεωρίες παρακίνησης αναδεικνύουν τη σημασία της 

παρακίνησης για τον ηγέτη, καθώς ο παρακινημένος εργαζόμενος είναι 

αποδοτικότερος στην εργασία του. Εξάλλου τα κίνητρα του εργαζομένου, 

συνδεόμενα με τους στόχους του οργανισμού, συντελούν τόσο στην επίτευξη των 

στόχων του οργανισμού, όσο και των προσωπικών στόχων των εργαζομένων. 

 

2.1.3. Η έννοια των κινήτρων 

Τα κίνητρα είναι μια ψυχολογική διαδικασία, μια εσωτερική κατάσταση του 

ατόμου δηλαδή, που διεγείρει, κατευθύνει και διατηρεί μια συμπεριφορά προς ένα 

στόχο. (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). Συγκεκριμένα, η διέγερση απαντά στο 

ερώτημα γιατί κάποιος ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Η κατεύθυνση αναφέρεται στο 

γιατί κάποιος κάνει τις συγκεκριμένες ενέργειες και η διατήρηση ερμηνεύει το γιατί 

κάποιος συνεχίζει μια ενέργεια. (Πλατσίδου, 2005). 

Επειδή τα κίνητρα του ατόμου δεν μπορούν να παρατηρηθούν, συνάγουμε 

συμπεράσματα γι’ αυτά, παρατηρώντας τη συμπεριφορά του. Ετυμολογικά η λέξη 

κίνητρο σημαίνει οτιδήποτε υποκινεί, κινεί, ωθεί, ή παρασύρει σε δράση το άτομο. 

Είναι δηλαδή αυτοί οι εσωτερικοί ή εξωτερικοί παράγοντες που ανεβάζουν το 

επίπεδο δραστηριοποίησης του ατόμου παρωθώντας το να πραγματοποιήσει το στόχο 

του. Μπορεί να ωθούν το άτομο από μέσα (εσωτερικά κίνητρα) ή να το έλκουν από 

έξω (εξωτερικά κίνητρα). Άρα λοιπόν κίνητρα μπορεί να είναι τόσο οι εσωτερικές 

αιτίες συμπεριφοράς, όπως ένστικτα, ανάγκες, ορμές, προθέσεις, επιθυμίες όσο και οι 

εξωτερικές αιτίες όπως αμοιβές, επιβραβεύσεις, επιδοκιμασίες ή απωθητικοί 

ερεθισμοί. (Κοντοπόδης, 2001). Επιπροσθέτως, το κίνητρο καθορίζει την επιτυχία ή 

την αποτυχία οποιουδήποτε στόχου. Οι Porter, Bigley & Steers, (2003) εξετάζουν 

τρεις παράγοντες σχετικά με το κίνητρο: 

- Αυτόν που ενεργοποιεί την ανθρώπινη συμπεριφορά 

- Αυτόν που κατευθύνει ή διοχετεύει αυτή τη συμπεριφορά 

- Και αυτόν που δείχνει πως αυτή η συμπεριφορά διατηρείται ή στηρίζεται.  

 

Συνεπώς, τα κίνητρα καθορίζουν την απόφαση του ατόμου να προβεί σε μια 

πράξη, το χρονικό διάστημα που είναι πρόθυμο το άτομο να στηρίξει αυτή την 

δραστηριότητα και πόσο σκληρά πρόκειται να εργαστεί για την επίτευξη του στόχου 
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του. (Dοrnyei, 2001).Τα κίνητρα οδηγούν τα άτομα στην δημιουργία περισσότερων 

επιθυμιών και στον καθορισμό περισσότερων στόχων, βοηθώντας τους ταυτόχρονα 

να αποκτήσουν περισσότερες εμπειρίες και γενικότερα να κινητοποιηθούν. (Porter 

κ.α., 2003). Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι μεταξύ αναγκών, κινήτρων και στόχων 

υπάρχει μια αλληλεξάρτηση, που αρχίζει από μια κατάσταση στέρησης (ανάγκη) που 

δημιουργεί επιθυμία, ωθεί το άτομο σε ενέργεια για την εκπλήρωση της επιθυμίας – 

ανάγκης και καταλήγει στην ικανοποίηση της. (Κοντοπόδης, 2001). 

 

Εικόνα 5. Αλληλεξάρτηση μεταξύ αναγκών, κινήτρων και στόχων  

Πηγή: διαδίκτυο (kontopodis. edu.gr) 

Η περιοχή της ψυχολογίας μελετά τη γένεση των κινήτρων και τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους , ενώ έχουν αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες για την 

ερμηνεία τους
5
.  

                                                             
5 Η θεωρία της ανθρωπιστικής προσέγγισης των κινήτρων πρεσβεύει ότι πρέπει να βρεθούν οι 

πηγές των εσωτερικών κινήτρων, όπως είναι οι ανάγκες του ατόμου για «προσωπική 

δραστηριοποίηση» (Maslow, 1970),η έμφυτη «τάση για δράση» (Rogers και Freiberg, 1944) ή η 

ανάγκη για «προσωπικό καθορισμό». ( Ryan & Deci, 2000). 

Αντίθετα, η θεωρία της γνωστικής ψυχολογίας πρεσβεύει ότι ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στα 

γεγονότα με βάση την ερμηνεία που τους δίνει, ενώ θεωρείται αρκετά δραστήριος και ικανός για να 

λύσει προσωπικά του προβλήματα. ( Ryan & Deci, 2000). 

Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης για τα κίνητρα παίρνει στοιχεία τόσο από την γνωσιολογική όσο 

και από την συμπεριφοριστική προσέγγιση των κινήτρων. Υποστηρίζει ότι όταν συνυπάρχουν α) η 

προσδοκία του ατόμου για την επίτευξη ενός στόχου και β) η αξία του στόχου αυτού για το άτομο, 

τότε δημιουργούν ισχυρό κίνητρο δράσης. Όταν όμως εξαλειφθεί μία από αυτές τις μεταβλητές, τότε 

αυτόματα μηδενίζεται και το κίνητρο. (Ryan & Deci, 2000). 

 

ανάγκη επιθυμία ενέργεια ικανοποίηση 
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Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι στο χώρο των εκπαιδευτικών οργανισμών, τα 

κίνητρα είναι αυτά που μπορούν να ενεργοποιήσουν εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Επιπλέον, η ψυχολογία διευρύνει την ερευνητική ατζέντα και τις νέες αντιλήψεις που 

προκύπτουν από τη φύση των ίδιων των κινήτρων, καθώς αναγνωρίζεται, ότι τα 

χαρακτηριστικά και η δραστηριότητα του εκπαιδευόμενου επηρεάζονται βαθύτατα 

από το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον, ώστε το ίδιο το κίνητρο να μπορεί να 

λεχθεί ότι δεν ανήκει στο άτομο, αλλά στην αλληλεπίδραση του ατόμου με το 

περιβάλλον του (Hickey , 1997, McGroarty, 2001) όπως αναφ. στον Lamb, (2004).  

 

2.1.4. Κατηγορίες κινήτρων 

Οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο διαφορετικά ποσά, αλλά και διαφορετικά είδη 

κινήτρων. Διαφέρουν δηλαδή, όχι μόνο σε επίπεδο κινήτρων (δηλαδή πόσο κίνητρο), 

αλλά και στον προσανατολισμό αυτού του κινήτρου (δηλαδή, τι είδους κίνητρο). Ο 

προσανατολισμός των κινήτρων αφορά τις υποκείμενες στάσεις και τους στόχους που 

οδηγούν σε δράση -δηλαδή, αφορά τον λόγο των ενεργειών. Στη θεωρία 

αυτοπροσδιορισμού (SDT, Deci & Ryan, 1985) όπως αναφ. στους Ryan & Deci, 

(2000) γίνεται διάκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων κινήτρων που βασίζονται στους 

διάφορους λόγους ή στόχους που δημιουργούν μια ενέργεια. Η πιο βασική διάκριση 

είναι το ενδογενές κίνητρο (εσωτερικό), το οποίο αναφέρεται σε κάτι επειδή είναι 

εγγενώς ενδιαφέρον ή ευχάριστο και το εξωγενές (εξωτερικό) κίνητρο, το οποίο 

αναφέρεται σε κάτι που κάνει, διότι οδηγεί σε ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα. Αυτή είναι 

μια βασική διάκριση των κινήτρων , που έχει ιδιαίτερη θέση στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η μακροχρόνια έρευνα έδειξε ότι η ποιότητα της εμπειρίας και της 

απόδοσης μπορεί να είναι πολύ διαφορετική όταν κάποιος συμπεριφέρεται για 

ενδογενείς ή εξωγενείς λόγους.(
6
Ryan & Deci, 2000). 

 

                                                             
6 Εσωτερικά (ενδογενή) είναι τα κίνητρα που δραστηριοποιούν το άτομο τα ίδια, με την απουσία 

εξωτερικής αμοιβής. (Ryan & Deci, (2000).  Εξωτερικά (εξωγενή) είναι τα κίνητρα τα οποία 

δραστηριοποιούν τον οργανισμό εξαιτίας εξωτερικών συνεπειών (χρήματα, προνόμια, αύξηση, 

προαγωγή, κύρος, κοινωνική θέση κτλ.). (Πλατσίδου, 2005). Για παραπάνω πληροφορίες, βλέπε στο 

παράρτημα (κατηγορίες κινήτρων). 
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Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι κοινωνικές συνθήκες που 

υποστηρίζουν τα συναισθήματα της ικανότητας και της αυτονομίας του καθενός είναι 

η βάση για τη διατήρηση ενός εγγενούς κινήτρου και της επίτευξης αυτό να γίνει πιο 

αυτοδιάθετο σε σχέση με το εξωγενές. Αναφορικά με την εκπαίδευση, η διευκόλυνση 

των πιο αυτοκαθοριζόμενων μαθησιακών συνθηκών της τάξης που υποστηρίζουν τις 

έμφυτες ανάγκες, να αισθάνονται δηλαδή οι μαθητές ικανοί, αποτελεσματικοί και 

αυτόνομοι, καθώς εκτίθενται σε νέες ιδέες και ασκούν νέες δεξιότητες, διευκολύνουν 

την υποστήριξη των ενδογενών κινήτρων. (Ryan & Deci, 2000).  

Καθώς είναι καθοριστική η άσκηση της επιρροής του διευθυντή - ηγέτη προς τα 

μέλη της ομάδας του, έτσι ώστε να εργαστούν αυτοβούλως σύμφωνα με τον τρόπο 

που τους υποδεικνύει, με απώτερο σκοπό την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων. 

Χατζηπαντελή (1999), ακολούθως θα γίνει προσπάθεια προσέγγισης της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας, των σύγχρονων προσεγγίσεων και τύπων ηγεσίας στην 

εκπαίδευση, καθώς και των δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ο διευθυντής ηγέτης για 

την ενθάρρυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

 

2.2. Η εκπαιδευτική ηγεσία 

 

Η εκπαιδευτική ηγεσία αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση ενός ξεχωριστού τύπου 

ηγεσίας που υπάρχει στο χώρο της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον οποίο ο ρόλος της 

διοίκησης και της ηγεσίας είναι υποστηρικτικός, υποβοηθητικός και διευκολυντικός 

στη διδασκαλία και στη μάθηση, που είναι το βασικό έργο των εκπαιδευτικών 

οργανισμών. ( Κατσαρός, 2008, σελ. 107).  

Σύμφωνα με τον Fullan (2001), η έκφανση της σχολικής ηγεσίας είναι διττή, 

δηλαδή ατομική δέσμευση αλλά κυρίως, συλλογική κινητοποίηση και εκδηλώνεται 

μέσα από συγκεκριμένες λειτουργίες και πρακτικές. Ο ίδιος ο Fullan (2001) καθόρισε 

τις πέντε βασικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής ηγεσίας, που είναι οι εξής:  

- η παρουσία ενός σαφούς ηθικού σκοπού, 

-  η δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων, 

- η κατανόηση και διαχείριση της σχολικής αλλαγής, 

- η εξασφάλιση και ο διαμοιρασμός της γνώσης, και  

- η εξασφάλιση της συνεκτικότητας και η ευθυγράμμιση των σχολικών 

δομών. 
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Οι Ingvarson, Anderson, Gronn & Jackson (2006) στην έρευνά τους αναφέρουν 

τους εξής κοινούς στόχους της σχολικής ηγεσίας που είναι: (1) η αποσαφήνιση των 

προσδοκιών όλων των εμπλεκομένων με την εκπαιδευτική διαδικασία 

(εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, εργοδοτών, φορέων χάραξης πολιτικής), (2) η 

ενίσχυση της σχολικής επίδοσης των μαθητών, (3) η ενίσχυση της ποιότητας της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας, (4) η δυνατότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών μέσω ενός συγκεκριμένου πλαισίου , (5) η δυνατότητα πιστοποίησης 

της επαγγελματικής ανάπτυξης, (6) ο έλεγχος, μέσω της αξιολόγησης, και (7) η 

δημιουργία μίας βάσης για την επιλογή των διευθυντών στις διευθυντικές θέσεις. 

 

Σε κάθε περίπτωση, στόχος της ηγεσίας είναι η αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με 

τις έρευνες, αποτελεσματική θεωρείται η ηγεσία που έγκειται σε επαγγελματικές 

κοινότητες ισχυρές, που μοιράζονται κοινούς κανόνες και ηθικές αξίες, που 

στοχεύουν χωρίς διακρίσεις στη μάθηση και την πρόοδο όλων των μαθητών του 

σχολείου, που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό συνεργατικότητας και 

αναστοχασμού. (Louis, Marks & Kruse, 1996).  

Έργο του αποτελεσματικού διευθυντή λοιπόν, είναι η δημιουργία μιας 

επαγγελματικής κοινότητας με προσανατολισμό στην έρευνα, την επίλυση των 

προβλημάτων του σχολικού οργανισμού και την καθιέρωση μιας κουλτούρας 

συνεχούς αλλαγής, έχοντας ως κύρια χαρακτηριστικά τη συλλογικότητα, τη 

συνεργασία και την καινοτομία. (Leithwood & Jantzi, 2005). 

 

2.2.1.Μοντέλα ηγεσίας 

 

Οι προσεγγίσεις της ηγεσίας γνώρισαν ιδιαίτερη ανάπτυξη στο χώρο της 

Διοίκησης της Εκπαίδευσης και της Διοικητικής Επιστήμης τη δεκαετία του 1980. 

Αρκετοί συγγραφείς προσπάθησαν να ταξινομήσουν αυτές τις προσεγγίσεις σε 

μοντέλα (τύπους) ηγεσίας. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ορισμών της 

ηγεσίας, είναι ότι δίνουν έμφαση σε τρία βασικά στοιχεία: τους ανθρώπους, τις 

διαδικασίες και τα συστήματα. (Ζαβλανός, 2000).  
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Καθώς ο τύπος ηγεσίας είναι ο ιδιαίτερος τρόπος συμπεριφοράς που χρησιμοποιεί ο 

ηγέτης για να παρακινήσει την ομάδα του να εκτελέσει το έργο της, και, οι ερευνητές 

συμφωνούν ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έναν από τους εξής δύο τρόπους: 

α) μπορεί να δώσει εντολή στους υφισταμένους να κάνουν κάποιο έργο και να τους 

υποδείξει τον τρόπο που θα το κάνουν ή 

β) μπορεί να μοιραστεί τις ευθύνες του μαζί τους, μεταβιβάζοντάς τους αρμοδιότητες 

και καλώντας τους να συμμετέχουν στον προγραμματισμό, τη λήψη αποφάσεων και 

στην πραγματοποίηση του έργου. (Ζαβλανός, 2000).  

Με βάση τις παραπάνω δύο επιλογές, αναφέρονται στη βιβλιογραφία πέντε τύποι 

ηγεσίας στην εκπαίδευση: ο αυταρχικός, ο ανθρωπιστικός, ο αδιάφορος (laissez-

faire), ο πειστικός και ο δημοκρατικός. 

 

 Ο αυταρχικός τύπος ηγεσίας  

Ο ηγέτης που ακολουθεί τον αυταρχικό τύπο ηγεσίας, κυριαρχεί στα μέλη της 

ομάδας, αντλώντας δύναμη από την θέση που κατέχει. Δίνει εντολές στους 

υφισταμένους δίχως απαραίτητα να κάνει τις αναγκαίες διευκρινίσεις. Οι εργαζόμενοι 

υπακούουν αποδεχόμενοι την πίεση και την κατεύθυνση από τον ηγέτη από ανάγκη, 

εκτελούν εντολές δίχως να αναλαμβάνουν ευθύνες, ενώ το κίνητρο υποκίνησής τους 

είναι μόνο ο μισθός.  

Σημειώνεται ότι, ο αυταρχικός τρόπος διοίκησης δεν είναι ο πλέον ενδεδειγμένος 

για να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση της ομάδας, καθώς η παραγωγικότητα 

εμφανίζεται αυξημένη όταν ο ηγέτης είναι παρών, ενώ μειώνεται όταν απουσιάζει. Σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όμως  και στην αντιμετώπιση κρίσεων, θεωρείται ο 

πιο αποτελεσματικός. 

 

 ο ανθρωπιστικός τύπος ηγεσίας 

Ο ηγέτης που επιλέγει να διοικήσει τον οργανισμό σύμφωνα με τον ανθρωπιστικό 

τύπο ηγεσίας, δίνει μικρότερη έμφαση στην παραγωγή ρυθμίζοντας τις συνθήκες 

εργασίας έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες των 

υφισταμένων, δίνοντας πάντα το καλό παράδειγμα στην ομάδα του. Με τον 

ανθρωπιστικό προσανατολισμό στη διοίκηση οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται αντί να 

πιέζονται, ενώ αποφεύγονται οι συγκρούσεις που ενδεχομένως μπορούσαν να 

προκύψουν από τις υπερβολικές απαιτήσεις για παραγωγή. (Ζαβλανός, 2000). 
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 ο αδιάφορος τύπος ηγεσίας (laissez- faire) ή εξουσιοδοτικό στυλ 

Ο διευθυντής που είναι προσανατολισμένος στην διοίκησή του το πρότυπο laissez- 

faire ασκεί περιορισμένο έλεγχο στην ομάδα αφήνοντάς της κάποιο περιθώριο 

αυτενέργειας. Δείχνει μικρό ενδιαφέρον για τον οργανισμό , όπως επίσης ελάχιστη 

κατεύθυνση και κινητοποίηση. Όταν στην ομάδα υπάρχουν άτομα υψηλών 

προσόντων που ο ηγέτης εμπιστεύεται, τότε ο αδιάφορος τύπος ηγεσίας μπορεί να 

είναι αποτελεσματικός, αφού ο ηγέτης επιλέγει  να αφήσει τα μέλη της ομάδας να 

προχωρήσουν το έργο τους. Συνήθως όμως τα μέλη της ομάδας αυτενεργούν 

σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, δεν υπάρχει αίσθημα ομαδικότητας και ο 

ηγέτης τους αφήνει να «τα βγάλουν πέρα» μόνοι τους, ακόμα και όταν χρειάζονται τη 

βοήθειά του. Ο ηγέτης που επιλέγει τον αδιάφορο τύπο ηγεσίας είναι παρών στον 

οργανισμό, αλλά ουσιαστικά απουσιάζει και δε συμμετέχει στη λειτουργία της. 

(Ζαβλανός, 2000). 

 

 ο πειστικός τύπος ηγεσίας 

Ο τρόπος διοίκησης του πειστικού τύπου συμπεριφοράς βασίζεται στην υπόθεση 

ότι οι εργαζόμενοι θα πειστούν και θα εργαστούν πρόθυμα σύμφωνα με τις υποδείξεις 

του ηγέτη, εφόσον αυτός τους εξηγήσει επακριβώς τους λόγους για τους οποίους 

πρέπει να κάνουν αυτό που τους υποδεικνύει. Έτσι, με τον πειστικό τρόπο ο ηγέτης 

επικοινωνεί ανεμπόδιστα με τους εργαζομένους χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα το 

επίσημο και ανεπίσημο σύστημα επικοινωνίας. (Ζαβλανός, 2000). 

 

 ο δημοκρατικός ηγετικός τύπος  

Ο δημοκρατικός ηγέτης συμβουλεύει και καθοδηγεί τους εργαζομένους του 

οργανισμού του οποίου ηγείται, διατηρώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο της ομάδας του. 

Ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στον καθορισμό των συνθηκών και των μεθόδων 

εργασίας, αξιολογεί τις ομαδικές συζητήσεις, αξιοποιεί τις δυνατότητες του καθενός, 

δίνει κίνητρα για αυτοκαθορισμό και αυτενέργεια, έχοντας όμως ο ίδιος την κομβική 

ευθύνη της ηγεσίας. Ο δίκαιος δημοκρατικός ηγέτης αιτιολογεί στην ομάδα του την 

αιτία σε περίπτωση που υποχρεωθεί να πάρει απόφαση μόνος του, ενώ αντίστοιχα τα 

μέλη αναλαμβάνουν δίχως δισταγμό τις ευθύνες τους, όταν αυτό είναι αναγκαίο, 

διατηρώντας την ποιότητα της εργασίας τους σε υψηλά επίπεδα, είτε παρίσταται ο 

ηγέτης είτε όχι. Ο βασικότερος σκοπός του δημοκρατικού τύπου συμπεριφοράς είναι 
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ότι δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες που αυξάνουν τη δημιουργικότητα, την 

παραγωγικότητα και το ηθικό των εργαζομένων. (Ζαβλανός, 2000).  

 

2.2.2. Σύγχρονα στυλ και τύποι ηγεσίας 

 

Το μεγάλο ενδιαφέρον των θεωρητικών και των ερευνητών για το φαινόμενο της 

ηγεσίας στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης οδήγησε στην ανάπτυξη πολλών 

εναλλακτικών, αλλά και συμπληρωματικών προσεγγίσεων: 

Οι Leithwood & Duke (1999), όπως αναφ. στο Κατσαρός (2008), αφού ανέλυσαν 

διεξοδικά 121 έγκριτα επιστημονικά άρθρα σχετικά με την εκπαιδευτική ηγεσία, 

προχώρησαν σε μια από τις γνωστότερες ταξινομήσεις, περιγράφοντας έξι τύπους 

ηγεσίας, οι οποίοι σε κάποια σημεία επικαλύπτονται: την εκπαιδευτική 

(instructional), τη διοικητική ή διαχειριστική (managerial), την ηθική (moral), τη 

συμμετοχική (participative), την ενδεχομενική (contingent) ηγεσία 
7

και τη 

μετασχηματιστική (transformational) ηγεσία (Κατσαρός, 2008). Ακολουθεί 

συνοπτική παρουσίαση της μετασχηματιστικής ηγεσίας. 

 

Mετασχηματιστική (Τransformational Leadership) 

Οι υπάρχουσες μελέτες στο πλαίσιο της βιβλιογραφίας της δημόσιας διοίκησης, 

τονίζουν το στοιχείο του οράματος της συμπεριφοράς της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

(Wright and Pandey, 2009, Wright, Moynihan, & Pandey, 2012)  

Σύμφωνα με τους Sleegers, Geijsel, & VandenBerg, (2002) οι μετασχηματιστικές 

διαδικασίες και οι σχολικές συνθήκες, όπως η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη 

λήψη αποφάσεων και η συνεργασία, το κοινό όραμα, η εμπιστοσύνη στις σχέσεις, η 

                                                             
7 Η  εκπαιδευτική ηγεσία εστιάζει στο βασικό έργο των εκπαιδευτικών οργανισμών, που είναι η 

διδασκαλία και η μάθηση. (Κατσαρός, 2008). Η διοικητική ή διαχειριστική ηγεσία επικεντρώνεται 

στην εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού δίνοντας έμφαση στα καθήκοντα και στις 

διαδικασίες ελέγχου και οργάνωσης (Bush & Glover, 2003). Η ηθική ηγεσία συνδέεται άμεσα με τις 

ηθικές αξίες και το όραμα του ηγέτη το οποίο αποδέχονται ή αποδοκιμάζουν οι οπαδοί 

του.(Αντωνίου). Η συμμετοχική μορφή ηγεσίας στοχεύει στην οργάνωση συμμετοχικών διοικητικών 

δραστηριοτήτων. (Κατσαρός, 2008). Η ενδεχομενική ηγεσία βασίζεται στην υπόθεση ότι οι ηγέτες 

μπορούν να αλλάζουν στιλ ηγεσίας προσαρμοζόμενοι στις εκάστοτε καταστάσεις». (Κατσαρός, 2008). 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προαναφερθέντα στυλ ηγεσίας βλέπε στο παράρτημα. 
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συλλογική αποτελεσματικότητα, η σχολική κουλτούρα και η οργανωτική μάθηση, 

επηρεάζουν με τη σειρά τους τη διδασκαλία και τη μάθηση στο σχολείο. 

Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός οράματος στο 

σχολείο, που δημιουργεί ενθουσιασμό, χτίζει συναισθηματική σύνδεση, ενισχύει την 

προσωπική και κοινωνική ταύτιση των εκπαιδευτικών με τον οργανισμό αυξάνοντας 

τη συλλογική συνοχή. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι πιο πρόθυμοι να 

ενστερνιστούν τους οργανωτικούς στόχους ως τους δικούς τους προσωπικούς 

στόχους και μπορεί να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να 

επιτύχουν το όραμα. Επιπλέον, οι μετασχηματιστικοί ηγέτες ενεργώντας ως πρότυπο, 

καθοδηγώντας, σκύβοντας με ενδιαφέρον πάνω από τις προσωπικές ανάγκες του κάθε 

εκπαιδευτικού του σχολείου αντιμετωπίζοντας τον καθένα με μοναδικό τρόπο, 

αναθέτοντας καθήκοντα και παρέχοντας ανατροφοδότηση, μπορούν να βοηθήσουν 

τους εκπαιδευτικούς να συνδέσουν τις τρέχουσες ανάγκες τους με τους στόχους και 

την αποστολή του σχολείου, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αίσθηση της 

αυτοεκτίμησής τους. Μέσω της πνευματικής τόνωσης, οι μετασχηματιστικοί ηγέτες 

των σχολείων ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να αμφισβητούν τις δικές τους 

πεποιθήσεις, παραδοχές και αξίες ενισχύοντας ταυτόχρονα την ικανότητα των 

εκπαιδευτικών να επιλύουν ατομικά, ομαδικά και οργανωτικά προβλήματα. 

(Thoonen, Sleegers, Oort, Peetsma, & Geijsel, 2011).  

Οι αρχές της μετασχηματιστικής ηγεσίας μπορούν να έχουν εφαρμογή στις 

σχολικές μονάδες που λειτουργούν με βάση το συνεργατικό μοντέλο διοίκησης, 

διαφορετικά, το μοντέλο ηγεσίας που χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την επιβολή 

των απόψεων και των αξιών του ηγέτη, υπάρχει κίνδυνος να παραπέμπει στο πολιτικό 

μοντέλο οργάνωσης (Bush, 2003). Η «αδυναμία» αυτή της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας μπορεί να υποσκελιστεί, αν συνδυαστεί με χαρακτηριστικά από την ηθική 

αλλά και τη συμμετοχική ηγεσία. (Heifetz, 1994). 

Άλλοι τύποι ηγεσίας στην εκπαίδευση 

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας έχει να επιδείξει διαφορετικές προσεγγίσεις 

σχετικά με τις σύγχρονες θεωρίες διοίκησης της εκπαίδευσης, έτσι ώστε ο σύγχρονος 

«εκπαιδευτικός ηγέτης» να επιλέξει το ηγετικό στυλ που χρειάζεται για να διοικήσει 

τη σχολική του μονάδα. (Πασιαρσής,2004) ή ένα συνδυασμό από διαφορετικά 

ηγετικά στυλ (Brauckmann & Pashiardis, 2011). Ένας δημοκρατικός ηγέτης με 
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συμμετοχικό στυλ διοίκησης, θα επιλέξει το μοντέλο της κατανεμημένης ηγεσίας 

8
(Distributed Leadership), στην προσπάθειά του να ενεργοποιήσει όσο το δυνατόν 

περισσότερα μέλη του οργανισμού μέσω της κατανομής αρμοδιοτήτων, 

προσβλέποντας σε μια από κοινού άσκηση της εξουσίας. (Spillane, Halverson & 

Diamond, 2007). Ο διευθυντής-ηγέτης πάλι, που επιλέγει να παρακινήσει τους 

υφισταμένους του προσφέροντάς τους ανταμοιβές αφού βολιδοσκοπήσει τις ανάγκες 

τους (Πασιαρδής, 2004) ακολουθεί το στυλ της συναλλακτικής ηγεσίας 

(Transactional Leadership). Ενώ ο ηγέτης που διοικεί σύμφωνα με μια διαδικασία 

αυτοσυναίσθησης, η οποία συνεπάγεται την επιτυχημένη αλληλεπίδραση με τα μέλη 

της σχολικής κοινότητας (Bush, 2008 & Bush & Glover, 2003) ακολουθεί το 

διαπροσωπικό στυλ ηγεσίας (Interpersonal Leadership). 
9
Αυτός ο τύπος ηγεσίας , με 

προσανατολισμό στις σχέσεις των ηγετών με τα μέλη της σχολικής κοινότητας, 

βασίζεται στη διαπροσωπική νοημοσύνη
10

. Δύο ακόμα μοντέλα ηγεσίας που 

λειτουργούν συμπληρωματικά, έχοντας κοινά χαρακτηριστικά με προαναφερθέντα 

στυλ ηγεσίας, είναι η μεταμοντέρνα ηγεσία και η ηγεσία που υπηρετεί.
11

 

 

Κεφάλαιο 3- Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην επαγγελματική 

ανάπτυξη και την παρακίνηση του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο 

σχολείο 

 

«Δεν μπορείς να μεταφυτέψεις λύσεις για τα προβλήματα της χώρας σου, δανεισμένες 

από άλλες κουλτούρες και άλλους πολιτισμούς. Οι μεταφυτευμένες λύσεις αυτού του 

είδους, αν δεν στηρίζονται σε μια προηγούμενη κριτική ανάλυση της πραγματικότητας, 

είναι καταδικασμένες να μη λειτουργήσουν, να μην καρπίσουν και το χειρότερο να 

περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα εθνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα…» 

                                                             
8
 Με το μοντέλο της κατανεμημένης ηγεσίας αξιοποιούνται οι ιδέες, η διορατικότητα και οι 

εξειδικευμένες ικανότητες κάθε εκπαιδευτικού, με γνώμονα τη βελτίωση του σχολείου και την πρόοδο 

των μαθητών. (Παπαβασιλείου-Πυργιωτάκη & Πυργιωτάκης, 2015). 
9 Βλέπε παράρτημα 
10

Οι Gardner & Hatch (1989) ορίζουν ότι η διαπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα που διαθέτει 

το άτομο "να διακρίνει και να αντιδρά κατάλληλα στη διάθεση, στο χαρακτήρα, στα κίνητρα και στις 

επιθυμίες των άλλων ανθρώπων". 
11

 Βλέπε στο παράρτημα σύντομη παρουσίαση της μεταμοντέρνας ηγεσίας και της ηγεσίας που 
υπηρετεί. 
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Πάουλο ΦΡΕΪΡΕ
12

 

 

Το σύγχρονο σχολείο υποχρεωτικά εναρμονίζεται με τις προκλήσεις και 

απαιτήσεις της κοινωνίας στοχεύοντας στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων των μαθητών, στάσεων και αξιών, αλλά και στην ενίσχυση του ρόλου 

των εκπαιδευτικών «στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και στην κοινωνία της μάθησης». 

(Υφαντή, 2011). Για να καταστεί αυτό εφικτό, πρέπει να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές 

πολιτικές που να εναρμονίζονται με τις αλματώδεις εξελίξεις της εποχής συνδέοντας 

το αναλυτικό πρόγραμμα με τις κοινωνικο-πολιτισμικές αλλαγές και επιδιώκοντας 

σταθερούς, ρεαλιστικούς στόχους , ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, δίχως 

να παραβλέπονται οι επιρροές της παγκοσμιοποίησης. (Υφαντή, 2011).  

 

3.1. Επαγγελματική ανάπτυξη – παρακίνηση - δεξιότητες διευθυντή /ηγέτη 

στο σύγχρονο σχολείο 

 

Σε μια κοινωνία που συνεχώς μετασχηματίζεται, η εκπαίδευση οφείλει να 

ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες αλλαγές που συντελούνται στο διεθνές 

οικονομικό και κοινωνικό συγκείμενο από τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις, την 

τεχνολογική επανάσταση, την ευρωπαϊκή ενοποίηση και την διαπολιτισμική 

κοινωνικοποίηση. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που καλείται να ανταποκριθεί στις 

σύγχρονες προκλήσεις, καθώς ομολογουμένως θεωρείται σημαντικός παράγοντας για 

την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Αφού οι σύγχρονες προκλήσεις και 

ανάγκες απαιτούν εκπαιδευτικούς καλύτερα καταρτισμένους και ενημερωμένους για 

τις εξελίξεις στο διδακτικό τους αντικείμενο, γίνεται κατανοητό ότι η βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης, σχετίζεται άμεσα με τη συνεχή εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών (Παπαπροκοπίου, 2005). Η συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους θεωρείται 

μια πάγια και επιβεβλημένη πρακτική που εφαρμόζεται σε όλες σχεδόν τις 

αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες». (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Εξάλλου, ένας 

από τους παράγοντες αποτελεσματικότητας των σχολείων είναι η απόδοση των 

εκπαιδευτικών, που έχει άμεση σχέση με την επαγγελματική τους ανάπτυξη, καθώς 

                                                             
12

Freire, (1970) 
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αυτή ανανεώνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και είναι επόμενο να επιδιώκεται 

ως βασικός παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας στους σχολικούς οργανισμούς 

(Villegas Rimers, 2003). Πρωταρχικό καθήκον του διευθυντή λοιπόν, είναι να 

μεριμνά για την ανάπτυξη και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι οι ηγέτες των σχολείων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά 

την ικανότητα των εκπαιδευτικών να υιοθετήσουν επαγγελματική «συμπεριφορά» 

στις αίθουσες διδασκαλίας και είναι σημαντικό οι ηγέτες των σχολείων να 

υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών 

(Goldsmith, Doerr & Lewis, 2014). Σύμφωνα με τον Fullan (2001), "η Λυδία λίθος" 

της εκπαιδευτικής ηγεσίας είναι κατά πόσο ο σχολικός ηγέτης θα καταφέρει να 

εξασφαλίσει τη δέσμευση των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε αυτοί να ενεργοποιούνται 

ολοκληρωτικά σε δράσεις που σχεδιάστηκαν με στόχο τη βελτίωση του οργανισμού. 

Υποχρέωση του διευθυντή είναι να διεγείρει το ενδιαφέρον των συνεργατών του για 

τα καθήκοντα που εκτελούν, καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι αισθάνονται 

ικανοποίηση και παρακινούνται από την εργασία τους, όταν έχουν τη δυνατότητα 

μέσω αυτής, να αναπτύσσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και την προσωπικότητά 

τους. (Μπουραντάς, 2005). Οφείλει δηλαδή ο διευθυντής να δώσει στους 

εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα κίνητρα, καθώς αυτά ωθούν το άτομο να 

δραστηριοποιηθεί, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν, κατευθύνουν και προσδιορίζουν την 

ένταση των προσπαθειών του. (Porter, Bigley & Steers, 2003).  

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας «βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής 

κοινότητας» και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός –παιδαγωγικός υπεύθυνος 

στο χώρο αυτό» σύμφωνα με το καθηκοντολόγιό
13

 του. Απαραίτητα προσόντα ενός 

διευθυντή είναι η καλή κρίση, η εξυπνάδα, η ικανότητα να παίρνει αποφάσεις, να 

εμπνέει τον σεβασμό στους υφισταμένους του, να δημιουργεί κίνητρα κλπ. Ο Katz 

όμως, όπως αναφ. στο (Ζαβλανός, 2000) θεωρεί ότι επιτυχημένοι διευθυντές δεν είναι 

αυτοί που βασίζονται στα προσόντα τους, αλλά «στις δεξιότητες
14

 που παρουσιάζουν 

όταν πραγματοποιούν αποτελεσματικά την εργασία τους». Μια πτυχή του ρόλου που 

καλείται ο διευθυντής να διαδραματίσει ως παιδαγωγικός ηγέτης είναι η προώθηση 

της επιστημονικής κατάρτισης και της παιδαγωγικής ενδυνάμωσης των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στο 

                                                             
13

ΦΕΚ 1340/2002 βλέπε παράρτημα 
14  Δεξιότητα σύμφωνα με τον Ζαβλανό (2000) είναι η επίκτητη ικανότητα του ατόμου, που μπορεί να 

εκδηλωθεί και να αναπτυχθεί κατά την επίδοσή του στην εργασία, χωρίς να είναι δηλαδή έμφυτη. 
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σχολείο και την μετατροπή του οργανισμού σε μανθάνουσα κοινότητα (Stoll & 

Louis, 2007). Κύριο μέλημα του διευθυντή δηλαδή, είναι να παρακινεί και να 

στηρίζει τη σχολική κουλτούρα που ενθαρρύνει τη μάθηση των μαθητών και την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Johansson & Bredeson, 2000) ενώ 

ταυτόχρονα γνωρίζοντας ότι η αλλαγή δεν είναι πάντα εύκολη, θα πρέπει να έχει 

σαφές όραμα και στόχους προσανατολισμένους στη βελτίωση της μάθησης των 

ατόμων του σχολικού οργανισμού συμπεριλαμβανομένων μαθητών και 

εκπαιδευτικών (Day, 2003). Επίσης, είναι ανάγκη ο διευθυντής να δημιουργήσει τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για να δημιουργηθούν νέοι τρόποι σκέψης και μάθησης 

γνωρίζοντας ότι μόνο εστιάζοντας στην επαγγελματική ανάπτυξη θα μπορούν να 

δημιουργηθούν οι συνθήκες για επιτυχημένη αλλαγή και σχολική βελτίωση (Hart & 

Bredeson, 1996·Krajewski, 1996 όπ. αναφ. στο Johansson & Bredeson, 2000). Κύριο 

χαρακτηριστικό της αποτελεσματικής ηγετικής και διοικητικής συμπεριφοράς του 

διευθυντή είναι η παρακίνηση και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών του σχολείου, για 

συνεχή προσωπική ανάπτυξη, βελτίωση και καινοτομικότητα. (Μπουραντάς, 2012), 

καθώς η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί μια δια βίου διαδικασία που 

«περιλαμβάνει μια πληθώρα μαθησιακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, από 

τις άτυπες ευκαιρίες μάθησης βιωματικού χαρακτήρα στο χώρο εργασίας τους, έως 

τις τυπικές δραστηριότητες εκπαίδευσης και ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης, που 

οργανώνονται και χρηματοδοτούνται από επίσημους και εξουσιοδοτημένους φορείς 

του κράτους». (Υφαντή, 2011). Μέριμνα λοιπόν του διευθυντή είναι να ενθαρρύνει 

και να καθοδηγεί διαρκώς τους εκπαιδευτικούς, εξασφαλίζοντας ένα εργασιακό 

περιβάλλον που να τους επιτρέπει να ξεπεράσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, 

ενισχύοντας ταυτόχρονα την αυτοπεποίθηση και αυξάνοντας τις πιθανότητες να 

φτάσουν σε εξαιρετική επίδοση. (Σαίτης, 2007). 

Ειδικότερα, μεταξύ των τρόπων παρακίνησης των εκπαιδευτικών  

περιλαμβάνονται και οι παρακάτω, καθώς ο διευθυντής: 

 Ασκεί δημοκρατική διοίκηση, αναθέτει αρμοδιότητες στους 

εκπαιδευτικούς και τους καθιστά συνυπεύθυνους στη λήψη αποφάσεων και 

στην επίλυση των προβλημάτων. 

 Αναπτύσσει κουλτούρα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 
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 Αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς αντικειμενικά και δίκαια. 

 Συμβάλλει στην εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών 

 Ασκεί ηγεσία που έχει όραμα, αποστολή και στόχους που εμπνέουν 

τους εκπαιδευτικούς. 

 Ενισχύει την ομαδική εργασία των εκπαιδευτικών. 

 Αναγνωρίζει και εκτιμά τις προσπάθειες και την αξία των 

εκπαιδευτικών 

 Επιβραβεύει τις πρωτοβουλίες και επαινεί τις καλές πρακτικές. 

 Φροντίζει για την συνεχή ενημέρωση του προσωπικού του. 

 Φροντίζει για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στο 

σχολείο, για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 Διασφαλίζει καλές συνθήκες εργασίας, ηρεμία και καλό σχολικό 

κλίμα. 

Άρα λοιπόν, ο διευθυντής- ηγέτης της σχολικής μονάδας πρέπει να έχει τη 

δεξιότητα να παρακινεί και να στηρίζει τη σχολική κουλτούρα που ενθαρρύνει τη 

μάθηση των μαθητών και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

(Johansson & Bredeson, 2000 ). 

 

3.2 Εμπόδια-δυσκολίες 

Εμπόδια στο σύγχρονο σχολείο στην επιμόρφωση και παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών 

Θεσμικό πλαίσιο 

Δυστυχώς, το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο της επιμόρφωσης στη χώρα μας θέτει 

εμπόδια, καθώς ο σχεδιασμός για την ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται σαν αποσπασματικός και ασυντόνιστος, με δανεικά 

πρότυπα από το εξωτερικό, δίχως να έχει προηγηθεί επιστημονική έρευνα και 

προηγούμενη κριτική ανάλυση της πραγματικότητας.» (Χατζηπαναγιώτου, 2001).  

Ένα ακόμα εμπόδιο είναι ότι η επιμόρφωση επιβάλλεται στους εκπαιδευτικούς 

«άνωθεν», από «ειδικούς» που δεν έχουν σχέση με το σχολείο τους.(Hargreaves & 

Fullan, 1992). Αυτό συμβαίνει γιατί όλες οι επιμορφωτικές δραστηριότητες στη χώρα 

μας εγκρίνονται κεντρικά, από το Υπουργείο Παιδείας και υλοποιούνται με την 
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συνδρομή των Π.Ε.Κ., υπό την εποπτεία του Υπουργείου, ενώ νομικές προβλέψεις 

για την συμβολή των Πανεπιστημίων και των σχολικών μονάδων ως φορέων 

επιμόρφωσης, ελάχιστα αξιοποιούνται. (Χατζηπαναγιώτου, 2011). Η τακτική αυτή 

συχνά έχει ως αποτέλεσμα να μην ευνοείται η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών, 

ενώ αντίθετα, να προκαλείται η αντίδρασή τους. Το πρόβλημα με την «απέξω προς τα 

μέσα» μεταρρύθμιση είναι ότι οι «εκπαιδευτικοί δεν αντιμετωπίζονται σαν άνθρωποι 

που μπορούν και πρέπει να εξελιχθούν μόνοι τους». (Hargreaves&Fullan, 1992). 

Επιπλέον, τα προγράμματα επιμόρφωσης
15

 που απευθύνονται στους Έλληνες 

εκπαιδευτικούς παραβλέπουν τις βασικές αρχές που διέπουν την εκπαίδευση 

ενηλίκων καθώς παραβλέπονται παράγοντες που διαφοροποιούν τους 

επιμορφούμενους, όπως είναι η ηλικία και τα στάδια γνωστικής και συναισθηματικής 

τους ανάπτυξης. (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Οι παρεχόμενες γνώσεις δεν «συσχετίζονται άμεσα με τη σχολική πραγματικότητα 

και τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών». (Χατζηπαναγιώτου, 2001).  

 

οικονομική κρίση 

Η οικονομική ύφεση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα από το 2008, ευθύνεται για 

πολλές δυσκολίες και εμπόδια που σχετίζονται με την επιμόρφωση και παρακίνηση 

των εκπαιδευτικών: 

 Έχουν επέλθει πολλές θεσμικές αλλαγές στον εκπαιδευτικό χώρο δίχως να 

προηγηθεί η απαραίτητη ενημέρωση και σταδιακή επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών (Κοντογεωργίου, Κολοκοτρώνης, Λαπούσης, 2008) 

 Με το πάγωμα και ουσιαστικά την κατάργηση του θεσμού των Διδασκαλείων, 

το Υπουργείο Παιδείας στέρησε από τους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα της 

μετεκπαίδευσης και επαγγελματικής τους ανάπτυξης (πηγή: www.esos.gr) 

 Δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα αναφορικά με τους τίτλους σπουδών και τα 

πιστοποιημένα επιμορφωτικά εφόδια σε σχέση με τους μισθούς των 

εκπαιδευτικών γεγονός που οδηγεί σε άμβλυνση του επιμορφωτικού τους 

                                                             
15  Συνήθως αρκούνται σε «παροχή σεμιναριακής σύντομης ή μακράς επιμόρφωσης» 

"(Χατζηπαναγιώτου, 2001).  
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ενδιαφέροντος (με εξαίρεση τους διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους, 

που παρέχουν μειωμένη μισθολογική αναβάθμιση). (Μπρούσας, 2016-17) 

 Οι διατεθέντες δημόσιοι πόροι κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας 

της οικονομικής κρίσης από το Υπουργείο Παιδείας για τις επιμορφωτικές 

ανάγκες τωνεκπαιδευτικών , κρίνονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς , 

ως ανεπαρκείς. (Μπρούσας , 2016-17) 

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει επηρεαστεί από τις μισθολογικές 

περικοπές που συνεπάγονται της οικονομικής κρίσης. Παρόλα αυτά, αρκετοί 

εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται με ίδιους πόρους. (Μπρούσας , 2016-17) 

 Η μείωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων έχει αντίκτυπο στην 

αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων. (Μπρούσας, 2016-17) 

 Οι κακές υλικοτεχνικές υποδομές , που λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων 

δεν συντηρούνται, αποτελούν εμπόδια στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών. 

(Κυριακούλη, 2017) 

 Οι εργασιακές συνθήκες έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί στην εποχή της 

οικονομικής κρίσης (φόβος αναγκαστικών μετατάξεων, αλλαγές στο 

ασφαλιστικό, μισθολογική ανασφάλεια) αποτελούν επίσης εμπόδια στην 

παρακίνηση των εκπαιδευτικών. (Κυριακούλη, 2017) 

 

Οργανωσιακοί παράγοντες (πλαίσιο λειτουργίας-πρακτικές-συνεργασία) 

 Η έλλειψη συνεργασίας και η ανταγωνιστικότητα, ή όταν δεν υπάρχει 

επιμόρφωση και επιστημονική υποστήριξη.(Λέκκα, 2015) 

 Η έλλειψη βοηθητικού προσωπικού και η γραφειοκρατία αποτελούν δυσκολίες 

στην παροχή κινήτρων και την παρακίνηση των εκπαιδευτικών, καθώς οι 

διευθυντές αναλώνονται σε διεκπεραιωτικού και γραφειοκρατικού είδους 

εργασίες που δυσχεραίνουν την ουσιαστική άσκηση διοίκησης και το 

«χτίσιμο» της ηγεσίας. (Λέκκα, 2015). 

 Το γραφειοκρατικό στυλ ηγεσίας που εστιάζει στη γραφειοκρατία, το 

συγκεντρωτισμό, την αυταρχικότητα, την έλλειψη σωστής και έγκαιρης 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. (Κυριακούλη, 2017) 

 Η έλλειψη κινήτρων, αμοιβών, φιλοδοξιών (Κυριακούλη, 2017) 
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 Το αρνητικό σχολικό κλίμα που συνεπάγεται τις κακές σχέσεις μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, την έλλειψη εμπιστοσύνης και την κακή επικοινωνία. 

(Κυριακούλη, 2017) 

 Τα προσωπικά προβλήματα και η προσωπικότητα των εκπαιδευτικών 

(Κυριακούλη, 2017) 

 Ο φόβος για το νέο (αλλαγή) και ο φόβος της ανάληψης ευθυνών 

(Κυριακούλη, 2017) 

 Η εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών (Κυριακούλη, 2017) 

 Η απουσία αντικειμενικού αξιολογικού συστήματος (Κυριακούλη, 2017) 

 Η απογοήτευση από την μη επίτευξη των στόχων και ο εφησυχασμός 

(Κυριακούλη, 2017) 

Είναι φανερό ότι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών με την πάροδο του χρόνου 

αυξάνονται, καθώς τόσο το κλίμα στη σχολική τάξη αλλάζει, όσο και οι σύγχρονες 

απαιτήσεις και προκλήσεις που μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς, απαιτούν 

εκπαιδευτικούς που θα αξιοποιούν δυνατότητες και ευκαιρίες για μια συνεχή 

επιμόρφωση. (Τριανταφύλλου, 2010). Όσο παραβλέπουμε, αποσιωπούμε ή δεν 

αναγνωρίζουμε αυτή την ιδιαιτερότητα, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις 

παραμέτρους που συνδέονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ή 

να αντιπροτείνουμε μια θεμελιωμένη και ενιαία μεταρρυθμιστική πρόταση Μέχρι 

σήμερα, δεν έχει συγκροτηθεί εκπαιδευτική πολιτική που να εντάσσει με σαφή και 

συστηματικό τρόπο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε μια ευρύτερη 

και ενιαία πολιτική δια βίου εκπαίδευσης, από την είσοδό τους στο επάγγελμα, μέχρι 

την αφυπηρέτησή τους. (Μαυρογιώργος, 2005) 

 

3.3. Συναφείς έρευνες 

3.3.1.Ελλάδα 

 Τα ευρήματα ερευνών στην Ελλάδα έδειξαν ότι ο διευθυντής οφείλει να 

συνεργαστεί με το Σύλλογο Διδασκόντων και να ανακαλύψει τους τρόπους 

παρακίνησης των εκπαιδευτικών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές επιθυμίες και ανάγκες τους (Σαΐτης, 2000; 

Σαΐτης, 2007; Σαΐτης & Σαΐτη, 2012; Καμπουρίδης, 2002; Πασιαρδής, 2004). 
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 Τα ευρήματα της έρευνας των Φώκιαλη, Κουρουτσίδου και Λέφα (2005) 

έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητά 

τους στην εκπαιδευτική πράξη, επιζητούν στην επιμόρφωση την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Όσο για τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

κυρίως προτιμούν, είναι αυτά που είναι ευέλικτα, που προσαρμόζονται στις 

ανάγκες τους και μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, το περιεχόμενό τους 

να καλύπτει νέα γνωστικά αντικείμενα ή πεδία με νέες διδακτικές 

προσεγγίσεις και να έχουν σχεδιαστεί από αξιόπιστους φορείς με την δική 

τους συμμετοχή. 

 Έρευνα των Μελεκίδου, Μπάμπη, Ταμπάκη και Τσάκαλου (2010) για την 

διερεύνηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ξάνθης, έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί 

«αντιλαμβάνονται την επαγγελματική ανάπτυξη ως μια διαρκή προσπάθεια 

βελτίωσης της επαγγελματικής τους υπόστασης και ουσιαστικής αναβάθμισης 

της επαγγελματικής τους θέσης, μέσω της επιμόρφωσης». 

 Τα ευρήματα της έρευνας των Tsakiridou, Kakalopoulou, Karamanidou, 

Papadopoulou & Tziouvara (2014) με θέμα την οικονομική κρίση και την 

εκπαίδευση στην Ελλάδα, έδειξαν ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 

ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπρόσθετα πτυχία εξειδίκευσης, αν και αυτά 

δεν τους παρέχουν παραπάνω οικονομικά οφέλη.  

 Τα ευρήματα της έρευνας των Λαγκαδινού (2014) και Αναστασίου (2011) 

όπως αναφέρεται στην Κυριακούλη (2017) έδειξαν ότι "εσωτερικοί 

παράγοντες" όπως η επιβράβευση και η αίσθηση αυτοπραγμάτωσης, 

συντελούν θετικά στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης πτυχές 

της ηγεσίας όπως η ενθάρρυνση, η αναγνώριση της αξίας του εργαζομένου, η 

διοικητική ικανότητα, η δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος, επιτεύγματα, 

αυτονομία, ασφάλεια- εμπιστοσύνη και μέριμνα για το εργασιακό 

περιβάλλον. (Κυριακούλη, 2017 ). 

 Αν και οι αποδοχές θεωρούνταν ο σημαντικότερος παράγοντας κινητοποίησης 

για τους εκπαιδευτικούς, [Αναστασίου (2011), Manolopoulos (2008), 

Πλατσίδου & Ταρασιάδου (2010)] όπως αναφ. στην Κυριακούλη (2017), 

εξίσου σημαντικοί παράγοντες παρακίνησης στους οποίους θεωρείται 

σημαντική η συμβολή του διευθυντή, είναι ο εξοπλισμός, οι υποδομές, το 
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καλό σχολικό κλίμα συνεργασίας, οι ηθικές ανταμοιβές και η οργανωσιακή 

υποστήριξη. [Καρλή (2014), Θεοδωράκογλου & Θεοδωράκογλου (2014) 

όπως αναφ. στην Κυριακούλη (2017)]. 

 Έρευνα της Λέκκα (2015) σχετικά με την παρακίνηση των εκπαιδευτικών από 

τον διευθυντή ως παράγοντα αποτελεσματικής διοίκησης έδειξαν μεταξύ 

άλλων ότι οι διευθυντές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

ενθαρρύνουν και κινητοποιούν διαρκώς τους εκπαιδευτικούς για την επίτευξη 

νέων υψηλότερων στόχων.  

 Τα ευρήματα της έρευνας της Κυριακούλη (2017) σχετικά με την παρακίνηση 

των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το ρόλο της ηγεσίας, 

έδειξαν ότι σύγχρονες μορφές ηγεσίας (μετασχηματιστική-συμμετοχική) 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός θετικού εργασιακού κλίματος, ενώ κρίνεται 

απαραίτητη η επιμόρφωση των Διευθυντών σε θέματα διοίκησης της 

εκπαίδευσης  

 Τα ευρήματα παρόμοιας έρευνας του Πίττα (2017) έδειξαν ότι «κάθε 

διευθυντής καλείται να αποτυπώσει τους παράγοντες που επιδρούν 

ανασταλτικά στην ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών και με την κατάλληλη 

στρατηγική που θα εφαρμόσει να επιτύχει την ορθή παρακίνηση τους». 

Οπωσδήποτε, η επιλεχθείσα στρατηγική έχει άμεση σχέση με τα 

χαρακτηριστικά του ηγετικού μοντέλου που ακολουθεί ο διευθυντής, ενώ θα 

μπορούσε να λεχθεί ότι η προσωπικότητα και το προφίλ του διευθυντή 

μπορούν να επιδράσουν θετικά στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών. 

 Έρευνες των Παπάζογλου (2016) και Koutouzis & Papazoglou (2016) έδειξαν 

ότι μια σχολική ηγεσία με σαφή προσανατολισμό στη μάθηση, την 

ενθάρρυνση, την ψυχολογική σταθερότητα και ασφάλεια, που θα παρέχει 

ευκαιρίες μάθησης σε όλους και θα ενσωματώσει τον αναστοχασμό στην 

οργανωσιακή πρακτική, είναι σημαντικός διευκολυντικός παράγοντας κατά τη 

διαδικασία μετασχηματισμού του οργανισμού σε μανθάνοντα.  

 

3.3.2. Διεθνείς έρευνες 

 Οι Crowther & Postle (1991) όπως αναφέρεται στον Day (2003) αναφέρουν 

μελέτες που διενεργήθηκαν στην Αμερική και αποδεικνύουν τη σημασία του 
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ρόλου του διευθυντή στην εγκαθίδρυση θετικών μαθησιακών συνθηκών για 

τους εκπαιδευτικούς. 

 Εμπειρική έρευνα που διεξήγαγαν στην Αγγλία ο Eraut με τους συνεργάτες 

του, όπως αναφέρεται στον Day (2003, έδειξε ότι η επιρροή του διευθυντή 

στη μάθηση των εργαζομένων είναι τόσο άμεση (με την συμβουλευτική, την 

ενθάρρυνση, την εκτίμηση, την ανατροφοδότηση), όσο και έμμεση (με την 

ανάθεση εργασιών ως μοντέλο ρόλου και με την διατήρηση μιας 

υποστηρικτικής στη μάθηση μικροκουλτούρας από συναδέλφους, 

υφισταμένους και εξωτερικούς συνεργάτες). 

 Έρευνες που διεξήχθησαν στην Αμερική (1990), ερευνώντας την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, έδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά 

που περιγράφουν στο σύνολό τους την επαγγελματική ανάπτυξη, φαίνεται να 

έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στις πρακτικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, 

όσο και στη βελτίωση των μαθητών. (Carey & Frechtling, 1997. Cohen, 1990. 

Desimoneetal., 2002. Loucks-Horsleyetal., 1998), όπως αναφέρεται στην 

Φωτοπούλου, (2013). 

 Τα ευρήματα της έρευνας των Darling, Hamond & McLaughlin (1995) για την 

βελτίωση του σχολικού συστήματος έδειξαν ότι η εισαγωγή αλλαγών ή 

καινοτομιών στην εκπαίδευση που αγνοεί την κουλτούρα των σχολείων και 

επιβάλει την επιμόρφωση άνωθεν δίχως την συμμετοχή των εκπαιδευτικών, 

είναι καταδικασμένη να αποτύχει. 

 Οι Vrasidas & Glass (2004) όπως αναφέρεται στη Φωτοπούλου (2013). 

βρήκαν ότι δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται, 

να ανταλλάσουν μεταξύ τους πληροφορίες και να μοιράζονται τις 

αποκτηθείσες μέσω εμπειρίας γνώσεις, η επαγγελματική τους ανάπτυξη 

καθίσταται περισσότερο αποτελεσματική. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας TALIS (Teaching and Learning International 

Survey) που πραγματοποίησε ο ΟΟΣΑ το 2013, έδειξαν σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανήμποροι να ανταποκριθούν στον 

πολυσύνθετο ρόλο που τους επιβάλλει η ραγδαία μεταβαλλόμενη κοινωνία, 

ειδικά σε θέματα διαχείρισης ειδικής αγωγής και διαχείρισης 

πολυπολιτισμικών περιβαλλόντων. (Καραγιάννη, 2018). 
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 Η Villegas- Reimers (2003) καταδεικνύει πως η επαγγελματική ανάπτυξη 

είναι μια μακροπρόθεσμη εξελικτική διαδικασία που περιλαμβάνει  

διαφορετικά είδη ευκαιριών ανάπτυξης και εμπειριών που είναι συστηματικά 

προγραμματισμένες. 

 Επιπλέον, αρκετοί θεωρητικοί και ερευνητές τα τελευταία χρόνια 

επισημαίνουν την στενή σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική ανάπτυξη και 

τον επαγγελματισμό (Professionalism) (Day & Sacks, 2004). 

 Για να ενισχυθεί ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών, οι ηγέτες των 

σχολείων θα πρέπει να αντισταθούν στην υιοθέτηση ενός γραφειοκρατικού 

προσανατολισμού, επεκτείνοντας τη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών 

στην άσκηση του έργου τους και την υιοθέτηση πρακτικών που οδηγούν σε 

ισχυρή εμπιστοσύνη μεταξύ των σχολικών ηγετών, των εκπαιδευτικών, και 

των γονέων.( Gumus, 2013). 

 Σύμφωνα με έρευνα των Hilton,Hilton, Dole & Goos (2015) υπάρχει γενική 

συναίνεση στη βιβλιογραφία ότι η συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη είναι 

απαραίτητη για την ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να 

βελτιώσουν τις γνώσεις και την πρακτική τους με απώτερο σκοπό την 

προώθηση της μάθησης των μαθητών. Τα ευρήματα της έρευνά τους 

κατέδειξαν επίσης ότι οι διευθυντές ως ενεργοί συμμέτοχοι σε προγράμματα 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, μπορεί να έχουν βαθιά 

επιρροή στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η ενεργός συμμετοχή είναι ένας 

παράγοντας παρακίνησης καθώς ο ίδιος ο διευθυντής αποτελεί πρότυπο για 

τους εκπαιδευτικούς του. Επίσης, μέσω των ποικίλων αλληλεπιδράσεων 

διευθυντών και εκπαιδευτικών που προκύπτουν από αυτή τη συμμετοχή, 

βελτιώνεται η γνώση που οδηγεί τους διευθυντές να δημιουργήσουν σχολικά 

κλίματα που υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

 Τα ευρήματα της έρευνας των Ingvarson, Meiers and Beavis (2005) έδειξαν 

ότι οι υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και οι διευθυντές των 

σχολείων θα πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή στη δημιουργία των 

συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στα σχολεία να παρέχουν γόνιμο 

έδαφος για επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε συνεχή βάση και 

ως συνήθη μέρος της εργασίας τους. 



59 
 

 
 

 Σύμφωνα με τις σύγχρονες έρευνες (Villegas-Reimers, 2003; Μπαγάκης, 

2005), ο εκπαιδευτικός  μαθαίνει ενεργά, μέσω της αξιολόγησης, της 

παρατήρησης και της ανατροφοδότησης,  ενώ ταυτόχρονα  εμπλέκεται σε 

συγκεκριμένα διδακτικά καθήκοντα. 

 Η Irwin (1995) βρήκε ότι οι ενδυναμωμένοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν στον 

εαυτό τους και τις ικανότητές τους, κατανοούν το σύστημα, αφιερώνουν 

χρόνο και ενέργεια στην εργασία τους και σέβονται τους άλλους.  

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

4. Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

4.1. Η ερευνητική διαδικασία 

4.1.1 Η αναγκαιότητα της έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με 

τη συμβολή της παρακίνησης του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού. Η επιλογή του παραπάνω θέματος έγινε καθότι η ερευνήτρια, που 

είναι εκπαιδευτικός ΠΕ70, ασκεί τα καθήκοντα της διευθύντριας σε εξαθέσια 

δημοτικά σχολεία του Νομού Πέλλας από το 2007 έως σήμερα (συνολικά 11 χρόνια) 

έχοντας πάντα σαν πρώτη προτεραιότητα στη θητεία της την παρακίνηση και την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του σχολείου. Ο προβληματισμός και η 

προσπάθειά της να βρει τρόπους παρακίνησης των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με 

το γεγονός ότι το θέμα της παρακίνησης δεν έχει ερευνηθεί αρκετά, ήταν η αφορμή 

για την ενασχόλησή της με την παρούσα έρευνα. Ένας ακόμα παράγοντας είναι ότι 

ενώ έχουν ερευνηθεί διεξοδικά τόσο στον ελλαδικό όσο και διεθνή χώρο ο ρόλος του 

διευθυντή, η επαγγελματική ανάπτυξη και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, δεν έχει 
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μελετηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η συμβολή της παρακίνησης του διευθυντή στην 

επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. 

 

4.1.2.Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε κατά 

πρώτον, σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι διευθυντές της Δημοτικής 

(πρωτοβάθμιας) εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και κατά δεύτερον, εάν υπάρχει 

συσχέτιση και σε ποιο βαθμό, μεταξύ της παρακίνησης των διευθυντών και της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία του Νομού 

Πέλλας. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας είναι: 

Σύμφωνα με τις απόψεις του δείγματος: 

 Σε ποιο βαθμό, οι διευθυντές λειτουργούν ως ηγέτες και διαθέτουν δεξιότητες 

παρακίνησης των εκπαιδευτικών και ενθάρρυνσης της επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης; 

 Με ποιους τρόπους οι διευθυντές παρακινούν τους εκπαιδευτικούς; 

 Με ποιους τρόπους, ενθαρρύνεται η επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών; 

 Ποια είναι τα οφέλη από την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; 

 Σε ποιο βαθμό, οι διευθυντές ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα; 

 Σε ποιο βαθμό, υπάρχει διασύνδεση μεταξύ ενθάρρυνσης/παρακίνησης του 

διευθυντή και ενίσχυσης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών;  

 

4.1.3. Μεθοδολογική προσέγγιση 

 

Επιλογή μεθόδου 
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Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι κατευθύνσεις και οι 

αρχές που μας ορίζει η ποσοτική έρευνα. Σαν μεθοδολογικό εργαλείο προτιμήθηκε το 

ερωτηματολόγιο, καθώς είναι μια καλή μέθοδος συγκέντρωσης συγκεκριμένου τύπου 

πληροφοριών σύντομα και με σχετικά μικρό κόστος. (Bell, 2001). Επιπλέον 

πλεονεκτήματα των ερωτηματολογίων είναι ότι προσφέρουν ευρεία κάλυψη (τοπική, 

εθνική, διεθνή). Παρέχουν ειλικρινείς και ανώνυμες απαντήσεις ενώ συμπληρώνονται 

εύκολα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, καθώς οι απαντήσεις είναι τυποποιημένες 

(κλειστές απαντήσεις). Επιπροσθέτως, τα ερωτηματολόγια είναι πολύ καλά για 

ευαίσθητες ή προσωπικές ερωτήσεις καθώς εξασφαλίζουν την ανωνυμία, ενώ 

παρέχουν γνήσια πρωτογενή δεδομένα. (Βαδάση και Μπεκιάρης, 2013). Το 

ερευνητικό εργαλείο δομήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας από την ερευνήτρια, που 

στηρίχθηκε εν μέρει σε εργαλεία σχετικά με τα θέματα της έρευνας, που 

προσαρμόστηκαν ανάλογα. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο  SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences). 

Προτιμήθηκε το SPSS γιατί είναι ένα στατιστικό εργαλείο που μπορεί να 

επεξεργαστεί μεγάλο όγκο δεδομένων με αξιοπιστία, σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

Δείγμα 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 150 εκπαιδευτικοί σχολείων της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας, διαφορετικών ειδικοτήτων και με 

επαγγελματική εμπειρία ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους. Το δείγμα δηλαδή 

αποτελείται από εκπαιδευτικούς που έχουν από ελάχιστα χρόνια έως και πάνω από 30 

χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Η επιλογή του Νομού Πέλλας για την διεξαγωγή 

της έρευνας, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ο τόπος διαμονής και εργασίας της 

ερευνήτριας. Σύμφωνα με την Bell (2001) υπάρχουν σαφώς πλεονεκτήματα όταν 

υπάρχει η δυνατότητα να χορηγηθούν προσωπικά τα ερωτηματολόγια στα 

υποκείμενα και να τους εξηγηθεί ο σκοπός της μελέτης.  

 

Επιλογή εργαλείου έρευνας 

Ως εργαλείο έρευνας επιλέχθηκε η χρήση ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο 

διαμορφώθηκε βάσει τεσσάρων επιμέρους ενοτήτων. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί 
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ενημερώθηκαν για την ταυτότητα της έρευνας και το πλαίσιο διεξαγωγής της βάσει 

ενημερωτικού σημειώματος, στη συνέχεια, συμπλήρωσαν τα ατομικά τους στοιχεία 

(δημογραφικά στοιχεία)  και,  κατόπιν, κλήθηκαν να απαντήσουν στο κύριο σώμα 

ερωτήσεων που αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: 

Το πρώτο (Α) μέρος: (ερωτήσεις 1-21) -δεξιότητες του διευθυντή.  

Το δεύτερο μέρος (Β): (ερωτήσεις 1-8)- παρακίνηση των εκπαιδευτικών από τον 

διευθυντή. 

Το τρίτο μέρος (Γα): ( ερωτήσεις 1-11)- συμβολή του διευθυντή στην 

επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. 

Το τέταρτο μέρος (Γβ): (ερωτήσεις 12-27)- οφέλη της επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Οι ερωτήσεις δομήθηκαν από την ερευνήτρια ανάλογα με τα θέματα της έρευνας. 

Συγκεκριμένα, για τη δόμηση του πρώτου μέρους (Α) που διερευνούσε τις δεξιότητες 

του διευθυντή, βασίστηκε στο ερευνητικό εργαλείο School Leadership Questionnaire 

(Brauckmann & Pashiardis, 2009) που προσαρμόστηκε ανάλογα. Τα υπόλοιπα μέρη 

(Β - Γα & Γβ), όπως περιγράφονται παραπάνω, δομήθηκαν από την ερευνήτρια 

σύμφωνα με το θεωρητικό μέρος, καθώς δεν βρέθηκαν εργαλεία άλλων ερευνών στα 

οποία θα μπορούσε να βασιστεί. Η αξιοπιστία της εσωτερικής συνέπειας του 

ερωτηματολογίου, ελέγχθηκε με τον συντελεστή Cronbach α, όπως αναφέρεται 

παρακάτω, στην περιγραφική στατιστική. 

Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών ως προς τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, λήφθηκε μέριμνα και καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε: 

1) Το ερωτηματολόγιο να έχει περιορισμένο μέγεθος, για να μην αποθαρρύνονται οι 

εκπαιδευτικοί ως προς τη συμπλήρωσή του. 

2) Οι ερωτήσεις να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια. Για να διαπιστωθεί αν όντως 

ήταν εύκολα κατανοητό από τους εκπαιδευτικούς και οι ερωτήσεις ορθά 

διατυπωμένες, διανεμήθηκε για να ελεγχθεί, μια εβδομάδα πιλοτικά σε 

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς.  

3) Υπήρχαν σημεία ελέγχου με συγκεκριμένες ερωτήσεις σε κομβικά σημεία 

του ερωτηματολογίου, που επιβεβαίωναν προηγούμενες απαντήσεις. 

4) Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν περίπου 10 λεπτά. 

5) Η δομή του περιελάμβανε μόνο κλειστές ερωτήσεις. 

6) Συμπληρώθηκε στο ίδιο χρονικό διάστημα από όλους τους εκπαιδευτικούς. Η 

διανομή έγινε στο διάστημα από 17 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου του έτους 2018. 
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4.1.4. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

Η επιλογή του δείγματος της έρευνας έγινε από εκπαιδευτικούς των σχολείων του 

Νομού Πέλλας. Στόχος ήταν να συμπεριληφθούν στην έρευνα: 

• Εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία διαφορετικών επαρχιών του νομού. 

• Εκπαιδευτικοί με διαφορετικά χρόνια υπηρεσίας και εργασιακή σχέση στη σχολική 

μονάδα (με οργανική θέση, αποσπασμένος, αναπληρωτής) 

• Εκπαιδευτικοί από διαφορετικές περιοχές σχολείων
16

: από αγροτικές, ημιαστικές 

και αστικές περιοχές του νομού Πέλλας. 

 

Η επιλογή των σχολείων για τη διεξαγωγή της έρευνας έγινε σύμφωνα με τον 

βαθμό πρόσβασης σε αυτά και τυχόν γνωριμίες με εκπαιδευτικούς ή διευθυντές που 

λειτούργησαν διευκολυντικά. Οι διευθυντές των σχολείων που επιλέχθηκαν 

ενημερώθηκαν σχετικά με τους στόχους και το σκοπό της έρευνας, καθώς και τη 

χρήση των πληροφοριών που θα συγκεντρωθούν, ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια 

να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, καθώς αυτοί αποτελούσαν το 

δείγμα της έρευνας. Διανεμήθηκαν 220 ερωτηματολόγια σε 35 σχολεία. Για την 

επίδοση των ερωτηματολογίων επιλέχθηκε η προσωπική επίσκεψη και ενημέρωση 

στο σχολείο γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν η μέθοδος που θα συντελούσε στη μεγαλύτερη 

ανταπόκριση των εκπαιδευτικών. Από τα 220 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν, 

επεστράφησαν συμπληρωμένα τα 150. Δύο πολυθέσια σχολεία αστικής περιοχής και 

ένα ημιαστικής επέστρεψαν το φάκελο με τα ερωτηματολόγια που τους επιδόθηκε, 

δίχως να συμπληρωθεί ούτε ένα. Επίσης βρέθηκαν ερωτηματολόγια με 

συμπληρωμένα μόνο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και το κύριο μέρος 

ασυμπλήρωτο, που φυσικά δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Το ποσοστό 

ανταπόκρισης ανήλθε στο 68,18%, που θεωρείται ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό, 

συγκριτικά με τις δυσκολίες που προέκυψαν τόσο από το θέμα της έρευνας όσο και 

από το χρόνο διεξαγωγής της. Η έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα από 17 

Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2018. Οι δυσκολίες είχαν να κάνουν τόσο με τη χρονική 

περίοδο διεξαγωγής (ήταν προς το τέλος του διδακτικού έτους και οι εκπαιδευτικοί 

είχαν συσσωρευμένη εργασιακή κόπωση) όσο και την απροθυμία τους να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, αφού εκείνο το διάστημα σχεδόν καθημερινά 

«βομβαρδίζονταν» από ερωτηματολόγια ερευνών που καλούνταν να συμπληρώσουν. 

                                                             
16από 4/θέσια και άνω, που δικαιολογούν θέση διευθυντή 
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Το θέμα επίσης της έρευνας τους δυσκόλεψε, γιατί θεωρήθηκε ότι αξιολογούνταν ο 

διευθυντής και οι ενέργειές του. Επιλέγοντας λοιπόν τη μη συμμετοχή στην έρευνα, 

αποφεύγονταν κατά τη γνώμη τους, πιθανές δυσαρέσκειες. Το γεγονός ότι το 

ερωτηματολόγιο εξασφάλιζε την ανωνυμία του συμμετέχοντα, δεν λειτούργησε 

καθησυχαστικά. Αρκετοί ήταν αυτοί που δεν δέχτηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα 

και προέβαλαν το επιχείρημα της έλλειψης χρόνου, αν και δεν απαιτούνταν 

περισσότερο από δέκα λεπτά για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

 

4.2. Ανάλυση δεδομένων 

 

4.2.1. Περιγραφικά στατιστικά 

Το ερωτηματολόγιο περιείχε 6 δημογραφικές μεταβλητές (α)ηλικία, β)φύλο, 

γ)χρόνια υπηρεσίας, δ)εργασιακή σχέση στη σχολική μονάδα (οργανική, 

αποσπασμένος/η, αναπληρωτής/αναπληρώτρια) ε)περιοχή σχολείου: αστική, 

ημιαστική, αγροτική, στ) φύλο του διευθυντή: άνδρας ή γυναίκα) και 56 ερωτήσεις- 

μεταβλητές σε κλίμακα Likert. 

Συνολικά συλλέχθηκαν 150 ερωτηματολόγια. Η ανάλυση των δεδομένων των 

απαντημένων ερωτηματολογίων, έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

Α. Περιγραφικά στατιστικά 

Τα υποκείμενα του δείγματος είναι 150 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε 

δημοτικά σχολεία 4/θέσια και άνω, του Νομού Πέλλας, τη σχολική χρονιά 2017-18. 

Αντιστοιχούν σε 54 άνδρες και 96 γυναίκες. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η 

πλειοψηφία του δείγματος των εκπαιδευτικών είναι γυναίκες. Από αυτούς, οι 5 

εκπαιδευτικοί ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των 22-30 ετών, οι 25 στην 

κατηγορία των 31-40 ετών, οι 43 στην κατηγορία των 41-50 ετών, οι 75 στην 

κατηγορία των 51-60 ετών και 2 εκπαιδευτικοί στην κατηγορία των 60 και άνω ετών. 

Σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας: 16 εκπαιδευτικοί έχουν από 0-16 χρόνια, 53 

εκπαιδευτικοί από 11-20 χρόνια υπηρεσίας, 56 από 21-30 χρόνια υπηρεσίας και 25 

από 31 χρόνια και άνω. Ανάλογα με την εργασιακή τους σχέση στη σχολική μονάδα: 

111 εκπαιδευτικοί έχουν οργανική θέση, 22 εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι και 17 
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είναι αναπληρωτές/τριες. Σε σχέση με την περιοχή του σχολείου: 65 εκπαιδευτικοί 

υπηρετούν σε αστική περιοχή, 38 σε ημιαστική και 47 σε αγροτική. Σε σχέση με το 

φύλο του διευθυντή, 114 εκπαιδευτικοί είχαν άνδρες διευθυντές και 36 γυναίκες 

διευθύντριες. (πίνακας 1) 

 

Ακολουθεί ο Πίνακας 6 με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ανά κατηγορία. 

 

Πίνακας 6. Ανάλυση δημογραφικών χαρακτηριστικών 

Ακολουθούν τα Σχήματα 1-4 με τις σχετικές συχνότητες των κατηγοριών 4 

δημογραφικών μεταβλητών. 
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Σχήμα 1. Κατηγορίες ηλικιών εκπαιδευτικών 

 

 

Σχήμα 2. Κατηγορίες ετών προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών 
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Σχήμα 3. Κατηγορίες εργασιακής σχέσης εκπαιδευτικών 

 

Σχήμα 4. Κατηγορίες περιοχής εργασίας 

 

Ενότητες ερωτηματολογίου 
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Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 4 διαφορετικές ενότητες (Α-Β-Γα)-Γβ)), οι 

οποίες εξετάζουν διαφορετικά ζητήματα. Για κάθε κατηγορία αναφέρεται ο μέρος 

όρος βαθμολογίας των απαντήσεων και επίσης υπολογίστηκε ο συντελεστής 

Cronbach α, ο οποίος ήταν ικανοποιητικός (>0,70) σε όλες τις περιπτώσεις. Ο 

συντελεστής αυτός μετράει την αξιοπιστία της εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας 

που χρησιμοποιείται.  

Πίνακας 7. Ενότητες ερωτηματολογίου και συντελεστής Cronbach 

 

Παρατηρείται ότι τις θετικότερες απαντήσεις που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο 

μέσο όρο (4,27 ), συγκέντρωσαν οι δεξιότητες του διευθυντή. Ακολουθούν αυτές που 

αναφέρονται στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή (4,19). Στη 

συνέχεια, αυτές που διερευνούν τη συμβολή του διευθυντή στην επαγγελματική 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (4,07) και τέλος όσες αναφέρονται στα πιθανά οφέλη 

της επαγγελματικής ανάπτυξης (3,96).Ακολουθεί ο Πίνακας 8 με τους μέσους όρους 

ανά κατηγορία δημογραφικής μεταβλητής. 
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Πίνακας 8. Μέσος .όρος. των 56 μεταβλητών ανά κατηγορία δημογραφικής 

μεταβλητής 
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- Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί υποκείμενα της έρευνας έδωσαν περισσότερες 

θετικές απαντήσεις από τους άνδρες στις ενότητες του ερωτηματολογίου 

Α(δεξιότητες διευθυντή), Β (παρακίνηση) & Γα) (επαγγελματική ανάπτυξη), 

ενώ οι άνδρες εκπαιδευτικοί υποκείμενα της έρευνας έδωσαν περισσότερες 

θετικές απαντήσεις από τις γυναίκες στην ενότητα Γβ) όπου διερευνώνται τα 

οφέλη της επαγγελματικής ανάπτυξης. 

- Οι γυναίκες Διευθύντριες πήραν θετικότερες απαντήσεις σε όλες τις ενότητες 

του ερωτηματολογίου σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους διευθυντές. 

- Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνα και ανήκαν στις 

ηλικιακές κατηγορίες 22-30 ήταν περιορισμένος, γι’ αυτό και δεν μπορούν να 

εξαχθούν γενικά συμπεράσματα από τις απαντήσεις τους. Παρόλα αυτά, 

φαίνεται ότι οι νέοι εκπ/κοί δίνουν χαμηλό βαθμό στις ενότητες Α-Β-Γα) και 

υψηλότερο στα οφέλη της επαγγελματικής ανάπτυξης. 

- Οι εκπ/κοί που ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες 31-40, 41-50 και 51-60 

αξιολόγησαν θετικότερα πρώτα τις δεξιότητες του δ/ντή, ακολούθως την 

παρακίνηση του διευθυντή, στη συνέχεια τη συμβολή του στην επαγ. 

ανάπτυξη και με τον μικρότερο μ. ό. τα οφέλη της επαγγελματικής ανάπτυξης. 

(3,83/ 3,86/ 4,05 αντιστοίχως). 

- Οι επ/κοί που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 60
+ 

 ήταν μόνο δύο, οπότε 

δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο φαίνεται μια 

διαφοροποίηση στις απαντήσεις τους σε σχέση με τις προηγούμενες ηλικιακές 

ομάδες γιατί απαντούν θετικότερα πρώτα στην ενότητα Β (παρακίνηση) , 

ακολούθως στην Γα) (επαγγελματική ανάπτυξη), στη συνέχεια στην ενότητα 
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Γβ) για τα πιθανά οφέλη της επαγγελματικής ανάπτυξης και τελευταίες 

αξιολογούν επίσης θετικά τις δεξιότητες του δ/ντή . Σε σχέση επίσης με τις 

υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, έδωσαν τις θετικότερες απαντήσεις σε όλες τις 

κατηγορίες έχοντας τον υψηλότερο συνολικό μέσο όρο (4,35). 

- Τα χρόνια υπηρεσίας δεν δημιούργησαν αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με 

τις ερωτήσεις των ενοτήτων του ερωτηματολογίου, εκτός από το γεγονός ότι 

οι εκπαιδευτικοί με λίγα χρόνια υπηρεσίας έδωσαν αρνητικές απαντήσεις στις 

ενότητες Γα) και Γβ) (για την συμβολή του διευθυντή στην επαγγελματική 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και τα οφέλη της επαγγελματικής ανάπτυξης 

αντίστοιχα). 

- Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικότερα από τους οργανικά 

τοποθετημένους και τους αναπληρωτές στις ενότητες Α(δεξιότητες 

διευθυντή), Β (παρακίνηση) & Γα) (επαγγελματική ανάπτυξη). Δεν 

απάντησαν όμως θετικά σύμφωνα με την άποψή τους, για τα πιθανά οφέλη 

της επαγγελματικής ανάπτυξης (ενότητα Γβ). Στη συγκεκριμένη ενότητα (Γβ) 

δεν απάντησαν θετικά ούτε οι οργανικά τοποθετημένοι, ούτε οι αναπληρωτές, 

που έδωσαν τις πιο αρνητικές απαντήσεις απ’ όλους. 

- Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ημιαστική περιοχή έδωσαν τις 

θετικότερες απαντήσεις σε όλες τις ενότητες του ερωτηματολογίου, ενώ 

ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αγροτική περιοχή και 

τελευταίοι οι εκπαιδευτικοί των αστικών περιοχών. 

Ακολουθεί ο Πίνακας 9 που περιέχει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις 

για τις 56 ερωτήσεις- μεταβλητές του ερωτηματολογίου. 
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Πίνακας 9. Περιγραφικά μέτρα των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου (μ.ο. και 

τυπικές αποκλίσεις)  
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Α) Από τον παραπάνω Πίνακα 9 φαίνεται ότι οι ερωτήσεις που συγκέντρωσαν την 

μεγαλύτερη τιμή τυπικής απόκλισης και άρα υπήρχε διαφορά στις απαντήσεις, είναι: 

2. «Συνεργάζεται με τον σχολικό σύμβουλο και διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης ανάλογα με τις επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών του σχολείου.» 

η 3
η
 ερώτηση: «Προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό και πόρους για να στηρίξει το 

διδακτικό προσωπικό στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων.» 

4. «Συνεργάζεται με φορείς και καλεί ειδικούς επιστήμονες στο σχολείο για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.» 

10. «Ενθαρρύνει την ανταλλαγή εκπαιδευτικών επισκέψεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων.» 

11. «Ενθαρρύνει τη συνεργασία με άλλα σχολεία» 

18. «συμμετέχετε στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο σας;» και  

26. «έχετε τα κατάλληλα εργαλεία μάθησης, με μια διαρκή και συντονισμένη 

διαδικασία έτσι ώστε να ενισχυθεί το γνωστικό και διδακτικό σας υπόβαθρο;» 

 

Β) Από τους μέσους όρους του Πίνακα 4. φαίνεται ότι τα υποδείγματα 
17

 απάντησαν 

θετικά στις παρακάτω ερωτήσεις, που συγκέντρωσαν τους μεγαλύτερους μέσους 

όρους: 

8. «Επιτρέπει αρκετή αυτονομία στους εκπαιδευτικούς για να οργανώσουν και 

προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους.» (μ.ο. 4,47) 

11. «Ακούει προσεκτικά τις ιδέες και τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών.»(μ.ο. 4,50) 

12. «Συζητά θέματα που αφορούν το σχολείο με τους εκπαιδευτικούς.» (μ.ο. 4,43) 

20. «Είστε ανεξάρτητοι/ες και αυτόνομοι/ες στην αίθουσα διδασκαλίας;» (μ.ο. 4,43) 

                                                             
17

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί 
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Γ) Φαίνεται επίσης ότι τα υποδείγματα έδωσαν αρνητικές απαντήσεις στις παρακάτω 

ερωτήσεις, που συγκέντρωσαν χαμηλούς μέσους όρους: 

«Προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό και πόρους για να στηρίξει το διδακτικό 

προσωπικό στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων.» (3,99) 

«1.Ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του σχολείου.» 

(3,99) 

«2. Συνεργάζεται με τον σχολικό σύμβουλο και διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης ανάλογα με τις επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών του σχολείου.»(3,83) 

«4. Συνεργάζεται με φορείς και καλεί ειδικούς επιστήμονες στο σχολείο για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. (3,73)» 

«10. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή εκπαιδευτικών επισκέψεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων.» 

12. «η επαγγελματική σας ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα στο 

σχολείο που εργάζεστε, σύμφωνα με τις καθημερινές σας εκπαιδευτικές 

ανάγκες;»(3,67) 

24. «εισάγετε εκπαιδευτικές καινοτομίες στο σχολείο;»(3,59) και  

26. «έχετε τα κατάλληλα εργαλεία μάθησης, με μια διαρκή και συντονισμένη 

διαδικασία έτσι ώστε να ενισχυθεί το γνωστικό και το διδακτικό σας υπόβαθρο;» 

(3,63) 

 

Σημαντικότερα στοιχεία ανά ενότητα ερωτηματολογίου 

Ενότητα Α. Δεξιότητες-ικανότητες διευθυντή 

Οι δεξιότητες που επέδειξαν περισσότερο οι διευθυντές, όπως αξιολογήθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς, ήταν: 

Πίνακας 10. Δεξιότητες διευθυντών 
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Παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν θετικά τις δεξιότητες του διευθυντή 

που ασκεί δημοκρατική διοίκηση με στοιχεία μετασχηματιστικής ηγεσίας. Οι 

δεξιότητες που οι διευθυντές δεν επεδείκνυαν, όπως αξιολογήθηκαν από τους 

εκπαιδευτικούς, ήταν: 

Πίνακας 11. Δεξιότητες που δεν επέδειξαν οι Διευθυντές 

 

Παρατηρείται ότι, οι δεξιότητες που δεν επεδείκνυαν οι διευθυντές σχετίζονται άμεσα 

με την έλλειψη οικονομικών πόρων στα σχολεία. Ενώ, θεωρήθηκε επίσης ότι οι 

διευθυντές δεν προωθούν καινοτόμες πρακτικές. 

 

Ενότητα Β. Ενέργειες Διευθυντή που παρακινούν τους εκπαιδευτικούς 

Οι σημαντικότερες ενέργειες που επέδειξε ο διευθυντής για να παρακινήσει τους 

εκπαιδευτικούς, όπως αξιολογήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, ήταν: 

 



78 
 

 
 

Πίνακας 12. Ενέργειες Διευθυντών για παρακίνηση 

 

 

 Μεγαλύτερο μέσο όρο για τις τεχνικές παρακίνησης του διευθυντή, 

συγκέντρωσε η 1
η
 μεταβλητή της Β ενότητας, δείχνοντας τη σημασία που 

δείχνουν οι εκπαιδευτικοί στο θετικό εργασιακό κλίμα στο σχολείο.  

 Μεγάλη σημασία δίνουν επίσης οι εκπαιδευτικοί στον ρόλο του διευθυντή ως 

πρότυπο τόσο στην δική του επαγγελματική εξέλιξη, όσο και στη συμμετοχή 

του στις σχολικές δραστηριότητες. 

 Μια τεχνική παρακίνησης που επίσης αξιολογήθηκε θετικά είναι η 

αναγνώριση της προσφοράς των εκπαιδευτικών και η επιβράβευση των 

προσπαθειών τους. 

Η ενέργεια που επέδειξε λιγότερο ο διευθυντής για να παρακινήσει τους 

εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την άποψή τους, ήταν η ερώτηση:  

5.«Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς για να ανακαλύψει τους τρόπους 

παρακίνησης τους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου, λαμβάνοντας όμως 

υπόψη τις ατομικές επιθυμίες και ανάγκες τους.», με μ.ο. 4,07 

 

 Οι ατομικές ανάγκες και επιθυμίες των εκπαιδευτικών φάνηκε ότι δεν 

λαμβάνονται υπόψη από τους διευθυντές, στην αναζήτηση τρόπων 

παρακίνησης, με στόχο την επίτευξη των στόχων του σχολείου. 

 

Ενότητα Γα). Ενέργειες που διευκολύνουν την επαγγελματική ανάπτυξη 
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Οι σημαντικότερες ενέργειες από τη μεριά του διευθυντή που διευκολύνουν την 

επαγγελματική ανάπτυξη, σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών, είναι: 

Πίνακας 13. Ενέργειες των Διευθυντών που διευκολύνουν την επαγγελματική 

ανάπτυξη 

 

 Οι ενέργειες του διευθυντή που συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών, σχετίζονται με τον τρόπο διοίκησης που ασκεί ο 

διευθυντής. 

Οι λιγότερο σημαντικές ενέργειες που επέδειξε ο διευθυντής για να διευκολύνει 

την επαγγελματική ανάπτυξη, όπως αξιολογήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, είναι: 

Πίνακας 14. Ενέργειες που δεν επέδειξαν οι Διευθυντές για να διευκολύνουν την 

επαγγελματική ανάπτυξη 

 

Βάσει των απαντήσεων του δείγματος, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι διευθυντές 

τους υστερούν στη συνεργασία τόσο με εξωτερικούς φορείς όσο και με το σχολικό 

σύμβουλο, για την διοργάνωση σεμιναρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης σύμφωνα με 

τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. 
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Β.Διαφορές με δημογραφικές μεταβλητές 

Για την εύρεση διαφορών που δημιουργούν οι δημογραφικές μεταβλητές, 

χρησιμοποιήθηκε το t-test για τις δημογραφικές μεταβλητές που έχουν 2 κατηγορίες 

(Φύλο διευθυντή, Φύλο εκπαιδευτικού) και η Anova για αυτές που έχουν παραπάνω 

από 2 κατηγορίες. Τα χρόνια υπηρεσίας δε δημιούργησαν καμία διαφορά σε σχέση με 

τις ερωτήσεις, οπότε δεν αναφέρονται στον Πίνακα 15 που ακολουθεί. 

Πίνακας 15. Διαφορές των ερωτήσεων με τις δημογραφικές 
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Διαφορές των ερωτήσεων - μεταβλητών με τις δημογραφικές μεταβλητές: 

Οι περισσότερες διαφορές (14) αναφέρονται στο φύλο του Διευθυντή, όπου οι 

γυναίκες διευθύντριες επέδειξαν περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο σε σχέση με τους άντρες.  

Το φύλο του εκπαιδευτικού επίσης διέκρινε τους εκπαιδευτικούς σε 9 από τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, καθώς οι γυναίκες εκπαιδευτικοί επέδειξαν καλύτερα 

χαρακτηριστικά, στις 8 από αυτές τις περιπτώσεις. Μόνο στην εισαγωγή καινοτομιών 

οι άνδρες ήταν καλύτεροι και η διαφορά ήταν σημαντική. 

 Η περιοχή του σχολείου εργασίας δημιούργησε διαφορές και είναι 

χαρακτηριστικό ότι καλύτερες επιδόσεις έχουν οι εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν σε ημιαστικές περιοχές και χειρότερες αυτοί σε αστικές. 

 Η εργασιακή σχέση διαφοροποιεί λιγότερο (σε 4 περιπτώσεις) υπέρ των 

αποσπασμένων και με χαμηλότερες επιδόσεις των μονίμων. 

 Η ηλικία έχει λίγες διαφορές (3) και φαίνεται ότι όσο αυξάνεται η ηλικία οι 

εκπαιδευτικοί έχουν καλύτερες απόψεις για τις ενέργειες του Διευθυντή τους 

και γενικά την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

 Οι απαντήσεις στη 2
η 

 ερώτηση της Β΄ ενότητας: «Αναδεικνύει και αξιοποιεί 

τα προσόντα και τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού προσωπικού.» 

επηρεάζονται από τέσσερις δημογραφικές μεταβλητές (φύλο διευθυντή, 

ηλικία, εργασιακή σχέση και περιοχή σχολείου) . 
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Περιγραφική ανάλυση με πίνακες ποσοστών 

Στη συνέχεια θεωρήθηκε ότι πρέπει να αναφερθούν οι σημαντικότερες απαντήσεις 

του ερωτηματολογίου, γι’ αυτό και έγινε ο παρακάτω πίνακας 16. Ο πίνακας αυτός 

περιέχει τα ποσοστά των απαντήσεων, για κάθε ένα από τους 5 βαθμούς των 

ερωτήσεων. 

Πίνακας 16. Ποσοστά απαντήσεων ανά κατηγορία 
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Ακολούθως, αποφασίστηκε να μη μελετηθούν οι απαντήσεις στη μεσαία κλίμακα 

(βαθμός 3), γιατί δεν παρουσίαζαν ερευνητικό ενδιαφέρον, αλλά μόνο οι υπόλοιποι 4 

βαθμοί. Υπολογίστηκαν τα ποσοστά για κάθε βαθμό, τα ποσοστά των βαθμών 1 και 2 

αθροίστηκαν μαζί και το ίδιο έγινε και για τα ποσοστά των 3 και 4. Το άθροισμα 

αυτών των ποσοστών ακολουθεί στον Πίνακα 17. 
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Πίνακας 17. Ποσοστά απαντήσεων στους βαθμούς 1-2 και 4-5 
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Στη συνέχεια επιλέγονται οι ερωτήσεις-μεταβλητές με τα μεγαλύτερα ποσοστά και 

κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: Α) αυτές που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο 

ποσοστό θετικών απαντήσεων και Β) αυτές που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο 

ποσοστό αρνητικών απαντήσεων . Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δομή του 

ερωτηματολογίου: 

Α1) Στην Α΄ ενότητα, όπου διερευνώνται οι δεξιότητες του διευθυντή, οι ερωτήσεις 

που συγκέντρωσαν  το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων είναι: 

 Η 1
η
 ερώτηση: «Διευκολύνει και υποστηρίζει προγράμματα και πρακτικές που 

δημιουργούν θετικό κλίμα για μάθηση.» (87,33%) 

 Η 8
η
ερώτηση: «Επιτρέπει αρκετή αυτονομία στους εκπαιδευτικούς για να 

οργανώνουν και να προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους.» (92%) 
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 Η 11
η
ερώτηση: «Ακούει προσεκτικά τις ιδέες και τις εισηγήσεις των 

εκπαιδευτικών.» (92%) 

 Η 12
η
 ερώτηση: «Συζητά θέματα που αφορούν το σχολείο με τους 

εκπαιδευτικούς» (88,67%) 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης: 

 Η 10
η
 ερώτηση με ποσοστό 86%: «Εφαρμόζει συμμετοχικές διαδικασίες στη 

λήψη αποφάσεων.» 

 Η 2
η
 ερώτηση με ποσοστό 84,67% «Διασφαλίζει την εναρμόνισης της 

εργασίας των εκπαιδευτικών με τους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου.» 

 Ακολουθούν με ίσο ποσοστό 84% οι ερωτήσεις: 9
η
 «Επιλύει προβλήματα με 

τους εκπαιδευτικούς με συνεργατικό τρόπο.», η 17
η
 «Θέτει με σαφήνεια τις 

προτεραιότητες εργασίας.» και η 19
η
 «Είναι υπομονετικός /ή και καλός 

ακροατής/τρια.» 

Α2) Στην ενότητα Β που διερευνά την παρακίνηση των εκπαιδευτικών από τον 

διευθυντή, η ερώτηση που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών 

απαντήσεων είναι η 1
η
(87,33%): «Ενθαρρύνει τη δημιουργία θετικού εργασιακού 

κλίματος στο σχολείο.» 

Το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό (82%) συγκέντρωσε η 8
η
 ερώτηση «Φροντίζει να 

επιμορφώνεται και να εξελίσσεται ο ίδιος /ίδια επαγγελματικά. Ακολουθούν με ίσο 

ποσοστό (80%) οι ερωτήσεις 3
η
 «Ενθαρρύνει την ομαδική εργασία των 

εκπαιδευτικών.» και 7
η
 «. Εκτιμά και αναγνωρίζει την αξία της προσφοράς των 

εκπαιδευτικών επιβραβεύοντας τις προσπάθειες τους». 

Α3) Στην ενότητα Γα) που διερευνά τη συμβολή του διευθυντή στην επαγγελματική 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, το μεγαλύτερο ποσοστό (85,33%) συγκέντρωσε η 7
η
 

ερώτηση: «Ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου.». 

Ακολουθούν: η 8
η
 ερώτηση (83,33%) «Ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων των 

εκπαιδευτικών και καλών πρακτικών.», η 6
η
 ερώτηση με ποσοστό (82,67%) 

«Ενθαρρύνει & διευκολύνει με κάθε τρόπο τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 
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επιμορφωτικά προγράμματα.» και η 9
η
 ερώτηση (80,67%) «Ενθαρρύνει την εισαγωγή 

στο σχολείο καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και προγραμμάτων» 

Α4) Στην ενότητα Γβ) όπου διερευνώνται τα οφέλη της επαγγελματικής ανάπτυξης, 

το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων συγκέντρωσε η 20
η
 ερώτηση με 

ποσοστό (90,67%) «είστε ανεξάρτητοι/ες και αυτόνομοι/ες στην αίθουσα 

διδασκαλίας;», ενώ ακολουθεί με ποσοστό 84,67% η 16
η
 ερώτηση «έχετε 

ουσιαστικές σχέσεις με τους μαθητές σας;». 

Β) Ακολουθεί η περιγραφή των ερωτήσεων - μεταβλητών που συγκέντρωσαν το 

μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικών απαντήσεων, σύμφωνα πάντα με τη δομή του 

ερωτηματολογίου: 

Β1) Στην Α΄ ενότητα, όπου διερευνώνται οι δεξιότητες του διευθυντή, η ερώτηση που 

συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικών απαντήσεων με ποσοστό 11,33% 

είναι η 3
η
 : «Προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό και πόρους για να στηρίξει το διδακτικό 

προσωπικό στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων.» 

Β2) Στην Β΄ ενότητα όπου διερευνάται η παρακίνηση των εκπαιδευτικών από τον 

διευθυντή, καμιά απάντηση δεν συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 8,67%. Η 

απάντηση που συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό ήταν η 5
η
 : «Συνεργάζεται με τους 

εκπαιδευτικούς για να ανακαλύψει τους τρόπους παρακίνησης τους, ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ατομικές επιθυμίες 

και ανάγκες τους.» 

Β3) Στην ενότητα Γα) όπου διερευνάται η συμβολή του διευθυντή στην 

επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, έχουμε τρεις ερωτήσεις που 

συγκέντρωσαν μεγάλο ποσοστό αρνητικών απαντήσεων: 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό (18%) καταλαμβάνει η 4
η
 ερώτηση: «Συνεργάζεται 

με φορείς και καλεί ειδικούς επιστήμονες στο σχολείο για την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών». 

 Ακολουθεί με ποσοστό 13,33% η 10
η
 ερώτηση: «Ενθαρρύνει την ανταλλαγή 

εκπαιδευτικών επισκέψεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.» και 

τέλος 
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 Με ποσοστό 12% η 2
η
 ερώτηση : «. Συνεργάζεται με τον σχολικό σύμβουλο 

και διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης 

ανάλογα με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του σχολείου.» 

Β4) Στην ενότητα Γβ) όπου διερευνώνται τα πιθανά οφέλη από την επαγγελματική 

ανάπτυξη, δύο ερωτήσεις συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικών 

απαντήσεων: 

 Η 24
η
 ερώτηση με ποσοστό 14%: «εισάγετε εκπαιδευτικές καινοτομίες στο 

σχολείο;.» και  

 Η 26
η
 ερώτηση με ποσοστό 13,33%: «έχετε τα κατάλληλα εργαλεία μάθησης, 

με μια διαρκή και συντονισμένη διαδικασία έτσι ώστε να ενισχυθεί το 

γνωστικό και διδακτικό σας υπόβαθρο;» 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 12
η
 ερώτηση με ποσοστό 10% : «η 

επαγγελματική σας ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα στο 

σχολείο που εργάζεστε, σύμφωνα με τις καθημερινές σας εκπαιδευτικές 

ανάγκες;» 

Οι ερωτήσεις που συγκέντρωσαν τις περισσότερες θετικές απαντήσεις, 

ακολουθούν στο Σχήμα 1. 

 

Σχήμα 1. Ερωτήσεις που αξιολογήθηκαν θετικά 

87,33 

88,67 

90,67 

92,00 92,00 

84,00 

85,00 

86,00 

87,00 

88,00 

89,00 

90,00 

91,00 

92,00 

93,00 

1. Διευκολύνει και υποστηρίζει 
προγράμματα και πρακτικές που 

δημιουργούν θετικό κλίμα για 
μάθηση. 

12. Συζητά θέματα που αφορούν 
το σχολείο με τους 
εκπαιδευτικούς. 

20. είστε ανεξάρτητοι/ες και 
αυτόνομοι/ες στην αίθουσα 

διδασκαλίας;  

8. Επιτρέπει αρκετή αυτονομία 
στους εκπαιδευτικούς για να 

οργανώνουν και να 
προγραμματίζουν τη διδασκαλία 

τους. 

11. Ακούει προσεκτικά τις ιδέες 
και τις εισηγήσεις των 

εκπαιδευτικών. 
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Στο σχήμα 2 που ακολουθεί, υπάρχουν οι ερωτήσεις που είχαν μεγαλύτερα 

ποσοστά στους βαθμούς 1 και 2 (καθόλου ή λίγο). 

 

Σχήμα 2. Ερωτήσεις που αξιολογήθηκαν αρνητικά 

 

4.2.2.Επαγωγική στατιστική 

 

 

 

12,00 
13,33 13,33 

14,00 

18,00 

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 

12,00 

14,00 

16,00 

18,00 

20,00 

2. Συνεργάζεται με τον σχολικό 
σύμβουλο και διοργανώνει 
επιμορφωτικά σεμινάρια 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης 
ανάλογα με τις επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών του 
σχολείου. 

10. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή 
εκπαιδευτικών επισκέψεων στο 

πλαίσιο ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. 

26. έχετε τα κατάλληλα εργαλεία 
μάθησης, με μια διαρκή και 

συντονισμένη διαδικασία έτσι 
ώστε να ενισχυθεί το γνωστικό 
και διδακτικό σας υπόβαθρο; 

24. εισάγετε εκπαιδευτικές 
καινοτομίες στο σχολείο; 

4. Συνεργάζεται με φορείς και 
καλεί ειδικούς επιστήμονες στο 

σχολείο για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών 
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Με την ολοκλήρωση της περιγραφικής στατιστικής κρίθηκε απαραίτητο να 

διερευνηθούν οι σχέσεις που προκύπτουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 

δείγματος αλλά και οι συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων υποκλιμάκων των εννοιών 

που εξετάζονται (επαγγελματική ανάπτυξη- παρακίνηση- ρόλος διευθυντή/ηγέτη).  
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Συσχετίσεις 

Πραγματοποιήθηκε συσχέτιση 3 μεταβλητών-ερωτήσεων που επιλέχθηκαν από 

την Ενότητα Γβ και αφορούν την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, οι οποίες θεωρήθηκε 

ότι μπορεί να επηρεάζονται από τις υπόλοιπες ερωτήσεις (Ενότητες Α-Β & Γα): 

δεξιότητες και ενέργειες του Διευθυντή):  

 12. η επαγγελματική σας ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα 

στο σχολείο που εργάζεστε, σύμφωνα με τις καθημερινές σας εκπαιδευτικές 

ανάγκες; 

 21. έχετε ευκαιρίες για ατομική ανάπτυξη; 

 22. αξιοποιούνται στο σχολείο οι δεξιότητες και οι ικανότητές σας; 

 

Έτσι έγινε ανάλυση συσχέτισης των 3 παραπάνω μεταβλητών, με όλες τις 

υπόλοιπες μεταβλητές-ερωτήσεις των Ενοτήτων Α-Β & Γ. Για την ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Pearson. Το Sig.(παρατηρούμενο επίπεδο 

σημαντικότητας) ήταν 0 σε όλες τις συσχετίσεις, δηλαδή όλες οι συσχετίσεις 

θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές και μάλιστα οι περισσότερες σε 0,01 επίπεδο 

σημαντικότητας. Ακολουθεί ο Πίνακας 11 με την παρουσίαση των συσχετίσεων. 
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Πίνακας 11. Συσχετίσεις των 3 ερωτήσεων με τις ερωτήσεις των ενοτήτων Α-Β & Γ. 

 

Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι μεταβλητές που συσχετίζονται 

περισσότερο (καθώς ο συντελεστής συσχέτισης ήταν μεγαλύτερος και στις 3 

ερωτήσεις) με τις 3 ερωτήσεις, ήταν:  

 Η ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας των εκπαιδευτικών. 

 Η ενθάρρυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών του 

σχολείου. 

 Η ανάδειξη και αξιοποίηση των προσόντων και ενδιαφερόντων των 

εκπαιδευτικών. 

 Η απρόσκοπτη έγκριση των αιτήσεων των εκπ/κών για ειδική επιμορφωτική 

άδεια. 

 Η ενθάρρυνση της εισαγωγής καινοτόμων προγραμμάτων και μεθόδων 

διδασκαλίας στο σχολείο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

5.1. Συζήτηση-συμπεράσματα 

 

Η έννοια επαγγελματική ανάπτυξη σημαίνει ότι γίνεται κάποιος εκπαιδευτικός 

μέσω μιας συνεχούς εξελικτικής διαδικασίας, μιας διαδικασίας «γίγνεσθαι». Από τη 

σκοπιά αυτή η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποκτά νέες διαστάσεις στο χώρο και 

στο χρόνο, καθώς καλείται να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. (Παπαναούμ, 2005, σελ.86). Εξάλλου, η επαγγελματική ανάπτυξη 

φαίνεται να προσφέρει μια νέα προοπτική για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών που θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου. (Παπαναούμ,2005). 

Σύμφωνα με την Χατζηπαναγιώτου (2001) η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών «θεωρείται μια πάγια και επιβεβλημένη πρακτική που εφαρμόζεται σε 

όλες σχεδόν τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες». Αφού οι σύγχρονες 

προκλήσεις και ανάγκες απαιτούν εκπαιδευτικούς καλύτερα καταρτισμένους και 

ενημερωμένους για τις εξελίξεις στο διδακτικό τους αντικείμενο, γίνεται κατανοητό 

ότι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, σχετίζεται άμεσα με την συνεχή 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών (Παπαπροκοπίου, 2005), με την οποία είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη η επιμόρφωση ή ενδοϋπηρεσιακή ή συνεχιζόμενη (δια βίου) εκπαίδευση 

(Χατζηπαναγιώτου, 2001). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ηγέτες των σχολείων 

μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ικανότητα των εκπαιδευτικών να 

υιοθετήσουν επαγγελματική «συμπεριφορά» στις αίθουσες διδασκαλίας και είναι 

σημαντικό οι ηγέτες των σχολείων να υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν την 

επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών (Goldsmith, Doerr & Lewis, 2014). Όπως 

αναφέρει ο Day (2003) «η ευθύνη για την επαγγελματική μαθησιακή κουλτούρα του 

σχολείου βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ηγετικού 

ρόλου των διευθυντών. Είναι βασική για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών και μέσω αυτής, της βελτίωσης του σχολείου». 

Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, είναι η 

διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Δημοτικής (πρωτοβάθμιας) 

εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας σχετικά με την συμβολή της παρακίνησης του 

διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. 
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Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τα αποτελέσματα της 

έρευνας συνοψίζονται ανάλογα με τις θεματικές και τα ερευνητικά ερωτήματα ως 

εξής: 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

Ενώ η πλειοψηφία του δείγματος των συμμετεχόντων στην έρευνα 

εκπαιδευτικών είναι γυναίκες, η πλειοψηφία των διευθυντών δημοτικών σχολείων 

είναι άντρες. Το εύρημα αυτό συνάδει με σχετικές έρευνες που επιβεβαιώνουν ότι 

παρόλο που ο αριθμός των γυναικών στο διδασκαλικό επάγγελμα είναι πολύ υψηλός, 

ο αντίστοιχος αριθμός των γυναικών σε διοικητικές θέσεις κύρους και εξουσίας, είναι 

μικρότερος από των αντρών, με σημαντική διαφορά. (Athanassoula-Reppa & 

Koutouzis, 2002; Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 2006; Μπέλλος, 2018). Ο αριθμός του 

δείγματος των εκπαιδευτικών που ανήκε στην ηλικιακή κατηγορία των 22-30 ετών 

είναι εξαιρετικά μικρός (05) γεγονός που εξηγείται καθώς από το 2014 έχουμε 

μηδενικούς μόνιμους διορισμούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. (πηγή: alfavita.gr). 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (75) ανήκει στην ηλικιακή 

κατηγορία των 51-60 ετών, ενώ συμμετείχαν και 2 εκπαιδευτικοί που ήταν 60 και 

άνω ετών. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την άποψη ότι ο πληθυσμός των 

εκπαιδευτικών στην Ελλάδα γερνάει, αφού σύμφωνα με τις αλλαγές που 

θεσμοθετήθηκαν με τον νόμο 4336/2015 
18

τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση που 

ισχύουν για το 2017, αυξάνονται έως και 8 έτη και 8 μήνες σε ορισμένες περιπτώσεις. 

(πηγή: naftemporiki.gr). Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος είχαν 

οργανική θέση στη σχολική μονάδα και υπηρετούσαν σε αστική περιοχή. 

 

Ο ρόλος του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη και την παρακίνηση του 

εκπαιδευτικού: ηγετικές δεξιότητες προς την κατεύθυνση της επαγ. ανάπτυξης 

και της παρακίνησης του εκπαιδευτικού 

Οι ηγετικές δεξιότητες του διευθυντή που συμβάλλουν στην επαγγελματική 

ανάπτυξη και την παρακίνηση του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τις απόψεις των 

συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών, είναι: 

                                                             
18 Βλέπε στο παράρτημα το νόμο (β) για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις. 
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- Πρώτιστα, να επιτρέπει αρκετή αυτονομία στους εκπαιδευτικούς για να 

οργανώνουν και να προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους. Σύμφωνα με τον 

Μαυρογιώργο (1999) η σχετική αυτονομία είναι δομικό στοιχείο της εργασίας 

των εκπαιδευτικών. 

- Να είναι προσεκτικός ακροατής των ιδεών και των εισηγήσεων των 

εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Conley ( 1994) έδειξαν ότι η 

δραστική επικοινωνία είναι «το κλειδί» της αποτελεσματικής ηγεσίας. 

- Να συζητά θέματα που αφορούν το σχολείο με τους εκπαιδευτικούς. 

Σύμφωνα με τον Σαΐτη(2012), ο βαθμός συνεργασίας του διευθυντή με το 

σύλλογο διδασκόντων επηρεάζει την παρακίνηση και οδηγεί στην επίτευξη 

των στόχων του σχολείου. 

- Να διευκολύνει και να υποστηρίζει προγράμματα και πρακτικές που 

δημιουργούν θετικό κλίμα για μάθηση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 

εναρμόνιση της εργασίας των εκπαιδευτικών, με τους εκπαιδευτικούς στόχους 

του σχολείου. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο διευθυντής οφείλει να συνεργαστεί 

με το Σύλλογο Διδασκόντων και να ανακαλύψει τους τρόπους παρακίνησης 

των εκπαιδευτικών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ατομικές επιθυμίες και ανάγκες τους (Σαΐτης, 2000; Σαΐτης, 2007; 

Σαΐτης & Σαΐτη, 2012; Καμπουρίδης, 2002; Πασιαρδής, 2004). 

- Να εφαρμόζει συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, να επιλύει 

προβλήματα με συνεργατικό τρόπο, να θέτει με σαφήνεια τις προτεραιότητες 

εργασίας. Σύμφωνα με την Irwin (1995) η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 

περιλαμβάνει την απόδοση του δικαιώματος στους εκπαιδευτικούς της 

συμμετοχής στον προκαθορισμό των στόχων και των πολιτικών του σχολείου, 

όπως διαμορφώνονται από την επαγγελματική τους κρίση. 

- Να είναι υπομονετικός ακροατής. Έρευνα των Hulpia & Devos(2010) έδειξε 

ότι ο διευθυντής θα πρέπει να επιδιώκει καθημερινή επικοινωνία με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου και να είναι πρόθυμος να ακούει τα προβλήματά 

τους. 

Αντιθέτως, η δεξιότητα που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι δεν διαθέτει ο 

διευθυντής τους, είναι ότι δεν τους παρέχει το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό και 

πόρους για τη στήριξη των εκπαιδευτικών τους στόχων. Σύμφωνα με τον Πασιαρδή 

(2004) ο διευθυντής οφείλει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς την απαιτούμενη 
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υλικοτεχνική υποδομή για την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Έρευνα της 

Κόσσυβα (2017) όμως έδειξε ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα οδήγησε στην 

μείωση των διατεθέντων οικονομικών πόρων για την εύρυθμη λειτουργία και την 

κάλυψη των αναγκών της παιδείας 

 

 Παρακίνηση του εκπαιδευτικού: διαστάσεις/μορφές 

Σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών, ο 

παράγοντας που συντελεί περισσότερο στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών από τον 

διευθυντή, είναι η ενθάρρυνση της δημιουργίας θετικού εργασιακού κλίματος στο 

σχολείο. Ο Day (2003, σελ. 180) συμφωνεί ότι η σχολική κουλτούρα έχει επίδραση 

ανάλογα θετική ή αρνητική στη μάθηση των εκπαιδευτικών .Ένας εξίσου σημαντικός 

παράγοντας παρακίνησης είναι η φροντίδα του ίδιου του διευθυντή για την 

προσωπική του επαγγελματική εξέλιξη και επιμόρφωση. Τα ευρήματα της έρευνας 

των (Hilton κ.α., 2015) κατέδειξαν ότι οι διευθυντές ως ενεργοί συμμέτοχοι σε 

προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, μπορεί να έχουν βαθιά 

επιρροή στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας των 

εκπαιδευτικών και η εκτίμηση από τον διευθυντή της αξίας της προσφοράς καθώς και 

της επιβράβευσης των προσπαθειών τους. Έρευνα των Hargreaves & Wignall (1990) 

έδειξε ότι ο ρόλος της ηγεσίας του σχολείου είναι ιδιαίτερα σημαντικός, στην 

ενίσχυση της νοοτροπίας συνεργασίας των εκπαιδευτικών. Ο διευθυντής που παρέχει 

την δική του διακριτική βοήθεια, που επαινεί, που ασκεί εποπτεία και δείχνει 

ειλικρινές ενδιαφέρον και φροντίδα για όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου 

του, βοηθά και καλλιεργεί τη νοοτροπία συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου του. 

Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ διευθυντή 

και εκπαιδευτικών για την επίτευξη των στόχων του σχολείου και δίχως να 

λαμβάνονται υπ’ όψη οι ατομικές επιθυμίες και ανάγκες τους, λειτουργεί 

ανασταλτικά στην παρακίνησή τους. Με το παραπάνω εύρημα συμφωνεί ο Σαΐτης 

(2007) καθώς για την ευόδωση των στόχων του σχολικού οργανισμού, ο διευθυντής 

οφείλει να μπορεί να γνωρίζει στο μεγαλύτερο βαθμό τις επιθυμίες των 
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εκπαιδευτικών και αυτά που τους δραστηριοποιούν και τους δίνουν κίνητρα (Σαΐτης , 

2007), καθώς τα κίνητρα με τη σειρά τους καθοδηγούν τις σκέψεις και τις 

συμπεριφορές έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι.(Kampouridis, 2002). 

Άρα λοιπόν, οι σημαντικότεροι παράγοντες παρακίνησης των εκπαιδευτικών από 

τον διευθυντή είναι η ενθάρρυνση της δημιουργίας θετικού εργασιακού κλίματος στο 

σχολείο, η μέριμνα του διευθυντή για την προσωπική του επαγγελματική εξέλιξη και 

επιμόρφωση, η ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας των εκπαιδευτικών, η εκτίμηση 

από τον διευθυντή της αξίας της προσφοράς καθώς και της επιβράβευσης των 

προσπαθειών τους και η ανάδειξη και αξιοποίηση των προσόντων και των 

ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών. Αντιθέτως, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ 

διευθυντή και εκπαιδευτικών για την επίτευξη των στόχων του σχολείου και δίχως να 

λαμβάνονται υπ’ όψη οι ατομικές επιθυμίες και ανάγκες τους, λειτουργεί 

ανασταλτικά στην παρακίνησή τους. 

 

 Τρόποι ενθάρρυνσης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών  

Τα ευρήματα που αφορούν στη συμβολή του διευθυντή στην επαγγελματική 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σύμφωνα με τις απόψεις του δείγματος, έδειξαν ότι η 

ενθάρρυνση από τον διευθυντή της συνεργασίας των εκπαιδευτικών του σχολείου, 

είναι ο παράγοντας που συμβάλει περισσότερο στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. Έρευνες των Nias, Southworth & Yeomans, (1989) συμφωνούν ότι 

ένα σωστά ανεπτυγμένο κλίμα συνεργασίας των εκπαιδευτικών, είναι αυτό που θα 

κάνει το σύγχρονο σχολείο αποτελεσματικό. Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι η 

ενθάρρυνση της ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με έρευνες των Birman, Desimone, Porter, & Garet, 

(2000), οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα συνεργαζόμενοι με τους συναδέλφους 

τους, να συμβάλλουν στην καθιέρωση μιας επαγγελματικής κουλτούρας, στην οποία 

αναπτύσσουν μια κοινή κατανόηση των διδακτικών στόχων, μεθόδων, προβλημάτων 

και λύσεων. Μέσα από αυτή τη συμμετοχική  διαδικασία οι εκπαιδευτικοί είναι 

ικανοί να προβαίνουν στην αφομοίωση και την ενσωμάτωση των νέων στοιχείων που 

αποκομίζουν 

Η ενθάρρυνση του διευθυντή και η διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών 
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σε επιμορφωτικά προγράμματα, συμβάλει επίσης στην επαγγελματική τους 

ανάπτυξη. Η επιμόρφωση παρέχει στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης έτσι ώστε να συμπληρώσουν την βασική παιδαγωγική τους κατάρτιση, 

να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις πάνω στο διδακτικό τους αντικείμενο και να 

αναθεωρήσουν τις μεθόδους διδασκαλίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη με τη μορφή της δια βίου εκπαίδευσης ( Θωμαδάκη, 

2005: 274).  

Η ενθάρρυνση της εισαγωγής καινοτόμων προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας 

στο σχολείο, συμβάλει .επίσης στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι 

ερευνητές συμφωνούν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενισχύει 

την εισαγωγή της καινοτομίας στο σχολείο. (Bass, 1985). Σχετικά με τα πιθανά οφέλη 

της επαγγελματικής ανάπτυξης οι εκπαιδευτικοί είναι της άποψης ότι η ανεξαρτησία 

και η αυτονομία στην τάξη, όπως επίσης και οι σημαντικές σχέσεις με τους μαθητές, 

είναι σημαντικοί παράγοντες. Έρευνα των Zempylas & Papanastasiou, (2006) 

ενισχύει την παραπάνω άποψη των συμμετεχόντων στην έρευνα, καθώς η 

επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι στενά συνυφασμένη με 

παράγοντες όπως: ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων με τους μαθητές, ανάπτυξη 

κοινωνικών σχέσεων με συναδέλφους, συμμετοχή σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 

δυνατότητα εφαρμογής νέων ιδεών, αυτονομία και ανεξαρτησία, και ευκαιρίες για 

ατομική ανάπτυξη. 

Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι ενέργειες του διευθυντή που δεν 

συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, είναι: 

- Η έλλειψη της συνεργασίας του διευθυντή με φορείς και ειδικούς επιστήμονες 

για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο σχολείο, θεωρείται ο 

σημαντικότερος παράγοντας. Από τις δύο έρευνες που διεξήγαγε η Στραβάκου 

(Στραβάκου, 2003α· Στραβάκου, 2003β) προκύπτει ότι παρόλη την 

αναγκαιότητα της επιμόρφωσης δεν υλοποιούνται επιμορφωτικά προγράμματα 

από τους Διευθυντές των σχολείων. 

- Η έλλειψη της ενθάρρυνσης της ανταλλαγής εκπαιδευτικών επισκέψεων στο 

πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι άλλος ένας παράγοντας που δεν 

συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Έρευνα του Τούμπου (2018) 

έδειξε ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα κινητικότητας 
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μπορεί να συμβάλλει στην επαγγελματική τους εξέλιξη, καθώς αναπτύσσεται 

η βούλησή τους να εφαρμόσουν καινοτόμα διδακτικά μέσα στη διδασκαλία 

τους που εναρμονίζονται με τον εξευρωπαϊσμό. 

- Η έλλειψη της συνεργασίας με τον σχολικό σύμβουλο για τη διοργάνωση 

επιμορφωτικών σεμιναρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης σύμφωνα με τις 

επιμορφωτικές τους ανάγκες, είναι ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την 

Χατζηπαναγιώτου (2001) η έλλειψη συνεργασίας με τον σχολικό σύμβουλο 

δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα της επιδιωκόμενης ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης. 

 

Συμπερασματικά λοιπόν, οι τρόποι με τους οποίους οι διευθυντές ενθαρρύνουν 

την επαγγελματική ανάπτυξη είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών του σχολείου, της ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, της διευκόλυνσης της συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα, της εισαγωγής καινοτόμων 

προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας στο σχολείο. 

Αντιθέτως, οι τρόποι που δεν συμβάλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη είναι η 

έλλειψη της συνεργασίας του διευθυντή με φορείς, με ειδικούς επιστήμονες και 

τον σχολικό σύμβουλο για τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης σύμφωνα με τις επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών. Επίσης, η έλλειψη της ενθάρρυνσης και ανταλλαγής 

εκπαιδευτικών επισκέψεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

 

 οφέλη επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αποτελεί αναγκαιότητα για το 

σύγχρονο σχολείο και τα οφέλη της είναι σημαντικά, καθώς δίνεται η δυνατότητα 

στους εκπαιδευτικούς να συλλογιστούν και να αναστοχαστούν ως ειδήμονες, να 

πάρουν αποφάσεις και να σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους επιλέγοντας την κατάλληλη 

μεθοδολογική προσέγγιση και παιδαγωγική στρατηγική (Φωτοπούλου, 2013), να 

εμπλακούν σε διερευνητικές δραστηριότητες και να συνεργαστούν με τους 

συναδέλφους τους. (Darling-Hammond & McLaughlin, 1995). Τα οφέλη της 

επαγγελματικής ανάπτυξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας (Reio, 
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2005), η ενίσχυση του επαγγελματισμού (Day, 2003), η ενίσχυση της αυτοεπάρκειας 

(Bandura, 1997), η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανοποίησης (Κάντας, 1998), η 

ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών (Nias κ.α., 1989) και η ενίσχυση της 

καινοτομίας (Bredeson, 2002). 

Σχετικά με τα πιθανά οφέλη της επαγγελματικής ανάπτυξης οι εκπαιδευτικοί είναι 

της άποψης ότι η ανεξαρτησία και η αυτονομία στην τάξη, όπως επίσης και οι 

σημαντικές σχέσεις με τους μαθητές, είναι σημαντικοί παράγοντες. Έρευνα των 

Zempylas & Papanastasiou, (2006) ενισχύει την παραπάνω άποψη των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, καθώς η επαγγελματική ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών είναι στενά συνυφασμένη με παράγοντες όπως: ανάπτυξη 

ουσιαστικών σχέσεων με τους μαθητές, ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων με 

συναδέλφους, συμμετοχή σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, δυνατότητα εφαρμογής 

νέων ιδεών, αυτονομία και ανεξαρτησία, και ευκαιρίες για ατομική ανάπτυξη. 

Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί είναι της άποψης ότι δεν εισάγουν εκπαιδευτικές 

καινοτομίες στο σχολείο σε ικανοποιητικό βαθμό. Επίσης, ότι δεν έχουν τα 

κατάλληλα εργαλεία μάθησης έτσι ώστε να ενισχυθεί το γνωστικό και το διδακτικό 

τους υπόβαθρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει συνάμα το εύρημα ότι οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι η επαγγελματική τους ανάπτυξη δεν λαμβάνει χώρο στο σχολείο τους, 

σύμφωνα με τις καθημερινές, εκπαιδευτικές τους ανάγκες, σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Η Χατζηπαναγιώτου (2001) συμφωνεί ότι η ενδοσχολική επιμόρφωση 

διαφοροποιείται ανά σχολείο, αφού εξαρτάται άμεσα από την ιδιαιτερότητα της κάθε 

σχολικής μονάδας, δηλαδή «του ανθρώπινου, του οργανωτικού και του υλικού 

περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας.». Επίσης, έρευνα της Τριανταφύλλου (2010) 

έδειξε ότι η ενδοσχολική επιμόρφωση αποτελεί μια μη ευρέως χρησιμοποιούμενη στη 

χώρα μας μορφή επιμόρφωσης. Επιπροσθέτως, ο Fullan (2003) υποστηρίζει ότι η 

επαγγελματική ανάπτυξη είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν «σχεδιάζεται και 

διαμορφώνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας». 

 

Άρα λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί του Νομού Πέλλας εκτιμούν ότι τα οφέλη από την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη είναι η ανεξαρτησία και η αυτονομία στην τάξη, όπως 

επίσης και οι σημαντικές σχέσεις με τους μαθητές. Οι δύο αυτοί παράγοντες 

σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν επίσης ότι δεν εισάγουν εκπαιδευτικές καινοτομίες στο σχολείο σε 
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ικανοποιητικό βαθμό, παράγοντας που επίσης σχετίζεται με την επαγγελματική 

ικανοποίηση Θεωρούν ακόμα ότι δεν έχουν τα κατάλληλα εργαλεία μάθησης έτσι 

ώστε να ενισχυθεί το γνωστικό και το διδακτικό τους υπόβαθρο, παράγοντας που 

σχετίζεται με την ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας.  

 

Συμβολή της επιμόρφωσης στην παρακίνηση και την επαγ. ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η επιμόρφωση συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην 

παρακίνηση και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ο παράγοντας 

που αξιολογήθηκε ότι συμβάλει περισσότερο είναι η ενθάρρυνση και με κάθε τρόπο 

διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα. 

Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004) ο διευθυντής οφείλει να φροντίζει για την συνεχή 

ενημέρωση του προσωπικού του. 

 

Η επιμόρφωση του ίδιου του διευθυντή και η συμμετοχή του σε επιμορφωτικά 

προγράμματα συμβάλει επίσης στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με 

την άποψη του δείγματος. Έρευνα των Hiltonκ.α., (2015) επιβεβαιώνει ότι η ενεργός 

συμμετοχή είναι ένας παράγοντας παρακίνησης καθώς ο ίδιος ο διευθυντής αποτελεί 

πρότυπο για τους εκπαιδευτικούς του. 

 

Θεωρήθηκε επίσης ότι συμβάλλει θετικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών η ενθάρρυνσή τους να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα 

και η έγκριση από τον διευθυντή της ειδικής επιμορφωτικής άδειας. Σύμφωνα με τον 

Maeroff, 1993 όπως αναφ. στο Τριανταφύλλου (2010: 60), ο αποτελεσματικός 

διευθυντής ενθαρρύνει και ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

της σχολικής του μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν επίσης ότι η ενδοσχολική 

επιμόρφωση συμβάλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, όπως και η συνεργασία 

με τον σχολικό σύμβουλο για την διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων ανάλογα 

με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Ο Ξωχέλλης (2003) επισημαίνει ότι η 

ενδοσχολική επιμόρφωση συνδέει τη σύγχρονη τάση για αποκέντρωση της 

εκπαίδευσης με την προώθηση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας. Η Κωστίκα 

(2004) συμπληρώνει ότι ο σχολικός σύμβουλος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό 
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ρόλο στην αναβάθμιση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Τέλος, φαίνεται ότι, η 

ενδοσχολική επίσης επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που γίνεται με μέριμνα του 

διευθυντή, μέσω της συνεργασίας με φορείς και πρόσκλησης στο σχολείο ειδικών 

επιστημόνων, συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον Dean, 

1997 όπως αναφ. στην Τριανταφύλλου (2010), είναι στις αρμοδιότητες του διευθυντή η 

οργάνωση ενδοσχολικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

 

Οι εκπαιδευτικοί του Νομού Πέλλας λοιπόν, εκτιμούν ότι οι διευθυντές τους 

ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα σε 

μεγάλο βαθμό, όμως δεν συνεργάζονται στον επιθυμητό βαθμό με τον σχολικό 

σύμβουλο, με φορείς και ειδικούς επιστήμονες για τη διοργάνωση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων στο σχολείο. Άρα, έχουν την άποψη ότι η επαγγελματική τους 

ανάπτυξη δεν λαμβάνει χώρο στο σχολείο τους, σύμφωνα με τις επιμορφωτικές τους 

ανάγκες σε ικανοποιητικό βαθμό. Δείχνουν να ενδιαφέρονται για την επαγγελματική 

τους ανάπτυξη και επιθυμούν να γίνονται επιμορφωτικά σεμινάρια ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης.  

 

Θεωρούν επίσης, ότι η επιμόρφωση συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην παρακίνηση 

και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Δεν έχουν ωστόσο τα κατάλληλα εργαλεία 

μάθησης έτσι ώστε να ενισχυθεί το γνωστικό και διδακτικό τους υπόβαθρο.   

 

Διασύνδεση επαγ. ανάπτυξης – παρακίνησης και ηγετικού στυλ του διευθυντή 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι ενέργειες του διευθυντή που 

συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη και την παρακίνηση του εκπαιδευτικού, 

σχετίζονται με τον τρόπο διοίκησης του διευθυντή. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι 

δεξιότητες του διευθυντή που αξιολογήθηκαν θετικά από το δείγμα των 

εκπαιδευτικών και συνδέονται με την επαγγελματική ανάπτυξη και την παρακίνηση 

του εκπαιδευτικού, είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών του 

σχολείου, η ενθάρρυνση της ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών, η 

εγκαθίδρυση ενός θετικού εργασιακού κλίματος, η ενθάρρυνση της συμμετοχικής 

διαδικασίας στη λήψη αποφάσεων, η αναγνώριση της αξίας και η εκτίμηση της 
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προσφοράς του εκπαιδευτικού, η αυτονομία και η καλή επικοινωνία διευθυντή –

εκπαιδευτικού, η ενθάρρυνση της καινοτομίας, η φροντίδα του διευθυντή για την 

προσωπική του επαγγελματική ανάπτυξη που λειτουργεί ως πρότυπο και η 

ενθάρρυνση της επιμορφωτικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών. 

Οι παραπάνω δεξιότητες παραπέμπουν σε χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν 

τρία συγκεκριμένα μοντέλα ηγεσίας: ο ανθρωπιστικός, ο δημοκρατικός και ο 

μετασχηματιστικός ηγετικός τύπος. Άρα λοιπόν οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν θετικά 

τις δεξιότητες εκείνες του διευθυντή που ενθαρρύνει τους εργαζομένους ενώ 

αποφεύγει τις συγκρούσεις δίνοντας πάντα το καλό παράδειγμα σύμφωνα με τον 

ανθρωπιστικό τύπο ηγεσίας (Ζαβλανός, 2000), ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη 

συμμετοχική διαδικασία στη λήψη αποφάσεων, τις ομαδικές συζητήσεις, αξιοποιεί τις 

δυνατότητες του καθενός και δίνει κίνητρα, σύμφωνα με τον δημοκρατικό ηγετικό 

τύπο.(Ζαβλανός, 2000). Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα τονίζεται ο ρόλος του 

μετασχηματιστικού ηγέτη - διευθυντή, που βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση για 

αλλαγή και καινοτομία και εκφράζεται μέσα από την διορατική ματιά και το όραμα 

του ηγέτη (Bass, 1985), αφού οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν θετικά τις δεξιότητες του 

διευθυντή που συνδέονται με τον μετασχηματιστικό τύπο ηγεσίας, όπως η συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων και η συνεργασία, η εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις, το 

θετικό σχολικό κλίμα, ο διευθυντής που λειτουργεί ως πρότυπο στους υφισταμένους 

του. (Sleegers κ.α., 2002).  

Συμπερασματικά, τα ευρήματα έδειξαν ότι οι διευθυντές του Νομού Πέλλας 

αξιολογήθηκαν θετικά από τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις ενότητες του ερευνητικού 

εργαλείου.
19

 Διαπιστώνεται ότι ασκούν δημοκρατική διοίκηση ενθαρρύνοντας τη 

συμμετοχική διαδικασία στη λήψη αποφάσεων. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

θεωρεί ότι ο διευθυντής δεν τους παρέχει το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό και 

πόρους για τη στήριξη των εκπαιδευτικών τους στόχων. Το εύρημα αυτό 

καταδεικνύει επίσης την επίπτωση της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία των 

σχολικών μονάδων, που είναι συνέπεια της υποχρηματοδότησης της παιδείας. 

Συνεπώς, δεν ευθύνεται πάντα ο διευθυντής για την αδυναμία παροχής των 

αναγκαίων πόρων στους εκπαιδευτικούς για τη στήριξη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι η παρακίνηση του διευθυντή συμβάλει 

                                                             
19

 Δεξιότητες διευθυντή, παρακίνηση εκπαιδευτικού από τον διευθυντή, συμβολή του διευθυντή 
στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
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στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης σε μεγάλο βαθμό. Οι ενέργειες 

του διευθυντή που αποτελούν παράγοντες παρακίνησης για την επαγγελματική τους 

εξέλιξη, είναι η ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας των εκπαιδευτικών, η 

διευκόλυνση της συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια με την απρόσκοπτη 

έγκριση της ειδικής επιμορφωτικής άδειας, η ενθάρρυνση της εισαγωγής καινοτόμων 

προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας στο σχολείο και η ανάδειξη και αξιοποίηση 

των προσόντων και των ενδιαφερόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 

Συσχέτιση μεταβλητών με δημογραφικά στοιχεία 

Η συσχέτιση των 56 μεταβλητών –ερωτήσεων με τα δημογραφικά στοιχεία, όπως 

έχει ήδη περιγραφεί στην ενότητα της περιγραφικής στατιστικής, έδειξε ότι: 

Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί υποκείμενα της έρευνας αξιολόγησαν θετικότερα τις 

δεξιότητες του διευθυντή, την παρακίνηση και την επαγγελματική ανάπτυξη. 

Αντίθετα, οι άνδρες εκπαιδευτικοί υποκείμενα της έρευνας έδωσαν προτεραιότητα 

στα οφέλη της επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Οι γυναίκες Διευθύντριες αξιολογήθηκαν με μεγαλύτερο βαθμό σε όλες τις 

ενότητες του ερωτηματολογίου σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους 

διευθυντές. 

Οι νέοι ηλικιακά εκπ/κοί αξιολόγησαν θετικότερα τα οφέλη της επαγγελματικής 

ανάπτυξης. 

Οι εκπ/κοί που ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες 31-40, 41-50 και 51-60 

αξιολόγησαν με χαμηλότερο βαθμό τα οφέλη της επαγγελματικής ανάπτυξης.  

Οι επ/κοί που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 60
+ 

 ήταν μόνο δύο, οπότε δεν 

μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, ωστόσο έδωσαν τις θετικότερες 

απαντήσεις σε όλες τις κατηγορίες.  

Η έρευνα έδειξε ότι ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών του Ν. Πέλλας είναι 

ηλικιακά γερασμένος (51 έως 60 ετών) ενώ οι νέοι σε ηλικία εκπαιδευτικοί (22 έως 

30 ετών) αποτελούν τη μειοψηφία. Αυτές είναι συνέπειες της οικονομικής κρίσης 
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στην Ελλάδα και της πολιτικής της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης σε 

συνδυασμό με το πάγωμα των διορισμών. 

Τα χρόνια υπηρεσίας δεν δημιούργησαν αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με τις 

ερωτήσεις των ενοτήτων του ερωτηματολογίου. 

Σχετικά με την εργασιακή τους σχέση, καμιά κατηγορία (οργανική-

αποσπασμένος/η-αναπληρωτής/τρια) εκπαιδευτικών δεν έδωσε θετικές απαντήσεις 

για τα πιθανά οφέλη της επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ οι αναπληρωτές έδωσαν τις 

πιο αρνητικές απαντήσεις απ’ όλους. 

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ημιαστική περιοχή έδωσαν τις θετικότερες 

απαντήσεις σε όλες τις ενότητες του ερωτηματολογίου, ενώ ακολουθούν οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αγροτική περιοχή και τελευταίοι οι εκπαιδευτικοί 

των αστικών περιοχών. 

Η μοναδική ερώτηση- μεταβλητή που επηρεάζεται από τέσσερις (4) δημογραφικές 

μεταβολές
20

 και διερευνά την παρακίνηση των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή, 

είναι 

2 Αναδεικνύει και αξιοποιεί τα προσόντα και τα ενδιαφέροντα του 

εκπαιδευτικού. 

Καταδεικνύεται λοιπόν η σημαντικότητα της ανάδειξης και αξιοποίησης των 

ενδιαφερόντων και των προσόντων των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή, σαν 

παράγοντας παρακίνησης και ενδυνάμωσης. 

Η πλειοψηφία των Διευθυντών είναι άνδρες, ενώ οι γυναίκες διευθύντριες 

αποτελούν τη μειοψηφία, καταδεικνύοντας ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε 

θέσεις ευθύνης. Οι γυναίκες διευθύντριες αξιολογήθηκαν θετικότερα από τους 

συναδέλφους τους άνδρες διευθυντές, τόσο στις δεξιότητες, όσο και στην 

παρακίνηση και στην συμβολή του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη. 

 

5.2. Περιορισμοί της έρευνας 

 

                                                             
20 Φύλο διευθυντή, ηλικία υποκειμένου, εργασιακή σχέση και περιοχή σχολείου 
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Είναι κατανοητό ότι η συμβολή της παρακίνησης του διευθυντή στην 

επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δεν μπορεί να εξαντληθεί με τη 

συγκεκριμένη έρευνα, η οποία προσπάθησε να βάλει το δικό της λιθαράκι, δίνοντας 

κάποια στοιχεία γι' αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Είχε ωστόσο τους 

περιορισμούς της, που δυσκόλεψαν την ερευνήτρια να βγάλει πιο εμπεριστατωμένα 

συμπεράσματα. Ένας βασικός περιορισμός, είναι ότι η έρευνα διεξήχθη στο Νομό 

Πέλλας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, γεγονός που δεν 

επιτρέπει τη γενίκευση των συμπερασμάτων της. Άλλος περιορισμός ήταν η ίδια η 

θεματολογία της έρευνας, που δημιουργούσε διστακτικότητα και απροθυμία στους 

εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν, καθώς θεωρούσαν ότι αξιολογούσαν τον διευθυντή 

τους, παρόλο που η ανωνυμία των συμμετεχόντων ήταν εξασφαλισμένη. Άλλος 

περιοριστικός παράγοντας ήταν η εποχή διεξαγωγής της έρευνας, καθώς αυτή 

διεξήχθη προς το τέλος του διδακτικού έτους 2017-18 με την εργασιακή κόπωση να 

έχει συσσωρευτεί στους εκπαιδευτικούς, αλλά και τον καθημερινό καταιγισμό τους 

από παρόμοιες εκπαιδευτικές έρευνες όπου καλούνταν να απαντήσουν σε ανάλογα 

ερευνητικά εργαλεία. Επίσης περιοριστικός παράγοντας ήταν η μη ικανοποιητική 

συμμετοχή εκπαιδευτικών του δείγματος των ηλικιακών κατηγοριών 22 - 30 και 60+. 

Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευτεί για τους νεαρούς αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς που είναι "η μετακινούμενη κοινότητα" της εκπαίδευσης, ότι τρέχουν 

να προλάβουν από το ένα σχολείο στο άλλο και δεν ευκαιρούν ανάμεσα στα 

διαλείμματα να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχουν 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα, καθώς εδώ και χρόνια δεν 

έχουν γίνει μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση. Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία 

εκπαιδευτικούς η μη συμμετοχή μπορεί να ερμηνευτεί με τη διαπίστωση ότι έχουν 

τόσο κουραστεί από τη δουλειά τους, που δεν μπορούν ή δεν ενδιαφέρονται να 

συμμετέχουν σε έρευνες.  

 

5.3. Προτάσεις 

 

Είναι γεγονός ότι μια διπλωματική εργασία δεν μπορεί να εξαντλήσει ένα τόσο 

ευρύ θέμα, όπως είναι η συμβολή της παρακίνησης του διευθυντή στην 

επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Προτείνεται να διεξαχθούν στο μέλλον 

περισσότερες παρεμφερείς με το θέμα έρευνες, με αύξηση του δείγματος των 
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εκπαιδευτικών και συμμετοχή τους από περισσότερες περιφερειακές ενότητες ή 

ακόμα καλύτερα, πανελλαδικής εμβέλειας. Προτείνεται επίσης να χρησιμοποιηθεί το 

μοντέλο της μικτής έρευνας ( ποσοτικής και ποιοτικής) προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η εγκυρότερη συλλογή πληροφοριών μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις 

εκπαιδευτικών και άρα η ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων. Ενδιαφέρον θα 

είχε επίσης να ερευνηθούν και οι απόψεις των διευθυντών σχετικά με την συμβολή 

τους στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του σχολείου τους. 

Προτείνεται ακόμα να επεκταθεί η έρευνα με την διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Για την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της ενθάρρυνσης της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, προτείνεται να αυξηθούν οι δαπάνες 

για την παιδεία έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι για την εκπαιδευτική 

διαδικασία πόροι. Επιπροσθέτως, να δοθεί η απαιτούμενη αυτονομία στην σχολική 

μονάδα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης σύμφωνα με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

1. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΗΓΕΣΙΑΣ 

 

Εκπαιδευτική ή Παιδαγωγική Ηγεσία (InstructionalLeadership) 

Ο όρος εκπαιδευτική ηγεσία περιγράφει έναν ιδιαίτερο τύπο ηγεσίας στο χώρο της 

εκπαίδευσης, όπου ο ρόλος της διοίκησης και της ηγεσίας είναι υποστηρικτικός, 

υποβοηθητικός και διευκολυντικός στο βασικό έργο των εκπαιδευτικών οργανισμών, 

που είναι η διδασκαλία και η μάθηση. Οι περισσότερες προσεγγίσεις αυτού του τύπου 

θεωρούν ότι η εξουσία των ηγετών αντλείται από τις διοικητικές τους θέσεις και από 

την «εξειδικευμένη γνώση την οποία κατέχουν, δεδομένου ότι επιλέγονται για τις 

θέσεις αυτές με βάση τις εξειδικευμένες σπουδές τους.» (Κατσαρός, 2008). 

 

Ο παιδαγωγικός ηγέτης (Instructional Leader) χαρακτηρίζεται από την  ύπαρξη 

εκπαιδευτικού οράματος για τον εκπαιδευτικό του οργανισμό. Συμβάλει στην 

ανάπτυξη κουλτούρας ευνοϊκής για τη διδασκαλία και τη μάθηση, ενώ διαχειρίζεται  

αποτελεσματικά τους πόρους του σχολείου. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όπως και στην τήρηση των κανόνων, 

της τάξης και της πειθαρχίας. (Spillane, Halverson & Diamont, 2004). Σχετικά με την 

έμφαση που δίνει ο παιδαγωγικός ηγέτης στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, έρευνα των Blase & Blase (1999) έδειξε τους τρόπους προώθησης της 

επαγγελματικής ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται η υποστήριξη και η 

δημιουργία συνεργατικών σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, η ενθάρρυνση 

στη διδασκαλία και τη μάθηση, ο προβληματισμός αναφορικά με τις μεθόδους 

διδασκαλίας και η εφαρμογή της έρευνας δράσεων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον 

Leithwood (1994:499-502) όπως αναφέρεται στον Κατσαρό (2008) οι 

αναπαραστάσεις της εκπαιδευτικής ηγεσίας θεωρούνται σήμερα ξεπερασμένες, γιατί 

καθώς περιορίζουν την εστίασή τους στην αίθουσα διδασκαλίας, αφήνουν ακάλυπτες 

οργανωτικές πτυχές των εκπαιδευτικών οργανισμών, όπως είναι η δόμησή τους. 

 

Διοικητική ή Διαχειριστική Ηγεσία (Managerial Leadership) 
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Η διοικητική ή διαχειριστική ηγεσία (managerial) επικεντρώνεται στην εύρυθμη  

λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού δίνοντας έμφαση στα καθήκοντα και στις 

διαδικασίες ελέγχου και οργάνωσης (Bush & Glover, 2003). Ο συγκεκριμένος τύπος 

ηγεσίας εστιάζει «στις λειτουργίες, στους σκοπούς ή στις συμπεριφορές του ηγέτη 

και υποθέτει ότι, αν αυτές οι λειτουργίες διεκπεραιωθούν ικανοποιητικά, η εργασία 

των υπόλοιπων μελών του οργανισμού θα διευκολυνθεί» (Leithwood & Duke, 

1999:52-3) όπως αναφέρεται στον Κατσαρό (2008). Η διοικητική ηγεσία σχεδόν 

ταυτίζεται με τη διοίκηση (management) ή με συγκεκριμένες λειτουργίες της. Ο 

Caldwell (1992) δείχνει ξεκάθαρα αυτή την ταύτιση, όταν εντοπίζει επτά λειτουργίες 

που πρέπει να ακολουθούν ικανοποιητικά και με κυκλική διαδικασία, οι ηγέτες στους 

σχολικούς οργανισμούς: α) καθορισμός στόχων , β) εντοπισμός αναγκών, γ) 

ιεράρχηση προτεραιοτήτων, δ) σχεδιασμός, ε) χρηματοδότηση, στ) εφαρμογή, ζ) 

αξιολόγηση. Με τον έλεγχο των δημόσιων χώρων του σχολείου, δίνοντας έμφαση 

στην πειθαρχία και διαχειριζόμενοι τα προβλήματα πειθαρχίας στα γραφεία τους, οι 

διοικητικοί διευθυντές διαφυλάττουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. 

(Valentine and Prater, 2011). 

 

Ηθική Ηγεσία (Moral Leadership) 

Στον πυρήνα κάθε κοινωνικής ομάδας βρίσκεται η ηγεσία και η ηθική ενέχει 

καθοριστικό ρόλο στην άσκησή της. Η λέξη ηθική (ethics) έχει τις ρίζες της στην 

αρχαιοελληνική λέξη ήθος και αναφέρεται στις παγιωμένες συνήθειες. Η ηθική 

ηγεσία συνδέεται άμεσα με τις ηθικές αξίες και το όραμα του ηγέτη το οποίο 

αποδέχονται ή αποδοκιμάζουν οι οπαδοί του.(Αντωνίου). Ο τρόπος με τον οποίο ο 

κάθε ηγέτης θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πολυδιάστατου ρόλου 

του, ειδικά κάθε φορά που θα πρέπει να πάρει κρίσιμες αποφάσεις, θα καθορίσει 

τελικά την ηθική του ποιότητα. Ένας ηθικός ηγέτης που διαθέτει αναπτυγμένη 

συναισθηματική νοημοσύνη, επιλέγει να κάνει το σωστό και με τον σωστό τρόπο. Οι 

Bass & Steidlmeier (1999) αναφέρουν ότι η μετασχηματιστική ηγεσία συνδέεται 

στενά με το σύγχρονο ηθικό προβληματισμό, ο οποίος εκτός από τον ηθικό κι 

ενάρετο χαρακτήρα του ηγέτη περιλαμβάνει ιδανικά όπως η εμπιστοσύνη, η 

ελευθερία και η δικαιοσύνη. Το προφίλ των μετασχηματιστικών ηγετών βασίζεται 

στις αξίες (Krishnan, 2001). Οι αξίες διαμορφώνουν τις προσωπικότητες των ατόμων 

(Posner & Schmidt, 1992) όπως αναφέρεται στον (Αντωνίου) συνιστώντας τις 
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πεποιθήσεις, τις επιθυμητές συμπεριφορές, νοηματοδοτώντας τη σημασία που έχει ο 

τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται κανείς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 

επιδιώκει σημαντικούς στόχους (Shwartz,1992). 

Παρά τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους τα σχολεία μπορούν να 

εργάζονται μέσα σε ολοένα και πιο αυτοματοποιημένα συστήματα, αυτό που θα είναι 

σημαντικό, είναι η ηθική ηγεσία όπου οι εκπαιδευτικοί στόχοι καθορίζονται και 

πλαισιώνονται από τη βασική σημασία τους και όχι από το πόσο εύκολα μπορούν να 

μετρηθούν.(Cranston, Mulford, Keating, 2010α: 535). Σύμφωνα με τους Leithwood & 

Duke, (1999) όπως αναφέρεται στον Κατσαρό (2008) οι ηγέτες πρέπει να είναι 

αφοσιωμένοι στις δημοκρατικές αρχές, με έμφαση στις αρχές της συνεργασίας και 

της συμμετοχής.  

 

Συμμετοχική Ηγεσία (Participative Leadership)  

H συμμετοχική μορφή ηγεσίας στοχεύει στην οργάνωση συμμετοχικών 

διοικητικών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του 

σχολείου στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σε ομάδες εργασίας. Η συμμετοχική 

βρίσκεται σε συνάφεια με την ηθική ηγεσία, καθώς στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο 

ρόλος του ηγέτη είναι η προώθηση της ομαδική συνεργατικής λήψης αποφάσεων. 

Σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008) πρόκειται για ένα κανονιστικό μοντέλο, που 

βασίζεται σε τρία κριτήρια, με βάση τα οποία μπορούν να διακριθούν τρεις σχολές 

σκέψης που αφορούν τη συμμετοχική ηγεσία: α) η συμμετοχή συντελεί στην 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού, β) η συμμετοχή θεωρείται επιβεβλημένη 

σύμφωνα με τις ηθικές αρχές (παραπομπή στην ηθική ηγεσία), γ) η δύναμη εξουσίας 

και επιρροής είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας 

(εκπαιδευτικούς, γονείς, μέλη της τοπικής κοινωνίας) στο πλαίσιο του 

αυτοδιοικούμενου εκπαιδευτικού οργανισμού (Leithwood & Duke, 1999) όπως 

αναφέρεται στον Κατσαρό (2008)  

Όπως αναφέρεται στον Sergiovanni (1984) η συμμετοχική ηγεσία είναι δυνατόν να 

συμβάλλει στη δημιουργία δεσμών ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού 

και στη μείωση της πίεσης του διευθυντή: «Τα βάρη της ηγεσίας μπορούν να 

μειωθούν, αν οι λειτουργίες και ο ρόλος της ηγεσίας μοιράζονται» 
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Ενδεχομενική Ηγεσία ή Συγκυριακή ή Ηγεσία των Πιθανοτήτων (Contingent 

Leadership) 

Η ενδεχομενική ηγεσία στην εκπαίδευση εννοιολογικά προσεγγίζεται με τη γενική 

εκδοχή της ενδεχομενικής προσέγγισης, καθώς παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά 

και βασίζεται στις ίδιες υποθέσεις. (Κατσαρός, 2008) 

Σύμφωνα με την ενδεχομενική  προσέγγιση, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως 

δεδομένο, ότι οι διοικητικές ενέργειες με τις οποίες ο ηγέτης χειρίστηκε με επιτυχία 

μία περίπτωση στο παρελθόν, θα έχουν την ίδια επιτυχία και σε άλλες ανάλογες 

περιπτώσεις στο παρόν ή στο μέλλον. Η ανάπτυξη του ενδεχομενικού προτύπου 

ηγεσίας ή το πόσο αποτελεσματικό είναι, συνδέεται άμεσα με τα «ενδεχόμενα» ή τις 

συγκεκριμένες αντικειμενικές περιστάσεις στο πλαίσιο των οποίων λειτουργεί ο 

ηγέτης (Καμπουρίδης, 2002: 47). Συμπερασματικά, αυτού του τύπου προσέγγιση της 

ηγεσίας στην εκπαίδευση «βασίζεται στις υποθέσεις ότι κανένα στυλ ηγεσίας δε 

μπορεί να είναι αποτελεσματικό σε όλες τις καταστάσεις και ότι οι προϊστάμενοι-

ηγέτες μπορούν να αλλάζουν στυλ ηγεσίας και να αξιοποιούν ένα μεγάλο ρεπερτόριο 

ηγετικών πρακτικών προσαρμοζόμενοι στις ιδιαίτερες καταστάσεις». (Κατσαρός, 

2008). 

Η Διαπροσωπική Ηγεσία (Interpersonal Leadership) 

Ο ηγέτης με συναισθηματική νοημοσύνη λειτουργεί διαισθητικά καθώς διαθέτει 

αυξημένη αυτοεπίγνωση
21

 και αυτογνωσία, γεγονός που τον οδηγεί στον 

αποτελεσματικό χειρισμό των σχέσεών του με τους υφισταμένους του. Ο Palmer 

(2003) πρότεινε και μια νέα διάσταση, τη διαπροσωπική διαχείριση (interpersonal 

management), η οποία αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να μπορεί να 

διαχειριστεί τόσο τα δικά του συναισθήματα, όσο και των άλλων. Η διαπροσωπική 

ηγεσία έχει άμεση σχέση με τη συναδελφικότητα και στοχεύει στη συνεργασία και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις (Tuohy & Coghlan, 1997 όπως αναφέρεται στο Βιτσιλάκη & 

Ράπτης, 2007). Τα καθήκοντα του ηγέτη προϋποθέτουν ανεπτυγμένες προσωπικές 

δεξιότητες (Goleman, 2000), οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό βήμα επικοινωνίας 

του ηγέτη με τα μέλη της σχολικής κοινότητας παρέχοντάς του ταυτόχρονα τη 

δυνατότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των εντάσεων και των συγκρούσεων, 

                                                             
21

Η αυτεπίγνωση είναι η βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η συναισθηματικά ευφυής ηγεσία 

(Goleman, Boyatzis και McKee,2002). 
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που αναπόφευκτα είναι συνυφασμένες με την σχολική πραγματικότητα. Η 

διαπροσωπική ηγεσία εμπεριέχει μια ηθική διάσταση, αφού ο ηγέτης έχοντας πλήρη 

επίγνωση των ευθυνών του, λειτουργεί ως πρότυπο αξιών, προωθεί τη συμμετοχική 

λήψη αποφάσεων καλλιεργώντας στον εκπαιδευτικό του οργανισμό ένα δημοκρατικό 

κλίμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης. 

Η Μεταμοντέρνα Ηγεσία (Post-modern Leadership)  

Η μεταμοντέρνα ηγεσία προστέθηκε στα αρχικά μοντέλα ηγεσίας των Leithwood 

& Duke (1999) από τον Bush το 2003. Εντάσσεται στα υποκειμενικά μοντέλα 

διοίκησης, σαν εξέλιξη της δημοκρατικής ηγεσίας. Πρόκειται για ένα πρόσφατο 

μοντέλο ηγεσίας που στηρίζεται σε μεταμοντέρνες αντιλήψεις δίνοντας έμφαση στις 

εμπειρίες κάθε ατόμου και στον τρόπο που αυτό τις νοηματοδοτεί, αφού καθώς δεν 

υφίσταται μόνο μία πραγματικότητα αλλά πολλές, οποιαδήποτε κατάσταση θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους. (Μπινιάρη, 2012) Έτσι, θα μπορούσε 

να ειπωθεί ότι η μεταμοντέρνα ηγεσία επικεντρώνεται στις υποκειμενικές εμπειρίες 

των ηγετών και των εκπαιδευτικών και στις διαφορετικές αναγνώσεις που δίνονται 

στα γεγονότα από διαφορετικά άτομα. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η αντικειμενική 

πραγματικότητα αποτελεί ουτοπία, καθώς αναγνωρίζονται μόνο οι πολλαπλές 

εμπειρίες των μελών του οργανισμού. Η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν παρέχει 

πολλές οδηγίες για τους ηγέτες εκτός από την αναγνώριση της σημασίας του ατόμου 

Το μεταμοντέρνο στιλ ηγεσίας μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά για την 

καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών οργανισμών, αφού αποκλείει την ύπαρξη 

οργανωτικής δομής και κατευθυντήριων γραμμών στον εκπαιδευτικό οργανισμό. 

 

Η Ηγεσία που υπηρετεί (Servant Leadership) 

Αν και η σύγχρονη μελέτη της ηγεσίας που υπηρετεί εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό 

από τον Greenleaf (1970, 1977), η πρακτική της ηγεσίας του υπηρέτη δεν είναι μια 

νέα έννοια, με ρίζες που χρονολογούνται από τις αρχαίες διδασκαλίες των μεγάλων 

θρησκειών του κόσμου, καθώς και από δηλώσεις πολλών μεγάλων ηγετών και 

στοχαστών (Sendjaya και Sarros 2002). Ο Robert Greenleaf (1977) όπως αναφ. στους 

Sendjaya και Sarros (2002)είναι ο εισηγητής της θεωρίας της υπηρετικής ηγεσίας, με 

το σκεπτικό ότι ο ρόλος και το καθήκον του ηγέτη είναι να υπηρετεί τους 
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υφισταμένους και όχι απλά να ηγείται. Σύμφωνα με τον ερευνητή, ο ηγέτης - 

υπηρέτης «φροντίζει και στηρίζει την ομάδα, ενθαρρύνει, συνεργάζεται, ακούει, 

ενδυναμώνει, εμπιστεύεται και όλα αυτά χωρίς να απαιτεί μια επίσημη θέση 

ηγεσίας». Η προσέγγιση της υπηρετικής ηγεσίας εμπεριέχει αρχές, χαρακτηριστικά 

και πρακτικές από την μετασχηματιστική, την παιδαγωγική, τη συμμετοχική, τη 

διαπροσωπική και την ηθική ηγεσία, προσδίδοντας στα παραπάνω μοντέλα ηγεσίας 

τη διάσταση της άσκησης επιρροής από έναν ηγέτη που πρώτα νοιάζεται για τους 

άλλους και μετά για τον εαυτό του. Τα χαρακτηριστικά του καλού ακροατή, ο οποίος 

προσεγγίζει τους εκπαιδευτικούς με κατανόηση και αποδοχή και που ο Greenleaf 

(1970) αποδίδει στους ηγέτες που υπηρετούν, αυξάνουν την αυτοεκτίμηση των 

εργαζομένων (Cerit, 2009), όπως αναφ. στους Parris & Peachey (2013).  

 

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 

Η μακροχρόνια έρευνα έδειξε ότι η ποιότητα της εμπειρίας και της απόδοσης μπορεί 

να είναι πολύ διαφορετική όταν κάποιος συμπεριφέρεται για ενδογενείς ή εξωγενείς 

λόγους.( Ryan & Deci, 2000). 

 Εσωτερικά (ενδογενή) κίνητρα 

Εσωτερικά (ενδογενή) είναι τα κίνητρα που δραστηριοποιούν το άτομο τα ίδια, με 

την απουσία εξωτερικής αμοιβής. Το μεγάλο ενδιαφέρον και η απόλαυση που 

προκύπτουν από την ενασχόληση του ατόμου με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, 

του προκαλούν αισθήματα ολοκλήρωσης και βαθιάς ικανοποίησης εξαιτίας του 

γεγονότος ότι κάνει κάτι που αξίζει τον κόπο. Έτσι εξηγείται π.χ., η απόλαυση για τη 

μουσική, τα διάφορα χόμπι (π.χ., συλλογές αντικειμένων) και άλλες παρόμοιες 

αισθητικές ή διανοητικές απολαύσεις. (Πλατσίδου, 2005). Οι άνθρωποι  από τη 

γέννησή τους έχουν μια έμφυτη τάση να μάθουν και να εξερευνήσουν, δίχως να 

απαιτούνται εξωγενή κίνητρα για να το πράξουν. Αυτή η φυσική κινητήρια τάση 

είναι ένα κρίσιμο στοιχείο στην γνωστική, κοινωνική και σωματική ανάπτυξη, διότι 

μέσω των ενδογενών κινήτρων το άτομο αυξάνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, 

σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το ενδογενές κίνητρο υπάρχει μέσα στα άτομα, 

αλλά και στη σχέση μεταξύ ατόμων και δραστηριοτήτων. Επειδή το ενδογενές 

κίνητρο υπάρχει στο σύνδεσμο μεταξύ ενός ατόμου και ενός έργου, ορισμένοι 
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συγγραφείς έχουν ορίσει ένα εγγενές κίνητρο όσον αφορά το έργο που είναι 

ενδιαφέρον, ενώ άλλοι το έχουν καθορίσει όσον αφορά τις ικανοποιήσεις που αποκτά 

ένας άνθρωπος από την εγγενώς υποκινούμενη δέσμευση των καθηκόντων. Αυτοί οι 

διαφορετικοί ορισμοί απορρέουν από το γεγονός ότι η έννοια των ενδογενών 

κινήτρων προτάθηκε ως κριτική αντίδραση στις δύο θεωρίες συμπεριφοράς που 

κυριαρχούσαν στην εμπειρική ψυχολογία από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία 

του 1960. Συγκεκριμένα, επειδή η θεωρία των τελετουργιών (Skinner, 1953) 

υποστήριζε ότι όλες οι συμπεριφορές παρακινούνται από ανταμοιβές ( τρόφιμα ή 

χρήματα), οι δραστηριότητες με ενδογενές κίνητρο υποστηρίχθηκε ότι είναι εκείνες 

για τις οποίες η ανταμοιβή ήταν στην ίδια τη δραστηριότητα. Έτσι, οι ερευνητές 

διερεύνησαν ποια χαρακτηριστικά των εργασιών καθιστούν μια δραστηριότητα 

ενδιαφέρουσα. Αντίθετα, επειδή η θεωρία της μάθησης (Hull, 1943) ισχυρίστηκε ότι 

όλες οι συμπεριφορές υποκινούνται από φυσιολογικά κίνητρα (και τα παράγωγά 

τους), οι δραστηριότητες με ενδογενή κίνητρα λέγεται ότι είναι αυτές που παρείχαν 

ικανοποίηση των εγγενών ψυχολογικών αναγκών. Έτσι, οι ερευνητές διερεύνησαν 

ποιες βασικές ανάγκες ικανοποιούνται από εγγενή κίνητρα συμπεριφοράς, όπως οι 

ψυχολογικές ανάγκες για ικανότητα, αυτονομία και συνάφεια, αλλά επίσης με την 

εμπλοκή σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Υπάρχει αξιοσημείωτη πρακτική 

χρησιμότητα στην εστίαση στις ιδιότητες εργασιών και στο δυνητικό εγγενές τους 

ενδιαφέρον, καθώς οδηγεί σε βελτιωμένο σχεδιασμό ή επιλογή εργασιών για την 

ενίσχυση των κινήτρων. (Ryan & Deci, (2000).  

Ο Herzberg (1968) όπως αναφ. στον Ζαβλανό (2000) υποστήριξε ότι υπάρχουν 

πέντε ενδογενείς παράγοντες που προκαλούν θετικά συναισθήματα για την εργασία, 

που είναι η επίτευξη, η αναγνώριση του έργου, η φύση της εργασίας, η υπευθυνότητα 

και η δυνατότητα προαγωγής. 

 

 Τα εξωτερικά (εξωγενή) κίνητρα 

Εξωτερικά είναι τα κίνητρα τα οποία δραστηριοποιούν τον οργανισμό εξαιτίας 

εξωτερικών συνεπειών (χρήματα, προνόμια, αύξηση, προαγωγή, κύρος, κοινωνική 

θέση κτλ.). Συνήθως, παρέχονται από άλλους, π.χ., από το δάσκαλο στο μαθητή 

προκειμένου να έχει καλή επίδοση στα μαθήματα. (Πλατσίδου, 2005). Όπως 

αναφέρεται στους Ryan κ.α. (2000) οι περισσότερες από τις ανθρώπινες 
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δραστηριότητες δεν είναι ενδογενώς παρακινημένες. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι 

κοινωνικές απαιτήσεις και συμβάσεις απαιτούν από τα άτομα να αναλάβουν την 

ευθύνη για καθήκοντα που δεν παρακινούνται από ενδογενή ενδιαφέροντα. Στα 

σχολεία, για παράδειγμα, φαίνεται ότι τα ενδογενή κίνητρα καθίστανται ασθενέστερα 

σε κάθε βαθμίδα που αλλάζει ο μαθητής. Το εξωγενές κίνητρο είναι ένα 

κατασκεύασμα που αφορά κάθε φορά που γίνεται μια δραστηριότητα προκειμένου να 

επιτευχθεί κάποιο ξεχωριστό αποτέλεσμα. Το εξωγενές κίνητρο έρχεται σε αντίθεση 

με το ενδογενές κίνητρο, το οποίο αναφέρεται στην άσκηση μιας δραστηριότητας 

απλώς και μόνο για την απόλαυση της ίδιας της δραστηριότητας, παρά για την 

αναμενόμενη ανταμοιβή. Αν και η εξωγενώς παρακινημένη συμπεριφορά θεωρείται 

ως αμετάβλητη μη-αυτόνομη, το εξωγενές κίνητρο μπορεί να ποικίλει σε μεγάλο 

βαθμό αυτονομίας. Για παράδειγμα, ένας μαθητής που κάνει την εργασία του από 

φόβο για τις γονικές κυρώσεις, είναι εξωγενές κίνητρο επειδή κάνει το έργο για να 

επιτύχει το διαχωρίσιμο αποτέλεσμα της αποφυγής κυρώσεων. 

Μια κατηγορία εξωγενών κινήτρων που αντιπροσωπεύει τις λιγότερο αυτόνομες 

μορφές, είναι αυτή που ονομάζουμε εξωτερική ρύθμιση. Αυτού του είδους οι 

συμπεριφορές εκτελούνται για να ικανοποιήσουν μια εξωτερική ζήτηση ή να 

αποκτήσουν μια εξωτερικά επιβαλλόμενη επείγουσα ανταμοιβή. Τα άτομα συνήθως 

αντιμετωπίζουν εξωτερικά ρυθμιζόμενη συμπεριφορά ως ελεγχόμενα ή αποξενωμένα 

και για τις ενέργειές τους έχουν έναν εξωτερικό αντιληπτό τόπο αιτιότητας Η 

εξωτερική ρύθμιση είναι το μοναδικό είδος κινήτρου που αναγνωρίζεται από τους 

λειτουργικούς θεωρητικούς (π.χ. Skinner, 1953).  

Ένας δεύτερος τύπος εξωγενών κινήτρων είναι η εσωτερική ρύθμιση, που 

περιγράφει έναν τύπο εσωτερικής ρύθμισης που εξακολουθεί να ελέγχει, επειδή οι 

άνθρωποι εκτελούν κάποιες ενέργειες κάτω από πίεση, προκειμένου να αποφύγουν 

την ενοχή ή το άγχος ή να επιτύχουν βελτιώσεις του εγώ ή υπερηφάνεια. Με 

διαφορετικό τρόπο, η εσωτερική ρύθμιση αντιπροσωπεύει ρύθμιση από ενδεχόμενη 

αυτοεκτίμηση, όπου ένα άτομο εκτελεί μια πράξη για να ενισχύσει ή να διατηρήσει 

την αυτοεκτίμηση και το αίσθημα της αξίας.  

Μια πιο αυτόνομη ή αυτοπροσδιορισμένη μορφή εξωγενών κινήτρων είναι η 

ρύθμιση μέσω της αναγνώρισης, όπου το άτομο έχει αποδεχθεί τη ρύθμιση μιας 

συμπεριφοράς ως δική του. Όμως, η πιο αυτόνομη μορφή εξωγενών κινήτρων είναι η 
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ολοκληρωμένη ρύθμιση. Η ενσωμάτωση συμβαίνει όταν οι αναγνωρισμένοι 

κανονισμοί έχουν εξομοιωθεί πλήρως με τον εαυτό. Αυτό συμβαίνει με την 

αυτοεξέταση και την προσθήκη νέων κανονισμών σε συμφωνία με τις άλλες αξίες και 

τις ανάγκες του καθενός. Όσο περισσότερο εσωτερικοποιούνται οι λόγοι για μια 

ενέργεια και αφομοιώνονται, τόσο περισσότερο οι εξωγενώς παρακινημένες 

ενέργειες κάποιου αυτοπροσδιορίζονται. Οι ολοκληρωμένες μορφές κινήτρων 

μοιράζονται πολλές ιδιότητες με τα εγγενή κίνητρα, ωστόσο, εξακολουθούν να είναι 

εξωγενείς, διότι η συμπεριφορά που υποκινείται από την ολοκληρωμένη ρύθμιση 

γίνεται με στόχο την αναμενόμενη ανταμοιβή. Όσο οι εξωγενείς κανονισμοί 

εσωτερικοποιούνται, μετατρέπονται σε εγγενή κίνητρα. Η διαδικασία 

εσωτερικοποίησης είναι αναπτυξιακά σημαντική, καθώς οι κοινωνικές αξίες και οι 

κανονισμοί συνεχώς εσωτερικοποιούνται καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. 

Οι Van Saane, Sluiter, Verbeek, & Frings‐Dresen, (2003) εντοπίζουν τους έντεκα 

παρακάτω παράγοντες που θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν το περιεχόμενο της 

ικανοποίησης από την εργασία, σύμφωνα με τις θεωρίες ικανοποίησης που έχουν 

διατυπωθεί στην διεθνή βιβλιογραφία. 

 Το περιεχόμενο της εργασίας 

 Η αυτονομία (υπευθυνότητα, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων) 

 Η προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη 

 Οι οικονομικές ανταμοιβές (μισθός και πρόσθετες παροχές) 

 Η πιθανότητα επαγγελματικής εξέλιξης (προαγωγή) 

 H υποστήριξη και καθοδήγηση από τον προϊστάμενο (επίβλεψη) 

 Η επικοινωνία 

 Οι διαπροσωπικές σχέσεις (σχέσεις με συναδέλφους, επάρκεια προσωπικού) 

 Η σπουδαιότητα του επαγγέλματος 

 Ο φόρτος εργασίας(εργασιακό στρες, άγχος) 

 Οι απαιτήσεις του επαγγέλματος(ανασφάλεια, φόβος απόλυσης, δέσμευση, 

υπερωρίες) 
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3. ΝΟΜΟΙ 

 

Α) Καθηκοντολόγιο διευθυντή 

Με την υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 - ΦΕΚ 1340/2002 

καθορίζονται όλες οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα αλλά και οι δεξιότητες που πρέπει 

να έχει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής λοιπόν, πρέπει: 

- Να έχει καθοδηγητικές δεξιότητες, αφού πρέπει να καθοδηγεί τη 

σχολική κοινότητα θέτοντας υψηλούς στόχους και εξασφαλίζοντας τις 

προϋποθέσεις για την επίτευξή τους. 

- Να έχει οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες, έτσι ώστε να 

εφαρμόζει τους νόμους, ασκώντας με συνέπεια τα διοικητικά του καθήκοντα. 

Επιπροσθέτως, κατά τον Μαυρογιώργο (2006) ο διευθυντής θα πρέπει να 

διαθέτει ικανότητες σχεδιασμού, προγραμματισμού, ανάπτυξης των νέων 

μεθόδων διδασκαλίας καθώς και την δυνατότητα να παρακολουθεί , να 

καταγράφει και να αξιολογεί τις εκπαιδευτικές αλλαγές. 

- Να φροντίζει για την ανάπτυξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε 

διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά θέματα. 

- Να διαθέτει τις απαραίτητες ανθρώπινες (διαπροσωπικές) δεξιότητες 

έτσι ώστε να συνεργάζεται ισότιμα με τους εκπαιδευτικούς, να συντονίζει το 

έργο τους, να τους αναθέτει αρμοδιότητες αξιοποιώντας τις ικανότητες και τα 

ταλέντα τους. 

- Να καλλιεργεί ένα θετικό κλίμα συνεργασίας και να επιλύει με τον πιο 

πρόσφορο τρόπο τις πιθανές συγκρούσεις. 

- Να έχει πειθώ, διαπραγματευτικές δεξιότητες και να μεταβιβάζει 

εξουσίες, ασκώντας δημοκρατική διοίκηση. 

- Να παρέχει επαγγελματική ελευθερία στους εκπαιδευτικούς 

- Να είναι υπομονετικός και καλός ακροατής. 

- Να εμπνέει κοινό όραμα στους εκπαιδευτικούς , να είναι αφοσιωμένος 

στο έργο του, να τους παρέχει θετικά κίνητρα και να ενθαρρύνει ταυτόχρονα 

τις πρωτοβουλίες τους. 

- Να έχει προσανατολισμό σε καινοτόμες δράσεις 
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- Να είναι εργατικός, οργανωτικός και να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία 

τις καθημερινές προκλήσεις 

- Να είναι ικανός να έχει την άμεση εποπτεία και επίβλεψη του 

διδακτηρίου, απομακρύνοντας τους κινδύνους και διασφαλίζοντας την 

ασφάλεια των μαθητών 

- Να συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους με τη σχολική κοινότητα 

φορείς (γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση κλπ.) 

- Να φροντίζει για την δική του συνεχή επιμόρφωση  

 

Β) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 

Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 

υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. (Εφημερίς της Κυβερνήσεως) 

 

4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

O σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου, στο πλαίσιο της διπλωματικής μου 

εργασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, είναι η καταγραφή των απόψεων 

των εκπαιδευτικών της δημοτικής εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας σχετικά με την 

συμβολή της παρακίνησης του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού.  

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί με εμπιστευτικότητα για 

ερευνητικούς σκοπούς. Παρακαλώ να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας για να το 

διαβάσετε με προσοχή και να απαντήσετε με ειλικρίνεια.  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία. 

Μαρία Μπούζουρα 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70/ Διευθύντρια του 9ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας 



140 
 

 
 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στις παρακάτω ερωτήσεις, παρακαλώ τσεκάρετε το τετράγωνο που σας 

αντιπροσωπεύει 

Ηλικία:  22-30  31-40  41-50  51-60               60+ 

Φύλο: Άνδρας   Γυναίκα  

Χρόνια υπηρεσίας: 0-10  11-20   21-30   31+    

Εργασιακή σχέση στη σχολική μονάδα: Οργανική           Αποσπασμένος/η 

Αναπληρωτής/τρια  

Περιοχή σχολείου: Αστική   Ημιαστική       Αγροτική  

Φύλο του διευθυντή σας: άνδρας           γυναίκα   

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α. Παρακαλώ να τσεκάρετε με Χ την επιλογή που εκφράζει την άποψή σας: 

1-καθόλου, 2-λίγο, 3-αρκετά, 4-πολύ, 5-πάρα πολύ 

Α. Σε ποιο βαθμό, θεωρείτε ότι ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου σας: 

 
1 2 3 4 5 

1. Διευκολύνει και υποστηρίζει προγράμματα και πρακτικές που 

δημιουργούν θετικό κλίμα για μάθηση. 
     

2. Διασφαλίζει την εναρμόνιση της εργασίας των εκπαιδευτικών με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου 
     

3. Προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό και πόρους για να στηρίξει το διδακτικό 

προσωπικό στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων. 
     

4. Ενθαρρύνει την εφαρμογή διδακτικών μεθόδων οι οποίες διευκολύνουν 

την «υψηλού επιπέδου μάθηση». 
     

5. Προωθεί πρακτικές οι οποίες συντείνουν στην εφαρμογή και χρήση της 

γνώσης σε ποικίλες μορφές. 
     

6. Προωθεί τη σύνδεση των εμπειριών μάθησης στο σχολείο με πρακτικές 

οι οποίες λαμβάνουν χώρα εκτός σχολείου. 
     

7. Έχει πειθώ, διαπραγματευτικές δεξιότητες και μεταβιβάζει εξουσίες 

ασκώντας  δημοκρατική διοίκηση. 
     

8. Επιτρέπει αρκετή αυτονομία στους εκπαιδευτικούς για να οργανώνουν 

και να προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους. 
     

9. Επιλύει προβλήματα με τους εκπαιδευτικούς με συνεργατικό τρόπο. 

 
     

10. Εφαρμόζει συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων. 

 
     

11. Ακούει προσεκτικά τις ιδέες και τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών      

12. Συζητά θέματα που αφορούν το σχολείο με τους εκπαιδευτικούς.       



141 
 

 
 

13. Κατατοπίζει το καινούργιο προσωπικό του σχολείου 

 
     

14. Ενθαρρύνει την εμπλοκή του σχολείου με την τοπική κοινωνία και τους 

γονείς. 
     

15. Προωθεί τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις της 

τοπικής κοινότητας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μαθητών. 
     

16. Θέτει με σαφήνεια τους ρόλους και τις κύριες δραστηριότητες του 

προσωπικού. 
     

17. Θέτει με σαφήνεια τις προτεραιότητες εργασίας.      

18. Αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς αντικειμενικά και δίκαια.       

19. Είναι υπομονετικός /ή και καλός ακροατής/τρια.      

20.Συμβουλεύει και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους.      

21. Καλλιεργεί δίαυλο επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές 

και τους γονείς. 
     

 

Β. Παρακαλώ να τσεκάρετε με Χ την επιλογή που εκφράζει την άποψή σας: 

1-καθόλου, 2-λίγο, 3-αρκετά, 4-πολύ, 5-πάρα πολύ 

Β. Σε ποιο βαθμό, θεωρείτε ότι ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου σας: 

 
1 2 3 4 5 

1.Ενθαρρύνει τη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος στο σχολείο.  

 

     

2. Αναδεικνύει και αξιοποιεί τα προσόντα και τα ενδιαφέροντα του 

εκπαιδευτικού προσωπικού. 

     

3. Ενθαρρύνει την ομαδική εργασία των εκπαιδευτικών. 

 

     

4. Συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου και λειτουργεί ως 

πρότυπο. 

     

5. Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς για να ανακαλύψει τους τρόπους 

παρακίνησης τους, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου, 

λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ατομικές επιθυμίες και ανάγκες τους. 

     

6. Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, 

ευθύνες και να εισάγουν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας 

     

7. Εκτιμά και αναγνωρίζει την αξία της προσφοράς των εκπαιδευτικών 

επιβραβεύοντας τις προσπάθειες τους. 

     

8.Φροντίζει να επιμορφώνεται και να εξελίσσεται ο ίδιος /ίδια 

επαγγελματικά. 
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Γ. Παρακαλώ να τσεκάρετε με Χ την επιλογή που εκφράζει την άποψή σας: 

1-καθόλου, 2-λίγο, 3-αρκετά, 4-πολύ, 5-πάρα πολύ 

Γα) Σε ποιο βαθμό, θεωρείτε ότι ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου 

σας: 

 

1 2 3 4 5 

1.Ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του 

σχολείου. 
     

2. Συνεργάζεται με τον σχολικό σύμβουλο και διοργανώνει επιμορφωτικά 

σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης ανάλογα με τις επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών του σχολείου. 

     

3. Συμμετέχει και ο ίδιος στα επιμορφωτικά σεμινάρια ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης. 
     

4. Συνεργάζεται με φορείς και καλεί ειδικούς επιστήμονες στο σχολείο για 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
     

5. Εγκρίνει απρόσκοπτα την αίτηση των εκπαιδευτικών για ειδική 

επιμορφωτική άδεια. 
     

6. Ενθαρρύνει & διευκολύνει με κάθε τρόπο τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα. 
     

7. Ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

 
     

8. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων των εκπαιδευτικών και καλών 

πρακτικών. 
     

9. Ενθαρρύνει την εισαγωγή στο σχολείο καινοτόμων μεθόδων 

διδασκαλίας και προγραμμάτων. 

     

10. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή εκπαιδευτικών επισκέψεων στο πλαίσιο 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

     

11. Ενθαρρύνει τη συνεργασία με άλλα σχολεία. 

 

     

 

1-καθόλου, 2-λίγο, 3-αρκετά, 4-πολύ, 5-πάρα πολύ 

 

Γβ) Σε ποιο βαθμό, θεωρείτε ότι : 

 

1 2 3 4 5 

12. η επαγγελματική σας ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που λαμβάνει 

χώρα στο σχολείο που εργάζεστε, σύμφωνα με τις καθημερινές σας 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

     

13. αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες για τον καθορισμό της φύσης και του 

περιεχομένου της εργασίας σας; 

     

14. έχετε την ικανότητα να προσεγγίζετε τα δύσκολα έργα σαν προκλήσεις 

και όχι σαν απειλές; 

     

15. διατηρείτε τον έλεγχο σε δύσκολες καταστάσεις;       

16. έχετε ουσιαστικές σχέσεις με τους μαθητές σας;      

17.έχετε κοινωνικές σχέσεις με τους συναδέλφους σας;      

18.συμμετέχετε στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο σας;      

19.εφαρμόζετε νέες ιδέες στη διδασκαλία σας;      

20.είστε ανεξάρτητοι/ες και αυτόνομοι/ες στην αίθουσα διδασκαλίας;      

21.έχετε ευκαιρίες για ατομική ανάπτυξη;      
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22. αξιοποιούνται στο σχολείο οι δεξιότητες και ικανότητές σας;      

23.έχετε κλίμα συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου;      

24.εισάγετε εκπαιδευτικές καινοτομίες στο σχολείο;      

25. ότι υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και επικοινωνία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών του σχολείου σας; 
     

26. έχετε τα κατάλληλα εργαλεία μάθησης, με μια διαρκή και 

συντονισμένη διαδικασία έτσι ώστε να ενισχυθεί το γνωστικό και 

διδακτικό σας υπόβαθρο; 

     

27. το σχολείο σας παρέχει ασφάλεια και θετικά συναισθήματα;      

 

Σας ευχαριστώ πολύ! 

 


