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 Δπραξηζηίεο  
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ληψζσ ηελ αλάγθε λα 

επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο πνπ κε βνήζεζαλ θαη κε ζηήξημαλ ζε απηή ηελ 

πξνζπάζεηα. 

Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο, ηελ επφπηξηα ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο κνπ θ. Διέλε Σζαθηξίδε - Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Δθαξκνζκέλεο 

ηαηηζηηθήο & Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο ζην Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο 

Κνηλσληθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο  Μαθεδνλίαο 

- γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή θαη θαζνδήγεζή ηεο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο, 

ηνλ θ. Γεώξγην Ινξδαλίδε - Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

Δθπαίδεπζεο ζην Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ θαη 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο  Μαθεδνλίαο - πξφεδξν θαη 

ππεχζπλν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη έλαλ – έλαλ θαη κία – κία μερσξηζηά 

ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ θαη ζπκθνηηήηξηέο κνπ, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ αθνχ είρα ηελ ηηκή λα βξεζψ καδί ηνπο γηα δχν ρξφληα θαη έκαζα  απφ 

απηνχο πνιιά πεξηζζφηεξα. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπλάδειθνπο δηεπζπληέο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ αθηέξσζαλ πξνζσπηθφ ρξφλν γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπλέβαιαλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

Σέινο – αιιά φρη ηειεπηαία - ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο δηεπζπληέο-

δηεπζύληξηεο, ηνπο θαζεγεηέο-θαζεγήηξηεο φισλ ησλ ηχπσλ ζρνιείσλ (Γπκλάζηα, 

Λχθεηα θαη ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο) πνπ είρα ηελ ηηκή λα ηνπο έρσ ζπλαδέιθνπο, 

ζπλεξγάηεο, θίινπο θαη ηνπο ρηιηάδεο καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ είρα ηελ ηύρε, ηελ 

ραξά θαη ηελ ηηκή λα δηδάμσ θαη λα δηδαρζώ, λα εθπαηδεύζσ θαη λα εθπαηδεπηώ ζηα 

ηξηάληα δύν ρξόληα – άιινηε κνλαρηθήο θαη άιινηε ζπληξνθηθήο - πνξείαο ηνπ 

ζπλαξπαζηηθνύ απηνύ ηαμηδηνύ ζην ρώξν ηεο παηδείαο. 

Όκσο ηειηθά ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ ην νθείισ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, αθελφο 

ζηα δύν παηδηά κνπ Κσλζηαληίλν θαη νθία πνπ κε ελζάξξπλαλ θαη κε ζηήξημαλ 

πνιχπιεπξα, αθνχ θάζε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αθηέξσλα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, αθαηξέζεθε απφ ηνλ ρξφλν πνπ αθηέξσλα ζε απηά θαη 

αθεηέξνπ νθείισ επγλσκνζχλε ζηελ αδειθή κνπ, θίιε κνπ, ζχληξνθν κνπ,  γπλαίθα 

κνπ, δειαδή ζηνλ δηθό κνπ άλζξσπν  ηελ  νπιηάλα κνπ, γηα ηελ ππνκνλή ηεο, ηελ 

θαηαλφεζε ηεο θαη ηελ αγάπε ηεο.  

ηαχξνο Υ. Υξηζηνθνξίδεο 
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νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, 
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δηαζθαιίδνληαο έηζη ηνλ ζπγγξαθέα. 
 

Ζκεξνκελία 27- 12 - 2019                                                                        Ο  δειψλ 

 

ηαχξνο Υ. Υξηζηνθνξίδεο 

mailto:christoforidis1956@yahoo.gr
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 Πεξίιεςε 

ην ζχγρξνλν Διιεληθφ Γεκφζην ρνιείν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιαγέο, ζην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ πεξηερφκελν ( ιφγσ πνιηηηθψλ αιιαγψλ ), ζην δηδαθηηθφ ηνπ 

πξνζσπηθφ, ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα, απφ 

απξφβιεπηα γεγνλφηα ζπλέπεηα ησλ ηδηαίηεξσλ θαηαζηάζεσλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο 

ζην νηθνλνκηθφ θαη ζην θνηλσληθφ επίπεδν θαη απφ ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ έρεη ε 

θνηλσλία απφ απηφ, θαζνξηζηηθή ζέζε θαη ξφιν θαηέρεη ζε απηφ ν Γηεπζπληήο ηνπ. 

Χο ελεξγφ κέινο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο – πέξα ηεο εθπαηδεπηηθήο - 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά, πξέπεη θαη νθείιεη λα είλαη πάληνηε ζε 

εηνηκφηεηα, λα πξνζαξκφδεηαη, λα ζπκβαδίδεη, λα παξαθνινπζεί, λα πεξηνξίδεηαη 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη θαηέρνληαο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν 

ζε απηά θαιείηαη λα απνθαζίδεη θαη λα πινπνηεί θάλνληαο ρξήζε  ΦΔΚ, Πξνεδξηθψλ 

Γηαηαγκάησλ, εγθπθιίσλ  θαη απνθάζεσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ 

πξντζηακέλσλ αξρψλ. 

Ο ζχγρξνλνο δηεπζπληήο ζηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, έρεη πνιιέο 

θνξέο ηελ αλάγθε βνήζεηαο θαη δηεπθξηλήζεσλ ζηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ, αιιά θαη γηα θαηαζηάζεηο θαη ζέκαηα ηδηαίηεξα ιεπηά θαη εμεδεηεκέλα, 

ζεκαληηθά ή αζήκαληα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πνπζελά.  

Καη ηόηε ηη; 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ απάληεζε ζην αλσηέξσ εξψηεκα 

θαη πξνβιεκαηηζκφ, πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ην απηνλφεην θαη απιφ – γη απηνχο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δεκφζηα δηνίθεζε - ηελ ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ησλ 

δηεπζπληψλ ζρνιείσλ κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη κεηαμχ ηνπο. 

 θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα απνηππσζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηεπζπληέο, φισλ 

ησλ ηχπσλ ησλ ζρνιείσλ ησλ δηεπζχλζεσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο Μαθεδνλίαο, ην θαηά πφζν θαη γηα πνηφ ιφγν ππάξρεη 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ ησλ ηεξαξρηθά πξντζηακέλσλ 

ηνπο. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο - απνηεινχκελν απφ 154 δηεπζπληέο φισλ ησλ ηχπσλ ησλ 

ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ δψδεθα πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο 

Μαθεδνλίαο – θαηφπηλ αηνκηθήο ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο  θιήζεθε λα ζπκπιεξψζεη 

ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην ( πνζνηηθή έξεπλα )  

Σέζεθαλ ζηνπο δηεπζπληέο θαη δηεπζχληξηεο ηέζζεξα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κε 

επηδίσμε λα δηεξεπλεζνχλ νη πξαθηηθέο ηεο ζπνπδαηφηεηαο, ηεο ζπρλφηεηαο, ηεο 

ηθαλνπνίεζεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ 
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δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ πηνζεηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ιήςεο απνθάζεσλ.  

 Ζ  απνηχπσζε ησλ επξεκάησλ κέζσ ησλ πηλάθσλ Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο, νδήγεζε ζηελ πεξαηηέξσ εμεηδηθεπκέλε απνηχπσζε κέζσ ζρεηηθψλ 

γξαθεκάησλ, θαηεγνξηνπνηεκέλεο ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο δηεπζπληέο Γηεπζχλζεσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη αληίζηνηρα γηα θάζε κία παξαηίζεληαη αλαιχζεηο σο πξνο ην θχιν ηνπο, 

ηελ ειηθηαθή νκάδα ηνπο, ηα ρξφληα θαη ηνλ ηχπν ζρνιείσλ πνπ έρνπλ δηαηειέζεη 

δηεπζπληέο, θαζψο θαη ηηο πεξαηηέξσ ζπνπδέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη. 

Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ ζεσξνχλ ηελ 

ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ ζαλ ζπνπδαία θαη απνηειεζκαηηθή πξάμε, 

δειψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, κνινλφηη ε ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο 

θαη ζπλεξγαζίαο εθ κέξνπο ηνπ πξνο απηνχο είλαη ειάρηζηε, ζε ζρέζε κε ηνλ βαζκφ 

ζπρλφηεηαο πνπ ίδηνη νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ έρνπλ κε ηνλ ηεξαξρηθά πξντζηάκελφ ηνπο. 

ε αληίζεζε νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ ζεσξνχλ ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο ζαλ 

ζπνπδαία θαη απνηειεζκαηηθή πξάμε, δειψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπο, κνινλφηη παξαδέρνληαη φηη ε ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο εθ κέξνπο 

ηνπο πξνο ηνπο άιινπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ είλαη ειάρηζηε. 

 Abstract  

Ηn the modern Greek Public School characterized by changes, its educational 

content (due to political changes), its teaching staff, how to deal with crises in the 

school community, unforeseen events as a consequence of the special situations of the 

last decade at the economic and social level and of the increased demands society has 

on it, its Director plays a key role and role. 

As an active member of the wider society - beyond education - in order to 

function effectively, it must and must always be on the alert, adapting, adapting, 

monitoring, qualitatively and quantitatively up-to-date and having a leading role in 

them. decides and implements by using Gov, Presidential Decrees, circulars and 

decisions of the central administration and the supreme authorities. 

The modern manager, in the exercise of his duties, often needs assistance and 

clarification in the implementation and implementation of the above, but also for 

situations and issues particularly delicate and deliberate, important or insignificant, 

arising out of nowhere. 

And then what? 

This research negotiates the answer to the above question and reflection, which is 

nothing more than obvious and simple - for those involved in public administration - to 
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cooperate and communicate with school principals with their Head of Secondary 

Education and with each other. 

The purpose of the research was to reflect by the principals themselves, all types 

of schools of the secondary education departments of the regional units of Macedonia, 

the extent and why of communication and cooperation, and the frequency and 

effectiveness of communication and cooperation between them and their hierarchical 

leaders. 

The sample of the survey - consisting of 154 principals of all types of secondary 

schools and of the twelve regional units of Macedonia - was invited to complete an 

electronic questionnaire (quantitative survey) following an individual online invitation. 

Four research questions were asked to directors and managers seeking to explore 

the practices of relevance, frequency, satisfaction, effectiveness, communication, 

collaboration and interpersonal relationships adopted in the exercise of their duties and 

decisions. . 

The mapping of the findings through the descriptive statistics tables led to further 

specialized mapping through relevant graphs, categorized as those relating to the 

managers of Secondary Education Directorates and those relating to the headmasters of 

the school units and correspondingly for each breakdown their age group, the years and 

type of schools they have been principals in, and the further studies they have 

completed. 

The survey concluded that school principals consider working with the CRPM as 

a great and effective practice, while at the same time indicating their satisfaction, 

although the frequency of communication and cooperation on their part is low, given the 

degree of frequency they School principals themselves have their hierarchical 

supervisor. 

In contrast, school principals consider cooperation among themselves to be a great 

and effective practice, while at the same time expressing their satisfaction, even though 

they admit that their frequency of communication and cooperation with other school 

principals is minimal. 

 Λέμεηο – Κιεηδηά  

ύγρξνλν ζρνιείν  

Γηεπζπληήο   

Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο   

Δπηθνηλσλία   

Λήςε απνθάζεσλ   

πλεξγαζία   

Θεσξία   

Πξάμε   

Δθπαηδεπηηθόο Πνιηηηζκόο (®)      
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 Δηζαγσγή  
ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν κε ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο - φπσο ζπκβαίλεη θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ - θπξίσο ιφγν 

πνιηηηθψλ αιιαγψλ θαη εμειίμεσλ, κεγάιε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηνλ ξφιν πνπ 

θαινχληαη λα παίμνπλ νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ 

επίπεδν. 

ε κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ θαη άξζξσλ έρεη θαηαγξαθεί φηη ν δηεπζπληήο είλαη ν 

ππ΄ αξηζκφλ έλαο παξάγνληαο, πάλσ ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα. Οη 

ζεκεξηλέο αξκνδηφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ, κε ηηο δχζθνιεο θαη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

ηνπο, δεκηνπξγνχλ αζθπθηηθέο πηέζεηο πνπ πνιιέο θνξέο θαζηζηνχλ δπζρεξή ηελ 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Έηζη δηακνξθψλεηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

πθηζηακέλσλ,  δηεπζπληψλ θαη  πξντζηακέλσλ θαη αλ δελ ππάξρεη επηθνηλσληαθφ 

ράξηζκα θαη πλεχκα ζπλεξγαζίαο, ηφηε ην ράζκα δηεπξχλεηαη ζε βάξνο ηεο δηνίθεζεο, 

ζε βάξνο ηεο ιήςεο ζσζηψλ απνθάζεσλ, ζε βάξνο ηεο δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ 

εξγαζηαθνχ θιίκαηνο, ζε βάξνο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο πνπ ζην ηέινο θαηαιήγεη ζηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη ζχληαμεο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο εληνπίζζεθαλ ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία, πιήζνο βηβιίσλ, 

άξζξσλ θαη εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηεο έλλνηεο επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ( πθηζηακέλσλ,  δηεπζπληψλ θαη  πξντζηακέλσλ ). 

Ζ πξσηνηππία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο – πξνθεηκέλνπ λα πάξεη ηελ κνξθή 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο - έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζρεδηάζηεθε, θαηαζηξψζεθε θαη 

πινπνηήζεθε «ηνικψληαο» λα απεπζπλζεί ζε απηνχο πνπ είλαη άκεζα ελδηαθεξφκελνη, 

δειαδή ζηνπο ίδηνπο ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. πγθεθξηκέλα θιήζεθε μερσξηζηά 

θάζε έλαο δηεπζπληήο - θάζε κίαο ζρνιηθήο κνλάδαο, θάζε ηχπνπ ζρνιείνπ, ηεο θάζε 

κίαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο - ηεο πεξηνρήο ηεο Μαθεδνλίαο λα ζπκκεηάζρεη ζε 

ζπκπιήξσζε ζρεηηθνχ ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, κε θεληξηθνχο άμνλεο ηηο 

αληηιήςεηο πνπ έρεη πεξί ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ δηεπζπληέο ή πξντζηακέλνπο ηνπ. ηνλ αλσηέξσ ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε απηνλφεην ζεσξείηαη φηη έπξεπε επίζεο λα θαηαγξαθεί θαη λα απνηππσζεί, ε 

αληίιεςε πνπ έρεη θάζε δηεπζπληήο πεξί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ, ιφγν ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ είρε κε ηνπο άιινπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ δηεπζπληέο ή πξντζηακέλνπο ηνπ. 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα πάξεη ηελ ηειηθή ηεο 

κνξθή, θξίζεθε αλαγθαίν λα απνηειείηαη απφ δχν δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο, αθελφο ηελ 

ελφηεηα ηνπ «ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ» θαη αθεηέξνπ ηελ ελφηεηα ηεο «εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο-κεζνδνινγίαο ».  

Ζ πξψηε ελφηεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πεξηιακβάλεη πέληε θεθάιαηα πνπ 

ζην θάζε έλα μερσξηζηά ππάξρεη ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αλαθνξηθά κε ην 

ζέκα δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα:  

ην πξψην θεθάιαην αλαιχεηαη ην ζχγρξνλν ζρνιείν θαη ζπγθεθξηκέλα  πνηα 

είλαη ε αληίιεςε πνπ έρεη γηα απηφ ε ειιεληθή θνηλσλία, πνηα είλαη ε ζέζε θαη ν ξφινο 

πνπ δηαδξακαηίδεη  ζε απηφ ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, αλαιχεηαη πσο αληηιακβάλεηαη 

ν ίδηνο ν δηεπζπληήο ηνλ ξφιν ηνπ ζαλ δηεπζπληή απζεληία ή ζαλ απζεληηθφ δηεπζπληή,  

νη δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα άζθεζεο ηεο απζεληηθήο εγεζίαο θαη ηέινο ν 

πξσηαγσληζηηθφο ηνπ ξφινο ζε έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ζε βάζνο ε ζπνπδαηφηεηα ηεο  ιήςεο 

απνθάζεσλ απφ ηνλ δηεπζπληή, θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθ ησλ 

πξαγκάησλ απαηηνχκελεο ιήςεηο απνθάζεσλ. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλάπηπμε ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε χπαξμε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ δηεπζπληή θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ζεκαζία ηνπο ζε 

αηνκηθφ, ππεξεζηαθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν, ηνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ην πψο απνβαίλνπλ πξνο 

φθεινο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηέινο ε ηέρλε ή εμ 

αλάγθεο θαιιηεξγνχκελεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ δηεπζπληή θαη πσο 

απηέο εμειίζζνληαη ζε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή. 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη πιήξε αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηθνηλσλίαο, 

ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηα νθέιε πνπ 

απνθνκίδνληαη απφ απηήλ, ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ χπαξμε 

κε επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή, ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο θαη πνηα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ 

δηεπζπληή κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 

ην πέκπην θεθάιαην παξαηίζεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

ζηειερψλ, ε λννηξνπία πνπ ππάξρεη, ην πψο απφ κεξίδα αληηκεησπίδεηαη σο 

αληαγσληζκφο, ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα κία αγαζηή ζπλεξγαζία θαη γεληθά πσο 

ν δηεπζπληήο αληηιακβάλεηαη ηελ ζπλεξγαζία ζηελ πξάμε. 
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Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη γηα ηελ ζεσξεηηθή αλάιπζε ην κνληέιν πνπ αθνινπζψ 

πεξηιακβάλεη θιηκαθνχκελε αλαθνξά ( κέζσ βηβιηνγξαθίαο, κέζσ δεκνζηεπκέλσλ 

άξζξσλ θαη εγθεθξηκέλσλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ) θαη αξρίδσ κε ηελ αλαθνξά ζην 

ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν θαη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζε απηφ ν δηεπζπληήο, ζηελ 

ζπλέρεηα θάλσ  αλαθνξέο ζηελ αλαγθαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ 

δηεπζπληή πνπ πνιιέο θνξέο δηαθαηέρεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ απφ αλαζθάιεηα, 

ζπλερίδσ αλαιχνληαο ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ  δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηελ ηέρλε ηεο  

επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ζαλ κέζσ εμεχξεζεο ιχζεο ή ιχζεσλ θαη νινθιεξψλσ κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή κε άιινπο ή πξντζηακέλνπο ηνπ, 

γηα ηελ ιήςε εθεί θαη φπνπ απαηηείηαη νξζψλ δηνηθεηηθψλ θαη ζχλλνκσλ απνθάζεσλ. 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα θεθάιαηα 

πνπ ζην θάζε έλα μερσξηζηά αλαιχεηαη απηφ θαζ εαπηφ ην θνκκάηη ηεο έξεπλαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

ην έθην θεθάιαην  αλαιχεηαη ν ζθνπφο θαη ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο θαη 

παξαηίζεληαη ηα πέληε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, θαζψο θαη ηη  επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη 

θαη λα αλαιχζεη ην θάζε έλα απφ απηά. 

ην έβδνκν θεθάιαην  αλαιχεηαη ε εγθπξφηεηα θαη  αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο. 

ην φγδνν θεθάιαην αλαιχεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ν ηξφπνο επηινγήο ηνπ 

δείγκαηνο, ηα  δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ε θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.  

ην έλαην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα εμαγφκελα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 
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  ΠΠξξώώηηεε  ΔΔλλόόηηεεηηαα  --  ΣΣνν  ζζεεσσξξεεηηηηθθόό  ΠΠιιααίίζζηηνν..  

 

  11νν
  ΚΚεεθθάάιιααηηνν::  ΣΣνν  ζζύύγγρρξξννλλνν  εειιιιεελληηθθόό  ζζρρννιιεείίνν  θθααηη  νν  ξξόόιιννοο  ηηννππ  δδηηεεππζζππλληηήή..  

                    
1.1 Σν ζύγρξνλν ζρνιείν ζηε ζύγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία. 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ν δηεπζπληήο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαηά 

ηελ δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νθείιεη θαη ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη 

κε κία ζεηξά θνξέσλ, άιιεο θνξέο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε, άιιεο θνξέο ζε πεξηνδηθή 

βάζε θαη άιιεο θνξέο πεξηζηαζηαθά. 

πλεξγαδφκελνο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο 

(καζεηέο/ηξηεο, ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ,  ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ηελ 

πξντζηακέλε αξρή, άιιεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ) 

ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή ηνπ  απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ.   

πλεξγαδφκελνο ζε πεξηνδηθή βάζε κε ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ( κε 

ή ρσξίο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο) πξνιακβάλεη ή ζπκβάιιεη 

ζηελ επηηπρή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία πξνΐζηαηαη                 

( ρξεκαηνδφηεζε, βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θ.α ). 

πλεξγαδφκελνο πεξηζηαζηαθά κε άηνκα, ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο δελ επηιχεη κφλν ηα έθηαθηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία 

πξνΐζηαηαη, αιιά ηαπηφρξνλα θαζίζηαηαη ν ίδηνο εθπξφζσπνο, γηα ηελ πξνψζεζε ηδεψλ, 

νξακάησλ θαη αμηψλ.  

Απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ - εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ – δελ είλαη 

απνθιεηζηηθά ε κάζεζε, αιιά ε απνζηνιή ελφο ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ είλαη θαη ε 

δηάρπζε παηδείαο ζηελ επξχηεξε γχξσ απφ απηφ θνηλσλία, κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη ησλ δχν πιεπξψλ. 

Οη αΐηε θαη αΐηεο (2012)  αλαθέξνπλ φηη ν δηεπζπληήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, αιιά νθείιεη λα ιεηηνπξγεί 

θαη πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ, δειαδή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο  

φπνπ κειινληηθά νη ζεκεξηλνί καζεηέο ή καζήηξηεο ζα δήζνπλ, ζα δεκηνπξγήζνπλ θαη 

ζα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά κε ηελ ηδηφηεηα ησλ απξηαλψλ αθαδεκατθψλ πνιηηψλ.  
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1.2 Ο ξόινο ηνπ δηεπζπληή ζην ζύγρξνλν ζρνιείν. 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ν δηεπζπληήο θαηά ηελ δηάξθεηα άζθεζεο 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο δηεθπεξαίσζεο  ηνπ δηνηθεηηθνχ, ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θαη ηνπ παηδαγσγηθφ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ πξνΐζηαηαη. Ο 

δηεπζπληήο έρνληαο αθελφο ηηο αλσηέξσ επζχλεο δηεθπεξαίσζεο θαη αθεηέξνπ 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνπζηάδεη ηζρπξφ 

ζεζκηθφ πιαίζην, ηέηνην ψζηε λα πξνβιέπεη ηελ ζρεηηθή εθπαηδεπηηθή ζηήξημε ( ζε φια 

ηα επίπεδα ) θαη ηαπηφρξνλα ηελ δηνηθεηηθή ζηήξημε - κέζσ ζρεηηθψλ πξνο ην 

αληηθείκελν ζέζεο επηκνξθψζεσλ - παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ή ηεο δηνηθεηηθήο ή ηεο 

εγεηηθήο αλεπάξθεηαο ή ηεο απνπζίαο πξνζσπηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε ζέκαηα άζθεζεο 

δηνίθεζεο.   

Ζ ηδεξνπνχινπ (2014), επηζεκαίλεη φηη ν δηεπζπληήο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ 

πξέπεη λα μεπεξάζεη ην ξφιν ηνπ γξαθεηνθξάηε, ηνλ ξφιν ηνπ δηνξηζκέλνπ  εγέηε θαη 

λα κεηαηξαπεί ζε έλαλ εκπλεπζκέλν εγέηε. Ο ηφπνο καο (θαηά ηελ ηδεξνπνχινπ) 

ρξεηάδεηαη δηεπζπληέο πνπ θαηαζέηνπλ ηαπηφηεηα, ςπρή, παηδεία, ζεβαζκφ ζηνλ 

άλζξσπν  πνπ είλαη ίζνη κεηαμχ ίζσλ, δηαθξίλνληαη γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, 

κε ζηφρν λα ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αξηηφηεξε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηα ηεθηαηλφκελα ηνπ ζρνιείνπ. Ο εγέηεο θαηεπζχλεη, θηλεηνπνηεί, 

δξαζηεξηνπνηεί, εκπλέεη, θαη ειέγρεη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, είλαη θνξέαο αμηψλ 

σο πξνζσπηθφηεηα, αιιά θαη θνξέαο ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ σο επαγγεικαηίαο. Ο 

εγέηεο σο πξνζσπηθφηεηα δηαθξίλεηαη γηα ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ απηνγλσζία θαη ηελ 

απηνπεηζαξρία, κε θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηα  κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

θαη επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Ο δηεπζπληήο θαη ηθαλφο λα είλαη 

δηαζέηνληαο ζρεηηθή δηνηθεηηθή εκπεηξία, αλαπηχζζεη ζηαδηαθά  εγεηηθέο ηθαλφηεηεο 

κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ, ζέζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη παξαθηλήζεσλ, κε 

απνδέθηεο φινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.  

Πξνεγνπκέλσο  ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ( Γξεγνξνπνχινπ, 2012 ) δηαπηζηψζεθε 

φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί ζέκα, κε 

θεληξηθφ πξφζσπν γχξσ απφ ην δήηεκα ηνλ δηεπζπληή πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο 

ηεξαξρίαο ηνπ θαη είλαη δηνηθεηηθά θαη επηζηεκνληθά ππεχζπλνο ηνπ ζρνιείνπ.  

ε έλα θαιά νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνλ θξηζηκφηεξν ξφιν ζην 

ρεηξηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα δηαδξακαηίδεη ν δηεπζπληήο θαη ε κε χπαξμε 

πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο  έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

θαηάιεςε ζέζεσλ απφ ζηειέρε κε ειιηπή θαηάξηηζε ζε δηνηθεηηθέο γλψζεηο θαη 
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απνπζία δεμηνηήησλ κε απνηέιεζκα λα πιήηηεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ 

δεκφζηνπ ζρνιείνπ (αΐηεο, 2007β). 

Γλσξίδνπκε φηη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη 

απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία κε ηνπο λφκνπο, ηηο απνθάζεηο, ηηο δηεπθξηληζηηθέο 

εγθπθιίνπο θαη ηηο δηαηάμεηο, απφ ην πιένλ αλνχζην έσο ην πιένλ επνπζηψδε γεγνλφο 

πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Γεδνκέλεο ηεο 

ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο πνπ δηέπεη ηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ πνπ έρεη ζήκεξα ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ν 

δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζεκαίλνληα ξφιν θαηέρεη ε έκκεζε ή άκεζε 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή κε ηνπο ηεξαξρηθά πθηζηακέλνπο ή 

πξντζηακέλνπο ή κε φινπο ελ γέλεη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηελ ζρνιηθή δσή, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

1.3 Ο δηεπζπληήο απζεληία ή ν απζεληηθόο δηεπζπληήο; 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαθξηλφκελν απφ ην ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν 

δηνίθεζεο, φπνπ ε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ηχπσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαζνξίδεηαη απφ 

λφκνπο, εγθπθιίνπο θαη απνθάζεηο πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, πνπ 

ζηελ θπξηνιεμία επλνπρίδεη ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο θαη δηεχζπλζεο.. 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε εηθνζαεηία έρεη αλαθεξζεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

είλαη ζηαηηθφ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαζίζηαηαη δπζθίλεην πνπ θαηαιήγεη λα 

είλαη αλάιγεην θαη κφλν αξλεηηθή επίδξαζε αζθεί ζην ζρνιηθφ θιίκα (αΐηεο, 1994 & 

αΐηεο, 2007). 

Έηζη ζπκβαίλεη ην θαηλφκελν ελψ νη ηπρφλ επζχλεο γηα ζέκαηα δηνηθεηηθά, 

εθπαηδεπηηθά, παηδαγσγηθά αλαδεηνχληαη απφ ηελ βάζε πξνο ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο 

ηεο δηνίθεζεο κε ηαρχο ξπζκνχο, αληίζηξνθα φρη κφλν απνπζηάδεη ν ξπζκφο αιιά δελ 

ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή βνχιεζε. 

Σν αληηζηάζκηζκα ζηελ παξαπάλσ δεκηνπξγνχκελε θαηάζηαζε δελ είλαη άιιν 

παξά ε ρξεζηή δηνίθεζε. Καη κε ηελ έλλνηα ρξεζηή δηνίθεζε ελλννχκε ηνλ δηεπζπληή 

πνπ είλαη απζεληηθφο, πνπ ρσξίο λα απνθιίλεη  απφ ην ππάξρνλ δηνηθεηηθφ, θνηλσληθφ 

θαη γηαηί φρη πνιηηηθφ θιίκα, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ρεηξαγσγεζεί θαη λα ρεηξαγσγήζεη, 

λα ειέγρεη θαη λα ειέγρεηαη ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.  

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ( Γξεγνξνπνχινπ, 2012 ), δηαπηζηψζεθε φηη  ν 

απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο πξέπεη λα γλσξίδεη απφ δηνίθεζε θαη λνκνζεζία γηα ηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. λα δηαζέηεη επγέλεηα, λα 
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είλαη δίθαηνο, ακεξφιεπηνο, λα έρεη ελζπλαίζζεζε πξνσζψληαο ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

νκαδηθή εξγαζία.  

ε πξνεγνχκελε έξεπλα ηεο πξνεγνπκέλεο ( Αδάκνο, 2008 ), δηαπηζηψζεθε φηη  ν 

δηεπζπληήο σο επηηπρεκέλν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νξγαλψλεη, λα 

ζπληνλίδεη απξφζθνπηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ  θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ επίιπζε 

φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Πξνθεηκέλνπ ν 

δηεπζπληήο λα αληαπεμέιζεη ζην ξφιν ηνπ, πξέπεη θαη νθείιεη λα μεδηπιψζεη έλα πιήζνο 

ηθαλνηήησλ, ραξηζκάησλ θαη γλψζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζέζε ηνπ, είηε σο 

εθπξφζσπνπ ηεο δηνίθεζεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, είηε σο παηδαγσγηθφο ππεχζπλνο, 

είηε σο κέληνξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, είηε σο πξφηππν γηα ηελ δεκηνπξγία 

ζρνιηθήο θνπιηνχξαο  θαη ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη πάλσ απφ φια λα είλαη 

απζεληηθφο εγέηεο. 

Καη ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη αλ ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ 

ζρνιείν θαη ζην δηακνξθνχκελν εθάζηνηε πνιηηηθφ ηνπίν, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

δηεπζπληή απιφρεξα λα αζθεί δηεχζπλζε ή εμνπζία ή λα δηνηθεί κέζσ πιήζνπο έλλνκσλ 

αξκνδηνηήησλ  πξνζαξκνζκέλσλ θαηάιιεια ζηηο θαηά πεξίπησζε δηακνξθνχκελεο 

καζεζηαθέο, γλσζηηθέο, παηδαγσγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

ην αλσηέξσ εξψηεκα απάληεζε θαη δηέμνδν θαιείηαη λα δψζεη ε χπαξμε ηνπ 

απζεληηθνχ εγέηε   πνπ μερσξίδεη γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ, ηηο 

γλψζεηο ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο πνπ δηαηεξεί κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, ηνπο 

νκνγάιαθηνπο ηνπ δηεπζπληέο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ.  

Γειαδή φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ απζεληηθφ εγέηε, αλαθεξφκαζηε ζε εθείλν ηνλ 

εγέηε πνπ δηαθαηέρεηαη απφ ην «γλψζη ζ’ απηφλ », απηέο ηηο δχν κνλαδηθέο ιέμεηο - πνπ 

κε ηφζε καεζηξία  δηαηππψζεθαλ απφ έλαλ εθ ησλ επηά ζνθψλ ηεο αξραηφηεηαο, ηνλ 

Λαθεδαηκφλην Υείισλα Γακαγήην. 

Ζ Παζηαξδή (2001) επηζεκαίλεη φηη γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζην δηεπζπληή κε φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

απαξαίηεηα ζηνηρεία είλαη ην ήζνο, ε εηιηθξίλεηα, ε επαηζζεζία, ε αμηνπξέπεηα, θαζψο 

θαη φηη ε ζπλεξγαζία ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη φρη 

κφλν ζηε επίιπζε θνηλψλ ή κε θνηλψλ πξνβιεκάησλ, αιιά λα ζπκβάιεη επίζεο ζηελ 

αληαιιαγή θνηλψλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ θαη γεληθά ζηε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο 

ζπλεξγαζίαο. 
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ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε (Μπίθνο, 2011), δηαπηζηψζεθε φηη ε ζεκαζία ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ ζηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο, έρεη γίλεη αληηιεπηή απφ φινπο εδψ θαη πάξα πνιχ 

θαηξφ θαη ζπλερψο παξαηεξνχληαη πάζεο θχζεσο ελέξγεηεο γηα ηελ ζπλερή βειηίσζή 

ηνπο.  

ε πξφζθαηε έξεπλα πνπ δηεμήρζε (Λαδάξνπ, 2018), δηαπηζηψζεθε φηη νη 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νθείινπλ λα δηαθηλδπλεχνπλ, πξνζαξκφδνληαο ηηο 

δξάζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 

πνιιέο θνξέο λα ελεξγνχλ πξνο φθεινο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη πξνπαληφο ππέξ 

ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο θαη ελάληηα ζε απηφ πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε κε αξγνχο ξπζκνχο. Έηζη νη δηεπζπληέο δηαδξακαηίδνπλ θαηάιιειν ζεηηθφ 

ξφιν ζηηο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο καζεζηαθέο, γλσζηηθέο, παηδαγσγηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν 

πξνΐζηαληαη. 

Οη αΐηεο θαη αΐηε (2012) επηζεκαίλνπλ φηη ν δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο 

πξέπεη θαη νθείιεη λα δηαηεξεί επηθνηλσληαθφ θιίκα θαη λα ζπλεξγάδεηαη ηζφηηκα κε 

φινπο, θαιιηεξγψληαο πλεχκα αιιειεγγχεο. 

Ζ εμέιημε ηνπ δηεπζπληή ζε απζεληηθφ εγέηε, εθ ησλ πξαγκάησλ πξνυπνζέηεη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ελάζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ, λα δηαπλέεηαη απφ δεκνθξαηηθά ηδεψδε 

θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιήςε απνθάζεσλ 

νδεγεί ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο λα απνδέρνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο ηνπ δηεπζπληή, αθνχ απνθαζίζηαηαη θιίκα απνδνρήο, θιίκα 

εηιηθξίλεηαο θαη θιίκα εκπηζηνζχλεο, δειαδή ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή αλαγλσξίδεηαη σο 

ξφινο απζεληηθνχ εγέηε. (Luthans & Avolio, 2003, Ilies et.al., 2005, Whitehead, 2009, 

Robbins & Judge, 2011) 

ην ζεκείν απηφ δεκηνπξγείηαη ην κεγάιν εξψηεκα ηη ζα ζπλέβαηλε ή ηη 

ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλ ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν ν δηεπζπληήο δελ 

δηαθηλδπλεχεη ή δελ επηζπκεί λα δηαθηλδπλεχζεη  πξνο φθεινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ 

καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηνπ θαη ελάληηα ζε απηφ πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε; 

Ση ζα ζπλέβαηλε ή ηη ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλ ην ζχγρξνλν ειιεληθφ 

ζρνιείν δηνηθείηαη απφ έλαλ δηεπζπληή πνπ είλαη κε απζεληηθφο ή αθφκα ρεηξφηεξα κε 

γλήζηνο, δειαδή « δήζελ ». Ση ζα ζπλέβαηλε ή ηη ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλ ην 

ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν δηνηθείηαη απφ έλαλ δηεπζπληή πνπ απνπνηείηαη ησλ 
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επζπλψλ, λα θαηεγνξεί ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ δηεπζπληέο θαη 

ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ;  Ση ζα ζπλέβαηλε ή ηη ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλ ην 

ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν δηνηθείηαη απφ έλαλ δηεπζπληή πνπ λα ζέηεη ηνλ εαπηφ πνην 

πάλσ απφ φινπο; Καη ην ρεηξφηεξν φισλ ηη ζα ζπλέβαηλε ή ηη ζπκβαίλεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αλ ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν δηνηθείηαη απφ έλαλ δηεπζπληή πνπ 

δελ ζεθψλεη «κχγα ζην ζπαζί ηνπ;». Ση ζα ζπλέβαηλε ή ηη ζπκβαίλεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αλ ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν δηνηθείηαη απφ έλαλ δηεπζπληή πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηνπ απζεληηθνχ εγέηε,  πξφμελν αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, 

απφξξηςεο, δπζπηζηίαο, έιιεηςε ζηνρνζεζίαο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ ζρνιηθή 

θνηλφηεηα; 

1.4 Γπζθνιίεο θαη εκπόδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο απζεληηθήο εγεζίαο. 

ηελ Διιάδα είλαη γλσζηφ ζε φινπο, φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη πέξα απφ 

ην θπζηνινγηθφ ζπγθεληξσηηθφ, κε απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θεληξηθά, αθαηξψληαο 

θαηά πνιχ ηηο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο ζηα ίδηα ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα λα 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο,  ζηεξψληαο ηελ δπλαηφηεηα ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο άζθεζεο 

δηνίθεζεο κε ηξφπν πνπ λα ελαξκνλίδεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ παξεκπφδηζε φρη κφλν ηεο άζθεζεο απζεληηθήο εγεζίαο, αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ηνπ απζεληηθνχ εγέηε. 

Ο αΐηεο (1994) θαη αΐηεο (2007) έθαλε ηηο παξαπάλσ επηζεκάλζεηο, πνπ 

εκπνδίδνπλ φρη κφλν ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη επηδξνχλ 

αξλεηηθά ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ζηελ ζρνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά επηδξνχλ θαη ζηελ κε νκαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηφζν ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο φζν ζε επίπεδν 

ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

Σν ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο, ε απνπζία πξσηνβνπιίαο 

θαηλνηφκσλ κνξθψλ δηνίθεζεο θαη ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη εληαίνο αληηθεηκεληθφο 

ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

επηινγήο ηνπο φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, απνκαθξχλεη 

εθ ησλ πξαγκάησλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο απζεληηθήο εγεζίαο, δεδνκέλνπ φηη ν δηεπζπληήο 

θαηά ηελ δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηαθαηέρεηαη απφ αλαζθάιεηα. αθνχ 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξίδεη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ. 
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1.5 Ο δηεπζπληήο ζε πξσηαγσληζηηθό ξόιν. 

Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή  δελ είλαη κφλν ε επίβιεςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ, αιιά πεξηιακβάλεη πιένλ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο – γηαηί φρη θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο – γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπξνζψπεζε ζε δηνηθεηηθφ, ζε 

εθπαηδεπηηθφ θαη ζε παηδαγσγηθφ επίπεδν φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ ζρνιηθή δσή, 

ηελ άκεζε θαη έκκεζε επίιπζε ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ ηδίσλ ή 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο – φηαλ θαη φπνπ επηβάιιεηαη – ζε επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε 

νκνηφβαζκνπο ή αλψηεξα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά ην πνην βαζηθφ απφ φια φζσλ  

απαηηνχλ γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξεο, εηδηθέο θαη 

εμεδεηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε (Γθαξαιέα, 2018) δηαπηζηψζεθε  φηη ν 

δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ππνρξενχηαη θαη νθείιεη λα θαηαιαβαίλεη κε αθξίβεηα 

πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαηά ην 

δπλαηφλ αξηηφηεξνο ζπληνληζκφο θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία. Καη πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζεί ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο ζε έλα  ζχγρξνλν ζρνιείν, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή 

πξέπεη λα επεθηαζεί ζε πξσηαγσληζηηθφ, αθνχ απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ 

ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ. ήκεξα ν δηεπζπληήο ηνπ ζχγρξνλνπ 

ζρνιείνπ απαηηείηαη: 

Να δηαθξίλεηαη γηα ηελ επηθνηλσληαθή δπλαηφηεηα ηνπ, γηα ηελ ηθαλφηεηα 

ζπλεξγαζίαο ηνπ, ηελ δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ, ηελ εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε ηνπ ( δειαδή ν δηεπζπληήο λα δηαθξίλεηαη θαη ζε πξσηαγσληζηηθφ θαη ζε 

νξγαλσηηθφ ξφιν ). 

Να έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιχεη, λα θαηαλνεί θαη λα παίξλεη ηηο απνθάζεηο 

εθείλεο, πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ νη θαηάιιειεο θαη νη θαζαξφηεξεο ιχζεηο θαη σο 

ζχγρξνλνο δηεπζπληήο λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ ζπιινγηθή δηνίθεζε γηα λα είλαη 

ζε ζέζε λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο λα επηηχρεη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ( 

δειαδή ν δηεπζπληήο ζε πξσηαγσληζηηθφ ζπληνληζηηθφ ξφιν ). 

Να πξαγκαηνπνηεί ηηο ελέξγεηεο εθείλεο πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

επηκφξθσζε θαη αλέιημή ηνπ, λα είλαη εθπαηδεπηήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πέξα θαη πάλσ 

απφ ην δηνηθεηηθφ, ην νξγαλσηηθφ θαη ην ζπληνληζηηθφ έξγν πνπ έρεη,  λα θηλεηνπνηεί ην 

πξνζσπηθφ ηνπ, λα βξίζθεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη κεζφδνπο γηα λα επηηπγράλεη ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα ( δειαδή ν δηεπζπληήο ζε πξσηαγσληζηηθφ εθπαηδεπηηθφ ξφιν ). 
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Μα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο 

πξνζσπηθφηεηά ησλ ( δειαδή ν δηεπζπληήο ζε πξσηαγσληζηηθφ εκςπρσηηθφ ξφιν ). 

Να επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε επλντθνχ θιίκαηνο, αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο, 

επηθνηλσλίαο, νξγάλσζεο ( δειαδή ν δηεπζπληήο ζε πξσηαγσληζηηθφ δηακνξθσηηθφ 

ξφιν ). 

Να ιχλεη ηα πξνβιήκαηα θαη λα δηεπζεηεί ζπγθξνχζεηο κε ηδηαίηεξα θαηαιπηηθέο 

παξεκβάζεηο, κε απνηειεζκαηηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, λα ακβιχλεη ηελ άζρεκε 

επηθνηλσλία. κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ησλ αλαιεζψλ πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ, ησλ νξγαλσηηθψλ αδπλακηψλ θαη φρη κφλν. ( δειαδή ν δηεπζπληήο 

ζε πξσηαγσληζηηθφ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ). 

Να δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αλάδεημε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ ζρνιείνπ, λα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ, λα 

θηλεηνπνηεί ηνπο ηθαλνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, λα δηαηππψλεη ην φξακα θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, λα αλαπηχζζεη νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηε 

δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

(δειαδή ν δηεπζπληήο ζε πξσηαγσληζηηθφ αλαπηπμηαθφ ξφιν). 

Ο αΐηεο (2007 ) αλαθέξεη φηη νη  ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ επηζπκνχλ λα θαηαζηνχλ 

απνηειεζκαηηθέο, πξέπεη νπσζδήπνηε λα έρνπλ δηνίθεζε, νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκφ 

θαη θαζνδήγεζε, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ γεγνλφηνο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ ελδέρεηαη 

λα εκθαλίδεη ε ζρνιηθή κνλάδα. 

Ο δηεπζπληήο θαηά ηελ δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαζίζηαηαη εθ ησλ 

πξαγκάησλ ην άηνκν εθείλν πνπ ζέηεη ηνπο εζηθνχο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ 

πξνΐζηαηαη. Καη απηφ έρεη λα θάλεη κε ην φξακα θαη ηελ ζηνρνζεζία ηνπ δηεπζπληή, 

δειαδή απφ πνχ παξέιαβε ηελ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζέιεη λα ηελ νδεγήζεη  ( 

Davies & Davies, 2009). 

χκθσλα κε ηνπο Grandey θαη Gabriel ( φπσο αλαθέξεηαη ζην Σζηαθίιιε, 2017), 

έρεη δηαπηζησζεί ζε πξφζθαηε έξεπλα ηνπο ε απζεληηθφηεηα  απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα επεκεξία ζηελ εξγαζία θαη ζεηηθά επαγγεικαηηθά απνηειέζκαηα.  

Δπίζεο ζχκθσλα κε άιιε έξεπλα ησλ Sweeney, Hannah, Dimotakis θαη Avolio ( 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Σζηαθίιιε, 2017), κειεηήζεθε ν βαζκφο επηξξνήο ησλ εγεηψλ 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ βαζκνχ απζεληηθφηεηαο ηνπο. Ζ έξεπλα 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εξγαδφκελνη πνπ εκπηζηεχνληαη ηνλ απζεληηθφ εγέηε, 

είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ 

εκπηζηεχνληαη έλαλ κε απζεληηθφ. πλεπψο ν δηεπζπληήο αλαιακβάλνληαο 

πξσηνβνπιίεο, είλαη εαπηφο πνπ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά θαη θαζνξηζηηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ.  
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  22νν
  ΚΚεεθθάάιιααηηνν::  ΛΛήήςςεε  ααππννθθάάζζεεσσλλ  θθααηη  εε  ζζππκκββννιιήή  ζζηηνν  ζζύύγγρρξξννλλνν  ζζρρννιιεείίνν..  

                  
2.1 Πσο ε ζπκκεηνρή ηνπ δηεπζπληή επεξεάδεη ηε ιήςε απνθάζεσλ.  

Αο πξνζπαζήζνπκε λα αηηηνινγήζνπκε ζηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί, γηαηί πξέπεη 

λα ηζρχνπλ ηα πξναλαθεξφκελα θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε πνηνη παξάγνληεο 

επεξεάδνληαη. 

Γλσξίδνπκε φηη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ιακβάλνληαη απφ ηελ θεληξηθή 

εμνπζία κε λφκνπο, κε απνθάζεηο, κε δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο θαη κε δηαηάμεηο, ζε 

ππέξκεηξν αξηζκφ θαη ηαπηφρξνλα πνιιέο θνξέο δηαηππσκέλεο κε χθνο, αλάινγα κε 

ηνλ δηνηθεηηθά ππεχζπλν  ρεηξηζηή ηνπ ζέκαηνο αθελφο κε δπζλφεηεο δηαηππσκέλεο 

πξνηάζεηο, άιιεο θνξέο κε αλαθνξέο ζε πξνεγνχκελα ζρεηηθά - κε ην ηξέρνλ πξνο 

δηεθπεξαίσζε έγγξαθν - θαη αθεηέξνπ άλεπ ιφγνπ θαη αηηίαο απαίηεζε πινπνίεζεο ησλ 

ηδίσλ δηαδηθαζηψλ πνιιέο θνξέο.  

Ο ξφινο θαη ην έξγν ηνπ δηεπζπληή είλαη αδηακθηζβήηεηα ζπνπδαίαο ζεκαζίαο 

θαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

ζρνιείσλ είλαη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πνπ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο 

θνξέαο αιιαγψλ, θαηλνηνκηψλ, δηακφξθσζεο εζσηεξηθήο θνπιηνχξαο θαη νξάκαηνο, 

ππεξβαίλνληαο ηε γξαθεηνθξαηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ. ηα 

πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο - πνπ παξά ηηο φπνηεο βειηηψζεηο, 

παξακέλεη ζπγθεληξσηηθφ - ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνιχ ιίγα πεξηζψξηα 

απηνλνκίαο έρεη ζην έξγν ηνπ (Μνπξίθε, 2010). 

Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο εκάο πνπ αζρνινχκαζηε κε ηελ δηνίθεζε φηη ζην ειιεληθφ 

ζχζηεκα - φρη κφλν ζην εθπαηδεπηηθφ - ε πνιπλνκία, ε αιιειεπηθαιππηφκελεο πνιιέο 

θνξέο εγθχθιηνη, αιιά ην βαζηθφηεξν απφ φια ε πάζεο θχζεσο αιιαγέο ζε ππνπξγηθφ 

επίπεδν ή ζε επίπεδν θνηλνβνπιίνπ, πνπ πάληα ζπλνδεχεηαη  κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ 

πνιηηηθψλ βνπιήζεσλ, αθνινπζείηαη κε ηελ έθδνζε λέσλ λφκσλ, εγθπθιίσλ θαη 

απνθάζεσλ δηαθνξεηηθψλ απφ απηά πνπ ίζρπαλ πξνεγνχκελα 

Αλαινγηδφκελνη ηελ ηεξαξρία πνπ ππάξρεη ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ έρεη ζήκεξα ν δηεπζπληήο ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε έκκεζε ή άκεζε 

επηθνηλσληαθή δεηλφηεηα πνπ έρεη κε ηνπο ηεξαξρηθά πθηζηακέλνπο ηνπ ή 

πξντζηακέλνπο ηνπ ή κε φινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ζρνιηθή δσή.  
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Ζ ιήςε απνθάζεσλ είλαη κηα ιεηηνπξγία θαη πξνυπφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο 

φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη απνζθνπεί ζηε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππξήλα ηεο εθπαίδεπζεο δειαδή ηελ 

ζρνιηθή κνλάδα. αθέζηαηα ε ιήςε απνθάζεσλ πξνεγείηαη ηεο πξάμεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή, πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιακβάλνληαη κε ηελ ζεηξά ηνπο επί κέξνπο 

απνθάζεηο, αθνχ πεξηέρεη ζθνπνχο, ζηφρνπο, ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο, επηζπκεηά απνηειέζκαηα 

(ηδεξνπνχινπ, 2005). 

Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, φηη δειαδή ην ειιεληθφ 

ζρνιείν δηνηθείηαη απφ έλα ζπγθεληξσηηθφ θεληξηθφ ζχζηεκα, ην κνλαδηθφ ίζσο πεδίν πνπ 

κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ην ζρνιείν θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη απνθάζεηο είλαη απηφ 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη πνιιέο θνξέο ν δηεπζπληήο πξέπεη λα απνθαζίδεη 

ζχληνκα, απνθεχγνληαο πάζεο θχζεσο θαζπζηέξεζε, έρνληαο πξνο αμηνπνίεζε επί ηνπ 

ζέκαηνο ζηελ θαηνρή ηνπ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο είηε ζε έληππε κνξθή, είηε πξνθνξηθέο. 

 ε αληίζηνηρε έξεπλά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε (ηδεξνπνχινπ, 2005) 

θαηαγξάθεηαη ή άπνςε φηη αλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ηθαλά, ηφηε 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαη ηα αληαλαθιαζηηθά λα ιακβάλνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο ηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή πεξίνδν, ελψ ζηνλ αληίπνδα ηα ζηειέρε πνπ δελ είλαη απζεληηθά 

αιιά «δήζελ» θαη ην θίλεηξν ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηελ δηνίθεζε δελ απνξξέεη απφ 

εζηθέο αμίεο θαη πξνζθνξά πξνο θνηλσληθφ ζχλνιν-κε δηάζεζε θαη γλψζε-ηφηε ηα 

πξνβιήκαηα φρη κφλν παξακέλνπλ άιπηα αιιά θαη ζπζζσξεχνληαη. 

Ο Παζηαξδήο (2014) επηζεκαίλεη ζηνρεπφκελα φηη ν απνηειεζκαηηθφο θαη 

απζεληηθφο εγέηεο ραξαθηεξίδεηαη γηαηί είλαη γεκάηνο απφ εζηθέο αμίεο, πςεινχο 

ζηφρνπο θαη έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο ηφζν απφ ηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη απφ απηνχο πνπ 

ηνλ πεξηβάιινπλ. 

 ε έξεπλά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε (Γξεγνξνπνχινπ, 2012) απνηππψλεηαη 

απηνιεμεί: « Ο απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο πξέπεη λα γλσξίδεη απφ δηνίθεζε θαη 

λνκνζεζία γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, λα 

δηαζέηεη επγέλεηα, ρηνχκνξ, λα είλαη δίθαηνο, ακεξφιεπηνο, λα δείρλεη ελζπλαίζζεζε θαη 

λα πξνάγεη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηελ νκαδηθφηεηα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ».  

 ε άιιε λεψηεξε έξεπλα (Γηαλλνχθνπ, 2015) δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ εθπαίδεπζε  

ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ νξζή ιήςε απνθάζεσλ, φπσο ε εθπαίδεπζε 

ησλ ζηειερψλ ηεο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ δηεπζπληή είλαη απαξαίηεηε αλεμάξηεηα αλ έρεη 

γλψζεηο θαη ηαιέλην, αθνχ ην ηαιέλην είλαη έκθπην θαη δελ απνθηηέηαη, αιιά ε 

εθπαίδεπζε κε ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε ηνπ, αλαδεηθλχεη ηελ δηαδηθαζία ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ πξνζδίδνληαο ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα 
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2.2 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο βηνινγηθήο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο δηαδξνκήο ηνπ 

αλζξψπνπ-δηεπζπληή-εγέηε ε ιήςε κηαο απφθαζεο δελ είλαη εχθνιε δηαδηθαζία. 

Τπάξρνπλ πιήζνο παξαγφλησλ άιινηε ζεκηηνί θαη άιινηε αζηάζκεηνη πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν ηελ νξζή ιήςε κηαο 

απφθαζεο. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί κία νξζή απφθαζε, ν εκπιεθφκελνο ζε απηήλ 

αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα πξνβιέςεη κειινληηθέο θαηαζηάζεηο παίξλνληαο ζηελ 

πιάηε ηνπ αηνκηθέο, ζπιινγηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επζχλεο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο νη έθβαζε ηνπο δελ αλαηξείηαη. 

Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ φηη απηφο πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο ιήςεο απφθαζεο 

πξέπεη λα έρεη  πξνζσπηθέο αμίεο, λα είλαη ηθαλφο, λα έρεη γλψζεηο θαη ηερληθέο, λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφο, λα έρεη ηελ επειημία λα ππνβάιιεη ζε κηθξφηεξν θίλδπλν απηνχο γηα 

ηνπο νπνίνπο απνθαζίδεη, αθνχ ην επίπεδν θαη ην πεξηερφκελν ηνπο πνηθίιεη.   

 χκθσλα κε ηνλ (Αδάκνο, 2008), δηαπηζηψζεθε φηη θαζνξηζηηθά ζεκαληηθή 

ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ δηεπζπληή λα παίξλεη απνθάζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε 

ινγηθή, ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ ακεξνιεςία κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο 

αζθάιεηαο. Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα ζηεξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ζε δεκνθξαηηθέο κνξθέο ιήςεο απνθάζεσλ, απνηειψληαο παξάδεηγκα γηα 

ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ.  

Νέα έξεπλα (Παλαγηψηνπ, 2011) έξρεηαη λα πξνζππνγξάςεη θαη λα πξνζζέζεη 

ζηελ αλσηέξσ φηη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέν ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ νη δηεπζπληέο ππνπίπηνπλ ζε ιάζνο απνθάζεηο 

θαη απηφ γηαηί  πνιιέο θνξέο γίλνληαη απνδέθηεο πιεξνθνξηψλ άιινηε ειιηπψλ, άιινηε 

αιιεινζπγθξνπφκελσλ, άιινηε αλαθξηβψλ θαη άιινηε απφ αιιεινζπγθξνπφκελα 

έγγξαθα θαη απνθάζεηο ηεο πξντζηακέλεο αξρήο θαη έηζη ε επεμεξγαζία ηνπο βαζίδεηαη 

ζηνλ παξάγνληα εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ηνπ. 

Ο Παλαγηψηνπ (2011) επίζεο αλαδεηθλχεη αλαιπηηθά κεξηθέο βαζηθέο αηηίεο πνπ 

καο νδεγνχλ ζε ιάζνο απνθάζεηο, φπσο: 

 Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ, ρσξίο λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή θαηαλφεζε ηνπ 

ζέκαηνο. 

 Ζ επίιπζε ηνπο ιάζνπο πξνβιήκαηνο αθνχ πξνβαίλεη ζε ιαζεκέλεο επηινγέο θαη 

έρεη βάιεη ιάζνο ζηφρνπο. 

 Ζ ειιηπήο νξηνζέηεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο αθνχ ιείπεη ν έιεγρνο.  
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 Ζ ππέξκεηξε εκπηζηνζχλε πνπ έρεη ν δηεπζπληήο ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηηο απφςεηο 

πνπ ηνλ δηαθαηέρνπλ, κε απνηέιεζκα νη παξαιείςεηο ή ειιηπήο ζπγθέληξσζε 

απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη νη πιεκκειείο δηνηθεηηθέο γλψζεηο. 

 Ζ ειιηπήο θαη ζπζηεκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, ρσξίο πξνεγνχκελα 

λα  ππάξρεη πξφζεζε ιήςεο απφθαζεο. 

 Ζ εθ πεπνηζήζεσο αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο άιισλ, θαζαξά γηα εγσηζηηθνχο ή 

άιινπο ιφγνπο. 

 Ζ απαμίσζε παξαθνινχζεζεο, θαηαγξαθήο θαη δεκηνπξγία αξρείνπ παξνκνίσλ 

ζεκάησλ.  

 Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνπνίεζε ηεο απνθηεζείζεο εκπεηξίαο, ιφγσ 

αληηκεηψπηζεο παξεκθεξψλ ζεκάησλ απφ ηνπο νκνιφγνπο ηνπ. 

Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ είηε ζεκαληηθψλ, είηε ιηγφηεξν ζεκαληηθψλ ζαθέζηαηα 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο απφθαζεο θαζψο θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ δεμηνηερλία 

ηνπ αηφκνπ πνπ θαιείηαη λα ιάβεη ηελ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε, δεδνκέλνπ φηη φπνηα θαη 

λα είλαη απηή ζα έρεη αληίθηππν ζηελ εθπαηδεπηηθή νηθνγέλεηα θαη ζηελ πεξί απηήλ 

θνηλσληθή (Williams, 1984). 

Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ φηη νη δηεπζπληέο νθείινπλ θαη πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ηηο απνθάζεηο ηνπο  ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, δειαδή ζε ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ ηφζν 

ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζην ελ γέλεη πιαίζην ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα πηζαλά απνηειέζκαηα θαη φιεο ηηο παξακέηξνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο  πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ νξζή ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 
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  33νν
  ΚΚεεθθάάιιααηηνν::  ΓΓηηααππξξννζζσσππηηθθέέοο  ζζρρέέζζεεηηοο  θθααηη  εε  ζζππκκββννιιήή  ζζηηεελλ  ιιήήςςεε  ααππννθθάάζζεεσσλλ  

                  
3.1 Οι διαπροςωπικέσ ςχέςεισ και η  ςημαςία τουσ. 

ην δεκφζην ζρνιείν  είλαη κία κηθξνγξαθία ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο – θαη φπσο 

ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο απαληαρνχ νξγαλσκέλεο ή κε θνηλσλίεο  - ηα κέιε πνπ ην 

απνηεινχλ ζπκπεξηθέξνληαη ή ηππηθά ή νπζηαζηηθά ή εθθξάδνληαη κέζσ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ή πξνζπαζνχλ νη κελ λα επεξεάζνπλ ηνπο δε ή  ραξάδνπλ δξφκν 

κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ λα επελδχζνπλ ζε κφξθσζε, θνπιηνχξα, θνηλσληθφηεηα  θαη 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ κνηξάδνληαη εκπεηξίεο,  ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο 

αληηιήςεηο. Έηζη παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα αλαπηχζζνληαη ηζρπξνί θνηλσληθνί 

δεζκνί, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηζρπξέο αληηπαξαζέζεηο. 

Ο Μαηζαγγνχξαο (2003) δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη κία κηθξή ή κεγάιε νκάδα 

αηφκσλ, φηαλ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν, ηφηε εθ ησλ πξαγκάησλ εθθνιάπηεηαη, 

γελλάηαη, αλαπηχζζεηαη θαη ηειηθά δεκηνπξγείηαη - ζαλ απφξξνηα ηεο θνηλήο 

θνηλσληθήο ή επαγγεικαηηθήο παξνπζίαο ηνπο  – ηζρπξφο δεζκφο ζρέζεσλ. 

πλεπψο νηηδήπνηε ζπκβαίλεη θαη πξαγκαηνπνηείηαη, έρνληαο αληίθηππν ηνλ 

εζσηεξηθφ θαη ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, αλαβαζκίδεη ηελ έλλνηα 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.  Ο βαζκφο θαη ην είδνο  αλάπηπμεο ησλ ζρέζεσλ είλαη 

αλάινγνο  ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο εκπηζηνζχλεο, ηνπ αλνηθηνχ κπαινχ, ηεο ακνηβαηφηεηαο, 

ηεο πξνζπκίαο, πξνζσπηθφηεηαο ησλ πξντζηακέλσλ θαη ησλ πθηζηακέλσλ, αθνχ ζηνλ 

δηθφ καο ηνλ θιάδν απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε εζηθή αληακνηβή, νπφηε απηφ πνπ 

απνκέλεη είλαη ε αληακνηβή πνπ επέξρεηαη κέζσ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.  

Ζ Πνκάθε (2007) ζε έξεπλα δηαηππψλεη ηελ άπνςε: «νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή επεκεξία θαη ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλεμαξηήηνπ θχινπ θαη ειηθίαο, ζπληεινχλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ θαη πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Χζηφζν, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απαζρνιεί ζε κεγάιν βαζκφ ην 

θιίκα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, αιιά ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπο δελ εθηείλεηαη ζηα νθέιε 

πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηηο ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο».  
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3.2 Οι διαπροςωπικέσ ςχέςεισ  και η λειτουργία του ςχολείου. 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  νη ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπλήζσο έρνπλ θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ λννηξνπία πνπ πεγάδεη απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή ζρέζε. Ζ ζπλεξγαζία, ε επηθνηλσλία θαη αιιεινυπνζηήξημε είλαη ζε 

πνιχ ρακειά ζηάληαξ θαη ζε επίπεδν θαζαξά ηππηθφ. (Καξαγηάλλε, 2012)  

ηελ πξάμε ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο, πνπ ζηελ ζπλέρεηα εμειίζζνληαη ζε άξξεθηεο θαη απηφ νθείιεηαη αθξηβψο ιφγν 

ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο. 

 Ζ Κνχια (2011) αλαθέξεη φηη νη θαηεγνξίεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη 

αθελφο νη θνηλσληθέο, δειαδή νη ζρέζεηο εθείλεο πνπ νθείινληαη ζηελ πεξηνξηζκέλε 

επηθνηλσλία (πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα δηαιείκκαηα, ζηα θελά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πνιχ ειάρηζηα εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο), ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο, ζηηο ζρέζεηο 

ζεβαζκνχ θαη νηθεηφηεηαο θαη αθεηέξνπ νη ηερληθέο ζρέζεηο, δειαδή νη δηαπξνζσπηθέο  

ζρέζεηο  πνπ νθείινληαη ζηελ επηθνηλσλία πνπ εθδειψλεηαη κε ζρέζεηο θαη δεζκνχο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ιφγν ηεο ζπλεξγαζίαο, ζηνρνζεζίαο θαη ζε άκεζε ή έκκεζε ζπλάθεηα 

θαη ζπλέπεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη,  θαιιηεξγείηαη θαη αλαπηχζζεηαη ε ζρνιηθή 

θνπιηνχξα, κε ζπκκεηνρή θαη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο θαη 

αληίθηππν ζηελ νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο βειηίσζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, κε πξαθηηθέο 

πνπ έρνπλ θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο θαη αληίθηππν ζηελ νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ δεκηνπξγνχλ θαηάιιειν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 

πνπ απφ πιεπξάο ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο, απφ πιεπξάο επαγγεικαηηθήο πξννπηηθήο, 

απφ πιεπξάο ζπλεξγαζίαο, απφ πιεπξάο δεκηνπξγίαο θαη κέζσ ησλ αμηψλ απφ ηηο 

νπνίεο δηαθαηέρνληαη, απνβαίλεη πξνο φθεινο πξψηα ησλ καζεηψλ θαη ηειηθά πξνο 

φθεινο ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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3.3 Οι διαπροςωπικέσ ςχέςεισ  και η αποτελεςματικότητα. 

Οη βαζηθφηεξεο αηηίεο πνπ κία ζρνιηθή κνλάδα θαζίζηαηαη  απνηειεζκαηηθή ή 

αλαπνηειεζκαηηθή, κε ρακειέο ή πςειέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηεο, κε ή ρσξίο  

νξγάλσζε, κε ή ρσξίο αξρέο θαη αμίεο, κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο λα 

ζπλεξγάδεηαη ή λα κελ ζπλεξγάδεηαη, λα πξνγξακκαηίδεη ή λα κελ πξνγξακκαηίδεη θαη 

ηέινο λα έρεη ζπλνιηθή ή κεδακηλή ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη νη 

κεηαμχ ηνπο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

Οη Παζηαξδήο θαη Παζηαξδή (2000) επηζεκαίλνπλ φηη ην ζρνιείν γηα λα αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία ηνπ απνηειεζκαηηθνχ, πξέπεη θαη νθείιεη θαζεκεξηλά λα απνδεηθλχεη 

φηη πέξα απφ ηελ πνηνηηθή παξνρή παηδείαο, ζπγρξνληζκέλε  ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηξψλ, ην ζρνιείν πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ καζεηή επθαηξίεο εθείλεο πνπ λα ηνλ 

θαζηζηνχλ ηζφηηκν κε ηνπο άιινπο καζεηέο εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ. 

πλεπψο νη νπζηαζηηθέο θαη φρη νη ηππηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηεπζπληή, είλαη ε θαηάιιειε ζπληαγή 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ή ηελ απνθπγή άζηνρσλ 

ελεξγεηψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ δεκηνπξγία θνπιηνχξαο, απνηειέζκαηνο θαη αλάδεημεο 

ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ έρεη θάζε ζρνιείν.  Δπίζεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε αλάπηπμε 

θαη αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αξθεί ε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο κεηαμχ καζεηψλ, κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληή, κε βαζηθφ εξγαιείν ηηο πνηνηηθέο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο  (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2005). 

Γελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί ην γεγνλφο φηη ν βαζηθφο παξάγνληεο πνπ θάλεη κία 

ζρνιηθή κνλάδα λα μερσξίδεη απφ κία άιιε είλαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο θαη κάιηζηα νθείινπκε λα νκνινγήζνπκε φηη ππάξρνπλ θαηεγνξίεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηπζζφκελεο ζηελ κία ζρνιηθή κνλάδα πζηεξνχλ ζε 

άιιε θαη ηαπηφρξνλα θαηεγνξίεο  δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

δεχηεξε, απνπζηάδνπλ ζηελ πξψηε. Γελ κπνξεί επίζεο λα ακθηζβεηεζεί ην γεγνλφο φηη 

νη πνηνηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, εμαζθαιίδνπλ ζηνπο ζπληειεζηέο ηηο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο απηνπεπνίζεζε, απηνεθηίκεζε, εκπηζηνζχλε, ηθαλνπνίεζε, 

ελδηαθέξνλ, ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ηέινο επαγγεικαηηθή αζθάιεηα θαη φινη έρνπκε 

βηψζεη ην ζρνιηθφ θιίκα (θαη φρη κφλν) ησλ θαθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ ην 

κφλν πνπ θαηαθέξλεη είλαη λα θαιιηεξγεί ηελ αδηαθνξία.  
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3.4 Οι διαπροςωπικέσ ςχέςεισ  του διευθυντή. 

ε φζνπο απφ εκάο αζρνινχκαζηε κε ηελ δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, 

γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά  φηη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή δελ είλαη ζηαηηθφο, αιιά ην 

αληίζεην έρεη εμειηρζεί πιένλ ζε κία απαηηεηηθή δηαδηθαζία, κε πιήζνο θαζεθφλησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ, κε δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, 

αθήλνληαο ειεχζεξν ζαλ πεδίν θίλεζεο ησλ δηεπζπληψλ, απηφ πνπ αθνξά ηελ 

δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ θαη πινπνίεζε εληνιψλ. 

Πνιιά απφ ηα ζέκαηα απηά ρξεηάδνληαη ιεπηνχο ρεηξηζκνχο θαη εμαηνκηθεπκέλεο 

ελέξγεηεο, απαηηψληαο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο γλψζεηο, εκπεηξία, παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε θαη γηαηί φρη ηφικε, δίλνληαο ηελ  δπλαηφηεηα λα απισζεί φιε ε ηθαλφηεηα 

ηεο δηνηθεηηθήο επάξθεηαο ηνπ δηεπζπληή θαη ηεο ππεχζπλεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

εγεζίαο ηνπ. Σαπηφρξνλα αλαπηχζζεηαη ε παξαγσγηθή θαη δεκηνπξγηθή πιεπξά ηνπ. 

Όια φκσο ηα αλσηέξσ δελ βαζίδνληαη ζην ηαιέλην ηνπ δηεπζπληή, γηαηί θαη απηφο 

ελδέρεηαη λα κελ είλαη θάηνρνο θαη γλψζηεο ησλ εθηθηψλ ιχζεσλ θαη απνηειεζκάησλ. 

Σφηε κεγάιν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ δηεπζπληή κε ηνπο 

νκνιφγνπο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ ηερλνγλσζία, εκπεηξία θαη κεξηθή βνήζεηα 

γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

Ζ Κνχια (2011) αλαθέξεη φηη ε απνηειεζκαηηθή ζρνιηθή κνλάδα, πέξα ησλ 

ππνινίπσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηελ θάλνπλ λα μερσξίδεη,  δηαθξίλεηαη θαη γηα ην 

πξνηέξεκα ηνπ δηεπζπληή ηεο λα είλαη πξνηθηζκέλνο κε ηελ ηθαλφηεηα πινπνίεζεο ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηνλ δηεπζπληή πνπ μερσξίδεη γηα ηελ έληνλε πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ, ηελ ζηάζε δσήο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξεηαη ζε πθηζηακέλνπο, ζε 

ηζφβαζκνπο θαη ζε πξντζηακέλνπο ηνπ. 

Αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ζε ζέζε ν δηεπζπληήο ή δελ γλσξίδεη κε 

πνηφλ ηξφπν λα αληηκεησπίζεη απιέο ή πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά 

ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ,  ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα νκαινπνίεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηαπηφρξνλα ηελ δεκηνπξγία ζρνιηθήο 

θνπιηνχξαο κέζσ ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο λα έιζεη ζε επηθνηλσλία κε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ δηεπζπληέο. 

Οη αρηλίδεο, Καηζηθά θαη ηδεξφπνπινο (2008) βξήθαλ φηη ν δηεπζπληήο 

νθείιεη λα αθνινπζεί ηηο λφκηκεο δηαηάμεηο θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, αιιά ρσξίο απηφ 

λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, νθείιεη λα ρεηξίδεηαη ζσζηά ηηο 

ζπγθξνχζεηο επηδεηθλχνληαο δηθαηνζχλε θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αδπλακίεο θαη 
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ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηνλ αληίθηππν ησλ εθαξκνγψλ ζηελ ίδηα ηελ 

ππεξεζία. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ είλαη μεθάζαξν αλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

επεξεάδνπλ ηελ ππεξεζηαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, ζίγνπξα δε ηε δπζρεξαίλνπλ, νχηε 

δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηε δηνίθεζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη άλζξσπνη 

έρνπλ αλάγθε απφ ζηηγκέο πνπ νη πξντζηάκελνη ηνπο δείρλνπλ απφιπηε εκπηζηνζχλε, 

εηιηθξίλεηα θαη δηθαηνζχλε. Αιιά θπξίσο έρνπλ αλάγθε απφ αλζξψπνπο νη νπνίνη ηνπο 

θαζνδεγνχλ δπλακηθά αιιά θπξίσο δηαθξηηηθά. Ζ ζρέζε απηή είλαη κηα ζρέζε πνπ κπνξεί 

λα θηάζεη ην ζρνιείν, ζηελ θαιχηεξή ηνπ  απφδνζε, αιιά κπνξεί θαη λα ηελ θαηαζηξέςεη.  

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ επηδηψθεη ηελ ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ δελ επηιχεη κφλν πξνβιήκαηα, αιιά ζεκαηνδνηεί θαη ηηο ελ δπλάκεη 

αλαπηπζζφκελεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Όηαλ ν ίδηνο ν δηεπζπληήο «δελ δηζηάδεη λα 

ηζαιαθσζεί», δειψλεη έκπξαθηα φηη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ζρνιηθή ηνπ κνλάδα, 

αδηαθνξψληαο αλ απηφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη δεκηνπξγήζεη ηελ εληχπσζε πεξί ειιηπνχο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ.  

Απφ ηελ πξνζσπηθή καο εκπεηξία θαη φρη ηφζν απφ ηελ επαγγεικαηηθή, γλσξίδνπκε 

φηη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο φηαλ είλαη εηιηθξηλείο, έρνπλ άκεζν αληίθηππν θαη ζέηνπλ ηηο 

βάζεηο γηα κία επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία.  

Οη δηεπζπληέο θαηά ηελ δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο επηδεηθλχνπλ 

αλζξψπηλν πξφζσπν δηνίθεζεο θαη παξά ηελ ζέζε ηελ νπνία θαηέρνπλ θαη ηελ δχλακε ηελ 

νπνία αληινχλ απφ απηήλ, επηδηψθνπλ λα αζθνχλ δηνίθεζε βαζηδφκελνη ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζηηο γλψζεηο πνπ θαηέρνπλ (Κεξακίδα, 2011). 

ε παιαηφηεξε έξεπλα (ηξαβάθνο, 2003), δηαπηζηψζεθε φηη έλαο δηεπζπληήο 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνδνηηθφο ζην έξγν ηνπ, έρεη ρξένο λα είλαη ηθαλφο, επαξθήο, 

θαηάιιεινο, δεκηνπξγηθφο, λα έρεη ηφζν εγεηηθά φζν θαη δηνηθεηηθά πξνζφληα, λα είλαη 

ππεχζπλνο, λα είλαη ψξηκνο κε ηθαλφηεηα λα αθνχεη ηνπο άιινπο, λα ηνλ δηαθαηέρνπλ ε 

αιιεινθαηαλφεζε θαη ε ακνηβαηφηεηα, λα πξνσζεί ην δηάινγν αιιά θαη ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζην ζρνιείν. 

ε πξφζθαηε έξεπλα (Λαδάξνπ, 2018), ππνζηεξίδεηαη φηη ηα ζρνιεία πξέπεη λα 

ζηειερψλνληαη  απφ δηεπζπληέο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηηο γλψζεηο ηνπο, ηηο δεμηφηεηέο ηνπο 

θαη  ηελ ηθαλφηεηά ηνπο. Οη δηεπζπληέο νθείινπλ  λα εθαξκφδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία  

αλαπηχζζνληαο φια ηα εγεηηθά ζηπι, ζηελ  θαηάιιειε δνζνινγία, ψζηε  κε απηφ ηνλ ηξφπν 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. ε απηήλ ζπκβάιιεη 

θαη ε πξνζσπηθή παξαθνινχζεζε απφ θνληά θαη ε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ  δηεπζπληή, 

θαζψο  επίζεο θαη ε παξνρή ζαθψλ νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ γηα ηα ελ γέλεη 

εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα 
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3.5 Οι διαπροςωπικέσ ςχέςεισ ωσ επικοινωνιακή πολιτική. 

Αλ ήκαζηαλ ζε ζέζε λα αλαηξέμνπκε ζηελ βηβιηνγξαθία πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξάςνπκε ηνπο ξφινπο πνπ έρεη επσκηζζεί ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

αιιά ηαπηφρξνλα αλαηξέμνπκε θαη εκείο νη ελ ελεξγεία ή κε δηεπζπληέο πίζσ ζην 

ρξφλν, νθείινπκε λα νκνινγήζνπκε φηη ν ξφινο εθείλνο ηνπ δηεπζπληή πνπ μερσξίδεη ή 

μερψξηδε είλαη ν επηθνηλσληαθφο. 

Ζ νξζή θαη επηηπρεκέλε επηθνηλσλία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηακφξθσζε θαη 

ηελ δηαηήξεζε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν, αθνχ αλαπηχζζνληαη κέζσ απηήο 

πγηείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία  πνπ ηειηθά ζαλ 

απνηέιεζκα έρεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ.  

Ο επηθνηλσληαθφο ξφινο  ζηεξίδεηαη ζηνπο ραξαθηεξηζηηθνχο ππιψλεο, ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο,  ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο,  δειαδή φζνλ αθνξά ηνλ πξψην ππιψλα κέζσ ηεο ζσζηήο 

επηθνηλσλίαο  ν δηεπζπληήο αληηκεησπίδεη ηνπο  θαζεγεηέο/ηξηεο κε ππεπζπλφηεηα, φζνλ 

αθνξά ηνλ δεχηεξν ππιψλα ν δηεπζπληήο αληηκεησπίδεη κε ζεβαζκφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο  

αζρνινχκελνη κε ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη φζνλ αθνξά ηνλ ηξίην ππιψλα ν δηεπζπληήο 

αληηκεησπίδεη ηνπο γνλείο θαιιηεξγψληαο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο  (ατηεο, 2002). 

ηνπο αλσηέξσ ηξείο ππιψλεο πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ν ηέηαξηνο ππιψλαο πνπ 

αθνξά ηελ επηθνηλσλία ηνπ δηεπζπληή κε ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο ζε επίπεδν 

ηζφηηκν ή ζε επίπεδν πξντζηακέλσλ. 

Ο επηθνηλσληαθφο  ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο - πνπ ζθνπφ θαη 

ζηφρν έρεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο, ηελ αλάδεημή ηεο θαη ηελ πξνψζεζή ηεο 

- δελ πεξηραξαθψλεηαη πιένλ ζηνπο αλσηέξσ ππιψλεο, αιιά κε ηηο ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο θαη απμεκέλεο ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα ησλ δηεπζπληψλ επεθηείλεηαη θαη 

ζηελ επηθνηλσλία ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Σν βαζηθφηεξν εξγαιείν ηεο 

επηθνηλσλίαο απηήο είλαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

Γελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη φηη ην βαζηθφ θαζήθνλ ηνπ δηεπζπληή είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα ηελ θαιχηεξε θαη πην δεκηνπξγηθή 

απφδνζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαη απηφ θπζηθά  δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο λα δνζεί 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ αλζξψπηλν ζπληειεζηή. Πνιινί δηεπζπληέο ζπκκεηέρνληαο ζε 

νκάδεο εξγαζίαο  αλαθέξνπλ φηη ε ζέζε απηή ηνπο βνήζεζε λα απνθηήζνπλ θχξνο, 

επηξξνή θαη πξνβνιή ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, θάηη πνπ είλαη δχζθνιν λα ζπκβεί κέζσ ηεο 
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θαζεκεξηλήο εξγαζίαο -ξνπηίλαο, φζν ηαιέλην θαη γλψζεηο θαη αλ δηαζέηεη (Παληέιε & 

Καζίκεο, 1999). 

ε ζρεηηθά πξφζθαηε κειέηε (χξκα, 2017), δηαπηζηψζεθε ν ξφινο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εγέηε, φηαλ κπνξεί λα θαιχςεη ειιείςεηο θαη θελά πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ζπκπεξηθνξέο κειψλ ηεο νκάδαο. Ο δηεπζπληήο σο πξνζσπηθφηεηα, 

σο εγέηεο  θαη παξάιιεια σο παηδαγσγφο ρξεηάδεηαη λα έρεη κία ζεηξά απφ ηθαλφηεηεο 

θαη ηερληθέο δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζηα θαζήθνληά ηνπ πξνθεηκέλνπ 

λα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε. Απνηειεί πξφηππν ζην ρψξν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο γηα δηδαθηηθά, παηδαγσγηθά, επαγγεικαηηθά, ππεξεζηαθά θαη 

δηαπξνζσπηθά δεηήκαηα.  

χκθσλα κε ηνλ Dick ( φπσο αλαθέξεηαη ζην Παξίζε, 2017), νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο αθνξνχλ ζηελ ηθαλφηεηα λα παίξλεη θαλείο ηηο ζσζηέο απνθάζεηο θάησ απφ 

δχζθνιεο ζπλζήθεο, λα αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο ηνπ θαη λα έρεη ζάξξνο θαη νη 

δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο απφ ηελ άιιε είλαη ε απηνπεπνίζεζε πνπ έρεη θαλείο λα 

επηθνηλσλεί. Υσξίο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, νη δηαπξνζσπηθέο δε ζα 

κπνξνχζαλ ίζσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά. Καη ρσξίο ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο νη ηερληθέο ηθαλφηεηεο ζα ραξακίδνληαλ.  

Γελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ θαη λα νηθνδνκεζνχλ άξηζηεο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ζε πξνζσπηθφ ή ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, αλ δελ ππάξρεη ρεκεία 

επαγγεικαηηθή ή πξνζσπηθή ή θαη ηα δχν. Καη πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφ ην έλα ή ην 

άιιν πξέπεη λα ππάξρεη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο. 
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  44νν
  ΚΚεεθθάάιιααηηνν::  ΗΗ  εεππηηθθννηηλλσσλλίίαα  θθααηη  εε  ζζππκκββννιιήή  ηησσλλ  δδηηααππξξννζζσσππηηθθώώλλ  ζζρρέέζζεεσσλλ..  

  
4.1 Η δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε δηνίθεζε.  

Ο άλζξσπνο κέζα απφ ηε ζπλερή επηθνηλσλία θαη ηελ αδηάθνπε αιιειεπίδξαζε 

θαιχπηεη ηηο βηνινγηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο αλάγθεο ηνπ. πξξηθλψλεη ην αίζζεκα 

ηεο θελφηεηαο, πνπ ν ίδηνο αηζζάλεηαη, φηαλ δελ ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνπο γχξσ ηνπ 

θαη πνπ έρεη σο ζπλέπεηα λα ληψζεη αζήκαληνο ή αλεπαξθήο, πξνθαιψληαο ηνπ άγρνο. 

Οη άιινη απνηεινχλ γηα ηνλ θαζέλα καο αηηία επηβίσζεο θαη ν θαζέλαο ζηεξίδεηαη 

ζηνπο άιινπο. Σν πψο απηνί αηζζάλνληαη γηα καο, είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξάγκαηα ζηε δσή καο. Αθφκε θαη ν ηξφπνο έθθξαζεο εμαξηάηαη απφ ηνπο ηξφπνπο 

αληίδξαζεο ησλ άιισλ (Αγγειάθνπ, 2011). 

Ζ επηθνηλσλία  κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε κία ζρνιηθή κνλάδα, είλαη ε 

δηαδηθαζία εθείλε πνπ ζπληνλίδεη ζε φιν ηεο ην θάζκα θαη κε ηεξαξρηθή δνκή ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αλ δελ ππήξρε ε επηθνηλσλία ή ππήξρε ζε πεξηνξηζκέλε 

θιίκαθα, ηφηε ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζα ήηαλ έλα ζχλνιν αηφκσλ, πνπ ζα 

ζπλππήξραλ ζηνλ ίδην ρψξν απιά γηα εξγαζηαθφ – επαγγεικαηηθφ ιφγν. ηελ 

πεξίπησζε εθείλε πνπ αλαθεξφκαζηε ζε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ηνπ δηεπζπληή, ηφηε ην 

εξγαιείν εθείλν πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα επηθνηλσλίαο είλαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, αθνχ ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ επηηπγράλεηαη 

νπζηαζηηθά κέζσ απηήο (West-Burnham, 1997). 

Ζ Σζνκπαλάθε (2017) δηαπίζησζε φηη επηθνηλσλία απνηειεί ην πην βαζηθφ 

ζεκέιην φισλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ δεκηνπξγία πνηνηηθψλ 

επηθνηλσληαθψλ ζρέζεσλ - αλάκεζα ζηα εκπιεθφκελα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο - 

ιεηηνπξγεί  θαζνξηζηηθά, αθελφο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη αθεηέξνπ  

ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ. Κπξίσο ζηε ζεκεξηλή επνρή, φπνπ νη 

ξαγδαίεο εμειίμεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο (νηθνλνκηθφ, ηερλνινγηθφ, θνηλσληθφ) 

επηθέξνπλ θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, νη έλλνηεο ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζεσξνχληαη βαζηθή αλαγθαηφηεηα ζηε δηαδηθαζία 

εμέιημεο – αλαβάζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ  ν δηεπζπληήο δελ πεξηνξίδεηαη 

επηθνηλσληαθά κέζα ζηελ ζρνιηθή κνλάδα, πηζηεχνληαο φηη ε επηθνηλσληαθή ηνπ 

πνιηηηθή εμαληιείηαη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή ηνπ σξαξίνπ ηνπ. 

Ο δηεπζπληήο – εθπαηδεπηηθφο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δελ κπνξεί λα 

απνρσξηζηεί ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ  ζηακαηψληαο λα 
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ελδηαθέξεηαη θαη λα επεξεάδεηαη απφ ηηο θαηαζηάζεηο εληφο θαη εθηφο ππεξεζίαο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε επηθνηλσληαθή ηνπ πνιηηηθή δελ πεξηνξίδεηαη κέζα ζηελ ζρνιηθή 

κνλάδα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ επαθψλ, αιιά επεθηείλεηαη θαη 

πέξα απφ απηά ηα ζηελά φξηα, δειαδή εθ ησλ πξαγκάησλ επεθηείλνληαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ. 

Έλαο ιφγνο παξαπάλσ αθνχ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε ε επηθνηλσλία είλαη 

ζπνπδαίνο παξάγνληαο, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ απνπζία ηεο δελ δίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

ζπιιέγνληαη ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Έηζη νη εκπιεθφκελνη ζε κία αλαπνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ φηη ζπκβάινπλ ζε  κία αλαπνηειεζκαηηθή θαη  πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηεο 

ίδηαο ηνπο ζρνιηθήο κνλάδαο. Καη απηφ ζπκβαίλεη γηα πξνθαλείο αλαπφθεπθηνπο 

ιφγνπο, δεδνκέλνπ φηη επηθνηλσλία ρσξίδεηαη ζε δχν νπζηαζηηθά ζηάδηα, αθελφο ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο επηθνηλσλίαο ( πνηνο ρξεηάδεηαη ηελ πιεξνθνξία, πφηε ηελ ρξεηάδεηαη, 

πνηνο ζα δηαρεηξηζηεί ηελ πιεξνθνξία, θαη κε πνην ηξφπν ζα ηελ κεηαδψζεη ) θαη 

αθεηέξνπ ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ( αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο). 

Ζ επηθνηλσλία  έρνληαο ηελ ζέζε ηνπ ζπνπδαηφηεξνπ εξγαιείνπ ηεο δηνίθεζεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, δελ παχεη λα απνζθνπεί ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, 

ζθέςεσλ, απφςεσλ κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο ίδηαο ηεο δηνηθεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ησλ κνλάδσλ, ηελ παξαθίλεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ ηεο, θαζψο θαη ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ. 

4.2 Η δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηα νθέιε ηεο. 

ε φιν ην θάζκα ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνκέα ππάξρεη έλα ηεξάζηην «καληηάξη» πνπ εμαπιψλεηαη θαη επεξεάδεη ηηο 

ζρέζεηο, ηηο ζθέςεηο, ηηο πνιηηηθέο θαη ελ γέλεη ηα πάληα θαη απηφ δελ είλαη ηίπνηα άιιν 

παξά ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Μέζσ ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

αληαιιαγήο επηζηεκνληθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ επεμεξγαζίαο ηνπο αλαδεηθλχνληαη νη αλζξψπηλεο αμίεο, επέξρεηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ζηφρσλ, νξακάησλ – κε ζεηηθά ή αξλεηηθά απνηειέζκαηα – κα ην 

ζπνπδαηφηεξν απφ φια δηαηεξείηαη ε αλζξψπηλε επαθή κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία.  

ηελ εθπαίδεπζε επεηδή ν ζηφρνο θαη ν ζθνπφο ηεο είλαη ε κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη 

ε έληαμε ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν πνπ πεξηβάιιεη απηήλ, κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 

εθφδηα, απαξαίηεην εξγαιείν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ απηψλ είλαη ε επηθνηλσλία θαη 
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πξνυπφζεζε επηηπρεκέλεο θαη επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο είλαη ε 

ηθαλφηεηα θαη ε δεηλφηεηα πνπ έρνπλ νη εκπιεθφκελνη ζε απηήλ γηα απηήλ. 

χκθσλα κε ηνπο Hoy et al, 1987 ( φπσο αλαθέξεηαη ζην αΐηεο, 2007β θαη 

Γξεγνξνπνχινπ, 2008) εθ ησλ πξαγκάησλ επεηδή ε εθπξνζψπεζε ηεο εθπαίδεπζε - ζε 

επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο - πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο, άξα πέξα ησλ 

ππνινίπσλ έρεη θαη ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνάγεη ηα πάληα πνπ 

άπηνληαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, ππνρξεψλνληαο ηνλ λα αθηεξψζεη ηνλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ηνπο ζε επηθνηλσληαθέο πνιηηηθέο.   

Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθή κνλάδαο πνπ ππνινγίδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα φισλ ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, εθ ησλ πξαγκάησλ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ επηθνηλσλία. Καη απηφ γηαηί επξηζθφκελνο εθ ηεο ζέζεσο ηνπ ζην επίθεληξν ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ, εθαξκνγήο εγθπθιίσλ θαη απνθάζεσλ θαιείηαη λα ιάβεη ζσζηέο απνθάζεηο  

θαη ζπλεπψο γίλεηαη πνην επηηαθηηθή ε αλάγθε αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη 

δηεπθξηλήζεσλ κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο. 

Όηαλ ν δηεπζπληήο ιεηηνπξγεί γηα θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο, δειαδή ππέξ 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, ηφηε γίλεηαη απνιχησο θαηαλνεηφ φηη ε 

επηθνηλσληαθή πνιηηηθή δελ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ην «ζεαζήλαη» δειαδή γηα δεκφζηεο 

ζρέζεηο, αιιά εμειίζζεηαη ζε κία άθξσο «επηρεηξεζηαθή» επηθνηλσλία κε κέζε αξρή θαη 

ηέινο. Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη ν ίδηνο ν δηεπζπληήο θαη νη πεξί απηφλ 

- ιφγσ ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ηνπ - λα είλαη απνιχησο 

ηθαλνπνηεκέλνη. 

ε έλα ζρνιείν πξνθεηκέλνπ εληζρχεηαη ε  απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ,  

πξνυπφζεζε είλαη νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο θαη εθ ησλ πξαγκάησλ ηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

απηψλ  αλαιακβάλεη ν δηεπζπληήο, έρνληαο ζαλ εξγαιεία ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηπισκαηίαο, ηηο θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

απνηειεζκαηηθή ή επηηπρήο θαηάιεμε. Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλνηθηνχ ζρνιείνπ 

πξνο ηελ θνηλσλία δελ πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε ιήςε ζηείξσλ απνθάζεσλ. 

Ο Ρνχζεο (2007) αλαθέξεη φηη ν δηεπζπληήο νθείιεη θαη ππνρξενχηαη λα παίξλεη 

πξσηνβνπιίεο θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε ζρνιηθή 

κνλάδα, έρνληαο ην ζζέλνο θαη ηελ πξσηνβνπιία λα επηθνηλσλεί κε ηνπο νκνηφβαζκνχο ηνπ 

ή πξντζηακέλνπο ηνπ, δειαδή λα είλαη αλνηθηφο ζηε θάζεηε θαη ηελ νξηδφληηα κνξθή 

επηθνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ ζπκβάιιεη ζηελ δηνίθεζε ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ιήςεο 

απφθαζεο θαη λα πξνσζήζεη ηελ απνηειεζκαηηθή απφδνζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζε απηήλ. 
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4.3 Η δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο. 

Ζ επηθνηλσλία ηνπ δηεπζπληή είλαη πάληα απνηειεζκαηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή; Μα 

θπζηθά δελ είλαη, δεδνκέλνπ φηη κία ζεηξά απφ πξνβιήκαηα είλαη ζε ζέζε λα ηελ 

δηαθφςνπλ ή αλ κε ηη άιιν νχηε θαλ λα μεθηλήζεη ε επηθνηλσλία. Μεξηθά απφ ηα βαζηθά 

πξνβιήκαηα ηεο επηθνηλσλίαο είλαη  ηα βηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα, ε επηπνιαηφηεηα, ε 

πξνθαηάιεςε, ε απνπζία  ειεπζεξία ιφγνπ ιφγσ δηαηαξαγκέλσλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, 

νη θαθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα επηθνηλσλνχληα κέιε, ε έιιεηςε επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ, ε κεγάιε ξνή πιεξνθνξηψλ κέζσ εγθπθιίσλ, δηαηάμεσλ θαη γεληθά ηεο 

πνιπλνκίαο, άξα ε  ππεξθφξησζε πιεξνθνξηψλ κε απνηέιεζκα λα ειαηηψλεηαη ε 

ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαη αθνκνίσζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εμ απηψλ. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη ν θφβνο, ζεκαληηθφ ζπλαίζζεκα, πνπ απνηειεί 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηεο ζσζηήο θαη επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο. Σν ζπλαίζζεκα 

ηνπ θφβνπ δηαθαηέρεη είηε πθηζηακέλνπο, είηε ηνπο πξντζηακέλνπο, θαζψο είηε θνβνχληαη 

ηε δηαξξνή πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθψλ ή κε νξζά επεμεξγαζκέλσλ ψζηε λα νδεγήζνπλ 

ζε ιαζεκέλεο ιήςεο απνθάζεσλ ( Koontz & O’ Donnell, 1984). 

Οη Miell & Dallos, (2007:20) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη  θαηά ηελ 

επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, ηα επηθνηλσλνχληα κέιε έξρνληαη ζε επαθή θαη κέζσ ηεο 

κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο, αληαιιάζζνπλ κελχκαηα – πιεξνθνξίεο, αζθψληαο επηξξνή 

ν έλαο ζηνλ άιινλ. 

Αλ ηα πξνβιήκαηα είλαη αηνκηθά, ηφηε ν δηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ απνθαζίδεη λα 

επηθνηλσλήζεη κφλν γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο βαζηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε αλ θξίλεη πσο νη αλάγθεο ηνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη, ηφηε απνθεχγεη ηελ 

επηθνηλσλία.  

Οη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο ζηελ πεξίπησζε απηή  ηθαλνπνηνχλ ηξεηο νκάδεο 

αλαγθψλ, ηελ αλάγθε ηεο απνδνρήο ( δειαδή ηελ επηζπκία λα είλαη κέξνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο,  λα γλσξίδνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ θαη ζε απηά πνπ 

ζπκβαίλνπλ), ηελ αλάγθε ηεο αλαγλψξηζεο (δειαδή ηελ επηζπκία λα αλαγλσξηζζεί ε 

πξνζθνξά ηνπο απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο) θαη ηελ αλάγθε ηεο αζθάιεηαο (δειαδή ηελ 

επηζπκία λα αηζζαλζνχλ ζηγνπξηά γηα ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα)  

Αλ ηα πξνβιήκαηα νθείινληαη ζηελ αληθαλφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ηφηε ν δηεπζπληήο 

ελφο ζρνιείνπ πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη  δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη 

ηελ αζαθή ή ηελ ιαλζαζκέλε δηαηχπσζε κελπκάησλ. Αλ ηα πξνβιήκαηα νθείινληαη ζε 

δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο ηφηε ν δηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ πξέπεη λα 

ζθεθζεί ην θαηλφκελν ηεο παξαπνίεζεο (εθνχζηαο- αθνχζηαο). 
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4.4 Η δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

ηε ζρνιηθή κνλάδα ε επηθνηλσλία θαη θαηά επέθηαζε νη ζρέζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κειψλ, ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ θνηλψλ ζηφρσλ θαη νξακάησλ ηνπο θαζψο θαη ηελ επίηεπμε ηεο θεληξηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. ην ειιεληθφ κνληέιν ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε δηεπζπληή 

θαη αλσηέξσλ ζηειερψλ πεξηνξίδνληαλ κφλν κέζα απφ ηππηθνχο ζεζκνζεηεκέλνπο 

δξφκνπο επηθνηλσλίαο, κέζα ζε έλα αξθεηά απζηεξφ γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα λφκσλ, 

εγθπθιίσλ θαη απνθάζεσλ. Μπνξεί ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο λα είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, αιιά απηή ε επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία 

ηείλεη λα ηελ κεηαηξέςεη απηαξρηθή νξγαλσηηθή δνκή δεκηνπξγψληαο πιήζνο 

πξνβιεκάησλ, ν δηεπζπληήο πεξηνξίδεηαη λα ιακβάλνπλ κελχκαηα απφ ηα αλψηεξα 

ζηειέρε θαη αδπλαηεί λα πξνσζήζεη ηα δηθά ηνπ (ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ 

εθπξνζσπεί), αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα δχζθνια πξνβιήκαηα, λα δεηήζεη άκεζα 

δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ θαη ηέινο αδπλαηεί λα πξνσζήζεη 

ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (εμαηξνπκέλεο 

ηεο ηππηθήο εηήζηαο έθζεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ) (Harold & O’ Donnell, 1984). 

Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη θάζε αλζξψπηλε χπαξμε θνπβαιάεη ηα δηθά ηεο 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηελ θάλεη λα μερσξίδεη απφ ηηο ππφινηπεο αλζξψπηλεο 

ππάξμεηο, δειαδή θάζε αλζξψπηλε χπαξμε είλαη κνλαδηθή. Τπφ ην ζπγθεθξηκέλν 

πξίζκα ν δηεπζπληήο – πνπ πξνΐζηαηαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δειαδή ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ – είλαη κνλαδηθφο είηε πξνέξρεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, είηε δηαζέηεη κνξθσηηθφ επίπεδν, είηε δηαζέηεη πνιηηηζηηθφ 

ππφβαζξν, είηε δηαθαηέρεηαη απφ επαγγεικαηηθά νξάκαηα. Σα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά 

δελ θαζηζηνχλ ηνπο δηεπζπληέο κεηαμχ ηνπο ηζφηηκνπο ζπλνκηιεηέο, ηδαληθνχο 

αθξναηέο, επέιηθηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Έηζη δηαπηζηψλνπκε φηη ν δηεπζπληήο πνπ δηαζέηεη επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα θαη 

ηαπηφρξνλα είλαη ηθαλφο νκηιεηήο, θαιείηαη λα πξνζαξκφζεη ή ζηελ ρεηξφηεξε 

πεξίπησζε λα αλαπξνζαξκφζεη ηνλ ιφγν ηνπ, γηα λα γίλεη αληηιεπηφο θαη θαηαλνεηφο. 

Έηζη δηαπηζηψλεηαη φηη ν δηεπζπληήο πνπ επηδηψθεη  απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία  

θαη ην ιηγφηεξν θαιέο επαγγεικαηηθέο - δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, νθείιεη λα ζέβεηαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ησλ νκνηφβαζκσλ ηνπ – θαη φρη κφλν, λα είλαη δηαθξηηηθφο, λα 

είλαη επγελήο, αιιά ην πνην ζπνπδαίν απφ φια λα έρεη ηελ δηάζεζε θαη λα αλνηθηφο γηα 

«αλνηθηή επηθνηλσλία». 
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Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ  αηφκσλ ή αηφκνπ, ζε 

νκάδεο ή  νκάδα, είλαη απφξξνηα ηεο πνηφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο, ηνπ ηξφπνπ 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο ακθίδξνκεο αιιεινεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ 

αλαπηχζζεηαη. 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ επξχηεξν πεξίγπξν, ελψ 

πεξηβάιινληαη ή απφ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο ή απφ ζρέζεηο εμάξηεζεο ή απφ ζρέζεηο 

ακνηβαηφηεηαο, ελ ηνχηνηο δελ πεξηραξαθψλνληαη  απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο 

(Κνχια, 2011). 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη 

ηπραίεο, αιιά είλαη απνηέιεζκα ηεο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο, αθνχ νη εκπιεθφκελνη ζε απηήλ έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο (παηδαγσγηθνχο, 

επαγγεικαηηθνχο). Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε επίπεδν 

δηνίθεζεο πνιιέο θνξέο  επηβάιινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο,  κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ ιήςε 

απνθάζεσλ, αθνχ ην δεηνχκελν είλαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ αλά πάζα ζηηγκή θαη ε 

ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ. 

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο (νκνβάζκησλ ή 

πξντζηακέλσλ) εμειίζζεηαη ζε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ακνηβαηφηεηα, κε 

αιιεινζεβαζκφ θαη κε εκπηζηνζχλε απφ φιεο ηηο πιεπξέο, νπφηε γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, δηεπθξηλήζεσλ θαη αζαθψλ εληνιψλ δεκηνπξγείηαη ην θαηάιιειν θιίκα 

ζσζηνχ  ζπληνληζκνχ θαη ζπιινγηθήο επίιπζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη θαιχηεξε ε 

ελεκέξσζε θαη ε δηεπθξίληζε ησλ ζεκάησλ. 

Μέζσ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο, 

μεδηπιψλεηαη ην θιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο θαη πξνθεηκέλνπ 

απηφ λα είλαη ην θαηάιιειν πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη 

εγεζία, ζα πξέπεη εθ κέξνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ λα πξνυπάξρεη α) ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο πνζνηηθήο επηθνηλσλίαο, δειαδή  ζα πξέπεη νη εκπιεθφκελνη λα πεξηνξίδνληαη ζηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ρσξίο πιενλαζκνχο θαη πεξηηηνινγίεο β) ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο πνηνηηθήο επηθνηλσλίαο, δειαδή  ζα πξέπεη λα ππάξρεη αθξίβεηα πιεξνθνξηψλ γ) ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζαθνχο επηθνηλσλίαο, δειαδή  ζα πξέπεη νη πιεξνθνξίεο λα είλαη 

ζρεηηθέο κε ην πξνο επίιπζε πξφβιεκα ή ζέκα θαη δ) ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηξφπνπ 

επηθνηλσλίαο, δειαδή  ζα πξέπεη ν ιφγνο λα είλαη ιηηφο, θαηαλνεηφο θαη αθξηβήο.  
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Ζ χξκα (2017) ζπκπεξαίλεη δηαηππψλνληαο  φηη «Βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ είλαη λα ππάξμεη 

ζπληνληζκέλε δξάζε ζε φιε ηε δνκή θαη ηελ ηεξαξρηθή θιίκαθα. Υσξίο επηθνηλσλία 

έλαο νξγαληζκφο ζα ήηαλ απιά έλα ζχλνιν απφ εξγαδφκελνπο πνπ ζα βξίζθνληαλ ζηνλ 

ίδην εξγαζηαθφ ρψξν κε μερσξηζηά θαζήθνληα. Ηδηαίηεξα, γηα ηελ εγεηηθή ιεηηνπξγία ε 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν άζθεζήο ηεο, αθνχ ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθά κέζσ απηήο. Σν 

εγεηηθφ ζηέιερνο είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηνπο ζηφρνπο, ηηο 

απφςεηο, ηηο αλάγθεο, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πθηζηάκελσλ» (West-

Burnham, 1997).  

4.5 Η δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή. 

Ζγέηεο είλαη ην άηνκν εθείλν πνπ ζθνπφ έρεη θαη πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν πνπ έρεη 

βάιεη κέρξη ην ηειηθφ ηνπ απνηέιεζκα θαη σε εξγαιείν έρεη ηελ απφιπηε εκπηζηνζχλε ζηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη μερσξίδεη γηα ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ  ( Koontz, H. & Gyril, D., 1984). 

Οη Cameron, Dutton & Quinn (2006) εμέθξαζαλ ηελ άπνςή φηη  νη εγέηεο 

δηνηθνχλ κε εξγαιείν ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Οη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

δηεπθνιχλνπλ  θαη δεκηνπξγνχλ ηελ εκπηζηνζχλε, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

πεηζζνχλ ηα εκπιεθφκελα κέιε. Αλ δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ν 

δηεπζπληήο ειάρηζηα ζα θαηαθέξεη θαη ζα απνηχρεη έζησ λα ραξαθηεξηζζεί σο 

απνηειεζκαηηθφο. Γειαδή ζηελ πξάμε ζην λα επηθνηλσλεί ν δηεπζπληήο 

απνηειεζκαηηθά, είλαη απηφ πνπ ζα ηνπ επηηξαπεί λα αλαγλσξηζηεί σο εγέηεο 

Ζ Αγγειάθνπ (2011) δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη έλα κε πγηέο ζρνιείν είλαη έλαο 

δπζάξεζηνο θαη ςπρξφο ρψξνο. Ζ ακνηβαία θαη γλήζηα επηθνηλσλία βαζίδεηαη ζηελ 

εηιηθξίλεηα, ηελ θαηαλφεζε, ηνλ αιιεινζεβαζκφ, ηελ επαηζζεζία. Με απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη κε θαιή δηάζεζε θαη ζέιεζε, γηα ζπκκεηνρή θαη πξνζθνξά, 

ελεξγεηηθφηεηα θαη δξαζηεξηνπνίεζε  είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί έλα 

επνηθνδνκεηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ζην ζρνιείν, πνπ ζα πξνάγεη ηηο αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο θαη ηε ζπλεξγαζία. Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ε αγαζηή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, απνηεινχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

χκθσλα κε ηνλ Fitzgerald ( φπσο αλαθέξεηαη ζην Λαδαξίδνπ, 2011), έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο δηεπζπληή πνπ 

απαηηνχληαη γηα κηα απνηειεζκαηηθή εγεζία, απφ έλαλ έλα  απνηειεζκαηηθφ εγέηε είλαη 



ειίδα 41 απφ 200 

 

λα είλαη γλψζηεο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Καη επηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηνλ 

Alter ( φπσο αλαθέξεηαη ζην Λαδαξίδνπ, 2011), ηθαλφο, απνηειεζκαηηθφο θαη 

απζεληηθφο εγέηεο, είλαη απηφο πνπ αθνχεη ηνπο άιινπο θαη επηθνηλσλεί 

απνηειεζκαηηθά, ελψ γλσξίδεη πψο θαη πφηε λα κέλεη ζησπειφο αιιά ζπγρξφλσο λα 

είλαη ελεκεξσκέλνο. 

Σν πξφζσπν πνπ δηνηθεί ηε ζρνιηθή κνλάδα ραξαθηεξίδεηαη σο πξφζσπν 

«θιεηδί», γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, αθνχ θέξεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην επζχλεο 

γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Ο Γηεπζπληήο 

ζρνιηθήο κνλάδαο κέζα απφ ηηο εγεηηθέο πξαθηηθέο – ζηξαηεγηθέο πνπ ζα εθαξκφζεη 

ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, θαζνξίδεη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη λα «ρηίζεη» πνηνηηθέο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ δίαπινπ-θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα 

δηαζέηεη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο (Σζνκπαλάθε, 2017). 

Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη πνιπδηάζηαηνο, δεδνκέλνπ φηη 

είλαη ν ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, είλαη 

απηφο πνπ αλαπηχζζεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (αλψηεξα θαη κεζαία δηνηθεηηθά ζηειέρε, δάζθαινη, γνλείο, 

καζεηέο), ιεηηνπξγψληαο ζαλ ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη 

ησλ πθηζηακέλσλ εθπαηδεπηηθψλ  (Μαηδάλαο θαη αρηλίδεο, 2014). 

Μία απφ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηαο θαη εμ ίζνπ ζπνπδαίν  επηθνηλσληαθφ κέζσ θαη  

εξγαιείν είλαη ην ρηνχκνξ, αθνχ δηαδξακαηίδεη ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο άξα θαη θαη 

επέθηαζε ζηηο επαγγεικαηηθέο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα θαη ξφιν ζπλαλαζηξνθψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Driessen (2005)  ην « ρηνχκνξ απνηειεί βαζηθή δσηηθή ηδηφηεηα 

ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο θαη ν ίδηνο ην ραξαθηεξίδεη «ηόζν παηρληδηάξηθν, όζν θαη 

ζνβαξό». Σν ρηνχκνξ είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά «όπια» πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη 

έλα αλψηεξν ζηέιερνο ζε έλαλ νξγαληζκφ, γηαηί ζπλδέεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή 

εγεζία. ηε πεξίπησζε ηνπ Γηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο κέζα απφ ην ρηνχκνξ ηνπ, 

πέξα απφ ην πην άλεην – θηιηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγεί, βνεζά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα απειεπζεξσζνχλ απφ έληνλν ζηξεο θαη άγρνο θαη λα είλαη πην 

δεκηνπξγηθνί θαη παξαγσγηθνί. Δπηπιένλ, ζηε πεξίπησζε κίαο δηαθσλίαο ή 

ζχγθξνπζεο, κέζσ ηνπ ρηνχκνξ κπνξεί λα «ζπάζεη ν πάγνο» πην εχθνια θαη λα επέιζεη 

ζπκθσλία ζε πην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα». 
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Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε απαηηείηαη λα έρνπλ πξνζσπηθφηεηα, ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο, λα έρνπλ δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, θαζψο λνκηθέο θαη 

ηερληθέο γλψζεηο, λα κελ αζθνχλ απηαξρηθή δηνίθεζε, λα δηαηεξνχλ αλνηρηνχο θαη 

νπζηαζηηθνχο δηαχινπο επηθνηλσλίαο, λα είλαη ζεηηθνί θαη αλνηθηνί ζε λέεο ηδέεο θαη 

θαηλνηνκίεο, λα ειέγρνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο  θαη λα δηαζέηνπλ ρηνχκνξ πνπ είλαη έλα απφ 

ηα βαζηθά εξγαιεία ηεο δεκηνπξγίαο επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο θαη πνπ δηαδξακαηίδεη 

(ην ρηνχκνξ) θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο.  Δίλαη έλα απφ ηα εξγαιεία 

πνπ πξνάγεη εθείλε ηε θνπιηνχξα, πνπ δεκηνπξγεί ηνλ ζεβαζκφ, ηελ αιιεινθαηαλφεζε 

θαη πξνσζεί ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. 
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  55νν
  ΚΚεεθθάάιιααηηνν::  ΗΗ  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  ηησσλλ  ζζηηεειιεερρώώλλ  θθααηη  εε  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο..  

                    
5.1 Η δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο, ε λννηξνπία ηεο θαη ν  αληαγσληζκόο. 

Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ε ζπλεξγαζία είλαη κηα αλζξψπηλε δηαδηθαζία φπνπ νη 

άλζξσπνη (θαη φρη κφλν) σο άηνκα ή σο νκάδεο ιεηηνπξγνχλ θαη νξγαλψλνπλ θαηά 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη θνηλνί ζηφρνη πνπ έρνπλ πξναπνθαζηζζεί θαη 

ζρεδηαζηεί. 

Καηά ηνλ (Robbins, 1991) νη ραξαθηεξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

άζθεζεο δηνίθεζεο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ε εγεζία θαη ν έιεγρνο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε δηνίθεζε σο «άζθεζε»  ή σο «ηέρλε» δελ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο, αιιά ζε ζηνηρεία θαη κεζφδνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηερληθέο 

γλψζεηο. Γειαδή ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο – εθηφο ηεο δηνηθεηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο – πξέπεη λα θαηέρεη ηελ γλψζε εθείλε κέζσ ηεο νπνίαο ζα 

απνθνκίζεη ην απνηέιεζκα πνπ ζα θαηαζηήζεη ηελ ζρνιηθή κνλάδα ιεηηνπξγηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο (αλζξσπίλσλ, επαγγεικαηηθψλ,  

θνηλσληθψλ) είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο, κνινλφηη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο 

αζπλείδεηα παξαβιέπνπκε ή παξαθάκπηνπκε ηελ παξάκεηξν απηή. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

ζπλεξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη  γηαηί ν θαζέλαο απφ εκάο έρεη λα πξνζθέξεη θάηη δηθφ 

ηνπ ζηελ θνηλή ππφζεζε ζπλχπαξμεο ησλ αλζξψπσλ ζε φια ηα επίπεδα θαη είλαη είηε 

δηαθνξεηηθφ, είηε ζπκπιεξψλεη θάηη  ή  είλαη ηειείσο ηππηθή δηαδηθαζία εμαξηψκελε 

απφ απηφ πνπ αληαπνδίδνπλ  νη άιινη.  

χκθσλα κε ηνλ Katz ( φπσο αλαθέξεηαη ζην ηδεξνπνχινπ, 2008), ηα επηπιένλ 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ δηεπζπληή – εγέηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 

δηνίθεζεο είλαη α) Οη ηερληθέο δεμηφηεηεο, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή λα 

πξαγκαηνπνηεί δξαζηεξηφηεηεο κε  πεξηέρνπλ κέζνδν θαη ηερληθή, β) Οη αλζξψπηλεο 

δεμηφηεηεο, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ δηεπζπληή λα ζπλεξγάδεηαη επνηθνδνκεηηθά κε 

κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη γ) Οη λνεηηθέο δεμηφηεηεο, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ 

δηεπζπληή λα αληηιακβάλεηαη θαη λα αληηκεησπίδεη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ ζρνιηθή 

θνηλφηεηα ζαλ ζχλνια. 

Έηζη ινηπφλ  φπσο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαιιηεξγείηαη θαη πινπνηείηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο, έηζη θαη  ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ είλαη κηα απφ ηηο 

παξακέηξνπο, πνπ ρσξίο ηελ χπαξμή ηεο απνθιείεηαη λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε κεξηθή ή 
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νιηθή, ζε αηνκηθή ή νκαδηθφ επίπεδν, ηφζν κεηαμχ ησλ καζεηψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, βειηίσζε ζπλζεθψλ κάζεζεο, εξγαζίαο θαη πξνφδνπ. 

Ζ Παζηαξδή (2001) αλαθέξεη φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζπκβάιιεη αλακθηζβήηεηα ζηελ δεκηνπξγία ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη εθπαηδεπηηθήο θνπιηνχξαο, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία 

αηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο ζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή ππξακίδα.  

 Ζ  χξκα  (2017) επηζήκαλε ζε έξεπλα φηη  «ην εγεηηθφ ζηέιερνο κε ηελ 

θαζεκεξηλή δξάζε θαη πξαθηηθή ηνπ νθείιεη λα επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

δηαηήξεζε ελφο δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ζην νπνίν νη εξγαδφκελνη 

ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νκάδαο θαη θαη 

επέθηαζε ηνπ νξγαληζκνχ. ε φιε απηή ηε δηαδηθαζία θαζεκεξηλήο αιιειεπίδξαζεο κε 

ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ην εγεηηθφ ζηέιερνο βξίζθεηαη αληηκέησπν κε 

θαηαζηάζεηο ή πξνβιήκαηα, πνπ απαηηνχλ ηελ άκεζε επίιπζε θαη ηε ιήςε, ζπρλά 

ζνβαξψλ απνθάζεσλ» 

Βέβαηα ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν ξφδηλα θαη νπηνπηζηηθά. Αλ φρη ε πιεηνςεθία, 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκπιεθνκέλσλ έρνπλ θνπιηνχξα πνπ θπκαίλεηαη ζηα φξηα ηεο 

πξνβιεκαηηθήο θαη δηαηεξνχλ φρη επηθπιαθηηθή αιιά αξλεηηθή ζηάζε ζπλεξγαζίαο, 

αληηθαζηζηψληαο ην λφεκα θαη ηελ νπζία ηεο ιέμεο ζπλεξγαζία κε απηή ηνπ 

αληαγσληζκνχ, κε έλα απαξάδεθην θαη πνιιέο θνξέο πξνθιεηηθφ ηξφπν, ρσξίο λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αμίεο, ζηφρνπο θαη αδηαθνξψληαο γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ιφγσ έιιεηςεο ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο. 

Σα  άηνκα απηά αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε γηα δχλακε θαη δφμα, κε απηνπεπνίζεζε, κε 

απηνεθηίκεζε, κε απηαξέζθεηα θαη κε απηνζαπκαζκφ. Οη αξλεηηθέο απηέο ζπκπεξηθνξέο είλαη 

πνιιέο  θαη ζεκαληηθέο θαη νδεγνχλ επηηπρεκέλνπο δηεπζπληέο ζε πιήξε εθηξνρηαζκφ θαη 

απνηπρία. Έηζη νη ζπλήζεηεο ησλ δηεπζπληψλ απηψλ εθθξάδνπλ ηελ ππέξκεηξε θηινδνμία θαη 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο θαη φρη απηέο ηνπ ζρνιείνπ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αδηαθνξνχλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ ηνπο, 

αηζζάλνληαη φηη απηνί πξέπεη λα ηνπο εμππεξεηνχλ θαη ηνπο εθκεηαιιεχνληαη θαη ην 

επηηπγράλνπλ ρεηξαγσγψληαο – ζπκπαξαζχξνληαο ηνπο εκπιεθφκελνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ράξηζκα ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. Σα  άηνκα απηά έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη ηα γλσξίδνπλ 

φια, δελ αθνχλ ηνπο άιινπο, δελ ηνπο αξέζνπλ νη ζπκβνπιέο θαη νη δηαθσλίεο, ζέινπλ 

ζπλεξγάηεο πνπ ιέλε «λαη», ππνηηκνχλ θαη αγλννχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο 

αηέιεηεο ηνπο θαη αηζζάλνληαη αθαηαλίθεηνη, δελ καζαίλνπλ θαη δελ πξνζαξκφδνληαη ( 

Μπνπξαληάο, 2012). 
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5.2 Η δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο  θαη ηα εκπόδηα. 

Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ έρεη  αλαπηχμεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

θαη έρεη μεδηπιψζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηαπηφρξνλα έρεη ζπγθεληξψζεη 

ηα αλαθεξφκελα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δελ ζα ηα βξεη φια ξφδηλα. Όπσο ζε 

φια φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ καο έηζη θαη ε ζπλεξγαζία είλαη κία δχζθνιε ππφζεζε, 

δεδνκέλνπ φηη  ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ έλα πιήζνο δπζθνιηψλ θαη εκπνδίσλ. 

Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα βξεη ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί θαη θαιείηαη λα ιάβεη ηελ 

επηβεβιεκέλε απφθαζε, έρεη εκπφδην ηνλ ρξφλν. Ο ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο 

ζπλεξγαζίαο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ ιχζε βηαζηηθήο απφθαζεο, έρεη λα 

αληηκεησπίζεη ηελ αληίιεςε κεξίδαο ησλ νκνιφγσλ ηνπ  πνπ δελ δέρνληαη ηελ 

ζπλεξγαζία ή είλαη θεηδσινί ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ 

λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο κειινληηθέο ζπλεξγαηηθέο ηάζεηο.  

Γηα λα θαιιηεξγεζεί θαη λα δηαηεξεζεί ε θνπιηνχξα ηεο ζπλεξγαζίαο απαηηείηαη 

πξνζπάζεηα απ’ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην ζρνιείν θαη χπαξμε θαηάιιεισλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ κε βάζε ηηο αμίεο, θηινζνθίεο θαη παξαδνρέο ηνπ. Με 

ηα πεξηζψξηα πνπ αθήλεη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γηα ηε ιήςε 

πξσηνβνπιηψλ κέζα ζην ζρνιείν, είλαη θαηά βάζε ζπγθεληξσηηθφ κε κηα ζηελή 

θηινζνθία γηα ην ξφιν ηεο δηνίθεζεο, πνπ δελ έρεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ εδξαίσζε 

θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο. Δλαπφθεηληαη ινηπφλ ζηνλ εθάζηνηε δηεπζπληή γηα ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα δηαρεηξηζηεί ηνλ ξφιν ηνπ (Γθαξαιέα, 2018). 

5.3 Η δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο  από ηελ νπηηθή γσλία ηνπ δηεπζπληή. 

Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη έλα 

πιήζνο θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ, κε λφκνπο, έγγξαθα, απνθάζεηο θαη εληνιέο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θεληξηθή εθπαηδεπηηθή ζθελή, ρξεζηκεχνληαο πνιιέο θνξέο 

ζαλ γέθπξα θαη ηζνξξνπηζηέο κεηαμχ πθηζηακέλσλ, ηζφβαζκσλ θαη πξντζηακέλσλ.  

Οη αΐηεο θαη αΐηε (2007, 2012) επηζεκαίλνπλ φηη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 

έρνληαο πιήζνο θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ άξα θαη επζπλψλ, πξέπεη λα έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα, ηελ γλψζε, ηελ δεμηφηεηα, ηελ αληίιεςε λα ζπληνλίδεη, λα νινθιεξψλεη φηη 

έρεη αλαιάβεη, λα ειίζζεηαη ζε θξίζηκεο ζπλζήθεο,  λα είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη λα 

πξνάγεη κέζσ ηνπ ζεκαληηθνχ ηνπ ξφινπ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

θαη ηελ δεκηνπξγία ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 
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Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ έρεη  γλψζεηο ελδέρεηαη λα κελ δηαζέηεη 

θαηάιιειε εκπεηξία άζθεζεο δηνίθεζεο θαη λα κελ ιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο 

απνθάζεηο ή έρνληαο θαηάιιειε εκπεηξία ελδέρεηαη λα κελ δηαζέηεη επηθαηξνπνηεκέλεο 

γλψζεηο θαη γη απηφ λα κελ ιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο. ε φπνηα απφ ηηο δχν 

θαηεγνξίεο θαη λα αλήθεη, έρνληαο ζαλ εξγαιείν ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ηελ 

ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί – ην ιηγφηεξν -επαγγεικαηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη λα 

ηνικά θαη λα επηδεηεί ηελ ζπλεξγαζία, ζα κπνξνχζε λα εθκεδελίζεη ηα αξλεηηθά 

ζηνηρεία θαη λα δεκηνπξγήζεη θιίκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. 

ην ειιεληθφ ζρνιείν ε νξγαλσηηθή αλάπηπμε ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή 

θνπιηνχξα θαη ζηελ απφ θνηλνχ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Ζ ζπιινγηθή αληίιεςε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο απνηειεί κηα ζηαζεξή βάζε, πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίδνληαη νη πξνζπάζεηεο ηνπ νξγαληζκνχ γηα νξγαλσηηθή βειηίσζε. Οη ειιεληθέο 

ζρνιηθέο κνλάδεο επηηπγράλνπλ, κέζα ζην ζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, λα ζπληνλίδνπλ αηνκηθέο, νκαδηθέο θαη νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο, 

ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ην δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ φξακα θαη λα αλαπηχμνπλ 

κεραληζκνχο απηνξξχζκηζεο (Πνπιεκέλνπ, 2019). 

Ζ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ είλαη ζέκα ηφζν ηνπ εγέηε φζν θαη ηεο νκάδαο θαη 

θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ δεηνχλ ηε γλψκε θαη ηε 

ζηήξημε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Ζ αίζζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο απνηειεί δηαπξνζσπηθή δεμηφηεηα πνπ νθείιεη λα δηαζέηεη ν δηεπζπληήο. Ζ 

ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα 

ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαθνξψλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο (χξκα, 2017). 

Οη Hopkins, Ainscow & West, (1994) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη « ε 

ζπλαδειθηθή θνπιηνχξα δελ πξνθχπηεη ηπραία νχηε απηφκαηα, αιιά «ρηίδεηαη» θαη 

ζπληεξείηαη κέζσ δνκψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ή ηξνπνπνηνχληαη ελζπλείδεηα εληφο ηνπ 

ζρνιείνπ. Δίλαη ην απνηέιεζκα εζθεκκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε θνηλή 

θαηαλφεζε -ζπρλά δηαηζζεηηθή- ησλ ζπλζεθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εξγαζία 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ», νη δε Hoy & Miskel  (2008) αλαθέξνπλ φηη «πξνυπφζεζε  

γηα κηα επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία απνηειεί ε αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη 

θαιήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ 

ζηφρνπ» 
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Οη Cameron, Dutton & Quinn (2006) εμέθξαζαλ ηελ άπνςή φηη  νη εγέηεο δηνηθνχλ κε 

εξγαιείν ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. Οη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο δηεπθνιχλνπλ  

θαη δεκηνπξγνχλ ηελ εκπηζηνζχλε, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα πεηζζνχλ ηα 

εκπιεθφκελα κέιε. Αλ δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ν δηεπζπληήο 

ειάρηζηα ζα θαηαθέξεη θαη ζα απνηχρεη έζησ λα ραξαθηεξηζζεί σο απνηειεζκαηηθφο. 

Γειαδή ζηελ πξάμε ζην λα επηθνηλσλεί ν δηεπζπληήο απνηειεζκαηηθά, είλαη απηφ πνπ 

ζα ηνπ επηηξαπεί λα αλαγλσξηζηεί σο εγέηεο 

Ο δηεπζπληήο κε ηα αξλεηηθά θαη ζεηηθά ζηνηρεία πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ - πνπ 

είλαη κέζα ζηελ αλζξψπηλε θχζε – κπνξεί θαη είλαη ζε ζέζε λα θέξεη ζε πέξαο ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ιφγν ηεο ζέζεο θαη ηνλ ξφινπ ηνπ πξέπεη λα 

έρεη ηελ ζέιεζε, ηελ ηθαλφηεηα, ην αλάζηεκα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα, λα ζπλεξγάδεηαη, 

λα επηθνηλσλεί, λα είλαη αλνηθηφο λα δέρεηαη θαη λα απνδέρεηαη ηδέεο,  πξνηάζεηο θαη 

θξηηηθέο, λα είλαη δέθηεο θαη απνδέθηεο  βνήζεηαο – αλ ρξεηαζηεί – ζε δχζθνιεο  

θαηαζηάζεηο. 

Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη θαη  πξέπεη λα είλαη «αλνηθηφο» ζηνλ δηάινγν 

κε ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (πθηζηάκελα, νκνηφβαζκα θαη  πξντζηάκελα ζηειέρε), 

λα επηδηψθεη θαη λα ζέιεη ηελ δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξψζεη ην φξακα ηνπ γηα έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν θαη  ηέινο λα είλαη αλά 

πάζα ζηηγκή ζε ζέζε θαη λα δέρεηαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο αληημνφηεηεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Με άλλα λόγια ο διεςθςνηήρ έσονηαρ ηην ικανόηηηα να κυδικοποιεί και να 

κυδικοποιείηαι, να επμηνεύει και να επμηνεύεηαι, να δημιοςπγεί ζςναιζθημαηικό 

κόζμο, να επεκηείνει ηιρ διαπποζυπικέρ ζσέζειρ, να διαμοπθώνει ζσολική κοςληούπα 

– ζεβόμενορ ηιρ ιδιαιηεπόηηηερ ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ ηηρ οποίαρ πποΐζηαηαι, 

καλείηαι να ανηαποκπιθεί ζηην ππόκληζη με ηην ηγεηική ηος θςζιογνυμία, 

παποςζία, ζςμπεπιθοπά και άζκηζη διοίκηζηρ και για ηην απηιόηεπη και 

αποηελεζμαηικόηεπη λειηοςπγία ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ, να καθιεπώζει και να 

εδπαιώζει «εκπαιδεςηικό πολιηιζμό» (®). 
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  ΓΓεεύύηηεεξξεε  ΔΔλλόόηηεεηηαα - ΣΣνν  εεξξεεππλλεεηηηηθθόό  κκέέξξννοο..  

 

      Η Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο – Η Πεξηγξαθή ηεο Μεζνδνινγίαο.  

         

 

ην παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο πνπ ζρεδηάζηεθε ε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε γηα απηήλ, ε παξνπζίαζε θαη ε 

αλάιπζε  ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηέινο παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, 

θαηαιήγνληαο ζε επνηθνδνκεηηθέο πξνηάζεηο, φια θαηαλεκεκέλα ζε θεθάιαηα. 

πγθεθξηκέλα:  

 Αλαιχεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο. 

 Αλαιχεηαη ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο. 

 Γηαηππψλνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. 

 Αλαιχεηαη ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. 

 Αλαιχεηαη ε αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο 

 Αλαιχεηαη ν ηξφπνο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Αλαιχεηαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. 

 Αλαιχεηαη ν ηξφπνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο θαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία.   

 Αλαιχεηαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

 Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κε θαηάξηηζε ζρεηηθνχ πίλαθα 

δηπιήο εηζφδνπ θαη αληίζηνηρνπ ζρεηηθνχ γξαθήκαηνο / ξαβδνγξάκκαηνο αλά 

θαηεγνξία. 

 Παξαηίζεηαη επηκέξνπο ζρεηηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ απνηειεζκάησλ. 

 Καηαγξάθνληαη ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα αλά εξψηεζε θαη  

 Σέινο ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη επνηθνδνκεηηθέο πξνηάζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Διέλε Σζαθηξίδε 
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  66νν
  ΚΚεεθθάάιιααηηνν::  θθννππόόοο  θθααηη  ζζηηόόρρννοο  ηηεεοο  έέξξεεππλλααοο..  

                                

6.1 Δηζαγσγηθά 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη αλαθεξζεί θαη έρεη 

ηεθκεξησζεί βηβιηνγξαθηθά, φηη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ δηεπζπληψλ θαη πξντζηακέλσλ ηνπο 

είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν 

παίδνπλ νη δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο ελφο εθάζηνπ ησλ δηεπζπληψλ.  

Γεδνκέλνπ φκσο φηη πιήζνο δηπισκαηηθψλ εξεπλψλ έρνπλ ζέκα, άιιε πεξί 

επηθνηλσλίαο, άιιε πεξί ζπλεξγαζίαο, άιιε πεξί δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, άιιε πεξί 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, φκσο φιεο αλαθέξνληαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληή, 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ – θεδεκφλσλ, 

αιιά ηαπηφρξνλα φιεο παξαθηλνχλ θαη πξνηξέπνπλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα δίδνληαο ηελ 

ζθπηάιε ζε κειινληηθνχο εξεπλεηέο, δεκηνπξγήζεθε έλα θελφ πνπ νπδέπνηε ή 

ειάρηζηα έρεη γίλεη πξνζέγγηζε θαη είλαη απηφ πνπ ζαλ ζέκα δηαπξαγκαηεχεηαη ε 

παξνχζα εξγαζία θαη μεδηπιψλεηαη ζε ζεσξεηηθφ, βησκαηηθφ θαη εξεπλεηηθφ επίπεδν.  

6.2 θνπόο ηεο έξεπλαο. 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα απνηππσζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηεπζπληέο θαη ηηο 

δηεπζχληξηεο, φισλ ησλ ηχπσλ ησλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  φισλ 

ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ ηεο Μαθεδνλίαο:  

 Σν θαηά πφζν ππάξρεη επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία. 

 Γηα πνηφ ιφγν ππάξρεη επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία. 

 Σν θαηά πφζν ππάξρεη ζπρλή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία.  

 Σν θαηά πφζν ε  επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία απηή είλαη απνηειεζκαηηθή. 

κεηαμχ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ηεξαξρηθά πξντζηακέλσλ ηνπο. 

6.3 ηόρνο ηεο έξεπλαο. 

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα κπνξέζεη - κε ζεκείν αλαθνξάο ηνπο 

δηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηνπο θνξείο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο δηεπζπληέο/ληξηεο θαη κε 

γλψκνλα ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο - λα πξνζεγγίζεη, λα αλαδείμεη θαη λα 

δηεξεπλήζεη: 

 Σν πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ είδνο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. 

 Σηο ηπρφλ δπζθνιίεο θαη αξλεηηθνχο παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηθνηλσλία. 

 Σηο ηπρφλ δπζθνιίεο θαη αξλεηηθνχο παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζπλεξγαζία. 

 Σηο ηπρφλ δπζθνιίεο θαη αξλεηηθνχο παξάγνληεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 
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6.4 Σα  εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο θαη ν ζηφρνο ηεο έξεπλάο, ηέζεθαλ ζηνπο 

δηεπζπληέο θαη δηεπζχληξηεο πξνο δηεξεχλεζε ηα παξαθάησ ηέζζεξα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

 

1
ν
      Δξεπλεηηθό Δξώηεκα:  

Πνηα είλαη ε άπνςε πνπ έρνπλ γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο  κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο δηεπζπληέο/ηξηεο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

2
ν
      Δξεπλεηηθό Δξώηεκα:  

Πνηα είλαη ε ζπρλφηεηα, ηνπο ιφγνπο πνπ επηθνηλσλνχλ θαη πνην είλαη ην είδνο 

ηεο ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο δηεπζπληέο/ηξηεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

 

3
ν
      Δξεπλεηηθό Δξώηεκα:  

ε πνην βαζκφ είλαη επνηθνδνκεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ε επηθνηλσλία θαη ε 

ζπλεξγαζίαο  κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο δηεπζπληέο/ηξηεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

 

4
ν
      Δξεπλεηηθό Δξώηεκα:  

ε πνην βαζκφ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ επνηθνδνκεηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο δηεπζπληέο/ηξηεο 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

Με ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ππήξρε ε επηδίσμε λα δηεξεπλεζνχλ νη πξαθηηθέο 

θαη φρη κφλν, ηεο ζπρλφηεηαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ πηνζεηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ιήςεο απνθάζεσλ.  

 Δηδηθφηεξα δηεξεπλψληαη ζέκαηα φπσο  ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ε αλάπηπμε 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, νη θηιηθέο, θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο θαη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε ππεξεζηαθή ζπκπεξηθνξά, ε ζπνπδαηφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ε ηθαλνπνίεζε ιφγσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο. θαζψο θαη ηα ζέκαηα ζπλεξγαζίαο θαη  επηθνηλσλίαο. 
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  77νν
  ΚΚεεθθάάιιααηηνν::  ΗΗ  εεξξεεππλλεεηηηηθθήή  δδηηααδδηηθθααζζίίαα    

                                

7.1 Ο ηξόπνο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

ηελ εξγαζία απηή επηιέρζεθε  σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ε πνζνηηθή έξεπλα, κε 

δεδνκέλα ηηο απαληήζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην 

(ηεο Google Form ), φπνπ θιήζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη θαηφπηλ εηδηθήο αηνκηθήο 

ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο, λα ζπκπιεξψζνπλ αλψλπκα νη δηεπζπληέο  φισλ ησλ ηχπσλ 

ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο, απφ ηνλ 

Απξίιην έσο ηνλ Μάτν ηνπ 2019.  

Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία, δηαηχπσζε θαη δνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ψζηε λα είλαη εμ ίζνπ θαηαλνεηφ, αιιά θαη ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αζηνρίεο. 

ηελ εξγαζία επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιφγην, έρνληαο γλψζε ηνπ γεγνλφηνο φηη: 

Αθελφο ηνπ πιήζνπο  ησλ ζεηηθψλ παξαγφλησλ, ζχκθσλα κε ηνπο Cohen et.al.,(2007) 

πνπ ην θάλνπλ αμηόπηζην εξγαιείν, όπσο όηη:  

1. Δίλαη εύρξεζην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ( θπζηθή απνπζία εξεπλεηή ). 

2. Δίλαη νηθνλνκηθό εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ.  

3. Δίλαη εύθνινο θαη γξήγνξνο ηξόπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ.  

4. Δίλαη εύθνινο θαη γξήγνξνο ηξόπνο θσδηθνπνίεζεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ.  

5. Δίλαη εύθνινο θαη γξήγνξνο ηξόπνο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 

6. Παξέρεη αλσλπκία ηνπ δείγκαηνο. 

7. Παξέρεη εηιηθξίλεηα απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. 

8. Τν δείγκα, ζε αηνκηθό επίπεδν,  έρεη ην ίδην ζεκείν αλαθνξάο θαη 

Αθεηέξνπ έρνληαο γλψζε θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ, ζχκθσλα κε ηνπο Cohen et.al., 

(2007) πνπ ελδέρεηαη λα ην θάλνπλ αλαμηόπηζην εξγαιείν, όπσο:  

1. Η απνπζία ηνπ εξεπλεηή από ηελ δηαδηθαζία (απνπζία δηεπθξηλίζεσλ). 

2. Τν δείγκα, ζε αηνκηθό επίπεδν, λα αλαθέξεηαη  ζε απηό πνπ πηζηεύεη όηη ζα  έπξεπε 

λα είλαη πξαγκαηηθό θαη όρη ζην πξαγκαηηθό (κείσζε εγθπξόηεηαο  απαληήζεσλ). 

3. Τν δείγκα, ζε αηνκηθό επίπεδν, λα έρεη θίλεηξν ζπκκεηνρήο αδηεπθξίληζην (κείσζε 

εγθπξόηεηαο απαληήζεσλ). 

4. Τν δείγκα, ζε αηνκηθό επίπεδν, λα κε ζπκπιεξώζεη-ελδερνκέλσο-ην 

εξσηεκαηνιόγην (έιιεηςε αληηπξνζσπεπηηθόηεηαο).  
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Καη απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνλ ( Βάκβνπθα, 1998 ), νη παξάγνληεο πνπ 

επεξέαζαλ ηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  ήηαλ ν ζπληάθηεο ηνπ θαη ην 

δείγκα πνπ επηιέρζεθε γηα λα ζπκκεηάζρεη.  .  

Καη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνινγίνπ σο 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη επεηδή απεπζπλζήθακε ζε αξθεηά κεγάιν δείγκα, κπνξέζακε 

λα γεληθεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ ( Creswell, 2011 ) - όπνπ 

επηζεκαίλεηαη όηη κπνξνύλ λα γεληθεπζνύλ ηα απνηειέζκαηα από έλα πνιππιεζέο δείγκα.  

7.2 Ο ηξόπνο θαηαζθεπήο ηνπ εξσηεκαηνιόγηνπ. 

Με απηφ ην ζθεπηηθφ θαηαζθεπάζζεθαλ θαηάιιειεο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, 

πνπ αθελφο νδήγεζαλ ζε πεξηζζόηεξν αθξηβή θαη ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

ζύκθσλα κε ηνλ Javeau, (2000) θαη αθεηέξνπ ειήθζεζαλ ζαθείο απαληήζεηο κε επρέξεηα 

ζηελ θαηαρώξεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη αθξίβεηα ζηελ αλάιπζε θαη εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ            ( Cohen & Manion, 1994 ). 

Γηα ηελ δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απαληήζεσλ - εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα – έρεη επηιεγεί σο πιένλ αθξηβήο ε πεληάβαζκε  θιίκαθα  Likert - δεδνκέλνπ όηη 

θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηείην λα πξνζδηνξηζζεί κε 

πιήξε αθξίβεηα, κε πιήξε ζαθήλεηα θαη κε πιήξε ζπληνκία ην πξνο αμηνιόγεζε 

αληηθείκελν, όπνπ απηό ζεσξείην απαξαίηεην (Βάκβνπθαο, 2000). 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλέπεηα ζηνλ ηξφπν δνκήο ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ, νη εξσηήζεηο δηαηξέζεθαλ ζε δχν νκάδεο,  φπνπ ζηελ πξψηε  νκάδα 

έγηλε θαηαγξαθή ησλ  εξσηήζεσλ πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη γεληθήο θχζεσο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ην είδνο ηνπ δείγκαηνο θαη ζηελ 

δεχηεξε νκάδα έγηλε θαηαγξαθή ησλ εξσηήζεσλ εηδηθνχ ηχπνπ θαη θαηεγνξίαο πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ζπλεξγαζία.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνέθπςε ην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην, φπνπ θιήζεθαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο: 
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  88νν
  ΚΚεεθθάάιιααηηνν::  ΗΗ  εεξξεεππλλεεηηηηθθήή  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  --  ΓΓεεκκννγγξξααθθηηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα..      

                                

8.1 Ο ηξόπνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο - Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία.   

Πξνηνχ αθφκα μεθηλήζεη ε θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έπξεπε λα 

πξνζδηνξηζζνύλ ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ 

ζα ζπλέβαιαλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο (Creswell, 2011). 

Σν δείγκα πνπ επηιέρζεθε, ήηαλ ππννκάδα ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ - νη 

δηεπζπληέο/ληξηεο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Μαθεδνλίαο - θαη γηα λα γεληθεπζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ην δείγκα ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επηιέρζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα, ζην 

ζπγθεθξηκέλν δείγκα ήηαλ απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ Μάτν 2019 θαη απηφ γηαηί 

ζεσξήζεθε φηη έπξεπε λα επηιεγεί απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νη δηεπζπληέο δελ 

βξίζθνληαη ζε « ππέξκεηξε ππεξεζηαθή θφξηηζε » θαη κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα, 

πξηλ μεθηλήζνπλ νη   ππνρξεψζεηο θαη δηαδηθαζίεο ελφςεη ηεο ιήμεο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο. 

Δπεηδή  ζχκθσλα κε ηνλ  Creswell, (2011  είλαη θαιό λα αμηνπνηείηαη όζν ην 

δπλαηόλ κεγαιύηεξν δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ γηαηί κε απηό ηνλ ηξόπν πεξηνξίδεηαη ην 

ζθάικα δεηγκαηνιεςίαο, επέιεμα λα απεπζπλζψ ζηνπο 743 δηεπζπληέο/ληξηεο, ησλ 743 

φισλ ησλ ηχπσλ ζρνιείσλ, ησλ 13 δηεπζχλζεσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

12 πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ, ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Μαθεδνλίαο. 

8.2 Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ 

πλνιηθά ζηάιζεθαλ 743 αηνκηθέο ειεθηξνληθέο πξνζθιήζεηο ζηνπο 743 

δηεπζπληέο/ηξηεο (θάλνληαο ρξήζε ηεο ζρεηηθήο δπλαηφηεηαο ηνπ Microsoft Office Outllook 

2007 ), πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Εεηήζεθε απφ ηνπο δηεπζπληέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Μαθεδνλίαο, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ - θιίκαθαο ηχπνπ 

Likert 5 ζεκείσλ, κε ηελ αληηζηνίρηζε: 5Πάξα πνιχ, 4Πνιχ, 3Αξθεηά, 2Λίγν θαη   

1Καζφινπ, δίδνληαο θαη  απηφλ ηνλ ηξφπν απαληήζεηο ζην:  

1. Καηά πφζν ζεσξείηαη -ελ γέλεη- ζπνπδαία ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γληή Γ.Γ.Δ & Καηά πφζν 

ζεσξνχλ ζπνπδαία ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ηνλ Γληή Γ.Γ.Δ.  

2. Καηά πφζν ζεσξείηαη - ελ γέλεη - απνηειεζκαηηθή ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γληή Γ.Γ.Δ & Καηά 

πφζν ζεσξνχλ απνηειεζκαηηθή ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ηνλ Γληή Γ.Γ.Δ.  

3. Καηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ηνλ Γληή Γ.Γ.Δ.  

4. Καηά πφζν ζπρλά επηθνηλσλεί ν Γηεπζπληήο Γ.Γ.Δ καδί ηνπο & Καηά πφζν ζπρλά 

επηθνηλσλνχλ κε ηνλ Γληή Γ.Γ.Δ.  



ειίδα 54 απφ 200 

 

5. Καηά πφζν ζπρλά ζπλεξγάδεηαη ν Γληήο Γ.Γ.Δ καδί ηνπο & Καηά πφζν ζπρλά 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Γληή Γ.Γ.Δ. 

6. Καηά πφζν ην ζεζκηθφ πιαίζην δίλεη δπλαηφηεηα γηα ακθίδξνκε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γληή 

Γ.Γ.Δ. 

7. Με πνηφλ ζα ζπλεξγαδφηαλ πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 

ρνιηθήο Μνλάδαο. 

8. Καηά πφζν ζεσξείηαη - ελ γέλεη - ζπνπδαία ε ζπλεξγαζία & Καηά πφζν ζεσξνχλ ζπνπδαία 

ηελ ζπλεξγαζία. 

9. Καηά πφζν ζεσξείηαη-ελ γέλεη- απνηειεζκαηηθή ε ζπλεξγαζία & Καηά πφζν ζεσξνχλ 

απνηειεζκαηηθή ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ. 

10. Καηά πφζν δίδεηαη έκθαζε ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία  

11. Καηά πφζν επεξεάδνπλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο  

12. Καηά πφζν νη θηιηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζρέζεηο δπζρεξαίλνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ 

13. Πνηα ζέκαηα απνηεινχλ ιφγν ζπλεξγαζίαο / επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο 

 

Διήθζεζαλ 154 απαληήζεηο, ειέγρζεθαλ γηα ηπρφλ ιάζε, παξαιείςεηο θαη θελά θαη φιεο νη 

απαληήζεηο θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ 

επεμεξγαζία ηνπο ρξεζηκνπνηήζακε: 

 Σν ζηαηηζηηθφ παθέην εθαξκνγψλ γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο S.P.S.S  ( Statistical 

Package for Social Sciences - Version 24.00 ). 

 Γηα  ηα γξαθήκαηα πξνηηκήζεθε - αληί ηνπ αλσηέξσ παθέηνπ - ην πξφγξακκα Microsoft 

Office Excel, γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη αξηηφηεξε « απφδνζε » ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Γηα ηνλ ηζρπξηζκφ φηη έρνπκε θαλνληθή θαηαλνκή, ιάβακε ππφςε ην θεληξηθφ νξηαθφ 

ζεψξεκα ηεο Θεσξίαο Πηζαλνηήησλ θαη ηεο ηαηηζηηθήο
1
 ( Abraham De Moivre, 1733 θαη 

Laplace1812 ). 

 Γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ αθνινπζήζεθε ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή κέζσ  

 Πηλάθσλ δηπιήο εηζφδνπ ( ζπρλνηήησλ ). 

 Γξαθεκάησλ ( ξαβδνγξάκκαηα ). 

 Υξήζε ησλ  ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ:   

 Ο αξηζκεηηθφο κέζνο ή Μέζε ηηκή - Mean  (  σο  κέζε ηηκή ελφο ζπλφινπ n παξαηεξήζεσλ 

νξίδεηαη  ην άζξνηζκα ησλ παξαηεξήζεσλ δηά ηνπ πιήζνπο ησλ παξαηεξήζεσλ ). 

 Ζ ηππηθή απφθιηζε - Std. Deviation (  ην κέηξα πνζνηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο 

ησλ ηηκψλ κηαο κεηαβιεηήο γχξσ απφ ηελ θεληξηθή ηηκή ηνπο ).  

 

 

                                                           
1
  Αλ από έλαλ πιεζπζκό πνπ αθνινπζεί νπνηαδήπνηε θαηαλνκή κε κέζε ηηκή κ θαη δηαζπνξά ζ

2
 , 

επηιέμνπκε ηπραία δείγκαηα κεγέζνπο n θαη ππνινγίζνπκε ηνπο κέζνπο όξνπο ηνπο, ηόηε γηα κεγάια n             

( ζεσξεηηθά n → ∞ ) ε θαηαλνκή απηώλ ησλ κέζσλ (ησλ δεηγκαηηθώλ) είλαη θαηά πξνζέγγηζε θαλνληθή 

θαηαλνκή κε κέζε ηηκή επίζεο κ θαη δηαζπνξά ζ
2
/ n. 
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  99νν
  ΚΚεεθθάάιιααηηνν::  ηηααηηηηζζηηηηθθήή  επεμεξγαζία απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  

 
9.1 Επεξεργαςία των δημογραφικών ςτοιχείων τησ έρευνασ. 
 

11
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο  ηηααηηηηζζηηηηθθήήοο 

ααλλάά  θθααηηεεγγννξξίίαα  θθύύιινν 

 Άλδξαο Γπλαίθα 

N 
Valid 101 53 

Missing 0 0 
 

  11
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο   ππρρλλννηηήήηησσλλ                

  ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  θθύύιιννππ 

  

πρλόηεηα Πνζνζηό Έγθπξν 

πνζνζηό 

αλά  

θαηεγνξία 

κεηαβιεηήο 

αλά   

θαηεγνξία 

κεηαβιεηήο 

αλά  

θαηεγνξία 

κεηαβιεηήο 

Μεηαβιεηή 

Άλδξαο 101    65,6%   65,6% 

Γπλαίθα 53    34,4%   34,4% 

χλνιν 154 100,0% 100,0% 
 

11
νν
  ΓΓξξάάθθεεκκαα  ππρρλλννηηήήηησσλλ 

 

  

 

 

Άλδξαο

65,6%

Γπλαίθα

34,4%
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22
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο  ηηααηηηηζζηηηηθθήήοο 

ααλλάά  θθααηηεεγγννξξίίαα  ννηηθθννγγεελλεεηηααθθήήοο  θθααηηάάζζηηααζζεεοο 

 Άγακνο Έγγακνο 

N 
Valid 16 138 

Missing 0 0 

 

22
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο   ππρρλλννηηήήηησσλλ                

  ααλλάά  θθααηηεεγγννξξίίαα  ννηηθθννγγεελλεεηηααθθήήοο  θθααηηάάζζηηααζζεεοο  

  

πρλόηεηα Πνζνζηό Έγθπξν 

πνζνζηό 
αλά  θαηεγνξία 

κεηαβιεηήο 

αλά   

θαηεγνξία 

κεηαβιεηήο 

αλά  

θαηεγνξία 

κεηαβιεηήο πρλόηεηα Πνζνζηό Έγθπξν 

πνζνζηό 

Valid 

Άγακνο 16 10,4% 10,4% 

Έγγακνο 138 89,6% 89,6% 

ύλνιν 154 100,0% 100,0% 
 

22
νν
  ΓΓξξάάθθεεκκαα  ππρρλλννηηήήηησσλλ    

ααλλάά  θθααηηεεγγννξξίίαα  ννηηθθννγγεελλεεηηααθθήήοο  θθααηηάάζζηηααζζεεοο  

  

 

 

 

10,40%

89,60%



ειίδα 57 απφ 200 

 

 

 

 

 

35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64

0,65% 20,13% 42,21% 2,60%1,95% 17,53% 14,94% 0,00%

  33
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο   ππρρλλννηηήήηησσλλ                

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  εειιηηθθηηααθθήήοο  ννκκάάδδααοο  θθααηη  θθύύιιννππ  

  
Άλδξεο  Γπλαίθεο  

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία κεηαβιεηήο 

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία κεηαβιεηήο 

 

[ 35 – 44 ] 0,65% 1,95% 

[ 45 – 54 ] 20,13% 17,53% 

[ 55 – 64 ] 42,21% 14,94% 

     > 64 2,60% 0,00% 

χλνιν 65,58% 34,42% 

33
νν
  ΓΓξξάάθθεεκκαα  ππρρλλννηηήήηησσλλ    

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  εειιηηθθηηααθθήήοο  ννκκάάδδααοο  θθααηη  θθύύιιννππ  
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44
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο   ππρρλλννηηήήηησσλλ                

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  εεηηδδηηθθόόηηεεηηααοο  θθααηη  θθύύιιννππ  

  Άλδξεο  Γπλαίθεο  

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία 
κεηαβιεηήο 

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία 
κεηαβιεηήο 

 

1.  Αγγιηθήο Φηινινγίαο 0,00% 3,90% 

2.  Γαιιηθήο Φηινινγίαο 0,00% 2,60% 

3.  Γεξκαληθήο Φηινινγίαο 0,00% 1,95% 

4.  Γεσιφγνο 1,30% 0,65% 

5.  Γεσπφλνο 0,00% 0,65% 

6.  Ζιεθηξνιφγνο 3,25% 0,00% 

7.  Ζιεθηξνληθφο 1,30% 0,00% 

8.  Θενιφγνο 1,95% 1,95% 

9.  Καιιηηερληθψλ 0,00% 0,65% 

10.  Κνηλσληνιφγνο 0,65% 3,90% 

11.  Μαζεκαηηθφο 11,69% 1,95% 

12.  Μεραλνιφγνο 4,55% 0,00% 

13.  Μνπζηθφο 0,65% 0,65% 

14.  Οηθνλνκνιφγνο 2,60% 0,65% 

15.  Πιεξνθνξηθφο 5,84% 1,30% 

16.  Πνιηηηθφο Μεραληθφο 0,65% 0,65% 

17.  Φηιφινγνο 7,79% 8,44% 

18.  Φπζηθήο Αγσγήο 14,94% 3,90% 

19.  Φπζηθφο 5,19% 0,00% 

20.  Υεκηθφο 3,25% 0,00% 

21.  Φπρνιφγνο 0,00% 0,65% 

χλνιν 65,58% 34,42% 
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0,00%

0,00%

0,00%

1,30%

0,00%

3,25%

1,30%

1,95%

0,00%

0,65%

11,69%

4,55%

0,65%

2,60%

5,84%

0,65%

7,79%

14,94%

5,19%

3,25%

0,00%

3,90%

2,60%

1,95%

0,65%

0,65%

0,00%

0,00%

1,95%

0,65%

3,90%

1,95%

0,00%

0,65%

0,65%

1,30%

0,65%

8,44%

3,90%

0,00%

0,00%

0,65%

Αγγιηθήο Φηινινγίαο

Γαιιηθήο Φηινινγίαο

Γεξκαληθήο …

Γεσιόγνο

Γεσπόλνο

Ηιεθηξνιόγνο

Ηιεθηξνληθόο

Θενιόγνο

Καιιηηερληθώλ

Κνηλσληνιόγνο

Μαζεκαηηθόο

Μεραλνιόγνο

Μνπζηθόο

Οηθνλνκνιόγνο

Πιεξνθνξηθόο

Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Φηιόινγνο

Φπζηθήο Αγσγήο

Φπζηθόο

Υεκηθόο

Φπρνιόγνο

44
νν
  ΓΓξξάάθθεεκκαα   ππρρλλννηηήήηησσλλ    

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  εεηηδδηηθθόόηηεεηηααοο  θθααηη  θθύύιιννππ  
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55
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο   ππρρλλννηηήήηησσλλ                

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  ΜΜεεηηααππννππδδώώλλ  θθααηη  θθύύιιννππ  

  
Aλδξεο  Γπλαίθεο  

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία 
κεηαβιεηήο 

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία 
κεηαβιεηήο 

 

Καζφινπ 16,23% 3,25% 

Πηπρίν 2ν 5,19% 1,95% 

1o Μεηαπηπρηαθφ 25,97% 16,88% 

1ν Μεηαπηπρηαθφ & 

2ν Μεηαπηπρηαθφ 
5,19% 1,30% 

2o Πηπρίν &  

1o Μεηαπηπρηαθφ 
7,14% 2,60% 

2o Πηπρίν &  

1o Μεηαπηπρηαθφ &  

2o Μεηαπηπρηαθφ 

2,60% 1,30% 

      Γηδαθηνξηθφ 1,30% 2,60% 

1ν Μεηαπηπρηαθφ      

      Γηδαθηνξηθφ 
0,00% 1,95% 

2o Πηπρίν &  

1o Μεηαπηπρηαθφ &  

      Γηδαθηνξηθφ 

0,65% 0,65% 

1o Μεηαπηπρηαθφ &  

2o Μεηαπηπρηαθφ &   

      Γηδαθηνξηθφ 

1,30% 0,65% 

2o Πηπρίν &  

1o Μεηαπηπρηαθφ &  

2o Μεηαπηπρηαθφ &  

     Γηδαθηνξηθφ 

0,00% 1,30% 

     χλνιν 65,58% 34,42% 
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2o Πηπρίν & 1o & 2o 

Μεηαπηπρηαθό & Γηδαθηνξηθό

1o Μεηαπηπρηαθό & 2o 

Μεηαπηπρηαθό & Γηδαθηνξηθό

2o Πηπρίν & 1o 

Μεηαπηπρηαθό  Γηδαθηνξηθό

1ν Μεηαπηπρηαθό & 

Γηδαθηνξηθό

Γηδαθηνξηθό

2o Πηπρίν & 1o 

Μεηαπηπρηαθό & 2o 

Μεηαπηπρηαθό

1ν Μεηαπηπρηαθό & 2ν 

Μεηαπηπρηαθό

2o Πηπρίν & 1o 

Μεηαπηπρηαθό

1o Μεηαπηπρηαθό

Πηπρίν 2ν

Καζόινπ

0,00%

1,30%

0,65%

0,00%

1,30%

2,60%

5,19%

7,14%

25,97%

5,19%

11,69%

1,30%

0,65%

0,65%

1,95%

2,60%

1,30%

1,30%

2,60%

16,88%

1,95%

7,79%

55
νν
  ΓΓξξάάθθεεκκαα   ππρρλλννηηήήηησσλλ    

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  ΜΜεεηηααππννππδδώώλλ  θθααηη  θθύύιιννππ  
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66
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο   ππρρλλννηηήήηησσλλ                

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  γγλλώώζζεεσσλλ  θθααηη  θθύύιιννππ  

  Aλδξεο  Γπλαίθεο  

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία 
κεηαβιεηήο 

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία 
κεηαβιεηήο 

 

1ε Ξέλε γιψζζα 4,55% 2,60% 

1ε Ξέλε γιψζζα 

Α΄ Δπίπεδν ΣΠΔ 
15,58% 8,44% 

1ε Ξέλε γιψζζα, 

2ε Ξέλε γιψζζα  

Α΄ Δπίπεδν ΣΠΔ 

6,49% 3,90% 

1ε Ξέλε γιψζζα,  

Α΄ Δπίπεδν ΣΠΔ  

Β΄ Δπίπεδν ΣΠΔ 
19,48% 9,74% 

Α΄ Δπίπεδν ΣΠΔ 5,84% 3,25% 

Α΄ Δπίπεδν ΣΠΔ  

Β΄ Δπίπεδν ΣΠΔ 
2,60% 1,95% 

1ε Ξέλε γιψζζα,  

2ε Ξέλε γιψζζα,  

Α΄ Δπίπεδν ΣΠΔ  

Β΄ Δπίπεδν ΣΠΔ 

11,04% 4,55% 

χλνιν 65,58% 34,42% 
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1ε Ξέλε γιψζζα

1ε Ξέλε γιψζζα, Α΄ Δπίπεδν ΣΠΔ

1ε Ξέλε γιψζζα, 2ε Ξέλε γιψζζα, Α΄ Δπίπεδν ΣΠΔ

1ε Ξέλε γιψζζα, Α΄ Δπίπεδν ΣΠΔ, Β΄ Δπίπεδν ΣΠΔ

Α΄ Δπίπεδν ΣΠΔ

Α΄ Δπίπεδν ΣΠΔ, Β΄ Δπίπεδν ΣΠΔ

1ε Ξέλε γιψζζα, 2ε Ξέλε γιψζζα, Α΄ Δπίπεδν ΣΠΔ, Β΄ 

Δπίπεδν ΣΠΔ

4,55%

15,58%

6,49%

19,48%

5,84%

2,60%

11,04%

2,60%

8,44%

3,90%

9,74%

3,25%

1,95%

4,55%

66
νν
  ΓΓξξάάθθεεκκαα   ππρρλλννηηήήηησσλλ    

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  γγλλώώζζεεσσλλ  θθααηη  θθύύιιννππ    
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77
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο   ππρρλλννηηήήηησσλλ                

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  εεππηηκκννξξθθώώζζεεσσλλ  θθααηη  θθύύιιννππ  

  Aλδξεο  Γπλαίθεο  

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία 
κεηαβιεηήο 

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία κεηαβιεηήο 

 

Θέκαηα άιινπ 

ελδηαθέξνληνο 
1,30% 0,65% 

Θέκαηα Γηνίθεζεο 3,25% 1,95% 

Θέκαηα Γηνίθεζεο 

& 

Θέκαηα άιινπ 

ελδηαθέξνληνο 

1,95% 0,65% 

Θέκαηα Γηνίθεζεο 

& 

Θέκαηα Δηδηθφηεηαο 

11,69% 1,95% 

Θέκαηα Γηνίθεζεο  

& 

Θέκαηα άιινπ 

ελδηαθέξνληνο 

& 

Θέκαηα Δηδηθφηεηαο 

35,71% 20,78% 

Θέκαηα Δηδηθφηεηαο 5,19% 4,55% 

Θέκαηα Δηδηθφηεηαο  

& 

Θέκαηα άιινπ 

ελδηαθέξνληνο 

6,49% 3,90% 

χλνιν 65,58% 34,42% 



ειίδα 65 απφ 200 

 

77
νν
  ΓΓξξάάθθεεκκαα   ππρρλλννηηήήηησσλλ    

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  εεππηηκκννξξθθώώζζεεσσλλ  θθααηη  θθύύιιννππ  

 

Θέκαηα άιινπ ελδηαθέξνληνο

Θέκαηα Γηνίθεζεο

Θέκαηα Γηνίθεζεο & Θέκαηα άιινπ 

ελδηαθέξνληνο

Θέκαηα Γηνίθεζεο & Θέκαηα Δηδηθφηεηαο

Θέκαηα Γηνίθεζεο & Θέκαηα Δηδηθφηεηαο & 

Θέκαηα άιινπ ελδηαθέξνληνο

Θέκαηα Δηδηθφηεηαο

Θέκαηα Δηδηθφηεηαο & Θέκαηα άιινπ 

ελδηαθέξνληνο

1,30%

3,25%

1,95%

11,69%

35,71%

5,19%

6,49%

0,65%

1,95%

0,65%

1,95%

20,78%

4,55%

3,90%



ειίδα 66 απφ 200 

 

 

 

88
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο   ππρρλλννηηήήηησσλλ                

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  θθννξξέέαα  εεππηηκκννξξθθώώζζεεσσλλ  θθααηη  θθύύιιννππ  

  Άλδξεο  Γπλαίθεο  

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία 
κεηαβιεηήο 

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία 
κεηαβιεηήο 

 

Άιινο Γεκφζηνο Φνξέαο 3,90% 3,25% 

Άιινο Γεκφζηνο Φνξέαο  

& 

Ηδησηηθφο Φνξέαο 

1,30% 0,00% 

Ηδησηηθφο Φνξέαο 0,00% 0,65% 

Τπνπξγείν Παηδείαο 11,04% 3,25% 

Τπνπξγείν Παηδείαο 

& 

Άιινο Γεκφζηνο Φνξέαο 
31,82% 14,29% 

Τπνπξγείν Παηδείαο 

& 

Άιινο Γεκφζηνο Φνξέαο 

& 

Ηδησηηθφο Φνξέαο 

13,64% 12,34% 

Τπνπξγείν Παηδείαο 

& 

Ηδησηηθφο Φνξέαο 

3,90% 0,65% 

χλνιν 65,58% 34,42% 



ειίδα 67 απφ 200 

 

88
νν
  ΓΓξξάάθθεεκκαα  ππρρλλννηηήήηησσλλ    

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  θθννξξέέαα  εεππηηκκννξξθθώώζζεεσσλλ  θθααηη  θθύύιιννππ  

 

Θέκαηα άιινπ 

ελδηαθέξνληνο

Θέκαηα Γηνίθεζεο

Θέκαηα Γηνίθεζεο & 

Θέκαηα άιινπ 

ελδηαθέξνληνο

Θέκαηα Γηνίθεζεο & 

Θέκαηα Δηδηθόηεηαο

Θέκαηα Γηνίθεζεο & 

Θέκαηα Δηδηθόηεηαο & 

Θέκαηα άιινπ 

ελδηαθέξνληνο

Θέκαηα Δηδηθόηεηαο

Θέκαηα Δηδηθόηεηαο & 

Θέκαηα άιινπ 

ελδηαθέξνληνο

1,30%

3,25%

1,95%

11,69%

35,71%

5,19%

6,49%

0,65%

1,95%

0,65%

1,95%

20,78%

4,55%

3,90%



ειίδα 68 απφ 200 

 

99
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο  ππρρλλννηηήήηησσλλ    

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  ρρξξόόλλσσλλ  ζζεεηηεείίααοο  σσοο  ΓΓηηεεππζζππλληηήήοο  

Υξφληα 

Θεηείαο  

Άλδξαο Γπλαίθα Άλδξαο Γπλαίθα Άλδξαο Γπλαίθα Άλδξαο Γπλαίθα 

[ 01 -  04 ] [ 01 -  04 ] [ 05 -  08 ] [ 05 -  08 ] [ 09 -  12 ] [ 09 -  12 ] [ 13 -  16 ] [ 13 -  16 ] 

Γηεπζπληή 
ζε 
Γπκλάζην 

27,27% 18,18% 7,14% 3,90% 3,90% 3,25% 2,60% 0,65% 

Γηεπζπληή 
ζε Γεληθφ 
Λχθεην 

13,64% 5,19% 11,69% 4,55% 3,90% 0,00% 1,30% 0,65% 

Γηεπζπληή 
ζε ΔΠΑ.Λ 7,14% 0,65% 1,95% 0,00% 3,25% 0,00% 0,65% 0,00% 

Γηεπζπληή 
ζε  .Γ.Δ 1,30% 1,95% 1,30% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

χλνιν 49,35% 25,97% 22,08% 9,09% 11,04% 3,25% 4,55% 1,30% 

 

99
νν
  ΓΓξξάάθθεεκκαα  ππρρλλννηηήήηησσλλ    

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  ρρξξόόλλσσλλ  ζζεεηηεείίααοο  σσοο  ΓΓηηεεππζζππλληηήήοο  

 

 

[ 01 - 04 ]

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

[ 13 - 16 ]

27,27%

18,18%

7,14%

3,90%

3,90%

3,25%

2,60%

0,65%

13,64%

5,19%

11,69%

4,55%

3,90%

0,00%

1,30%

0,65%

7,14%

0,65%

1,95%

0,00%

3,25%

0,00%

0,65%

0,00%

1,30%

1,95%

1,30%

0,65%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



ειίδα 69 απφ 200 

 

 

Καζφινπ

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

24,68%

27,27%

7,14%

3,90%

2,60%

8,44%

18,18%

3,90%

3,25%

0,65%

1100
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο   ππρρλλννηηήήηησσλλ                

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  ζζεεηηεείίααοο  σσοο  ΓΓηηεεππζζππλληηήήοο  ΓΓππκκλλααζζίίννππ  θθααηη  θθύύιιννππ  

  Άλδξεο  Γπλαίθεο  

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία κεηαβιεηήο 

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία κεηαβιεηήο 

 

Καζφινπ 24,68% 8,44% 

[  1 -   4 ] 27,27% 18,18% 

[  5 -   8 ] 7,14% 3,90% 

[  9 - 12 ] 3,90% 3,25% 

[13 - 16 ] 2,60% 0,65% 

χλνιν 65,58% 34,42% 

1100
νν
  ΓΓξξάάθθεεκκαα  ππρρλλννηηήήηησσλλ    

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  ζζεεηηεείίααοο  σσοο  ΓΓηηεεππζζππλληηήήοο  ΓΓππκκλλααζζίίννππ  θθααηη  θθύύιιννππ  



ειίδα 70 απφ 200 

 

 

1111
νν
  ΓΓξξάάθθεεκκαα  ππρρλλννηηήήηησσλλ    

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  ζζεεηηεείίααοο  σσοο  ΓΓηηεεππζζππλληηήήοο  ΛΛππθθεείίννππ  θθααηη  θθύύιιννππ  

 

Καζόινπ

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

35,06%

13,64%

11,69%

3,90%

1,30%

24,03%

5,19%

4,55%

0,00%

0,65%

1111
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο   ππρρλλννηηήήηησσλλ                

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  ζζεεηηεείίααοο  σσοο  ΓΓηηεεππζζππλληηήήοο  ΛΛππθθεείίννππ  θθααηη  θθύύιιννππ  

  Άλδξεο  Γπλαίθεο  

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία 
κεηαβιεηήο 

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία 
κεηαβιεηήο 

 

Καζφινπ 35,06% 24,03% 

[  1 -   4 ] 13,64% 5,19% 

[  5 -   8 ] 11,69% 4,55% 

[  9 - 12 ] 3,90% 0,00% 

[13 - 16 ] 1,30% 0,65% 

         χλνιν 65,58% 34,42% 



ειίδα 71 απφ 200 

 

 

1122
νν
  ΓΓξξάάθθεεκκαα  ππρρλλννηηήήηησσλλ    

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  ζζεεηηεείίααοο  σσοο  ΓΓηηεεππζζππλληηήήοο  ΔΔΠΠΑΑ..ΛΛ  θθααηη  θθύύιιννππ  

 
 

 

 

Καζόινπ

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

52,60%

7,14%

1,95%

3,25%

0,65%

33,77%

0,65%

0,00%

0,00%

0,00%

1122
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο   ππρρλλννηηήήηησσλλ                

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  ζζεεηηεείίααοο  σσοο  ΓΓηηεεππζζππλληηήήοο    ΔΔΠΠΑΑ..ΛΛ  θθααηη  θθύύιιννππ  

  Άλδξεο  Γπλαίθεο  

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία 
κεηαβιεηήο 

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία 
κεηαβιεηήο 

 

Καζφινπ 52,60% 33,77% 

[  1 -   4 ] 7,14% 0,65% 

[  5 -   8 ] 1,95% 0,00% 

[  9 - 12 ] 3,25% 0,00% 

[13 - 16 ] 0,65% 0,00% 

χλνιν 65,58% 34,42% 



ειίδα 72 απφ 200 

 

 

1133
νν
  ΓΓξξάάθθεεκκαα  ππρρλλννηηήήηησσλλ    

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  ζζεεηηεείίααοο  σσοο  ΓΓηηεεππζζππλληηήήοο  ..ΓΓ..ΔΔ  θθααηη  θθύύιιννππ  

 

Καζόινπ

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

62,99%

1,30%

1,30%

0,00%

0,00%

31,82%

1,95%

0,65%

0,00%

0,00%

1133
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο   ππρρλλννηηήήηησσλλ                

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  ζζεεηηεείίααοο  σσοο  ΓΓηηεεππζζππλληηήήοο  ..ΓΓ..ΔΔ  θθααηη  θθύύιιννππ  

  
Άλδξεο  Γπλαίθεο  

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία κεηαβιεηήο 

πρλόηεηα αλά  
 θαηεγνξία 
κεηαβιεηήο 

 

Καζφινπ 62,99% 31,82% 

[  1 -   4 ] 1,30% 1,95% 

[  5 -   8 ] 1,30% 0,65% 

[  9 - 12 ] 0,00% 0,00% 

[13 - 16 ] 0,00% 0,00% 

χλνιν 65,58% 34,42% 



ειίδα 73 απφ 200 

 

 

1144
νν
  ΓΓξξάάθθεεκκαα  ππρρλλννηηήήηησσλλ    

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  ζζεεηηεείίααοο  σσοο  ΓΓηηεεππζζππλληηήήοο  θθααηη  εειιηηθθηηααθθήή  ννκκάάδδαα  

 

[ 01 - 04 ]
[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]
[ 13 - 16 ]

[ 17 - 20 ]

35 - 44

45 - 54

55 - 64

> 64

35 - 44

45 - 54

55 - 64

> 64

0,65%

14,94%

9,09%

0,00%

1,30%

14,29%

3,90%

0,00%

0,00%

3,25%

14,94%

0,00%

0,65%

2,60%

7,14%

0,00%

0,00%

0,65%

8,44%

1,95%

0,00%

0,00%

2,60%

0,00%

0,00%

1,30%

5,19%

0,00%

0,00%

0,65%

1,30%

0,00%

0,00%

0,00%

4,55%

0,65%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1144
ννοο

  ΠΠίίλλααθθααοο  ππρρλλννηηήήηησσλλ                

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα  ζζεεηηεείίααοο  σσοο  ΓΓηηεεππζζππλληηήήοο  θθααηη  εειιηηθθηηααθθήή  ννκκάάδδαα  

  εειιηηθθηηααθθήή  ννκκάάδδαα  
Αλδξψλ 

εειιηηθθηηααθθήή  ννκκάάδδαα  
Γπλαηθψλ 

 

Θεηεία 35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64 35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64 

[  1 -   4 ] 0,65% 14,94% 9,09% 0,00% 1,30% 14,29% 3,90% 0,00% 

[  5 -   8 ] 0,00% 3,25% 14,94% 0,00% 0,65% 2,60% 7,14% 0,00% 

[  9 - 12 ] 0,00% 0,65% 8,44% 1,95% 0,00% 0,00% 2,60% 0,00% 

[13 - 16 ] 0,00% 1,30% 5,19% 0,00% 0,00% 0,65% 1,30% 0,00% 

[17 - 20 ] 0,00% 0,00% 4,55% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

χλνιν 0,65% 20,13% 42,21% 2,60% 1,95% 17,53% 14,94% 0,00% 



 

 

1155
ννοο

    ΠΠίίλλααθθααοο  ππρρλλννηηήήηησσλλ                 

ααλλάά    θθααηηεεγγννξξίίαα::  ζζεεηηεείίααοο  σσοο  ΓΓηηεεππζζππλληηήήοο  --  ααλλάά  εειιηηθθηηααθθήή  ννκκάάδδαα    --    ααλλάά  εείίδδννοο  ΜΜεεηηααππννππδδώώλλ  
 1-4 5-8 9-12 12-16 17-20 

Μεηαπνπδέο 35-44 45-54 55-64 > 64 35-44 45-54 55-64 > 64 35-44 45-54 55-64 > 64 35-44 45-54 55-64 > 64 35-44 45-54 55-64 > 64 

Άλεπ …………… . 2,60% 3,90% . . 0,65% 5,84% . . . 1,30% 0,65% . . 0,65% . . . 2,60% 0,65% 

2o Πηπρίν . 0,65% 1,95% . . . 2,60% . . . . . . . 0,65% . . . 1,30% . 

1o Μεηαπηπρηαθφ . 14,94% 3,25% . . 3,25% 11,04% . . . 4,55% 1,30% . 0,65% 3,25% . . . 0,65% . 

2o Πηπρίν 

1o Μεηαπηπρηαθφ 
. 1,95% 2,60% . . 0,65% 1,95% . . . 1,30% . . 0,65% 0,65% . . . . . 

1ν Μεηαπηπρηαθφ  

2ν Μεηαπηπρηαθφ 
0,65% 2,60% . . . 1,30% . . . . 1,95% . . . . . . . . . 

2o Πηπρίν 

1o Μεηαπηπρηαθφ  

2o Μεηαπηπρηαθφ 

. 2,60% . . . . . . . 0,65% . . . . 0,65% . . . . . 

     Γηδαθηνξηθφ . 1,95% 0,65% . 0,65% . . . . . 0,65% . . . . . . . . . 

1ν Μεηαπηπρηαθφ   

     Γηδαθηνξηθφ 
. 0,65% 0,65% . . . . . . . . . . . 0,65% . . . . . 

2o Πηπρίν 

1oΜεηαπηπρηαθφ   

     Γηδαθηνξηθφ 

. 0,65% . . . . 0,65% . . . . . . . . . . . . . 

1o Μεηαπηπρηαθφ   

2o Μεηαπηπρηαθφ   

     Γηδαθηνξηθφ 

. 0,65% . . . . . . . . 1,30% . . . . . . . . . 

2o Πηπρίν 

1o Μεηαπηπρηαθφ  

2o Μεηαπηπρηαθφ  

     Γηδαθηνξηθφ 

0,65% . . . . . . . . . . . . 0,65% . . . . . . 

    χλνιν 1,30% 29,22% 12,99% 0,00% 0,65% 5,84% 22,08% 0,00% 0,00% 0,65% 11,04% 1,95% 0,00% 1,95% 6,49% 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% 0,65% 



ειίδα 75 απφ 200 

 

Αλεπ…

2ν Πη

1o Μρ

2ν Πη+1o Μρ

1o Μρ

1o Μρ+2o Μρ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ

Γ

1o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+Γ

1o Μρ+2o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ

35 -

44

45 -

54

55 -

64

35 -

44

45 -

54

55 -

64

45 -

54

55 -

64

> 64 45 -

54

55 -

64

55 -

64

> 64

[ 01 - 04 ] [ 05 - 08 ] [ 09 - 12 ] [ 13 - 16 ] [ 17 - 20 ]



9.2 Δπεμεξγαζία & Αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο. 

 

9.2.1 Οκάδα Α΄& Β΄-Δπεμεξγαζία απαληήζεσλ    απφ  1ν έσο 16ν εξψηεκα 
 

 

 

 

 

 

 

111
ννν    

      ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 
   πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111νννπππ    &&&   222νννπππ       εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       
Σν 81,10% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 26,6% & 54,5% ) έρνληαο ηελ άπνςε 

πεξί ζπλεξγαζίαο κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ φηη είλαη πάξα πνιύ ζπνπδαίν γεγνλφο.                                                                         

( κ.η = 4,31 & κε η.α = 0,910 ) 

θαη ην 81,80% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 30,5% & 51,3% ) επηβεβαηώλεη θαη 

ζηελ πξάμε ηελ πάξα πνιύ ζπνπδαία ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ.                                                                                            

( κ.η = 4,30 & κε η.α = 0,849 )  

Πάξα πνιύ
Πνιύ 

Αξθεηά
Λίγν

Καζόινπ

54,50%
26,60%

14,90%
2,70%

1,30%

51,30%

30,50%

15,70%

1,90%
0,60%

1ν Δξώηεκα: Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ; 

2ν Δξώηεκα:   Καηά ηελ γλώκε ζαο πόζν ζπνπδαία ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή

/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ;

1. Δξώηεκα  1
ν
  &  2

ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ 

1
ν
  Δξψηεκα: Πφζν ζπνπδαία ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα     

                      ηεο Γ.Γ.Δ;  

2
ν
  Δξψηεκα: Καηά ηελ γλψκε ζαο πφζν ζπνπδαία ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ  

                       Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ; 

 1ν Δξψηεκα 2ν Δξψηεκα 

Πάξα πνιχ 54,5% 51,3% 

Πνιχ  26,6% 30,5% 

Αξθεηά 14,9% 15,7% 

Λίγν 2,7% 1,9% 

Καζφινπ 1,3% 0,6% 

χλνιν 100,0% 100,0% 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

 

Μέζε 

Σηκή 

(Mean) 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Std. 

Deviation 

Δξψηεκα 1
ν
  81,10% 4,31 0,910 

Δξψηεκα 2
ν

 81,10% 4,30 0,849 
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222
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 
 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333νννπππ    &&&   444νννπππ       εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο   
Σν 69,50 % ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 31,8% & 37,7%  ) έρνληαο ηελ άπνςε 

πεξί ζπλεξγαζίαο κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ φηη είλαη πνιύ απνηειεζκαηηθή πξάμε                                                                                

( κ.η = 4,00 & κε η.α = 1,035) 

θαη ην 0,10% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 34,4% & 35,7% ) επηβεβαηώλεη θαη 

ζηελ πξάμε ηαελ πνιύ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ.                                                                                

( κ.η = 4,00 & κε η.α = 0,932 ) 

 

 

 

 

 

Πάρα πολφ
Πολφ 

Αρκετά
Λίγο

Καθόλου

37,70%
31,80%

22,10%
5,80%

2,60%

35,70%

34,40%

24,00%

5,20%
0,60%

3ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ; 

4ν Δξώηεκα:  Καηά ηελ γλώκε ζαο πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ    

Γηεπζπληή/ηξηα  ηεο Γ.Γ.Δ;

2. ΔΡΧΣΗΜΑ  3
ν
  & 4

ν
  :ηαηηζηηθή επεμεξγαζία  ησλ απαληήζεσλ.  

3
ν
  Δξψηεκα:  Πφζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ/ηελ  

                       Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ;  

4
ν
  Δξψηεκα:  Καηά ηελ γλψκε ζαο πφζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία  

                       κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα  ηεο  Γ.Γ.Δ; 

 3ν Δξψηεκα 4ν Δξψηεκα 

Πάξα πνιχ 37,7% 35,7% 

Πνιχ  31,8% 34,4% 

Αξθεηά 22,1% 24,0% 

Λίγν 5,8% 5,2% 

Καζφινπ 2,6% 0,6% 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Δξψηεκα 3
ν
  69,50 % 4 1,035 

Δξψηεκα 4
ν

 70,10% 4 0,932 
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333
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

      πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    555νννπππ    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο   
Σν 61,80% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 27,4% & 34,4%  ) ζην θαηά πφζν είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ, δειψλνπλ φηη 

είλαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ καδί ηνπ.   

( κ.η = 3,83 & κε η.α = 1,071 )  

 

 

Πάρα πολφ Πολφ Αρκετά Λίγο Καθόλου

34,40% 27,30% 27,90% 7,80% 2,60%

5ν Δξώηεκα:   Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε ζπλεξγαζία πνπ έρεηε κε ηνλ/ηελ     

Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ; 

3.  ΔΡΧΣΗΜΑ  5
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ. 

5
ν
  Δξψηεκα:   Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε ζπλεξγαζία πνπ έρεηε κε ηνλ/ηελ                

                         Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ;  
 

 5ν Δξψηεκα  

Πάξα πνιχ 34,40%  

Πνιχ  27,30%  

Αξθεηά 27,90%  

Λίγν 7,80%  

Καζφινπ 2,60%  

χλνιν 100%  

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Δξψηεκα 5
ν
  61,80% 3,83 1,071 
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3.1  ΔΡΧΣΗΜΑ 5
ν
  : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν.     

  3.1   Γξάθεκα 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

 Δξψηεκα 5
ν Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Άλδξαο 27,4% 3,83 1,096 

Γπλαίθα 34,4% 3,83 1,033 

χλνιν 
   

     

            πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    555νννπππ    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    θθθύύύιιιννν    
Δηδηθόηεξα αλά Φύιν ην 61,80% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 27,4% & 

34,4% ) ζην θαηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ηνλ 

δηεπζπληή ΓΓΔ, δειψλνπλ φηη είλαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ζπλεξγαζία πνπ 

έρνπλ καδί ηνπ - ρσξίο νπζηαζηηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ. 

( αλδξψλ κ.η = 3,83 & κε η.α =  1,096 ,γπλαηθψλ κ.η = 3,83 & κε η.α = 1,033 ) 

 
 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

35,6%

25,7%

27,7%

7,9%

3,0%

32,1%

30,2%

28,3%

7,5%

1,9%

5ν Δξώηεκα:   Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε ζπλεξγαζία πνπ έρεηε κε ηνλ/ηελ  

Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ; 

Άλδξαο Γπλαίθα
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3.2    ΔΡΧΣΗΜΑ   5ν :ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ  

                                  αλά  Ηιηθηαθή νκάδα     
 

  3.2  Γξάθεκα 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Δξψηεκα 5
ν Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

35 - 44 2,6% 3,25 1,708 

45 - 54 37,7% 3,86 1,017 

55 - 64 57,1% 3,83 1,096 

> 64 2,6% 4,00 0,816 

Total 100,0% 3,83 1,071 

            πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    555νννπππ    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΗΗΗ ...ΟΟΟ       
Δηδηθόηεξα αλά ειηθηαθή νκάδα, ζηηο νκάδεο [45–54] & [55-64], ην 94,80% ησλ 

δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 37,7% & 57,1% ) ζην θαηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη 

κε ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ, δειψλνπλ φηη είλαη πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ζπλεξγαζία πνπ καδί ηνπ.  

 

 
  

 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

5ν Δξώηεκα:   Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε ζπλεξγαζία πνπ έρεηε κε             

ηνλ/ηελ  Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ; 

35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64
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               333...333         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

3.3    ΔΡΧΣΗΜΑ  5
ν
  :ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά έηε Θεηείαο     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Δξψηεκα 5
ν Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 01 -  04 ] 44,2% 3,74 1,074 

[ 05 -  08 ] 28,6% 4,02 0,976 

[ 09 -  12 ] 13,6% 3,86 0,910 

[ 13 -  16 ] 8,4% 3,85 1,573 

[ 17 -  20 ] 5,2% 3,50 1,069 

χλνιν 100,0% 3,83 1,071 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    555νννπππ    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΔΔΔ ...ΓΓΓ ...ΘΘΘ       
Δηδηθόηεξα αλά ρξόληα δηεπζπληηθήο ζεηείαο  [01-04] & [05-08] έηε, ην 72,80% ησλ 

δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 44,2% & 28,6% ) ζην θαηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη 

κε ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ, δειψλνπλ φηη είλαη πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ καδί ηνπ.  

( κ.η = 3,88 & κε η.α = 1,025 ) 
 

 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

5ν Δξώηεκα:   Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε ζπλεξγαζία πνπ έρεηε          

κε ηνλ/ηελ  Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ; 

[ 01 - 04 ] [ 05 - 08 ] [ 09 - 12 ] [ 13 - 16 ] [ 17 - 20 ]
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      333...444            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

3.4    ΔΡΧΣΗΜΑ  5
ν
  : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ  

                          αλά ζεηεία Γηεπζπληή.   

 

 Ζ ππέξβαζε ηνπ 100% αηηηνινγείηαη δεδνκέλνπ φηη δηεπζπληέο έρνπλ ζεηεία θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζε πέξα ηνπ ελφο ηχπνπ ζρνιείνπ 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

                                                   έρνπλ ζεηεία ζηα ….. Γελ έρνπλ θαζόινπ ζεηεία ζηα ….. 

  Δξψηεκα 5
ν Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γληεο Γπκλαζίνπ 66,9% 3,80 1,02 33,1% 3,90 1,17 

Γληεο Λπθείνπ  59,1% 3,78 1,09 59,1% 3,78 1,09 

Γληήο ΔΠΑΛ 13,6% 3,95 1,28 86,4% 3,81 1,04 

Γληεο ΓΔ 5,2% 2,63 1,408 94,8% 3,90 1,015 

       

 

      πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    555νννπππ    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΘΘΘ ...ΓΓΓ   
Δηδηθόηεξα ανά θηηεία Διεςθςνηή - ζε ηχπν ζρνιείνπ- Γπκλαζίνπ. & Λπθείνπ ην 

126,00%* ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 66,9% & 59,1% ) ζην θαηά πφζν είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ, δειψλνπλ φηη 

είλαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ καδί ηνπ.                                                              

( κ.η = 3,79 & κε η.α = 1,05 )  ( κ.η = 3,88 & κε η.α = 1,071 

 

 

 

Πάξα πνιχ

Πνιχ

Αξθεηά

Λίγν

Καζφινπ

5ο Ερώτημα:   Πόςο ικανοποιημζνοσ/νη είςτε με τη ςυνεργαςία που ζχετε         
με τον/την  Διευθυντή/τρια τησ Δ.Δ.Ε; 
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      333...555            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

3.5    ΔΡΧΣΗΜΑ  5
ν
:  ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά       

                          Μεηαπνπδέο.     

  

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Δξψηεκα 5
ν Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Αλεπ… 19,5% 3,77 1,165 
Πηπρίν 2ν 7,1% 3,55 0,934 
1o Μεηαπηπρηαθφ 42,9% 3,89 1,083 
2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ 9,7% 3,93 0,961 
1ν Μεηαπηπρηαθφ, 2ν Μεηαπηπρηαθφ 6,5% 4,10 0,738 
2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ, 2o Μεηαπηπρηαθo 3,9% 3,33 1,366 
Γηδαθηνξηθφ 3,9% 3,83 0,753 
1ν Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ 1,9% 4,67 0,577 
2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ 1,3% 3,50 2,121 
1o Μεηαπηπρηαθφ, 2o Μεηαπηπρηαθφ , Γηδαθηνξηθφ 1,9% 3,33 1,528 
2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ, 2o Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ 1,3% 3,50 2,121 

    
      πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    555νννπππ    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΜΜΜ ...    

Δηδηθόηεξα ανά ΜεηαΣποςδέρ ην 62,40% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 42,9% 

& 19,5% ) – θάηνρνη κφλν  Μεηαπηπρηαθνχ θαη κφλν βαζηθνχ Πηπρίνπ αληίζηνηρα - 

ζην θαηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή 

ΓΓΔ, δειψλνπλ φηη είλαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ καδί ηνπ.                                                      

( κ.η = 3,75 & κε η.α = 1,124 )  
 

 

 

 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

5ν Δξώηεκα:   Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε ζπλεξγαζία πνπ έρεηε               

κε ηνλ/ηελ  Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ; 

Ανευ…. Πτυχίο 2ο

1o Μεταπτυχιακό 2o Πτυχίο  1o Μεταπτυχιακό

1ο Μεταπτυχιακό  2ο Μεταπτυχιακό 2o Πτυχίο  1o Μεταπτυχιακό  2o Μεταπτυχιακo

Διδακτορικό 1ο Μεταπτυχιακό  Διδακτορικό

2o Πτυχίο  1o Μεταπτυχιακό   Διδακτορικό 1o Μεταπτυχιακό  2o Μεταπτυχιακό  Διδακτορικό

2o Πτυχίο  1o Μεταπτυχιακό  2o Μεταπτυχιακό  Διδακτορικό
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4. ΔΡΧΣΗΜΑ  6ν & 7ν: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ.        

6
ν
  Δξψηεκα:    Πφζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηξηα  ηεο Γ.Γ.Δ; 

7
ν
  Δξψηεκα:    Πφζν ζπρλά επηθνηλσλεί καδί ζαο ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηεο Γ.Γ.Δ;  

  6ν Δξψηεκα 7ν Δξψηεκα 

Πάξα πνιχ 4,50% 0,60% 

Πνιχ  9,10% 5,20% 

Αξθεηά 39,00% 32,50% 

Λίγν 44,80% 51,90% 

Καζφινπ 2,60% 9,70% 

    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

6
ν
  Δξψηεκα     83,80% 2,68 0,853 

7
ν
  Δξψηεκα 84,40% 2,35 0,754 

 

 

      444
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    666ννν    &&&   777ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    
Σν 83,80 % ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 32,50% & 51,90% ) έρεη ηελ άπνςε 

πεξί ηεο ζπρλφηεηαο επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ φηη είλαη αξθεηή 

  ( κ.η = 2,68 & κε η.α = 0,853 )  

θαη ην 84,40% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 44,80% & 39,00% ) δειώλεη ηελ 

αξθεηή ζε ζπρλφηεηα επηθνηλσλία πνπ έρεη ν  δηεπζπληήο ΓΓΔ  καδί ηνπο.  

(κ.η=2,35 & κε η.α=0,754) 

 

 

 

 

 

 

 

   

Πάξα πνιύ

Πνιύ 

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

4,50%

9,10%

39,00%

44,80%

2,60%

0,60%

5,20%

32,50%

51,90%

9,70%

6ν Δξώηεκα:    Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηξηα  ηεο Γ.Γ.Δ;

7ν Δξώηεκα:   Πόζν ζπρλά επηθνηλσλεί καδί ζαο ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηεο Γ.Γ.Δ; 
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         444...111            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

4.1   ΔΡΧΣΗΜΑ  6ν & 7ν: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν       

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    666ννν    &&&   777ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΦΦΦύύύιιιννν       

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

6
ν
  Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 7
ν
  Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Άλδξεο 32,50% 2,65 0,888 Άλδξεο 32,50% 2,39 0,761 

Γπλαίθεο 51,90% 2,74 0,788 Γπλαίθεο 51,90% 2,28 0,744 

    
    

Δηδηθόηεξα ανά Φύλο ην 84,40 % ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 32,50% & 

51,90% ) δειψλνπλ ηελ αξθεηή ζε ζπρλφηεηα επηθνηλσλία  πνπ έρνπλ κε ηνλ 

δηεπζπληή ΓΓΔ.                                                           ( κ.η = 2,680 & κε η.α = 0,853 )  

θαη ην 84,40 % ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 32,50% & 51,90% ) δειψλνπλ 

ηελ αξθεηή ζε ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο πνπ έρεη ν δηεπζπληήο ΓΓΔ καδί ηνπο.  

( κ.η = 2,35 & κε η.α = 0,754 ) 

- ρσξίο νπζηαζηηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ζηα δχν ηα εξσηήκαηα- 
 

 

 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

0,99%

5,94%

31,68%

53,47%

7,92%

3,77%

33,96%

49,06%

13,21%

6ν Δξώηεκα:    Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηξηα  ηεο Γ.Γ.Δ;

7ν Δξώηεκα:     Πόζν ζπρλά επηθνηλσλεί καδί ζαο ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηεο Γ.Γ.Δ; 

Άλδξαο Γπλαίθα
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      444...222         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

4.2   ΔΡΧΣΗΜΑ  6ν & 7ν: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                               Ηιηθηαθή  νκάδα       

  

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

6
ν
  Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 7
ν
Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

35 - 44 2,6% 2,25 0,500 35 - 44 2,6% 1,50 0,577 

45 - 54 37,7% 2,71 0,838 45 - 54 37,7% 2,34 0,739 

55 - 64 57,1% 2,70 0,873 55 - 64 57,1% 2,40 0,751 

> 64 2,6% 2,25 0,957 > 64 2,6% 2,25 0,957 

χλνιν 100,0% 2,68 0,853 χλνιν 100,0% 2,35 0,754 

            πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    666ννν    &&&   777ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΖΖΖ ...ΟΟΟ    
Δηδηθόηεξα ζηην ηλικιακή ομάδα [45–54] & [55-64], ην 94,80% ησλ δηεπζπληψλ 

ζρνιείσλ ( δειαδή 32,50% & 51,90% ) δειψλνπλ αληίζηνηρα ηελ αξθεηή ζε 

ζπρλφηεηα επηθνηλσλία  πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ.    

( κ.η = 2,705  & κε η.α = 0,842 )  

θαη  ζηην ίδια ομάδα [45–54] & [55-64], ην 94,80% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( 

δειαδή ην 37,7% & 57,1% ) αληίζηνηρα δειψλνπλ ηελ αξθεηή ζε ζπρλφηεηα 

επηθνηλσλία  πνπ έρεη ν δηεπζπληήο ΓΓΔ καδί ηνπο.        ( κ.η = 2,380 & κε η.α = 0,74) 
 

 

 

35 - 44

45 - 54

55 - 64

> 64

6ν Δξώηεκα:    Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηξηα  ηεο Γ.Γ.Δ;

7ν Δξώηεκα:     Πόζν ζπρλά επηθνηλσλεί καδί ζαο ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηεο Γ.Γ.Δ; 

Πάρα πολφ Πολφ Αρκετά Λίγο Καθόλου
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         444...333         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

  4.3   ΔΡΧΣΗΜΑ  6ν & 7ν: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά έηε ζε  

                                                Θέζε Γηεπζπληή.      

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

6
ν
  Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 7
ν
Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 01 -  04 ] 44,2% 2,59 0,777 [ 01 -  04 ] 44,2% 2,24 0,755 

[ 05 -  08 ] 28,6% 2,82 0,896 [ 05 -  08 ] 28,6% 2,43 0,661 

[ 09 -  12 ] 13,6% 2,67 1,111 [ 09 -  12 ] 13,6% 2,52 1,078 

[ 13 -  16 ] 8,4% 2,92 0,760 [ 13 -  16 ] 8,4% 2,46 0,519 

[ 17 -  20 ] 5,2% 2,38 0,518 [ 17 -  20 ] 5,2% 2,25 0,463 

χλνιν 100,0% 2,68 0,853 χλνιν 100,0% 2,35 0,754 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    666ννν    &&&   777ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΓΓΓ ...ΘΘΘ    
Δηδηθόηεξα αλά ρξόληα δηεπζπληηθήο ζεηείαο [01–04] & [05-08], ην 72,80% ησλ 

δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 44,2% & 28,6% ) δειψλνπλ αληίζηνηρα ηελ αξθεηή 

ζε ζπρλφηεηα επηθνηλσλία  πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ.  

( κ.η = 2,705 & κε η.α = 0,837 )  

θαη  ζηελ ίδηα νκάδα [01–04] & [05-08], ην 72,80% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ  ( 

δειαδή ην 44,2% & 28,6% ) αληίζηνηρα δειψλνπλ ηελ αξθεηή ζε ζπρλφηεηα 

επηθνηλσλία  πνπ έρεη ν δηεπζπληήο ΓΓΔ καδί ηνπο.  ( κ.η = 2,335 & κε η.α = 0,708 ) 
 

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

[ 17 - 20 ]

6ν Δξώηεκα:    Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηξηα  ηεο Γ.Γ.Δ;

7ν Δξώηεκα:     Πόζν ζπρλά επηθνηλσλεί καδί ζαο ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηεο Γ.Γ.Δ; 

Πάρα πολφ Πολφ Αρκετά Λίγο Καθόλου
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   444...444            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

4.4    ΔΡΧΣΗΜΑ  6ν & 7ν: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Θεηεία  

                                               Γηεπζπληή.      

 

 Ζ ππέξβαζε ηνπ 100% αηηηνινγείηαη δεδνκέλνπ φηη δηεπζπληέο έρνπλ ζεηεία θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζε πέξα ηνπ ελφο ηχπνπ ζρνιείνπ 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

6
ν
  Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
7

ν 

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γληεο Γπκλαζίνπ 66,9% 2,63 0,754  66,9% 2,34 0,722 

Γληεο Λπθείνπ  40,9% 2,79 0,901  40,9% 2,44 0,819 

Γληήο ΔΠΑΛ 13,6% 2,67 0,577  13,6% 2,24 0,539 

Γληεο ΓΔ 5,2% 2,88 1,553  5,2% 2,00 0,756 

    
    

      πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    666ννν    &&&   777ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΘΘΘ...ΘΘΘ    
Δηδηθφηεξα αλά ζεηεία Γηεπζπληή -ζε ηχπν ζρνιείνπ- Γπκλαζίνπ & Λπθείνπ ην 

107,80%* ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 66,9% & 40,9% ) δειψλνπλ αληίζηνηρα 

ηελ ιίγε ζε ζπρλφηεηα επηθνηλσλία  πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ.   

( κ.η = 2,740 & κε η.α = 0,828 )  

θαη ζηελ ίδηα νκάδα ην 107,80% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή ην 66,9% & 

40,9% ) αληίζηνηρα δειψλνπλ ηελ ιίγε ζε ζπρλφηεηα επηθνηλσλία  πνπ έρεη ν 

δηεπζπληήο ΓΓΔ καδί ηνπο.                                       ( κ.η = 2,337 & κε η.α = 0,721) 
 

Γληήο .Γ.Δ

Γληήο ΔΠΑ.Λ

Γληήο ΓΔ.Λ

Γληήο Γπκλαζίνπ

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

100,0%

92,9%
100,0%

100,0%

100,0%

96,0%

95,0%

71,4%

75,0%

86,7%

100,0%

100,0%

88,0%

93,3%

82,5%

57,14%

35,71%

50,00%

58,33%

54,00%

65,22%

63,75%

50,00%

60,00%

71,43%

0,00%

33,12%

62,50%

33,33%

30,00%

27,54%

31,25%

75,00%

40,00%

6ν Δξψηεκα:    Πφζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηξηα  ηεο Γ.Γ.Δ;

7ν Δξψηεκα:    Πφζν ζπρλά επηθνηλσλεί καδί ζαο ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηεο Γ.Γ.Δ; 
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      444...555            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

4.5    ΔΡΧΣΗΜΑ 6
ν
  & 7

ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ  

                                               αλά Μεηαπνπδέο.     

  

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

6
ν
  Δξψηεκα Πιήζνο 

Γείγκαηνο 
Μέζε 
Σηκή 

Σππηθή 
Απφθιηζ

ε 

7νΔξψηεκα Πιήζνο 
Γείγκαηνο 

Μέζε 
Σηκή 

Σππηθή 
Απφθιηζε 

Αλεπ… 19,5% 2,63 0,928 
 

19,5% 2,37 0,809 

1o Μεηαπηπρηαθφ 42,9% 2,71 0,760 
 

42,9% 2,47 0,728 

2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ 9,7% 2,73 0,884 
 

9,7% 2,40 0,910 

1ν Μεηαπηπρηαθφ, 2ν Μεηαπηπρηαθφ 6,5% 2,70 0,823 
 

6,5% 2,10 0,738 

2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ, 2o Μεηαπηπρηαθo 3,9% 2,00 0,632 
 

3,9% 1,33 0,516 

Γηδαθηνξηθφ 3,9% 2,33 0,516 
 

3,9% 2,17 0,408 

1ν Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ 1,9% 3,33 0,577 
 

1,9% 3,00 0,000 

2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ 1,3% 5,00 0,000 
 

1,3% 2,50 0,707 

1o Μεηαπηπρηαθφ, 2o Μεηαπηπρηαθφ , Γηδαθηνξηθφ 1,9% 2,00 1,000 
 

1,9% 2,33 0,577 

2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ, 2o Μεηαπηπρηαθφ, 

Γηδαθηνξηθφ 
1,3% 2,50 0,707 

 
1,3% 1,50 0,707 

 
       

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    666ννν    &&&   777ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΜΜΜ ...    
Δηδηθόηεξα αλά Μεηαπνπδέο ην 62,40% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 

42,9% & 19,5% ) – θάηνρνη κφλν  Μεηαπηπρηαθνχ θαη κφλν βαζηθνχ Πηπρίνπ - 

αληίζηνηρα δειψλνπλ ηελ ιίγε ζε ζπρλφηεηα επηθνηλσλία  πνπ έρνπλ κε ηνλ 

δηεπζπληή ΓΓΔ.                                                           ( κ.η = 2,66 & κε η.α = 0,844 )  

θαη  ηαπηφρξνλα ην 72,80% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 44,2% & 28,6% ) 

αληίζηνηρα δειψλνπλ ηελ ιίγε ζε ζπρλφηεηα επηθνηλσλία  πνπ έρεη ν δηεπζπληήο 

ΓΓΔ καδί ηνπο. ν δηεπζπληήο ΓΓΔ καδί ηνπο              ( κ.η = 2,66 & κε η.α = 0,785 ) 
 

Αλεπ…
2ν Πη
1o Μρ

2ν Πη+1o Μρ
1o Μρ+2o Μρ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ

Γ

1o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+Γ

1o Μρ+2o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ

6ν Δξψηεκα:    Πφζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηξηα  ηεο Γ.Γ.Δ;

7ν Δξψηεκα:    Πφζν ζπρλά επηθνηλσλεί καδί ζαο ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηεο Γ.Γ.Δ; 

Πάρα πολφ Πολφ Αρκετά Λίγο Καθόλου
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5. ΔΡΧΣΗΜΑ 8
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ.        

88
ν
    Δξώηεκα:    Πόζν ζπρλά ζπλεξγάδεζηε κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ; 

 8ν Δξψηεκα  

Πάξα πνιχ 3,2%  

Πνιχ  15,6%  

Αξθεηά 38,3%  

Λίγν 38,4%  

Καζφινπ 4,5%  

χλνιν 100,0%  

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

8
ν
  Δξψηεκα     76,70% 2,75 0,890 

    
 

 

   555
ννν
            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    888ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       
Σν 76,70% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 38,4% & 38,3%  ) δειψλνπλ φηη είλαη  

αξθεηή ε ζπρλφηεηα ζπλεξγαζίαο  πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ.  

(  κ.η = 2,75 & κε η.α = 0,890 ) 
 

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ

3,20%
15,60%

38,30% 38,30%

4,50%

8ν Δξώηεκα:    Πόζν ζπρλά ζπλεξγάδεζηε κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ;
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      555...111            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

5.1    ΔΡΧΣΗΜΑ  8
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν       

 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

 8
ν
  Δξψηεκα     Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Άλδξαο 38,4% 2,73 0,915 

Γπλαίθα 38,3%   2,77 0,847 

      

 

      πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    888ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΦΦΦύύύιιιννν       
Δηδηθόηεξα ανά Φύλο ην 76,70% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 38,4% & 38,3%  ) 

δειψλνπλ φηη είλαη αξθεηή ε ζπρλφηεηα ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ 

- ρσξίο νπζηαζηηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.  

( αλδξώλ κ.η = 2,73 & κε η.α 0,915θαη γπλαηθώλ κ.η = 2,77 & κε η.α =0,847 ) 
 

 

 

 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

60,00%

70,83%

62,71%

64,41%

85,71%

40,00%

29,17%

37,29%

35,59%

14,29%

6ν Δξώηεκα:    Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηξηα 

Γ.Γ.Δ;

7ν Δξώηεκα:    Πόζν ζπρλά επηθνηλσλεί καδί ζαο ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα  Γ.Γ.Δ; 

Άλδξαο Γπλαίθα
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5.2     Γξάθεκα 

5.2    ΔΡΧΣΗΜΑ 8ν:  ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                      Ηιηθηαθή νκάδα       

 
 
 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

 8
ν
  Δξψηεκα     Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

35 - 44 2,6% 2,25 0,957 

45 - 54 37,7% 2,81 0,907 

55 - 64 57,1% 2,72 0,857 

> 64 2,6% 3,00 1,414 

Total 100,0% 2,75 0,890 
 

 

            πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    888ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΗΗΗ ...ΟΟΟ   
Δηδηθόηεξα ζηην ηλικιακή ομάδα [45–54] & [55-64], ην 94,80% ησλ δηεπζπληψλ 

ζρνιείσλ ( δειαδή 37,7% & 57,1% ) αληίζηνηρα δειψλνπλ φηη είλαη αξθεηή ε 

ζπρλφηεηα ζπλεξγαζίαο  πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ.  

 (  κ.η = 2,765 & κε η.α = 0,882 ) 
 

 

35 - 44

45 - 54

55 - 64

> 64

20,00%

60,00%

20,00%

58,33%

41,67%

3,39%

30,51%

64,41%

1,69%

1,69%

38,98%

55,93%

3,39%

14,29%

28,57%

57,14%

8ν Δξώηεκα:    Πόζν ζπρλά ζπλεξγάδεζηε κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ

Πάρα πολφ Πολφ Αρκετά Λίγο Καθόλου



ειίδα 93 απφ 200 

 

      555...333            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

5.3    ΔΡΧΣΗΜΑ  8ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά έηε ζε              

                                       Γηεπζπληηθή ζέζε  

                                          Γηεπζπληή.      

   

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

 8
ν
  Δξψηεκα     Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 01 -  04 ] 44,2% 2,69 0,851 

[ 05 -  08 ] 28,6% 2,77 0,803 

[ 09 -  12 ] 13,6% 2,95 0,973 

[ 13 -  16 ] 8,4% 2,77 1,166 

[ 17 -  20 ] 5,2% 2,50 1,069 

χλνιν 100,0% 2,75 0,890 
 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    888ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά       ΔΔΔ ...ΘΘΘ ...ΓΓΓ    
Δηδηθόηεξα ανά σπόνια θηηείαρ ζε Διεςθςνηική θέζη  [01-04] & [05-08] έηε, ην 

72,80% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 44,2% & 28,6% ) δειψλνπλ φηη είλαη 

αξθεηή ε ζπρλφηεηα ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ. 

( κ.η = 2,730 & κε η.α = 0,827 ) 
 

 

 

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

[ 17 - 20 ]

42,37%

33,90%

13,56%

8,47%

1,69%

42,86%

14,29%

42,86%

47,46%

27,12%

13,56%

1,69%

10,17%

20,00%

20,00%

40,00%

20,00%

45,83%

25,00%

12,50%

16,67%

8ν Δξώηεκα:    Πόζν ζπρλά ζπλεξγάδεζηε κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ;

Αρκετά Καθόλου Λίγο Πάρα πολφ Πολφ
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      555...444         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

5.4  ΔΡΧΣΗΜΑ  8ν: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ 

                       ζε Γηεπζπληηθή Θέζε.      

  

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

 8ν  Δξψηεκα Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γληεο Γπκλαζίνπ 66,9% 2,69 0,875 

Γληεο Λπθείνπ  40,9% 2,89 0,863 

Γληήο ΔΠΑΛ 13,6% 2,76 0,889 

Γληεο ΓΔ 5,2% 2,25 1,165 

    

 Ζ ππέξβαζε ηνπ 100% αηηηνινγείηαη δεδνκέλνπ φηη δηεπζπληέο έρνπλ ζεηεία θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζε πέξα ηνπ ελφο ηχπνπ ζρνιείνπ 

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    888ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΘΘΘ ...ΘΘΘ    
Δηδηθφηεξα αλά ζεηεία Γηεπζπληή -ζε ηχπν ζρνιείνπ- Γπκλαζίνπ & Λπθείνπ ην 

107,80%* ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 66,9% & 40,9% ) δειψλνπλ αληίζηνηρα 

φηη είλαη αξθεηή ε ζπρλφηεηα ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ.                                                                       

( κ.η = 2,79 & κε η.α = 0,869 ) 
 

 

Γληήο Γπκλαζίνπ
Γληήο ΓΔ.Λ

Γληήο ΔΠΑ.Λ
Γληήο .Γ.Δ

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

60,00%

62,50%

61,02%

76,27%

57,14%

60,00%

37,50%

52,54%

30,51%

28,57%

16,67%

16,95%

8,47%

28,57%

8,33%

6,78%

28,57%

8ν Δξώηεκα:    Πόζν ζπρλά ζπλεξγάδεζηε κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ;
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      555...555         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

5.5   ΔΡΧΣΗΜΑ 8ν: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Μεηαπνπδέο.     

 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

8ν  Δξψηεκα Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζ

ε Άλεπ…. 19,5% 2,63 1,033 

Πηπρίν 2ν 7,1% 2,55 0,688 

1o Μεηαπηπρηαθφ 42,9% 2,82 0,858 

2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ 9,7% 2,73 0,884 

1ν Μεηαπηπρηαθφ, 2ν Μεηαπηπρηαθφ 6,5% 3,20 0,919 

2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ, 2o Μεηαπηπρηαθφ 3,9% 2,00 0,632 

Γηδαθηνξηθφ 3,9% 2,67 0,816 

1ν Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ 1,9% 3,33 0,577 

2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ 1,3% 3,00 1,414 

1o Μεηαπηπρηαθφ, 2o Μεηαπηπρηαθφ , Γηδαθηνξηθφ 1,9% 2,67 1,155 

      πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    888ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΜΜΜ ...    
Δηδηθόηεξα αλά Μεηαπνπδέο ην 62,40% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 

42,9% & 19,5% ) – θάηνρνη κφλν  Μεηαπηπρηαθνχ θαη κφλν βαζηθνχ Πηπρίνπ - 

αληίζηνηρα δειψλνπλ φηη είλαη αξθεηή ε ζπρλφηεηα ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ κε ηνλ 

δηεπζπληή ΓΓΔ.                                                      ( κ.η = 2,771 & κε η.α = 0,943 )  
 

Αλεπ…

2ν Πη

1o Μρ

2ν Πη+1o Μρ

1o Μρ+2o Μρ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ

Γ

1o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+Γ

1o Μρ+2o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ

8ν Δξώηεκα:    Πόζν ζπρλά ζπλεξγάδεζηε κε ηνλ/ηελ Γηεπζπληή/ηξηα ηεο Γ.Γ.Δ;

Πάρα πολφ Πολφ Αρκετά Λίγο Καθόλου
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6. ΔΡΧΣΗΜΑ  9ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ 

    9
ν
  Δξψηεκα:  ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα 

                       αλάπηπμε ακθίδξνκεο ζπλεξγαζίαο, αλάκεζα ζην Γηεπζπληή/ ηεο   

                       ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο  Γ.Γ.Δ; 

 9ν Δξψηεκα  

Πάξα πνιχ 5,8%  

Πνιχ  37,7%  

Αξθεηά 42,3%  

Λίγν 11,0%  

Καζφινπ 3,2%  

ύλνιν 100,0%  
 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

 9ν  Δξψηεκα:      Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

 
80,00

% 

2,75 0,890 

     

 

      666
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

      πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    999
νννπππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       
Σν 80,00%, ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 42,3% & 37,7% ) δειψλνπλ φηη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην δίλεη αξθεηά ηελ δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε ακθίδξνκεο ζπλεξγαζίαο 

είλαη αξθεηή ε ζπρλφηεηα ζπλεξγαζίαο  κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ. 

  ( κ.η = 2,75 & κε η.α = 0,890 ) 
 

 

 

 

 

 

Πάξα πνιύ
Πνιύ 

Αξθεηά
Λίγν

Καζόινπ

5,80%
37,70%

42,20%
11,00%

3,20%

9ν Δξώηεκα:     ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη ην ζεζκηθό πιαίζην δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα αλάπηπμε   

ακθίδξνκεο ζπλεξγαζίαο, αλάκεζα ζην Γηεπζπληή/ηξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη
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7. ΔΡΧΣΗΜΑ 10ν & 15ν :  ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ. 

    10
ν
  Δξψηεκα:   Με πνηφλ ζα ζπλεξγαδφζαζηαλ  πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζείηε, ζην      

                            πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο  ρνιηθήο  Μνλάδαο;      
  15

ν
  Δξψηεκα:   Με πνηφλ έρεηε  ζπλεξγαζηεί πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζείηε ζην πιαίζην  

                             ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο  Μνλάδαο; 

 Γηεπζπληή 

Γ.Γ.Δ 

Πξντζηάκελν  

Γηεχζπλζεο  

Γ.Γ.Δ 

Αξκφδην 

Γξαθείν  

Γ.Γ.Δ 

Γηεπζπληή  

ρνιηθήο 

Μνλάδαο 

Τπνδηεπζπληή Δθπαηδεπηηθφ   

Δξψηεκα 10ν 4,55% 6,49% 48,05% 11,69% 20,13% 9,09%  

Δξψηεκα 15ν 5,80% 14,30% 35,77% 13,60% 20,13% 10,40%  

 
Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

10
ν
  Δξψηεκα     68,18%,  2,68 0,853 

15
ν
  Δξψηεκα 55,90% 2,35 0,754 

 

777
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111000ννν    &&&   111555ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    
Σν 68,18%, ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 48,05% & 20,13% ) δήισζαλ φηη ζα 

επέιεγαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην αξκόδην Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ 

Τπνδηεπζπληή /ηξηα αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ, ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.                                        ( κ.η = 2,68 & κε η.α = 0,853 )  

θαη  ην 55,90%, ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 35,77% & 20,13% ) επέιεμαλ 

ζηελ πξάμε λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην αξκόδην Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ 

Τπνδηεπζπληή /ηξηα αληίζηνηρα.                              ( κ.η = 2,68 & κε η.α = 0,852)  
 

4,55% 6,49% 48,05% 11,69% 20,13%
9,09%

5,80%

14,30%

35,77%

13,60%
20,13%

10,40%

10ν Δξώηεκα:   Με πνηόλ ζα ζπλεξγαδόζαζηαλ  πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζείηε, ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο  ρνιηθήο  Μνλάδαο;

15ν Δξώηεκα:  Με πνηόλ έρεηε  ζπλεξγαζηεί πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζείηε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηεο ρνιηθήο  Μνλάδαο;
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7.1   Γξάθεκα 

7.1   ΔΡΧΣΗΜΑ  10ν & 15ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν.     

 
 
 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

10ν  Δξψηεκα 
Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή Απφθιηζε 
15ν  Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Άλδξεο 38,4% 3,57 1,486     Άλδξαο 35,77% 3,56 1,322 

Γπλαίθεο 38,3%   3,58 1,322 Γπλαίθα 20,13% 3,94 1,117 

  
 

 
  

 
 

            πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111000ννν    &&&   111555ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΦΦΦχχχιιιννν    
Δηδηθόηεξα ανά Φύλο ην 76,70% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 38,4% & 

38,3% ) δειψλνπλ φηη είλαη φηη ζα επέιεγαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην αξκφδην 

Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ Τπνδηεπζπληή /ηξηα αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζεζνχλ, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.   

                                                                             ( κ.η = 3,575 & κε η.α = 1,402 )   

θαη ην 55,90%, ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 35,77% & 20,13% ) επέιεμαλ ζηελ 

πξάμε λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην αξκφδην Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ Τπνδηεπζπληή 

/ηξηα αληίζηνηρα.                                                       ( κ.η = 3,74 & κε η.α = 1,172)  

-θαη ρσξίο νπζηαζηηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ζηα δχν ηα εξσηήκαηα- 
 

 

 

 

 

Γληή Γ.Γ.Δ

Πξντζηάκελν Γ.Γ.Δ

Αξκόδην Γξαθείν Γ.Γ.Δ

Γληή ρνιείνπ

Τπνδηεπζπληή

Δθπαηδεπηηθό

4,95%
3,96%

8,91%

16,83%

41,58%

43,56%

12,87%

15,84%

22,77%
6,93%

8,91%
12,87%

3,77%

9,43%

60,38%

62,26%

9,43%
9,43%

15,09%

3,77%

9,43%

5,66%

10ν Δξώηεκα:   Με πνηόλ ζα ζπλεξγαδόζαζηαλ  πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζείηε, ζην      

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο  ρνιηθήο  Μνλάδαο;

15ν Δξώηεκα:  Με πνηόλ έρεηε  ζπλεξγαζηεί πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζείηε ζην πιαίζην 

Άλδξαο Γπλαίθα
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7.2  Γξάθεκα 

7.2 ΔΡΧΣΗΜΑ  10ν & 15ν: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ  

                                    αλά Ηιηθηαθή Οκάδα                                          

 
 

 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

10ν Δξψηεκα     
Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 15ν Δξψηεκα 
Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

35 - 44 2,6% 3,00 1,155 35 - 44 2,6% 3,25 1,500 

45 - 54 37,7% 3,47 1,404 45 - 54 37,7% 3,84 1,225 

55 - 64 57,1% 3,64 1,464 55 - 64 57,1% 3,60 1,300 

> 64 2,6% 4,50 1,000 > 64 2,6% 4,00 0,816 

    
    

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111000ννν    &&&   111555ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΖΖΖ ...ΟΟΟ    
Δηδηθφηεξα ζηελ ειηθηαθή νκάδα [45–54] & [55-64], ην 94,80%, ησλ δηεπζπληψλ 

ζρνιείσλ ( δειαδή 37,7% & 57,1%  ) δήισζαλ φηη ζα επέιεγαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

ην αξκφδην Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ Τπνδηεπζπληή /ηξηα αληίζηνηρα, 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.                                                                               

                    ( κ.η = 3,53 & κε η.α = 1,434 )   

θαη ζηελ ίδηα ειηθηαθή νκάδα [45–54] & [55-64], επέιεμαλ ζηελ πξάμε λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ην αξκφδην Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ Τπνδηεπζπληή /ηξηα 

αληίζηνηρα.                                                                 ( κ.η = 3,74  & κε η.α = 1,263)  

 

 

 

35 - 44

45 - 54

55 - 64

> 64

10ν Δξώηεκα:   Με πνηόλ ζα ζπλεξγαδόζαζηαλ  πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζείηε, ζην πιαίζην  

ιεηηνπξγίαο ηεο  ρνιηθήο  Μνλάδαο;

15ν Δξώηεκα:     Με πνηόλ έρεηε  ζπλεξγαζηεί πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζείηε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

Δντή Δ.Δ.Ε Προϊςτάμενο Δ.Δ.Ε Αρμόδιο Γραφείο Δ.Δ.Ε Δντή Σχολείου Υποδιευθυντή Εκπαιδευτικό
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7.3   Γξάθεκα 

7.3    ΔΡΧΣΗΜΑ  10ν & 15ν :  ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  έηε  

                                                      ζε Γηεπζπληηθή ζέζε. 

 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

10
ν
 Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 15ν  Δξψηεκα 
Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 01 -  04 ] 44,2% 3,46 1,387 [ 01 -  04 ] 44,2% 3,82 1,209 

[ 05 -  08 ] 28,6% 3,84 1,256 [ 05 -  08 ] 28,6% 3,84 1,010 

[ 09 -  12 ] 13,6% 3,86 1,824 [ 09 -  12 ] 13,6% 3,29 1,488 

[ 13 -  16 ] 8,4% 2,92 1,605 [ 13 -  16 ] 8,4% 3,23 1,739 

[ 17 -  20 ] 5,2% 3,50 0,926 [ 17 -  20 ] 5,2% 3,63 1,408 

χλνιν 100,0% 3,58 1,427 χλνιν 100,0% 3,69 1,265 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111000ννν    &&&   111555ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΔΔΔ ...ΘΘΘ ...ΓΓΓ    
Δηδηθόηεξα αλά ζεηεία Γηεπζπληή [01–04] & [05-08], ην 72,80%, ησλ δηεπζπληψλ 

ζρνιείσλ ( δειαδή 44,2% & 28,6% ) δήισζαλ φηη ζα επέιεγαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

ην αξκφδην Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ Τπνδηεπζπληή /ηξηα αληίζηνηρα, 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.         ( κ.η = 3,69 

& κε η.α = 1,321 )   

θαη ζηελ ίδηα νκάδα [01–04] & [05-08], δήισζαλ φηη επέιεμαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

ην αξκφδην Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ Τπνδηεπζπληή /ηξηα αληίζηνηρα, 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.                                   

                                                                                    ( κ.η = 3,81 & κε η.α = 1,110)  
 

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

[ 17 - 20 ]

10ν Δξώηεκα:   Με πνηόλ ζα ζπλεξγαδόζαζηαλ  πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζείηε, ζην πιαίζην   

ιεηηνπξγίαο ηεο  ρνιηθήο  Μνλάδαο;

15ν Δξώηεκα:  Με πνηόλ έρεηε  ζπλεξγαζηεί πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζείηε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο    

Δντή Δ.Δ.Ε Προϊςτάμενο Δ.Δ.Ε Αρμόδιο Γραφείο Δ.Δ.Ε Δντή Σχολείου Υποδιευθυντή Εκπαιδευτικό
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7.4     Γξάθεκα  

7.4.    ΔΡΧΣΗΜΑ  10ν & 15ν :  ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ζε  

                                                       Γηεπζπληηθή Θέζε.      

 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

 10ν  Δξψηεκα Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

15ν  Δξψηεκα Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γληεο Γπκλαζίνπ 66,9% 3,52 1,327 66,9% 3,70  1,305 

Γληεο Λπθείνπ  40,9% 3,71 1,396 40,9% 3,89  1,152 

Γληήο ΔΠΑΛ 13,6% 3,10 1,640 13,6% 3,57  1,434 

Γληεο ΓΔ 5,2% 3,63 2,134 5,2% 2,75  1,669 

χλνιν 100% 3,58 1,427 100% 3,69  1,265 
 

            πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111000ννν    &&&   111555ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΘΘΘ ...ΘΘΘ   
Δηδηθόηεξα αλά ζεηεία Γηεπζπληή - ζε ηχπν ζρνιείνπ- Γπκλαζίνπ & Λπθείνπ ην 

107,8% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 66,9%& 40,9%) αληίζηνηρα δήισζαλ 

φηη ζα επέιεγαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην αξκφδην Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ 

Τπνδηεπζπληή /ηξηα αληίζηνηρα,                                 ( κ.η = 3,62 & κε η.α = 1,352 )   

θαη ζηελ ίδηα νκάδα δήισζαλ φηη επέιεμαλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην αξκφδην 

Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ Τπνδηεπζπληή /ηξηα    

                                                                                  ( κ.η = 3,80 & κε η.α = 1,227)   
 

  

 
 

Γληή Γ.Γ.Δ

Πξντζηάκελν Γ.Γ.Δ

Αξκόδην Γξαθείν Γ.Γ.Δ

Γληή ρνιείνπ

Τπνδηεπζπληή

Δθπαηδεπηηθό

Γληήο Γπκλαζίνπ

Γληήο ΓΔ.Λ

Γληήο ΔΠΑ.Λ

Γληήο .Γ.Δ

10ν Δξώηεκα:   Με πνηόλ ζα ζπλεξγαδόζαζηαλ  πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζείηε, ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο  ρνιηθήο  Μνλάδαο;

15ν Δξώηεκα:  Με πνηόλ έρεηε  ζπλεξγαζηεί πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζείηε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 
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 7.5.    Γξάθεκα 

   7.5     ΔΡΧΣΗΜΑ  10ν & 15ν :  ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                        Μεηαπνπδέο.      

 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

10
ν
  Δξψηεκα Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζ
ε 

15 
νΔξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Αλεπ… 19,5% 3,70 

 

1,208 

 

 19,5% 3,87 

 

1,279 

 1o Μεηαπηπρηαθφ 42,9% 3,33 

 

1,482 

 

 42,9% 3,68 

 

1,349 

 2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ 9,7% 3,60 

 

1,765 

 

 
9,7% 3,87 

 

1,457 

 1ν Μεηαπηπρηαθφ, 2ν Μεηαπηπρηαθφ 6,5% 4,20 

 

1,476 

 

 
6,5% 3,60 0,516 

2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ, 2o Μεηαπηπρηαθo 3,9% 2,83 1,329 
 

3,9% 3,00 1,265 

Γηδαθηνξηθφ 3,9% 3,00 1,265 
 

3,9% 3,67 1,033 

1ν Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ 1,9% 4,67 1,155 
 

1,9% 4,67 1,155 

2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ 1,3% 6,00 0,000 
 

1,3% 3,00 0,000 

1o Μεηαπηπρηαθφ, 2o Μεηαπηπρηαθφ , Γηδαθηνξηθφ 1,9% 4,67 1,155 
 

1,9% 3,33 0,577 

2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ, 2o Μεηαπηπρηαθφ, 

Γηδαθηνξηθφ 
1,3% 2,50 2,121 

 
1,3% 4,50 0,707 

        

      πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111000ννν    &&&   111555ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΜΜΜ ...    
 Δηδηθόηεξα ανά ΜεηαΣποςδέρ ην 62,40% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 42,9% & 19,5% ) – 

θάηνρνη κφλν  Μεηαπηπρηαθνχ θαη κφλν βαζηθνχ Πηπρίνπ - αληίζηνηρα δήισζαλ φηη ζα επέιεγαλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ην αξκφδην Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ Τπνδηεπζπληή /ηξηα αληίζηνηρα,                                                                                           

( κ.η = 3,64 & κε η.α = 1,328)   

θαη ζηελ ίδηα νκάδα ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ (( δειαδή 42,9% & 19,5%) δήισζαλ φηη επέιεμαλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ην αξκφδην Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ Τπνδηεπζπληή /ηξηα αληίζηνηρα                                                                                            

( ( κ.η = 3,78 & κε η.α = 1,409)   
 

Αλεπ…

2ν Πη

1o Μρ

2ν Πη+1o Μρ

1o Μρ+2o Μρ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ

Γ

1o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+Γ

1o Μρ+2o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ

10ν Δξώηεκα:   Με πνηόλ ζα ζπλεξγαδόζαζηαλ  πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζείηε, ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο  ρνιηθήο  Μνλάδαο;

15ν Δξώηεκα:    Με πνηόλ έρεηε  ζπλεξγαζηεί πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζείηε ζην πιαίζην 

Δντή Δ.Δ.Ε Προϊςτάμενο Δ.Δ.Ε Αρμόδιο Γραφείο Δ.Δ.Ε Δντή Σχολείου Υποδιευθυντή Εκπαιδευτικό
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Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

16
ν
  

Δξψηεκα     
75,40% 4,05 0,795 

    
 
 
 

   888
ννν
               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

   πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111666ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       
Σν 75,40% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 44,20% & 31,20% ) δειψλνπλ φηη 

είλαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ην αξκφδην Γξαθείν ηεο 

Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ Τπνδηεπζπληή /ηξηα αληίζηνηρα.       ( κ.η = 4,04 & κε η.α = 0,795 ) 

 

 

 

Πάξα πνιύ

Πνιύ 

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

31,20%

44,20%

23,40%

0,60%

0,60%

16ν Δξώηεκα: Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε ζπλεξγαζία ζαο ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο  Μνλάδαο;

8. ΔΡΧΣΗΜΑ 16ν :  ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ. 

16
ν
  Δξψηεκα:  Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε ζπλεξγαζία ζαο ζην πιαίζην  

                       ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο; 

 16ν Δξψηεκα  

Πάξα πνιχ 31,20%  

Πνιχ  44,20%  

Αξθεηά 23,40%  

Λίγν 0,60%  

Καζφινπ 0,60%  

χλνιν 100,0%  
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8.1.    Γξάθεκα 

8.1     ΔΡΧΣΗΜΑ 16ν :  ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν.     

 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

 116ν  Δξψηεκα Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Άλδξαο 44,20% 4,04 0,836 

Γπλαίθα 31,20% 4,06 0,718 

     

      πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111666ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΦΦΦύύύιιιννν   
Δηδηθόηεξα αλά Φύιν ην 75,40% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 44,20% & 

31,20% ) δειψλνπλ φηη είλαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ην 

αξκφδην Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ Τπνδηεπζπληή /ηξηα αληίζηνηρα-ρσξίο 

νπζηαζηηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.                                                               

(  κ.η = 4,04 & κε η.α = 0,795 ) 
 

 
 

 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

32,67%

41,58%

23,76%

0,99%

0,99%

28,30%

49,06%

22,64%

16ν Δξώηεκα: Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε ζπλεξγαζία ζαο ζην πιαίζην     

ιεηηνπξγίαο ηεο   ρνιηθήο  Μνλάδαο;;

Άλδξαο Γπλαίθα
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 8.2      Γξάθεκα 

  8.2      ΔΡΧΣΗΜΑ  16ν :  ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                              Ηιηθηαθή νκάδα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

 16ν  Δξψηεκα Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

35 - 44 2,6% 4,25 0,500 

45 - 54 37,7% 4,10 0,765 

55 - 64 57,1% 4,01 0,823 

> 64 2,6% 3,75 0,957 

χλνιν 100,0% 4,05 0,795 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111666ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΖΖΖ ...ΟΟΟ    
Δηδηθόηεξα ζηελ ειηθηαθή νκάδα [45–54] & [55-64], ην 94,80% ησλ δηεπζπληψλ 

ζρνιείσλ ( δειαδή 37,7% & 57,1% ) αληίζηνηρα δειψλνπλ φηη είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ην αξκφδην Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη 

ηνλ/ηελ Τπνδηεπζπληή /ηξηα αληίζηνηρα                     (  κ.η = 4,06  & κε η.α = 0,793 ) 
 

 

 

 

35 - 44

45 - 54

55 - 64

> 64

16ν Δξώηεκα: Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε ζπλεξγαζία ζαο ζην πιαίζην  

ιεηηνπξγίαο ηεο  ρνιηθήο  Μνλάδαο;

Πάρα πολφ Πολφ Αρκετά Λίγο Καθόλου
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8.3     Γξάθεκα 
 

8.3     ΔΡΧΣΗΜΑ  16ν :  ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ  αλά  έηε ζε 

                                           ζέζε Γηεπζπληή. 

  

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

16ν  Δξψηεκα Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 01 -  04 ] 44,2% 4,07 0,739 

[ 05 -  08 ] 28,6% 4,07 0,728 

[ 09 -  12 ] 13,6% 4,14 0,854 

[ 13 -  16 ] 8,4% 3,85 0,801 

[ 17 -  20 ] 5,2% 3,75 1,389 

χλνιν 100,0% 4,05 0,795 
 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111666ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΔΔΔ ...ΘΘΘ ...ΓΓΓ    
Δηδηθόηεξα αλά ρξόληα ζεηείαο ζε Γηεπζπληηθή ζέζε  [01-04] & [05-08] έηε, ην 

72,80 % ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή  44,2% & 28,6%     ) αληίζηνηρα 

δειψλνπλ φηη είλαη πνιχ  ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ην αξκφδην 

Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ Τπνδηεπζπληή /ηξηα αληίζηνηρα. 

                                                                                  (  κ.η = 4,07 & κε η.α = 0,735 )  
 

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

[ 17 - 20 ]

Πάρα πολφ Πολφ Αρκετά Λίγο Καθόλου
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8.4      Γξάθεκα 

8.4      ΔΡΧΣΗΜΑ  16ν :  ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                            Γηεπζπληηθή Θέζε. 

    

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

16ν  Δξψηεκα Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γληεο Γπκλαζίνπ 66,9% 4,01 0,822 

Γληεο Λπθείνπ  40,9% 3,94 0,801 

Γληήο ΔΠΑΛ 13,6% 4,19 0,928 

Γληεο ΓΔ 5,2% 4,00 0,535 

    
 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111666ννν    εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΘΘΘ ...ΓΓΓ       
Δηδηθόηεξα αλά ζεηεία Γηεπζπληή - ζε ηχπν ζρνιείνπ- Γπκλαζίνπ & Λπθείνπ ην 

107,80% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 66,90% & 40,90% ) αληίζηνηρα, 

δειψλνπλ φηη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ην αξκφδην 

Γξαθείν ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ Τπνδηεπζπληή /ηξηα αληίζηνηρα                                                            

                                                                               (  κ.η = 4,025 & κε η.α = 0,801 )  
 

 

 
 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

Γληήο Γπκλαζίνπ

Γληήο Γπκλαζίνπ

Γληήο ΓΔ.Λ

Γληήο ΓΔ.Λ

Γληήο ΔΠΑ.Λ

Γληήο ΔΠΑ.Λ

Γληήο .Γ.Δ

Γληήο .Γ.Δ

16ν  Δξώηεκα: Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε ζπλεξγαζία ζαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο  Μνλάδαο;
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  8.5       ΔΡΧΣΗΜΑ  16ν :  ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά 

                                              Μεηαπνπδέο.  

   
8.5.      Γξάθεκα 

    πκπεξάζκαηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 16ν εξσηήκαηνο / αλά Μεηαπνπδέο 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

16ν  Δξψηεκα Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζ

ε Άλεπ…. 19,5% 4,03 0,890 

Πηπρίν 2ν 7,1% 3,73 0,647 

1o Μεηαπηπρηαθφ 42,9% 4,14 0,782 

2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ 9,7% 3,93 0,799 

1ν Μεηαπηπρηαθφ, 2ν Μεηαπηπρηαθφ 6,5% 3,80 0,632 

2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ, 2o Μεηαπηπρηαθo 3,9% 4,17 0,983 

Γηδαθηνξηθφ 3,9% 4,50 0,837 

1ν Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ 1,9% 4,00 0,000 

2o Πηπρίν, 1o Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ 1,3% 3,50 0,707 

1o Μεηαπηπρηαθφ, 2o Μεηαπηπρηαθφ , Γηδαθηνξηθφ 1,3% 3,50 0,707 

 
100,0% 4,05 0,795 

Δηδηθόηεξα αλά Μεηαπνπδέο ην 62,40% ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ( δειαδή 42,9% 

& 19,5% ) – θάηνρνη κφλν  Μεηαπηπρηαθνχ θαη κφλν βαζηθνχ Πηπρίνπ – αληίζηνηρα, 

δειψλνπλ φηη είλαη πνιύ ε ζπρλφηεηα ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ κε ην αξκφδην Γξαθείν 

ηεο Γ.Γ.Δ θαη ηνλ/ηελ Τπνδηεπζπληή /ηξηα αληίζηνηρα.     (κ.η = 4,09 & κε η.α = 0,832) 

                        
 

 

Αλεπ…

1o Μρ

1o Μρ+2o Μρ

Γ

2ν Πη+1o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ

16ν  Δξώηεκα: Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε ζπλεξγαζία ζαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο  Μνλάδαο;

Πάρα πολφ Πολφ Αρκετά Λίγο Καθόλου
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9.2    Δπεμεξγαζία & Αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  1 – 16 ηεο έξεπλαο. 

 

 9.2.1      Οκάδα Α΄& Β΄-πκπεξάζκαηα απαληήζεσλ απφ 1ν έσο 16ν εξψηεκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

81,10%

71,10%

69,50%

80,10%
61,80%

83,80%

84,40%

76,70%

80,00%
68,18%

55,90%

Γξάθεκα

_ΑΒ
9.2.1.1 πγθεληξσηηθά γεληθά επί ησλ εξσηεζέλησλ. 

πκπεξάζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεκάησλ ηεο νκάδαο Α΄ &  Β΄ 
 

 



9.3 Δπεμεξγαζία & Αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο. 

 

9.3.1 Οκάδα Γ΄& Γ΄-Δπεμεξγαζία απαληήζεσλ    απφ 17ν έσο 36ν εξψηεκα 

 

1. ΔΡΧΣΗΜΑ  18
ν
 & 19

ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ.        

18
ν
  Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή  

                           άιινπ ζρνιείνπ; 

19
ν
  Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ  

                           ζρνιείνπ; 

 18ν Δξψηεκα 19ν Δξψηεκα 

Πάξα πνιχ 24,68% 23,38% 

Πνιχ  40,91% 38,96% 

Αξθεηά 0,30% 33,77% 

Λίγν 4,55% 3,90% 

Καζφινπ 0,00% 0,00% 

    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

18
ν
  Δξψηεκα 

2 
   65,59 % 3,889 0,854 

19
ν
  Δξψηεκα 

1
 72,73% 3,561 0,860 

 

 

      111
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111888
νννπππ

      &&&   111999
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο   
Σην 72,73% ( δειαδή 38,96% & 33,77% ) ησλ δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη απκεηά
1
  ζπνπδαία πξάμε θαη ην 

65,59 % ( δειαδή 24,68% & 40,91% ) έμππακηα ηην αξιολογεί σο πολύ
2
  ζπνπδαία. 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

18ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

19ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;
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         111...111            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

1.1    ΔΡΧΣΗΜΑ  18
ν
  & 19

ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν       

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111888
νννπππ

   &&&   111999
ννν πππ

      εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΦΦΦύύύιιιννν       

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

18
ν
   

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
19

ν
   

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή  

Απφθιηζε 

Άλδξεο
2
 36,63% 3,88 0,864 Άλδξεο

1
 49,06% 3,88 0,852 

Γπλαίθεο
4
 35,64% 3,81 0,810 Γπλαίθεο

3
 38,96% 3,70 0,799 

χλνιν 100,0% 3,86 0,843 χλνιν 100,0% 3,82 0,836 

Σην 49,06% ηυν ανδπών δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  ζπνπδαία πξάμε θαη ην 36,63% έμππακηα ηην 

αξιολογεί σο πολύ
2
  ζπνπδαία, ελώ ζηηο γπλαίθεο θαηαγξάθνληαη σο επικπαηούζα 

άποτη  πολύ
3 

θαη ζηην ππάξη πολύ
4 

ζπνπδαία, ζε πνζνζηό 38,96% θαη 35,64%  

αληίζηνηρα. 
 

 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

27,72%

36,63%

31,68%

3,96%

18,87%

49,06%

26,42%

5,66%

27,72%

35,64%

33,66%

2,97%

23,38%

38,96%

33,77%

3,90%

18ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

19ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Άλδξαο Γπλαίθα Άλδξαο Γπλαίθα
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      111...222            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

1.2    ΔΡΧΣΗΜΑ  18
ν
  & 19

ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                    Ηιηθηαθή Οκάδα 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111888
νννπππ

   &&&   111999
ννν πππ

      εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο///Ηιηθηαθή Οκάδα    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

18
ν
   

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
19

ν
   

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 35 -  44 ] 2,6% 3,75 0,500 [ 35 -  44 ] 2,9% 3,50 0,577 

[ 45 -  54 ] 37,7% 3,98 0,868 [ 45 -  54 ] 37,9% 3,91 0,844 

 [ 55 -  64 ]
2
 57,1% 3,78 0,837  [ 55 -  64 ]

1
 57,9% 3,78 0,837 

      > 64 2,6% 3,75 0,957       > 64 2,9% 3,50 1,000 

χλνιν 100,0% 3,86 0,843 χλνιν 100,0% 3,82    0,836 

 

Σην 57,90% δηεπζπληώλ  ηλικιακήρ ομάδαρ [ 55 -  64 ] επικπαηεί η  άποτη όηη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  ζπνπδαία πξάμε θαη ην 

57,10% επίζεο ηεο ίδηαο νκάδαο έμππακηα ηην αξιολογεί σο πολύ
2
  ζπνπδαία. 

 

Πάξα πνιύ

Πνιύ 

Αξθεηά

Λίγν

18ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

19ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64 35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64



ειίδα 114 απφ 200 

 

      111...333               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

1.3     ΔΡΧΣΗΜΑ  18
ν
  & 19

ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Έηε Θεηείαο Γηεπζπληή   

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111888
ννν
      &&&   111999

ννν
      εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    /// Δ.Θ.Γ    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

18
ν
   

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
19

ν
   

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 01 -  04 ]
2
 44,2% 4,00 0,829  [ 01 -  04 ]

1
 44,2% 3,88 0,856 

[ 05 -  08 ] 28,6% 3,89 0,754 [ 05 -  08 ] 28,6% 3,89 0,784 

[ 09 -  12 ] 13,6% 3,76 0,889 [ 09 -  12 ] 13,6% 3,76 0,889 

[ 13 -  16 ] 8,4% 3,31 0,947 [ 13 -  16 ] 8,4% 3,38 0,768 

[ 17 -  20 ] 5,2% 3,63 0,916 [ 17 -  20 ] 5,2% 3,75 0,886 

χλνιν 100,0% 3,86 0,843 χλνιν 100,0% 3,82 0,836 

 

Σην 44,20% δηεπζπληώλ  με σπόνια διεςθςνηικήρ θηηείαρ [ 01 -  04 ] επικπαηεί η  

άποτη όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  ζπνπδαία 

πξάμε θαη επίζεο ην 44,20% επίζεο ηεο ίδηαο νκάδαο έμππακηα ηην αξιολογεί σο πολύ
2
  

ζπνπδαία. 

 

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

[ 17 - 20 ]

18ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

19ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν



ειίδα 115 απφ 200 

 

      111...444               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

1.4     ΔΡΧΣΗΜΑ  18
ν
  & 19

ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Θεηεία Γηεπζπληή 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111888
ννν
      &&&   111999

ννν
      εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Θ.Γ    

 

Σην 42,9% δηεπζπληώλ  με διεςθςνηική θηηεία ζε Γπκλάζηα επικπαηεί η  άποτη όηη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  ζπνπδαία πξάμε θαη επίζεο 

ην 44,90% επίζεο ηεο ίδηαο νκάδαο έμππακηα ηην αξιολογεί σο πολύ
2
  ζπνπδαία. 

 

δληεο_ΓΔ.Λ

δληεο_Γπκλαζίνπ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ & ΓΔ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ

δληεο_ΔΠΑ.Λ

δληεο_.Γ.Δ

18ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

19ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

18
ν
   

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
19ν     

1    Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γληήο _ΓΔ.Λ 19,5% 3,77 0,858  19,5% 3,67 0,884 

Γληήο _Γπκλαζίνπ  
2
 42,9% 3,92 0,882 

1
 42,9% 3,85 0,864 

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ 20,1% 3,90 0,790  20,1% 3,94 0,772 
Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ  

                               & ΓΔ 
0,6% 3,00 0,000  0,6% 3,00 0,000 

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ 5,2% 3,00 0,000  5,2% 3,00 0,000 

χλνιν 8,4% 4,15 0,689 χλνιν 8,4% 4,08 0,641 
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      111...555               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

` 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111888
νννπππ

   &&&   111999
ννν πππ

      εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Μεηαπνπδέο    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

18
ν
   

Δξψηεκα     
Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

19ν     

2    Δξψηεκα 
Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Άλεπ 19,5% 3,87 0,860  19,5% 3,97 0,850 
 2

ν
 Πη 6,5% 4,10 0,738  6,5% 3,70 0,823 

            1
o
 Μρ 1,9% 3,67 0,577  1,9% 3,33 0,577 

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ                  

2
 42,9% 3,79 0,832     1

 42,9% 3,73 0,795 
            1

o 
Μρ+2

o
 Μρ 1,9% 4,33 1,155  1,9% 4,67 0,577 

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ+2

o
 Μρ 9,7% 4,13 0,834  9,7% 4,07 0,884 

                                   Γ 1,3% 3,50 0,707  1,3% 3,50 0,707 
            1

o
 Μρ+           Γ 3,9% 3,67 0,816  3,9% 4,00 0,894 

 2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+           Γ 1,3% 4,50 0,707  1,3% 4,50 0,707 

            1
o
 Μρ+2

o
Μρ+Γ 3,9% 3,67 0,816  3,9% 3,50 0,837 

2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+2

o
 Μρ+Γ 7,1% 3,73 1,104  7,1% 3,64 1,027 

χλνιν 100,0% 3,86 0,843 χλνιν 100,0% 3,82 0,836 

 

Σην 42,90% δηεπζπληώλ με ΜεηαΣποςδέρ (κάηοσοι 2
ος

 Πηςσίος και ενόρ 

μεηαπηςσιακού) επικπαηεί η  άποτη όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ 

ζρνιείσλ είλαη απκεηή έυρ πολύ
1
  ζπνπδαία πξάμε θαη επίζεο ην 44,90% επίζεο ηεο 

ίδηαο θαηεγνξίαο έμππακηα ηην αξιολογεί  απκεηή έυρ πολύ
2
  ζπνπδαία. 

 

Αλεπ…

2ν Πη

1o Μρ

2ν Πη+1o Μρ

1o Μρ+2o Μρ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ

Γ

1o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+Γ

1o Μρ+2o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ

18ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

19ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν
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2. ΔΡΧΣΗΜΑ  20
ν
 & 21

ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ.        

20ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο  κε ηνλ  

                           Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ; 

21ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ  

                          Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ; 

                           ζρνιείνπ; 
 20νΔξψηεκα 21νΔξψηεκα 

Πάξα πνιχ 23,18% 25,38% 

Πνιχ  38,26% 38,26% 

Αξθεηά 32,67% 31,47% 

Λίγν 5,90% 4,90% 

Καζφινπ 0,00% 0,00% 

    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

   Σππηθή 

Απφθιηζε 

20ν Δξψηεκα
2 
    70,93% 3,83 0,831 

21ν Δξψηεκα
1 69,73% 3,93 0,842 

 

 

      222
ννν
            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222000
νννπππ

   &&&   222111
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο   

 

Σην 69,73% ( δειαδή 38,26% & 31,47% ) ησλ δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη απκεηά
1
  απνηειεζκαηηθή πξάμε 

θαη ην 70,93%% ( δειαδή 38,26% & 32,67% ) έκπξαθηα ηελ αμηνινγεί σο πολύ
2
  

απνηειεζκαηηθή. 

Πάξα πνιύ

Πνιύ 

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

23,18%

38,26%

32,67%

5,90%

25,38%

38,26%

31,47%

4,90%

21ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο  κε ηνλ 

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

22ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

21νΔξώηεκα 22νΔξώηεκα



ειίδα 118 απφ 200 

 

         222...111            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

2.1    ΔΡΧΣΗΜΑ  20ν & 21ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν       

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222000
νννπππ

   &&&   222111
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΦΦΦύύύιιιννν       

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

20ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
21ν  

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή Απφθιηζε 

Άλδξεο
2
 65,6% 3,87 0,833 Άλδξεο

1
 65,6% 3,84 0,833 

Γπλαίθεο
4
 34,4% 3,75 0,830 Γπλαίθεο

3
 34,4% 3,81 0,833 

 

Σην 65,6% ηυν ανδπών δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  απνηειεζκαηηθή πξάμε θαη  επίζεο ην 65,6% 

έμππακηα ηην αξιολογεί σο πολύ
2
  απνηειεζκαηηθή, ελώ ζηηο γπλαίθεο θαηαγξάθνληαη 

σο επικπαηούζα άποτη  πολύ
3 

θαη ζηην ππάξη πολύ
4 

απνηειεζκαηηθή, ζε πνζνζηό 

34,4% αληίζηνηρα. 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

24,75%

41,58%

29,70%

3,96%

20,75%

37,74%

37,74%

3,77%

24,75%

37,62%

34,65%

2,97%

23,38%

40,26%

32,47%

3,90%

21ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο  κε ηνλ 

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

22ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

Άλδξαο Γπλαίθα Άλδξαο Γπλαίθα



ειίδα 119 απφ 200 

 

      222...222            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

2.2    ΔΡΧΣΗΜΑ  20ν & 21ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                    Ηιηθηαθή Οκάδα 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222000
νννπππ

   &&&   222111
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Ηιηθηαθή Οκάδα    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

20ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
21ν  

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 35 -  44 ] 2,6% 3,25 0,957 [ 35 -  44 ] 2,6% 3,25 0,957 

[ 45 -  54 ] 37,7% 3,97 0,837 [ 45 -  54 ] 37,7% 4,02 0,761 

[ 55 -  64 ]
2
 57,1% 3,77 0,813 [ 55 -  64 ]

1
 57,1% 3,75 0,848 

     > 64 2,6% 3,75 0,957      > 64 2,6% 3,50 1,000 

Σύνολο 100,0% 3,83 0,831 Σύνολο 100,0% 3,83    0,831 

 

Σην 57,10% δηεπζπληώλ  ηλικιακήρ ομάδαρ [ 55 -  64 ] επικπαηεί η  άποτη όηη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  απνηειεζκαηηθή πξάμε θαη 

ην 57,10% επίζεο ηεο ίδηαο νκάδαο έμππακηα ηην αξιολογεί σο πολύ
2
  απνηειεζκαηηθή. 

Πάξα πνιύ

Πνιύ 

Αξθεηά

Λίγν

21ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο  κε ηνλ 

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

22ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64 35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64



ειίδα 120 απφ 200 

 

      222...333               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

2.3     ΔΡΧΣΗΜΑ  20ν & 21ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Έηε Θεηείαο Γηεπζπληή   

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222000
νννπππ

   &&&   222111
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Δ.Θ.Γ    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

20ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
21ν  

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 01 -  04 ]
2
 44,2% 3,97 0,846 [ 01 -  04 ]

1
 44,2% 3,94 0,844 

[ 05 -  08 ] 28,6% 3,73 0,758 [ 05 -  08 ] 28,6% 3,80 0,765 

[ 09 -  12 ] 13,6% 3,95 0,865 [ 09 -  12 ] 13,6% 3,90 0,889 

[ 13 -  16 ] 8,4% 3,31 0,751 [ 13 -  16 ] 8,4% 3,31 0,751 

[ 17 -  20 ] 5,2% 3,75 0,886 [ 17 -  20 ] 5,2% 3,75 0,886 

χλνιν 100,0% 3,83 0,831 χλνιν 100,0% 3,83 0,831 

 

Σην 44,20% δηεπζπληώλ  με σπόνια διεςθςνηικήρ θηηείαρ [ 01 -  04 ] επικπαηεί η  

άποτη όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  απνηειεζκαηηθή 

πξάμε θαη επίζεο ην 44,20% ηεο ίδηαο νκάδαο έμππακηα ηην αξιολογεί σο πολύ
2
  

απνηειεζκαηηθή. 

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

[ 17 - 20 ]

21ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο  κε ηνλ 

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

22ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν
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      222...444               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

2.4     ΔΡΧΣΗΜΑ  20ν & 21ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Θεηεία Γηεπζπληή 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222000
νννπππ

   &&&   222111
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Θ.Γ    

 

Σην 42,90% δηεπζπληώλ  με διεςθςνηική θηηεία ζε Γπκλάζηα επικπαηεί η  άποτη όηη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  απνηειεζκαηηθή πξάμε θαη 

επίζεο ην 44,90% επίζεο ηεο ίδηαο νκάδαο έμππακηα ηην αξιολογεί σο πολύ
2
  

απνηειεζκαηηθή. 

 

δληεο_ΓΔ.Λ

δληεο_Γπκλαζίνπ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ & ΓΔ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ

δληεο_ΔΠΑ.Λ

δληεο_.Γ.Δ

21ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο  κε ηνλ 

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

22ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

20ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
21ν    

3    Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γληήο _ΓΔ.Λ 19,5% 3,87 0,819  19,5% 3,83 0,791 

Γληήο _Γπκλαζίνπ
2

 42,9% 3,83 0,887 
1 42,9% 3,88 0,886 

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ 20,1% 3,77 0,762  20,1% 3,77 0,805 

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ  

                               & ΓΔ 
0,6% 3,00 

 
 0,6% 3,00  

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ 5,2% 3,25 0,463  5,2% 3,25 0,463 

Γληήο _ΔΠΑ.Λ 
8,4% 4,23 0,439  8,4% 4,15 0,555 

Γληήο _.Γ.Δ 
3,2% 4,00 1,414  3,2% 3,80 1,304 

χλνιν 100,0% 3,83 0,831 χλνιν 100,0% 3,83 0,831 
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      222...555               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

2.5     ΔΡΧΣΗΜΑ  20ν & 21ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Μεηαπνπδέο 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222000
νννπππ

   &&&   222111
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΜΜΜεεεηηηαααπππνννπππδδδέέέοοο    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

20ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
21ν    

4    Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Άλεπ 19,5% 3,93 0,944  19,5% 3,97 0,964 
 2

ν
 Πη 6,5% 3,60 0,843  6,5% 3,70 0,823 

            1
o
 Μρ 1,9% 3,33 0,577  1,9% 3,33 0,577 

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ

2
 42,9% 3,73 0,775 

1
 42,9% 3,71 0,780 

            1
o 
Μρ+2

o
 Μρ 1,9% 4,67 0,577  1,9% 4,67 0,577 

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ+2

o
 Μρ 9,7% 4,20 0,775  9,7% 4,20 0,775 

                                   Γ 1,3% 3,50 0,707  1,3% 3,50 0,707 
            1

o
 Μρ+           Γ 3,9% 4,50 0,837  3,9% 4,33 0,816 

 2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+           Γ 1,3% 4,00 1,414  1,3% 4,00 1,414 

            1
o
 Μρ+2

o
Μρ+Γ 3,9% 3,83 0,408  3,9% 3,83 0,408 

2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+2

o
 Μρ+Γ 7,1% 3,45 0,820  7,1% 3,45 0,820 

χλνιν 100,0% 3,83 0,831 χλνιν 100,0% 3,83 0,831 

 

Σην 42,90% δηεπζπληώλ με ΜεηαΣποςδέρ (κάηοσοι 2
ος

 Πηςσίος και ενόρ 

μεηαπηςσιακού) επικπαηεί η  άποτη όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ 

ζρνιείσλ είλαη απκεηή έυρ πολύ
1
  απνηειεζκαηηθή πξάμε θαη επίζεο ην 44,90% επίζεο 

ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο έμππακηα ηην αξιολογεί  απκεηή έυρ πολύ
2
  απνηειεζκαηηθή. 

 

Αλεπ…

2ν Πη

1o Μρ

2ν Πη+1o Μρ

1o Μρ+2o Μρ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ

Γ

1o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+Γ

1o Μρ+2o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ

21ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηελ ζπλεξγαζία ζαο  κε ηνλ 

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

22ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν
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3. ΔΡΧΣΗΜΑ  22
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ.        

22ν Δξώηεκα:  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε κε ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή  

                           άιινπ ζρνιείνπ; 

 22
ν
 Δξψηεκα  

Πάξα πνιχ 20,13%  

Πνιχ  44,81%  

Αξθεηά 31,17% 

 
 

Λίγν 3,25% 

 
 

Καζφινπ 0,65%  

    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

22ν Δξψηεκα  
1
   75,99% 3,68 0,753 

    
 

 

      333
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222222
νννπππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο   

 

Σην 75,99% ησλ δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο 

δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη απκεηά
1
  ηθαλνπνηεηηθή. 

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ

20,13% 44,81% 31,17% 3,25% 0,65%

22ν Δξώηεκα:  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε κε ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;



ειίδα 124 απφ 200 

 

         333...111            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

3.1    ΔΡΧΣΗΜΑ  22
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν       

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222222
νννπππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΦΦΦύύύιιιννν      

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

22ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε  
   

Άλδξεο
1
 65,6% 3,81 0,845     

Γπλαίθεο
2
 34,4% 3,79 0,769     

χλνιν 100,0% 3,80 0,817     

 

Σην 65,6% ηυν ανδπών δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  ηθαλνπνηεηηθή θαη ζην 34,4% ησλ γπλαηθψλ φηη 

είλαη επίζεο πολύ
2
  ηθαλνπνηεηηθή 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

21,78%

42,57%

31,68%

2,97%

16,98%

49,06%

30,19%

3,77%

22ν Δξώηεκα:  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε κε ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Άλδξαο Γπλαίθα
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      333...222            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

3.2    ΔΡΧΣΗΜΑ  22
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                        Ηιηθηαθή Οκάδα 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222222
νννπππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Ηιηθηαθή Οκάδα    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

22ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε  
   

[ 35 -  44 ] 2,6% 3,75 0,500     

[ 45 -  54 ] 37,7% 3,86 0,805     

[ 55 -  64 ]
1
 57,1% 3,78 0,837     

     > 64 2,6% 3,50 1,000     

χλνιν 100,0% 3,81   0,817     

 

Σην 57,10% ηυν δηεπζπληώλ  ηλικιακήρ ομάδαρ [ 55 -  64 ] επικπαηεί η  άποτη όηη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  ηθαλνπνηεηηθή. 

Πάξα πνιύ

Πνιύ 

Αξθεηά

Λίγν

22ν Δξώηεκα:  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε κε ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64
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      333...333               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

3.3     ΔΡΧΣΗΜΑ  22
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                         Έηε Θεηείαο Γηεπζπληή   

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222222
νννπππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///ΈΈΈηηηεεε    ΘΘΘεεεηηηεεείίίαααοοο    ΓΓΓηηηεεεπππζζζπππλλληηηήήή     

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

22ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε  
   

[ 01 -  04 ]
1
 44,2% 3,93 0,779     

[ 05 -  08 ] 28,6% 3,75 0,751     

[ 09 -  12 ] 13,6% 4,00 0,837     

[ 13 -  16 ] 8,4% 3,38 0,768     

[ 17 -  20 ] 5,2% 3,25 1,165     

χλνιν 100,0% 3,81 0,817     

 

Σην 44,20% ηυν δηεπζπληώλ  με σπόνια διεςθςνηικήρ θηηείαρ [ 01 -  04 ] επικπαηεί η  

άποτη όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  ηθαλνπνηεηηθή. 

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

[ 17 - 20 ]

22ν Δξώηεκα:  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε κε ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ
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      333...444               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

3.4     ΔΡΧΣΗΜΑ  22ν: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                         Θεηεία Γηεπζπληή 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222222
νννπππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΘΘΘεεεηηηεεείίίααα    ΓΓΓηηηεεεπππζζζπππλλληηηήήή   

 

Σην 42,90% ηυν δηεπζπληώλ  με διεςθςνηική θηηεία ζε Γπκλάζηα επικπαηεί η  άποτη 

όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  ηθαλνπνηεηηθή. 

 

δληεο_ΓΔ.Λ

δληεο_Γπκλαζίνπ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ & ΓΔ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ

δληεο_ΔΠΑ.Λ

δληεο_.Γ.Δ

22ν Δξώηεκα:  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε κε ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

22ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 5  
   

Γληήο _ΓΔ.Λ 19,5% 3,90 0,845     

Γληήο _Γπκλαζίνπ 
1
 42,9% 3,86 0,821     

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ 20,1% 3,58 0,886     
Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ  

                               & ΓΔ 
0,6% 3,00       

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ 5,2% 3,63 0,518     
Γληήο _ΔΠΑ.Λ 8,4% 3,92 0,641     
Γληήο _.Γ.Δ 3,2% 4,00 1,000     

χλνιν 100,0% 3,81 0,817     
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      333...555               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

3.5     ΔΡΧΣΗΜΑ  22
ν
  : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                          Μεηαπνπδέο 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222222
νννπππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΜΜΜεεεηηηαααπππνννπππδδδέέέοοο    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

22ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 6  
   

Άλεπ 19,5% 3,87 1,008     
 2

ν
 Πη 6,5% 3,90 0,738     

            1
o
 Μρ 1,9% 3,67 0,577     

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ 42,9% 3,65 0,774     

            1
o 
Μρ+2

o
 Μρ 1,9% 4,67 0,577     

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ+2

o
 Μρ 9,7% 4,00 0,845     

                                   Γ 1,3% 3,50 0,707     

            1
o
 Μρ+           Γ 3,9% 4,33 0,816     

 2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+           Γ 1,3% 4,00 1,414     

            1
o
 Μρ+2

o
Μρ+Γ 3,9% 3,83 0,408     

2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+2

o
 Μρ+Γ 7,1% 3,73 0,647     

χλνιν 100,0% 3,81 0,817     

 

Σην 42,90% δηεπζπληώλ με ΜεηαΣποςδέρ (κάηοσοι 2
ος

 Πηςσίος και ενόρ 

μεηαπηςσιακού) επικπαηεί η  άποτη όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ 

ζρνιείσλ είλαη απκεηή έυρ πολύ
1
  ηθαλνπνηεηηθή. 

 

Αλεπ…

2ν Πη

1o Μρ

2ν Πη+1o Μρ

1o Μρ+2o Μρ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ

Γ

1o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+Γ

1o Μρ+2o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ

22ν Δξώηεκα:  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε κε ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ
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4. ΔΡΧΣΗΜΑ  17
ν
 & 23

ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ.        

17ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά ζπλεξγάδεζηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ  

23ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ; 

 17
ν
 Δξψηεκα 23

ν
 Δξψηεκα 

Πάξα πνιχ 10,39% 10,39% 

Πνιχ  19,48% 27,27% 

Αξθεηά 46,10% 39,61% 

Λίγν 24,03% 22,73% 

Καζφινπ 0,00% 0,00% 

    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

17ν Δξψηεκα
1
    70,13% 2,68 0,853 

23ν Δξψηεκα
2
 62,14% 2,35 0,754 

 

 

      444
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111777
νννπππ

   &&&   222333
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο   

 

Σην 72,13% ( δειαδή 46,10% & 24,03% ) ησλ δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη λίγη έσο απκεηά
1
  ζπρλή θαη ην 

62,14 % ( δειαδή 39,61% & 22,73% ) ζηελ πξάμε επηθνηλσλεί πολύ
2
  ζπρλά. 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

10,39

19,48

46,10

24,03

0,00

10,39

27,27

39,61

22,73

0,00

17ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά ζπλεξγάδεζηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ 

23ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;



ειίδα 130 απφ 200 

 

         444...111            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

4.1    ΔΡΧΣΗΜΑ  17ν & 23ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν       

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111777
νννπππ

   &&&   222333
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΦΦΦύύύιιιννν       

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

17ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
23ν  

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή Απφθιηζε 

Άλδξεο
1
 65,6% 3,22 0,867 Άλδξεο

2
 65,69% 3,23 0,882 

Γπλαίθεο
3
 34,4% 3,32 1,034 Γπλαίθεο

4
 34,31% 3,04 0,960 

Σύνολο 100,0% 3,25 0,926 Σύνολο 100,0% 3,16 0,911 

 

Σην 65,60% ηυν ανδπών δηεπζπληώλ επικπαηεί η άποτη όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη απκεηή
1
  ζπρλή θαη επίζεο ην 65,69% ζηην ππάξη 

επικοινυνεί απκεηά
2
  ζπρλά, ελώ ζηηο γπλαίθεο θαηαγξάθνληαη σο επικπαηούζα άποτη  

απκεηά
3 

θαη ζηελ πξάμε απκεηά
4 

ζπρλά, ζε πνζνζηό 34,40% θαη 34,31%  αληίζηνηρα. 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

0,99%

5,94%

31,68%

53,47%

7,92%

3,77%

33,96%

49,06%

13,21%

17ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά ζπλεξγάδεζηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ 

23ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

Άλδξαο Γπλαίθα
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      444...222            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

4.2    ΔΡΧΣΗΜΑ  17ν & 23ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                    Ηιηθηαθή Οκάδα 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111777
νννπππ

   &&&   222333
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Ηιηθηαθή Οκάδα    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

17ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
23ν  

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 35 -  44 ] 2,6% 3,25 0,500 [ 35 -  44 ]
2
 44,2% 3,13 0,913 

[ 45 -  54 ] 37,7% 3,38 1,023 [ 45 -  54 ] 28,6% 3,25 0,967 

[ 55 -  64 ]
1
 57,1% 3,18 0,891 [ 55 -  64 ] 13,6% 3,43 0,926 

      > 64 2,6% 3,00 0,000       > 64 8,4% 2,69 0,751 

Σύνολο 100,0% 3,25 0,926 χλνιν 5,2% 3,00 0,535 

Σην 57,10% δηεπζπληώλ  ηλικιακήρ ομάδαρ [ 55 -  64 ] επικπαηεί η  άποτη όηη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη απκεηά
1
  ζπρλή θαη ην 44,20%  ηηρ 

ηλικιακήρ ομάδαρ [ 35 -  44 ] ζηην ππάξη επικοινυνεί απκεηά
2
  ζπρλά καδί ηνπο. 

Πάξα πνιύ

Πνιύ 

Αξθεηά

Λίγν

17ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά ζπλεξγάδεζηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ 

23ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64 35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64
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      444...333               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

4.3     ΔΡΧΣΗΜΑ  17ν & 23ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Έηε Θεηείαο Γηεπζπληή   

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111777
νννπππ

   &&&   222333
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο///Ηιηθηαθή Οκάδα    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

17ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
23ν  

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 01 -  04 ]
1
 44,2% 3,37 0,991 [ 01 -  04 ]

2
 44,2% 3,13 0,913 

[ 05 -  08 ] 28,6% 3,27 0,872 [ 05 -  08 ] 28,6% 3,25 0,967 

[ 09 -  12 ] 13,6% 3,29 0,845 [ 09 -  12 ] 13,6% 3,43 0,926 

[ 13 -  16 ] 8,4% 3,08 0,862 [ 13 -  16 ] 8,4% 2,69 0,751 

[ 17 -  20 ] 5,2% 2,38 0,518 [ 17 -  20 ] 5,2% 3,00 0,535 

χλνιν 100,0% 3,25 0,926 χλνιν 100,0% 3,16 0,911 

 

Σην 44,20% δηεπζπληώλ  με σπόνια διεςθςνηικήρ θηηείαρ [ 01 -  04 ] επικπαηεί η  

άποτη όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη απκεηά
1
  ζπρλή θαη 

επίζεο ην 44,20% επίζεο ηεο ίδηαο νκάδαο ζηην ππάξη επικοινυνεί απκεηά
2
  ζπρλά. 

 

 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

17ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά ζπλεξγάδεζηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ 

23ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

[ 01 - 04 ] [ 05 - 08 ] [ 09 - 12 ] [ 13 - 16 ] [ 17 - 20 ] [ 01 - 04 ] [ 05 - 08 ] [ 09 - 12 ] [ 13 - 16 ] [ 17 - 20 ]
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      444...444               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

4.4     ΔΡΧΣΗΜΑ  17ν & 23ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Θεηεία Γηεπζπληή 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111777
νννπππ

   &&&   222333
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       ///    Θ.Γ    

 

Σην 42,90% δηεπζπληώλ  με διεςθςνηική θηηεία ζε Γπκλάζηα επικπαηεί η  άποτη όηη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη απκεηά
1
  ζπρλή θαη επίζεο ην 

42,90% επίζεο ηεο ίδηαο νκάδαο ζηην ππάξη επικοινυνεί απκεηά
2
  ζπρλά. 

δληεο_ΓΔ.Λ

δληεο_Γπκλαζίνπ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ & ΓΔ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ

δληεο_ΔΠΑ.Λ

δληεο_.Γ.Δ

17ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά ζπλεξγάδεζηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ 

23ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Αξθεηά Λίγν Πάξα πνιύ Πνιύ Λίγν

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

17ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
23ν    

7    Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γληήο _ΓΔ.Λ 19,5% 3,20 0,847  19,5% 3,07 1,015 

Γληήο _Γπκλαζίνπ 42,9% 3,32 1,010  42,9% 3,17 0,887 

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ 20,1% 3,06 0,814  20,1% 3,10 0,944 

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ  

                               & ΓΔ 
0,6% 2,00 0,000   0,6% 3,00  0,000 

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ 5,2% 3,00 0,000  5,2% 2,88 0,354 
Γληήο _ΔΠΑ.Λ 8,4% 3,62 0,961  8,4% 3,62 0,870 
Γληήο _.Γ.Δ 3,2% 3,60 1,342  3,2% 3,40 1,140 

χλνιν 100,0% 3,25 0,926 χλνιν 100,0% 3,16 0,911 
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      444...555               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

4.5     ΔΡΧΣΗΜΑ  17ν & 23ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Μεηαπνπδέο 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    111777
νννπππ

   &&&   222333
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΜΜΜεεεηηηαααπππνννπππδδδέέέοοο    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

17ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
23ν    

8    Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Άλεπ 19,5% 3,17 0,834  19,5% 3,07 0,980 
 2

ν
 Πη 6,5% 3,60 0,843  6,5% 3,30 0,675 

            1
o
 Μρ 1,9% 3,00 1,000  1,9% 3,00 1,000 

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ 42,9% 3,27 0,887  42,9% 3,12 0,814 

            1
o 
Μρ+2

o
 Μρ 1,9% 3,67 1,155  1,9% 4,67 0,577 

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ+2

o
 Μρ 9,7% 3,53 1,060  9,7% 3,47 0,990 

                                   Γ 1,3% 2,50 0,707  1,3% 2,00 0,000 

            1
o
 Μρ+           Γ 3,9% 2,83 1,169  3,9% 2,67 1,211 

 2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+           Γ 1,3% 3,50 2,121  1,3% 3,50 0,707 

            1
o
 Μρ+2

o
Μρ+Γ 3,9% 3,17 0,983  3,9% 3,50 1,049 

2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+2

o
 Μρ+Γ 7,1% 3,00 1,000  7,1% 3,00 0,894 

χλνιν 100,0% 3,25 0,926 χλνιν 100,0% 3,16 0,911 

 

Σην 42,90% δηεπζπληώλ με ΜεηαΣποςδέρ (κάηοσοι 2
ος

 Πηςσίος και ενόρ 

μεηαπηςσιακού) επικπαηεί η  άποτη όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ 

ζρνιείσλ είλαη απκεηή έυρ πολύ
1
  ζπρλή θαη επίζεο ην 44,90% επίζεο ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο έμππακηα ηην αξιολογεί  απκεηή
2
  ζπρλά. 

Αλεπ…

2ν Πη

1o Μρ

2ν Πη+1o Μρ

1o Μρ+2o Μρ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ

Γ

1o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+Γ

1o Μρ+2o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ

17ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά ζπλεξγάδεζηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ 

23ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Αξθεηά Λίγν Πάξα πνιύ Πνιύ Λίγν Καζόινπ Καζόινπ
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5. ΔΡΧΣΗΜΑ  24
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ.        

24ν Δξώηεκα:  Με πνηα θαηεγνξία Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδεζηε; 

 24
ν
 Δξψηεκα  

Γηεπζπληή_Αξραηφηεξν 2,60%  

Γηεπζπληή_Έκπεηξν 17,53%  

Γηεπζπληή_Δκπηζηνζχλεο 54,55%  

Γηεπζπληή_Φηιηθέο ζρέζεηο 25,32%  

χλνιν 100,00%  

    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

24ν Δξψηεκα 
1
    54,55% 3,59 0,653 

    
 

 

      555
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222444
νννπππ

      ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο   

 

Σην 75,67% ησλ δηεπζπληώλ γίλεηαη απνδεθηό όηη ζπλεξγάδνληαη  αξθεηά έσο πνιύ
1
  κε 

δηεπζπληή  άιινπ ζρνιείνπ πνπ ηνλ έρνπλ εκπηζηνζύλε 

Γηεπζπληή 

αξραηόηεξν

Γηεπζπληή πην 

έκπεηξν

Γηεπζπληή πνπ 

εκπηζηεύνκαη

Γηεπζπληή 

θηιηθέο ζρέζεηο

2,60 17,53 54,55 25,32

24ν Δξώηεκα:  Με πνηα θαηεγνξία Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδεζηε;



ειίδα 136 απφ 200 

 

         555...111            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

5.1    ΔΡΧΣΗΜΑ  24
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν       

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222444
νννπππ

   ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       ///    αααλλλάάά    ΦΦΦύύύιιιννν       

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

24ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε  
   

Άλδξεο
1
 65,58% 2,248 0,910     

Γπλαίθεο
2
 34,42% 2,528 0,823     

 
100,00% 2,344 0,888     

Σην 65,58% ηυν ανδπών δηεπζπληώλ  γίλεηαη απνδεθηό όηη ζπλεξγάδνληαη  αξθεηά
1
  κε 

δηεπζπληή  άιινπ ζρνιείνπ πνπ ηνλ έρνπλ εκπηζηνζύλε θαη ην 34,42% ησλ γπλαηθψλ 

επίζεο  ζπλεξγάδνληαη  αξθεηά
2 

 κε δηεπζπληή  άιινπ ζρνιείνπ πνπ ηνλ έρνπλ εκπηζηνζύλε 

 

Γηεπζπληή_Αξραηόηεξν

Γηεπζπληή_Έκπεηξν

Γηεπζπληή_Δκπηζηνζύλεο

Γηεπζπληή_Φηιηθέο ζρέζεηο

1,98%

17,82%

50,50%

29,70%

3,77%

16,98%

62,26%

16,98%

24ν Δξώηεκα:  Με πνηα θαηεγνξία Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδεζηε;

Άλδξαο Γπλαίθα
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      555...222            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

5.2    ΔΡΧΣΗΜΑ  24
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                        Ηιηθηαθή Οκάδα 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222444
νννπππ

      ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Ηιηθηαθή Οκάδα    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

24ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε  
   

[ 35 -  44 ] 2,60% 2,250 0,957     

[ 45 -  54 ] 37,66% 2,414 0,879     

[ 55 -  64 ]
1
 57,14% 2,284 0,909     

     > 64 2,60% 2,750 0,500     

 
100,00% 2,344 0,888     

 

Σην 57,14% ηυν δηεπζπληώλ  ηλικιακήρ ομάδαρ [ 55 -  64 ]  γίλεηαη απνδεθηό όηη 

ζπλεξγάδνληαη  αξθεηά
1
  κε δηεπζπληή  άιινπ ζρνιείνπ πνπ ηνλ έρνπλ εκπηζηνζύλε 

Γηεπζπληή_Αξραηόηεξν

Γηεπζπληή_Έκπεηξν

Γηεπζπληή_Δκπηζηνζύλεο

Γηεπζπληή_Φηιηθέο ζρέζεηο

1,95%

0,65%

8,44%

16,88%

11,04%

11,04%

25,97%

17,53%

0,65%

0,65%

1,95%

24ν Δξώηεκα:  Με πνηα θαηεγνξία Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδεζηε;

35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64
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      555...333               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

5.3     ΔΡΧΣΗΜΑ  24
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                         Έηε Θεηείαο Γηεπζπληή   

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222444
νννπππ

      ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΔΔΔ ...ΘΘΘ ...ΓΓΓ     

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

24ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε  
   

[ 01 -  04 ]
1
 44,16% 2,485 0,855     

[ 05 -  08 ] 28,57% 2,295 0,930     

[ 09 -  12 ] 13,64% 2,143 0,910     

[ 13 -  16 ] 8,44% 2,462 0,776     

[ 24 -  20 ] 5,19% 1,750 0,886     

χλνιν 100,00% 2,344 0,888     

 

Σην 44,16% ηυν δηεπζπληώλ  με σπόνια διεςθςνηικήρ θηηείαρ [ 01 -  04 ]  γίλεηαη 

απνδεθηό όηη ζπλεξγάδνληαη  αξθεηά
1
  κε δηεπζπληή  άιινπ ζρνιείνπ πνπ ηνλ έρνπλ 

εκπηζηνζύλε 

Γηεπζπληή_Αξραηόηεξν

Γηεπζπληή_Δκπεηξν

Γηεπζπληή_Δκπηζηνζύλεο

Γηεπζπληή_Φηιηθέο ζρέζεηο

24ν Δξώηεκα:  Με πνηα θαηεγνξία Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδεζηε;

[ 01 - 04 ] [ 05 - 08 ] [ 09 - 12 ] [ 13 - 16 ] [ 17 - 20 ]
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      555...444               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

5.4     ΔΡΧΣΗΜΑ  24ν: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                         Θεηεία Γηεπζπληή 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222444
νννπππ

         ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΘΘΘεεεηηηεεείίίααα    ΓΓΓηηηεεεπππζζζπππλλληηηήήή   

 

Σην 42,86% ηυν δηεπζπληώλ  με διεςθςνηική θηηεία ζε Γπκλάζηα  γίλεηαη απνδεθηό όηη 

ζπλεξγάδνληαη  αξθεηά
1
  κε δηεπζπληή  άιινπ γπκλαζίνπ πνπ ηνλ έρνπλ εκπηζηνζύλε 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

24ν  

Δξψηεκα     
Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 9  
   

Γληήο _ΓΔ.Λ 19,48% 2,33 0,802     
Γληήο _Γπκλαζίνπ 42,86% 2,348 0,903     
Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ 20,13% 2,387 0,844     
Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ  

                               & ΓΔ 
0,65% 1,000  0,000     

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ 5,19% 2,375 0,916     
Γληήο _ΔΠΑ.Λ 8,44% 2,462 1,127     
Γληήο _.Γ.Δ 3,25% 2,000 1,000     

χλνιν 100,00% 2,344 0,888     

Γηεπζπληή_Αξραηόηεξν

Γηεπζπληή_Δκπεηξν

Γηεπζπληή_Δκπηζηνζύλεο

Γηεπζπληή_Φηιηθέο ζρέζεηο

24ν Δξώηεκα:  Με πνηα θαηεγνξία Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδεζηε;

δληεο_ΓΔ.Λ δληεο_Γπκλαζίνπ δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ & ΓΔ δληεο_Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ δληεο_ΔΠΑ.Λ
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      555...555               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

5.5     ΔΡΧΣΗΜΑ  24
ν
  : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                          Μεηαπνπδέο 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222444
νννπππ

      ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΜΜΜεεεηηηαααπππνννπππδδδέέέοοο    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

24ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 10  
   

Άλεπ 19,48% 2,267 0,868     
 2

ν
 Πη 6,49% 2,200 0,919     

            1
o
 Μρ 1,95% 2,333 1,155     

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ                 

1
 42,86% 2,424 0,860     

            1
o 
Μρ+2

o
 Μρ 1,95% 2,667 0,577     

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ+2

o
 Μρ 9,74% 2,333 0,816     

                                   Γ 1,30% 3,000 0,000     

            1
o
 Μρ+           Γ 3,90% 2,333 1,033     

 2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+           Γ 1,30% 1,000 0,000     

            1
o
 Μρ+2

o
Μρ+Γ 3,90% 2,167 1,329     

2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+2

o
 Μρ+Γ 7,14% 2,364 1,027     

χλνιν 100,00% 2,344 0,888     

Σην 42,86% δηεπζπληώλ με ΜεηαΣποςδέρ (κάηοσοι 2
ος

 Πηςσίος και ενόρ 

μεηαπηςσιακού)  γίλεηαη απνδεθηό όηη ζπλεξγάδνληαη  αξθεηά
1
  κε δηεπζπληή  άιινπ 

γπκλαζίνπ πνπ ηνλ έρνπλ εκπηζηνζύλε 
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6. ΔΡΧΣΗΜΑ  25
ν
 & 26

ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ.        

25ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηε ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή  

                           άιινπ ζρνιείνπ  

26ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή  

                           άιινπ ζρνιείνπ; 

 25
ν
 Δξψηεκα 26

ν
 Δξψηεκα 

Πάξα πνιχ 25,32% 24,03% 

Πνιχ  48,70% 45,45% 

Αξθεηά 23,38% 27,92% 

Λίγν 2,60% 2,60% 

Καζφινπ 0,00% 0,00% 

    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

25ν Δξψηεκα
1
   48,70% 2,68 0,853 

26ν Δξψηεκα
2
 45,45

% 

2,35 0,754 
 

 

      666
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222555
νννπππ

   &&&   222666
νννπππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    

 

Σην 48,70% ησλ δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο δηεπζπληέο 

άιισλ ζρνιείσλ είλαη απκεηά
1
  ζπνπδαία ελέξγεηα θαη ην 45,45%  έκπξαθηα ηελ 

αμηνινγεί σο απκεηά
2
   ζπνπδαία ελέξγεηα 

Πάξα πνιύ

Πνιύ 

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

25,32%

48,70%

23,38%

2,60%

0,00%

24,03%

45,45%

27,92%

2,60%

0,00%

25ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηε ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ 

26ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;
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         666...111            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

6.1    ΔΡΧΣΗΜΑ  25ν & 26ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν       

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222555
νννπππ

   &&&   222666
νννπππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΦΦΦύύύιιιννν       

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

25ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
26ν  

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή Απφθιηζε 

Άλδξεο1 65,6% 4,05 0,740 Άλδξεο2 65,6% 3,98 0,787 

Γπλαίθεο3 34,4% 3,81 0,810 Γπλαίθεο4 34,4% 3,77 0,776 

Σύνολο 100,0% 3,97 0,771 Σύνολο 100,0% 3,91 0,787 

 

Σην 65,6% ηυν ανδπών δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο 

δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  απνηειεζκαηηθή θαη ην 65,6% έμππακηα ηην 

αξιολογεί σο πολύ
2
  ζπνπδαία, ελώ ζηηο γπλαίθεο θαηαγξάθνληαη σο επικπαηούζα 

άποτη  πολύ
3 

θαη ζηην ππάξη πολύ
4 

 απνηειεζκαηηθή , ζε πνζνζηό 34,4% θαη 34,4%  

αληίζηνηρα. 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

18,8%

31,8%

14,3%

0,6%

0,0%

6,5%

16,9%

9,1%

1,9%

0,0%

18,2%

29,2%

16,9%

1,3%

0,0%

5,8%

16,2%

11,0%

1,3%

0,0%

25ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηε ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ 

26ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Άλδξαο Γπλαίθα Άλδξαο Γπλαίθα
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      666...222            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

6.2    ΔΡΧΣΗΜΑ  25ν & 26ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                    Ηιηθηαθή Οκάδα 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222555
νννπππ

   &&&   222666
νννπππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Ηιηθηαθή Οκάδα    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

25ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
26ν  

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 35 -  44 ] 2,6% 4,50 0,577 [ 35 -  44 ] 2,6% 3,50 1,291 

[ 45 -  54 ] 37,7% 4,02 0,761 [ 45 -  54 ] 37,7% 3,97 0,725 

[ 55 -  64 ]
2
 57,1% 3,92 0,776 [ 55 -  64 ]

1
 57,1% 3,91 0,797 

      > 64 2,6% 3,75 0,957       > 64 2,6% 3,50 1,000 

Σύνολο 100,0% 3,97 0,771 Σύνολο 100,0% 3,91 0,787 

 

Σην 57,90% δηεπζπληώλ  ηλικιακήρ ομάδαρ [ 55 -  64 ] επικπαηεί η  άποτη όηη ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
 ζπνπδαία ελέξγεηα θαη ην 

57,10% επίζεο ηεο ίδηαο νκάδαο έμππακηα ηην αξιολογεί σο πολύ
2
   ζπνπδαία 

ελέξγεηα. 

35 - 44

45 - 54

55 - 64

> 64

25ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηε ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ 

26ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ
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      666...333               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

6.3     ΔΡΧΣΗΜΑ  25ν & 26ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Έηε Θεηείαο Γηεπζπληή   

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222555
νννπππ

   &&&   222666
νννπππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Δ.Θ.Γ    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

25ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
26ν  

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 01 -  04 ]2 44,2% 4,04 0,762 [ 01 -  04 ]1 44,2% 3,90 0,831 

[ 05 -  08 ] 28,6% 3,98 0,762 [ 05 -  08 ] 28,6% 4,00 0,715 

[ 09 -  12 ] 13,6% 3,90 0,831 [ 09 -  12 ] 13,6% 3,90 0,831 

[ 13 -  16 ] 8,4% 3,69 0,480 [ 13 -  16 ] 8,4% 3,69 0,480 

[ 17 -  20 ] 5,2% 3,88 1,126 [ 17 -  20 ] 5,2% 3,88 1,126 

χλνιν 100,0% 3,97 0,771 χλνιν 100,0% 3,91 0,787 

 

Σην 44,20% δηεπζπληώλ  με σπόνια διεςθςνηικήρ θηηείαρ [ 01 -  04 ] επικπαηεί η  

άποτη όηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  ζπνπδαία 

ελέξγεηα θαη επίζεο ην 44,20% επίζεο ηεο ίδηαο νκάδαο έμππακηα ηην αξιολογεί σο 

πολύ
2
   ζπνπδαία ελέξγεηα 

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

[ 17 - 20 ]

25ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηε ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ 

26ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν
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      666...444               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

6.4     ΔΡΧΣΗΜΑ  25ν & 26ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Θεηεία Γηεπζπληή 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222555
νννπππ

   &&&   222666
νννπππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Θ.Γ    

 

Σην 42,9% δηεπζπληώλ  με διεςθςνηική θηηεία ζε Γπκλάζηα επικπαηεί η  άποτη όηη ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  ζπνπδαία ελέξγεηα θαη 

επίζεο ην 44,90% επίζεο ηεο ίδηαο νκάδαο έμππακηα ηην αξιολογεί σο πολύ
2
   

ζπνπδαία ελέξγεηα 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

25ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
26ν    

11    Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γληήο _ΓΔ.Λ 19,5% 3,83 0,791  19,5% 3,83 0,747 
Γληήο _Γπκλαζίνπ                2 42,9% 4,06 0,802 1 42,9

% 

3,97 0,841 
Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ 20,1% 3,84 0,735  20,1% 3,84 0,735 
Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ  

                               & ΓΔ 
0,6% 4,00    0,6% 4,00   

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ 5,2% 3,63 0,518  5,2% 3,63 0,518 
Γληήο _ΔΠΑ.Λ 8,4% 4,08 0,760  8,4% 3,92 0,954 
Γληήο _.Γ.Δ 3,2% 4,60 0,548  3,2% 4,40 0,548 

χλνιν 100,0% 3,97 0,771 χλνιν 100,0% 3,91 0,787 

δληεο_ΓΔ.Λ

δληεο_Γπκλαζίνπ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ & ΓΔ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ

δληεο_ΔΠΑ.Λ

δληεο_.Γ.Δ

25ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπνπδαία ζεσξείηε ηελ επηθνηλσλία ζαο  κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ 

26ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν
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      666...555               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

6.5     ΔΡΧΣΗΜΑ  25ν & 26ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Μεηαπνπδέο 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222555
νννπππ

   &&&   222666
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΜΜΜεεεηηηαααπππνννπππδδδέέέοοο    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

25ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
26ν    

12    Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Άλεπ 19,5% 4,20 0,847  19,5% 4,20 0,847 
 2

ν
 Πη 6,5% 4,00 0,667  6,5% 3,70 0,823 

            1
o
 Μρ 1,9% 4,00 0,000  1,9% 4,33 0,577 

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ                 1 

42,9% 3,88 0,691 
 

42,9

% 

3,85 0,662 

            1
o 
Μρ+2

o
 Μρ 1,9% 4,67 0,577  1,9% 4,67 0,577 

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ+2

o
 Μρ 9,7% 4,00 0,756  9,7% 3,87 0,915 

                                   Γ 1,3% 4,00 1,414  1,3% 2,50 0,707 

            1
o
 Μρ+           Γ 3,9% 4,00 0,894  3,9% 3,83 0,753 

 2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+           Γ 1,3% 4,50 0,707  1,3% 4,50 0,707 

            1
o
 Μρ+2

o
Μρ+Γ 3,9% 3,67 1,033  3,9% 3,67 1,033 

2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+2

o
 Μρ+Γ 7,1% 3,64 0,924  7,1% 3,73 0,786 

χλνιν 100,0% 3,97 0,771 χλνιν 100,0% 3,91 0,787 

 

Σην 42,90% δηεπζπληώλ με ΜεηαΣποςδέρ (κάηοσοι 2
ος

 Πηςσίος και ενόρ 

μεηαπηςσιακού) επικπαηεί η  άποτη όηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ 

ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  ζπνπδαία ελέξγεηα θαη επίζεο ην 44,90% ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο 

έμππακηα ηην αξιολογεί  απκεηή έυρ πολύ
2
  ζπνπδαία ελέξγεηα 
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7. ΔΡΧΣΗΜΑ  27
ν
 & 28

ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ.        

27ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνλ   

                           Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ  

28ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή  

                           άιινπ ζρνιείνπ; 

 27
ν
 Δξψηεκα 28

ν
 Δξψηεκα 

Πάξα πνιχ 22,10% 21,40% 

Πνιχ  43,50% 44,20% 

Αξθεηά 33,80% 33,80% 

Λίγν 0,60% 0,60% 

Καζφινπ 0,00% 0,00% 

    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

27ν Δξψηεκα1     43,50% 2,68 0,853 
28ν Δξψηεκα2 44,20

% 

2,35 0,754 
 

 

      777
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222777
νννπππ

   &&&   222888
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο          

 

Σην 44,20% ησλ δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο δηεπζπληέο 

άιισλ ζρνιείσλ είλαη λίγη-απκεηά
1
  απνηειεζκαηηθή θαη ην 43,50%  έκπξαθηα ηελ 

αμηνινγεί σο λίγη-απκεηά
2
   απνηειεζκαηηθή 

 

Πάξα πνιύ

Πνιύ 

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

22,10%

43,50%

33,80%

0,60%

21,40%

44,20%

33,80%

0,60%
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         777...111            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

7.1    ΔΡΧΣΗΜΑ  27ν & 28ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν       

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222777
νννπππ

   &&&   222888
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       ///    αααλλλάάά    ΦΦΦύύύιιιννν       

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

27ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
28ν  

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή Απφθιηζε 

Άλδξεο    1 65,6% 3,89 0,773 Άλδξεο    2 65,6% 3,90 0,755 

Γπλαίθεο 3 34,4% 3,83 0,727 Γπλαίθεο 4 34,4% 3,79 0,743 

 
100,0% 3,87 0,756  100,0% 3,86 0,750 

 

Σην 65,6% ηυν ανδπών δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο 

δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  απνηειεζκαηηθή θαη ην 65,6% έμππακηα ηην 

αξιολογεί σο πολύ
2
   απνηειεζκαηηθή ελώ ζηηο γπλαίθεο θαηαγξάθνληαη σο επικπαηούζα 

άποτη  πολύ
3 

θαη ζηην ππάξη πολύ
4 

 απνηειεζκαηηθή , ζε πνζνζηό 34,4% θαη 34,4%  

αληίζηνηρα. 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

15,6%

27,9%

21,4%

0,6%

0,0%

6,5%

15,6%

12,3%

0,0%

0,0%

14,9%

29,9%

20,1%

0,6%

0,0%

6,5%

14,3%

13,6%

0,0%

0,0%

27ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνλ  

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ 

28ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Άλδξαο Γπλαίθα Άλδξαο Γπλαίθα
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      777...222            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

7.2    ΔΡΧΣΗΜΑ  27ν & 28ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                    Ηιηθηαθή Οκάδα 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222777
νννπππ

   &&&   222888
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///Ηιηθηαθή Οκάδα    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

27ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
28ν  

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 35 -  44 ] 2,6% 3,75 0,957 [ 35 -  44 ] 2,6% 3,50 1,000 

[ 45 -  54 ] 37,7% 3,90 0,742 [ 45 -  54 ] 37,7% 3,84 0,745 

[ 55 -  64 ] 2 57,1% 3,88 0,755 [ 55 -  64 ] 1 57,1% 3,91 0,737 

      > 64 2,6% 3,50 1,000       > 64 2,6% 3,50 1,000 

 
100,0% 3,87 0,756  2,6%    3,50    1,000 

Σην 57,10% δηεπζπληώλ  ηλικιακήρ ομάδαρ [ 55 -  64 ] επικπαηεί η  άποτη όηη ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  απνηειεζκαηηθή θαη ην 

57,10% επίζεο ηεο ίδηαο νκάδαο έμππακηα ηην αξιολογεί σο πολύ
2
  απνηειεζκαηηθή 

Πάξα πνιύ

Πνιύ 

Αξθεηά

Λίγν

27ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηελ επηθνηλσλίαζαο κε ηνλ  

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ 

28ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64
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      777...333               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

7.3     ΔΡΧΣΗΜΑ  27ν & 28ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Έηε Θεηείαο Γηεπζπληή   

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222777
νννπππ

   &&&   222888
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       ///    Δ.Θ.Γ    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

27ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
28ν  

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 01 -  04 ]2 44,2% 3,88 0,744 [ 01 -  04 ]1 44,2% 3,84 0,784 

[ 05 -  08 ] 28,6% 3,89 0,722 [ 05 -  08 ] 28,6% 3,93 0,661 

[ 09 -  12 ] 13,6% 3,95 0,805 [ 09 -  12 ] 13,6% 4,00 0,775 

[ 13 -  16 ] 8,4% 3,62 0,650 [ 13 -  16 ] 8,4% 3,54 0,519 

[ 17 -  20 ] 5,2% 3,88 1,126 [ 17 -  20 ] 5,2% 3,88 1,126 

χλνιν 100,0% 3,87 0,756 χλνιν 100,0% 3,86 0,750 

 

Σην 44,20% δηεπζπληώλ  με σπόνια διεςθςνηικήρ θηηείαρ [ 01 -  04 ] επικπαηεί η  

άποτη όηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  

απνηειεζκαηηθή θαη επίζεο ην 44,20% επίζεο ηεο ίδηαο νκάδαο έμππακηα ηην αξιολογεί 

σο πολύ
2
  απνηειεζκαηηθή 

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

[ 17 - 20 ]

27ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηελ επηθνηλσλίαζαο κε ηνλ  

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ 

28ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν
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      777...444               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

7.4     ΔΡΧΣΗΜΑ  27ν & 28ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Θεηεία Γηεπζπληή 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222777
νννπππ

   &&&   222888
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       ///    Θ.Γ    

 

Σην 42,9% δηεπζπληώλ  με διεςθςνηική θηηεία ζε Γπκλάζηα επικπαηεί η  άποτη όηη ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  απνηειεζκαηηθή θαη επίζεο 

ην 44,90% επίζεο ηεο ίδηαο νκάδαο έμππακηα ηην αξιολογεί σο πολύ
2
  απνηειεζκαηηθή 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

27ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
28ν    

13    Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γληήο _ΓΔ.Λ 19,5% 3,77 0,774  19,5% 3,80 0,761 
Γληήο _Γπκλαζίνπ 2 42,9% 3,97 0,764      1 42,9% 3,89 0,787 
Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ 20,1% 3,68 0,748  20,1% 3,74 0,682 
Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ  

                               & ΓΔ 
0,6% 4,00    0,6% 4,00   

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ 5,2% 3,63 0,518  5,2% 3,63 0,518 
Γληήο _ΔΠΑ.Λ 8,4% 3,92 0,760  8,4% 4,00 0,707 

Γληήο _.Γ.Δ 3,2% 4,60 0,548  3,2% 4,60 0,894 

χλνιν 100,0% 3,87 0,756 χλνιν 100,0% 3,86 0,750 

δληεο_ΓΔ.Λ

δληεο_Γπκλαζίνπ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ & ΓΔ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ

δληεο_ΔΠΑ.Λ

δληεο_.Γ.Δ

27ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνλ  

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ 

28ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν
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         777...555               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

7.5     ΔΡΧΣΗΜΑ  27ν & 28ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Μεηαπνπδέο 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222777
νννπππ

   &&&   222888
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       ///    ΜΜΜεεεηηηαααπππνννπππδδδέέέοοο    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

27ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 
28ν    

14    Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Άλεπ 19,5% 4,10 0,885  19,5% 4,10 0,885 
 2

ν
 Πη 6,5% 3,70 0,675  6,5% 3,60 0,699 

            1
o
 Μρ 1,9% 4,00 0,000  1,9% 4,33 0,577 

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ                2 42,9% 3,77 0,675       1 42,9% 3,73 0,646 

            1
o 
Μρ+2

o
 Μρ 1,9% 4,67 0,577  1,9% 4,67 0,577 

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ+2

o
 Μρ 9,7% 3,93 0,884  9,7% 4,00 0,756 

                                   Γ 1,3% 3,00 0,000  1,3% 3,00 0,000 

            1
o
 Μρ+           Γ 3,9% 3,83 0,753  3,9% 4,00 0,894 

 2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+           Γ 1,3% 5,00 0,000  1,3% 5,00 0,000 

            1
o
 Μρ+2

o
Μρ+Γ 3,9% 3,83 0,753  3,9% 3,83 0,753 

2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+2

o
 Μρ+Γ 7,1% 3,64 0,674  7,1% 3,64 0,674 

χλνιν 100,0% 3,87 0,756 χλνιν 100,0% 3,86 0,750 

 

Σην 42,90% δηεπζπληώλ με ΜεηαΣποςδέρ (κάηοσοι 2
ος

 Πηςσίος και ενόρ 

μεηαπηςσιακού) επικπαηεί η  άποτη όηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ 

ζρνιείσλ είλαη απκεηή έυρ πολύ
1
  απνηειεζκαηηθή θαη επίζεο ην 44,90% επίζεο ηεο 

ίδηαο θαηεγνξίαο έμππακηα ηην αξιολογεί  απκεηή έυρ πολύ
2
  απνηειεζκαηηθή 

 

Αλεπ…

2ν Πη

1o Μρ

2ν Πη+1o Μρ

1o Μρ+2o Μρ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ

Γ

1o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+Γ

1o Μρ+2o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ

27ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηνλ  

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ 

28ν Δξώηεκα:  Πόζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν



ειίδα 153 απφ 200 

 

 

8. ΔΡΧΣΗΜΑ  29
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ.        

29ν Δξώηεκα:  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε επηθνηλσλία ζαο κε 

                           ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ πνπ ζπλεξγάδεζηε; 

 29
ν
 Δξψηεκα  

Πάξα πνιχ 24,68%  

Πνιχ  45,45%  

Αξθεηά 28,57%  

Λίγν 1,30%  

Καζφινπ 0,00%  

    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

29ν Δξψηεκα 1    45,45% 3,96 0,723 

    
 

 

      888
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222999
νννπππ

      ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    

 

Σην 45,45% ησλ δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο 

δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  ηθαλνπνηεηηθή. 

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ

24,68% 45,45% 28,57% 1,30% 0,00%

29ν Δξώηεκα: Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε ζπλεξγαζία ζαο κε

ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;



ειίδα 154 απφ 200 

 

         888...111            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

8.1    ΔΡΧΣΗΜΑ  29
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν       

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222999
νννπππ    

   ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       ///    αααλλλάάά    ΦΦΦύύύιιιννν       

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

29ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε  
   

Άλδξεο   1 65,58% 4,000 0,762     

Γπλαίθεο 2 34,42% 3,811 0,761     

 
 0,764 3,935     

 

Σην 65,6% ηυν ανδπών δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο 

δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  ηθαλνπνηεηηθή θαη ζην 34,4% ησλ γπλαηθψλ φηη 

είλαη επίζεο πολύ
2
  ηθαλνπνηεηηθή 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

1,3%

14,9%

31,8%

17,5%

0,0%

13,6%

13,6%

7,1%

29ν Δξώηεκα: Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε επηθνηλσλία ζαο κε

ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;



ειίδα 155 απφ 200 

 

      888...222            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

8.2    ΔΡΧΣΗΜΑ  29
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                        Ηιηθηαθή Οκάδα 

 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222999
νννπππ

   ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       ///    Ηιηθηαθή Οκάδα    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

29ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε  
   

[ 35 -  44 ] 2,60% 4,000 1,155     

[ 45 -  54 ] 37,66% 3,931 0,746     

[ 55 -  64 ]1 57,14% 3,943 0,764     

     > 64 2,60% 3,750 0,957     

 
100,00% 3,935 0,764     

 

Σην 57,14% ηυν δηεπζπληώλ  ηλικιακήρ ομάδαρ [ 55 -  64 ] επικπαηεί η  άποτη όηη ε 

επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  ηθαλνπνηεηηθή. 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

29ν Δξώηεκα: Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε επηθνηλσλία ζαο κε

ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64



ειίδα 156 απφ 200 

 

      888...333               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

8.3     ΔΡΧΣΗΜΑ  29
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                         Έηε Θεηείαο Γηεπζπληή   

 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222999νννπππ   ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΔΔΔ ...ΘΘΘ ...ΓΓΓ     

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

29ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε  
   

[ 01 -  04 ]1 44,16% 3,956 0,781     

[ 05 -  08 ] 28,57% 3,955 0,746     

[ 09 -  12 ] 13,64% 4,095 0,700     

[ 13 -  16 ] 8,44% 3,615 0,650     

[ 17 -  20 ] 5,19% 3,750 1,035     

 
100,00% 3,935 0,764     

 

Σην 44,16% ηυν δηεπζπληώλ  με σπόνια διεςθςνηικήρ θηηείαρ [ 01 -  04 ] επικπαηεί η  

άποτη όηη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  

ηθαλνπνηεηηθή. 

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

[ 17 - 20 ]

29ν Δξώηεκα: Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε επηθνηλσλία ζαο κε

ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν
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      888...444               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

8.4     ΔΡΧΣΗΜΑ  29ν: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                         Θεηεία Γηεπζπληή 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222999
νννπππ

         ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΘΘΘ ...ΓΓΓ   

 

Σην 42,86% ηυν δηεπζπληώλ  με διεςθςνηική θηηεία ζε Γπκλάζηα επικπαηεί η  άποτη 

όηη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  ηθαλνπνηεηηθή. 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

29ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 15  
   

Γληήο _ΓΔ.Λ 19,48% 4,000 0,788     
Γληήο _Γπκλαζίνπ               1 42,86% 4,015 0,754     
Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ 20,13% 3,774 0,762     
Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ  

                               & ΓΔ 
0,65% 4,000       

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ 5,19% 3,625 0,518     
ΕΠΑ.Λ 8,44% 3,769 0,832     
Σ.Δ.Ε 3,25% 4,400 0,894     

χλνιν 100,00% 3,935 0,764     

δληεο_ΓΔ.Λ

δληεο_Γπκλαζίνπ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ & ΓΔ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ

δληεο_ΔΠΑ.Λ

δληεο_.Γ.Δ

29ν Δξώηεκα: Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε επηθνηλσλία ζαο κε

ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν



ειίδα 158 απφ 200 

 

      888...555               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

8.5     ΔΡΧΣΗΜΑ  29
ν
  : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                          Μεηαπνπδέο 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    222999
νννπππ

      ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΜΜΜεεεηηηαααπππνννπππδδδέέέοοο    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

29ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 16  
   

Άλεπ 19,48% 4,133 0,819     
 2

ν
 Πη 6,49% 4,100 0,568     

            1
o
 Μρ 1,95% 4,000 0,000     

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ                  1 42,86% 3,742 0,664     

            1
o 
Μρ+2

o
 Μρ 1,95% 4,667 0,577     

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ+2

o
 Μρ 9,74% 4,133 0,990     

                                   Γ 1,30% 4,000 1,414     

            1
o
 Μρ+           Γ 3,90% 3,833 0,753     

 2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+           Γ 1,30% 5,000 0,000     

            1
o
 Μρ+2

o
Μρ+Γ 3,90% 4,000 0,894     

2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+2

o
 Μρ+Γ 7,14% 3,727 0,786     

χλνιν 100,00% 3,935 0,764     

 

Σην 42,90% δηεπζπληώλ με ΜεηαΣποςδέρ (κάηοσοι 2
ος

 Πηςσίος και ενόρ 

μεηαπηςσιακού) επικπαηεί η  άποτη όηη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ 

ζρνιείσλ είλαη απκεηή έυρ πολύ
1
  ηθαλνπνηεηηθή. 

 

Αλεπ…

2ν Πη

1o Μρ

2ν Πη+1o Μρ

1o Μρ+2o Μρ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ

Γ

1o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+Γ

1o Μρ+2o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ

29ν Δξώηεκα: Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/λε είζηε κε ηε επηθνηλσλία ζαο κε

ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν



ειίδα 159 απφ 200 

 

 

9. ΔΡΧΣΗΜΑ  30
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ.        

30ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ; 

 30
ν
 Δξψηεκα  

Πάξα πνιχ 11,0%  

Πνιχ  28,6%  

Αξθεηά 38,3%  

Λίγν 22,1%  

Καζφινπ 0,00%  

    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

30ν Δξψηεκα 1    38,30% 3,70 0,653 

    
 

 

      999
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333000
νννπππ

      ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    

 

Σην 38,30% ησλ δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη ε ζπρλόηεηα επηθνηλσλίαο ηνπο κε 

ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη πολύ
1
  

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ

11,00%

28,60%
38,30%

22,10%

0,00%

30ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;



ειίδα 160 απφ 200 

 

         999...111            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

9.1    ΔΡΧΣΗΜΑ  30
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν       

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333000
νννπππ

   ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       ///    αααλλλάάά    ΦΦΦύύύιιιννν       

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

30ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε  
   

Άλδξεο 65,6% 3,35 0,910     

Γπλαίθεο 34,4% 3,17 0,975     

 
100,0% 3,29 0,934     

 

Σην 65,6% ηυν ανδπών δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη  ε ζπρλόηεηα επηθνηλσλίαο 

ηνπο κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη απκεηή
1
  ηθαλνπνηεηηθή θαη ζην 34,4% 

ησλ γπλαηθψλ φηη είλαη επίζεο απκεηή
2
   

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

12,3%

25,3%

20,8%

7,1%

0,0%

9,7%

13,0%

7,8%

3,9%

0,0%

30ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;



ειίδα 161 απφ 200 

 

      999...222            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

9.2    ΔΡΧΣΗΜΑ  30
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                        Ηιηθηαθή Οκάδα 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333000
νννπππ

   ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       ///    Ηιηθηαθή Οκάδα    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

30ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε  
   

[ 35 -  44 ] 2,6% 3,50 1,000     

[ 45 -  54 ] 37,7% 3,31 0,977     

[ 55 -  64 ]1 57,1% 3,26 0,903     

     > 64 2,6% 3,25 1,258     

    
    

 

Σην 57,10% ηυν δηεπζπληώλ  ηλικιακήρ ομάδαρ [ 55 -  64 ] επικπαηεί η  άποτη όηη  ε 

ζπρλόηεηα επηθνηλσλίαο ηνπο  κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη απκεηή
1
   

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

30ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64
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      999...333               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

9.3     ΔΡΧΣΗΜΑ  30
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                         Έηε Θεηείαο Γηεπζπληή   

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333000
νννπππ

      ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο///    ΔΔΔ ...ΘΘΘ ...ΓΓΓ     

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

30ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε  
   

[ 01 -  04 ]1 44,16% 3,29 0,947     

[ 05 -  08 ] 28,57% 3,27 0,899     

[ 09 -  12 ] 13,64% 3,33 0,966     

[ 13 -  16 ] 8,44% 3,00 0,913     

[ 30 -  20 ] 5,19% 3,63 1,061     

χλνιν 100,00% 3,29 0,934     

 

Σην 44,20% ηυν δηεπζπληώλ  με σπόνια διεςθςνηικήρ θηηείαρ [ 01 -  04 ] επικπαηεί η  

άποτη όηη  ε ζπρλόηεηα επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη 

απκεηή
1
  

 

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

[ 17 - 20 ]

30ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν
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      999...555               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

9.5     ΔΡΧΣΗΜΑ  30
ν
  : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                          Μεηαπνπδέο 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333000
νννπππ

      ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΜΜΜεεεηηηαααπππνννπππδδδέέέοοο    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

30ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 17  
   

Άλεπ 19,48% 3,233 1,040     

2ν Πη 6,49% 3,500 0,707     

1o Μρ 1,95% 3,000 1,000     

2ν Πη+1o Μρ           1 42,86% 3,212 0,869     

1o Μρ+2o Μρ 1,95% 4,667 0,577     

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ 9,74% 3,467 0,915     

Γ 1,30% 2,500 0,707     

1o Μρ+           Γ 3,90% 3,333 1,211     

2ν Πη+1o Μρ+           Γ 1,30% 4,000 1,414     

1o Μρ+2oΜρ+Γ 3,90% 3,333 1,211     

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ 7,14% 3,091 0,831     

χλνιν 100,00% 3,286 0,934     

 

Σην 42,90% δηεπζπληώλ με ΜεηαΣποςδέρ (κάηοσοι 2
ος

 Πηςσίος και ενόρ 

μεηαπηςσιακού) επικπαηεί η  άποτη όηη  ε ζπρλόηεηα επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηνπο 

δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ είλαη απκεηή
1
   

 

Αλεπ…

2ν Πη

1o Μρ

2ν Πη+1o Μρ

1o Μρ+2o Μρ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ

Γ

1o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+Γ

1o Μρ+2o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ

30ν Δξώηεκα:  Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ηνλ Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν
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10. ΔΡΧΣΗΜΑ  31
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ.        

31ν Δξώηεκα:  Πόζν έκθαζε δίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ  

                           δηεπζπληώλ άιισλ ζρνιείσλ; 

 31
ν
 Δξψηεκα  

Πάξα πνιχ 30,52%  

Πνιχ  31,17%  

Αξθεηά 30,52%  

Λίγν 7,14%  

Καζφινπ 0,65%  

    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

31ν Δξψηεκα 1    61,69% 2,68 0,853 

    
 

 

      111000
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333111
νννπππ

      ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    

 

Σην 61,69% ησλ δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο 

δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ δίδνπλ απκεηή
1
  έκθαζε. 

 

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ
30,52% 31,17% 30,52%

7,14%
0,65%

31ν Δξώηεκα:  Πόζν έκθαζε δίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

δηεπζπληώλ άιισλ ζρνιείσλ;
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         111000...111            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

10.1    ΔΡΧΣΗΜΑ  31
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν       

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333111
νννπππ

   ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       ///    αααλλλάάά    ΦΦΦύύύιιιννν       

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

31ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε  
   

Άλδξεο    1 65,6% 3,88 0,972     

Γπλαίθεο 2 34,4% 3,75 0,959     

χλνιν 100,0% 3,84 0,967     

 

Σην 65,6% ηυν ανδπών δηεπζπληώλ επικπαηεί η  άποτη όηη  ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε 

ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ δίδνπλ πολύ
1
  έκθαζε.  θαη ζην 34,4% ησλ γπλαηθψλ 

φηη δίδνπλ επίζεο πολύ
2
   έκθαζε 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

31,68%

33,66%

26,73%

6,93%

28,30%

26,42%

37,74%

7,55%

31ν Δξώηεκα:  Πόζν έκθαζε δίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

δηεπζπληώλ άιισλ ζρνιείσλ;
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      111000...222            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

10.2    ΔΡΧΣΗΜΑ  31
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                        Ηιηθηαθή Οκάδα 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333111
νννπππ

   ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο       ///    Ηιηθηαθή Οκάδα    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

31ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε  
   

[ 35 -  44 ] 2,60% 4,000 1,155     

[ 45 -  54 ] 37,66% 3,759 1,065     

[ 55 -  64 ]1 57,14% 3,875 0,907     

     > 64 2,60% 4,000 0,816     

χλνιν 2,60% 4,000 1,155     

 

Σην 57,10% ηυν δηεπζπληώλ  ηλικιακήρ ομάδαρ [ 55 -  64 ] επικπαηεί η  άποτη  όηη  

ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ δίδνπλ  πολύ
1
   έκθαζε. 

35 - 44

45 - 54

55 - 64

> 64

31ν Δξώηεκα:  Πόζν έκθαζε δίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

δηεπζπληώλ άιισλ ζρνιείσλ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ
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      111000...333               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

10.3     ΔΡΧΣΗΜΑ  31
ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                         Έηε Θεηείαο Γηεπζπληή   

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333111νννπππ   ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο///    ΔΔΔ ...ΘΘΘ ...ΓΓΓ     

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

31ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε  
   

[ 01 -  04 ]1 44,16% 3,838 0,971     

[ 05 -  08 ] 28,57% 3,977 0,902     

[ 09 -  12 ] 13,64% 4,000 0,837     

[ 13 -  16 ] 8,44% 3,385 0,870     

[ 17 -  20 ] 5,19% 3,375 1,506     

χλνιν 44,16% 3,838 0,971     

 

Σην 44,20% ηυν δηεπζπληώλ  με σπόνια διεςθςνηικήρ θηηείαρ [ 01 -  04 ] επικπαηεί η  

άποτη  όηη  ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ δίδνπλ πολύ
1
   

έκθαζε. 

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

[ 17 - 20 ]

31ν Δξώηεκα:  Πόζν έκθαζε δίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

δηεπζπληώλ άιισλ ζρνιείσλ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ
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      111000...444               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

10.4     ΔΡΧΣΗΜΑ  31ν: ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                         Θεηεία Γηεπζπληή 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333111
νννπππ

         ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΘΘΘ ...ΓΓΓ   

 

Σην 42,90% ηυν δηεπζπληώλ  με διεςθςνηική θηηεία ζε Γπκλάζηα επικπαηεί η  άποτη  

όηη  ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ δίδνπλ πολύ
1
   έκθαζε. 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

31ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 18  
   

Γληήο _ΓΔ.Λ 19,48% 3,700 0,952     

Γληήο _Γπκλαζίνπ                1 42,86% 3,818 0,959     

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ 20,13% 3,710 1,071     

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ  

                               & ΓΔ 
0,65% 4,000 0,000      

Γληήο _Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ 5,19% 3,750 0,707     

ΔΠΑ.Λ 8,44% 4,308 0,855     

.Γ.Δ 3,25% 4,600 0,894     

χλνιν 100,00% 3,838 0,967     

δληεο_ΓΔ.Λ

δληεο_Γπκλαζίνπ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ & ΓΔ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ

δληεο_ΔΠΑ.Λ

δληεο_.Γ.Δ

31ν Δξώηεκα:  Πόζν έκθαζε δίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

δηεπζπληώλ άιισλ ζρνιείσλ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ
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      111000...555               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

10.5     ΔΡΧΣΗΜΑ  31
ν
  : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                          Μεηαπνπδέο 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333111
νννπππ

      ΔΔΔξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΜΜΜεεεηηηαααπππνννπππδδδέέέοοο    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

31ν  

Δξψηεκα     

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 19  
   

Άλεπ 19,48% 4,000 1,050     
 2

ν
 Πη 6,49% 3,800 1,033     

            1
o
 Μρ 1,95% 3,333 0,577     

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ 42,86% 3,591 0,928     

            1
o 
Μρ+2

o
 Μρ 1,95% 5,000 0,000     

 2
ν
 Πη+1

o 
Μρ+2

o
 Μρ 9,74% 4,067 0,884     

                                   Γ 1,30% 4,000 1,414     

            1
o
 Μρ+           Γ 3,90% 4,667 0,516     

 2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+           Γ 1,30% 5,000 0,000     

            1
o
 Μρ+2

o
Μρ+Γ 3,90% 3,667 1,211     

2
ν
 Πη+1

o
 Μρ+2

o
 Μρ+Γ 7,14% 3,818 0,751     

χλνιν 100,00% 3,838 0,967     

 

Σην 42,90% δηεπζπληώλ με ΜεηαΣποςδέρ (κάηοσοι 2
ος

 Πηςσίος και ενόρ 

μεηαπηςσιακού) επικπαηεί η άποτη  όηη  ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο δηεπζπληέο 

άιισλ ζρνιείσλ δίδνπλ απκεηή έυρ πολύ
1
   έκθαζε. 

Αλεπ…

2ν Πη

1o Μρ

2ν Πη+1o Μρ

1o Μρ+2o Μρ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ

Γ

1o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+Γ

1o Μρ+2o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ

31ν Δξώηεκα:  Πόζν έκθαζε δίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

δηεπζπληώλ άιισλ ζρνιείσλ;

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ



ειίδα 170 απφ 200 

 

 

11.   ΔΡΧΣΗΜΑ  32
ν
 & 33

ν 
& 34

ν
  : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ.        

32ν  Δξώηεκα:  Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη αλάκεζα ζηνπο     

                            δηεπζπληέο επεξεάδνπλ ηελ  ππεξεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο;  

33ν  Δξώηεκα:  Πηζηεύεηε σο δηεπζπληήο όηη νη θηιηθέο ζρέζεηο δπζρεξαίλνπλ ηελ  

                            ππεξεζηαθή  ζπκπεξηθνξά, κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ; 

34ν  Δξώηεκα:  Πηζηεύεηε σο δηεπζπληέο όηη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο δπζρεξαίλνπλ ηελ  

                            ππεξεζηαθή ζπκπεξηθνξά, κε ηνπο δηεπζπληέο άιισλ ζρνιείσλ;   

 32
ν
 Δξψηεκα 33

ν
 Δξψηεκα 34

ν
 Δξψηεκα 

Πάξα πνιχ 7,79% 0,65% 1,30% 
Πνιχ  25,97% 1,95% 0,65% 
Αξθεηά 43,51% 8,44% 7,14% 
Λίγν 17,53% 36,36% 37,01% 
Καζφινπ 5,19% 52,60% 53,90% 
    

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

  Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

32ν Δξψηεκα     43,51% 3,682 0,853 
33ν Δξψηεκα 52,60

% 

3,354 0,754 
34ν Δξψηεκα 53,90

% 

3,554 0,854 
 

 

      111111
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

      πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ       32
νπ

 & 33
νπ 

& 34
νπ

 εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    

 

Σην 43,51% ησλ δηεπζπληώλ επηθξαηεί ε  άπνςε όηη  νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηύζζνληαη αλάκεζα ζηνπο δηεπζπληέο επεξεάδνπλ πνιύ, ζην 52,60% όηη νη θηιηθέο 

ζρέζεηο δπζρεξαίλνπλ θαζόινπ θαη  ζην 53,90%  νη θνηλσληθέο ζρέζεηο επίζεο 

δπζρεξαίλνπλ θαζόινπ ηελ ππεξεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο 

Πάξα πνιύ

Πνιύ 

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

7,79%

25,97%

43,51%

17,53%

5,19%

0,65%

1,95%

8,44%

36,36%

52,60%

1,30%

0,65%

7,14%

37,01%

53,90%



ειίδα 171 απφ 200 

 

         111111...111            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

11.1    ΔΡΧΣΗΜΑ  32
ν
 & 33

ν 
& 34

ν
  : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ  

                                                     αλά Φύιν 

 

Πεξηγξαθηθήηαηηζηηθή 

32ν  

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

33ν  

Δξψηεκα 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

34ν  

Δξψηεκα 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Άλδξεο 65,58% 3,188 0,935 Άλδξεο 1,584 0,682 Άλδξεο 1,545 0,641 

Γπλαίθεο 34,42% 3,038 1,037 Γπλαίθεο 1,679 0,936 Γπλαίθεο 1,660 0,960 

  100,0

0% 

3,136 0,971   1,617 0,777   1,584 0,764 
 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ       32
νπ

 & 33
νπ 

& 34
νπ

 εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Φύιν    

 

Σην 48,70% ησλ αλδξώλ δηεπζπληώλ επηθξαηεί ε  άπνςε όηη  νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

πνπ αλαπηύζζνληαη αλάκεζα ζηνπο δηεπζπληέο επεξεάδνπλ αξθεηά, ζην 48,70% όηη νη 

θηιηθέο ζρέζεηο δπζρεξαίλνπλ ιίγν θαη  ζην 48,70%  νη θνηλσληθέο ζρέζεηο επίζεο 

δπζρεξαίλνπλ ιίγν ηελ ππεξεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, ελώ ζηηο γπλαίθεο θαηαγξάθνληαη 

ζε πνζνζηό 34,4%, αξθεηά, ιίγν θαη ιίγν  αληίζηνηρα. 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

Άλδξαο Γπλαίθα Άλδξαο Γπλαίθα Άλδξαο Γπλαίθα



ειίδα 172 απφ 200 

 

         111111...222         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

11.2   ΔΡΧΣΗΜΑ  32
ν
 & 33

ν 
& 34

ν
  : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ  

                                                       Ηιηθηαθή Οκάδα 

 

Πεξηγξαθηθή  ηαηηζηηθή 

32ν  

Δξψηεκα 

Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

33ν  

Δξψηεκα 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

34ν  

Δξψηεκα 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 35 -  44 ] 2,60% 3,250 0,500 [ 35 -  44 ] 2,250 0,957 [ 35 -  44 ] 2,000 0,816 

[ 45 -  54 ] 37,66% 3,034 1,025 [ 45 -  54 ] 1,638 0,742 [ 45 -  54 ] 1,569 0,797 

[ 55 -  64 ] 57,14% 3,170 0,962 [ 55 -  64 ] 1,568 0,785 [ 55 -  64 ] 1,568 0,740 

   > 64 2,60% 3,750 0,500    > 64 1,750 0,957    > 64 1,750 0,957 

  100,00% 3,136 0,971   1,617 0,777      1,584 0,764 
 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ       32
νπ

 & 33
νπ 

& 34
νπ

 εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Ηιηθηαθή Οκάδα    

 

Σην 57,14% δηεπζπληώλ  ηλικιακήρ ομάδαρ [ 55 -  64 ]  επηθξαηεί ε  άπνςε όηη  νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη αλάκεζα ζηνπο δηεπζπληέο επεξεάδνπλ 

αξθεηά, ζην ίδην πνζνζηό 57,14% όηη νη θηιηθέο ζρέζεηο δπζρεξαίλνπλ ιίγν θαη  επίζεο 

ζην 57,14%  νη θνηλσληθέο ζρέζεηο επίζεο δπζρεξαίλνπλ ιίγν ηελ ππεξεζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο 
 

35 - 44

45 - 54

55 - 64

> 64

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ



ειίδα 173 απφ 200 

 

      111111...333               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

11.3     ΔΡΧΣΗΜΑ  32
ν
 & 33

ν 
& 34

ν
  : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                                Έηε Θεηείαο Γηεπζπληή   

 

Πεξηγξαθηθήηαηηζηηθή 

32ν  Δξψηεκα Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

33ν Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

34ν Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

[ 01 -  04 ] 44,16% 3,176 0,992 
 

1,647 0,824 
 

1,603 0,831 

[ 05 -  08 ] 28,57% 3,091 0,858 
 

1,591 0,787 
 

1,568 0,759 

[ 09 -  12 ] 13,64% 3,190 1,167 
 

1,429 0,598 
 

1,476 0,680 

[ 13 -  16 ] 8,44% 3,154 0,987 
 

2,154 0,689 
 

2,000 0,577 

[ 17 -  20 ] 5,19% 2,875 0,991 
 

1,125 0,354 
 

1,125 0,354 

  100,00% 3,136 0,971   1,617 0,777   1,584 0,764 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ       32
νπ

 & 33
νπ 

& 34
νπ

 εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Δ.Θ.Γ    

 

Σην 44,16% δηεπζπληώλ κε  έηε Θεηείαο Γηεπζπληή  [ 1 -  4 ]  επηθξαηεί ε  άπνςε όηη  νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη αλάκεζα ζηνπο δηεπζπληέο επεξεάδνπλ αξθεηά, ζην 

ίδην πνζνζηό 44,16% όηη νη θηιηθέο ζρέζεηο δπζρεξαίλνπλ ιίγν θαη  επίζεο ζην 44,16% νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο επίζεο δπζρεξαίλνπλ ιίγν ηελ ππεξεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο 

 

[ 01 - 04 ]

[ 05 - 08 ]

[ 09 - 12 ]

[ 13 - 16 ]

[ 17 - 20 ]

Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ



ειίδα 174 απφ 200 

 

      111111...444            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

11.4     ΔΡΧΣΗΜΑ  32
ν
 & 33

ν 
& 34

ν
  : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                                 Θέζε Θεηείαο Γηεπζπληή   

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

32ν  Δξψηεκα Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

33ν Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

34ν Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Γληήο_ΓΔ.Λ 19,48% 3,133 1,008 
 

1,533 0,776 
 

1,567 0,858 

Γληήο_Γπκλαζίνπ 42,86% 3,152 0,899 
 

1,606 0,721 
 

1,530 0,706 

Γληήο_Γπκλαζίνπ 

& ΓΔΛ 

20,13% 2,839 1,003 
 

1,548 0,723 
 

1,581 0,672 

Γληήο_Γπκλαζίνπ 

& ΓΔΛ & ΓΔ 

0,65% 3,000  0,000 
 

2,000   0,000 
 

2,000  0,000  

Γληήο_Γπκλαζίνπ 

& ΔΠΑ.Λ 

5,19% 3,000 0,926 
 

2,125 0,641 
 

1,875 0,354 

Γληήο_ΔΠΑ.Λ 8,44% 3,769 1,013 
 

1,538 0,776 
 

1,538 0,776 

Γληήο_.Γ.Δ 3,25% 3,400 1,140 
 

2,000 1,732 
 

2,000 1,732 

  100,00% 3,136 0,971   1,617 0,777   1,567 0,858 

 

      πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ       32
νπ

 & 33
νπ 

& 34
νπ

 εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///     Θ.Γ    
 

Σην 42,86% δηεπζπληώλ κε  Θέζε Θεηείαο Γηεπζπληή  ζε γπκλάζην επηθξαηεί ε  άπνςε 

όηη  νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη αλάκεζα ζηνπο δηεπζπληέο επεξεάδνπλ 

αξθεηά, ζην ίδην πνζνζηό 42,86% όηη νη θηιηθέο ζρέζεηο δπζρεξαίλνπλ ιίγν θαη  επίζεο 

ζην 42,86% νη θνηλσληθέο ζρέζεηο επίζεο δπζρεξαίλνπλ ιίγν ηελ ππεξεζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο 
 

δληεο_ΓΔ.Λ

δληεο_Γπκλαζίνπ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ & ΓΔ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ

δληεο_ΔΠΑ.Λ

δληεο_.Γ.Δ
Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά

Λίγν Καζόινπ Πάξα πνιύ Πνιύ Αξθεηά Λίγν Καζόινπ



ειίδα 175 απφ 200 

 

      111111...555               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

11.5     ΔΡΧΣΗΜΑ  32
ν
 & 33

ν 
& 34

ν
  : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                                 Μεηαπνπδέο 

 

 

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 

32ν  Δξψηεκα Πιήζνο 

Γείγκαηνο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

33ν Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

34ν Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Άλεπ 19,48% 2,967 0,999 
 

1,367 0,615 
 

1,333 0,606 
 2ν Πη 6,49% 3,300 0,949 

 
1,800 0,422 

 
1,700 0,483 

            1o Μρ 1,95% 3,333 0,577 
 

2,000 0,000 
 

2,000 0,000 
 2ν Πη+1o Μρ 42,86% 3,167 0,921 

 
1,621 0,760 

 
1,561 0,726 

            1o Μρ+2o Μρ 1,95% 4,333 0,577 
 

1,333 0,577 
 

1,667 1,155 
 2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ 9,74% 3,133 0,915 

 
1,400 0,632 

 
1,467 0,640 

                                   Γ 1,30% 2,000 1,414 
 

2,000 1,414 
 

2,000 1,414 
            1o Μρ+           Γ 3,90% 3,000 1,673 

 
1,333 0,516 

 
1,333 0,516 

 2ν Πη+1o Μρ+           Γ 1,30% 3,500 2,121 
 

3,500 2,121 
 

3,500 2,121 
            1o Μρ+2oΜρ+Γ 3,90% 3,167 0,753 

 
2,167 0,983 

 
2,000 0,894 

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ 7,14% 3,091 0,831 
 

1,818 0,982 
 

1,818 0,982 

  100,00% 3,136 0,971   1,617 0,777   1,584 0,764 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ       32
νπ

 & 33
νπ 

& 34
νπ

 εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    ΜΜΜεεεηηηαααπππνννπππδδδέέέοοο    

 

Σην 42,86% δηεπζπληώλ με ΜεηαΣποςδέρ (κάηοσοι 2
ος

 Πηςσίος και ενόρ 

μεηαπηςσιακού) επηθξαηεί ε  άπνςε όηη  νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη 

αλάκεζα ζηνπο δηεπζπληέο επεξεάδνπλ αξθεηά, ζην 42,86% όηη νη θηιηθέο ζρέζεηο 

δπζρεξαίλνπλ ιίγν θαη  ζην 42,86%  νη θνηλσληθέο ζρέζεηο επίζεο δπζρεξαίλνπλ ηελ ιίγν 

ππεξεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο 

 
 

Αλεπ…

2ν Πη

1o Μρ

2ν Πη+1o Μρ

1o Μρ+2o Μρ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ

Γ

1o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+Γ

1o Μρ+2o Μρ+Γ

2ν Πη+1o Μρ+2o Μρ+Γ

Πάξα πνιύ Πνιύ Λίγν Καζόινπ Πάξα πνιύ Πνιύ Λίγν Καζόινπ Πάξα πνιύ Πνιύ Λίγν Καζόινπ



ειίδα 176 απφ 200 

 

 

12.  ΔΡΧΣΗΜΑ  35
ν
 & 36

ν
 : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ.        

35ν Δξώηεκα:  Πνηα ζέκαηα απνηεινύλ ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ  

                           δληε ΓΓΔ;  

36ν Δξώηεκα:  Πνηα ζέκαηα απνηεινύλ ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ  

                           δληε άιινπ ζρνιείνπ; 

                                 35
ν
 Δξψηεκα  36

ν
 Δξψηεκα 

Γελ έδσζαλ απάληεζε 7,14% 15,58% 
Θέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε νηθνλνκηθά ζέκαηα 1,30% 15,58% 
Θέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο 
7,79% 35,71% 

Θέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία 58,44% 12,34% 
Θέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζπκπεξηθνξά γνλέσλ 

/θεδεκφλσλ 
5,84% 8,44% 

Θέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζπκπεξηθνξά 

καζεηψλ/ηξησλ 
5,19% 9,09% 

Θέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 14,29% 3,25% 

    

      111222
ννν
         ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333555
νννπππ

   &&&   333666
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο   

 

Σην 58,44% ησλ δηεπζπληώλ επηθξαηεί ε  άπνςε όηη ηα ζέκαηα πνπ απνηεινύλ ιόγν 

ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ δληε ΓΓΔ είλαη δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη ην 35,71% ηα 

ζέκαηα πνπ απνηεινύλ ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ δληε άιινπ ζρνιείνπ 

είλαη ζέκαηα αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ 

Γελ απάληεζαλ

Θέκαηα_νηθνλνκηθά

Θέκαηα_θξίζεσλ

Θέκαηα_δηνηθεηηθά

Θέκαηα_γνλέσλ

Θέκαηα_καζεηώλ 

Θέκαηα_πξνζσπηθνύ

35ν Δξώηεκα:  Πνηα ζέκαηα απνηεινύλ ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

δληε ΓΓΔ; 

36ν Δξώηεκα:  Πνηα ζέκαηα απνηεινύλ ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

δληε άιινπ ζρνιείνπ;



ειίδα 177 απφ 200 

 

         111222...111            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

12.1    ΔΡΧΣΗΜΑ  35ν & 36ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά Φύιν       

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333555
νννπππ

   &&&   333666
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    αααλλλάάά    ΦΦΦύύύιιιννν       

 

Σην 57,60% ησλ αλδξώλ δηεπζπληώλ επηθξαηεί ε  άπνςε όηη  ηα ζέκαηα πνπ απνηεινύλ 

ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ δληε ΓΓΔ είλαη  δηνηθεηηθά ζέκαηα  θαη ην 

34,70%  ηα ζέκαηα πνπ απνηεινύλ ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ δληε άιινπ 

ζρνιείνπ είλαη  δηνηθεηηθά ζέκαηα  ελώ ζηηο γπλαίθεο θαηαγξάθνληαη σο επηθξαηνύζα 

άπνςε   ηα δηνηθεηηθά ζέκαηα επίζεο, ζε πνζνζηό 34,70% θαη 34,10%  αληίζηνηρα. 

Γελ απάληεζαλ

Θέκαηα Γνλέσλ

Θέκαηα Γηνηθεηηθά

Θέκαηα Κξίζεσλ

Θέκαηα Μαζεηώλ

Θέκαηα Οηθνλνκηθά

Θέκαηα Πξνζσπηθνύ

35ν Δξώηεκα:  Πνηα ζέκαηα απνηεινύλ ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

δληε ΓΓΔ; 

36ν Δξώηεκα:  Πνηα ζέκαηα απνηεινύλ ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

δληε άιινπ ζρνιείνπ;

Άλδξαο Γπλαίθα Άλδξαο Γπλαίθα
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      111222...222            ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

12.2    ΔΡΧΣΗΜΑ  35ν & 36ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                    Ηιηθηαθή Οκάδα 

 

πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333555
νννπππ

   &&&   333666
νννπππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Ζιηθηαθή Οκάδα    

 

Σην 37,10% δηεπζπληώλ  ειηθηαθήο νκάδαο [ 55 -  64 ] επηθξαηεί ε  άπνςε  όηη ηα 

ζέκαηα πνπ απνηεινύλ ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ δληε ΓΓΔ είλαη 

δηνηθεηηθά θαη ην 28,18% επίζεο ηεο ίδηαο νκάδαο  ηα ζέκαηα πνπ απνηεινύλ ιόγν 

ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ δληε άιινπ ζρνιείνπ είλαη ζέκαηα θξίζεσλ 

Γελ απάληεζαλ

Θέκαηα Γνλέσλ

Θέκαηα Γηνηθεηηθά

Θέκαηα Κξίζεσλ

Θέκαηα Μαζεηώλ

Θέκαηα Οηθνλνκηθά

Θέκαηα Πξνζσπηθνύ

35ν Δξώηεκα:  Πνηα ζέκαηα απνηεινύλ ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

δληε ΓΓΔ; 

36ν Δξώηεκα:  Πνηα ζέκαηα απνηεινύλ ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

δληε άιινπ ζρνιείνπ;

35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64 35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64
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      111222...333               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

12.3     ΔΡΧΣΗΜΑ  35ν & 36ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Έηε Θεηείαο Γηεπζπληή   

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333555
νννπππ

   &&&   333666
ννν πππ

   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Δ.Θ.Γ    

 

ην 25,97% δηεπζπληψλ  κε ρξφληα δηεπζπληηθήο ζεηείαο [ 01 -  04 ] επηθξαηεί ε  

άπνςε  ηα ζέκαηα πνπ απνηεινχλ ιφγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ δληε ΓΓΔ 

είλαη ζέκαηα θξίζεσλ θαη ην 8,44% ηεο ίδηαο νκάδαο επίζεο ηα ζέκαηα πνπ απνηεινχλ 

ιφγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ δληε άιινπ ζρνιείνπ είλαη ζέκαηα 

πξνζσπηθνχ. 

Γελ απάληεζαλ

Θέκαηα Γνλέσλ

Θέκαηα Γηνηθεηηθά

Θέκαηα Κξίζεσλ

Θέκαηα Μαζεηώλ

Θέκαηα Οηθνλνκηθά

Θέκαηα Πξνζσπηθνύ

35ν Δξώηεκα:  Πνηα ζέκαηα απνηεινύλ ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

δληε ΓΓΔ; 

36ν Δξώηεκα:  Πνηα ζέκαηα απνηεινύλ ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

δληε άιινπ ζρνιείνπ;

[ 01 - 04 ] [ 05 - 08 ] [ 09 - 12 ] [ 13 - 16 ] [ 17 - 20 ] [ 01 - 04 ] [ 05 - 08 ] [ 09 - 12 ] [ 13 - 16 ] [ 17 - 20 ]
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      111222...444               ΓΓΓξξξάάάθθθεεεκκκααα   

12.4     ΔΡΧΣΗΜΑ  35ν & 36ν : ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αλά  

                                                     Θεηεία Γηεπζπληή 

 

         πππκκκπππεεεξξξάάάζζζκκκαααηηηααα    ηηησσσλλλ    αααπππνννηηηεεειιιεεεζζζκκκάάάηηησσσλλλ    ηηηνννπππ    333555
ννν
   &&&   333666

ννν
   εεεξξξσσσηηηήήήκκκαααηηηνννοοο    ///    Θ.Γ    

 

Σην 18,83% δηεπζπληώλ  με διεςθςνηική θηηεία ζε Γπκλάζηα επικπαηεί η  άποτη  ηα 

θέμαηα πος αποηελούν λόγο ζςνεπγαζίαρ & επικοινυνίαρ με ηον δνηη ΔΔΕ είναι 

θέμαηα διοικηηικά θαη  ην 5,84%  ηεο ίδηαο νκάδαο ηα θέμαηα πος αποηελούν λόγο 

ζςνεπγαζίαρ & επικοινυνίαρ με ηον δνηη άλλος ζσολείος είναι θέμαηα κπίζευν 

 

 

δληεο_ΓΔ.Λ

δληεο_Γπκλαζίνπ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΓΔΛ & ΓΔ

δληεο_Γπκλαζίνπ & ΔΠΑ.Λ

δληεο_ΔΠΑ.Λ

δληεο_.Γ.Δ

35ν Δξώηεκα:  Πνηα ζέκαηα απνηεινύλ ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

δληε ΓΓΔ; 

36ν Δξώηεκα:  Πνηα ζέκαηα απνηεινύλ ιόγν ζπλεξγαζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

δληε άιινπ ζρνιείνπ;

Γελ απάληεζαλ Θέκαηα Γνλέσλ Θέκαηα Γηνηθεηηθά Θέκαηα Κξίζεσλ

Θέκαηα Μαζεηώλ Θέκαηα Οηθνλνκηθά Θέκαηα Πξνζσπηθνύ



ειίδα 181 απφ 200 

 

9.3      Δπεμεξγαζία & Αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο. 

 

9.3.2 Οκάδα Γ΄& Γ΄-πκπεξάζκαηα απαληήζεσλ απφ 17ν έσο 36ν εξψηεκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πάξα πνιύ

Πνιύ 

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

40,91%

38,96%
38,26%

38,26% 44,81%
46,10%

39,61%
48,70%

45,45%
43,50%

44,20%
45,45%

38,30%
31,17%

43,51%
36,36%

53,90%

Γξάθεκα

_ΓΓ
9.3.2.1 πγθεληξσηηθά γεληθά επί ησλ εξσηεζέλησλ. 

πκπεξάζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεκάησλ ηεο νκάδαο  Γ &  Γ΄ 
 

 



9.4 πδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ - πκπεξάζκαηα  
 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα γίλεηαη θαηαγξαθή θαη παξάζεζε ησλ ηειηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ, κεηά  ηελ ηειηθή αλάιπζε φισλ ησλ απαληήζεσλ - ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο - πεξί ησλ  απφςεσλ πνπ έρνπλ νη 

δηεπζπληέο ζρνιείσλ.  

Οη αλαιχζεηο ησλ απαληήζεσλ παξνπζηάδνληαη παξαπάλσ - ζηηο ζρεηηθέο 

παξαγξάθνπο - θαηεγνξηνπνηεκέλεο ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο δηεπζπληέο 

Γηεπζχλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηνπο δηεπζπληέο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη αληίζηνηρα γηα θάζε κία παξαηίζεληαη αλαιχζεηο σο πξνο ην 

θχιν ηνπο, ηελ ειηθηαθή νκάδα ηνπο, ηα ρξφληα θαη ηνλ ηχπν ζρνιείσλ πνπ έρνπλ 

δηαηειέζεη δηεπζπληέο, θαζψο θαη ηηο πεξαηηέξσ ζπνπδέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη. 

Έηζη ινηπφλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο για ηην ζςνεπγαζία και ηην 

επικοινυνία με ηον Διεςθςνηή/νηπια ηηρ Διεύθςνζηρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ ε 

άπνςε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ είλαη: 

Όζνλ αθνξά γηα ηελ ζπλεξγαζία επηθξαηνχζα άπνςε είλαη φηη έρνπλ πάξα πνιύ 

ζπνπδαία ζπλεξγαζία ( 54,50% ), ραξαθηεξίδνληάο ηελ ηαπηφρξνλα πάξα πνιύ 

απνηειεζκαηηθή ( όκσο κε πνιύ ρακειόηεξν πνζνζηό 37,70% ), κνινλφηη 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ε ζπρλόηεηα ηεο είλαη ιίγε ή αξθεηή ( 

38,80% & 38,40% ). Παξφια απηά ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ έρνληαο ζεηηθόηαηε 

άπνςε ζε κεγάιν βαζκφ πεξί ηεο ακθίδξνκεο ζπλεξγαζίαο ( 37,70%  

+42,30%+5,80%= 84,80% ), έζησ θαη έηζη δειψλνπλ πάξα πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη 

(34,40%) γηα ηελ ζπλεξγαζία απηήλ πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ. 

Όζνλ αθνξά γηα ηελ επηθνηλσλία πνπ έρνπλ νη δηεπζπληέο κε ηνλ δηεπζπληή ΓΓΔ, 

επηθξαηεί ε άπνςε φηη απηή είλαη ιίγε ή αξθεηή ( 38,00% & 44,80% ), παξά ην 

γεγνλφο φηη αλαδεηθλχεηαη ζηελ έξεπλα ε ηθαλνπνίεζε πνπ έρνπλ είλαη πάξα πνιύ 

κεγάιε ( 31,20% & 44,20% ), έζησ θαη κε ηελ αλεπαξθή απηή επηθνηλσλία. 

 ( Γξάθεκα Σειηθό 1: « Η ηειηθή  απνηύπσζε (ζπκπεξάζκαηα) ηεο άπνςεο πνπ 

έρνπλ νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ζπλεξγαζία κε ηον 

διεςθςνηή Διεύθςνζηρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ » ζειίδα 185 ) 
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Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηην επικοινυνία και ηην ζςνεπγαζία 

με ηον Διεςθςνηή-νηπια άλληρ ζσολικήρ μονάδαρ ε άπνςε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ 

είλαη: 

Γηα ηελ ζπλεξγαζία επηθξαηνχζα άπνςε είλαη φηη έρνπλ πνιύ ζπνπδαία 

ζπλεξγαζία ( 40,91% ), ραξαθηεξίδνληάο ηελ ηαπηφρξνλα πνιύ απνηειεζκαηηθή ( κε 

πνζνζηό 38,26% ), κνινλφηη δηαπηζηψλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ε ζπρλόηεηα 

ηεο είλαη ιίγε ή αξθεηή (46,10% & 24,03% ). Παξφια απηά ε πιεηνςεθία ησλ 

δηεπζπληψλ έρνληαο ζεηηθόηαηε άπνςε ζε κεγάιν βαζκφ πεξί ηεο ακθίδξνκεο 

ζπλεξγαζίαο (30,52%  +31,17%+30,52%= 92,21% ), έζησ θαη έηζη δειψλνπλ πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλνη γηα ηελ ζπλεξγαζία απηή πνπ έρνπλ κε ηνλ δηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ 

(44,21%). 

Όζνλ αθνξά γηα ηελ επηθνηλσλία πνπ έρνπλ νη δηεπζπληέο κε ηνλ δηεπζπληή 

άιινπ ζρνιείνπ, επηθξαηεί ε άπνςε φηη απηή είλαη πνιύ ζπνπδαία ( 48,70% ) 

ραξαθηεξίδνληάο ηελ ηαπηφρξνλα πνιύ απνηειεζκαηηθή ( 43,50% ), ελψ ζηελ έξεπλα 

αλαδεηθλχεηαη ε πνιύ κεγάιε ηθαλνπνίεζε πνπ έρνπλ γηα απηήλ ( 45,50% ). κνινλφηη 

ε ζπρλόηεηα ηεο είλαη ιίγε ή αξθεηή. 

Δπίζεο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνέθπςε φηη νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ ζε 

πνζνζηφ 43,51% πηζηεχνπλ πνιύ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη εηδηθφηεξα 

απνηππψλεηαη ζε πνζνζηφ 52,60%  θαη 51,90%  φηη νη θηιηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

αληίζηνηρα, πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο δελ επεξεάδνπλ θαζόινπ ηελ ππεξεζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

 ( Γξάθεκα Σειηθό 2: « Η ηειηθή  απνηύπσζε (ζπκπεξάζκαηα) ηεο άπνςεο πνπ 

έρνπλ νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ζπλεξγαζία κε ηον 

διεςθςνηή άλλος ζσολείος» ζειίδα 186 ) 
 

Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ηδηαίηεξα ην πνηνηηθφ κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα ( ηειηθό αλαθεθαιαησηηθό γξάθεκα 3 ), πξνζδίδνληαο θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο, ζην ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζεο έξεπλαο κε ηίηιν: « Απφ ηελ ζεσξία … ηεο 

επηθνηλσλίαο, ζηελ πξάμε … ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ». 

 ( Γξάθεκα Σειηθό 3: «Ζ ηειηθή  απνηχπσζε ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ πνπ 

έρνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα έξεπλα κε βάζε ηε 

Γεκνγξαθηθή απεηθφληζε » ζειίδα 187 ).  



 

Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

54,50%

26,60%

14,90%

2,70%

1,30%

37,70%

31,80%

22,10%

5,80%

2,60%

3,20%

15,60%

38,30%

38,40%

4,50%

34,40%

27,30%

27,90%

7,80%

2,60%

5,80%

37,70%

42,30%

11,00%

3,20%

4,50%

9,10%

39,00%

44,80%

2,60%

31,20%

44,20%

23,40%

0,60%

0,60%

Πάξα Πνιύ

Καζόινπ

Λίγν

Αξθεηά

Πνιύ

Γξάθεκα

Σειηθό 

1
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Πάξα πνιύ

Πνιύ

Αξθεηά

Λίγν

Καζόινπ

24,68%

40,91%

0,30%

4,55%

0,00%

23,18%

38,26%

32,67%

5,90%

0,00%

10,39%

19,48%

46,10%

24,03%

0,00%

20,13%

44,81%

31,17%

3,25%

30,52%

31,17%

30,52%

7,14%

0,65%

25,32%

48,70%

23,38%

2,60%

0,00%

22,10%

43,50%

33,80%

0,60%

0,00%

24,68%

45,45%

28,57%

1,30%

0,00%

7,79%

25,97%

43,51%

17,53%

5,19%

0,65%

1,95%

8,44%

36,36%

52,60%

1,30%

0,65%

7,14%

37,01%

53,90%

Η ηειηθή  απνηύπσζε (ζπκπεξάζκαηα) ηεο άπνςεο πνπ έρνπλ 

νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ 

γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηεπζπληή άιινπ ζρνιείνπ.

Πάρα Πολφ

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολφ

Γξάθεκα

Σειηθό 

2
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Η ηειηθή  απνηύπσζε ησλ Γηεπζπληώλ ζρνιείσλ 

πνπ έρνπλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

ζε ζπκκεηνρή ζηελ παξνύζα εξεπλα 

κε βάζε ηε Γεκνγξαθηθή απεηθόληζε

Γξάθεκα

Σειηθό 

3



 Πξνηάζεηο 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κέζσ ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο ηεο, φπνπ 

θαηαγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη νη απφςεηο πνπ έρνπλ νη  δηεπζπληέο -  ησλ ζρνιείσλ 

φισλ ησλ ηχπσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ 

ηεο Μαθεδνλίαο – γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη κέζσ ησλ 

ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο, νδήγεζε θαη ζην εθ ησλ πξαγκάησλ δηακνξθνχκελν 

ηνπίν γηα ηελ θαηαγξαθή, δηακφξθσζε θαη απνηχπσζε  πξνηάζεσλ, πνπ πηζηεχνπκε φηη 

κέξνο ηνπο ή ζηελ νιφηεηά ηνπο απνηεινχλ αηηήκαηα θαη πξνηάζεηο  ησλ δηεπζπληψλ ή 

ελδερφκελα λα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα ηελ αλάιπζή ηνπο γηα ηνπο απξηαλνχο ή 

κειινληηθνχο αλαιπηέο.  

Έηζη κέζσ ησλ απαληήζεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο απηψλ 

δηακνξθψλνληαη νη παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο φπνπ  ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε λα θαηέρνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν, 

κε αλάζεζε ζεκαληηθψλ αξκνδηνηήησλ ζε απηνχο, αθνχ θάζε ηχπν ζρνιείνπ έρεη 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο. 

 Δπηκόξθσζε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε ζέκαηα άζθεζεο δηνίθεζεο, 

δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ζε ζέκαηα ελδηαθέξνληφο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 Κσδηθνπνίεζε ησλ λφκσλ, ησλ εγθπθιίσλ,  ησλ Πξνεδξηθψλ Γηαγξακκάησλ θαη ησλ 

απνθάζεσλ ψζηε λα ππάξρεη ζαθήλεηα, νξγάλσζε, απνηειεζκαηηθφηεηα ζηα 

θαζήθνληα, ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ησλ αζθνχλησλ δηνίθεζε ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. 

 Καζηέξσζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα θάζε ηχπν ζρνιηθήο κνλάδαο, δειαδή 

ζπγθεθξηκέλεο «αληδέληαο» ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη γηα φιν ην δηδαθηηθφ έηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη κε ζαθήλεηα θαη απιφηεηα ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε γλψκνλα ην ππάξρνλ ζεζκηθφ ζχζηεκα. 

 Ύπαξμε ηαθηηθψλ θαη φπνηε είλαη απαξαίηεην εθηάθησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλαληήζεσλ 

ησλ δηεπζπληψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηεπζπληψλ ζρνιείσλ κε απψηεξν 

ζθνπφ θαη ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή, κέζσ αληαιιαγήο ηδεψλ,  

ζθέςεσλ θαη αληηπαξάζεζεο πξνβιεκάησλ λα επηηεπρηεί ε αλάπηπμε θιίκαηνο 

ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. 
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 Αληί Δπηιόγνπ - Γεληθά πκπεξάζκαηα 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή ζηε δηακφξθσζε θαη ελίζρπζε ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο είλαη αλακθηζβήηεηα κεγάιε θαη επεηδή ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη θαζνξηζηηθή θαη ηαπηφρξνλα θαηαιπηηθή, αθνχ είλαη 

πξφηππν γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, νθείιεη  λα γλσξίδεη θαη 

λα εθαξκφδεη κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο φιν ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

πνπ αθνξά ηελ  ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο νπνίαο πξνΐζηαηαη. 

Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νθείινπλ θαη  ππνρξενχληαη λα αλαιακβάλνπλ απηνί 

ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν θαη κε κεγαιχηεξν ξίζθν ηελ πινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο, πξνζαξκφδνληαο ηηο δξάζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα ειεπζεξία  θαη επειημία  ζηνπο 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, αθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ γξαθεηνθξαηία θαη ζπγθεληξσηηζκφ ζηελ 

δηεθπεξαίσζε εθπαηδεπηηθψλ δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα ζρνιεία ζηειερψλνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφ δηεπζπληέο πνπ  

δηαθξίλνληαη γηα ηηο γλψζεηο ηνπο, ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή εγεζία, μεδηπιψλνληαο πνιιέο θνξέο θαη ηελ εγεηηθή ηνπο θπζηνγλσκία θαη 

πξνθεηκέλνπ απηνί λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, δελ 

δηζηάδεη κέξνο ηνπο λα αλαπηχμεη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ζρνιεία θαη ηνπο δηεπζπληέο ηνπο,   

αληαιιάζνληαο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο φηαλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν δηεπζπληήο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ζε φια ηα επίπεδα αλαθνξάο -  δηαρείξηζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ εθπαηδεπηηθνχ ή καζεηηθνχ δπλακηθνχ,  εθαξκνγήο νδεγηψλ, εγθπθιίσλ θαη 

πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ζε επίπεδν ζπιινγήο θαη απνζηνιήο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ή  φηη 

άιιν, πξέπεη – πέξα απφ ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηέο ηνπ – λα δηαζέηεη θαη ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ησλ ζηφρσλ ηνπ ζε επίπεδν αηνκηθφ, ζε επίπεδν δηνίθεζεο 

θαη ζε επίπεδν δεκφζηνπ ηνκέα.  

Καη ηα εξγαιεία απηά δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά θαηάιιειεο ζαθείο εγθχθιηνη, ζαθή 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ζαθή θαη πιήξε ρξνλνδηαγξάκκαηα, αιιά κε επαλαιακβαλφκελεο θαη 

κε αιιειν-θαιππηφκελεο νδεγίεο θαη απνθάζεηο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο θαζηέξσζεο θαη εθαξκνγήο ελφο 

εληαίνπ ζηαζεξνχ πιαηζίνπ νδεγηψλ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε επίπεδν έλαξμεο ζρνιηθνχ 

έηνπο θαη γηα θάζε ηχπν ζρνιηθήο κνλάδαο, δειαδή ζπγθεθξηκέλεο «αληδέληαο» ιεηηνπξγίαο 
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ηνπο θαη γηα φιν ην δηδαθηηθφ έηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαίλεηαη κε ζαθήλεηα θαη απιφηεηα ε 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε γλψκνλα ην ππάξρνλ 

ζεζκηθφ ζχζηεκα θαη έηζη εθ ησλ πζηέξσλ φηαλ πξνθχςεη αλάγθε απνζηνιήο ηπρφλ 

απαξαηηήησλ πξνο ηνχην, κφλν δηνξζσηηθψλ εγθπθιίσλ θαη φρη φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα 

επαλάιεςε αλνχζησλ ή απηνλφεησλ μαλά θαη μαλά πξνεγνπκέλσλ. 

ε ζπλδπαζκφ ελφο δεχηεξνπ  πιαηζίνπ κε πάγηεο δηαηάμεηο, εγθπθιίνπο, πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη απφ ηελ πξψηε εκέξα έλαξμεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

ψζηε λα γίλεη ζπλείδεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα  φηη « απηά είλαη ηα θαζήθνληα θαη 

ππνρξεψζεηο – πέξα ηνπ απηνλφεηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ » θαη γηα θάζε ηχπν ζρνιείνπ, κε 

απνθιεηζηηθά δηαρεηξηζηέο θαη ππεχζπλνπο   εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

γλσζηνπνηεζέλησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ, ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

Γελ νδεγεί πνπζελά ε κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πνπ γηα ην 

παξακηθξφ δεηά ζηνηρεία, πινπνίεζε πξνγξακκάησλ  θαη ελεξγεηψλ, ζηελ θπξηνιεμία πνιιέο 

θνξέο μαλά θαη μαλά ηα ίδηα θαη ηα ίδηα, κε νδεγίεο θαη απνθάζεηο επαλαιακβαλφκελεο θαη 

αιιειν-θαιππηφκελεο. 

Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νθείινπλ θαη  ππνρξενχληαη λα αλαιακβάλνπλ νη 

ίδηνη ηνλ θχξην θαη κε κεγαιχηεξν ξίζθν ξφιν ηεο πινπνίεζεο ησλ εληνιψλ ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο, πξνζαξκφδνληαο ηηο ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Σα αλσηέξσ νδεγνχλ ζηελ δηακφξθσζε θαηάιιεινπ ζηαζεξνχ πγηνχο ζρνιηθνχ θιίκαηνο, 

ζεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζρέζεηο ελζάξξπλζεο, εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε 

φιεο ηηο νκάδεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα 

Σαπηφρξνλα ππάξρεη βειηίσζε ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

δξάζεσλ, ζπλεξγαζίεο θαη ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, γνλέσλ, ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη 

θνξέσλ. ε επίπεδν ζρνιηθψλ κνλάδσλ επηηπγράλεηαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ κεκνλσκέλσλ ή 

ζπιινγηθψλ,  θνηλψλ ή κε θνηλψλ, αλάπηπμε θαη αληαιιαγή λέσλ, θαηλνηφκσλ θαη θαιψλ 

πξαθηηθψλ ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη απηφ πνπ επηδηψθεηαη θαη επηδηψθεη ν 

θαζέλαο – ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο – θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ε  δεκηνπξγία θαη ε αλάπηπμε επγελνχο άκηιιαο. 
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  ΠΠααξξάάξξηηεεκκαα    
 

 Η πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ησλ δηεπζπληώλ/ληξηώλ ζηελ έξεπλα: 

Υξεζηκνπνηψληαο ην microsoft office word  ζηνηρεία αιιεινγξαθίαο  επηινγή 

παξαιεπηψλ ( επέιεμα - κέζσ αλαδήηεζεο - ην αξρείν ηεο επφκελε παξαγξάθνπ )  

επεμεξγαζία ιίζηαο  νινθιήξσζε & ζπγρψλεπζε  Απνζηνιή κελπκάησλ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  Ο.Κ ή    ,  ζηάιζεθε νλνκαζηηθά ζηνλ θάζε έλα 

δηεπζπληή,  ζηνλ ειεθηξνληθφ ινγαξηαζκφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε παξαθάησ 

πξφζθιεζε: 
 

ΠΠξξόόζζθθιιεεζζεε  ζζππκκκκεεηηννρρήήοο  ζζεε    έέξξεεππλλαα  

Κύξηε /Κπξία………..«ΓΙΔΤΘΤΝΣΗΝΣΡΙΑ» 

Γηεπζπληή/ληξηα ηνπ...«ΥΟΛΔΙΟ» 

Σν  εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη 

ζε φινπο εζάο ηνπο/ηηο  ζπλαδέιθνπο/ζεο  κνπ  

Γηεπζπληέο θαη Γηεπζχληξηεο 

ησλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηεο Μαθεδνλίαο. 

Θα ζεσξνχζα ηηκή λα δηαζέζεηε ειάρηζην απφ ηνλ – πνιχηηκν, νπζηαζηηθφ θαη δχζθνιν 

ρξφλν ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ - ρξφλν ζαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεηε ζηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλα κε ζέκα: 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=s

f_link 

Σταύρος  Χ. Χριστοφορίδης  
Καθηγητής Μαθηματικών - ΠΕ 03 

Διευθυντής Γυμνασίου Νέου Μυλοτόπου 
 

Από την θεωρία … τησ επικοινωνίασ 

ςτην πράξη … τησ ςυνεργαςίασ 

Διευθυντών/ντριών των Σχολείων 

τησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ: 

Πωσ αποτυπώνεται η ανάγκη, η ςυχνότητα, η 

αποτελεςματική επικοινωνία και ςυνεργαςία, 

από την δική μασ οπτική γωνία. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_lin
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_lin
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_lin
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_link
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 Οη πξνζθεθιεκέλνη δηεπζπληέο & δηεπζύληξηεο ζηελ έξεπλα. 

Παξαηίζεηαη ην πιήξεο αξρείν microsoft office word, πνπ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία φισλ 

ησλ ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Μαθεδνλίαο, κέζσ 

ησλ νπνίσλ θιήζεθαλ νη δηεπζπληέο θαη νη δηεπζχληξηεο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

έξεπλα. 

Έγγραφο του 
Microsoft Office Word 97 - 2003 

 

Σν αξρείν πξνζθεθιεκέλσλ  δηεπζπληψλ & δηεπζπληξηψλ ζηελ έξεπλα 

 

 Σν εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο. 

Παξαηίζεηαη ην πιήξεο αξρείν Adobe Acrobat Document, πνπ πεξηέρεη ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ νη δηεπζπληέο θαη νη δηεπζχληξηεο 

ηνπο ζπκκεηέρνληαο ζηελ έξεπλα θαη αλαξηήζεθε ζηελ δηεχζπλζε: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=s

f_link 

 

Adobe Acrobat 
Document

 

 

Σν αξρείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ  

νη δηεπζπληέο & δηεπζχληξηεο 
 

 

 Καηάινγνο δηαγξακκάησλ 

Α/Α Γξάθεκα αλά θαηεγνξία ειίδα 

1                    πρλνηήησλ Φχινπ 55 

2                    πρλνηήησλ Οηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 56 

3                    πρλνηήησλ Ζιηθηαθήο νκάδαο θαη θχινπ 57 

4                    πρλνηήησλ Δηδηθφηεηαο θαη θχινπ 59 

5                    πρλνηήησλ Μεηαπνπδψλ θαη θχινπ 61 

6                    πρλνηήησλ Γλψζεσλ θαη θχινπ 63 

7                    πρλνηήησλ Δπηκνξθψζεσλ θαη θχινπ 65 

8                    πρλνηήησλ Φνξέα Δπηκνξθψζεσλ θαη θχινπ 67 

9                    πρλνηήησλ Υξφλνο ζεηείαο σο Γηεπζπληήο 68 

10                    πρλνηήησλ Θεηείαο σο Γηεπζπληήο Γπκλαζίνπ θαη θχινπ 69 

https://app.box.com/s/ri8pbrejw0g0hvvfg80tz6uziu64m1hv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ8fhqvEpQ5GIXTgzEk49EvbABjAxDEOgIfwVmxkBFWND9qQ/viewform?usp=sf_link
https://app.box.com/s/74b1m1wrg802l4lniocmv99jn3qgp6n4
https://app.box.com/s/74b1m1wrg802l4lniocmv99jn3qgp6n4
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11                    πρλνηήησλ Θεηείαο σο Γηεπζπληήο Λπθείνπ     θαη θχινπ 70 

12                    πρλνηήησλ Θεηείαο σο Γηεπζπληήο ΔΠΑ.Λ      θαη θχινπ 71 

13                    πρλνηήησλ Θεηείαο σο Γηεπζπληήο .Γ.Δ         θαη θχινπ 72 

14                    πρλνηήησλ Θεηείαο σο Γηεπζπληήο θαη Ζιηθηαθήο Οκάδαο 73 

1 1νπ & 2νπ      Δξσηήκαηνο Γεληθά 76 

2 3νπ & 4νπ      Δξσηήκαηνο Γεληθά 77 

3 5νπ                 Δξσηήκαηνο Γεληθά 78 

3.1 5νπ                 Δξσηήκαηνο Φχιν    79 

3.2 5νπ                 Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     80 

3.3 5νπ                 Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   81 

3.4 5νπ                 Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  82 

3.5 5νπ                 Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   83 

      4 6νπ & 7νπ      Δξσηήκαηνο Γεληθά 84 

4.1 6νπ & 7νπ      Δξσηήκαηνο Φχιν    85 

4.2 6νπ & 7νπ      Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     86 

4.3 6νπ & 7νπ      Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   87 

4.4 6νπ & 7νπ      Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  88 

4.5 6νπ & 7νπ      Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   89 

      5 8νπ                 Δξσηήκαηνο Γεληθά 90 

5.1 8νπ                 Δξσηήκαηνο Φχιν    91 

5.2 8νπ                 Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     92 

5.3 8νπ                 Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   93 

5.4 8νπ                 Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  94 

5.5 8νπ                 Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   95 

      6 9νπ                 Δξσηήκαηνο Γεληθά 96 

      7 10νπ & 15νπ  Δξσηήκαηνο Γεληθά 97 

7.1 10νπ & 15νπ  Δξσηήκαηνο Φχιν    98 

7.2 10νπ & 15νπ  Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     99 

7.3 10νπ & 15νπ  Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   100 

7.4 10νπ & 15νπ  Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  101 

7.5 10νπ & 15νπ  Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   102 

      8 16νπ               Δξσηήκαηνο Γεληθά 103 

8.1 16νπ               Δξσηήκαηνο Φχιν    104 

8.2 16νπ               Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     105 

8.3 16νπ               Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   106 

8.4 16νπ               Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  107 

8.5 16νπ               Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   108 

9.2.1.1 πγθεληξσηηθά γεληθά επί ησλ εξσηεκάησλ ηεο νκάδαο Α΄ &  Β΄ 110 

      1 18νπ & 19νπ  Δξσηήκαηνο Γεληθά 111 

1.1 18νπ & 19νπ  Δξσηήκαηνο Φχιν    112 

1.2 18νπ & 19νπ  Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     113 

1.3 18νπ & 19νπ  Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   114 

1.4 18νπ & 19νπ  Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  115 

1.5 18νπ & 19νπ  Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   116 

      2 20νπ & 21νπ  Δξσηήκαηνο Γεληθά 117 

2.1 20νπ & 21νπ  Δξσηήκαηνο Φχιν    118 

2.2 20νπ & 21νπ  Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     119 
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2.3 20νπ & 21νπ  Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   120 

2.4 20νπ & 21νπ  Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  121 

2.5 20νπ & 21νπ  Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   122 

      3 22νπ               Δξσηήκαηνο Γεληθά 123 

3.1 22νπ               Δξσηήκαηνο Φχιν    124 

3.2 22νπ               Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     125 

3.3 22νπ               Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   126 

3.4 22νπ               Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  127 

3.5 22νπ               Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   128 

      4 17νπ & 23νπ  Δξσηήκαηνο Γεληθά 129 

4.1 17νπ & 23νπ  Δξσηήκαηνο Φχιν    130 

4.2 17νπ & 23νπ  Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     131 

4.3 17νπ & 23νπ  Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   132 

4.4 17νπ & 23νπ  Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  133 

4.5 17νπ & 23νπ  Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   134 

      5 24νπ               Δξσηήκαηνο Γεληθά 135 

5.1 24νπ               Δξσηήκαηνο Φχιν    136 

5.2 24νπ               Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     137 

5.3 24νπ               Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   138 

5.4 24νπ               Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  139 

5.5 24νπ               Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   140 

      6 25νπ & 26νπ  Δξσηήκαηνο Γεληθά 141 

6.1 25νπ & 26νπ  Δξσηήκαηνο Φχιν    142 

6.2 25νπ & 26νπ  Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     143 

6.3 25νπ & 26νπ  Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   144 

6.4 25νπ & 26νπ  Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  145 

6.5 25νπ & 26νπ  Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   146 

      7 27νπ & 28νπ  Δξσηήκαηνο Γεληθά 147 

7.1 27νπ & 28νπ  Δξσηήκαηνο Φχιν    148 

7.2 27νπ & 28νπ  Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     149 

7.3 27νπ & 28νπ  Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   150 

7.4 27νπ & 28νπ  Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  151 

7.5 27νπ & 28νπ  Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   152 

      8 29νπ               Δξσηήκαηνο Γεληθά 153 

8.1 29νπ               Δξσηήκαηνο Φχιν    154 

8.2 29νπ               Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     155 

8.3 29νπ               Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   156 

8.4 29νπ               Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  157 

8.5 29νπ               Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   158 

      9 30νπ               Δξσηήκαηνο Γεληθά 159 

9.1 30νπ               Δξσηήκαηνο Φχιν    160 

9.2 30νπ               Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     161 

9.3 30νπ               Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   162 

9.4 30νπ               Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  163 

9.5 30νπ               Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   163 

    10 31νπ               Δξσηήκαηνο Γεληθά 164 

10.1 31νπ               Δξσηήκαηνο Φχιν    165 
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10.2 31νπ               Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     166 

10.3 31νπ               Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   167 

10.4 31νπ               Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  168 

10.5 31νπ               Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   169 

    11 32
νπ

,33
νπ

,34
νπ

 Δξσηήκαηνο Γεληθά 170 

11.1 32
νπ

,33
νπ

,34
νπ

 Δξσηήκαηνο Φχιν    171 

11.2 32
νπ

,33
νπ

,34
νπ

 Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     172 

11.3 32
νπ

,33
νπ

,34
νπ

 Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   173 

11.4 32
νπ

,33
νπ

,34
νπ

 Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  174 

11.5 32
νπ

,33
νπ

,34
νπ

 Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   175 

    12 35νπ & 36νπ  Δξσηήκαηνο Γεληθά 176 

12.1 35νπ & 36νπ  Δξσηήκαηνο Φχιν    177 

12.2 35νπ & 36νπ  Δξσηήκαηνο Ζιηθηαθήο νκάδαο     178 

12.3 35νπ & 36νπ  Δξσηήκαηνο Δηε Θεηείαο Γηεπζπληή   179 

12.4 35νπ & 36νπ  Δξσηήκαηνο Θεηείαο Γηεπζπληή  180 

12.5 35νπ & 36νπ  Δξσηήκαηνο Μεηαπνπδέο   180 

9.3.2.1 πγθεληξσηηθά γεληθά επί ησλ εξσηεκάησλ ηεο νκάδαο Γ΄ &  Γ΄ 182 
 

 

« Από ηελ ζεσξία … ηεο επηθνηλσλίαο, 

ζηελ πξάμε … ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ησλ δηεπζπληώλ ησλ ζρνιείσλ » 

 


