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Περίληψη 
Ηγεσία είναι ένα πλέγμα συμπεριφορών που χρησιμοποιεί κάποιος, σε σχέση 

με τους άλλους όταν προσπαθεί να επηρεάσει τη δική τους συμπεριφορά. Η αυτό-

αποτελεσματικότητα αφορά τις πεποιθήσεις ενός ατόμου για το πόσο καλά μπορεί 

να εκτελέσει δράσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση δυνητικών 

καταστάσεων. Αυτή η ποιοτική μελέτη που διενεργήθηκε σε σχολεία πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αποκαλύπτει ότι οι ηγετικές 

συμπεριφορές των διευθυντών επηρεάζουν σημαντικά την αυτό-

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι διευθυντές 

μέσα από τις ηγετικές τους συμπεριφορές όπως η εμπιστοσύνη και ο 

επαγγελματικός σεβασμός στις ικανότητες των εκπαιδευτικών, η παροχή 

δυνατότητας έκφρασης στους εκπαιδευτικούς, η κατάλληλη διαχείριση δύσκολων 

καταστάσεων με γονείς και μαθητές, η παροχή στήριξης και αναγνώρισης στις 

προσπάθειες τους, η διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος μέσα από την 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, η 

επιβολή τάξης και πειθαρχίας στο χώρο του σχολείου και η διαμόρφωση και 

κοινοποίηση οράματος για το σχολείο είναι δυνατό να επηρεάσουν σε μεγάλο 

βαθμό την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. 

 

Abstract 
Leadership is an intricately woven set of behaviors that one uses in relation to 

others when trying to influence the latters’ behaviors. Self-efficacy is related to a 

person's beliefs about how well they can perform actions needed in order to address 

prospective situations. This qualitative study, carried out in primary and secondary 

schools in Greece, reveals that the principals’ leadership behaviors affect 

significantly the self-efficacy of teachers. Trust and respect for teachers' abilities, 

opportunities given to teachers to express themselves, support and recognition of 

their efforts, formation of a positive working environment  through the promotion of 

teachers-principal cooperation, order and discipline on school grounds, formulation 

and communication of the vision regarding the evolution of the school, and proper 

management of difficult situations related to parents and students, are instances of 
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principals’ leadership behaviors, that as findings show, can have a major impact on 

teachers self-efficacy. 

 

Λέξεις-κλειδιά: αυτό-αποτελεσματικότητα; σχολική ηγεσία; εκπαιδευτικοί; ηγετικές 

συμπεριφορές; πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

 

Keywords: self-efficacy; school leadership; teachers’; leadership behaviors’; 

teachers’ beliefs 
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Εισαγωγή 

Έναυσμα, για την υλοποίηση αυτής της μελέτης, αποτέλεσε μια 

βιβλιογραφική ανασκόπηση με αντικείμενο την εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία 

και των επιδράσεων της, πάνω στην αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. 

Οι Hallinger και Heck (1996) στην έρευνα τους ανέφεραν πως η επίτευξη 

αποτελεσμάτων μέσω άλλων είναι η ουσία της ηγεσίας. Η κατανόηση επομένως του 

τρόπου με τον οποίο οι διευθυντές μπορούν να επηρεάσουν το εκπαιδευτικό 

αποτέλεσμα μέσω της συνεργασίας με άλλους, είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος 

έρευνας. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη εξέτασης των επιδράσεων της ηγετικής 

συμπεριφοράς του διευθυντή, πάνω στην αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Μέσα από αυτή τη μελέτη, γίνεται μια προσπάθεια να διερευνηθεί πως 

διαμορφώνονται τα επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, την 

οποία ο Bandura (1986), όρισε ως το αίσθημα εμπιστοσύνης του ανθρώπου στις 

ικανότητες του να επιτυγχάνει τους στόχους του, σε σχέση με τα ηγετικά 

χαρακτηριστικά των διευθυντών τους, όπως αυτά εκφράζονται μέσα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά και το στυλ ηγεσίας που ακολουθούν. 

Το θέμα της έρευνας είναι σημαντικό, γιατί ο συνεχώς αυξανόμενος ρόλος της 

σχολικής διοίκησης στη δημιουργία πιο αποτελεσματικών σχολείων έχει οδηγήσει 

στην ανάπτυξη μιας σειράς προσεγγίσεων που αφορούν τη διοίκηση και την ηγεσία 

(Leithwood, Harris, & Hopkins, 2008). Επίσης οι συμπεριφορές των διευθυντικών 

στελεχών έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο στην οργανωτική αποτελεσματικότητα και 

την απόδοση των εκπαιδευτικών (Quast & Hazucha, 1992). Τέλος, η μελέτη της 

βιβλιογραφίας αποδεικνύει ότι το αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών συνδέεται σημαντικά με τα αποτελέσματα των μαθητών τους και με 

τις αλλαγές στη συμπεριφορά των ιδίων (Rose & Medway, 1981). 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, αρχικά γίνεται μια προσπάθεια ανασκόπησης 

της βιβλιογραφίας ώστε να ορισθούν και να τεκμηριωθούν όροι όπως, ηγεσία, 

διοίκηση και αυτό-αποτελεσματικότητα. Κατόπιν παρουσιάζονται τα ερευνητικά 

αποτελέσματα που σχετίζονται με το θέμα της παρούσας έρευνας. Στη συνέχεια 

γίνεται η παρουσίαση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της έρευνας. Τέλος η 
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έρευνα ολοκληρώνεται με λεπτομερή συζήτηση, έτσι ώστε να  γίνει συσχέτιση των 

ευρημάτων με τα ευρήματα άλλων ερευνών.  
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Κεφάλαιο 1ο. Ηγεσία 

1.1 Ορισμός 

Οι Leithwood, Jantzi και Steinbach (1999) ισχυρίστηκαν ότι δεν υπάρχει 

συγκεκριμένος ορισμός της έννοιας της ηγεσίας. Ο Yukl (1989) προσθέτει ότι ο 

ορισμός της ηγεσίας είναι υποκειμενικός και αυθαίρετος. Ο Cuban (1988, σ.190) 

λέει ότι “υπάρχουν περισσότεροι από 350 ορισμοί της ηγεσίας, αλλά δεν υπάρχει 

σαφής και κατηγορηματική κατανόηση για το τι διακρίνει τους ηγέτες από τους μη 

ηγέτες”.  

Κεντρικό στοιχείο σε πολλούς ορισμούς της ηγεσίας είναι η διαδικασία της 

επιρροής. Ο Yukl (1989) αναφέρεται στους ορισμούς της ηγεσίας λέγοντας ότι ενώ 

φαίνεται να έχουν ελάχιστα κοινά μεταξύ τους, όλοι εμπεριέχουν το χαρακτηριστικό 

της επιρροής. 

Οι Leithwood κ.α. (1999, σ.6) λένε ότι “η επιρροή .... φαίνεται να είναι ένα 

απαραίτητο μέρος των περισσότερων εννοιών της ηγεσίας”.  

Ο Cuban (1988, σ.193) αναφέρεται επίσης στην ηγεσία ως διαδικασία 

επιρροής. "η ηγεσία, αναφέρεται σε ανθρώπους που μπορούν να ελέγξουν τα 

κίνητρα και τις ενέργειες των άλλων για την επίτευξη ορισμένων στόχων. 

Συνεπάγεται τη λήψη πρωτοβουλιών και κινδύνων”.  

Η ηγεσία είναι μια διαδικασία επιρροής που οδηγεί στην επίτευξη των 

επιθυμητών σκοπών. Οι επιτυχημένοι ηγέτες αναπτύσσουν ένα όραμα για τα 

σχολεία τους με βάση τις προσωπικές και επαγγελματικές τους αξίες. Η φιλοσοφία, 

οι δομές και οι δραστηριότητες του σχολείου προσανατολίζονται προς την επίτευξη 

αυτού του κοινού οράματος (Bush & Glover, 2003). 

Ο Πασιαρδής (2014) περιγράφει την ηγεσία ως πλέγμα εκείνων των 

συμπεριφορών που χρησιμοποιεί κάποιος, σε σχέση με τους άλλους όταν 

προσπαθεί να επηρεάσει τη δική τους συμπεριφορά. Πιο απλά ηγέτης είναι αυτός 

που έχει την ικανότητα να επηρεάζει κάποιους ανθρώπους να κάνουν κάτι που 

αυτός θέλει.  

Σύμφωνα με τον Yukl (1998, στο Πασιαρδής, 2014) αυτοί οι ορισμοί είναι 

περισσότερο ορθολογικοί και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες για 

χαρισματικούς και μετασχηματιστικούς ηγέτες. Οι πιο σύγχρονοι ορισμοί κάνουν 
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λόγο για τη σημασία των συναισθημάτων. Οι ηγέτες, με βάση αυτούς τους 

ορισμούς κάνουν χρήση της συναισθηματικής επιρροής τους έτσι ώστε να 

εμπνεύσουν τους υφισταμένους τους (Beatty & Brew, 2004, στο Πασιαρδής 2014).  

 
 

1.2 Ηγεσία και Διοίκηση 

Οι Sergiovanni κ.α. (1980, στο Ali & Abdalla, 2017) όρισαν τη διοίκηση ως την 

διαδικασία της εργασίας με, αλλά και μέσω άλλων, προκειμένου να επιτευχθούν οι 

οργανωτικοί στόχοι αποτελεσματικά. Επιπλέον, είδαν τους διευθυντές ως τους 

υπεύθυνους για την αποτελεσματική επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Στη 

συνέχεια, όρισαν την διοίκηση, ως την τέχνη και την επιστήμη της αποτελεσματικής 

υλοποίησης των πραγμάτων. 

Ο Bush (2007) συνδέει την ηγεσία με τις αξίες ή το σκοπό, ενώ τη διοίκηση με 

την εφαρμογή και τα τεχνικά θέματα. 

Ο Cuban (1988) παρέχει μία από τις πιο καθαρές διακρίσεις μεταξύ ηγεσίας 

και διοίκησης. Συνδέει την ηγεσία με την αλλαγή ενώ περιγράφει τη διοίκηση ως 

μια δραστηριότητα συντήρησης. Τονίζει επίσης τη σημασία αμφότερων των 

διαστάσεων της οργανωτικής δραστηριότητας: 

“Με τον όρο ηγεσία, εννοώ, να επηρεάζουμε τις ενέργειες των άλλων για την 

επίτευξη επιθυμητών σκοπών. Οι ηγέτες είναι άνθρωποι που διαμορφώνουν τους 

στόχους, τα κίνητρα και τις ενέργειες των άλλων. Συχνά ξεκινούν την αλλαγή για να 

επιτύχουν υπάρχοντες και νέους στόχους. Η ηγεσία χρειάζεται πολύ 

εφευρετικότητα, ενέργεια και επιδεξιότητα. 

Διοίκηση είναι η διατήρηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 

της υπάρχουσας οργανωτικής δομής. Ενώ η διοίκηση απαιτεί ηγετικές δεξιότητες, η 

συνολική λειτουργία είναι προς τη συντήρηση παρά προς την αλλαγή”. (σελ.21)  

Η ηγεσία είναι μια διαδικασία επιρροής που οδηγεί στην επίτευξη των 

επιθυμητών σκοπών. Περιλαμβάνει την έμπνευση και την υποστήριξη άλλων προς 

την επίτευξη ενός οράματος για το σχολείο, το οποίο βασίζεται σε σαφείς 

προσωπικές και επαγγελματικές αξίες. Η διοίκηση, είναι η εφαρμογή των σχολικών 

πολιτικών και η αποτελεσματική και αποδοτική συντήρηση των τρεχουσών 
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δραστηριοτήτων του σχολείου. Τόσο η ηγεσία όσο και η διοίκηση απαιτούνται για 

την επιτυχή λειτουργία των σχολείων (Bush & Glover, 2003). 

Ένας άλλος διαχωρισμός γίνεται μεταξύ των εννοιών διευθυντής και ηγέτης. 

Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2014) ο διευθυντής είναι συνήθως άτομο πολύ 

μορφωμένο, έμπειρο και άκρως ενημερωμένο σε θέματα που τον αφορούν. 

Εφαρμόζει τους νόμους και εμπιστεύεται τις μετρήσεις για να πιστέψει στην 

πρόοδο του οργανισμού που διευθύνει, βλέποντας μόνο θετικά η αρνητικά 

αποτελέσματα. Δίνει σαφείς οδηγίες στους εργαζόμενους και όντας πολυάσχολος  

αυτό τον οδηγεί πολλές φορές στην αποξένωση από την πραγματικότητα. Δεν του 

αρέσουν τα λάθη και είναι αυστηρός τόσο με τους άλλους όσο και με τον εαυτό 

του. Αντίθετα ο ηγέτης είναι ένας οραματιστής που ενθαρρύνει τις καινοτομίες, 

δίνοντας πρωτοβουλίες στους υφισταμένους του. Επικοινωνεί μαζί τους με 

απλότητα, είναι ανθρώπινος και αναγνωρίζει τα λάθη του. Εκτιμά το προσωπικό του 

και βλέπει τον εαυτό του ως συνεργάτη και συμπαραστάτη. Ο ηγέτης κοινοποιεί τα 

προβλήματα που υπάρχουν στους υφισταμένους του και ζητά την συνεισφορά τους 

για από κοινού λύσεις. 

Ο Πασιαρδής (2014) κάνει επίσης έναν διαχωρισμό μεταξύ των όρων 

διεύθυνση, διοίκηση και ηγεσία. Κατά την άποψή του ο όρος διοίκηση έχει να κάνει 

με την καθημερινή, διοικητική διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών για τη 

λειτουργία του οργανισμού. Ο όρος διεύθυνση έχει να κάνει με την καθημερινή 

διοίκηση του οργανισμού εμπεριέχοντας την έννοια της κατεύθυνσης με ορίζοντα 

λίγων ετών. Ο όρος ηγεσία περιλαμβάνει το όραμα και την κατεύθυνση που οδεύει 

ο οργανισμός μακροπρόθεσμα, δίνοντας έτσι προσανατολισμό στον οργανισμό. Ο 

όρος ηγεσία είναι ένας όρος ομπρέλα πάνω από τους άλλους δύο και για να είναι 

κάποιος καλός ηγέτης πρέπει να είναι καλός διοικητικός και καλός διευθυντής. Ο 

ένας όρος λειτουργεί συμπληρωματικά με τον άλλο, αλλά κανένας από μόνος του 

δεν αποδίδει αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνει ένας σύγχρονος ηγέτης. Σε κάθε 

περίπτωση ο όρος ηγεσία εμπερικλείει το όραμα, που σημαίνει ότι ο ηγέτης πρέπει 

να είναι σε θέση να οραματιστεί πώς θα είναι ο οργανισμός, όταν αυτός δεν θα 

είναι πλέον εκεί.  
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1.3 Τύποι Ηγεσίας 

Η βιβλιογραφία για την ηγεσία έχει δημιουργήσει μια σειρά από εναλλακτικά, 

και ανταγωνιστικά, μοντέλα. Οι πιο γνωστές από αυτές τις τυπολογίες είναι από 

τους Leithwood κ.α. (1999) οι οποίοι προσδιόρισαν έξι μοντέλα. Οι Bush και Glover 

(2003) επέκτειναν αυτή την τυπολογία περιγράφοντας τα εξής μοντέλα ηγεσίας: τη 

διευθυντική, τη μετασχηματιστική, τη συμμετοχική, τη διαπροσωπική, τη 

συναλλακτική, τη μεταμοντέρνα, την ηθική, την εκπαιδευτική και την ενδεχομενική 

ηγεσία.  

Σύμφωνα με τον Goleman (1998), οι πιο επιτυχημένοι ηγέτες στηρίζονται στις 

ακόλουθες ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης: την αυτορρύθμιση, την 

αυτοδιάθεση, τα κίνητρα, την εμπάθεια και την κοινωνική δεξιότητα. Υπάρχουν έξι 

βασικά στυλ ηγεσίας: Το καταναγκαστικό, το αυθεντικό, το συνδετικό – φιλικό, το 

δημοκρατικό, το στυλ του ηγέτη – ρυθμιστή και το στυλ του ηγέτη – προπονητή. Το 

καθένα προέρχεται από διαφορετικές ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, 

λειτουργεί καλύτερα σε συγκεκριμένες καταστάσεις και επηρεάζει το οργανωτικό 

κλίμα με διάφορους τρόπους. Οι καλύτεροι ηγέτες δεν γνωρίζουν μόνο ένα στυλ 

ηγεσίας, είναι ειδικευμένοι σε αρκετά και έχουν την ευελιξία να εναλλάσσονται σε 

αυτά όπως οι περιστάσεις απαιτούν. 

 
 

1.3.1 Οι τύποι ηγεσίας των Bush και Glover 

Διευθυντική ηγεσία 

Η διευθυντική ηγεσία επικεντρώνεται σε λειτουργίες, καθήκοντα και 

συμπεριφορές. Η συμπεριφορά των οργανωτικών μελών είναι σε μεγάλο βαθμό 

ορθολογική και η επιρροή ασκείται μέσω της αρχής της θέσης εντός της 

οργανωτικής ιεραρχίας. Είναι σημαντικό ότι αυτό το είδος ηγεσίας δεν 

περιλαμβάνει την έννοια του οράματος, η οποία είναι κεντρική για τα περισσότερα 

μοντέλα ηγεσίας και επικεντρώνεται μόνο στη διαχείριση των υφιστάμενων 

δραστηριοτήτων με επιτυχία (Bush, 2007• Bush & Glover, 2003• Leithwood κ.α. 

1999).  
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Μετασχηματιστική Ηγεσία 

Οι Leithwood κ.α. (1999) παρείχαν έναν λεπτομερή ορισμό αυτού του 

μοντέλου ηγεσίας: 

“Αυτή η μορφή ηγεσίας υποθέτει ότι το επίκεντρο της ηγεσίας θα πρέπει να 

είναι οι δεσμεύσεις και οι ικανότητες των οργανωτικών μελών. Τα υψηλότερα 

επίπεδα προσωπικής δέσμευσης για οργανωτικούς στόχους και οι μεγαλύτερες 

ικανότητες για την επίτευξη των στόχων αυτών θεωρείται ότι έχουν ως αποτέλεσμα 

επιπλέον προσπάθεια και μεγαλύτερη παραγωγικότητα”. (σελ. 9) 

Ο Leithwood (1994, στο Bush & Glover, 2003) όρισε τη μετασχηματιστική 

ηγεσία πάνω σε οκτώ διαστάσεις: 

• οικοδόμηση σχολικού οράματος 

• δημιουργία σχολικών στόχων 

• παροχή διανοητικής διέγερσης 

• προσφορά εξατομικευμένης υποστήριξης 

• μοντελοποίηση βέλτιστων πρακτικών και σημαντικών οργανωτικών αξιών 

• επίδειξη υψηλών προσδοκιών  

• δημιουργία μιας παραγωγικής σχολικής κουλτούρας 

• ανάπτυξη δομών για την προώθηση της συμμετοχής στις σχολικές 

αποφάσεις 

Ο Sergiovanni (1991, στο Bush & Glover, 2003) την αποκαλεί "μεταμορφωτική" 

ηγεσία: 

“Στη μεταμορφωτική ηγεσία, αντίθετα, οι ηγέτες και οι υφιστάμενοι είναι 

ενωμένοι στην επιδίωξη ανώτερων στόχων που είναι κοινοί και στους δύο. Και οι 

δύο θέλουν να γίνουν οι καλύτεροι. Και οι δύο θέλουν να διαμορφώσουν το σχολείο 

σε μια νέα κατεύθυνση”. (σελ. 125–126) 

Η μετασχηματιστική ηγεσία σύμφωνα με τον Hallinger (2010) επικεντρώνεται 

στην ανάπτυξη της ικανότητας του οργανισμού να καινοτομεί. Αντί να επικεντρωθεί 

ειδικά στον άμεσο συντονισμό, τον έλεγχο και την εποπτεία του προγράμματος 

σπουδών και της διδασκαλίας, επιδιώκει να οικοδομήσει την ικανότητα του 

οργανισμού να επιλέγει τους σκοπούς του και να στηρίζει την ανάπτυξη αλλαγών 

στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. Η μετασχηματιστική ηγεσία μπορεί να 
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θεωρηθεί κατανεμημένη επειδή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός κοινού 

οράματος και κοινής δέσμευσης για την αλλαγή του σχολείου. 

Στη μετασχηματιστική ηγεσία, οι ηγέτες επιδιώκουν να συμμετέχουν στην 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών και στην ενίσχυση των ικανοτήτων τους που 

συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης επικεντρώνεται 

σε αυτή τη διαδικασία και όχι σε συγκεκριμένα είδη αποτελεσμάτων (Bush, 2007• 

Bush & Glover, 2003). 

Η μετασχηματιστική ηγεσία λαμβάνει χώρα “όταν ένα ή περισσότερα άτομα 

αλληλεπιδρούν με άλλους με τέτοιο τρόπο ώστε οι ηγέτες και οι υφιστάμενοι να 

ανεβάζουν ο ένας τον άλλον σε υψηλότερα επίπεδα κινήτρων και ηθικής” (Burns, 

1979, σ.382 στο Geijsel, Sleegers & Van den Berg, 1999). 

 
Συμμετοχική ηγεσία 

Σύμφωνα με τους Leithwood κ.α. (1999), "Η Συμμετοχική ηγεσία ... υποθέτει 

ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων μιας ομάδας θα πρέπει να είναι το επίκεντρο 

της ομάδας”. (σ.12)  

Πρόκειται για ένα μοντέλο που βασίζεται σε τρία κριτήρια: 

• η συμμετοχή θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα του σχολείου 

• η συμμετοχή δικαιολογείται από τις δημοκρατικές αρχές 

 Η ηγεσία είναι διαθέσιμη σε κάθε νόμιμο ενδιαφερόμενο  

Η συμμετοχική ηγεσία αφορά πρωτίστως τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και οδηγεί σε βελτιωμένα αποτελέσματα μέσω της μεγαλύτερης δέσμευσης για την 

εφαρμογή των συμφωνημένων αποφάσεων (Bush, 2007• Bush & Glover, 2003). 

 
Διαπροσωπική Ηγεσία 

Η διαπροσωπική ηγεσία επικεντρώνεται στις σχέσεις που έχουν οι ηγέτες με 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και άλλους που συνδέονται με το σχολείο. Οι ηγέτες 

υιοθετούν μια συνεργατική προσέγγιση που μπορεί να έχει ηθική διάσταση. Έχουν 

προηγμένες προσωπικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να λειτουργούν 

αποτελεσματικά με τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους 

φορείς (Bush, 2007• Bush & Glover, 2003). 
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Πολιτική και συναλλακτική ηγεσία 

Οι Miller και Miller (2001, στο Bush, 2007) περιγράφουν τη συναλλακτική 

ηγεσία ως διαδικασία συναλλαγής. Η συναλλαγή είναι μια καθιερωμένη πολιτική 

στρατηγική για τα μέλη των οργανισμών. Οι προϊστάμενοι κατέχουν εξουσία που 

απορρέει από τις θέσεις τους ως αρχηγοί των σχολείων τους. Ωστόσο, ο διευθυντής 

απαιτεί τη συνεργασία των εκπαιδευτικών για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής 

διαχείρισης του σχολείου. Η συναλλαγή μπορεί να εξασφαλίσει οφέλη και για τα 

δύο μέρη της συμφωνίας. Ο Sergiovanni (1991, στο Bush και Glover, 2003) την 

αποκαλεί "συναλλακτική ηγεσία” : 

“Στη συναλλακτική ηγεσία, οι ηγέτες και οι υφιστάμενοι ανταλλάσσουν 

ανάγκες και υπηρεσίες προκειμένου να επιτύχουν ανεξάρτητους στόχους... Αυτή η 

διαδικασία διαπραγμάτευσης μπορεί να θεωρηθεί μεταφορικά ως μια μορφή 

ηγεσίας με την διαπραγμάτευση. Οι επιθυμίες και οι ανάγκες των υφισταμένων και 

οι επιθυμίες και οι ανάγκες του ηγέτη αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και 

γίνεται συμφωνία”. (σελ. 125)  

 
Μεταμοντέρνα ηγεσία 

Σύμφωνα με τον Bush (2007) το μεταμοντέρνο μοντέλο υποδηλώνει ότι οι 

ηγέτες πρέπει να σέβονται και να δίνουν προσοχή στις ποικίλες και ατομικές 

προοπτικές των ενδιαφερομένων. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν την εξάρτηση 

από την ιεραρχία, επειδή αυτή η έννοια δεν έχει σημασία σε μια τόσο ρευστή 

οργάνωση. Ο Starratt (2001, στο Bush, 2007) εξομοιώνει την μεταμοντέρνα μορφή 

ηγεσίας με τη Δημοκρατία και τάσσεται υπέρ μιας προσέγγισης που θα συνάδει με 

τη συμμετοχική ηγεσία. 

 
Ηθική ηγεσία 

Σύμφωνα με τους Bush και Glover (2003) η ηθική ηγεσία βασίζεται στις αξίες 

και τις πεποιθήσεις των ηγετών. Η προσέγγιση είναι παρόμοια με το 

μετασχηματιστικό μοντέλο, αλλά με μια ισχυρότερη βάση αξιών, που μπορεί να 

είναι πνευματική. Η ηθική ηγεσία παρέχει στο σχολείο μια σαφή αίσθηση σκοπού. 

Οι Leithwood κ.α. (1999) αναφέρουν ότι η εξουσία και η επιρροή πρέπει να 

προέρχονται από αντιλήψεις για το τι είναι σωστό, ενώ ο Sergiovanni (1984, στο 



14 
 

Bush, 2007) λέει ότι τα άριστα σχολεία αποτελούνται από αξίες και πεποιθήσεις οι 

οποίες γίνονται χαρακτηριστικά της κουλτούρας. 

 
Εκπαιδευτική Ηγεσία  

Οι Leithwood κ.α. (1999) υποδεικνύουν την έλλειψη ρητής περιγραφής της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας στη βιβλιογραφία και υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχουν 

διαφορετικές έννοιες αυτού του όρου. Τα εκπαιδευτικά μοντέλα ηγεσίας συνήθως 

υποθέτουν ότι οι σχολικοί ηγέτες, συνήθως οι διευθυντές, έχουν τόσο τις 

εξειδικευμένες γνώσεις όσο και την επίσημη εξουσία να ασκούν επιρροή στους 

εκπαιδευτικούς. Η εκπαιδευτική ηγεσία επικεντρώνεται στη διδασκαλία, στη 

μάθηση και στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών στη συνεργασία με τους μαθητές. 

Η επιρροή των ηγετών απευθύνεται στην εκμάθηση μαθητών μέσω των 

εκπαιδευτικών. Η έμφαση αφορά την κατεύθυνση και τον αντίκτυπο της επιρροής 

και όχι της ίδιας της διαδικασίας επιρροής (Bush, 2007).  

 
Eνδεχομενική ηγεσία 

 Σύμφωνα με τον Bush (2007) όλα τα μοντέλα ηγεσίας που εξετάστηκαν μέχρι 

τώρα παρέχουν έγκυρες και χρήσιμες πληροφορίες για μια συγκεκριμένη πτυχή της 

ηγεσίας αλλά είναι αποσπασματικά. Ορισμένα επικεντρώνονται στη διαδικασία με 

την οποία ασκείται η επιρροή, ενώ άλλα τονίζουν μία ή περισσότερες διαστάσεις 

της ηγεσίας. Οι Bush και Glover (2003, σ.22) αναφέρουν: 

“Το ενδεχόμενικό μοντέλο ηγεσίας επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι 

ηγέτες ανταποκρίνονται στις μοναδικές οργανωτικές συνθήκες ή προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν. Οι ευρείες διακυμάνσεις στα σχολικά πλαίσια παρέχουν το 

σκεπτικό για αυτό το μοντέλο. Οι ηγέτες πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόσουν 

τις προσεγγίσεις τους στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του σχολείου, καθώς και την 

κατάσταση ή το γεγονός που απαιτεί προσοχή”. 

 
 

1.3.2 Οι τύποι ηγεσίας του Goleman 

Το καταναγκαστικό στυλ. 

Είναι το λιγότερο αποτελεσματικό στυλ στις περισσότερες περιπτώσεις και 

επηρεάζει αρνητικά το κλίμα ενός οργανισμού. Η ευελιξία είναι το δυσκολότερο 
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χτύπημα. Η ακραία λήψη αποφάσεων του ηγέτη σκοτώνει νέες ιδέες. Οι άνθρωποι 

αισθάνονται άβολα που σκέφτονται και η αίσθηση ευθύνης εξατμίζετε. Αισθάνονται 

ανίκανοι να δράσουν με δική τους πρωτοβουλία, χάνουν την αίσθηση της 

ιδιοκτησίας τους και αισθάνονται λογοδοσία για την απόδοσή τους. Η 

καταναγκαστική ηγεσία έχει επίσης καταστροφικές συνέπειες για το σύστημα 

ανταμοιβών (Goleman, 2000). 

 
Το αυθεντικό στυλ. 

Ο αυθεντικός ηγέτης, για τον Goleman (2000), είναι ένας οραματιστής που 

παρακινεί τους ανθρώπους, καθιστώντας σαφές σε αυτούς πώς το έργο τους, 

ταιριάζει σε ένα μεγαλύτερο όραμα για την εκπαίδευση. Οι άνθρωποι που 

εργάζονται για τέτοιους ηγέτες καταλαβαίνουν ότι αυτά που κάνουν μετράνε. Η 

αυθεντική ηγεσία μεγιστοποιεί επίσης τη δέσμευση για τους στόχους και τη 

στρατηγική του οργανισμού. Με τη διαμόρφωση των μεμονωμένων καθηκόντων 

μέσα σε ένα μεγάλο όραμα, ο αυθεντικός ηγέτης ορίζει τα πρότυπα που 

περιστρέφονται γύρω από αυτό το όραμα. Τα πρότυπα για την επιτυχία είναι σαφή 

σε όλους, όπως και οι ανταμοιβές. Ένας αυθεντικός ηγέτης δηλώνει τα όρια, αλλά 

γενικά δίνει στους ανθρώπους περιθώριο να επινοήσουν τα δικά τους μέσα. Οι 

αυθεντικοί ηγέτες δίνουν στους ανθρώπους την ελευθερία να καινοτομούν, να 

πειραματίζονται και να λαμβάνουν υπολογισμένα ρίσκα. 

 
Το συνδετικό - φιλικό στυλ.  

Αν ο καταναγκαστικός ηγέτης απαιτεί, "Κάνε αυτό που σου λέω", και ο 

αυθεντικός ηγέτης λέει, "Έλα μαζί μου", ο συνδετικός - φιλικός ηγέτης λέει, "οι 

άνθρωποι έρχονται πρώτοι". Σύμφωνα με τον Goleman (2000) αυτό το στυλ ηγεσίας 

περιστρέφεται γύρω από τους ανθρώπους. Οι υποστηρικτές του εκτιμούν τα άτομα 

και τα συναισθήματά τους περισσότερο από τις εργασίες και τους στόχους. Ο 

συνδετικός - φιλικός ηγέτης προσπαθεί να κρατήσει τους εργαζομένους 

ευτυχισμένους και να δημιουργήσει αρμονία ανάμεσά τους. Διαχειρίζεται 

δημιουργώντας ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς και στη συνέχεια αξιοποιεί τα 

οφέλη μιας τέτοιας προσέγγισης, δηλαδή την έντονη αφοσίωση. Το ύφος έχει 

θετικό αντίκτυπο στην επικοινωνία. Η ευελιξία αυξάνεται επειδή ο συνδετικός – 
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φιλικός ηγέτης, δεν επιβάλλει περιττές στενώσεις στο πώς οι εργαζόμενοι κάνουν τη 

δουλειά τους.  

 
Το δημοκρατικό στυλ. 

Αφήνοντας τους ίδιους τους εργαζομένους να έχουν λόγο σε αποφάσεις που 

επηρεάζουν τους στόχους τους και τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τη δουλειά τους, 

ο δημοκρατικός ηγέτης οδηγεί στην ευελιξία και την υπευθυνότητα. Ακούγοντας τις 

ανησυχίες των εργαζομένων, μαθαίνει τι να κάνει για να κρατήσει το ηθικό ψηλά. 

Τέλος, επειδή έχουν λόγο να καθορίζουν τους στόχους τους και τα πρότυπα για την 

αξιολόγηση της επιτυχίας, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε ένα 

δημοκρατικό σύστημα τείνουν να είναι πολύ ρεαλιστές σχετικά με το τι μπορεί και 

τι δεν μπορεί να επιτευχθεί (Goleman, 2000). 

 
Το ρυθμιστικό στυλ  

Ο ηγέτης θέτει εξαιρετικά υψηλά πρότυπα απόδοσης. Είναι παθιασμένος με 

το να κάνει τα πράγματα καλύτερα και ταχύτερα, και απαιτεί το ίδιο από όλους 

γύρω του. Γρήγορα εντοπίζει τους μη αποδοτικούς και απαιτεί περισσότερα από 

αυτούς. Αν δεν ανταποκριθούν στην περίσταση, τους αντικαθιστά με ανθρώπους 

που μπορούν. Στην πραγματικότητα, το ρυθμιστικό στυλ καταστρέφει το κλίμα. 

Πολλοί εργαζόμενοι αισθάνονται τρομοκρατημένοι από τις απαιτήσεις του ηγέτη 

ρυθμιστή για αριστεία και το ηθικό τους πέφτει. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την 

εργασία μπορεί να είναι σαφείς στο κεφάλι του ηγέτη, αλλά δεν τις αναφέρει 

σαφώς. Η ευελιξία και η υπευθυνότητα εξατμίζονται και η εργασία γίνεται 

επικεντρωμένη και βαρετή (Goleman, 2000).  

 
Το προπονητικό στυλ. 

Οι προπονητικοί ηγέτες, κατά τον Goleman (2000), βοηθούν τους 

εργαζομένους να προσδιορίσουν τα μοναδικά πλεονεκτήματά τους και τις 

αδυναμίες τους και να τις συνδέσουν με τις προσωπικές και επαγγελματικές 

επιδιώξεις τους. Κάνουν συμφωνίες με τους υφισταμένους τους σχετικά με το ρόλο 

και τις αρμοδιότητές τους στη θέσπιση αναπτυξιακών σχεδίων, και δίνουν άφθονες 

οδηγίες και ανατροφοδότηση. Δίνουν στους εργαζομένους προκλητικές αναθέσεις, 

ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι οι εργασίες δεν θα επιτευχθούν γρήγορα.  
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Τα έξι στυλ ηγεσίας του Goleman 

 
Καταναγκασ

τικό 
Αυθεντικό Φιλικό 

Δημοκρα
τικό 

Ρυθμιστι
κό 

Προπονητικ
ό 

Τρόπος 
δράσης του 
ηγέτη 

Απαιτεί άμεση 
συμμόρφωση 

 

Κινητοποιεί 
τους ανθρώπους 
προς ένα όραμα 

Δημιουργεί 
αρμονία και χτίζει 
συναισθηματικούς 
δεσμούς 

Σφυρηλατε
ί συναίνεση 
μέσω της 
συμμετοχής 

Ορίζει 
υψηλά 
πρότυπα για 
την απόδοση 

 

Αναπτύσσει 
ανθρώπους για το 
μέλλον 

 

Το στυλ 
σε μια φράση 

"Κάνε ότι σου 
λέω." 

"Έλα μαζί 
μου". 

"Οι άνθρωποι 
έρχονται πρώτοι." 

"Τι 
νομίζεις;" 

"Κάνε ότι 
κάνω, τώρα." 

"Δοκίμασε 
αυτό." 

Ικανότητε
ς 
συναισθηματι
κής 

νοημοσύν
ης 

Οδήγηση για 
την επίτευξη, 
πρωτοβουλία, 
αυτοέλεγχος 

Αυτοπεποίθ
ηση, εμπάθεια, 
αλλαγή 
καταλύτη 

Κατανόηση, 
οικοδόμηση 
σχέσεων, 
επικοινωνία 

Συνεργασί
α, ηγεσία της 
ομάδας, 
επικοινωνία 

Ευσυνειδη
σία, οδήγηση 
για την 
επίτευξη, 
πρωτοβουλία 

Ανάπτυξη 
άλλων, εμπάθεια, 
αυτογνωσία 

Όταν το 
στυλ 
λειτουργεί 
καλύτερα 

 

Σε μια κρίση, 
για να ξεκινήσει μια 
μεταστροφή. 

 

Όταν οι 
αλλαγές 
απαιτούν νέο 
όραμα ή όταν 
απαιτείται 
σαφής 
κατεύθυνση 

 

Να 
επουλώνουν 
ρήγματα σε μια 
ομάδα ή να 
παρακινούν τους 
ανθρώπους κατά 
τη διάρκεια 
αγχωτικών 
συνθηκών 

 

Για να 
δημιουργήσετε 
συναίνεση, ή 
για να λάβετε 
δεδομένα από 
πολύτιμους 
εργαζομένους 

Για να 
πάρετε 
γρήγορα 
αποτελέσματα 
από μια 
εξαιρετικά 
ικανή ομάδα 

 

Για να 
βοηθήσετε έναν 
εργαζόμενο να 
βελτιώσει τις 
επιδόσεις ή να 
αναπτύξει 
μακροπρόθεσμα 
ισχυρά 
πλεονεκτήματα 

Αντίκτυπ
ος στο κλίμα 

Αρνητική 
Έντονα 

θετικός 
Θετική Θετική Αρνητική Θετική 

 
 

1.3.3 Άλλοι τύποι ηγεσίας 

Κατανεμημένη Ηγεσία 

Η Harris (2005) αναφέρει ότι η κατανεμημένη θεωρία ηγεσίας, προέρχεται 

από τη γνωστική και κοινωνική ψυχολογία και υπογραμμίζει πώς το κοινωνικό 

περιβάλλον επηρεάζει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση και μάθηση. Υπονοεί μια 

μορφή συνεργατικού ατομικισμού, όπου τα άτομα εργάζονται συνεργατικά και 

ενεργούν για να μεταμορφώνουν συστήματα. Η κατανεμημένη ηγεσία, είναι μια 

μορφή κοινωνικής επιρροής που υπερβαίνει τα άτομα και συνεπάγεται συλλογική 

υπηρεσία (Ogawa & Bossert, 1995, στο Harris, 2005).  

 
Ενδεχομενικό μοντέλο ηγεσίας 

Οι Bossert κ.α. (1982, στο Hallinger, 2010) αναφέρουν ότι κανένα 

συγκεκριμένο στυλ διοίκησης δε φαίνεται κατάλληλο για όλα τα σχολεία. Οι 

διευθυντές θα πρέπει να βρουν το στυλ και τις δομές που είναι πιο κατάλληλες για 

τη δική τους περίπτωση. Οι Hallinger και Heck, (1996α, στο Hallinger, 2010) 

συμπεραίνουν ότι το σχολικό πλαίσιο, αποτελεί πηγή περιορισμών, πόρων και 

ευκαιριών που ο διευθυντής πρέπει να κατανοήσει και να διευθετήσει για να 

ηγηθεί. Ο Hallinger (2010) καταλήγει προτείνοντας την εφαρμογή του 
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ενδεχομενικού μοντέλου ηγεσίας το οποίο λαμβάνει υπόψη, τις πραγματικότητες 

της επιτυχημένης ηγεσίας των σχολείων στους μεταβαλλόμενους καιρούς, 

προχωρώντας έτσι πέρα από τις παγιωμένες έννοιες της συναλλακτικής και 

μετασχηματιστικής ηγεσίας.  

 

 Οι τύποι ηγεσίας του Sergiovanni 

Ο Sergiovanni (1984, στο Bush & Glover, 2003) προσδιορίζει πέντε ηγετικά 

στυλ: 

Τεχνικό, που προέρχεται από τεχνικές χρηστής διαχείρισης. Ο τεχνικός ηγέτης 

αναλαμβάνει τον ρόλο του "μηχανικού διαχείρισης".  

Ανθρώπινο, που απορρέει από την αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινωνικών 

και διαπροσωπικών πόρων. Αυτό συνδέεται τόσο με τη συμμετοχική όσο και με τη 

διαπροσωπική ηγεσία. 

Εκπαιδευτικό, που προέρχεται από εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με θέματα 

εκπαίδευσης και σχολικής φοίτησης. Αυτό ευθυγραμμίζεται στενά με την 

εκπαιδευτική ηγεσία. 

Συμβολικό, που προκύπτει από την εστίαση της προσοχής των άλλων σε 

θέματα που έχουν σημασία για το σχολείο. Η σκοπιμότητα είναι σημαντικό μέλημα 

της συμβολικής ηγεσίας. Αυτό το στυλ ηγεσίας έχει ορισμένες ομοιότητες με τη 

μετασχηματιστική ηγεσία. 

Ηγεσία της κουλτούρας, που προέρχεται από την οικοδόμηση μιας μοναδικής 

σχολικής κουλτούρας. Ο ηγέτης της κουλτούρας, επιδιώκει να καθορίσει, να 

ενισχύσει και να διατυπώσει αυτές τις διαρκείς αξίες, πεποιθήσεις και πολιτιστικούς 

άξονες που δίνουν στο σχολείο τη μοναδική του ταυτότητα. Αυτό το στυλ ηγεσίας 

συνδέεται με την ηθική ηγεσία. 

 
Η θεωρία του “κύκλου της ζωής “  

Η θεωρία του «Κύκλου της ζωής είναι βασισμένη σε εκείνες τις θεωρίες της 

ηγεσίας που θέλουν τον ηγέτη να ενεργεί διαφορετικά κάθε φορά, ανάλογα με την 

περίπτωση. Το συνηθισμένο μοντέλο για τις θεωρίες είναι οι δύο άξονες (Χ & Υ), 

στον άξονα Χ βρίσκεται η τάση του ηγέτη για παραγωγή έργου και αποτελεσμάτων, 

ενώ στον άξονα Υ βρίσκεται η τάση του για ανθρώπινες σχέσεις. Σύμφωνα με αυτή 



19 
 

τη θεωρία, ο βαθμός της τάσης για έργα ή για ανθρώπινες σχέσεις του ηγέτη θα 

πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με την ετοιμότητα του υφισταμένου να αναλάβει 

το έργο, για να αποφασίσει κάποιος αν ο ηγέτης είναι αποτελεσματικός ή όχι. Με 

βάση αυτή τη θεωρία, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ένα στυλ ηγεσίας το οποίο 

είναι το καλύτερο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο καλός ηγέτης αλλάζει την 

προσέγγισή του ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση που έχει αντιμετωπίσει 

καθώς και την ωριμότητα του υφισταμένου. Μειονέκτημα της θεωρίας αυτής είναι 

ότι άτομα που έχουν λίγη πείρα στη χρήση των διαφόρων στυλ ηγεσίας πιθανώς να 

χρειαστούν πολύ χρόνο, άσκηση και ειδική επιμόρφωση σ’ αυτά τα θέματα, προτού 

να είναι έτοιμα να αναπτύξουν την απαιτούμενη ευελιξία στη συμπεριφορά τους, 

για να μπορούν με άνεση να αλλάξουν το στυλ ηγεσίας ανάλογα με την περίπτωση. 

Το πλεονέκτημα της θεωρίας αυτής είναι φυσικά η απλότητά της και ότι δίνει 

ελπίδες σε όλους όσους κατέχουν ηγετικές θέσεις ότι ορισμένες αρχές ηγεσίας 

μπορούν να αποκτηθούν μέσα από μελέτη και άσκηση (Hersey & Blanchard, 1998, 

στο Πασιαρδής, 2014).  

 
 

1.3.4 Σύγκριση 

Ο Πασιαρδής (2014) αναφέρει πως οι θεωρίες και τα στυλ ηγεσίας, έχουν 

πολλά κοινά σημεία αλλά και πολλές διαφορές μεταξύ τους. Τα κοινά σημεία 

βρίσκονται στο στόχο και την αφετηρία που είναι ο οργανισμός και οι διαφορές 

στους τρόπους και τις μεθοδεύσεις που το κάθε στυλ εισηγείται. Ορισμένα δίνουν 

περισσότερη σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα, ενώ άλλα στον τρόπο 

οργάνωσης. Η επιλογή του κατάλληλου στυλ ηγεσίας γίνεται ανάλογα με την 

εκάστοτε κατάσταση, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τη φύση του οργανισμού.  

Τα μοντέλα ηγεσίας, των Leithwood κ.α. (1999), δείχνουν ότι οι έννοιες της 

σχολικής ηγεσίας είναι πολύπλοκες και ποικίλες και παρέχουν σαφή κανονιστικά 

πλαίσια με τα οποία μπορεί να γίνει κατανοητή η ηγεσία. Οι πιο επιτυχημένοι 

ηγέτες είναι πιθανό να ενσαρκώσουν τις περισσότερες ή όλες αυτές τις 

προσεγγίσεις στο έργο τους. 

Η διευθυντική ηγεσία έχει δυσφημιστεί ως περιορισμένη και τεχνική αλλά 

αποτελεί ουσιώδες συστατικό της επιτυχημένης ηγεσίας, διασφαλίζοντας την 



20 
 

εφαρμογή του οράματος και της στρατηγικής του σχολείου. Η εκπαιδευτική ηγεσία 

είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η συνεχής εστίαση στη διδασκαλία και 

τη μάθηση, αλλά αυτό επικεντρώνεται στην κατεύθυνση και όχι στη διαδικασία 

επιρροής. Η ηθική ηγεσία είναι παρόμοια με το μετασχηματιστικό μοντέλο, αλλά με 

μεγαλύτερη έμφαση στις αξίες και τις πεποιθήσεις. Το συμμετοχικό μοντέλο τονίζει 

τη σημασία της ομαδικής εργασίας, αλλά δεν αποτελεί διακριτική προσέγγιση της 

ηγεσίας. Η μεταμοντέρνα ηγεσία επικεντρώνεται στην ατομική ερμηνεία των 

γεγονότων, ενώ το διαπροσωπικό μοντέλο τονίζει την ανάγκη για καλές σχέσεις 

μεταξύ του προσωπικού, των μαθητών και άλλων ενδιαφερομένων. Το 

ενδεχομενικό μοντέλο περιγράφει μια προσέγγιση που αναγνωρίζει τη σημασία της 

υπεροχής της κατάστασης, με τους διευθυντές να προσαρμόζουν την προσέγγισή 

τους στις μοναδικές συνθήκες των σχολείων τους. Η μετασχηματιστική ηγεσία 

παρέχει τη βάση για την άρθρωση και την εργασία προς το όραμα. Η εκπαιδευτική 

ηγεσία είναι συμβατή με μια μετασχηματιστική προσέγγιση, διότι δείχνει, σε 

γενικές γραμμές, ποια θα έπρεπε να είναι η βασική προτεραιότητα οποιουδήποτε 

εκπαιδευτικού οργανισμού. Η διευθυντική ηγεσία παραμένει σημαντική επειδή 

είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών που 

προκύπτουν από τα αποτελέσματα της μετασχηματιστικής διαδικασίας. 

 
 

1.4 Η ηγεσία στην εκπαίδευση 

Η ηγεσία μπορεί να εκληφθεί ως μια διαδικασία επιρροής που βασίζεται σε 

σαφείς αξίες και πεποιθήσεις και οδηγεί σε ένα όραμα για το σχολείο. Το όραμα 

αυτό, διατυπώνεται από ηγέτες που επιδιώκουν να κερδίσουν τη δέσμευση των 

υφισταμένων τους για ένα καλύτερο σχολείου, προς όφελος των εκπαιδευόμενων 

και όλων των ενδιαφερόμενων μερών (Bush, 2007). 

Για τους Ali και Abdalla (2017) είναι η ικανότητα ενός άτομου να επηρεάζει, να 

οδηγεί και να πείθει τους άλλους να ακολουθήσουν τα βήματα του. Είναι η 

ικανότητα να καθοδηγεί, και να προβάλει την ανθρώπινη πλευρά των επιχειρήσεων 

ως εκπαιδευτικός. Η Εκπαιδευτική διοίκηση χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους 

και τους κατανέμει κατάλληλα για να επιτύχει τους προκαθορισμένους 

εκπαιδευτικούς στόχους. 
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Σύμφωνα με τον Bush (2007) τα σχολεία απαιτούν αποτελεσματικούς ηγέτες 

και διευθυντές, προκειμένου να παράσχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση για 

τους μαθητές τους. Για να παραμείνεις ή να γίνεις ανταγωνιστικός ως έθνος, 

πρωταρχικό ρόλο παίζει η υψηλή ειδίκευση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Αυτό 

απαιτεί εκπαιδευμένους και αφοσιωμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με τη σειρά 

τους, χρειάζονται την ηγεσία εξαιρετικά αποτελεσματικών διευθυντών. 

Ο Πασιαρδής (2014) αναφέρει ότι, οι αποτελεσματικοί σχολικοί διευθυντές 

επιδεικνύουν ένα στυλ ηγεσίας το οποίο ονόμασε “Διοίκηση μέσω 

συναισθημάτων”. 

Η Harris (2005) επισημαίνει σχετικά με τον ορισμό της ηγεσίας των 

εκπαιδευτικών, πως πρέπει να συνδέεται με τη δημιουργία συλλογικού δικαίου 

μεταξύ των εκπαιδευτικών που έχουν δείξει στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν 

στη σχολική αποτελεσματικότητα, τη βελτίωση και την ανάπτυξη. Η ηγεσία των 

εκπαιδευτικών πρέπει να ισοδυναμεί με την παροχή ευκαιριών στους 

εκπαιδευτικούς να ηγηθούν. Σε πρακτικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται 

ως εκπαιδευτικοί ηγέτες πρέπει να επηρεάζουν το πρόγραμμα σπουδών, τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. Τέλος, η ηγεσία των εκπαιδευτικών πρέπει να συνδέεται 

με την επαναδιαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας, όπου η ηγεσία είναι το 

αποτέλεσμα της δυναμικής των διαπροσωπικών σχέσεων και όχι μόνο η ατομική 

δράση. 

 
 

1.5 Γενικές ηγετικές δεξιότητες 

Οι Bush και Glover (2003) θέλοντας να περιγράψουν τις ηγετικές δεξιότητες 

και ικανότητες των διευθυντών, αναφέρονται στα Αγγλικά και Ουαλικά εθνικά 

πρότυπα για τους διευθυντές, τα οποία παρέχουν ένα σαφές σύνολο αναμενόμενων 

ικανοτήτων ηγεσίας και διαχείρισης για τους διευθυντές των σχολείων. Τα πρότυπα 

αυτά αποτελούνται από πέντε μέρη: 

Βασικός σκοπός του διευθυντή. Να παρέχει επαγγελματική ηγεσία σε ένα σχολείο 

ώστε να εξασφαλίζει την επιτυχία και τη βελτίωσή του, παρέχοντας ποιοτική 

εκπαίδευση για όλους τους μαθητές του. 
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Βασικά αποτελέσματα των διευθυντών. Αυτά εκφράζονται σε σχέση με τα 

αποτελέσματα για τα σχολεία, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. 

Επαγγελματικές γνώσεις και κατανόηση. Οι γνώσεις αυτές αφορούν όλα τα 

σχολεία, αν και ορισμένες πτυχές θα πρέπει να ερμηνεύονται διαφορετικά 

σύμφωνα με το μέγεθος και τον τύπο του σχολείου και αφορούν την αναγνώριση 

της ανάγκης για εξισορρόπηση των γενικών και των σχολικών γνώσεων. 

Δεξιότητες και χαρακτηριστικά. Οι ηγετικές δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά της 

ηγεσίας προσδιορίζονται σε πέντε γενικές κατηγορίες που αφορούν την ηγετική 

θέση, την λήψη αποφάσεων την επικοινωνία, την αυτοδιαχείριση και τα γενικά 

χαρακτηριστικά του ηγέτη. 

Βασικοί τομείς της διοίκησης. Οι ηγετικές αρμοδιότητες και τα καθήκοντα 

διαχείρισης προσδιορίζονται σε πέντε βασικούς τομείς της διοίκησης: 

• στρατηγική κατεύθυνση και ανάπτυξη του σχολείου 

• διδασκαλία και μάθηση 

• ηγετικό και διαχειριστικό προσωπικό 

• αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξη του προσωπικού και των πόρων. 

• λογοδοσία 

Οι Bennis και Nanus (1985, στο Bush και Glover, 2003) περιέγραψαν τέσσερα 

βασικά χαρακτηριστικά ηγεσίας που σχετίζονται με το όραμα 

 Οι ικανοί ηγέτες έχουν ένα όραμα για τις οργανισμούς τους 

 Το όραμα πρέπει να κοινοποιείται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη 

δέσμευση των μελών του οργανισμού 

 Η ανακοίνωση του οράματος απαιτεί την κοινοποίηση της έννοιάς του 

 Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη θεσμοθέτηση του οράματος, εάν η ηγεσία 

πρέπει να είναι επιτυχής 

Αυτές οι γενικεύσεις είναι ουσιαστικά κανονιστικές απόψεις σχετικά με τον 

κεντρικό χαρακτήρα του οράματος για την αποτελεσματική ηγεσία. 

Σύμφωνα με τους Hallinger και Heck (2001, στο Leithwood κ.α. 2001) το 

όραμα είναι βασικό χαρακτηριστικό επιρροής για την βελτίωση του σχολείου. Η 

χρήση της λέξης όραμα δεν είναι τυχαία. Ένα όραμα δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον 

να δει πτυχές της σχολικής ζωής που διαφορετικά μπορεί να ήταν ασαφείς, 
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αυξάνοντας έτσι τη σημασία τους πάνω από τις άλλες. Η δύναμη ενός προσωπικού 

οράματος έγκειται τόσο στον αντίκτυπό του στη συμπεριφορά κάποιου, όσο και στη 

δυνατότητά του να ενεργοποιεί άλλους. 

 
 

1.6 Βασικές ηγετικές πρακτικές 

Ενώ υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ηγεσία και τη διοίκηση, λόγω της 

σπουδαιότητάς τους για την ανάπτυξη και τη διατήρηση επιτυχημένων σχολείων 

και εκπαιδευτικών συστημάτων, υπάρχει πολύ λιγότερη σαφήνεια σχετικά με το 

ποιες ηγετικές συμπεριφορές είναι πιθανότερο να παράγουν το πιο ευνοϊκά 

αποτελέσματα. H χρήση εναλλακτικών προσεγγίσεων είναι απαραίτητη για την 

παροχή ενός συνόλου εργαλείων από τα οποία οι απαιτητικοί ηγέτες μπορούν να 

επιλέξουν όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα και ασχολούνται με τα καθημερινά 

ζητήματα (Bush, 2007). 

Οι Leithwood, Harris και Hopkins (2008) αναφέρουν ότι σχεδόν όλοι οι 

επιτυχημένοι ηγέτες αντλούν από το ίδιο ρεπερτόριο των βασικών πρακτικών 

ηγεσίας. Οι βασικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο ισχυρισμός είναι ότι α) το 

κεντρικό καθήκον της ηγεσίας είναι να βοηθήσει στη βελτίωση των επιδόσεων των 

εργαζομένων και β) οι επιδόσεις αυτές αποτελούν λειτουργία των εργαζομένων, 

των πεποιθήσεων, των αξιών, των κινήτρων, των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των 

συνθηκών εργασίας τους. Ως εκ τούτου, η επιτυχημένη σχολική ηγεσία 

περιλαμβάνει τις παρακάτω βοηθητικές πρακτικές. 

 Οικοδόμηση οράματος και ορισμός κατευθύνσεων. Οι πρακτικές σε αυτή την 

κατηγορία αφορούν την οικοδόμηση ενός κοινού οράματος, την προώθηση της 

αποδοχής των στόχων της ομάδας και την επίδειξη προσδοκιών υψηλών 

επιδόσεων.  

 Κατανόηση και ανάπτυξη των ανθρώπων. Οι πρακτικές σε αυτή την κατηγορία 

παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη και εξέταση, προωθώντας την 

πνευματική διέγερση και μοντελοποίηση κατάλληλων αξιών και 

συμπεριφορών.  

 Ανασχεδιασμό του οργανισμού. Οι πρακτικές αφορούν την οικοδόμηση 

συνεργατικής κουλτούρας, την αναδιάρθρωση και την αναδιαμόρφωση της 
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κουλτούρας του οργανισμού, την οικοδόμηση παραγωγικών σχέσεων με τους 

γονείς και την κοινότητα και τη σύνδεση του σχολείου με το ευρύτερο 

περιβάλλον του.  

 Διαχείριση του προγράμματος διδασκαλίας και μάθησης. Οι πρακτικές 

αφορούν τη στελέχωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, την παροχή 

διδακτικής υποστήριξης και την παρακολούθηση της σχολικής δραστηριότητας. 

Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες ηγετικών πρακτικών, περιγράφουν τι κάνουν οι 

επιτυχημένοι ηγέτες. Όσο περισσότεροι διευθυντές σχολείων θέσπισαν αυτές τις 

πρακτικές, τόσο μεγαλύτερη ήταν η επιρροή τους στις ικανότητες, τα κίνητρα και τις 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη στήριξη των συνθηκών εργασίας 

τους. Με τη σειρά τους αυτές οι ικανότητες, τα κίνητρα και οι πεποιθήσεις είχαν 

σημαντική επιρροή στις πρακτικές της τάξης. 

Οι Leithwood και Mcadiee (2010) παρουσίασαν έναν κατάλογο εκπαιδευτικών 

πρακτικών που στοχεύουν στον ορισμό της κατεύθυνσης, την εξέλιξη των 

ανθρώπων, τον επανασχεδιασμό του οργανισμού και τη διαχείριση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Ορισμός κατεύθυνσης. Δύο πρακτικές καθορισμού κατευθύνσεων των 

διευθυντών επηρεάζουν σημαντικά το στρες των εκπαιδευτικών, την ατομική 

αίσθηση της αποτελεσματικότητας και την οργανωτική δέσμευση. Η πρώτη από 

αυτές είναι η παροχή βοήθειας προς το προσωπικό να εξελιχθεί και να αναπτύξει 

μια εμπνευσμένη και κοινή αίσθηση του σκοπού, ενισχύοντας έτσι το έργο των 

εκπαιδευτικών. Αντίθετα η δεύτερη, αφορά τη διατήρηση και έκφραση παράλογων 

προσδοκιών η οποία έχει αρνητικά αποτελέσματα. 

Εξελίσσοντας τους ανθρώπους. Αυτές οι πρακτικές θέλουν τον ηγέτη 

συλλογικό, διακριτικό και υποστηρικτικό. Να ακούει τις ιδέες των εκπαιδευτικών 

και γενικά να προσπαθεί για την ευημερία τους. Να απορροφά τις αποσπάσεις των 

εκπαιδευτικών από το εκπαιδευτικό έργο τους, να αναγνωρίζει και να ανταμείβει 

την καλή εργασία, παρέχοντας ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτικούς σχετικά για 

τη δουλειά τους, συμβάλλοντας σε θετικές συνθήκες εργασίας. Οι διευθυντές 

βοηθούν επίσης το έργο των εκπαιδευτικών όταν τους παρέχουν διακριτικό χώρο 

και διανέμουν την ηγεσία σε όλο το σχολείο. 
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Επανασχεδιάζοντας τον οργανισμό. Αυτές οι πρακτικές αφορούν την 

ευέλικτη εφαρμογή των κανόνων που έχουν συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς. 

Διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτή η κατηγορία ηγετικών 

πρακτικών περιλαμβάνει την παροχή διδακτικής καθοδήγησης, είτε μέσω κάποιας 

τυπικής διαδικασίας εποπτείας είτε με την άτυπη και συχνή συμμετοχή σε κοινές 

προσπάθειες με τους εκπαιδευτικούς για την εξεύρεση τρόπων βελτίωσης. Οι 

διευθυντές συμβάλλουν επίσης στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών παρέχοντας 

πόρους και ελαχιστοποιώντας τη μαθητική διαταραχή στο σχολείο. 

Άλλες πρακτικές. Οι ηγέτες διαπιστώθηκε ότι έχουν θετική επίδραση στην 

ατομική και συλλογική αποτελεσματικότητα, στην οργανωτική δέσμευση και στα 

επίπεδα στρες όταν είναι σε θέση να επηρεάσουν τις αποφάσεις των αρχών της 

περιφέρειας προς όφελος του σχολείου και να επικοινωνούν αποτελεσματικά 

ενεργώντας με φιλικό τρόπο. Η ασυνεπής συμπεριφορά εκ μέρους των διευθυντών 

συνέβαλε στο υπερβολικό στρες των εκπαιδευτικών. 

Οι Geijsel κ.α. (1999) υποστηρίζουν ότι οι μετασχηματιστικοί ηγέτες 

επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα λειτουργώντας σύμφωνα με τις παρακάτω 

πρακτικές: 

 ιδεοποιημένη επιρροή που περιλαμβάνει την παροχή μοντέλου για τους 

υφισταμένους τους. 

 εμπνευστικό κίνητρο που περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων και έμπνευση 

στους υφισταμένους παρέχοντάς τους νόημα και πρόκληση στη δουλειά τους. 

 πνευματική διέγερση που συνεπάγεται την τόνωση της δουλειάς των 

υφισταμένων ώστε να είναι καινοτόμα και δημιουργική. 

 εξατομικευμένη εξέταση που περιλαμβάνει την ιδιαίτερη προσοχή στις 

ανάγκες του κάθε ατόμου για επιτυχία και ανάπτυξη. 

Ο Goleman (2000) αναφέρει ότι όσο περισσότερα στυλ έχει ένας ηγέτης, τόσο 

το καλύτερο. Ειδικότερα, η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των έγκυρων, 

συνδετικών, δημοκρατικών και καθοδηγητικών τεχνοτροπιών, όπως υπαγορεύουν 

οι συνθήκες, δημιουργεί το καλύτερο κλίμα και βελτιστοποιεί την απόδοση. Οι 

καταναγκαστικοί ηγέτες απαιτούν άμεση συμμόρφωση. Οι αυθεντικός ηγέτης 

κινητοποιεί τους ανθρώπους προς ένα όραμα. Οι συνδετικοί ηγέτες δημιουργούν 



26 
 

συναισθηματικούς δεσμούς και αρμονία. Οι δημοκρατικοί ηγέτες χτίζουν συναίνεση 

μέσω της συμμετοχής. Οι ηγέτες ρυθμιστές αναμένουν αριστεία και αυτό-

προσανατολισμό και οι προπονητικοί ηγέτες αναπτύσσουν ανθρώπους για το 

μέλλον. Τα πιο αποτελεσματικά στελέχη χρησιμοποιούν μια συλλογή από διακριτά 

στυλ ηγεσίας το καθένα στο σωστό μέτρο, την κατάλληλη στιγμή. Αυτή η ευελιξία 

είναι δύσκολο να τεθεί σε δράση, αλλά αποδίδει στην απόδοση και μπορεί να 

διδαχθεί.  
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Κεφάλαιο 2ο. Αυτό-αποτελεσματικότητα 

2.1 Ορισμός 

Η έννοια της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού γεννήθηκε όταν 

ερευνητές από τον οργανισμό RAND προσέθεσαν δύο επιπλέον ερωτήματα σε ένα 

ερωτηματολόγιο (Armor κ.α., 1976, στο Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy και Hoy, 

1998) και από τότε ορίζεται ως η πεποίθηση των εκπαιδευτικών ότι μπορούν να 

επηρεάσουν τον τρόπο που οι μαθητές μαθαίνουν, ακόμη και αυτούς που είναι 

δύσκολοι ή χωρίς κίνητρο (Guskey & Passaro, 1994, στο Tschannen-Moran κ.α., 

1998).  

Μια δεύτερη εννοιολογική προσέγγιση γεννήθηκε από το έργο του Bandura 

(1977) που προσδιόρισε την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ως ένα είδος 

αυτό-αποτελεσματικότητας, δηλαδή μια γνωστική διαδικασία στην οποία οι 

άνθρωποι κατασκευάζουν πεποιθήσεις σχετικά με την ικανότητά τους να εκτελούν 

σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και επηρεάζουν την προσπάθεια που κάνουν, πόσο 

καιρό θα παραμείνουν αντιμέτωποι με τα εμπόδια, πόσο ανθεκτικοί είναι στην 

αντιμετώπιση των αποτυχιών και πόσο άγχος βιώνουν στην αντιμετώπιση 

απαιτητικών καταστάσεων. Οι πεποιθήσεις αποτελεσματικότητας επηρεάζουν τον 

τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται, αισθάνονται, παρακινούν τους εαυτούς τους 

και ενεργούν. (Bandura, 1994, 1997). 

Σύμφωνα με τους Tschannen-Moran κ.α. (1998) η αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού είναι η πεποίθηση στην ικανότητά του να οργανώνει και να εκτελεί 

δράσεις που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού έργου σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Τόσο η αντίληψη της διδακτικής 

ικανότητας, όσο και οι πεποιθήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις εργασίας σε μια 

συγκεκριμένη κατάσταση διδασκαλίας, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών και στις συνέπειες που απορρέουν από τις πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας. 

 Σε ερευνητικό επίπεδο, η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

θεωρείται ότι επηρεάζει τα επιτεύγματα και τα κίνητρα των μαθητών και έχει 

αποδειχθεί ότι επηρεάζει θετικά τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη 
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διδασκαλία και τις εκπαιδευτικές συμπεριφορές (Skaalvik & Skaalvik, 2007, στο 

Klassen κ.α., 2011). 

Οι πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας επηρεάζονται από παράγοντες 

όπως οι ικανότητες και τα κίνητρα των μαθητών, οι κατάλληλες εκπαιδευτικές 

στρατηγικές, διαχειριστικά ζητήματα, τη διαθεσιμότητα και τη ποιότητα των 

εκπαιδευτικών υλικών, την πρόσβαση στην τεχνολογία και τις φυσικές συνθήκες 

του διδακτικού χώρου (Tschannen-Moran κ.α., 1998). Ευρύτεροι παράγοντες του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων η ηγεσία του διευθυντή, το κλίμα 

του σχολείου και η στήριξη των άλλων εκπαιδευτικών επηρεάζουν επίσης τις 

πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών (Wyatt, 2016). 

Οι Tschannen-Moran κ.α. (1998) περιγράφουν την εξέλιξη των πεποιθήσεων 

αυτό-αποτελεσματικότητας ως μια ισχυρή κυκλική φύση. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

αποτελεσματικότητα που διατηρούν οι εκπαιδευτικοί, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

προσπάθεια και η επιμονή τους, η οποία οδηγεί σε καλύτερη απόδοση, η οποία με 

τη σειρά της οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αντίστροφα, η 

χαμηλότερη αποτελεσματικότητα οδηγεί σε μικρότερη προσπάθεια και εύκολη 

εγκατάλειψη, γεγονός που οδηγεί σε φτωχότερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, τα 

οποία στη συνέχεια παράγουν μειωμένη αποτελεσματικότητα. 

Η αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών είναι μια μικρή ιδέα με 

μεγάλο αντίκτυπο (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007).  

 
 

2.1.1 Πρώιμες μελέτες 

Το 1976 η RAND δημοσίευσε μια μελέτη στην οποία η αποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών, σχετιζόταν στενά με τις παραλλαγές στην ανάγνωση των 

επιτευγμάτων μεταξύ μειονοτικών μαθητών. Σε μια δεύτερη μελέτη, οι ερευνητές 

της RAND διαπίστωσαν ότι η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ήταν ένας 

ισχυρός παράγοντας πρόβλεψης για τη συνέχιση των χρηματοδοτούμενων έργων 

μετά το τέλος της χρηματοδότησης. Η αίσθηση αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών είχε ισχυρή θετική επίδραση όχι μόνο στις επιδόσεις των μαθητών 

αλλά και στο ποσοστό των στόχων των έργων που επιτεύχθηκαν, στο ποσό της 
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αλλαγής των εκπαιδευτικών και στη συνεχιζόμενη χρήση των μεθόδων και των 

υλικών του έργου μετά το τέλος του έργου (Tschannen-Moran κ.α., 1998). 

Στις μελέτες RAND ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν κατά 

πόσο συμφωνούν με τα εξής δύο στοιχεία: 

Στοιχείο 1o : "όταν προκύπτει ανάγκη, ένας εκπαιδευτικός πραγματικά δεν 

μπορεί να κάνει πολλά, επειδή τα περισσότερα από τα κίνητρα για την απόδοση του 

μαθητή εξαρτώνται από το περιβάλλον του σπιτιού του."  

Ένας εκπαιδευτικός που εκφράζει ισχυρή συμφωνία με αυτή τη δήλωση 

δείχνει ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες κατακλύζουν κάθε δύναμη που μπορούν 

να ασκήσουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Παράγοντες όπως η σύγκρουση, η βία ή 

η κατάχρηση ουσιών στο σπίτι ή στην κοινότητα, η αξία που κατέχει η εκπαίδευση 

στο σπίτι, η κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της τάξης, της φυλής και του 

φύλου και οι φυσιολογικές, συναισθηματικές και γνωστικές ανάγκες ενός 

συγκεκριμένου παιδιού έχουν πραγματικό αντίκτυπο στα κίνητρα και τις επιδόσεις 

ενός μαθητή στο σχολείο. Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη δύναμη 

αυτών των εξωτερικών παραγόντων σε σύγκριση με την επιρροή των εκπαιδευτικών 

και των σχολείων έχουν έκτοτε επισημανθεί ως γενική εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα (GTE). 

Στοιχείο 2o : "Αν πραγματικά προσπαθήσω σκληρά, μπορώ να φτάσω ακόμα 

και στους πιο δύσκολους μαθητές."  

Οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με αυτή τη δήλωση δείχνουν εμπιστοσύνη 

στις ικανότητές τους να ξεπεράσουν παράγοντες που θα μπορούσαν να κάνουν τη 

μάθηση δύσκολη για έναν μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί κάνουν μια δήλωση 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δικής τους διδασκαλίας, 

αντικατοπτρίζοντας την εμπιστοσύνη ότι έχουν επαρκή κατάρτιση ή εμπειρία για 

την ανάπτυξη στρατηγικών για την υπέρβαση των εμποδίων στη μάθηση των 

μαθητών. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί μπορεί κάλλιστα να έχουν βιώσει παρελθοντικές 

επιτυχίες. Αυτή η πτυχή της αποτελεσματικότητας ορίστηκε ως προσωπική 

εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα (PTE).  

Οι μελέτες RAND, φιλοδοξούσαν να αποκαλύψουν το βαθμό στον οποίο ένας 

εκπαιδευτικός πίστευε ότι οι συνέπειες της διδασκαλίας, τα κίνητρα και η μάθηση 

των μαθητών ήταν στα χέρια του εκπαιδευτικού, δηλαδή, εσωτερικά ελεγχόμενες. 
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Εκτός από την εξέταση της σχέσης αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

με τα επιτεύγματα των μαθητών, οι ερευνητές έχουν διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ 

της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και της προθυμίας των εκπαιδευτικών 

να εφαρμόσουν την καινοτομία, του επίπεδου στρες των εκπαιδευτικών και της 

προθυμίας να παραμείνουν στον τομέα. Η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών σχετιζόταν επίσης με το μειωμένο στρες μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

καθώς και πως αυτό βαθμολογείται στους τομείς της μαθητικής συμπεριφοράς, των 

σχέσεων διευθυντή - εκπαιδευτικού, των σχέσεων γονέων - εκπαιδευτικών, τα 

ψυχολογικά και συναισθηματικά συμπτώματα άγχους και τις τεχνικές διαχείρισης 

ακραίων καταστάσεων (Tschannen-Moran κ.α., 1998). 

 
 

2.1.2 Η θεωρία του Bandura 

Η αυτό-αποτελεσματικότητα αφορά τις πεποιθήσεις ενός ατόμου για το πόσο 

καλά μπορεί να εκτελέσει δράσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση 

δυνητικών καταστάσεων. Οι πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας, είτε ακριβείς 

είτε εσφαλμένες, επηρεάζουν την επιλογή δραστηριοτήτων. Οι άνθρωποι 

αποφεύγουν τις δραστηριότητες που πιστεύουν ότι ξεπερνούν τις ικανότητές τους, 

αλλά αναλαμβάνουν και εκτελούν εκείνες που κρίνουν ικανές να διαχειριστούν 

(Bandura, 1982). 

Σύμφωνα με την κοινωνιογνωστική θεωρία του Bandura, τα άτομα κατέχουν 

ένα σύστημα που τους επιτρέπει να ασκήσουν έλεγχο πάνω στις σκέψεις, τα 

συναισθήματα, τα κίνητρα και τις ενέργειές τους. Αυτό το σύστημα εξυπηρετεί μια 

λειτουργία αυτορρύθμισης, παρέχοντας στα άτομα τη δυνατότητα να επηρεάσουν 

τις δικές τους γνωστικές διεργασίες και δράσεις και έτσι να τροποποιήσουν το 

περιβάλλον τους. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ερμηνεύουν τα 

αποτελέσματα των δικών τους επιδόσεων ενημερώνει και μεταβάλλει το 

περιβάλλον τους και τις πεποιθήσεις τους, οι οποίες, με τη σειρά τους, 

ενημερώνουν και μεταβάλλουν τις επακόλουθες επιδόσεις. Γενικά, ο Bandura 

παρείχε μια άποψη για την ανθρώπινη συμπεριφορά στην οποία οι πεποιθήσεις 

που έχουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους είναι βασικά στοιχεία στην άσκηση του 

ελέγχου και της προσωπικής υπηρεσίας στην οποία τα άτομα θεωρούνται τόσο ως 
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προϊόντα όσο και ως παραγωγοί των δικών τους περιβαλλόντων και των κοινωνικών 

τους συστημάτων. Ο Bandura υποστήριξε ότι όσο ισχυρή είναι η αυτό-

αποτελεσματικότητα, το πιθανότερο είναι τα άτομα να επιλέξουν προκλητικές 

εργασίες, να επιμένουν σε αυτές και να τις εκτελέσουν με επιτυχία (Pajares, 1997). 

Βασικές παράμετροι στην κοινωνιογνωστική θεωρία του Bandura (1997) 

καταδεικνύουν ότι οι άνθρωποι παρακινούνται από τρεις αλληλένδετες δυνάμεις: 

τις εξωτερικές περιβαλλοντικές επιρροές, τους εσωτερικούς προσωπικούς 

παράγοντες και την τρέχουσα και παρελθοντική συμπεριφορά. Ο Bandura (1982, 

1997) εξέφρασε την ιδέα ότι οι πεποιθήσεις στις ικανότητές μας έχουν ισχυρές 

επιπτώσεις στη συμπεριφορά μας, στο κίνητρο, και την επιτυχία ή την αποτυχία. Ο 

Bandura (1977) όρισε την αυτό-αποτελεσματικότητα ως βασικό συστατικό της 

αλλαγής συμπεριφοράς, περιγράφοντάς την ως καθοριστικό παράγοντα των 

πράξεών μας όταν παρουσιάζονται πολύπλοκες καταστάσεις καθώς και της 

αποτελεσματικότητας του τρόπου με τον οποίο επιδιώκουμε αυτές τις καταστάσεις 

(Pruski κ.α., 2013).  

 
 

2.2 Προσωπική και γενική αποτελεσματικότητα 

Σύμφωνα με τους Tschannen-Moran κ.α. (1998) η πρώιμη έρευνα για τις 

πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, επικεντρώθηκε σε δύο 

ιεραρχικά οργανωμένες διαστάσεις: 

 Γενική εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα (GTE), η οποία αναφέρεται στις 

πεποιθήσεις ενός εκπαιδευτικού σχετικά με τη δυνατότητα του να παράγει 

μάθηση, και  

 Προσωπική εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα (PTE), η οποία αναφέρεται 

στην προσωπική εκτίμηση του εκπαιδευτικού της δικής του 

αποτελεσματικότητας ως παιδαγωγός (Wyatt, 2016). 

Στις περισσότερες μελέτες, η αίσθηση αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών αξιολογήθηκε με βάση δύο παράγοντες: την αίσθηση της 

προσωπικής διδακτικής αποτελεσματικότητας (PTE) και την αίσθηση της γενικής 

διδακτικής αποτελεσματικότητας (GTE). Η πρώτη αναφέρεται στην αξιολόγηση της 

δικής τους εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας ενώ η δεύτερη αναφέρεται στις 
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προσδοκίες των εκπαιδευτικών ότι η διδασκαλία μπορεί να επηρεάσει το 

μαθησιακό αποτέλεσμα (Ashton & Webb, 1986• Gibson & Dembo, 1984). 

Ο Pajares (1997) αναφέρει ότι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την 

προσωπική τους εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα επηρεάζουν τις δραστηριότητές  

και τον προσανατολισμό τους προς την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί 

με χαμηλή αίσθηση αποτελεσματικότητας τείνουν να κρατούν έναν 

προσανατολισμό που παίρνει μια απαισιόδοξη άποψη για τα κίνητρα των μαθητών 

και βασίζεται σε εξωγενή κίνητρα και αρνητικές κυρώσεις ώστε να κάνουν τους 

μαθητές να μάθουν (Woolfolk & Hoy, 1990, στο Pajares, 1997). Οι εκπαιδευτικοί με 

υψηλή αποτελεσματικότητα δημιουργούν γνωστικές εμπειρίες για τους μαθητές 

τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί με χαμηλή εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα 

υπονομεύουν τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών (Gibson & Dembo, 1984). 

Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών στην προσωπική τους αποτελεσματικότητα 

επηρεάζουν τον γενικό προσανατολισμό τους προς την εκπαιδευτική διαδικασία 

καθώς και τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητές τους (Bandura, 1997). 

Οι εκπαιδευτικοί που στερούνται μια ασφαλή αίσθηση της διδακτικής τους 

αποτελεσματικότητας δείχνουν αδύναμη αφοσίωση στη διδασκαλία, ξοδεύουν 

λιγότερο χρόνο σε θέματα που αφορούν την αντιληπτή αναποτελεσματικότητα και 

αφιερώνουν λιγότερο συνολικό χρόνο σε ακαδημαϊκά θέματα (Gibson & Dembo, 

1984). 

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν συλλογικά μέσα σε ένα διαδραστικό κοινωνικό 

σύστημα και όχι ως μονάδες. Σχολεία στα οποία οι εκπαιδευτικοί κρίνουν τους 

εαυτούς τους ως ανίσχυρους να κάνουν τους δύσκολους μαθητές να επιτύχουν 

μεταφέρουν μια ομαδική αίσθηση ακαδημαϊκής ματαιότητας που μπορεί να 

διαποτίσει ολόκληρη τη ζωή του σχολείου. Αντίθετα, στα σχολεία στα οποία τα μέλη 

του προσωπικού κρίνουν τους εαυτούς τους ικανούς να προωθήσουν την 

ακαδημαϊκή επιτυχία διαποτίζει τα σχολεία αυτά με θετική ατμόσφαιρα για 

ανάπτυξη. Η συλλογική αίσθηση αποτελεσματικότητας των σχολείων στις αρχές του 

ακαδημαϊκού έτους προβλέπει τα επίπεδα σχολικής επιτυχίας στο τέλος του έτους, 

όταν οι επιπτώσεις των χαρακτηριστικών του σχολικού σώματος, το αρχικό επίπεδο 

των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων τους και το βιωματικό επίπεδο του προσωπικού 

έχει ολοκληρωθεί (Bandura, 1997).  
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Σύμφωνα με τον Pajares (1997) οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές 

σχολείων λειτουργούν συλλογικά καθώς και ατομικά. Ως αποτέλεσμα, τα σχολεία 

αναπτύσσουν συλλογικές πεποιθήσεις σχετικά με την ικανότητα των μαθητών τους 

να μαθαίνουν από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουν και ενισχύουν με άλλο 

τρόπο τη ζωή των μαθητών τους και οι διευθυντές δημιουργούν περιβάλλοντα που 

ευνοούν την διδασκαλία. Τα σχολεία με ισχυρή αίσθηση συλλογικής 

αποτελεσματικότητας ασκούν ενδυνάμωση και αναζωογόνηση των επιρροών στους 

συμμετέχοντες, και αυτές οι επιδράσεις αντικατοπτρίζονται στο κλίμα του σχολείου. 

Ο Bandura (1997, σελ. 477) καθόρισε τη συλλογική εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα ως την "κοινή πεποίθηση μιας ομάδας στις μεικτές 

δυνατότητές της να οργανώνει και να εκτελεί τις δράσεις που απαιτούνται για την 

παραγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων". Η συλλογική εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα αναφέρεται στις πεποιθήσεις που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί 

στις συλλογικές ικανότητες τους να επηρεάσουν τη ζωή των μαθητών τους. Ενώ οι 

επιτυχημένοι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να έχουν μια ισχυρή αίσθηση της δικής 

τους αυτό-αποτελεσματικότητας, τα επιτυχημένα σχολεία χαρακτηρίζονται από τις 

συλλογικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών στις δυνατότητες τους να βοηθούν τους 

σπουδαστές να αναπτυχθούν και να μάθουν. Όταν οι εκπαιδευτικοί βιώνουν 

προκλήσεις και αποτυχίες που μπορεί να μειώσουν τα ατομικά τους κίνητρα, αυτά 

τα εμπόδια μπορεί να βελτιώνονται από τις πεποιθήσεις στη συλλογική ικανότητα 

των συναδέλφων τους να επηρεάζουν την αλλαγή. Οι συλλογικές πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, τότε, σχετίζονται με τις πεποιθήσεις 

αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, αλλά είναι μια αναδυόμενη 

ιδιότητα του συνόλου που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί σε 

ένα σχολείο αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις (Klassen κ.α., 2011). 

 
 

2.3 Πηγές της αυτό-αποτελεσματικότητας 

Οι πεποιθήσεις των ανθρώπων για την αποτελεσματικότητά τους μπορούν να 

αναπτυχθούν από τέσσερις κύριες πηγές επιρροής. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 

για να δημιουργήσεις μια ισχυρή αίσθηση αποτελεσματικότητας είναι μέσω των 

γνωστικών εμπειριών. Οι επιτυχίες οικοδομούν δυνατές πεποιθήσεις προσωπικής 
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αποτελεσματικότητας. Οι αποτυχίες την υπονομεύουν, ειδικά εάν προκύψουν 

αποτυχίες πριν από τη δόμηση σταθερής αίσθησης της αποτελεσματικότητας. Αν οι 

άνθρωποι βιώνουν μόνο εύκολες επιτυχίες αναμένουν γρήγορα αποτελέσματα και 

αποθαρρύνονται εύκολα από την αποτυχία. Μια ανθεκτική αίσθηση της  

αποτελεσματικότητας απαιτεί εμπειρία στην υπέρβαση των εμποδίων μέσω της 

υπέρ αυστηρής προσπάθειας. Κάποιες αναποδιές και δυσκολίες στις ανθρώπινες 

αναζητήσεις εξυπηρετούν έναν χρήσιμο σκοπό στη διδασκαλία ότι η επιτυχία 

συνήθως απαιτεί διαρκή προσπάθεια. Αφού οι άνθρωποι πειστούν ότι έχουν αυτό 

που χρειάζεται για να επιτύχουν, επιμένουν στην αντιμετώπιση αντιξοοτήτων και 

γρήγορα ανακάμπτουν από αναποδιές.  

Ο δεύτερος τρόπος δημιουργίας και ενίσχυσης των πεποιθήσεων της 

αποτελεσματικότητας είναι μέσω των επίκτητων εμπειριών που παρέχονται από 

κοινωνικά μοντέλα. Βλέποντας οι παρατηρητές, ανθρώπους παρόμοιους με αυτούς 

να επιτυγχάνουν με διαρκή προσπάθεια, αυξάνει τις πεποιθήσεις τους ότι και αυτοί 

διαθέτουν τις δυνατότητες να κατακτήσουν συγκρίσιμες δραστηριότητες. Με τον 

ίδιο τρόπο, η παρατήρηση της αποτυχίας των άλλων παρά την υψηλή προσπάθεια, 

μειώνει τις κρίσεις των παρατηρητών για την αποτελεσματικότητά τους και 

υπονομεύει τις προσπάθειές τους. Η επίδραση της μοντελοποίησης στην αντιληπτή 

αυτό-αποτελεσματικότητα επηρεάζεται έντονα από την αντιληπτή ομοιότητα με τα 

μοντέλα. Όσο μεγαλύτερη η ομοιότητα, τόσο πιο πειστικές είναι οι επιτυχίες και οι 

αποτυχίες των μοντέλων. Εάν οι άνθρωποι βλέπουν τα μοντέλα ως πολύ 

διαφορετικά από τον εαυτό τους η αντιληπτή αυτό-αποτελεσματικότητα δεν 

επηρεάζεται πολύ από τη συμπεριφορά των μοντέλων και τα αποτελέσματα που 

παράγουν. Οι άνθρωποι αναζητούν άρτια μοντέλα που κατέχουν τις ικανότητες στις 

οποίες φιλοδοξούν. Μέσα από τη συμπεριφορά τους και τους τρόπους σκέψης, τα 

μοντέλα μεταδίδουν τη γνώση και διδάσκουν στους παρατηρητές αποτελεσματικές 

δεξιότητες και στρατηγικές για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.  

Η λεκτική πειθώ είναι ένας τρίτος τρόπος ενίσχυσης των πεποιθήσεων των 

ανθρώπων ότι έχουν ότι χρειάζεται για να επιτύχουν. Οι άνθρωποι που έχουν 

πειστεί προφορικά ότι διαθέτουν τις δυνατότητες να κυριεύσουν τις 

δραστηριότητές τους είναι πιθανό να κινητοποιήσουν μεγαλύτερη προσπάθεια και 

να τη διατηρήσουν από το να ενσωματώσουν τις αμφιβολίες τους στις προσωπικές 
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τους ελλείψεις όταν ανακύπτουν προβλήματα. Στον βαθμό που η πειθώ ενισχύει 

την αντίληψη της αυτό-αποτελεσματικότητας, οι άνθρωποι προσπαθούν αρκετά 

σκληρά για να επιτύχουν, προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αίσθηση 

προσωπικής αποτελεσματικότητας. Οι άνθρωποι που έχουν πειστεί ότι στερούνται 

δυνατοτήτων τείνουν να αποφεύγουν προκλητικές δραστηριότητες που 

καλλιεργούν δυνατότητες και τα παρατούν γρήγορα απέναντι στις δυσκολίες. Οι 

επιτυχημένοι διαμορφωτές αποτελεσματικότητας κάνουν περισσότερα από το να 

μεταφέρουν απλώς θετικές εκτιμήσεις. Εκτός από την αύξηση των πεποιθήσεων των 

ανθρώπων στις δυνατότητές τους, δομούν καταστάσεις για αυτούς με τρόπους που 

φέρνουν επιτυχία και αποφεύγουν να τοποθετούν τους ανθρώπους πρόωρα σε 

καταστάσεις, όπου είναι πιθανό να αποτύχουν και μετρούν την επιτυχία από την 

άποψη της αυτό-βελτίωσης. 

Οι άνθρωποι βασίζονται επίσης εν μέρει σε σωματικές και συναισθηματικές 

καταστάσεις για να κρίνουν τις δυνατότητές τους. Ερμηνεύουν τις αντιδράσεις 

στρες και την ένταση τους ως σημεία ευπάθειας στην κακή απόδοση. Σε 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν δύναμη και αντοχή, οι άνθρωποι κρίνουν την 

κόπωση και τους πόνους ως σημάδια σωματικής ελαστικότητας. Η διάθεση 

επηρεάζει επίσης τις κρίσεις των ανθρώπων για την προσωπική τους 

αποτελεσματικότητα. Η θετική διάθεση ενισχύει την αυτό-αποτελεσματικότητα, 

ενώ η αρνητική τη μειώνει. Ο τέταρτος τρόπος τροποποίησης των πεποιθήσεων της 

αποτελεσματικότητας είναι να μειωθούν οι αντιδράσεις στρες των ανθρώπων και 

να τροποποιηθούν οι αρνητικές συναισθηματικές τους τάσεις και ερμηνείες των 

φυσικών τους καταστάσεων. Δεν είναι η απόλυτη ένταση των συναισθηματικών και 

σωματικών αντιδράσεων που είναι σημαντική, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνονται 

αντιληπτές και ερμηνεύονται. Οι άνθρωποι που έχουν υψηλή αίσθηση της 

αποτελεσματικότητας είναι πιθανό να δουν την κατάσταση της συναισθηματικής 

διέγερσης ως θετικό διαμεσολαβητή της απόδοσης, ενώ εκείνοι που βασανίζονται 

από αμφιβολίες θεωρούν τη διέγερση τους εξουθενωτική (Bandura, 1982, 1994, 

1997• Pajares, 1997• Tschannen-Moran κ.α., 1998). 
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2.4 Επιδράσεις της αυτό-αποτελεσματικότητας 

Αν λείπει η αυτό-αποτελεσματικότητα, οι άνθρωποι τείνουν να 

συμπεριφέρονται αναποτελεσματικά, παρόλο που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Η 

ανικανότητα να επηρεάσουν γεγονότα και κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνουν 

σημαντικά τη ζωή τους μπορεί να προκαλέσει αισθήματα ματαιότητας, 

απογοήτευσης και άγχους. Η θεωρία της αυτό-αποτελεσματικότητας διακρίνει δύο 

πηγές ματαιότητας. Οι άνθρωποι μπορεί να σταματήσουν να προσπαθούν γιατί 

αμφιβάλλουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν ή μπορεί να είναι βέβαιοι για τις 

δυνατότητές τους, αλλά να μην προσπαθούν επειδή αναμένουν ότι οι προσπάθειές 

τους δεν θα παράγουν αποτελέσματα. Τα αποτελεσματικά άτομα που δεν μπορούν 

να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα από τις δράσεις τους δεν θα πάψουν να 

συμπεριφέρονται έτσι. Αυτά με χαμηλή αποτελεσματικότητα θα τα παρατήσουν 

εύκολα, αν οι προσπάθειές τους αποτύχουν. Τα αυτό-αποτελεσματικά άτομα θα 

εντείνουν τις προσπάθειές τους και αν χρειαστεί, θα προσπαθήσουν να αλλάξουν το 

περιβάλλον (Bandura, 1982). 

Μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών, κοινωνικών 

και περιπτωσιακών καταστάσεων, επηρεάζουν τον τρόπο ερμηνείας των εμπειριών 

που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα. Ο βαθμός στον οποίο η απόδοση των 

προσπαθειών αλλοιώνει την αντιληπτή αποτελεσματικότητα θα εξαρτηθεί από τις 

προκαταλήψεις των ανθρώπων για τις δυνατότητές τους, την αντιληπτή δυσκολία 

των καθηκόντων τους, το μέγεθος της προσπάθειας τους, τη σωματική και 

συναισθηματική τους κατάσταση, το μέγεθος της εξωτερικής ενίσχυσης που 

έλαβαν, καθώς και τις περιστάσεις υπό τις οποίες έδρασαν. Κάθε τρόπος επιρροής 

συνδέεται με ένα συγκεκριμένο σύνολο παραγόντων που έχουν διαγνωστική 

σημασία στην αυτοεκτίμηση της προσωπικής αποτελεσματικότητας (Bandura, 

1997). 

Η αυτό-αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τους Tschannen-Moran κ.α. (1998) 

έχει να κάνει με την αντίληψη της ικανότητας και όχι με το πραγματικό επίπεδο 

ικανότητας. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση, επειδή οι άνθρωποι 

υπερεκτιμούν ή υποτιμούν τακτικά τις πραγματικές ικανότητές τους και αυτές οι 

εκτιμήσεις μπορεί να έχουν συνέπειες για τους τρόπους δράσης που επιλέγουν να 
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ακολουθήσουν ή για την προσπάθεια που καταβάλλουν σε αυτές τις επιδιώξεις. Ένα 

από τα πράγματα που κάνει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τόσο 

ισχυρή είναι η κυκλική φύση της. Η επάρκεια της απόδοσης δημιουργεί μια νέα 

γνωστική εμπειρία, η οποία παρέχει νέες πληροφορίες που θα επεξεργαστούν για 

να διαμορφώσουν μελλοντικές πεποιθήσεις αποτελεσματικότητας. Η μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα οδηγεί σε μεγαλύτερη προσπάθεια και επιμονή, η οποία 

οδηγεί σε καλύτερη απόδοση, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα. Το αντίστροφο είναι επίσης αληθές. Η χαμηλότερη 

αποτελεσματικότητα οδηγεί σε λιγότερη προσπάθεια και εύκολη εγκατάλειψη, 

γεγονός που οδηγεί σε ανεπαρκή εκπαιδευτικά αποτελέσματα, τα οποία στη 

συνέχεια παράγουν μειωμένη αποτελεσματικότητα. Έτσι, μια διδακτική απόδοση 

που επιτεύχθηκε με ένα επίπεδο προσπάθειας και επιμονής που επηρεάζεται από 

την αίσθηση αποτελεσματικότητας του ερμηνευτή, όταν ολοκληρώνεται, γίνεται το 

παρελθόν και μια πηγή μελλοντικών πεποιθήσεων αποτελεσματικότητας. Με την 

πάροδο του χρόνου αυτή η διαδικασία σταθεροποιείται σε ένα σχετικά διαρκές 

σύνολο πεποιθήσεων αποτελεσματικότητας. 

Οι Ισχυρές πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας ενισχύουν την ανθρώπινη 

επιτυχία και την προσωπική ευημερία. Τα άτομα με ισχυρή αίσθηση προσωπικής 

ικανότητας σε έναν τομέα προσεγγίζουν δύσκολες δράσεις σε αυτόν τον τομέα ως 

προκλήσεις που πρέπει να κατακτηθούν και όχι ως κινδύνους που πρέπει να 

αποφευχθούν, έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες, καθορίζουν 

απαιτητικούς στόχους και διατηρούν μια ισχυρή δέσμευση σε αυτούς, εντείνουν τις 

προσπάθειές τους απέναντι στις αποτυχίες, ανακτούν ευκολότερα την 

αυτοπεποίθησή τους μετά από αποτυχίες και τις αποδίδουν σε ανεπαρκείς 

προσπάθειες ή ελλιπείς γνώσεις και δεξιότητες που πιστεύουν ότι είναι ικανοί να 

αποκτήσουν. Τα άτομα με χαμηλή αυτό-αποτελεσματικότητα μπορεί να πιστεύουν 

ότι τα πράγματα είναι δυσκολότερα από ό, τι είναι πραγματικά, μια πεποίθηση που 

προωθεί το στρες, την κατάθλιψη και μια περιορισμένη οπτική για το πόσο 

καλύτερα μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα. Ως αποτέλεσμα αυτών των επιρροών, οι 

πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας είναι ισχυροί καθοριστικοί παράγοντες και 

προδείκτες του επιπέδου επιτυχίας που επιτυγχάνουν τελικά τα άτομα (Bandura, 

1994• Pajares, 1997). 
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Ο Ross (1998, στο Tschannen-Moran κ.α., 1998) περιγράφει τη διαδικασία 

εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πρακτικών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές 

επηρεάζουν τις πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας ως εξής: 

 Η υψηλότερη εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα μπορεί να συμβάλει 

στον πειραματισμό και τις νέες ιδέες διδασκαλίας επηρεάζοντας τον 

στόχο των εκπαιδευτικών. 

 Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να μειωθεί 

καθώς οι νέες τεχνικές διαταράσσουν την ομαλότητα της υπάρχουσας 

πρακτικής. 

 Οι πεποιθήσεις αποτελεσματικότητας μπορεί να παραμείνουν υπό πίεση, 

ακόμη και αν υπάρχει πρόωρη επιτυχία και αν η αντιληπτή υπεροχή των 

νέων τεχνικών έπεισε τους εκπαιδευτικούς για την ανεπάρκεια της 

συνήθους πρακτικής τους. 

 Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μπορεί να αρχίσει να 

αυξάνεται καθώς οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν τις νέες μεθόδους.  

 Η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα μπορεί να παρακινήσει την 

αναζήτηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

Η ενθάρρυνση και η υποστήριξη είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς η αλλαγή 

υλοποιείται και ιδιαίτερα όταν συμβαίνουν προσωρινές βυθίσεις στην 

αποτελεσματικότητα. 

 
 

2.5 Σχολικό περιβάλλον και αυτό-αποτελεσματικότητα 

Η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού σχετίζεται με το σχολικό πλαίσιο. 

Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται αποτελεσματικοί για τη διδασκαλία συγκεκριμένων 

αντικειμένων, σε ορισμένους μαθητές, σε συγκεκριμένες καταστάσεις και 

αναμένεται να αισθάνονται περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικοί κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες. Ακόμη και από μια τάξη σε άλλη, τα επίπεδα 

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών μπορεί να αλλάξουν (Ross κ.α., 1996, στο 

Tschannen-Moran κ.α., 1998). Η αίσθηση αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

σχετίζεται με μια σειρά μεταβλητών του σχολικού επιπέδου, όπως το κλίμα του 

σχολείου, η συμπεριφορά του διευθυντή, η αίσθηση της σχολικής κοινότητας και οι 
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δομές λήψης αποφάσεων. Οι Gibson και Dembo (1984) βρήκαν ότι η προσωπική και 

η γενική εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα είναι υψηλότερες όταν επικρατεί θετικό 

σχολικό κλίμα και θετική πίεση για ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Η ηγεσία του 

διευθυντή έχει επίσης συνδεθεί με την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. 

Όταν ο διευθυντής ενός σχολείου μοντελοποιούσε την κατάλληλη συμπεριφορά και 

παρείχε ανταμοιβές που εξαρτώνται από την απόδοση, τότε η προσωπική όσο και η 

γενική εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα ήταν υψηλότερες και σ’ αυτό συνετέλεσε 

και η ικανότητα του διευθυντή να εμπνεύσει μια αίσθηση κοινού σκοπού μεταξύ 

των εκπαιδευτικών (Hipp & Bredeson, 1995). 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις αποφάσεις που επηρεάζουν την εργασία 

τους αυξάνει επίσης την αίσθηση αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Όσο 

μεγαλύτερη ελευθερία ένιωθαν οι εκπαιδευτικοί στη λήψη αποφάσεων που 

επηρέαζαν τις δικές τους τάξεις, τόσο υψηλότερη ήταν η γενική εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα τους. Οι εκπαιδευτικοί που ένιωθαν ότι είχαν μεγαλύτερη 

επιρροή στη λήψη σχολικών αποφάσεων και θεωρούσαν ότι είχαν τα λιγότερα 

εμπόδια στη διδασκαλία είχαν ισχυρότερη αίσθηση προσωπικής εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας (Moore & Esselman, 1992, στο Tschannen-Moran κ.α., 1998). 

Σε μια άλλη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι τέσσερις παράγοντες συνδέονται σημαντικά 

με την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών: η λήψη θετικών σχολίων για την 

απόδοση τους, η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς, η συμμετοχή των γονέων 

στο σχολείο και ο συντονισμός της σχολικής μαθητικής συμπεριφοράς (Rosenholtz, 

1989). 

Για να διερευνήσουν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορεί να 

τείνουν να μειώσουν την αίσθηση αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, οι 

Aston και Webb (1987, στο Tschannen-Moran κ.α., 1998) ρώτησαν τους 

εκπαιδευτικούς και βρήκαν έναν αριθμό παραγόντων που συνέβαλαν στη μείωση 

της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Αυτοί περιελάμβαναν υπερβολικές 

απαιτήσεις ρόλων, φτωχό ηθικό, ανεπαρκείς μισθούς, χαμηλό status και έλλειψη 

αναγνώρισης. Επιπλέον, η επαγγελματική απομόνωση, η αβεβαιότητα και η 

αποξένωση είχαν την τάση να αποδυναμώνουν τις πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών.  
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Κεφάλαιο 3ο. Ηγεσία και αυτό-αποτελεσματικότητα 

Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει αρκετές μελέτες για την υποστήριξη των άμεσων 

συνεπειών της ηγετικής συμπεριφοράς των διευθυντών στην αποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών και στις συναφείς συνθήκες στα σχολεία (Hipp, 1996).  

Σύμφωνα με τους Klassen κ.α. (2011) η συντριπτική πλειοψηφία των μελετών 

που έχουν διερευνήσει την αυτό-αποτελεσματικότητα χρησιμοποιούν ποσοτικές 

προσεγγίσεις. Οι Tschannen-Moran κ.α. (1998) σημείωσαν στην έρευνα τους ότι η 

ποιοτική έρευνα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας ήταν συντριπτικά 

παραμελημένη. Ομοίως, ο Wheatley (2005) ζήτησε περισσότερες ποιοτικές μελέτες 

που δίνουν έμφαση στις πεποιθήσεις αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών.  

Η μελέτη του συγκείμενου, παρέχει αποκαλυπτικά συμπεράσματα για την 

αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και τους παράγοντες που επιδρούν 

σε αυτή. Σύμφωνα με τους Hoy και Woolfolk (1993, στο Tschannen-Moran κ.α., 

1998) οι εκπαιδευτικοί που ένιωθαν ότι οι διευθυντές τους είχαν σημαντική 

επιρροή στους ανωτέρους τους, είχαν υψηλότερη προσωπική εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα. Οι διευθυντές που χρησιμοποίησαν την ηγεσία τους για να 

παράσχουν πόρους στους εκπαιδευτικούς και να τους προστατεύσουν από 

διασπαστικούς παράγοντες, επιτρέποντας τους ευελιξία στις υποθέσεις της τάξης, 

δημιούργησαν ένα πλαίσιο που επέτρεπε την ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας. 

Τα σχολεία όπου η μαθητική αναταραχή κρατήθηκε στο ελάχιστο ήταν σχολεία στα 

οποία οι εκπαιδευτικοί ένιωθαν μεγαλύτερη αίσθηση αποτελεσματικότητας (Lee 

κ.α., 1991, στο Tschannen-Moran κ.α., 1998). 

Η Rosenholtz (1985, στο Hipp, 1997) πίστευε ότι η ικανότητα του 

εκπαιδευτικού και οι συμπεριφορές των διευθυντών έχουν αμοιβαία επίδραση. 

Δηλαδή όπως οι δράσεις των διευθυντών βοηθούν στη διαμόρφωση σχολικού 

κλίματος που συμβάλει στην ικανότητα των εκπαιδευτικών, έτσι αντίστοιχα και οι 

εκπαιδευτικοί που αισθάνονται ικανοί υποστηρίζουν και διευκολύνουν τις 

συμπεριφορές των διευθυντών. Επιπλέον οι διευθυντές που αισθάνονται σίγουροι 

για τις ικανότητες και τα κίνητρα των εκπαιδευτικών μπορεί να μειώσουν την 

ανάγκη του ελέγχου και να ενδυναμώσουν τους εκπαιδευτικούς στη λήψη 

συλλογικών αποφάσεων. 
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Οι Ashton και Webb (1986) διαπίστωσαν ότι οι διαφορές στις πεποιθήσεις 

αποτελεσματικότητας επηρέαζαν τη συμπεριφορά και αντανακλούσαν τη στάση και 

τη συμπεριφορά των διευθυντών τους. Οι συμπεριφορές των διευθυντών που 

στηρίζουν τα κίνητρα των εκπαιδευτικών και τα επιτεύγματα των μαθητών 

περιλάμβαναν: α) την αναγνώριση και υποστήριξη των προσπαθειών β) την 

αποσαφήνιση των ρόλων και των προσδοκιών γ) την ενθάρρυνση της αίσθησης της 

επάρκειας και της εμπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς δ) την ενδυνάμωση της 

λήψης αποφάσεων των εκπαιδευτικών ε) την προστασία των εκπαιδευτικών έναντι 

των εισβολών στην τάξη και στ) τη δημιουργία δεσμών εντός του σχολείου.  

Οι Hipp και Bredeson (1995) κατέληξαν πως οι παράγοντες ηγεσίας που 

συμπεριλάμβαναν τη συμπεριφορά μοντελοποίησης, την έμπνευση ομαδικού 

σκοπού και την παροχή ενδεχόμενης ανταμοιβής, επηρέαζαν σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Αυτές οι συμπεριφορές, εμφανίστηκαν ως 

ισχυροί μηχανισμοί επιρροής, που οι διευθυντές μπορούν να εφαρμόσουν για να 

επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. 

Η Hipp (1996) στην έρευνα της προσδιόρισε με την βοήθεια δεδομένων που 

προέκυψαν από συνεντεύξεις, τις παρακάτω ηγετικές συμπεριφορές των 

διευθυντών που ενισχύουν και συντηρούν την αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών. Οι συμπεριφορές αυτές είναι: 

 Συμπεριφορά μοντέλων 

 Εμπνέει τον ομαδικό σκοπό 

 Αναγνωρίζει τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα του εκπαιδευτικού 

 Παρέχει προσωπική και επαγγελματική υποστήριξη 

 Προωθεί την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων 

 Διαχειρίζεται τη συμπεριφορά των μαθητών 

 Δημιουργεί ένα θετικό σχολικό κλίμα 

 Προωθεί την ομαδική εργασία και συνεργασία 

 Ενθαρρύνει την καινοτομία και τη συνεχή ανάπτυξη 

 Πιστεύει στο προσωπικό και τους μαθητές 

 Εμπνέει τις σχέσεις φροντίδας και σεβασμού 
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Η έρευνα καταλήγει επίσης ότι η παροχή πόρων και υλικών, η εποικοδομητική 

ανατροφοδότηση, η ορατή και προσβάσιμη εκπαιδευτική ηγεσία, και η υποστήριξη 

πάνω σε θέματα γονέων και μαθητών είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες 

ενίσχυσης της αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. 

Η Hipp (1997) συντάσσοντας μια εμπεριστατωμένη έρευνα πάνω σε 

συγκεκριμένες ηγετικές συμπεριφορές και στις επιδράσεις τους στην 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, κατέληξε στις παρακάτω κύριες 

συμπεριφορές ηγεσίας που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών: 

 Συμπεριφορά μοντέλων 

---Πιστεύει στην ικανότητα του εκπαιδευτικού.  

 Εμπνέει τον ομαδικό σκοπό 

---Προωθεί την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την κοινή λήψη 

αποφάσεων 

 Αναγνωρίζει τις προσπάθειες και την επιτυχία του εκπαιδευτικού 

 Παρέχει προσωπική και επαγγελματική υποστήριξη 

 Διαχειρίζεται τη συμπεριφορά των μαθητών 

 Προωθεί την αίσθηση της Κοινότητας 

---Προωθεί την ομαδική εργασία και τη συνεργασία 

---Ενθαρρύνει την καινοτομία και τη συνεχή ανάπτυξη 

 Ο Lambersky (2016) ερεύνησε τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς των 

διευθυντών πάνω στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Κατέληξε 

τονίζοντας τη σημασία των ακόλουθων διευθυντικών συμπεριφορών που 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών:  

 τον επαγγελματικό σεβασμό που δείχνουν για τις δυνατότητες των 

εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί περιέγραψαν ότι αισθάνονταν 

αναζωογονημένοι και δεσμευμένοι όταν οι διευθυντές, έβρισκαν τρόπους να 

εκφράσουν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα τους. Αυτό το αίσθημα 

σεβασμού, που αποδεικνύεται μέσω της συμπεριφοράς του διευθυντή, 

οδήγησε στην αύξηση της δέσμευσης και του ηθικού τους. Οι εκπαιδευτικοί 

που ένιωθαν ότι οι διευθυντές εκτιμούσαν την ικανότητά, τη γνώση και τη 

φιλοδοξία τους, έδωσαν περισσότερα. Αντίθετα όταν οι εκπαιδευτικοί 
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ένιωθαν ότι η επαγγελματική τους κρίση και ακεραιότητα, αμφισβητείται, το 

ηθικό τους υπέφερε. 

 την παροχή κατάλληλης αναγνώρισης για τη δέσμευση. Όταν οι 

εκπαιδευτικοί ένιωθαν ότι ο διευθυντής τους γνώριζε τί συνεισφορές είχαν 

κάνει, και τους εκτιμούσε σημειώνοντας το θετικό αποτέλεσμα που είχαν οι 

προσπάθειες τους, ένιωθαν ενεργοί. Όταν οι εκπαιδευτικοί ένιωθαν ότι οι 

διευθυντές δεν αναγνώριζαν το βάθος της δέσμευσής, της συνεισφοράς και 

της προσπάθειάς τους, υπέστησαν πλήγμα στο ηθικό τους. Η ευγνωμοσύνη 

γεννά μια σταθερή δέσμευση ενώ η απουσία της,  απόσυρση και 

απεμπλοκή. Επίσης, όταν οι διευθυντές είχαν μια ομάδα από ευνοημένους 

εκπαιδευτικούς, το ηθικού και η δέσμευση των άλλων μελών του συλλόγου 

υπέφερε. Η εύνοια του διευθυντή συνήθως ελάμβανε τις ακόλουθες 

μορφές: ορισμένοι εκπαιδευτικοί φαίνονταν να επιλέγονται για ηγεσία χωρίς 

ανταγωνισμό ή πιστοποιήσεις σχετικά με τα προσόντα τους, είχαν ιδιαίτερη 

μεταχείριση στη διαμόρφωση του προγράμματος, ελάμβαναν ιδιαίτερη 

μεταχείριση στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Έτσι οι εκπαιδευτικοί που δεν 

ανήκαν στην ευνοούμενη ομάδα είχαν την τάση να αποσύρουν την 

προσπάθειά τους γιατί πίστευαν ότι η αυξημένη προσπάθεια δεν είχε 

σημασία όσο οι ευνοούμενοι εκπαιδευτικοί βρίσκονταν στο προσκήνιο. 

 την προστασία των εκπαιδευτικών από επιβλαβείς εμπειρίες, όπως 

παρενόχληση. Οι εκπαιδευτικοί, λόγω της συχνά μαχητικής φύσης των 

σχολικών χώρων (γονείς και μαθητές που φωνάζουν για βαθμούς, 

δυσφημώντας τον ρόλο του εκπαιδευτικού), ζητούσαν την προστασία των 

διευθυντών τους. Όταν ένιωθαν προστατευμένοι, η αφοσίωσή τους στον 

διευθυντή, και η επιθυμία τους να πάρουν πρωτοβουλίες, αυξήθηκαν.  

 τη διατήρηση μιας ορατής παρουσίας στο σχολείο. Οι ορατοί διευθυντές 

ήταν πιο πιθανό να βρουν τις αυτοσχέδιες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με 

τους εκπαιδευτικούς. Οι ορατοί διευθυντές μπορούσαν να δώσουν θετικό 

τόνο στο προσωπικό και στους μαθητές. Αντίθετα όταν οι διευθυντές δεν 

μπορούσαν να είναι ορατοί στους διαδρόμους, δημιουργούσε μεγαλύτερη 

συναισθηματική απόσταση μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, 

που οδήγησε σε μειωμένο ηθικό, χαμηλή δέσμευση, εχθρική ατμόσφαιρα 



44 
 

και μειωμένη αυτό-αποτελεσματικότητα από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών. 

 τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν λόγο. Οι 

εκπαιδευτικοί σε αυτή τη μελέτη ανέφεραν ότι η αίσθηση αφοσίωσης και 

δέσμευσης, καθώς και το ηθικό τους, βελτιώθηκαν όταν οι διευθυντές 

επέτρεψαν στους εκπαιδευτικούς να έχουν φωνή πάνω σε ζητήματα όπως οι 

νέες κατευθύνσεις για το σχολείο ή ζητήματα που αφορούν τους μαθητές. 

 τη δυνατότητα να διαμορφώσουν και να κοινοποιήσουν ένα όραμα για το 

σχολείο τους. Οι εκπαιδευτικοί, αναφέρθηκαν θετικά στους διευθυντές που 

μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα όραμα για το σχολείο. Όταν οι 

εκπαιδευτικοί κατανόησαν ότι οι προσπάθειές τους είναι μέρος μιας 

μεγαλύτερης προσπάθειας και ενός πιο μακροπρόθεσμου οράματος, 

εμβάθυναν τη δέσμευσή τους και αύξησαν την αυτό-αποτελεσματικότητα 

τους. 

Οι Nir και Kranot (2006) στη μελέτη τους συμπεραίνουν ότι η σχέση μεταξύ 

της προσωπικής εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και του στυλ ηγεσίας του 

διευθυντή, είναι περίπλοκη και συνδέεται με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

από την εργασία τους. Στη μελέτη αυτή επισημαίνεται η σημασία της θετικής 

εργασιακής εμπειρίας και η συμβολή του μετασχηματιστικού στυλ ηγεσίας για τη 

διαμόρφωσή της. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες είναι πιθανότερο να διαμορφώσουν 

το είδος των συνθηκών εργασίας που επιτρέπουν την ατομική ικανοποίηση και ως 

εκ τούτου, επιτρέπουν την ανάπτυξη της προσωπικής εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας. 

Τα ευρήματα της έρευνας των Sakiz κ.α. (2019) έδειξαν ότι το επίπεδο της 

αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών σχετίζεται με τις πεποιθήσεις τους 

για τα προσόντα των διευθυντών τους. Οι εκπαιδευτικοί που αντιλαμβάνονται 

αυξημένα διευθυντικά προσόντα, επιδεικνύουν και υψηλότερα επίπεδα αυτό-

αποτελεσματικότητας. Οι διευθυντές των σχολείων που εμφανίζουν συμπεριφορά 

υψηλών προσόντων, που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες των εκπαιδευτικών, που 

εμπνέουν την αίσθηση του σκοπού μεταξύ των εκπαιδευτικών και που παρέχουν 

επαρκείς πόρους, οδηγούν σε υψηλότερη αυτό-αποτελεσματικότητα. Με τη σειρά 

τους, οι εκπαιδευτικοί με υψηλά επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας επιδεικνύουν 
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συμπεριφορά υψηλών προσόντων στη διαχείριση της τάξης και την παροχή 

αποτελεσματικής διδασκαλίας εμπλέκοντας τους μαθητές σ’ αυτήν. Τα ευρήματα 

της, έδειξαν ότι το επίπεδο αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

σχετιζόταν με το τι πίστευαν οι εκπαιδευτικοί για τα προσόντα των διευθυντών 

τους. Οι σημαντικές σχέσεις μεταξύ των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τα 

προσόντα των διευθυντών τους και τα δικά τους επίπεδα αυτό-

αποτελεσματικότητας μπορεί να σχετίζονται με το είδος ηγεσίας και διεύθυνσης 

που χρησιμοποιούν οι σχολικοί διευθυντές.  

Η έρευνα των Gkolia κ.α. (2015) αποκάλυψε ότι ο μετασχηματιστικός 

διευθυντής είναι σε θέση να ενισχύσει το επίπεδο αυτό-αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι πρακτικές της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι δυνατόν να εμπνεύσουν τους εκπαιδευτικούς, να 

πιστέψουν στις ικανότητες τους να επηρεάσουν την απόδοση των μαθητών με τη 

συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία, να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των 

εκπαιδευτικών στην εφαρμογή εκπαιδευτικών στρατηγικών και να αφιερώσουν 

χρόνο στη διαχείριση της πειθαρχίας στην τάξη. Η μελέτη επίσης έδειξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν εντοπίζουν 

διευθυντικές συμπεριφορές που αφορούν το κοινό όραμα για το σχολείο τους. Οι 

διευθυντές των ελληνικών σχολείων δεν φαίνεται να υποστηρίζουν αλλαγές και 

καινοτομίες, δημιουργώντας όραμα για το σχολείο στο οποίο μαθητές και 

εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να εμπλακούν. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί 

παρατηρούν ότι οι διευθυντές δεν τους εμπνέουν πνευματικά και ότι δεν 

προκαλούν τους εκπαιδευτικούς να επανεξετάσουν το έργο τους εφαρμόζοντας 

αλλαγές. 

Οι διευθυντές, δεν εμπλέκουν πνευματικά τους εκπαιδευτικούς μέσω 

συνεργατικών συναντήσεων και δεν αποτελούν πηγή νέων ιδεών γι’ αυτούς. Ο 

λόγος της απουσίας αυτών των χαρακτηριστικών που διαπιστώθηκαν σε 

αποκεντρωμένα συστήματα και δεν μπορούν να γενικευθούν σε συγκεντρωτικά 

συστήματα μπορούν να σχετίζονται με συγκεκριμένους παράγοντες, όπως το 

γεγονός ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ συγκεντρωτικό και 

περιορίζει τους ηγέτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη σχολική βελτίωση με 

αποτέλεσμα ο διευθυντής του σχολείου να μην είναι σε θέση να παρέχει όραμα για 
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τη σχολική μονάδα. Ο διευθυντής, ως μετασχηματιστικός ηγέτης, μπορεί να 

ενισχύσει την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μέσω διαφόρων 

ρόλων, δίνοντας το παράδειγμα, βοηθώντας τους να εργαστούν για να πετύχουν 

κοινούς στόχους, παρέχοντας ατομική στήριξη και αναμένοντας ποιότητα και 

υψηλή απόδοση από μέρους των εκπαιδευτικών. 

Οι Tschannen-Moran και Woolfolk Hoy (2007) στην μελέτη τους κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι έμπειροι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν να έχουν υψηλότερες 

πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας από τους αρχάριους εκπαιδευτικούς. Οι 

αρχάριοι εκπαιδευτικοί φαίνεται να κάνουν μια πιο ρητή ανάλυση του 

εκπαιδευτικού έργου από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς, όπως αποδεικνύεται 

από τη μεγαλύτερη συμβολή των παραγόντων του σχολικού πλαισίου στις κρίσεις 

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Η διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών 

πόρων ήταν μια ιδιαίτερα εξέχουσα πτυχή του πλαισίου για τους αρχάριους 

εκπαιδευτικούς. 

Η λεκτική πειθώ, η οποία αξιολογήθηκε ως η διαπροσωπική υποστήριξη των 

διευθυντών, των συναδέλφων, των γονέων και των μελών της κοινότητας, φάνηκε 

πιο χρήσιμη για αρχάριους εκπαιδευτικούς από ότι στους έμπειρους 

εκπαιδευτικούς. Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί έχουν προφανώς προσαρμοστεί στην 

τυπική απομόνωση της εργασίας τους και έχουν μάθει να βασίζουν τις κρίσεις 

αποτελεσματικότητας σε άλλες πηγές. Ούτε οι αρχάριοι αλλά ούτε και οι έμπειροι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται να βασίζουν την αυτό-αποτελεσματικότητά τους στην 

υποστήριξη των διευθυντών τους. Είτε η υποστήριξη από τους διευθυντές είναι 

διαθέσιμη είτε όχι, οι εκπαιδευτικοί σχηματίζουν πεποιθήσεις σχετικά με την 

ικανότητά τους να επηρεάσουν τη μάθηση των μαθητών. 
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Κεφάλαιο 4ο. Η έρευνα 

4.1 Αναγκαιότητα και σημασία της έρευνας 

Κάθε εκπαιδευτικός στα χρόνια της εκπαιδευτικής του σταδιοδρομίας, θα 

χρειαστεί να συνεργαστεί με αρκετούς διευθυντές στις σχολικές μονάδες στις 

οποίες θα βρεθεί, προκειμένου να επιτελέσει το εκπαιδευτικό του έργο. Καθένας 

από αυτούς τους διευθυντές προκειμένου να φέρει σε πέρας το δικό του έργο, θα 

προσπαθήσει να αφήσει το δικό του στίγμα στον τρόπο διοίκησης της σχολικής 

μονάδας, χρησιμοποιώντας το δικό του προσωπικό στυλ και τα δικά του 

χαρακτηριστικά ηγεσίας. Ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται 

το στυλ διοίκησης και τα χαρακτηριστικά ηγεσίας του διευθυντή τους, επηρεάζει 

την ψυχολογία, τη συμπεριφορά αλλά και την αποτελεσματικότητα τους 

καθημερινά στην εργασία τους. Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, δηλαδή 

η εμπιστοσύνη που κατέχουν για την ατομική και συλλογική ικανότητα τους να 

επηρεάζουν τη μάθηση, θεωρείται ένα από τα βασικά κίνητρα που επηρεάζουν τις 

επαγγελματικές συμπεριφορές τους.  

Οι Tschannen-Moran κ.α. (1998) τοποθέτησαν τις πηγές αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, δηλαδή, τις γνωστικές εμπειρίες, τη 

λεκτική πειθώ, τις επίκτητες εμπειρίες και τη φυσιολογική διέγερση, σε μια 

εξέχουσα θέση στο μοντέλο τους, για το πώς λειτουργεί η αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών, αναγνωρίζοντας παράλληλα το πόσο λίγα είναι γνωστά σχετικά με 

το πώς αυτές οι πηγές λειτουργούν στην πράξη. Παράλληλα σε άλλο σημείο της 

έρευνας τους επισημαίνουν, ότι η ποιοτική έρευνα της εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας είναι συντριπτικά παραμελημένη και ότι η μελέτη 

περίπτωσης και οι ποιοτικές προσεγγίσεις θα χρησιμεύσουν στην εμβάθυνση της 

κατανόηση της λειτουργίας των πεποιθήσεων αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών. 

Οι Klassen κ.α. (2011) αναφέρουν πως ενώ τα τελευταία χρόνια, το πλήθος 

των μελετών που ερευνούν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών έχει 

αυξηθεί, εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την κατεύθυνση, 

την ποιότητα και την επιρροή τους.  
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Ομοίως, ο Wheatley (2005) ζήτησε περισσότερες ποιοτικές μελέτες που θα 

δίνουν έμφαση στις πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών.  

Η μελέτη των ηγετικών συμπεριφορών των διευθυντών και των επιδράσεων 

τους στην αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα είναι σημαντικά περιορισμένη. Η ανάγκη, λοιπόν, να διεξαχθεί μια 

ποιοτική έρευνα που να μελετά την επίδραση των ηγετικών χαρακτηριστικών των 

διευθυντών στην εκπαιδευτική αυτό-αποτελεσματικότητα, στη χώρα μας, κρίνεται 

απαραίτητη. Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες πάνω 

σ’ αυτήν την ανάγκη. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνει 

περισσότερο κατανοητό από τους διευθυντές, ποιες ενέργειες και ποιες 

συμπεριφορές, μπορούν να δημιουργήσουν ένα υγιές σχολικό κλίμα, μια θετική 

επίδραση στην αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών με άμεσο αντίκτυπο 

στις καλύτερες επιδόσεις των μαθητών. 

Επίσης, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα άλλων ποιοτικών και ποσοτικών 

ερευνών του πρόσφατου παρελθόντος πάνω στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

αλλά και ερευνών που θα ακολουθήσουν είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε πιο 

ολοκληρωμένα συμπεράσματα μέσω της τριγωνοποίησης των αποτελεσμάτων. 

Ακόμη, τα συμπεράσματα της έρευνας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

για την διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης, εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων 

και εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σχετικά με την εκπαιδευτική 

ηγεσία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Τέλος, η έρευνα αυτή θα προσπαθήσει να συμβάλει στην καλύτερη 

κατανόηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά που 

θεωρούν σημαντικά για την βελτίωση της αυτό-αποτελεσματικότητας τους, αλλά 

και να βοηθήσει τους διευθυντές να προσαρμόσουν τα ηγετικά τους 

χαρακτηριστικά στις ανάγκες των εκπαιδευτικών με στόχο την πιο αποδοτική 

λειτουργία των σχολείων. Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν την παρούσα έρευνα 

αναγκαία. 
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4.2 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε ημερήσια 

δημοτικά, γυμνάσια, γενικά και επαγγελματικά λύκεια για τα ηγετικά 

χαρακτηριστικά των διευθυντών τους και την επίδραση αυτών των χαρακτηριστικών 

πάνω στα επίπεδα της δικής τους εκπαιδευτικής αυτό-αποτελεσματικότητας. Οι 

επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι: 

Να καταγραφούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την εμπιστοσύνη και 

τον επαγγελματικό σεβασμό που λαμβάνουν από τον διευθυντή του σχολείου τους 

καθώς επίσης και ο τρόπος που επιδρούν στην αυτό-αποτελεσματικότητα τους. 

Να επισημανθούν οι αντιλήψεις τους, για την υποστήριξη και την αναγνώριση 

των προσπαθειών από τον διευθυντή του σχολείου τους, αλλά και ο τρόπος που 

επιδρούν στα επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητα τους. 

Να αναδειχθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως υπεύθυνο για την 

διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος, καθώς και ποια επίδραση έχει αυτό 

πάνω στην δική τους εκπαιδευτική αυτό-αποτελεσματικότητα. 

Να διαπιστωθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ικανότητα του 

διευθυντή τους να διαμορφώσει και να κοινοποιήσει ένα όραμα για τον τρόπο 

λειτουργίας του σχολείου, καθώς και με ποιο τρόπο αυτό επιδρά στην εκπαιδευτική 

αυτό-αποτελεσματικότητα τους. 

Να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά 

χαρακτηριστικά που θεωρούν απαραίτητα σε έναν διευθυντή προκειμένου αυτός 

να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ενός πραγματικού ηγέτη.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα με τα οποία γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν 

τα παραπάνω είναι: 

1. Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την εμπιστοσύνη και τον επαγγελματικό 

σεβασμό από τον διευθυντή τους και πως αυτό επιδρά στην αυτό-

αποτελεσματικότητα τους; 
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2. Ποιες οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την υποστήριξη και την αναγνώριση 

των προσπαθειών τους από τον διευθυντή και πως αυτό επιδρά στην αυτό-

αποτελεσματικότητα τους; 

3. Πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τον διευθυντή ως υπεύθυνο 

διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος και ποια επίδραση έχει αυτό πάνω 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα τους;  

4. Ποιες οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ικανότητα του διευθυντή τους να 

διαμορφώσει και να κοινοποιήσει ένα όραμα για το σχολείο και πώς αυτό 

επιδρά στην αυτό-αποτελεσματικότητα τους; 

5. Ποιες είναι οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά των 

διευθυντών τους; 

 
 

4.3 Μέθοδος 

Η επιστημονική έρευνα μελετά συστηματικά κάθε μορφή γνώσης με τη 

βοήθεια ποικίλων μεθόδων, αναζητώντας την αλήθεια σε θέματα που αφορούν και 

απασχολούν την ανθρωπότητα. Η μέθοδος που επιλέγεται είναι ένα σύστημα 

κανόνων, βάσει των οποίων οργανώνονται οι διαδικασίες απόκτησης νέων 

γνώσεων, επιδιώκοντας την απάντηση ερωτημάτων με στόχο την επίλυση 

προβλημάτων για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων (Τσιπλητάρης & 

Μπαμπάλης, 2011). 

 
 

4.3.1 Επιλογή μεθόδου 

Στη κοινωνική εμπειρική έρευνα έχει επικρατήσει να αναφερόμαστε σε δύο 

διακριτές μεταξύ τους προσεγγίσεις, την ποσοτική και την ποιοτική. Έγκειται στον 

ερευνητή να επιλέξει εκείνη που θεωρεί καταλληλότερη για να ερευνήσει το θέμα 

που πραγματεύεται. Η ποσοτική έρευνα ουσιαστικά ασχολείται με τη συλλογή 

δεδομένων και τη μετατροπή τους σε αριθμητικά στοιχεία με στατιστικές μεθόδους 

και μαθηματικά μοντέλα. Στόχος είναι η σύγκριση διάφορων μεταβλητών 

επεξηγώντας τα αίτια ή τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που θα αποτελέσουν 

μια αντικειμενική και γενικευμένη θεωρία για το θέμα που ερευνάται. Η ποιοτική 

έρευνα καταγράφει κατά γράμμα τα λεγόμενα ή τα δρώμενα των συμμετεχόντων. 
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Στόχος είναι να εξερευνήσει και να κατανοήσει τις υποκειμενικές αντιλήψεις, τις 

πεποιθήσεις και τις εμπειρίες και να προσπαθήσει να ερμηνεύσει τον τρόπο 

δράσης, τα κίνητρα και τις επιδιώξεις τους σε σχέση με το θέμα που διερευνάται. 

Θα μπορούσε να λεχθεί ότι μια ποσοτική έρευνα απαντά στα ερωτήματα “πόσο” και 

“τι” ενώ μια ποιοτική έρευνα προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα “γιατί” και “πώς” 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015• Μαντζούκας, 2007). 

Η ποιοτική έρευνα είναι μια οριοθετημένη δραστηριότητα, η οποία μελετά τα 

πράγματα στο φυσικό τους πλαίσιο και επιχειρεί να δώσει νόημα και να ερμηνεύσει 

τα φαινόμενα με όρους που οι άνθρωποι δίνουν σε αυτά. Το ενδιαφέρον στην 

ποιοτική έρευνα, εστιάζεται στη περιγραφή και στη κατανόηση της μοναδικότητας 

των ανθρώπινων εμπειριών, στην ιδιαιτερότητα των αντιλήψεων και των βιωμάτων 

τους. Οι τεχνικές που χρησιμοποιεί είναι επικοινωνιακές, αφηγηματικές ή και 

διαλογικές και τα εργαλεία που συμβάλλουν προς αυτή τη κατεύθυνση είναι ο 

λόγος, ο διάλογος και η επιχειρηματολογία (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

Σύμφωνα με τον Τσιώλη (2014) η κοινωνική πραγματικότητα είναι σύνθετη 

και πολύπλοκη και τα άτομα προσπαθούν να μετέχουν σε αυτή, ερμηνεύοντας 

υποκειμενικά το ρόλο τους. Ακόμα τα άτομα συμβάλλουν σημαντικά στο 

μετασχηματισμό της κοινωνικής πραγματικότητας μέσα από την ενεργή συμμετοχή 

τους στις κοινωνικές δομές και τη διάδραση τους με άλλα άτομα. Επίσης, η 

κοινωνική ζωή χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, συχνές αλλαγές και τροποποιήσεις 

σε διάφορους τομείς που επιφέρουν αντίστοιχες αλλαγές στο τρόπο συμπεριφοράς 

των ατόμων. Έτσι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές οι 

ποιοτικές μέθοδοι, ώστε να μελετήσουν μέσα από την οπτική και τις εμπειρίες των 

συμμετεχόντων, τα κοινωνικά φαινόμενα στη δυναμική τους διάσταση. Κύριο 

γνώρισμα της ποιοτικής έρευνας είναι η περιορισμένη δυνατότητα γενίκευσης, 

δεδομένου ότι το κοινωνικό φαινόμενο είναι ιδιαίτερο, ξεχωριστό και εξελίσσεται 

σε συγκεκριμένο χώρο και σε περιορισμένο δείγμα. 

Το υποκείμενο της ποιοτικής έρευνας εμπλέκεται ενεργά αφού συμμετέχει 

συζητώντας και διατυπώνοντας ελεύθερα τις προσωπικές εμπειρίες και τις απόψεις 

του για το θέμα που ερευνάται. Επομένως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ροή 

και την πορεία της έρευνας και τα λεγόμενα του καθορίζουν σημαντικά το τελικό 



52 
 

περιεχόμενο της. Χαρακτηρίζονται ως ερευνητικοί συνεργάτες και όχι σαν 

υποκείμενα τα οποία χειραγωγούνται από τον ερευνητή (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

Ο ρόλος του ερευνητή είναι να εμπνέει τη σκέψη και το στοχασμό του 

ερευνώμενου και να προσπαθεί να συμβάλλει στη διερεύνηση και εμβάθυνση του 

πεδίου έρευνας. Ένας ποιοτικός ερευνητής οφείλει να αποφεύγει το σχηματισμό 

υποθέσεων εκ των προτέρων, αλλά να επιδιώκει να ανακαλύψει νέες πτυχές, 

διατυπώνοντας υποθέσεις κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. H 

εμπλοκή και η επικοινωνία του ερευνητή με τα υποκείμενα της έρευνας είναι 

επιβεβλημένη. Στη ποιοτική έρευνα, η υποκειμενικότητα του ερευνητή θεωρείται 

δεδομένη εφόσον έχει τις δικές του απόψεις και τα δικά του βιώματα χωρίς αυτό να 

αποτελεί εμπόδιο στην έρευνα (Τσιώλης, 2014).  

Η ποιοτική έρευνα στην εκπαίδευση εμφανίστηκε στα τέλη δεκαετίας του 

1960. Το ενδιαφέρον στράφηκε στη μελέτη των αναλυτικών προγραμμάτων, της 

γνώσης που μεταδίδει το σχολείο, στη διαδικασία της μάθησης και της 

διδασκαλίας, στις σχέσεις και στις ποικιλόμορφες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

υποκειμένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Οι εκπαιδευτικοί ως βασικοί πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

καλούνται να ανταποκριθούν στις συμπεριφορές και τις απαιτήσεις των διευθυντών 

των σχολικών μονάδων στις οποίες εργάζονται. Ως μη παθητικοί δέκτες της 

συμπεριφοράς των διευθυντών, οφείλουν να αναπροσαρμόσουν και την δική τους 

συμπεριφορά με τελικό στόχο, τη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι τα σχολεία στελεχώνονται από άτομα με ξεχωριστή προσωπικότητα 

που τα χαρακτηρίζει η διαφορετικότητα των αντιλήψεων τους. Συνεπώς δεν έχουν 

όλοι την ίδια άποψη για τον τρόπο διοίκησης καθώς και για τα βασικά 

χαρακτηριστικά ηγεσίας των διευθυντών τους. Το κάθε άτομο μπορεί να ερμηνεύει 

εντελώς διαφορετικά το ρόλο του διευθυντή στη σχολική μονάδα.  

Σκοπός της έρευνας μας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τα ηγετικά χαρακτηριστικά των διευθυντών τους και η επίδραση τους 

πάνω στη δική τους εκπαιδευτική αυτό-αποτελεσματικότητα. Κύρια επιδίωξη είναι 

η καταγραφή των προσωπικών πεποιθήσεων και απόψεων των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
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παραπάνω, επιλέχτηκε ως καταλληλότερη για την παρούσα έρευνα η ποιοτική 

μέθοδος. 

 
 

4.3.2 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Οι βασικότερες μέθοδοι παραγωγής δεδομένων σε μια ποιοτική έρευνα είναι 

η συνέντευξη, οι ομάδες εστίασης και η παρατήρηση. Στη παρούσα έρευνα κρίθηκε 

σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η συνέντευξη.  

Η συνέντευξη, είναι ένας πρόσωπο με πρόσωπο διάλογος, στον οποίο ο 

συνεντευκτής προσπαθεί μέσα από ερωτήσεις να αποσπάσει πληροφορίες, γνώμες 

και πεποιθήσεις από άλλα άτομα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα είδος προφορικής 

αλληλεπίδρασης που ξεκινά με ένα συγκεκριμένο σκοπό και εστιάζει σε κάποια 

συγκεκριμένη θεματική περιοχή (Ναυρίδης, 1991). Με τη συνέντευξη δίνεται η 

δυνατότητα στον ερωτώμενο να είναι στο επίκεντρο της ερευνητικής διαδικασίας 

αναπτύσσοντας τις απόψεις, τις σκέψεις και τα κίνητρα του, διατυπώνοντας έτσι τα 

βιώματα αλλά και τα συναισθήματα του (Καλφόπουλος, 2003).  

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να καταγραφούν οι πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών, για τον τρόπο διοίκησης και ηγεσίας των σχολικών μονάδων στις 

οποίες εργάζονται, περιγράφοντας καταστάσεις και εκφράζοντας απόψεις αλλά και 

προβληματισμούς, μέσα από τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες. 

Ανάλογα με το βαθμό τυποποίησης της συνέντευξης μπορούμε να 

διακρίνουμε τη δομημένη, την ημιδομημένη και τη μη δομημένη. Για την παρούσα 

έρευνα επιλέχθηκε η ημιδομημένη μορφή συνέντευξης. Είναι η πιο συνηθισμένη 

μέθοδος για νέους ερευνητές γιατί αποτελεί οδηγό για τα θέματα που οι ερευνητές 

θέλουν να καλύψουν, παρουσιάζοντας επιπλέον μεγάλη ευελιξία. Στην 

ημιδομημένη συνέντευξη, η επιλογή της σειράς των ερωτήσεων δεν είναι 

απαραίτητο να είναι αυστηρά καθορισμένη. Επίσης δίνει τη δυνατότητα να 

αναπροσαρμοστούν, τροποποιηθούν ή ακόμα και να προστεθούν ή να αφαιρεθούν  

ερωτήσεις ανάλογα με τον ερωτώμενο. Επιπλέον σε περίπτωση που κριθεί 

απαραίτητο μπορεί ο μελετητής να εμβαθύνει σε κάποια θέματα εφόσον κρίνει ότι 

ο ερωτώμενος είναι κατάλληλος (Ίσαρη & Πουρκός, 2015• Μαντζούκας, 2007).  
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Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ποιοτικών συνεντεύξεων είναι ένα πολύπλοκο, 

χρονοβόρο και εξαντλητικό έργο και απαιτεί σκληρή δουλειά και δημιουργική 

εργασία από τον ερευνητή. Ο τρόπος με τον οποίο θα επιλέξει ο μελετητής τη δομή 

και τη ροή της συνέντευξης παίζει καθοριστικό ρόλο στις πληροφορίες που θα 

παραχθούν από αυτή έτσι ώστε να είναι αξιοποιήσιμες στη συνέχεια για την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων (Mason, 2011). Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η 

διατύπωση, η έκταση και το ύφος των ερωτήσεων. Οι απαντήσεις εξαρτώνται συχνά 

από τη μορφή της ερώτησης και από το πόσο την κατανοεί ο ερωτώμενος. Η 

αποφυγή παρανοήσεων επομένως προϋποθέτει απλές, κατανοητές και σύντομες 

ερωτήσεις. Επιθυμία είναι ο ερωτώμενος να αισθανθεί άνετα ώστε να 

επικοινωνήσει με τον συνετευκτή απαντώντας σε όλα τα ερωτήματα πρόθυμα και 

αβίαστα. Η ροή των ερωτήσεων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε αρχικά ο 

ερωτώμενος να νιώσει άνετα και οικεία και στη συνέχεια ομαλά να εισαχθεί στα 

βασικά θέματα της συνέντευξης (Mishler, 1996).  

Σημαντικό ρόλο για την επιτυχή έκβαση της συνέντευξης διαδραματίζει και το 

πρόσωπο που την διεξάγει, καθώς θα πρέπει να διακρίνεται για τις διανοητικές και 

τις κοινωνικές του δεξιότητες. Πρέπει να είναι προετοιμασμένος, να μπορεί να 

σκέφτεται γρήγορα και αποτελεσματικά ώστε να είναι συνεπείς προς τα ερευνητικά 

ερωτήματα (Mason, 2011). Είναι εύκολο η συνέντευξη να παρεκκλίνει από τα 

ερωτήματα που ερευνώνται για αυτό απαιτείται ευελιξία από τη πλευρά του, έτσι 

ώστε να επαναφέρει τη συζήτηση στα πλαίσια που αυτός επιθυμεί έμμεσα. Ο 

τρόπος συμπεριφοράς και έκφρασης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα πρέπει 

να ενθαρρύνει τον ερωτώμενο έτσι ώστε να μην αισθάνεται σύγχυση ή αμηχανία. 

Οφείλει να είναι καλός ακροατής, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον στα 

λεγόμενα του ερωτώμενου. Τέλος, δεν πρέπει να εκφράζει προσωπικές απόψεις και 

να μην διακόπτει το συνομιλητή για ασήμαντους λόγους (Mason, 2011• Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015). 

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της συνέντευξης, είναι ότι επιτρέπει 

τη κατανόηση της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης εμπειρίας και συμπεριφοράς 

μέσα από τη διερεύνηση των απόψεων, των αντιλήψεων και των αξιών των 

συμμετεχόντων. Η διαδραστική επικοινωνία ανάμεσα στον συνεντευκτή και τον 

ερωτώμενο καθιστά δυνατή την τροποποίηση της ερευνητικής διαδικασίας ή ακόμα 



55 
 

και τη διερεύνηση θεμάτων που δεν είχαν από πριν καθοριστεί. Το βασικότερο 

μειονέκτημα είναι ότι σαν μέθοδος είναι αρκετά απαιτητική και χρονοβόρα τόσο 

για το σχεδιασμό, την διεξαγωγή αλλά και την ανάλυση των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από αυτή. Απαιτείται γνώση και γνήσιο ενδιαφέρον από τη πλευρά του 

ερευνητή πάνω στο θέμα που ερευνάται αλλά και δεξιότητες για την επιτυχή 

ολοκλήρωση της. Τέλος ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται, σε ζητήματα ηθικής 

και δεοντολογίας που προκύπτουν (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

Ο ερευνητής οφείλει να εξασφαλίσει τη συνειδητή συναίνεση των 

ερωτώμενων πριν προχωρήσει στη διεξαγωγή της έρευνας. Επομένως έχει την 

υποχρέωση να κοινοποιήσει στον συμμετέχοντα όλες τις πληροφορίες που 

σχετίζονται με την έρευνα που διεξάγει έτσι ώστε ελεύθερα αυτός να αποφασίσει 

για την εθελοντική του συμμετοχή σε αυτή. Παρόλα αυτά ο ερωτώμενος έχει το 

δικαίωμα να άρει τη συγκατάθεση του οποιαδήποτε στιγμή κρίνει αυτός 

απαραίτητη. Επίσης, ο ερευνητής οφείλει να διασφαλίσει με απόλυτη εχεμύθεια τα 

προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντα και να διατηρήσει την ανωνυμία του 

(Mason, 2011• Τσιώλης, 2014). 

Στη παρούσα έρευνα επιδιώκεται μέσω ημιδομημένης συνέντευξης οι 

συμμετέχοντες να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις και τις εμπειρίες τους σχετικά 

με τα ηγετικά χαρακτηριστικά των διευθυντών τους. Με βάση το πρωτόκολλο της 

συνέντευξης για τη προσέγγιση των ερευνητικών ερωτημάτων διαμορφώθηκαν οι 

παρακάτω θεματικοί άξονες:  

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού 

σεβασμού στην αυτό-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των 

προσπαθειών στην αυτό-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού 

σχολικού κλίματος. 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης 

οράματος για το σχολείο από το διευθυντή. 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά 

χαρακτηριστικά ενός διευθυντή. 
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Οι ερωτήσεις της συνέντευξης που αντιστοιχούν στο καθένα από αυτούς τους 

άξονες παρατίθενται αναλυτικά στο πρωτόκολλο της συνέντευξης που βρίσκεται 

στο παράρτημα 1. 

 
 

4.3.3 Διαδικασία έρευνας 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκαν δεκαπέντε ημιδομημένες 

συνεντεύξεις διάρκειας 30 με 35 λεπτών, στις οποίες ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς 

να περιγράψουν καταστάσεις που επηρέασαν, αρνητικά ή θετικά, προκειμένου να γίνει 

κατανοητό πώς οι διευθυντές επηρεάζουν τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών. (βλ. 

παράρτημα 2). Δεν υπήρχε προσωπική γνωριμία με τα περισσότερα από τα άτομα 

που συμμετείχαν, παρόλα αυτά η διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων δεν 

παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες. Πριν τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων τηρήθηκαν 

όλα τα προαπαιτούμενα. Ενημερώθηκαν για την έρευνα, το σκοπό, το φορέα και τη 

διαδικασία της και συνειδητά δέχτηκαν να συμβάλλουν σε αυτή. Υπήρξε εγγύηση 

της διαφύλαξης των προσωπικών τους δεδομένων και της τήρησης της ανωνυμίας 

τους καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Επίσης υπογράφτηκε και το απαραίτητο στη 

διαδικασία παραχωρητήριο (βλ. παράρτημα 1) που περιλάμβανε τους όρους 

συμφωνίας για τον τρόπο καταγραφής και χρήσης του υλικού. Οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2020 κάτω από 

δύσκολες συνθήκες, δεδομένου του γενικού lockdown και της απαγόρευσης των 

μετακινήσεων στη χώρα, λόγω κορωνοϊού (covid-19). Οι περισσότερες συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν με skype και άλλες πλατφόρμες εξ αποστάσεως επικοινωνίας, 

και κάποιες άλλες τηλεφωνικά κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Η ατμόσφαιρα 

κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν φιλική και άνετη και όπου προέκυψαν 

τεχνικές δυσκολίες, επιλύθηκαν άμεσα.  

 
 

4.3.4 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

Οι τρόποι ανάλυσης των δεδομένων που προκύπτουν από μια συνέντευξη 

ποικίλουν. Υπάρχει η δυνατότητα από τον ερευνητή να επιλέξει την θεματική 

ποιοτική ανάλυση, την θεμελιωμένη θεωρία ή την ανάλυση λόγου. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα επιλέχτηκε η θεματική ποιοτική ανάλυση γιατί είναι ιδιαίτερα 
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σημαντική για έναν νέο ερευνητή καθώς παρέχει βασικές δεξιότητες που είναι 

χρήσιμες για τη διεξαγωγή μιας ποιοτικής ανάλυσης. 

Με αυτή τη μέθοδο εντοπίζονται, περιγράφονται και δημιουργούνται κάποια 

«θέματα» με βάση κάποια επαναλαμβανόμενα μοτίβα που προκύπτουν από τα 

ποιοτικά δεδομένα της συνέντευξης. Απαιτείται δημιουργικότητα, κριτική σκέψη 

και σαφήνεια προκειμένου να εντοπιστούν και να προσδιοριστούν τα θεματικά 

μοτίβα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της ανάλυσης των δεδομένων βάσει 

των ερευνητικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί αρχικά από τον ερευνητή. Τα 

βασικότερα βήματα αυτής της διαδικασίας είναι:  

 Η αναγωγή των δεδομένων  

 Η έκθεση των δεδομένων  

 Η παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων  

Στο σημείο αυτό αξίζει να παρουσιαστεί συνοπτικά ο τρόπος με τον οποίο 

γίνεται μια θεματική ποιοτική ανάλυση. Αρχικά γίνεται μια προσεκτική ανάγνωση 

των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια γενική 

ιδέα του περιεχομένου τους, με σκοπό να αναγνωριστούν και να καταγραφούν οι 

σημαντικότερες πληροφορίες. Στη συνέχεια απαιτείται μια επαναλαμβανόμενη και 

συστηματική ανάγνωση των δεδομένων με στόχο την απόδοση κωδικού σε κάθε 

απόσπασμα κειμένου. Ανάλογα με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο ερευνητής το 

κάθε τμήμα του κειμένου ξεχωριστά, μπορεί να αποδώσει σε αυτό έναν ή 

περισσότερους κωδικούς ανάλογα με το αν το συγκεκριμένο τμήμα περιέχει πολλά 

διαφορετικά νοήματα. Οι κωδικοί ουσιαστικά βοηθούν στην σύμπτυξη ή αλλιώς 

σύνοψη των βασικών νοημάτων των δεδομένων. Ο κάθε κωδικός αποτελείται από 

κάποια αρχικά και φέρουν ένα λειτουργικό ορισμό. 

Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια οι κωδικοί να συνδυαστούν και να 

ενοποιηθούν σε ένα ανώτερο επίπεδο σχηματίζοντας τις κατηγορίες. Στο σημείο 

αυτό οι κατηγορίες ελέγχονται ως προς την εσωτερική ομοιογένεια τους αλλά και τη 

πληρότητα τους με βάση τους επιμέρους κωδικούς που έχουν αναπτυχθεί. Το 

επόμενο στάδιο είναι οι κατηγορίες με κοινή θεματολογία να ομαδοποιηθούν και 

να ενταχθούν σε ευρύτερους θεματικούς άξονες. Ο διαχωρισμός κάθε θεματικού 

άξονα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος και τα δεδομένα που περιέχει να έχουν κοινό 

νόημα και συνοχή. Τα ονόματα που αποδίδονται σε αυτούς να είναι σύντομα και 
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περιεκτικά. Η σωστή ανάλυση οδηγεί σε μονοψήφιο αριθμό ανάπτυξης θεματικών 

αξόνων. Ο ερευνητής ουσιαστικά σε αυτό το στάδιο οφείλει να κατανοήσει, να 

επιλέξει και να συνδέσει το ερευνητικό του υλικό σε θεματικούς άξονες έτσι ώστε 

στη συνέχεια να το ερμηνεύσει με βάση τον αρχικό του ερευνητικό σχεδιασμό. Αυτό 

βέβαια προϋποθέτει να βεβαιωθεί ότι οι θεματικοί άξονες είναι επαρκής και 

ανταποκρίνονται πλήρως στις κατηγορίες και στα κωδικοποιημένα δεδομένα που 

περιέχουν. Αν αυτό δε συμβαίνει χρειάζεται να επανεξεταστούν τόσο οι θεματικοί 

άξονες και οι κατηγορίες όσο και τα κωδικοποιημένα δεδομένα. Κάποια θέματα 

ίσως επικαλύπτονται οπότε απαιτείται συγχώνευση τους και άλλα ίσως είναι 

σύνθετα και χρειάζεται να διαχωριστούν σε περισσότερα. Αποτέλεσμα όλης της 

παραπάνω εργασίας είναι να συνταχθεί ο ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων για 

κάθε συμμετέχοντα και ο συγκριτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων, ο οποίος 

περιλαμβάνει τους κωδικούς και τις κατηγορίες ανά θεματικό άξονα από όλους 

τους συμμετέχοντες, εφόσον αυτοί είναι περισσότεροι του ενός.  

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία ο ερευνητής είναι σε θέση να 

παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας του συγγράφοντας τα απαραίτητα 

στοιχεία, που τεκμηριώνουν τα ερευνητικά του ερωτήματα, με λογική σειρά και 

συνοχή συνδέοντας τα δεδομένα εντός και μεταξύ των θεμάτων. Αυτό το 

επιτυγχάνει επιλέγοντας εκείνα τα αποσπάσματα που παρουσιάζουν τα ζητήματα ή 

τα θέματα που ο ίδιος επιθυμεί να αναδείξει και να επισημάνει (Ίσαρη & Πουρκός, 

2015).  

Στη παρούσα έρευνα ακολουθήθηκε όλη η παραπάνω διαδικασία για να 

αναλυθούν τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις ώστε να 

προκύψουν τα συμπεράσματα που αναλύονται στην επόμενη ενότητα. Παρακάτω 

παρουσιάζονται παραδείγματα κωδικοποίησης των δεδομένων από δύο 

αποσπάσματα διαφορετικών συνεντευξιαζόμενων στην ίδια ερώτηση. 

 

Παραδείγματα 1ης και 8ης συνέντευξης 

Ερώτηση: Πώς αντέδρασε ο διευθυντής σας σε δύσκολες καταστάσεις με γονείς και 

μαθητές και πως σας επηρέασε αυτό; 

 

Στην ερώτηση η 1η εκπαιδευτικός έδωσε τη παρακάτω απάντηση:  
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“Ο διευθυντής σε όλες τις φάσεις που μου έρχονται στο μυαλό όταν έχουμε να 

κάνουμε είτε με γονείς, είτε με μαθητές, που έρχονται σε σύγκρουση με 

καθηγητές, γιατί εκεί επεμβαίνει όταν δεν μπορεί να λυθεί αυτό μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητή εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικού και γονέα, 

επεμβαίνει με τον καλύτερο τρόπο θα έλεγα. Θυμάμαι κάποιο περιστατικό 

όπου μητέρα φώναζε σε ένα συνάδελφο για το βαθμό που έβαλε στον γιο της 

στο τετράμηνο. Επενέβη άμεσα ο διευθυντής καλώντας τη μητέρα στο γραφείο, 

βέβαια όχι μπροστά σε όλο τον κόσμο με τον καθηγητή, φέρνοντας ο 

καθηγητής τα διαγωνίσματα που είχε γράψει το παιδί της και της απέδειξε ότι 

ο βαθμός που έβαλε ο συγκεκριμένος συνάδελφος στο γιο της ήταν ότι 

καλύτερο μπορούσε να βάλει. Στέκεται στον εκπαιδευτικό, σε οποιαδήποτε 

τέτοια κατάσταση, δεν παίρνει αποφάσεις άμεσα, έτσι ώστε να αρχίσει να είναι 

κατά του ή υπέρ του άλλου, εκτιμά την κατάσταση, ποτέ δεν εκθέτει τον 

εκπαιδευτικό απέναντι στο γονέα ή στο μαθητή, ακόμη και αν έχει άδικο και 

φυσικά χειρίζεται όσο το δυνατόν πιο ήρεμα όλες αυτές τις καταστάσεις. Πάντα 

στο πλευρό του εκπαιδευτικού. Αυτό επηρεάζει σίγουρα θετικά. Σου δίνει μια 

αίσθηση ασφάλειας και δικαίωσης, με αποτέλεσμα να μπορείς να σταθείς στην 

αίθουσα με το ίδιο κύρος, ενισχύοντας τη διάθεση σου για δουλειά”. 

Από τη παραπάνω απάντηση προέκυψαν οι παρακάτω κωδικοί : 

ΘΕΤΑΝΤΔΘ = Θετική αντίδραση διευθυντή 

ΣΥΖΠΡΟΒ = Συζήτηση του προβλήματος με τους εμπλεκόμενους 

ΠΡΟΣΕΚΠ = Προστασία του εκπαιδευτικού απέναντι σε γονείς και μαθητές 

που εντάχθηκαν στην κατηγορία “Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες καταστάσεις 

με γονείς και μαθητές” και οι κωδικοί 

ΑΙΣΘΑΣΕΚ = Αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας από τους χειρισμούς του 

διευθυντή  

ΑΙΣΘΔΙΚΕΚ = Αίσθημα δικαίωσης του εκπαιδευτικού 

ΕΝΙΣΧΕΚΠ = Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 

που εντάχθηκαν στην κατηγορία “Επίδραση αυτής της αντίδρασης”. Οι κατηγορίες 

αυτές είναι ενταγμένες στον 1ο θεματικό άξονα “Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του 

επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού”. 

Στην ίδια ερώτηση o 8ος εκπαιδευτικός έδωσε τη παρακάτω απάντηση:  

“Θα έλεγα πως η διευθύντρια μου αντιδράει με υπερβολικό τρόπο σε σημείο 

που αντί να αμβλύνει καταστάσεις, τις οξύνει. Θεωρώ ότι έχει χάσει την 

επικοινωνία με τους γονείς, σε σημείο που οι γονείς για σημαντικά, για αυτούς, 

θέματα στρέφονται σε μας τους καθηγητές και ιδιαίτερα σε δυο, τρείς που 

ξέρουν ότι μπορούμε να την επηρεάσουμε. Επειδή έχω ψυχολογήσει την 

κατάσταση νωρίς, πλέον δεν με επηρεάζει ψυχολογικά. Απλά, μετά από κάθε 

σοβαρό  περιστατικό ξέρω ότι οι γονείς θα με απασχολήσουν για το 
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συγκεκριμένο θέμα, αφού πρώτα με έχει ενημερώσει η διευθύντρια. Κάτι 

ανάλογο συμβαίνει και με τους μαθητές. Δεν ήταν λίγες οι φορές που έχω 

πάρει το ρόλο του πυροσβέστη και διάφορα θέματα έχουν συζητηθεί την ώρα 

του μαθήματος”. 

Από τη παραπάνω απάντηση προέκυψαν οι παρακάτω κωδικοί : 

ΑΡΝΑΝΤΔΘ = Αρνητική αντίδραση διευθυντή 

ΔΘΟΞΥΚΑΤ =  Όξυνση  των καταστάσεων από τον διευθυντή 

ΕΛΕΠΔΘΜΘ = Έλλειψη επικοινωνίας με τους μαθητές 

ΕΛΕΠΔΘΓΝ = Έλλειψη επικοινωνίας με τους γονείς 

που εντάχθηκαν στην κατηγορία “Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες καταστάσεις 

με γονείς και μαθητές” και οι κωδικοί 

ΑΝΕΥΘΕΚΠ = Ανάληψη ρόλων και ευθυνών πέραν των καθηκόντων του 
εκπαιδευτικού 

ΚΜΑΡΝΕΠ = Καμία αρνητική επίδραση 

που εντάχθηκαν στην κατηγορία “Επίδραση αυτής της αντίδρασης”. Οι κατηγορίες 

αυτές είναι ενταγμένες στον 1ο θεματικό άξονα “Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του 

επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού”. 

Συνολικά, από τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις, 

δημιουργήθηκαν 161 κωδικοί οι οποίοι εντάχθηκαν σε 24 κατηγορίες. Οι 

κατηγορίες ομαδοποιήθηκαν σε 5 θεματικούς άξονες όπως αυτοί παρουσιάστηκαν 

στην προηγούμενη ενότητα. Οι ατομικοί πίνακες έκθεσης δεδομένων που 

προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων στην έρευνα παρατίθενται 

στο παράρτημα 2. 

 
 

4.3.5 Συμμετέχοντες 

Το υλικό της παρούσας έρευνας αντλήθηκε από συνεντεύξεις εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την χώρα. 

Καταβλήθηκε προσπάθεια, όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα, να 

έχουν διαφορετικό προφίλ, έτσι ώστε να είναι εφικτή στο μέτρο του δυνατού μια 

πιο ευρεία προσέγγιση του θέματος. Η επιλογή των εκπαιδευτικών έγινε έτσι ώστε 

να υπάρχει αντιπροσωπευτικό δείγμα τόσο από τη πρωτοβάθμια όσο και από την 

δευτεροβάθμια γυμνασιακή και ανώτερη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση. Οι 
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δεκαπέντε συμμετέχοντες, έντεκα γυναίκες και τέσσερις άντρες, προέρχονται από 

δώδεκα διαφορετικά σχολεία που βρίσκονται σε αστικές και ημιαστικές περιοχές 

της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της 

Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου. Πέντε συμμετέχοντες στην 

έρευνα είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δύο συμμετέχοντες 

εργάζονται σε γυμνάσιο, τρείς σε γενικό λύκειο και πέντε σε ΕΠΑΛ. Δεκατέσσερις 

από αυτούς είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και μια αναπληρώτρια. Όσον αφορά την 

εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, καλύπτει ένα εύρος από 10 

μέχρι και 28 έτη. Έξι από αυτούς, εκτός από τον βασικό τίτλο σπουδών ήταν κάτοχοι  

μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι τρείς 

εκπαιδευτικοί κατείχαν θέση ευθύνης στα σχολεία τους.  

Πιο συγκεκριμένα η πρώτη συμμετέχουσα είναι 45 ετών, έχει επαγγελματική 

προϋπηρεσία είκοσι έτη στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατέχει θέση ευθύνης 

τα τελευταία έξι χρόνια σε ημερήσιο ΕΠΑΛ που βρίσκεται σε αστική περιοχή. Ο 

βασικός τίτλος σπουδών με τον οποίο και διορίσθηκε μετά από ΑΣΕΠ είναι αυτός 

της Εκπαιδευτικού Μηχανολόγου Μηχανικού – ΑΣΠΑΙΤΕ και δεν κατέχει δεύτερο 

πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο.  

Η δεύτερη συμμετέχουσα είναι 53 ετών, δασκάλα με επαγγελματική 

προϋπηρεσία είκοσι οκτώ έτη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κατέχει θέση 

ευθύνης τα τελευταία δέκα χρόνια σε δημοτικό σχολείο αστικής περιοχής. Είναι 

κάτοχος δεύτερου πτυχίου και μεταπτυχιακού.  

Η τρίτη συμμετέχουσα είναι 50 ετών, έχει επαγγελματική προϋπηρεσία 

δεκαεπτά έτη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν κατέχει θέση ευθύνης και 

υπηρετεί σε γενικό λύκειο που βρίσκεται σε αστική περιοχή. Ο βασικός τίτλος 

σπουδών με τον οποίο διορίσθηκε μετά από ΑΣΕΠ είναι αυτός της Φιλολόγου ενώ 

κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο.  

Η τέταρτη συμμετέχουσα είναι 41 ετών, έχει επαγγελματική προϋπηρεσία 

δεκαεπτά έτη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δεν κατέχει θέση ευθύνης. 

Υπηρετεί σε δημοτικό σχολείο που βρίσκεται σε αστική περιοχή. Ο βασικός τίτλος 

σπουδών με τον οποίο και διορίσθηκε μετά από ΑΣΕΠ ήταν αυτός του Μηχανικού 

Πληροφορικής.  
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Η πέμπτη συμμετέχουσα είναι 40 ετών, έχει επαγγελματική προϋπηρεσία 

δεκαέξι έτη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν κατέχει θέση ευθύνης. 

Υπηρετεί σε γυμνάσιο που βρίσκεται σε αστική περιοχή και ο βασικός τίτλος 

σπουδών με τον οποίο και διορίσθηκε μετά από ΑΣΕΠ ήταν αυτός της Μηχανικού 

Πληροφορικής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου.  

Η έκτη συμμετέχουσα στην έρευνα είναι 46 ετών, έχει επαγγελματική 

προϋπηρεσία δεκαέξι έτη στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και δεν 

κατέχει θέση ευθύνης. Υπηρετεί σε ΕΠΑΛ που βρίσκεται σε ημιαστική περιοχή και ο 

βασικός τίτλος σπουδών με τον οποίο και διορίσθηκε μετά από ΑΣΕΠ ήταν αυτός 

της Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. 

Η έβδομη συμμετέχουσα είναι 52 ετών, μαθηματικός, με επαγγελματική 

προϋπηρεσία δεκατριών ετών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπηρετεί σε ΕΠΑΛ 

που βρίσκεται σε αστική περιοχή και δεν κατέχει θέση ευθύνης. 

Ο όγδοος συμμετέχων είναι 38 ετών, μαθηματικός, με επαγγελματική 

προϋπηρεσία δώδεκα ετών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς να κατέχει θέση 

ευθύνης. Υπηρετεί σε γυμνάσιο που βρίσκεται σε ημιαστική περιοχή και είναι 

κάτοχος μεταπτυχιακού.  

Η ένατη συμμετέχουσα είναι 32 ετών, δασκάλα, με επαγγελματική 

προϋπηρεσία δέκα ετών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως αναπληρώτρια. 

Υπηρετεί σε δημοτικό σχολείο που βρίσκεται σε ημιαστική περιοχή και δεν κατέχει 

άλλον τίτλο εκτός του βασικού πτυχίου. 

Ο δέκατος συμμετέχων είναι 45 ετών, έχει επαγγελματική προϋπηρεσία είκοσι 

έτη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς να κατέχει θέση ευθύνης. Υπηρετεί σε 

γενικό λύκειο που βρίσκεται σε ημιαστική περιοχή. Ο βασικός τίτλος σπουδών με 

τον οποίο και διορίσθηκε μετά από ΑΣΕΠ ήταν αυτός του Μηχανικού πληροφορικής 

και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού.  

Ο ενδέκατος συμμετέχων είναι 47 ετών, έχει επαγγελματική προϋπηρεσία 

δεκαεπτά έτη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατέχει θέση ευθύνης. Υπηρετεί 

σε γενικό λύκειο που βρίσκεται σε αστική περιοχή. Ο βασικός τίτλος σπουδών με 

τον οποίο και διορίσθηκε μετά από ΑΣΕΠ ήταν αυτός του Φιλολόγου και είναι 

κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου.  
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Ο δωδέκατος συμμετέχων είναι 44 ετών, έχει επαγγελματική προϋπηρεσία 

δεκαοκτώ έτη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς να κατέχει θέση ευθύνης. 

Υπηρετεί σε δημοτικό σχολείο που βρίσκεται σε αστική περιοχή. Ο βασικός τίτλος 

σπουδών με τον οποίο και διορίσθηκε μετά από ΑΣΕΠ ήταν αυτός του Μηχανικού 

πληροφορικής.  

Η δέκατη τρίτη συμμετέχουσα είναι 43 ετών, δασκάλα, με επαγγελματική 

προϋπηρεσία δεκαεννέα ετών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υπηρετεί σε 

δημοτικό σχολείο που βρίσκεται σε αστική περιοχή και δεν κατέχει άλλον τίτλο 

εκτός του βασικού πτυχίου. 

Η δέκατη τέταρτη συμμετέχουσα στην έρευνα είναι 46 ετών, έχει 

επαγγελματική προϋπηρεσία είκοσι έτη στην δευτεροβάθμια επαγγελματική 

εκπαίδευση και δεν κατέχει θέση ευθύνης. Υπηρετεί σε ΕΠΑΛ που βρίσκεται σε 

ημιαστική περιοχή και ο βασικός τίτλος σπουδών με τον οποίο και διορίσθηκε μετά 

από ΑΣΕΠ ήταν αυτός της Μηχανολόγου Μηχανικού. 

Τέλος η δέκατη πέμπτη συμμετέχουσα στην έρευνα είναι 46 ετών, έχει 

επαγγελματική προϋπηρεσία είκοσι έτη στην δευτεροβάθμια επαγγελματική 

εκπαίδευση και δεν κατέχει θέση ευθύνης. Υπηρετεί σε ΕΠΑΛ που βρίσκεται σε 

ημιαστική περιοχή και ο βασικός τίτλος σπουδών με τον οποίο και διορίσθηκε μετά 

από ΑΣΕΠ ήταν αυτός της Μηχανολόγου Μηχανικού. 

Η επιλογή των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών έγινε γιατί τόσο ηλικιακά όσο 

και από πλευράς προϋπηρεσίας, καλύπτουν σχεδόν όλο το εύρος των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα.  
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Κεφάλαιο 5ο. Αποτελέσματα 

5.1 Αποτελέσματα έρευνας 

Στις υποενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας ανά θεματικό άξονα. 

 

5.1.1 Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  
ΕΝΗΜΕΚΠ = Ενημέρωση εκπαιδευτικών 
για όλα τα θέματα 
ΠΕΡΑΝΕΚΑΠ = Περιορισμένη άνεση 
έκφρασης απόψεων 

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 

 
ΔΥΝΕΠΑΠΟ = Δυνατότητα επιρροής των 
αποφάσεων 
ΑΚΑΠΟΨΟΛ = Διευθυντής δεκτικός σε 
όλες τις απόψεις 
ΠΛΕΛΤΑΞ = Πλήρης έλεγχος της τάξης 
ΜΕΡΔΥΝΕΠ = Μερική δυνατότητα επιρ-
ροής των αποφάσεων 
ΚΑΜΔΥΝΕΠ = Καμία δυνατότητα επιρροής 
των αποφάσεων  
ΑΠΟΥΣΥΝΕΚ = Απουσία συνεννόησης των 
εκπαιδευτικών του συλλόγου 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΣΥΛΗΨΑΠ = Συλλογική λήψη αποφάσεων 
ΑΠΔΘΚΑΘΕ = Απόφαση από διευθυντή σε 
καθημερινά θέματα 
ΠΣΥΛΗΨΑΠ = Περιορισμένη συλλογική 
λήψη αποφάσεων 
ΣΥΝΕΔΑΔΙ = Αδιέξοδες συνεδριάσεις του 
συλλόγου των διδασκόντων 
ΔΘΛΗΨΑΠ = Λήψη των αποφάσεων από-
κλειστικά από τον διευθυντή 
ΕΠΑΠΟΡΕΚΠ = Επιβολή αποφάσεων από 
ορισμένους εκπαιδευτικούς 
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4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 
καταστάσεις με γονείς και μαθητές 

ΘΕΤΑΝΤΔΘ = Θετική αντίδραση διευθυντή 
ΣΥΖΠΡΟΒ = Συζήτηση του προβλήματος με 
τους εμπλεκόμενους 
ΠΡΟΣΕΚΠ = Προστασία του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΕΝΗΜΕΚΠ = Ενημέρωση των εκπαι-
δευτικών για το θέμα 
ΑΡΝΑΝΤΔΘ = Αρνητική αντίδραση διευθυ-
ντή 
ΔΘΟΞΥΚΑΤ = Όξυνση  των καταστάσεων 
από τον διευθυντή 
ΕΛΕΠΔΘΜΘ = Έλλειψη επικοινωνίας με 
τους μαθητές 
ΕΛΕΠΔΘΓΝ = Έλλειψη επικοινωνίας με 
τους γονείς 
ΠΡΕΜΠΔΘ = Προσωπική εμπλοκή στις 
καταστάσεις 
ΕΝΑΝΤΣΥΜ = Ενέργειες του διευθυντή 
αντίθετες προς το συμφέρον του σχολείου 

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΕΝΙΣΧΕΚΠ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού 
ΑΙΣΘΑΣΕΚ = Αίσθημα εμπιστοσύνης και 
ασφάλειας από τους χειρισμούς του 
διευθυντή  
ΑΙΣΘΔΙΚΕΚ = Αίσθημα δικαίωσης του 
εκπαιδευτικού 
ΑΙΣΘΣΥΝΥΠ = Αίσθημα συνυπευθυνότητας 
στη λήψη αποφάσεων 
ΚΜΑΡΝΕΠ = Καμία αρνητική επίδραση 
ΑΙΣΘΝΤΡΕΚ = Αίσθημα απογοήτευσης και 
ντροπής για την αντίδραση του διευθυντή 
ΑΝΕΥΘΕΚΠ = Ανάληψη ρόλων και ευθυ-
νών πέραν των καθηκόντων του εκπαι-
δευτικού 
ΠΡΟΒΕΚΠ = Προβληματισμός εκπαιδευτι-
κού 

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΕΛΕΜΠΣΕΒ = Έλλειψη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού 

ΑΦΚΟΝΕΚΔΘ = Αφορμές για κόντρα 
μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντή 
ΑΦΚΟΝΕΚΜΘ = Αφορμές για κόντρα 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 
ΠΑΡΕΚΠΔΘ = Παραγκωνισμός του εκπαι-
δευτικού από τον διευθυντή 
ΥΠΕΜΠΣΕΒ = Ύπαρξη εμπιστοσύνης και 
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σεβασμού από τον διευθυντή 
ΑΠΜΠΕΚΠ = Προσβολή και μείωση προ-
σωπικότητας του εκπαιδευτικού 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΕΧΘΣΧΟΚΛ = Εχθρικό σχολικό κλίμα 
ΠΕΡΔΕΣΕΡΓ = Περιορισμός δέσμευσης στην 
εργασία 
ΕΝΔΕΣΕΡΓ = Ενίσχυση της δέσμευσης στην 
εργασία 
ΕΝΑΠΟΤΕΚ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού 
ΣΤΗΡΨΥΧ = Στήριξη από ψυχολόγο 
ΕΛΕΜΠΕΚΔΘ = Έλλειψη εμπιστοσύνης του 
εκπαιδευτικού προς τον διευθυντή 
ΑΠΟΜΕΚΠ = Απομόνωση από τον υπό-
λοιπο σύλλογο 
ΜΗΚΟΙΝΖΗ = Μη κοινοποίηση του ζητήμα-
τος στους άλλους 

 
Έκφραση απόψεων σε θέματα που αφορούν το σχολείο  

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στη έρευνα (14), δήλωσαν πως έχουν την άνεση 

να εκφράζουν τις απόψεις τους σε θέματα που αφορούν το σχολείο στο οποίο 

εργάζονται.  

“Ναι. Ο διευθυντής είναι πολύ ήρεμος και δημοκρατικός και όταν γίνεται συνεδρίαση 

του συλλόγου διδασκόντων ακούει με προσοχή όλες τις απόψεις και εκφράζεται πάντα με 

επιχειρήματα.”, Εκπ13 

 

“Μπορώ να εκφράσω τις απόψεις μου σε θέματα που αφορούν το σχολείο τόσο μέσα στο 

σύλλογο όπου το κλίμα είναι δημοκρατικό τόσο και προσωπικά στον διευθυντή.”, Εκπ7 

 

“Μπορώ να εκφράσω ελεύθερα τις απόψεις μου σε θέματα που αφορούν το σχολείο. 

Όσο βέβαια μου το επιτρέπει ο ρόλος μου. Εξαρτάται και το θέμα. Εννοώ ανάλογα το 

πόσο ευαίσθητο ή λεπτό είναι το θέμα. Πάντως δε με εμποδίζει κάποιος.”, Εκπ5 

Δύο από αυτούς μάλιστα επεσήμαναν, ότι ο διευθυντής του σχολείου, τους 

ενημερώνει για όλα τα θέματα. Μια εκπαιδευτικός περιγράφει χαρακτηριστικά: 

“Ναι. Γενικά ο διευθυντής μας, έχει την τάση να μας ενημερώνει για όλα και να ζητά την 

άποψή μας και ως σύλλογο, αλλά πολλές φορές σε θέματα που αφορούν τάξεις 

συγκεκριμένα ή τμήματα συγκεκριμένα, ζητά τη γνώμη των καθηγητών οι οποίοι 

διδάσκουν σε αυτό το τμήμα. Οπότε μπορούμε άνετα να εκφράσουμε τη γνώμη μας σε 

οτιδήποτε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα”, Εκπ1 

Μόνο ένας εκπαιδευτικός ανέφερε ότι δεν αισθάνεται πάντα άνεση έκφρασης των 

απόψεων του πάνω σε  θέματα που αφορούν το σχολείο λέγοντας: 
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“Δυστυχώς δεν μπορώ να εκφράσω πάντα την άποψη μου πάνω σε θέματα που αφορούν 

το σχολείου και σε αυτό τον χώρο εργασίας επικρατεί η αρχαιότητα του υπαλλήλου η 

ιεραρχία η παρερμηνεία των προθέσεων καμιά φορά”, Εκπ6 

 
Επιρροή σημαντικών αποφάσεων για το σχολείο και την τάξη  

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (14), δήλωσαν ότι έχουν 

πλήρη ή μερική δυνατότητα επιρροής των σημαντικών αποφάσεων που 

λαμβάνονται για το σχολείο τους. Οκτώ από αυτούς αισθάνονται ότι μπορούν να 

επηρεάσουν πλήρως τη λήψη σημαντικών αποφάσεων και έξι ότι μπορούν να 

επηρεάσουν εν μέρει την λήψη τέτοιων αποφάσεων.  

“Αν δεν συμπίπτει  μερικές φορές η άποψή μου με του διευθυντή και ίσως η δική του 

είναι όντως καλύτερη τότε λαμβάνει τη δική του απόφαση. Προσπαθούμε μαζί να 

αναλύσουμε το πρόβλημα και τέλος παίρνουμε μια κοινή απόφαση. Γίνεται συζήτηση 

πάνω σε όλα τα θέματα.”, Εκπ14 

Επτά από τους δεκατέσσερις εκπαιδευτικούς ανέφεραν ότι ο διευθυντής τους 

ακούει όλες τις απόψεις. Μια συμμετέχουσα αναφέρει χαρακτηριστικά: 

“Όσον αφορά τις σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται για το σχολείο, αυτές 

παίρνονται πάντοτε συλλογικά από το σύνολο του συλλόγου και όλες οι απόψεις 

λαμβάνονται υπόψη. Όσον αφορά το τμήμα μου είμαι η κατεξοχήν υπεύθυνη για όλες τις 

αποφάσεις και έπειτα από συζήτηση με τον διευθυντή καταλήγουμε σε σημαντικές 

αποφάσεις”, Εκπ9 

Επίσης σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί (7) δήλωσαν, πως έχουν τον πλήρη έλεγχο της 

τάξης τους. Μια εκπαιδευτικός συγκεκριμένα περιγράφει: 

“…..με τη διεύθυνση, συζητάμε θέματα που προκύπτουν και θεωρώ ότι οι απόψεις μου 

εισακούονται. Ειδικά για την τάξη μου, θεωρώ ότι έχω τον πλήρη έλεγχο και είμαι αυτή 

που αποφασίζω σχεδόν για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν.”, Εκπ2 

Μόνο ένας εκπαιδευτικός, ανέφερε πως δεν έχει καμιά δυνατότητα επιρροής των 

σημαντικών αποφάσεων που λαμβάνονται στο σχολείο που εργάζεται, λέγοντας 

παράλληλα πως υπάρχει πλήρης απουσία συνεννόησης μεταξύ των εκπαιδευτικών 

του συλλόγου. 

“…. έχουμε ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα στο σύλλογο διδασκόντων το οποίο 

υποδαυλίζεται από την ίδια την διευθύντρια, είναι χωρισμένος ο σύλλογος σε δύο ομάδες 

και για αυτό το λόγο οι συνεδριάσεις πολλές φορές καταλήγουν σε αδιέξοδο”, Εκπ4 

 
Λήψη αποφάσεων  

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (12) στην έρευνα, δήλωσε πως οι 

αποφάσεις στον χώρο του σχολείου τους λαμβάνονται συλλογικά. Οι δυο από 

αυτούς δήλωσαν επίσης πως οι αποφάσεις για καθημερινά θέματα ρουτίνας 

λαμβάνονται αποκλειστικά από τον διευθυντή.  
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“Πάντα συλλογικά. Οι καθημερινές λεπτομέρειες λύνονται λίγο στο πόδι πάρα πολύ 

γρήγορα .Οι σοβαρές αποφάσεις λαμβάνονται πάντα από τον σύλλογο.”, Εκπ12 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί (2) ανέφεραν, ότι στο σχολείο τους η συλλογική λήψη 

αποφάσεων είναι σχετικά περιορισμένη και ένας από αυτούς, δήλωσε ότι οι 

αποφάσεις στο σχολείο του επιβάλλονται από συγκεκριμένη μερίδα εκπαιδευτικών. 

“….άλλες φορές ήταν απόφαση των συναδέλφων που «έκαναν» τον Διευθυντή και 

λέγοντας έκαναν υπήρχαν άτομα που δρούσαν πίσω από τον Διευθυντή ανεξέλεγκτα και 

επέβαλλαν την άποψή τους με το έτσι θέλω, άλλες φορές μας γνωστοποιούσαν τις 

αποφάσεις αυτές, άλλες πάλι ούτε που γνωρίζαμε για τις αποφάσεις αυτές”, Εκπ6 

Τέλος, σε μια μόνο περίπτωση, συμμετέχων στην έρευνα δήλωσε πως οι αποφάσεις 

λαμβάνονται απευθείας από τον διευθυντή, γιατί οι συνεδριάσεις του συλλόγου 

των διδασκόντων καταλήγουν σε αδιέξοδο. 

“….δίνεται η αίσθηση της συλλογικότητας, γίνονται συνεδριάσεις, δεν αποφασίζει ο 

διευθυντής χωρίς να ρωτήσει, όμως δεν γίνεται το κλασικό «ας αποφασίζουμε όλοι 

μαζί», δεν καταλήγει μια απόφαση. Στο τέλος η διευθύντρια πολλές φορές 

αποφασίζει….”, Εκπ4 

 
Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες καταστάσεις με γονείς και μαθητές 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο ζήτημα είτε 

ως άμεσα εμπλεκόμενοι σε καταστάσεις με γονείς και μαθητές, είτε ως 

παρατηρητές σε καταστάσεις στις οποίες εμπλέκονταν άλλοι καθηγητές του 

συλλόγου. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (9) χαρακτήρισαν, την αντίδραση του 

διευθυντή τους σε δύσκολες καταστάσεις με γονείς και μαθητές θετική. 

“….επεμβαίνει με τον καλύτερο τρόπο θα έλεγα. Θυμάμαι κάποιο περιστατικό όπου 

μητέρα φώναζε σε ένα συνάδελφο για το βαθμό που έβαλε στον γιο της στο τετράμηνο. 

Παρενέβη άμεσα ο διευθυντής καλώντας τη μητέρα στο γραφείο βέβαια, όχι μπροστά σε 

όλο τον κόσμο με τον καθηγητή, φέρνοντας ο καθηγητής τα διαγωνίσματα που είχε 

γράψει το παιδί της και της απέδειξε ότι ο βαθμός που έβαλε ο συγκεκριμένος 

συνάδελφος στο γιο της ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να βάλει.”, Εκπ1 

 

“….ήξερε να χειριστεί τα θέματα και δεν ήρθε σε ρήξη με κανέναν γονέα. Πάντα με 

τρόπο και πειθώ προσπαθούσε να εξηγήσει τα τεκταινόμενα και να λύσει τα θέματα.”, 

Εκπ12 

Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί της έρευνας (7), είπαν πως ο διευθυντής συζητά το 

πρόβλημα με τους εμπλεκομένους. 

“Θα έλεγα πως ο διευθυντής μου τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζει τόσο τους γονείς 

όσο και τους μαθητές με ήπιο τρόπο προσπαθεί μέσα από το διάλογο να επικοινωνήσει 

μαζί τους. Προσπαθεί τέλος πάντων να είναι διαλλακτικός όσο του το επιτρέπουν οι 

περιστάσεις.”, Εκπ5 
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Αρκετοί από τους συμμετέχοντες (3) ανέφεραν, ότι ο διευθυντής ενημερώνει για το 

θέμα τον σύλλογο των διδασκόντων.  

“…. στη συνέχεια, γίνεται μια ενημέρωση στο σύλλογο των δασκάλων, ώστε να είναι 

ενήμεροι για ότι συμβαίνει ή μόνο στον εκπαιδευτικό της τάξης αν πρέπει να υπάρχει 

εχεμύθεια”, Εκπ2 

Περίπου το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων (4), δήλωσαν επί πλέον πως ο 

διευθυντής προστατεύει τον εκπαιδευτικό απέναντι σε γονείς και μαθητές.  

“Στέκεται στον εκπαιδευτικό, σε οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση, δεν παίρνει αποφάσεις 

άμεσα, έτσι ώστε να αρχίσει να είναι κατά του ενός ή υπέρ του άλλου, εκτιμά την 

κατάσταση, ποτέ δεν εκθέτει τον εκπαιδευτικό απέναντι στο γονέα ή στο μαθητή, ακόμη 

και αν έχει άδικο και φυσικά χειρίζεται όσο το δυνατόν πιο ήρεμα όλες αυτές τις 

καταστάσεις. Πάντα στο πλευρό του εκπαιδευτικού.”, Εκπ1 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί (4), χαρακτήρισαν την αντίδραση του διευθυντή τους  

αρνητική, σημειώνοντας παράλληλα οι τρείς από αυτούς, πως ο διευθυντής αντί να 

αμβλύνει, οξύνει τις καταστάσεις και δυο από αυτούς, πως ο διευθυντής δεν έχει 

καμία επαφή με τους γονείς και τους μαθητές.  

“Θα έλεγα πως η διευθύντρια μου αντιδράει με υπερβολικό τρόπο σε σημείο που αντί να 

αμβλύνει καταστάσεις, τις οξύνει. Θεωρώ ότι έχει χάσει την επικοινωνία με τους γονείς, 

σε σημείο που οι γονείς για σημαντικά, για αυτούς, θέματα στρέφονται σε μας τους 

καθηγητές”, Εκπ8 

Τέλος ένας εκπαιδευτικός σημείωσε πως ο διευθυντής του σχολείου του, 

εμπλέκεται προσωπικά σε καταστάσεις και δεν δρα με γνώμονα το συμφέρον του 

σχολείου.  

“Υπήρξαν στιγμές που ο Διευθυντής αντέδρασε χωρίς ψυχραιμία και ίσως λίγο εριστικά 

και αυτό με επηρέασε αναλογιζόμενος τι θα έκανα εγώ στη θέση του……… για να κάνω 

εγώ πίσω και να ακούσω τον συνομιλητή μου,….. να μην εμπλακώ προσωπικά – 

συναισθηματικά ………και …… να δράσω με γνώμονα πάντα το καλό του σχολείου που 

δεν είναι άλλο από τους καθηγητές και τους μαθητές του”, Εκπ11 

 
Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

Τα δυο τρίτα των εκπαιδευτικών (6) από αυτούς που χαρακτήρισαν την 

αντίδραση του διευθυντή τους ως θετική (9), δήλωσαν πως αυτή η αντίδραση, τους 

έδωσε ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας.  

“….απόλυτα ψύχραιμος και φυσικά εμπνέει μία απόλυτη εμπιστοσύνη και μία σιγουριά 

και μία ασφάλεια ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση, η επίλυση του προβλήματος είναι υπέρ 

του εκπαιδευτικού και για το καλό του μαθητή, χωρίς να θίγει τους γονείς”, Εκπ14 

Επίσης οι περισσότεροι από αυτούς (6), που χαρακτήρισαν την αντίδραση του 

διευθυντή τους ως θετική (9), ανέφεραν πως αυτό ενίσχυσε την 
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αποτελεσματικότητα τους στο έργο τους. Μια εκπαιδευτικός περιγράφει 

χαρακτηριστικά: 

“Ο διευθυντής αντέδρασε με ευελιξία χωρίς να προσβάλλει κανένα από τους δύο και 

διατηρώντας τις ισορροπίες. Προσωπικά ένοιωσα δικαιωμένη, καθόλου θιγμένη έτσι 

ώστε να μπορώ να «σταθώ» ξανά στην τάξη”, Εκπ7 

Από τους συμμετέχοντες που χαρακτήρισαν αρνητική την αντίδραση του διευθυντή 

τους (4), δυο δήλωσαν πως αυτή δεν είχε καμία αρνητική επίδραση σε αυτούς.  

“Τώρα πως με επηρέασε εμένα στη δουλειά μου, όχι ιδιαίτερα δεν θα έλεγα ότι είχε 

κάποια επίπτωση….”, Εκπ12 

Αντίθετα δυο εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως από την αντίδραση του διευθυντή 

αισθάνθηκαν απογοήτευση και ντροπή.  

“Έχω βρεθεί σε καταστάσεις με γονείς και μαθητές που ο Διευθυντής έχει αντιδράσει 

πολύ άσχημα και λέγοντας άσχημα να έχει υπάρξει ξυλοδαρμός και βωμολοχίες εκεί 

ντράπηκα που αυτός ο άνθρωπος ήταν συνάδελφος”, Εκπ6  

Τέλος δυο συμμετέχοντες ανέφεραν πως η αντίδραση του διευθυντή, τους έκανε να 

αναλάβουν οι ίδιοι ρόλους και ευθύνες πέραν των καθηκόντων τους. Ένας 

συμμετέχων είπε: 

“….οι γονείς για σημαντικά, για αυτούς, θέματα στρέφονται σε μας τους καθηγητές και 

ιδιαίτερα σε δυο, τρείς που ξέρουν ότι μπορούμε να την επηρεάσουμε…….., μετά από 

κάθε σοβαρό  περιστατικό ξέρω ότι οι γονείς θα με απασχολήσουν για το συγκεκριμένο 

θέμα, αφού πρώτα με έχει ενημερώσει η διευθύντρια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με 

τους μαθητές. Δεν ήταν λίγες οι φορές που έχω πάρει το ρόλο του πυροσβέστη”, Εκπ8 

 
Εμπιστοσύνη και σεβασμός από τον διευθυντή  

Περίπου οι μισοί εκπαιδευτικοί (7), που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν 

πως δεν έχουν αισθανθεί μέχρι στιγμής έλλειψη εμπιστοσύνης και σεβασμού από 

την πλευρά του διευθυντή προς το πρόσωπο τους.  

“Δεν αισθάνθηκα ποτέ έλλειψη εμπιστοσύνης ή σεβασμού από την πλευρά του διευθυντή 

αντίθετα θεωρώ ότι με σέβεται και εκτιμά τη δουλειά μου στο σχολείο….”, Εκπ7 

 

“Δεν υπήρξε καμία στιγμή που να αισθανθώ έλλειψη εμπιστοσύνης και σεβασμού από 

την πλευρά του διευθυντή. Έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία. Ότι κι αν θελήσω θα με 

ακούσει.”, Εκπ9 

Αντίθετα οι άλλοι μισοί (8), ανέφεραν πως έχουν έρθει αντιμέτωποι με καταστάσεις 

έλλειψης εμπιστοσύνης και σεβασμού από την πλευρά του διευθυντή. Οι πέντε από 

αυτούς δήλωσαν επιπλέον πως ήρθαν αντιμέτωποι με καταστάσεις από τις οποίες 

αισθάνθηκαν προσβολή και μείωση της προσωπικότητας τους. Μια συμμετέχουσα 

περιγράφει: 
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“Στο πρώτο σχολείο είχα ιδιαίτερα προβλήματα στην αρχή της χρονιάς κατά την 

κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος. Της είχα εξηγήσει τα ιδιαίτερα θέματα που έχω 

με τα οικογενειακά μου, διότι έχω ένα μωρό παιδί και χρειαζόμουν το πρωί να μπορώ να 

πηγαίνω πιο αργά στο σχολείο όσο γίνεται. Δεν σεβάστηκε αυτήν την επιθυμία μου, 

διαμαρτυρήθηκα, δεν έδειχνε να καταλαβαίνει το πρόβλημα μου και αυτό κλόνισε πάρα 

πολύ τις σχέσεις μας. Στο επόμενο σύλλογο που έγινε με άδειασε τελείως. Με εξέθεσε με 

τρόπο που με έκανε να αισθανθώ πολύ άσχημα εκείνη την ημέρα και από τότε δεν της 

έχω εμπιστοσύνη”, Εκπ4 

 

“Υπήρξε διευθυντή ο οποίος δεν έδειχνε εμπιστοσύνη στο έργο το δικό μου ή στο έργο  

των συναδέλφων και πάντοτε έκρινε με τα χειρότερα λόγια, υποβιβάζοντας εμένα, το 

μάθημα μου και την ειδικότητα μου.”, Εκπ15 

 

“Σε ορισμένες περιστάσεις η συμπεριφορά του απέναντι σε συναδέλφους ήταν 

απαξιωτική, με χαρακτηρισμούς που μείωναν την προσωπικότητά τους. Εγώ προσωπικά 

έχω τύχει ανάλογης συμπεριφοράς, η οποία με στιγμάτισε ψυχολογικά”, Εκπ3 

Το ένα πέμπτο των εκπαιδευτικών (3), αισθάνθηκαν παραγκωνισμό από την πλευρά 

του διευθυντή,  ενώ δυο συμμετέχοντες που ανέφεραν έλλειψη εμπιστοσύνης και 

σεβασμού, δήλωσαν επί πλέον πως ο διευθυντής του σχολείου με την συμπεριφορά 

του έδινε συνεχώς αφορμές για κόντρες μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντή και 

μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Μια εκπαιδευτικός θυμάται από το παρελθόν 

τα εξής: 

“Θυμάμαι πριν πάρα πολύ καιρό, στην αρχή βέβαια της επαγγελματικής μου 

σταδιοδρομίας, είχα στο σχολείο έναν διευθυντή ο οποίος έμπαινε σε τάξεις χωρίς να 

χτυπήσει την πόρτα, σε πρόσβαλε μπροστά στους μαθητές, γιατί υπέθετε ότι δεν γινόταν 

σωστά η δουλειά, ακόμη έκανε παρατηρήσεις στους μαθητές σαν να μην σε έβλεπε μέσα 

στο χώρο και φυσικά πάντα έδινε μία αφορμή για κόντρα μεταξύ εκπαιδευτικού και 

διευθυντή, κόντρα μεταξύ μαθητών και καθηγητών”, Εκπ1 

 
Επίδραση της συμπεριφοράς στον εκπαιδευτικό 

Οι συμμετέχοντες, που είχαν δηλώσει, ότι δεν έχουν αισθανθεί ποτέ έλλειψη 

εμπιστοσύνης και σεβασμού από τον διευθυντή τους (7), στο σύνολο τους 

ανέφεραν πως αυτό επιδρά πάνω τους πολύ θετικά ενισχύοντας σημαντικά την 

δέσμευση τους προς το σχολείο, αλλά και την εκπαιδευτική τους 

αποτελεσματικότητα με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάθεση για καλύτερα 

αποτελέσματα στην τάξη: 

“Έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία. Ότι κι αν θελήσω θα με ακούσει. Αυτή η 

αντιμετώπιση, μου δίνει διάθεση να συνεχίσω να προσπαθώ περισσότερο”, Εκπ9 

 

“….αυτό επιδρά με πολύ θετικό τρόπο σε μένα. Με κάνει να αισθάνομαι συνυπεύθυνη 

και να προσπαθώ να ανταποδώσω με περισσότερη διάθεση προς τους μαθητές.”, Εκπ7 
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Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες (8), που δήλωσαν έλλειψη εμπιστοσύνης και 

σεβασμού από την πλευρά του διευθυντή, περιγράφουν τις επιδράσεις αυτών των 

συμπεριφορών με διάφορους τρόπους. Τρείς από αυτούς δήλωσαν πως αυτό 

επηρέασε πολύ σημαντικά την εργασιακή τους διάθεση και δέσμευση.  

“….δεν ήθελα να πάω στην δουλειά μου και όσο ήμουν στο σχολείο έψαχνα δικαιολογίες 

για να είμαι στο ποιο απομακρυσμένο  εργαστήριο και γενικά απομονώθηκα από τον 

υπόλοιπο σύλλογο …. τότε προσπαθείς να ολοκληρώσεις τις υποχρεώσεις σου και να 

εξαφανιστείς….”,  Εκπ6 

Αρκετοί από αυτούς (3), αισθάνονταν στο σχολείο που εργάζονταν, εχθρικό κλίμα.  

“Δημιουργούσε ένα πολύ εχθρικό κλίμα, μία άσχημη κατάσταση, σε σημείο που να μη 

θέλεις να πας στη δουλειά σου. Καθόλου ευχάριστο σχολικό κλίμα”, Εκπ1 

Δύο από αυτούς έδειξαν από την πλευρά τους, αντίστοιχη έλλειψη εμπιστοσύνης 

και σεβασμού προς το πρόσωπο του διευθυντή. Ένας εκπαιδευτικός λέει 

χαρακτηριστικά: 

“Υπήρξαν πράγματι στιγμές που ένιωσα ότι δεν είχα την εμπιστοσύνη από τον Διευθυντή 

μου αλλά να πω ότι και εγώ του έδειξα ότι δεν είχε τη δική μου. Αυτό δημιούργησε τριβές 

και προστριβές”, Εκπ11 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί χαρακτηριστικά πως μια εκπαιδευτικός που δήλωσε 

προσβολή και μείωση της προσωπικότητας της, ανέφερε πως για να διαχειριστεί 

την κατάσταση ζήτησε στήριξη από ψυχολόγο. 

“Εγώ προσωπικά έχω τύχει ανάλογης συμπεριφοράς, η οποία με στιγμάτισε ψυχολογικά 

με αποτέλεσμα να απευθυνθώ ακόμη και σε ψυχολόγο προκειμένου να διαχειριστώ την 

κατάσταση”, Εκπ3 

 
 

5.1.2 Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των 

προσπαθειών στην αυτό-αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
8. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού με κάλυψη εξόδων, χώρων 
και υλικών 
ΑΝΑΓΕΚΠ = Αναγνώριση των προσπαθειών 
του εκπαιδευτικού 
ΜΕΡΣΤΕΚΠ = Μερική στήριξη των προσπα-
θειών του εκπαιδευτικού 
ΕΝΘΠΡΟΕΚΠ = Ενθάρρυνση του εκπαι-
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δευτικού 
 

9. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 
αναγνώρισης 

 
ΕΛΕΜΠΕΚΠ = Έλλειψη εμπιστοσύνης στις 
δυνατότητες των εκπαιδευτικών 

ΕΛΣΤΗΡΔΘ = Έλλειψη στήριξης από τον 
διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 
ΕΛΑΝΑΓΔΘ = Έλλειψη αναγνώρισης από 
τον διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 
ΠΕΡΕΛΣΤΗΡ = Περιστασιακή έλλειψη 
στήριξης από τον διευθυντή 
ΔΗΜΕΜΠΔΘ = Δημιουργία εμποδίων από 
τον διευθυντή 
ΑΛΣΥΜΠΔΘ = Αλλοπρόσαλλη συμπεριφο-
ρά από τον διευθυντή 
ΚΑΜΕΛΣΤΗΡ = Καμία έλλειψη στήριξης 
από τον διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 
ΕΛΣΤΔΙΕΚΠ = Έλλειψη στήριξης από τον 
διευθυντή σε διένεξη μεταξύ εκπαι-
δευτικών 

 
10. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΑΡΝΣΥΜΕΚΠ = Άρνηση συμμετοχής του 
εκπαιδευτικού σε οτιδήποτε 
ΚΑΜΕΠΔΕΣ = Καμία επιρροή στη δέσμευ-
ση του εκπαιδευτικού 
ΚΑΜΕΠΑΠ = Καμία επιρροή στην αυτό-
αποτελεσματικότητα 
ΘΕΤΕΠΔΕΣΜ = Θετική επιρροή στη δέ-
σμευση 
ΘΕΤΕΠΑΠΟ = Θετική επιρροή στην αποτε-
λεσματικότητα  
ΕΝΙΠΡΟΕΚΠ = Ενίσχυση των προσπαθειών 
και της υπευθυνότητας του εκπαιδευτικού 

 
Η σημασία της στήριξης και της αναγνώρισης 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (9), δήλωσαν ότι αντιλαμβάνονται την 

στήριξη από τον διευθυντή τους, ως στήριξη όλων των δράσεων και των 

πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν στο χώρο του σχολείου. 

“Προσωπικά μου αρκεί να έχω τα υλικά χωρίς να παρακαλέσω για να κάνω το μάθημα 

μου ή μια δραστηριότητα ή ακόμα την έγκριση μιας εκδήλωσης.”, Εκπ6 

 

“Ότι του ζητήσω και όσο περνάει από το χέρι του θα προσπαθήσει να με βοηθήσει να το 

κάνω.”, Εκπ5 

Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς (8), είπαν ότι αντιλαμβάνονται τη 

στήριξη από τον διευθυντή, ως υποστήριξη απέναντι σε γονείς και μαθητές. 
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“Επίσης, να είναι υποστηρικτικός, όταν προκύψει κάποιο θέμα με τους γονείς και να 

θέτει όρια στη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς.”, Εκπ2 

 

“….τον στηρίζει και δεν τον αφήνει έκθετο, βορά στις διαθέσεις γονιών και 

μαθητών….”, Εκπ3 

 

“….να μην αδειάζει έναν εκπαιδευτικό μπροστά σε γονείς.”, Εκπ4 

 

“Κοντολογίς, αυτό σημαίνει ότι την στήριξη από τον Διευθυντή την αντιλαμβάνομαι σαν 

μια έμπρακτη διαδικασία της καθημερινότητας και όχι σαν ένα «άδειασμα» την κρίσιμη 

στιγμή, εάν κάτι πάει στραβά.”, Εκπ11 

Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες (6), ανέφεραν πως γι’ αυτούς στήριξη είναι η 

καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας από τον διευθυντή στο χώρο 

του σχολείου. 

“Θεωρώ πως η στήριξη και η αναγνώριση από έναν διευθυντή εκφράζεται μέσω της 

εμπιστοσύνης και του σεβασμού που επιδεικνύει στο πρόσωπο των εκπαιδευτικών.”, 

Εκπ9 

 

“….να καλλιεργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας….”, Εκπ2 

Το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών (5), περιέγραψε ως στήριξη, το σεβασμό από την 

πλευρά του διευθυντή, των απόψεων του. 

“Καταρχήν, πάντα ακούει όταν έχω να του πω κάτι. Είτε αφορά το μάθημα, είτε τους 

μαθητές ή ακόμα διαδικαστικά και λειτουργικά θέματα του σχολείου. Ρωτάει την άποψη 

μου.”, Εκπ5 

 

“Θα ήθελα κατ’ αρχήν ο διευθυντής να ακούει αυτά που έχει να πει ο εκπαιδευτικός και 

από εκεί και πέρα με επιχειρήματα να απαντάει.”, Εκπ4 

Αρκετοί επίσης εκπαιδευτικοί (5), ανέφεραν ως στήριξη από τον διευθυντή, την 

έκφραση εμπιστοσύνης στις αξίες και στις ικανότητες του εκπαιδευτικού. 

“….να τονίσει την προσπάθεια που καταβάλει ο κάθε εκπαιδευτικός για τους μαθητές 

του.”, Εκπ13 

 

“Θα πρέπει να είναι σίγουρος βέβαια για αυτόν, δηλαδή για τον καθηγητή του, αλλά σε 

κάθε περίπτωση να γνωρίζει πως δουλεύει ο καθένας και ανάλογα να τον κρίνει….”, 

Εκπ15 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί (3), ανέφεραν ότι αντιλαμβάνονται ως στήριξη, την 

αμερόληπτη και δίκαιη στάση του διευθυντή προς το πρόσωπο τους. 

“….είναι ακριβοδίκαιος και δεν μεροληπτεί σε βάρος κάποιου με βάση τις προσωπικές 

του συμπάθειες ή αντιπάθειες.”, Εκπ3 

Ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων (3), τόνισε επίσης ότι η αποφυγή δημιουργίας 

εμποδίων στις δράσεις που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από τον διευθυντή 

αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο στήριξης. 
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“Στήριξη, δηλαδή να μη δημιουργεί εμπόδια σε καινοτόμες δράσεις και στα 

αυτονόητα….”, Εκπ10 

Ορισμένοι συμμετέχοντες (2), ανέφεραν ως στήριξη του διευθυντή, την αποφυγή 

παρέμβασης του, σε θέματα που αφορούν το έργο του εκπαιδευτικού μέσα στην 

αίθουσα διδασκαλίας. Ένας από αυτούς περιγράφει: 

“Να οριοθετεί τη θέση του έξω από την τάξη μου, δηλαδή να μην εμπλέκεται σε θέματα 

τάξης….”, Εκπ4 

Ως προς την αναγνώριση, σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (6), ανέφεραν ότι θα 

ήθελαν να γίνεται με αναφορά από τον διευθυντή προς γονείς, μαθητές και 

εκπαιδευτικούς ως ένδειξη αναγνώρισης των προσπαθειών τους. 

“Όσον αφορά την αναγνώριση την αισθάνομαι από τον ίδιο αλλά δε νομίζω ότι μπορεί 

να κάνει κάτι περισσότερο για να με επιβραβεύσει κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί ίσως 

κάποιες φορές να το αναφέρει στο σύλλογο για κάποιες ενέργειες που έκανα και αφορούν 

το σχολείο. Μέχρι εκεί.”, Εκπ5 

“…. αναγνωρίζει το έργο των εκπαιδευτικών, εκφράζει το «ευχαριστώ» του στους 

εκπαιδευτικούς με λόγια, αλλά και με έργα. Δεν χάνει ευκαιρία να τους επαινέσει τόσο 

στους μαθητές όσο και στους γονείς, σε περιπτώσεις όπως π.χ. η επίδοση της 

βαθμολογίας ή οι σχολικές γιορτές.”, Εκπ13 

Το σαράντα τοις εκατό των εκπαιδευτικών αυτής της έρευνας, είπαν ότι αναζητούν 

την ενθάρρυνση και τον έπαινο από την πλευρά του διευθυντή ως ένδειξη 

αναγνώρισης των προσπαθειών τους. 

“Ο διευθυντής, καταρχάς, πρέπει να επαινεί και να ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό 

του….”, Εκπ2 

Ένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφερε πως η αναγνώριση των 

προσπαθειών ενός εκπαιδευτικού από τον διευθυντή θα μπορούσε να συσχετισθεί 

και με την προβολή των δράσεων του στην τοπική κοινωνία. 

“….φυσικά στο τέλος να αναγνωρίσει όχι με «ευχαριστώ» απέναντι στον εκπαιδευτικό. 

Η αναγνώριση μπορεί να γίνει από το διευθυντή στο πως θα προωθήσει όλη αυτή την 

εργασία του εκπαιδευτικού προς τα έξω.”, Εκπ1 

Ένας εκπαιδευτικός επίσης σημείωσε ως τρόπο αναγνώρισης της δουλειάς του, την 

αποφυγή οικειοποίησης του έργου του, από τον διευθυντή. 

“…..να μην οικειοποιείται τη δουλειά μου…..”, Εκπ10 

Τέλος δύο συμμετέχοντες στην έρευνα, ανέφεραν, πως δεν ενδιαφέρονται για την 

αναγνώριση των προσπαθειών τους από την πλευρά του διευθυντή γιατί θεωρούν 

πως ότι αναλαμβάνουν είναι καθαρά θέμα ηθικής και συνείδησης. 

“…. η αναγνώριση δε με αφορά: ξέρω ποιος είμαι και τι κάνω και λειτουργώ πιο πολύ 

με τη συνείδηση παρά με την αναγνώριση όχι μόνο του διευθυντή αλλά και οποιουδήποτε 
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άλλου.  Πιστεύω ότι η ηθική είναι μία προσωπική υπόθεση και γνώμονας πάντα είναι η 

προσωπική συνείδηση.”, Εκπ11 

 
Προσωπική στήριξη και αναγνώριση 

Το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών αυτής της έρευνας (13), σημείωσε 

πως έχει λάβει στήριξη των προσπαθειών του από τον διευθυντή της σχολικής 

μονάδας στην οποία εργάζεται, σε δράσεις που έχει αναλάβει και σχετίζεται με 

την κάλυψη εξόδων, χώρων και υλικών. 

“Ο διευθυντής στηρίζει κάθε τέτοια προσπάθεια και προσωπικά κάθε δική μου 

προσπάθεια, αλλά και των άλλων εκπαιδευτικών στο σχολείο ώστε να δειχθεί ένα πάρα 

πολύ καλό αποτέλεσμα. Στηρίζει με ότι έξοδα προκύψουν όλες αυτές τις δράσεις, με 

υλικά με οπτικοακουστικό υλικό, με χώρους για να γίνει η δράση και φυσικά πάντα 

συναινεί να γίνονται όλα σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.”, Εκπ1 

 

“Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν μου αρνήθηκε οτιδήποτε ήθελα να κάνω στο σχολείο. 

Μαθήματα μετά τη λήξη του ωραρίου για να βοηθηθούν αδύνατοι μαθητές, ημερίδα με 

μαθητές, συμμετοχή μαθητών σε συνέδριο….”, Εκπ7 

“Συμμετέχουμε σε πολλά προγράμματα στο σχολείο όπως ας πούμε στο ERASMUS όπου 

εκεί πρέπει να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες και να γίνονται κάποιες εκθέσεις. 

Όποιες προτάσεις έχω δώσει και ήταν καλές και μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και 

να αναδείξουν το σχολείο, είχα την απόλυτη στήριξη. Στο ‘Μία νέα αρχή για τα ΕΠΑ.Λ.’  

δύο προτάσεις που είχα κάνει, άρεσαν πάρα πολύ και υλοποιούνται….”, Εκπ14 

Μια συμμετέχουσα, ανέφερε πως δεν είχε την πλήρη στήριξη στις δράσεις και στις 

πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει. 

“Έχουν υπάρξει περίοδοι που έχω λάβει στήριξη, προώθηση των προτάσεων και των 

πρωτοβουλιών που έχω αναλάβει, όπως διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (θέατρο, 

σχολικές γιορτές, προγράμματα συνεργασίας με άλλα σχολεία και άλλους φορείς). Στην 

πορεία κατά την οποία ετοιμαζόταν το πρόγραμμα ο δρόμος ήταν μοναχικός….”, Εκπ3 

Όσον αφορά την αναγνώριση των προσπαθειών, οι περισσότεροι από τους μισούς 

εκπαιδευτικούς (9), ανέφεραν πως σε δράσεις που ανέλαβαν έγιναν αποδέκτες 

αναγνώρισης από τον διευθυντή τους. 

“Έχει εκφράσει πολλές φορές τις ευχαριστίες του για την βοήθεια που παρέχω στον ίδιο 

και στους συναδέλφους, όταν θέλουν να παρουσιάσουν κάτι στους μαθητές τους στα 

πλαίσια κάποιου μαθήματος, είτε σε διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου.”, Εκπ13 

 
“Υπήρξε στιγμή που ο διευθυντής, αναγνωρίζοντας την ικανότητα χειρισμού κάποιων 

δύσκολων καταστάσεων από μέρους μου, αναφέρθηκε σε αυτές κατά την επίσκεψη του 

σχολικού συμβούλου, επαινώντας με.”, Εκπ9 

 

“….ανέφερε το όνομά μου όταν χρειαζόταν σε δράσεις που είχα υλοποιήσει, για 

παράδειγμα δράσεις στο Erasmus plus σε κάποιες καινοτόμες δράσεις, για τη συμμετοχή 

σε project και τη διάδοση επιστημών.”, Εκπ10 

Τέλος μια συμμετέχουσα ανέφερε ότι είχε την ενθάρρυνση του διευθυντή της σε 

δράσεις που ανέλαβε να πραγματοποιήσει. 
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“….μας παροτρύνει και μας ενθαρρύνει. Εμένα ας πούμε,  μου λέει ωραία, συνέχισε, 

προχώρα το.”, Εκπ14 

 
Αίσθηση έλλειψης στήριξης και αναγνώρισης 

Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα (7), απάντησαν ότι δεν έχουν 

αισθανθεί καμία μορφή έλλειψης στήριξης και αναγνώρισης των προσπαθειών τους 

από τον διευθυντή τους. 

“Δεν υπήρξε κάποια στιγμή που να έχω αυτή την αίσθηση.”, Εκπ9 

Οι περισσότεροι από τους μισούς που συμμετείχαν στην έρευνα (8), περιέγραψαν 

περιστατικά που παραπέμπουν σε έλλειψη στήριξης και αναγνώρισης από τον 

διευθυντή με διάφορες μορφές. Δύο από αυτούς ανέφεραν έλλειψη αναγνώρισης 

των προσπαθειών τους σε δράσεις που είχαν αναλάβει κατά το παρελθόν. 

“….υπήρξαν διευθυντές οι οποίοι είχανε βάλει τελευταία στη λίστα τους την ειδικότητα 

αυτή με αποτέλεσμα υποβιβάζοντας ένα μέρος του σχολείου να υποβιβάζεται και όλο το 

σχολείο.”, Εκπ15 

Δύο εκπαιδευτικοί δήλωσαν, κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν, έλλειψη 

εμπιστοσύνης από τον διευθυντή στις δυνατότητες τους. 

“….πριν από αρκετά χρόνια, όταν στις αρχές πάλι της εκπαιδευτικής μου σταδιοδρομίας 

αποφασίσαμε, να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό, μία σχολική δραστηριότητα. Ο 

διευθυντής ήταν αρνητικός γιατί υπήρχε ένας φόβος στο να βγουν τα παιδιά προς την 

κοινωνία και να δείξουν τι μπορούν να κάνουν, γιατί δεν πίστευε προφανώς στις 

δυνατότητές ούτε των παιδιών, ούτε των εκπαιδευτικών. Δεν είχε καθόλου εμπιστοσύνη 

στο έργο τους με αποτέλεσμα να τραβάει πίσω όλο το σχολείο.”, Εκπ1 

Περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων (4), ανέφερε χαρακτηριστική έλλειψη 

στήριξης από τον διευθυντή σε δράσεις που είχε αναλάβει να υλοποιήσει μαζί με 

μαθητές. 

“….υπήρξαν περιπτώσεις όπου έχουμε συμμετέχει σε διαγωνισμούς, έχουμε πάρει 

κάποιους επαίνους, όμως παρόλα αυτά εκείνη την εποχή ο διευθυντής ποτέ δεν 

ενδιαφέρθηκε ούτε συναισθηματικά, να στηρίξει την ομάδα, ούτε χρηματικά σε καμία 

περίπτωση….”, Εκπ15 

 

“Η στάση του Διευθυντή, όπως ανέφερα και παραπάνω δεν ήταν σταθερή. Απεναντίας, 

υπήρξαν και φορές που ένιωθα εντελώς μόνη, αβοήθητη δίχως καμιά υλική ή ηθική και 

ψυχολογική στήριξη σε ό,τι αναλάμβανα.”, Εκπ3 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί (2), περιέγραψαν περιστασιακή έλλειψη στήριξης από τον 

διευθυντή προς το πρόσωπο τους. 

“Υπήρξε περίπτωση που ήθελα υλικά για την εκπόνηση κάποιου εκπαιδευτικού 

προγράμματος και δε μου τα παρείχε, όμως τα οικονομικά του σχολείου ήταν τέτοια που 

δεν είχε τη δυνατότητα αυτή….”, Εκπ2 
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Κάποιοι επίσης εκπαιδευτικοί (2), ανέφεραν πέρα από την έλλειψη στήριξης και τη 

δημιουργία εμποδίων από τον διευθυντή στο έργο τους. 

“….υπήρξαν και περιπτώσεις που ο διευθυντής προσπαθούσε να σαμποτάρει την δική 

μας δουλειά, για παράδειγμα κάποιες δουλειές που γινόταν στα εργαστήρια και θέλαμε να 

τις προβάλουμε σε κάποιες εκθέσεις ο διευθυντής δεν έδειξε τον ζήλο που θα έπρεπε 

ούτως ώστε αυτά τα έργα που κάναμε να τα δείξουμε σε κάποιες εκθέσεις και να τα δει 

όλη η τοπική κοινωνία και γιατί όχι και παραπέρα….”, Εκπ15 

 
“Ο Διευθυντής, μου δημιουργούσε επιπλέον δυσκολίες, ακυρώνοντας ή απορρίπτοντας 

δράσεις, μη δίνοντας την άδειά του προκειμένου να υλοποιηθεί μέρος των δράσεων που 

αναλάμβανα.”, Εκπ3 

Μια συμμετέχουσα στην έρευνα δήλωσε πως δεν είχε την στήριξη του διευθυντή 

της σε μια διένεξη που είχε με άλλους συναδέλφους. 

“….κάποιες φορές όταν είχα σύγκρουση με κάποιο συνάδελφο θα περίμενα από τη 

πλευρά του να είναι πιο υποστηρικτικός. Όταν ιδιαίτερα η συμπεριφορά του άλλου ήταν 

απρεπής πράγμα που δεν αρμόζει μεταξύ συναδέλφων. Σε εκείνη τη περίπτωση θα 

περίμενα μια πιο ξεκάθαρη θέση και όχι απλώς συμβουλευτική. Περίμενα μια πιο 

ξεκάθαρη παρέμβαση από τη πλευρά του.”, Εκπ5 

Τέλος μια συμμετέχουσα στην έρευνα προσπαθώντας να παρουσιάσει την 

συμπεριφορά του διευθυντή της απέναντι σε δράσεις που είχε αναλάβει η ίδια, 

ανέφερε: 

“….υπήρξαν και φορές που ένιωθα εντελώς μόνη, αβοήθητη δίχως καμιά υλική ή ηθική 

και ψυχολογική στήριξη σε ότι αναλάμβανα. Ο Διευθυντής, μου δημιουργούσε επιπλέον 

δυσκολίες, ακυρώνοντας ή απορρίπτοντας δράσεις, μη δίνοντας την άδειά του 

προκειμένου να υλοποιηθεί μέρος των δράσεων που αναλάμβανα. Στο τέλος, βέβαια 

όταν το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό, γινόμουν αποδέκτης ιδιαίτερα κολακευτικών 

σχολίων. Έπαιρνα δηλαδή την επιβράβευση. Όμως αυτή η επιβράβευση δεν ήταν αρκετή 

για να απαλείψει όλα τα αρνητικά συναισθήματα που είχαν συσσωρευτεί μέσα μου, 

απόρροια της αλλοπρόσαλλης αυτής συμπεριφοράς. “, Εκπ3 

 

Επιρροή στην δέσμευση και την αυτό-αποτελεσματικότητα 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, έγινε προσπάθεια να καταγραφεί η 

επίδραση της στήριξης και της αναγνώρισης του διευθυντή στη δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα που είχαν δηλώσει ότι δεν έχουν αισθανθεί έλλειψη στήριξης από τον 

διευθυντή τους (7), σχεδόν όλοι (6), δήλωσαν πως αυτό τους επηρέασε θετικά τόσο 

στη δέσμευση με το σχολείο τους, όσο και στην αυτό-αποτελεσματικότητα τους στο 

έργο τους με τους μαθητές. 

“Σαφέστατα αυτό είναι πολύ θετικό. Αισθάνομαι ότι μπορώ να παίρνω πρωτοβουλίες 

μέσα στην τάξη. Δεν έχω να σκεφτώ ότι, είναι πάνω από το κεφάλι μου κάποιος που 

μπορεί να με μπλοκάρει. Έχει ευεργετική δράση στη δουλειά μου.”, Εκπ4 
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“Σίγουρα αυτό είναι πολύ θετικό. Μπορώ να παίρνω πρωτοβουλίες για την τάξη μου, 

χωρίς να αισθάνομαι ότι κάποιος μπορεί να υπονομεύει το έργο μου. Αυτό βέβαια έχει 

ιδιαίτερα ευεργετική επίδραση στη δουλειά μου με τους μαθητές.”, Εκπ9 

 

“….σε κάνει καλύτερο στη δουλεία σου, δεν αναλώνεσαι σε θέματα ήσσονος σημασίας. 

Διοχετεύεις όλη σου την ενεργητικότητα στα παιδιά, στο μάθημα σου στη δουλειά σου.”, 

Εκπ12 

Οι περισσότεροι από αυτούς (4), δήλωσαν επίσης πως αυτή η συμπεριφορά του 

διευθυντή, ενίσχυσε την υπευθυνότητα και τις προσπάθειες τους. 

“Σε κάνει πιο υπεύθυνο σίγουρα. Δηλαδή όταν έχεις έναν διευθυντή που σε στηρίζει 

όποτε χρειαστεί αυτόματα θεωρώ ότι ο πήχης ανεβαίνει και για σένα και σε κάνει 

καλύτερο στη δουλεία σου….”, Εκπ12 

Αρκετοί από τους συμμετέχοντες (3), που είχαν δηλώσει έλλειψη στήριξης και 

αναγνώρισης στις προσπάθειες τους από τον διευθυντή τους ανέφεραν ότι αυτό 

τους επηρέασε αρνητικά σε βαθμό που να μην θέλουν να συμμετέχουν σε 

οτιδήποτε άλλο εκτός από την τυπική διδασκαλία μέσα στην αίθουσα. 

“Όταν βλέπω μία τέτοια αντίδραση από το διευθυντή, σαφώς και κάνω τα τελείως 

απαραίτητα αποκλειστικά και μόνο για να δικαιολογήσω το ότι είμαι εκπαιδευτικός. Δεν 

θα ασχοληθώ με τίποτα παραπέρα από το εκπαιδευτικό μου καθήκον, καμία δράση, 

καμία πρωτοβουλία,  παρά μόνο στο μάθημα και χωρίς μεγάλη διάθεση.”, Εκπ1 

 

“Όταν δεν υπάρχει στήριξη ενώ εμείς κάνουμε τόσα και τόσα μέσα σε ένα σχολείο και 

δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από το διευθυντή, κάποια στιγμή και ο καθηγητής 

κρυώνει  δηλαδή παύει πλέον να ασχολείται με όλα τα υπόλοιπα και επικεντρώνεται μόνο 

στο να κάνει τυπικά τη δουλεία του. Έτσι έκανα και εγώ σε εκείνη την περίπτωση όπου ο 

διευθυντής δε με στήριξε ούτε εμένα ούτε την ειδικότητα μου υποβιβάζοντας και εμένα 

και τα παιδιά και την ειδικότητα και φτάσαμε σε ένα επίπεδο να δουλεύουμε μόνο για να 

δουλεύουμε.”, Εκπ15 

Τέλος, σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (6), ανέφεραν πως δεν τους επηρέασε 

καθόλου η συμπεριφορά του διευθυντή στη δέσμευση και στην αυτό-

αποτελεσματικότητα τους, ασχέτως αν αυτός ήταν υποστηρικτικός ή όχι στις 

δράσεις τους. 

“Η δουλειά που κάνω μέσα στην τάξη δεν αφήνω να επηρεάζεται αρνητικά από αυτά που 

συμβαίνουν εκτός.”, Εκπ10 

 

“Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει επηρεάσει τη δέσμευση μου ως προς το έργο μου. Πάντα 

θέλω και είμαι τυπική όσον αφορά τις υποχρεώσεις μου απέναντι στα παιδιά και στο 

σχολείο.”, Εκπ5 
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5.1.3 Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού 

κλίματος. 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
11. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΕΚΠ = Προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών 
ΔΝΠΡΟΣΥΝ = Μη ώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών από τον διευθυντή 
ΔΘΔΙΧΣΥΛ = Διχασμός του συλλόγου των 
εκπαιδευτικών από τον διευθυντή 

 
12. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΑΡΝΔΙΑΜΘ = Αρνητική διάθεση μαθητών 
προς το σχολείο λόγω έλλειψης κύρους και 
ακραίων αντιδράσεων διευθυντή 
ΘΕΤΕΠΜΑΘ = Άσκηση θετικής επιρροής 
στους μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς τους 
ΠΡΟΣΧΕΚΜΘ = Διαμόρφωση προσωπικών 
σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και 
μαθητών 
ΑΠΞΣΧΟΜΘ = Απαξίωση του σχολείου από 
τους μαθητές 
ΔΕΝΑΣΚΕΠ = Καμία επιρροή προς τους 
μαθητές 
ΔΕΝΟΡΑΠΡΟ = Μη ορατός και προσβά-
σιμος διευθυντής στους μαθητές 

 
13. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΕΠΙΒΤΑΞΠΘ = Επιβολή τάξης και πειθαρ-
χείας στο σχολείο 
ΑΝΤΚΔΙΚ = Διευθυντής αντικειμενικός και 
δίκαιος σε κάθε περίπτωση 
ΕΜΠΕΚΠΨΥΧ = Εμπλοκή του ψυχολόγου 
και των εκπαιδευτικών της τάξης 
ΑΔΕΠΤΑΞΠΘ = Αδυναμία επιβολής τάξης 
και πειθαρχίας στο σχολείο 
ΔΘΑΥΣΤΠΡ = Διευθυντής αυστηρός όταν 
πρέπει 
ΔΘΔΙΑΛΣΥΖ = Διευθυντής διαλλακτικός και 
συζητήσιμος 

 
16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 

ΘΕΤΕΠΤΑΞ = Θετική επίδραση από την 
επιβολή τάξης και πειθαρχίας στον 
εκπαιδευτικό 
ΣΙΓΑΥΤΟΠΕΚ = Σιγουριά και αυτοπεποί-
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θηση στον εκπαιδευτικό 
ΜΕΓΔΕΣΕΚΠ = Μεγαλύτερη δέσμευση του 
εκπαιδευτικού στο έργο του 
ΑΡΕΠΑΠΕΚ = Αρνητική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα και στη δέσμευση 
του εκπαιδευτικού στο έργο του 
ΚΑΜΑΡΝΑΠΟ = Καμία αρνητική επίδραση 
στην αποτελεσματικότητα και τη δέσμευ-
ση του εκπαιδευτικού στο έργο του 
ΑΠΟΣΤΗΕΚΠ = Απόλυτη στήριξη από τους 
εκπαιδευτικούς 

 
17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 

ΥΠΑΡΞΕΥΝΟ =  Ύπαρξη ευνοημένων του 
διευθυντή 
ΕΥΜΕΤΕΚΠ = Ευνοϊκή μεταχείριση ορισμέ-
νων εκπαιδευτικών σε βάρος άλλων 
ΕΥΜΕΚΠΠΡΟ = Ευνοϊκή μεταχείριση όλων  
των εκπαιδευτικών που προσφέρουν 
περισσότερο 
ΕΥΝΜΕΤΒΑΡ = Ευνοϊκή μεταχείριση αλλά 
όχι σε βάρος των άλλων 
ΙΣΜΕΤΕΚΠ = Ίση μεταχείριση όλων των 
εκπαιδευτικών 
ΛΟΓΣΥΛΕΚΠ = Λογοδοσία του διευθυντή 
στο σύλλογο των εκπαιδευτικών 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΠΟΛΜΕΠΙΡ = Πολύ μεγάλη επιρροή στη 
διάθεση 
ΘΕΤΕΠΑΠΟΤ = Θετική επίδραση του καλού 
σχολικού κλίματος στην αποτελεσματικότ-
ητα 
ΕΝΔΕΣΜΚΛΙ = Ενίσχυση της δέσμευσης του 
εκπαιδευτικού λόγω καλού σχολικού 
κλίματος 
ΕΝΑΠΟΤΚΛΙ = Ενίσχυση της αποτελεσματι-
κότητας του εκπαιδευτικού λόγω καλού 
σχολικού κλίματος 
ΑΡΝΕΠΑΠΟΤ = Αρνητική επίδραση του 
κακού σχολικού κλίματος στην αποτελε-
σματικότητα 
ΚΑΜΕΠΑΠ = Καμία επιρροή στην αυτό-
αποτελεσματικότητα 

 
 

 

 



82 
 

Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών 

Τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών της έρευνας (10), υποστήριξαν ότι ο 

διευθυντής του σχολείου τους προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα σε αυτόν και τους 

εκπαιδευτικούς.  

“Ναι, γιατί χωρίς συνεργασία δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώνει αισίως μία χρονιά και 

φυσικά δεν μπορεί να προβληθεί τίποτα προς τα έξω, προς την κοινωνία αν γενικά δεν 

υπάρχει συνεργασία εκπαιδευτικών και διοίκησης. Προσπαθεί με αρκετούς τρόπους …. 

πάντα να είναι κοντά η διοίκηση στις δράσεις και γενικότερα στον κάθε συνάδελφο. 

Είναι αυτό που λέμε ότι είναι πάντα μπροστά, είναι πάντα μαζί μας….”, Εκπ1 

 

“Ναι. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα στο σχολείο, ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ασφάλειας, 

ισονομίας. Είναι ένα άτομο το οποίο αφουγκράζεται τα προβλήματα του καθενός και 

προσπαθεί να βρει λύσεις όπου μπορεί. Είναι ευέλικτη και συγκαταβατική, όταν 

χρειαστεί. Γενικά νομίζω ότι έχει διαμορφώσει μια κουλτούρα συνεργασίας στο σχολικό 

μας περιβάλλον.”, Εκπ2 

 

“Ναι πιστεύω ότι προωθεί τη συνεργασία …. μεταξύ διοίκησης και εκπαιδευτικών. 

Πολλές φορές προσπαθεί να μας δίνει μερικές εργασίες διοικητικές, να μην είναι τόσο 

πολύ ελεγκτικός και να δείχνει εμπιστοσύνη στο έργο των εκπαιδευτικών του συλλόγου.”, 

Εκπ6 

Ένας εκπαιδευτικός από αυτούς που υποστήριξαν ότι ο διευθυντής προωθεί την 

συνεργασία μεταξύ διοίκησης και εκπαιδευτικών δήλωσε επίσης πως οι 

διαφορετικές απόψεις αποτελούν γόνιμο πεδίο αντιπαράθεσης. 

“Υπήρξαν βέβαια και περιπτώσεις που είχαμε διαφορετικές απόψεις πάνω σε θέματα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια συνεργασίας, όμως η συνεργασία 

μεταξύ μας υπάρχει ακόμη και ως γόνιμο πεδίο αντιπαράθεσης.”, Εκπ2 

Το υπόλοιπο ένα τρίτο των συμμετεχόντων (5), δήλωσε πως ο διευθυντής δεν 

προωθεί την συνεργασία μεταξύ διοίκησης και εκπαιδευτικών. 

“Θα έλεγα ότι ο διευθυντής δεν κάνει κάτι συγκεκριμένο ώστε να προωθήσει την 

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ή μεταξύ διοίκησης και εκπαιδευτικών αλλά ούτε και 

την δυσχεραίνει.”, Εκπ9 

 

“Θεωρητικά ναι, αλλά αν δεν υπάρχει κλίμα ανάλογο η συνεργασία είναι τυπική και όχι 

ουσιαστική.”, Εκπ3 

Μια συμμετέχουσα μάλιστα από αυτούς που δήλωσαν ότι ο διευθυντής δεν 

προωθεί τη συνεργασία μεταξύ διοίκησης και εκπαιδευτικών, θέλοντας να 

τονίσει την αρνητική στάση του διευθυντή, είπε πως όχι μόνο δεν προωθεί τη 

συνεργασία, αλλά την υποδαυλίζει. 

“Η πρώτη διευθύντρια όχι δεν το προωθεί αυτό. Άργησα λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει. 

Γενικά είναι ένας άνθρωπος που δείχνει προς τα έξω ότι εγώ θέλω να συμβαίνουν όλα 

ωραία, αλλά τελικά υποδαυλίζει πάρα πολύ τα πράγματα”, Εκπ4 
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Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της έρευνας (10), δήλωσαν πως ο διευθυντής 

προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου. 

“Ναι απόλυτα. Εμπλέκει όλο το δυναμικό του σχολείου και όχι μόνο. Όχι ότι δεν 

υπάρχουν, μεταξύ μας κάποιες ιδιαίτερες «ομάδες» που συνεργαζόμαστε καλύτερα και 

υπάρχει ας πούμε και μία ιδιαίτερη συμπάθεια, αλλά σε κάποιες εργασίες χωριζόμαστε 

και πάντα υπάρχει συναναστροφή και με τους άλλους έτσι ώστε να μπορούμε να 

αποτελούμε μία ομάδα και όχι ένα σύνολο υποομάδων σε ένα σχολείο.”, Εκπ12 

 

“Ναι γενικά προσπαθεί σε θέματα στα οποία χρειάζεται για παράδειγμα η συνεργασία 2, 

3 ατόμων διαφορετικών ειδικοτήτων και τα λοιπά, όσο γίνεται και στον βαθμό που 

ανταποκρίνεται ο κόσμος να συνδυάσει πρόσωπα και καταστάσεις.”, Εκπ14 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί (5), αντίθετα, υποστήριξαν πως ο διευθυντής δεν προωθεί 

καθόλου ή προωθεί μόνο τυπικά τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της 

σχολικής μονάδας. 

“…. παρόλα αυτά στο παρελθόν υπήρξαν διευθυντές που δεν το έκαναν αυτό. Ίσα-ίσα 

φρόντιζαν κάποιοι διευθυντές να προωθούν κλίκες ανάμεσα στις ειδικότητες και οι 

ειδικότητες να μαλώνουν μεταξύ τους ακόμα και για ζητήματα όπως ποια ειδικότητα θα 

διαλέξει ένας μαθητής περνώντας την πρώτη τάξη και πηγαίνοντας στην Δευτέρα …..”, 

Εκπ15 

 

“Θεωρητικά ναι, αλλά αν δεν υπάρχει κλίμα ανάλογο η συνεργασία είναι τυπική και όχι 

ουσιαστική.”, Εκπ3 

Ένας από τους πέντε αυτούς εκπαιδευτικούς, θέλοντας να τονίσει την αρνητική 

συνεισφορά του διευθυντή πάνω στο κομμάτι της συνεργασίας είπε πως ο 

διευθυντής όχι μόνο δεν προωθεί τη συνεργασία των εκπαιδευτικών αλλά με τις 

ενέργειες του διχάζει το σύλλογο. 

“…. έχουμε ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα στο σύλλογο διδασκόντων το οποίο 

υποδαυλίζεται από την ίδια τη διευθύντρια, είναι χωρισμένος ο σύλλογος σε δύο ομάδες 

….”, Εκπ4 

 
Επιρροή του διευθυντή στους μαθητές για το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (10), υποστήριξαν πως ο διευθυντής ασκεί 

θετική επιρροή στους μαθητές για το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς τους.  

“Ναι, γιατί προσπαθεί να οργανώσει με τέτοιο τρόπο το σχολείο, ώστε κανείς να μην 

έρχεται σε κατάσταση να δυσανασχετεί μέσα στο χώρο κατά τη διάρκεια του μαθήματος,  

κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και κατά τη διάρκεια διαφόρων δραστηριοτήτων και 

εκδηλώσεων που γίνονται στο σχολείο. Έχει περάσει ένα μήνυμα στα παιδιά ότι το 

σχολείο δεν είναι μόνο μάθηση, αλλά έχει και άλλες πτυχές, έτσι ώστε να κάνει τις ώρες 

τις οποίες βρισκόμαστε μέσα εκεί πιο ευχάριστες.”, Εκπ1 
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“Ναι, επηρεάζει θετικά, γιατί έχει καλή διάθεση, αντιμετωπίζει όλους με πραγματικό 

ενδιαφέρον, ακούει τόσο μαθητές όσο και εκπαιδευτικούς, έχει διάθεση συνεργασίας,  

είναι διαλλακτικός με κατανόηση και διάθεση επίλυσης του κάθε προβλήματος.”, Εκπ7 

 

“Ναι, είναι πολύ δίκαιος. Είναι πάρα πολύ δίκαιος και γενικά, τα παιδιά είναι 

χαρούμενα που έρχονται στο σχολείο επειδή γνωρίζουν ότι υπάρχει αναγνώριση, ότι 

υπάρχει εμπιστοσύνη, ότι υπάρχει φιλότιμο και τα αντιμετωπίζουν έτσι όπως πρέπει να 

αντιμετωπιστούν οι μαθητές γιατί είναι παιδιά. Εμείς ας πούμε, δεν ξεχνάμε ποτέ, το 

γεγονός, ότι είναι παιδιά.”, Εκπ14 

Ένας συμμετέχων ανέφερε πως ο διευθυντής δεν ασκεί καμία μορφή επιρροής, 

ούτε θετική αλλά ούτε και αρνητική, στους μαθητές για τους εκπαιδευτικούς και το 

σχολείο τους, τονίζοντας παράλληλα πως ο διευθυντής δεν είναι ορατός και 

προσβάσιμος για τους μαθητές. 

“Δεν θα έλεγα ότι με τη συμπεριφορά του γενικά είναι τόσο κοντά στα παιδιά, πιο πολύ 

είναι σε διοικητικό έργο αφιερωμένος, χωρίς αυτό βέβαια να είναι κάτι αρνητικό. Ίσως 

θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο κοντά με τα παιδιά ….”, Εκπ12 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί της έρευνας (4), είπαν πως ο διευθυντής επιδρά αρνητικά 

στους μαθητές για το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. 

“Όχι, με τη στάση της δεν βοηθάει προς αυτές τις κατευθύνσεις, διότι έχει χάσει το κύρος 

που της προσφέρει αυτή η θέση.”, Εκπ8 

Ορισμένοι από αυτούς τους εκπαιδευτικούς (2), ανέφεραν πως ανεξάρτητα από την 

επιρροή που ασκεί ο διευθυντής στους μαθητές, οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών 

και μαθητών χτίζονται από τους ίδιους. 

“Τώρα, όσον αφορά τις σχέσεις των καθηγητών και μαθητών δεν επηρεάζονται από τον 

διευθυντή, καθώς κάθε καθηγητής χτίζει τις σχέσεις του μαζί τους.”, Εκπ3 

Ένας συμμετέχων τέλος, ανέφερε πως υπάρχει γενική απαξίωση του σχολείου από 

τους μαθητές και την κοινωνία, επομένως κανένας διευθυντής δεν μπορεί με την 

στάση του να τους επηρεάσει θετικά απέναντι στο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. 

“Εκτιμώ ότι ο Έλληνας διευθυντής, αλλά και εκπαιδευτικός γενικότερα, ελάχιστα 

επηρεάζει τη διάθεση και την εμπιστοσύνη των μαθητών. Το ελληνικό σχολείο είναι 

απαξιωμένο στα μάτια της κοινωνίας γενικά και των μαθητών και των γονέων 

ειδικότερα. Εντούτοις, το μόνο που μπορεί να κάνει ο διευθυντής σε ένα σχολείο είναι να 

δίνει μία ανθρώπινη διάσταση στις σχέσεις και στα καθημερινά προβλήματα που 

προκύπτουν ….”, Εκπ11 

 
Τάξη και πειθαρχία 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (12), που συμμετείχαν σε αυτή 

τη μελέτη, υποστήριξαν ότι ο διευθυντής επέβαλε τη μαθητική πειθαρχία και τη 
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διατήρηση της τάξης στο σχολείο και θεωρούσαν αυτό το έργο σημαντικό για την 

ομαλή λειτουργία του. 

“Τα βασικό του όπλα είναι η ηρεμία, η υπομονή, η συζήτηση και με τα παιδιά αλλά και 

με τους εκπαιδευτικούς και όλοι γνωρίζουμε ότι ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Μπορείς 

να συζητήσεις μαζί του για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό θέμα θέλεις. Τα παιδιά εκτός από 

κάποιο πρόβλημα που μπορεί να έχουν  στο σχολείο, συζητάνε προσωπικά αλλά και 

οικογενειακά τους θέματα και ζητάνε την άποψή του.”, Εκπ6 

 

“…. υπάρχουν κανόνες οι οποίοι τηρούνται αυστηρά από το  μεγαλύτερο ποσοστό. …. Τα 

παιδιά ξέρουν τα όριά τους, δηλαδή, ξέρουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν και τους το 

έχει αποδείξει ότι αν δεν το τηρήσουν, ποιες είναι οι συνέπειες. Μπορεί να είναι παιδιά 

αλλά γνωρίζουν πολύ καλά ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες τους, οπότε τον 

εμπιστεύονται, στηρίζονται και πάνω του, ξέρουν ότι η πόρτα του είναι πάντα ανοιχτή γι΄ 

αυτούς. Βέβαια υπάρχει μία ελαστικότητα αλλά νομίζω όμως ότι τα καταφέρνουμε πάρα 

πολύ καλά.”, Εκπ14 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί (4), ανέφεραν πως ο διευθυντής όχι μόνο επιβάλλει τάξη και 

πειθαρχία στο σχολείο, αλλά είναι αντικειμενικός και δίκαιος στη διαδικασία αυτή, 

πράγμα που αναγνωρίζεται και από τους μαθητές. 

“…. κρατά τις σωστές αποστάσεις και τη σωστή στάση ανάλογα με το περιστατικό που 

θα του συμβεί. Οπότε τα παιδιά γνωρίζουν ότι όταν φτάνουν στο γραφείο του διευθυντή 

και δεν μπορεί να διευθετηθεί πριν το θέμα πειθαρχίας ξέρουν ότι από κει και πέρα ότι 

και να τους πει θα πρέπει να το τηρήσουν με σεβασμό.”, Εκπ1 

Ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων (2), ανέφεραν πως ο διευθυντής επιβάλλει 

τάξη και πειθαρχία στη σχολική μονάδα και είναι αυστηρός όταν πρέπει. 

“Όσο αφορά τους μαθητές ακούει τα προβλήματά τους, προσπαθεί να βρει λύση έτσι 

ώστε να μην νοιώθουν αδικημένοι και είναι αυστηρός όπου πρέπει.”, Εκπ7 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί (3), είπαν πως ο διευθυντής προσπαθεί να επιβάλει την 

τάξη και την πειθαρχία στον χώρο του σχολείου, κρατώντας διαλλακτική στάση και 

συζητώντας το πρόβλημα με τους εμπλεκόμενους.  

“Ο συγκεκριμένος διευθυντής είναι ένας πολύ ήπιων τόνων και διαλλακτικός άνθρωπος 

και πάντοτε προσπαθεί να επιβάλει την τάξη και την πειθαρχία μέσα από την συζήτηση 

και την διερεύνηση των αιτιών που δημιούργησαν τις συγκρούσεις.”, Εκπ9 

 

“Δε θα έλεγα όμως ότι το επιτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό. Ίσως επειδή είναι περισσότερο 

οπαδός του διαλόγου με τα παιδιά, τα οποία πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται τις 

συνθήκες και εξακολουθούν να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο.”, Εκπ5 

Μια εκπαιδευτικός επίσης ανέφερε πως η διευθύντρια, προκειμένου να επιβάλει 

τάξη και πειθαρχία, εμπλέκει στη διαδικασία και τον ψυχολόγο του σχολείου. 

“Καταρχήν εμπλέκει αρκετά τον ψυχολόγο που υπάρχει στο σχολείο ….”, Εκπ4 

Τέλος ορισμένοι εκπαιδευτικοί (3), υποστήριξαν πως ο διευθυντής, αδυνατεί να 

επιβάλλει τάξη και να διατηρήσει την πειθαρχία στη σχολική μονάδα. 
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“Όμως σε γενικές γραμμές οι μαθητές είναι γενικά απείθαρχοι, δεν έρχονται στην ώρα 

τους, δεν κάνουν ησυχία σε εκδηλώσεις, δεν σέβονται τον συνομιλητή τους κλπ ….”, 

Εκπ11 

 
“…. επειδή η στάση του δεν είναι πάντα συνεπής και συγκεκριμένη, τα παιδιά 

εκμεταλλεύονται καταστάσεις και μπορεί να είναι απείθαρχα.”, Εκπ3 

 
Επίδραση του τρόπου επιβολής τάξης και πειθαρχίας στον εκπαιδευτικό 

Όταν οι διευθυντές ενεργούσαν με τρόπους που υποστήριζαν την πειθαρχία 

των μαθητών, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (12) σε αυτή τη μελέτη, ανέφεραν 

πως αυτό είχε θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα τους και δυο από αυτούς 

τόνισαν πως τους κάνει να αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση. 

“Όλο αυτό μου ενισχύει την αυτοπεποίθηση, νιώθω σιγουριά ότι δεν θα εκτεθώ μπροστά 

στους μαθητές με αποτέλεσμα να θέλω να προσφέρω κι εγώ περισσότερο.”, Εκπ1 

 
“Όλο αυτό φυσικά έχει απόλυτα θετική επίδραση στη δική μου προσπάθεια γιατί 

αισθάνομαι σίγουρη ότι μπορώ να καταφέρω περισσότερα πράγματα μέσα στην τάξη.”, 

Εκπ7 

 

“Ο διευθυντής που ήταν αποτελεσματικός στην επιβολή τάξης και πειθαρχίας είχε πάντα 

ευεργετική επιρροή και στη δική μου διάθεση για μεγαλύτερη προσπάθεια και καλύτερα 

αποτελέσματα με τους μαθητές.”, Εκπ10 

Το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών  αυτής της έρευνας (5), δήλωσε πως η επιβολή 

τάξης και πειθαρχίας από το διευθυντή είχε ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη 

δέσμευση στο έργο τους. 

“Βλέποντας λοιπόν μια τέτοια αντίδραση από το διευθυντή, ακολουθώ κι εγώ την ίδια 

στάση, με αποτέλεσμα να μπορώ να πραγματοποιήσω πράγματα που σε άλλες 

περιπτώσεις θα έδειχναν πολύ δύσκολα ή απραγματοποίητα.”, Εκπ6 

 

“Αυτό φυσικά έχει θετική επίδραση γενικότερα στη λειτουργία του σχολείου και 

ειδικότερα στη δική μου απόδοση μέσα στην αίθουσα να κάνω απερίσπαστος αυτό που 

μπορώ καλύτερα.”, Εκπ8 

Μια συμμετέχουσα ανέφερε πως η προσπάθεια επιβολής τάξης και πειθαρχίας από 

τον διευθυντή είχε την απόλυτη στήριξη του συλλόγου των διδασκόντων, 

δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων. 

“Στο δικό μας σχολείο, υπάρχουν κανόνες οι οποίοι τηρούνται αυστηρά από το  

μεγαλύτερο ποσοστό. Έχει την απόλυτη στήριξη και από μας γιατί βλέπουμε ότι τηρώντας 

αυτούς τους κανόνες, έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.”, Εκπ14 

Αντίθετα, όπως ανέφεραν ορισμένοι εκπαιδευτικοί (2), όταν ο διευθυντής 

ενεργούσε με τρόπους που είχαν ως αποτέλεσμα την διατάραξη της ομαλής 
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λειτουργίας του σχολείου, αυτό είχε αρνητική επίδραση στην αποτελεσματικότητα 

και τη δέσμευση στο έργο τους. 

“Αυτή η ασυνεπής στάση στην επιβολή τάξης και πειθαρχίας έχει ως συνέπεια το μάθημα 

να χάνει το ρυθμό του με τελικό αποτέλεσμα τον περιορισμό της δικής μου διάθεσης.”, 

Εκπ3 
 

“Όλη αυτή η ασυνέπεια στην επιβολή τάξης και πειθαρχίας μου δημιουργεί ανάμεικτα 

συναισθήματα που αναπόφευκτα επιδρούν και στη δική μου διάθεση.”, Εκπ5 

Τέλος ένας συμμετέχων υποστήριξε, πως η αδυναμία επιβολής τάξης από την 

πλευρά του διευθυντή δεν είχε καμία επιρροή στην δική του αποτελεσματικότητα 

και δέσμευση στο έργο του. 

“Παρόλα αυτά δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από αυτή την κατάσταση η δική μου δουλειά 

με τους μαθητές στην τάξη.”, Εκπ11 

 
Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

Τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών της έρευνας (10), υποστήριξαν ότι οι 

διευθυντές είχαν επιλέξει μια ομάδα εκπαιδευτικών που λάμβανε ειδική 

μεταχείριση.  

“…. και στο τέλος η  απόφαση συνήθως έχει ληφθεί ουσιαστικά από τη διευθύντρια 

λαμβάνοντας υπόψη ενδεχομένως ότι έχει ειπωθεί μέσα στον σύλλογο με ή χωρίς τον 

περίγυρο της ….. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν σχολεία που δεν υπάρχουν ευνοημένοι, 

τουλάχιστον σε όσα σχολεία έχω υπάρξει τα τελευταία χρόνια.”, Εκπ4 

 
“Σαφώς και υπάρχουν διακρίσεις. Βέβαια ίσως ο ίδιος να μην το αντιλαμβάνεται, αλλά 

όταν βρίσκεσαι στην άλλη πλευρά διαπιστώνεις ότι δεν αντιμετωπίζονται όλοι με ίδια 

μέτρα και σταθμά.”, Εκπ3 

 

“Ωστόσο εμείς οι νεότεροι συνάδερφοι νιώθουμε κάποιες φορές λιγότερο ευνοημένοι σε 

σχέση με τους παλαιότερους συναδέρφους όχι τόσο από την συμπεριφορά του διευθυντή 

όσο από τα προνόμια που έχουν συνηθίσει να απολαμβάνουν οι ίδιοι αυτόνομα.”, Εκπ9 

Αυτή η ειδική μεταχείριση ήταν άλλες φορές αβάσιμη και αδικαιολόγητη, όπως 

ανέφεραν αρκετοί συμμετέχοντες (5) 

“Ο διευθυντής στο παρελθόν δεν αντιμετώπιζε όλους τους εκπαιδευτικούς με τον ίδιο 

τρόπο και θα ξανακάνω λόγο για την ειδικότητα και αυτό ίσως να είναι κάτι που ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό διευθυντών κάνει ….. και αυτό νομίζω ότι το έχω παρατηρήσει σε 

ένα πολύ μεγάλο μέρος των διευθυντών που συνεργάστηκα.”, Εκπ15 

και άλλες φορές είχε τη μορφή ανταμοιβής σε εκπαιδευτικούς που προσέφεραν 

περισσότερο στη σχολική μονάδα, όπως τόνισαν ορισμένοι άλλοι (4). 

“…. οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσφέρουν πολύ περισσότερα πράγματα σαφώς έχουν 

μία πιο ευνοϊκή μεταχείριση από το διευθυντή. Χωρίς όμως αυτό να είναι  σε βάρος των 

άλλων. Οποιοσδήποτε θελήσει να συμμετέχει σε κάτι, οποιοσδήποτε θελήσει να 

παρουσιάσει κάτι, ή να δείξει το έργο του και γενικότερα να συμβάλλει στη βελτίωση της 
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τάξης του, τμήματος του και του σχολείου γενικότερα, σαφώς και θα βοηθηθεί από το 

διευθυντή και θα έχει μία διαφορετική αντιμετώπιση.”, Εκπ1 

Αρκετοί επίσης εκπαιδευτικοί (4), επεσήμαναν πως αισθάνθηκαν την ύπαρξη 

ευνοϊκής μεταχείρισης σε ορισμένους, χωρίς αυτό όμως να είναι σε βάρος των 

υπολοίπων  εκπαιδευτικών του συλλόγου. 

“Επίσης, σίγουρα κάποιοι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πιο άνετα να ζητήσουν κάτι από 

αυτήν. Γενικά, όμως, δε δημιουργούνται προβλήματα, καθώς φροντίζει αυτό να μη 

γίνεται εις βάρος κάποιων άλλων εκπαιδευτικών.”, Εκπ2 

Αντίθετα το ένα τρίτο των συμμετεχόντων στην μελέτη (5), υποστήριξαν πως ο 

διευθυντής αντιμετωπίζει όλους τους εκπαιδευτικούς του συλλόγου με τον ίδιο 

τρόπο, χωρίς να υπάρχουν ευνοημένοι. 

“Ναι νομίζω ότι αντιμετωπίζει όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου με τον ίδιο 

τρόπο  δεν κάνει διακρίσεις.”, Εκπ6 

 

“Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιο εύνοια. Σχέσεις πιο προσωπικές με την έννοια ότι 

ταιριάζεις σαν χαρακτήρας με κάποιους, και μπορεί να είμαι και εγώ ένας από αυτούς, 

μπορεί να υπάρχουν, αλλά όχι ότι αυτό θα είναι σε βάρος των ισορροπιών στις 

επαγγελματικές μας σχέσεις.”, Εκπ12 

Τέλος ορισμένοι εκπαιδευτικοί (2), ανέφεραν πως η όποια ευνοϊκή αντιμετώπιση 

από τον διευθυντή προς τους εκπαιδευτικούς προκύπτει μετά από λογοδοσία του, 

στον σύλλογο των διδασκόντων.  

“Όταν θα δώσει στον άλλον θα δώσει και σε σένα και πάντα με συνεννόηση πάντα δίνει 

λόγο «ξέρετε αυτό θα το κάνω για αυτό και για εκείνον το λόγο». Ενημερώνεται όλος ο 

συλλόγους για τις αποφάσεις που παίρνονται, δεν γίνεται τίποτα πίσω από την πλάτη.”, 

Εκπ14 

 
Επίδραση του σχολικού κλίματος στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

Τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών της έρευνας (10), χαρακτήρισαν το κλίμα του 

σχολείου στο οποίο εργάζονται ως θετικό. 

“Στο σχολείο που εργάζομαι επικρατεί ευχάριστο σχολικό κλίμα. Υπάρχει συνεργασία 

μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και διοίκησης. Όταν δημιουργούνται 

μικροπροβλήματα, αντιμετωπίζονται από τον διευθυντή πάρα πολύ γρήγορα με 

αποτέλεσμα το σχολείο να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά.”, Εκπ1 

 
“Έχοντας υπηρετήσει σε διάφορα σχολεία της επικράτειας, για εμένα το συγκεκριμένο 

σχολείο ήταν μια ευχάριστη έκπληξη.”, Εκπ6 

 

“Το κλίμα θεωρώ ότι είναι αρκετά καλό. Είμαστε δεμένος σαν σύλλογος. Δεν έχουμε 

προβλήματα μεταξύ μας, ούτε πικρίες, ούτε τίποτα, οπότε είναι καλό γιατί δεν αισθάνεσαι 

άσχημα πηγαίνοντας στην εργασία σου ….”, Εκπ12 
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Το ίδιο πλήθος συμμετεχόντων (10), υποστήριξε πως αυτό είχε θετική επίδραση 

στην ψυχολογία και στη διάθεση τους για την εργασία τους. 

“Είναι πολύ βασικό να πηγαίνω χαρούμενη στη δουλειά μου, πηγαίνω πιο νωρίς στο 

σχολείο, γιατί υπάρχει ευχάριστο περιβάλλον ….”, Εκπ2 

 

“…. νιώθω ασφάλεια, έχω αυτοπεποίθηση με αυτό που γίνεται ας πούμε μέσα το σχολείο 

και δεν μπορώ να πω ότι το είχα σε όλα τα σχολεία που πήγαινα. Τώρα είμαι πολύ 

ευχαριστημένη και μπορώ να πω αυτό το πράγμα, με το συγκεκριμένο διευθυντή βέβαια, 

υπήρχαν και άλλοι διευθυντές πιο μπροστά, αλλά ο συγκεκριμένος προσπαθεί να βγάλει 

τον καλύτερο εαυτό από όλους μας και δίνει πολλές ώρες από τη ζωή του για το αυτό.”, 

Εκπ14 

Η πλειοψηφία επίσης των εκπαιδευτικών (10), ανέφερε πως το θετικό σχολικό 

κλίμα είχε θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα τους και στο έργο τους με 

τους μαθητές. 

“Υπάρχει διάθεση από όλους να γίνουν δράσεις και εκδηλώσεις ώστε να αναδειχθεί το 

σχολείο και η δουλειά μας, οπότε σαφώς αυτό ανεβάζει θετικά την ψυχολογία μου και 

φυσικά με κάνει να προσπαθώ πολύ περισσότερο και με μεγαλύτερη διάθεση να 

προσφέρω.”, Εκπ1 

 

“Οι σχέσεις ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό, η αίσθηση του να γίνεσαι μέρος μιας 

ομάδας, η συνεργασία, η επικοινωνία είναι πολλοί σημαντικοί παράγοντες για την 

διαμόρφωση ενός θετικού σχολικού κλίματος, το οποίο συνεπάγεται την δημιουργία 

θετικής αυτοδιάθεσης και αυξάνει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου.”, 

Εκπ9 

Ορισμένοι συμμετέχοντες (2), υποστήριξαν ότι το κλίμα της σχολικής μονάδας στην 

οποία εργάζονται, επηρέασε αρνητικά τις σχέσεις τους με τον διευθυντή και τους 

άλλους εκπαιδευτικούς του συλλόγου. 

“Το σχολικό κλίμα περισσότερο επηρεάζει τη διάθεση μου γενικά όταν πηγαίνω στο 

σχολείο, όσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούν με τους συναδέλφους.”, Εκπ5 

Μια εκπαιδευτικός ανέφερε, πως το αρνητικό σχολικό κλίμα στο σχολείο που 

εργάζεται της δημιουργεί αίσθημα κόπωσης. 

“Σίγουρα αν κρίνω από το ότι στο ένα σχολείο που υπάρχουν αυτά τα θέματα μεταξύ των 

συναδέλφων, πολλές φορές φεύγω πιο κουρασμένη από εκεί ενώ στο άλλο σχολείο 

πηγαίνω και ξεκουράζομαι γιατί είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, προφανώς με επηρεάζει 

ακόμα και στην κούραση, ακόμα και στο πόσο όρεξη έχω να μιλήσω με τους 

συναδέλφους.”, Εκπ4 

Περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων στην έρευνα (4), ισχυρίστηκαν ότι το 

σχολικό κλίμα, είτε θετικό είτε αρνητικό, τους αφήνει ανεπηρέαστους στο 

εκπαιδευτικό έργο απέναντι στους μαθητές. 

“Ωστόσο, το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές σου σε ενδυναμώνει να 

παρακάμψεις τις όποιες δυσχέρειες και να τους στηρίξεις όσο πιο πολύ μπορείς.”, Εκπ3 



90 
 

Τέλος, ένας εκπαιδευτικός, ανέφερε πως το αρνητικό σχολικό κλίμα επηρεάζει μόνο 

εν μέρει την αποτελεσματικότητα του στο εκπαιδευτικό του έργο. 

“Εν μέρει, γιατί έχω αποφασίσει τα θέματα εκτός τάξης να μην με επηρεάζουν εντός 

τάξης”, Εκπ10 

 

 

5.1.4 Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το 

σχολείο από το διευθυντή 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
19. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΥΠΚΑΘΟΡΑ = Ύπαρξη ενός ξεκάθαρου 
οράματος προς τον εκπαιδευτικό 
ΑΠΚΑΘΟΡΑ = Απουσία οράματος προς τον 
εκπαιδευτικό 

 
20. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΜΗΠΡΟΤΕΚΠ = Μη αποδοχή του διευ-
θυντή ως πρότυπο από τους εκπαι-
δευτικούς 
ΠΡΟΤΕΚΠ = Ο διευθυντής πρότυπο για τον 
εκπαιδευτικό 
ΑΔΜΕΤΕΜΠ = Αδυναμία μετάδοσης γνώ-
σεων και εμπειριών 
ΠΡΟΤΠΡΟΑΠ = Ο διευθυντής πρότυπο 
προς αποφυγή 
ΠΡΟΜΕΤΦΙΛ = Πρότυπο μετά από φιλτρά-
ρισμα 

 
Διαμόρφωση οράματος από τον διευθυντή 

Περίπου τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών της έρευνας (9), υποστήριξαν πως ο 

διευθυντής ενός σχολείου έχει την δυνατότητα να διαμορφώσει όραμα για το 

σχολείο του. 

“Πιστεύω ότι ο Διευθυντής μπορεί να αφήσει το θετικό του αποτύπωμα στο σχολείο. 

Καινοτόμα προγράμματα, αξιοποίηση δυνατοτήτων που προσφέρει και το ίδιο το 

Υπουργείο ώστε το σχολείο να βγει εκτός των τειχών δίνουν ευκαιρίες στον διευθυντή να 

υλοποιήσει το όραμά του για ένα καινοτόμο και δημιουργικό σχολείο. Αρκεί να 

καταφέρει να εμπνεύσει και την εκπαιδευτική κοινότητα.”, Εκπ3 

 

“Ναι ειδικά στο δημοτικό έχει τη δυνατότητα. Υπάρχουν διευθυντές που έχουν καταφέρει 

μέσα από το σχολείο να πάρουν επιδοτήσεις, να φέρουν χρήματα καταρχήν που λείπουν 

από τα σχολεία και από τους δήμους και από χορηγίες και να κάνουνε πάρα πολλά 

πράγματα μέσα σε ένα σχολείο. Υπάρχουν και διευθυντές που είναι διεκπαιρεωτικοί και 
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δεν κάνουν τίποτα. Άρα πιστεύω ότι όντως μπορεί να επηρεάσει ένα σχολείο η παρουσία 

ενός διευθυντή. “,Εκπ4 

 

“Πιστεύω πως σε μεγάλο βαθμό ο διευθυντής είναι ο άνθρωπος που μπορεί και πρέπει 

να έχει και να διαμορφώνει όραμα για το σχολείο. Αν διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες 

και κυρίως την διάθεση και το όραμα, μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το σχολείο 

προς το καλύτερο.”, Εκπ9 

Το ένα πέμπτο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (3), ανέφεραν πως ο διευθυντής 

έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει όραμα για το σχολείο του, υπό όρους όμως 

λόγω των περιορισμών που θέτει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και το 

Υπουργείο Παιδείας.  

“Έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει ένα όραμα, όμως όχι όπως πραγματικά θα ήθελε, 

καθώς το συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό σύστημα δεν του αφήνει περιθώρια να 

αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες και να ξεφύγει από τα στενά όρια του Υπουργείου 

Παιδείας. Είναι υποχρεωμένος να διεκπεραιώνει πολλές νομοθετικές διατάξεις και να 

μην μπορεί να πραγματοποιεί προγράμματα και δράσεις που μπορεί να αναβαθμίσουν το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα.”, Εκπ2 

Ορισμένοι τέλος εκπαιδευτικοί (3), είπαν  πως ο διευθυντής ενός σχολείου δεν έχει 

καμία δυνατότητα διαμόρφωσης οράματος, γιατί στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα ο ρόλος του είναι αποκλειστικά διεκπεραιωτικός. 

“Όχι, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα που είναι συγκεντρωτικό, όχι μόνο ο 

Διευθυντής, αλλά ούτε καν ο Δήμαρχος που έχει την ευθύνη των κτιρίων και η Σχολική 

Επιτροπή που έχει την ευθύνη της διαχείριση των κονδυλίων δεν μπορούν να έχουν 

όραμα για το σχολείο. Στην καλύτερη περίπτωση διεκπεραιώνουν – εφαρμόζουν τις 

ισχύουσες πολιτικές που χαράζει το Υπουργείο Παιδείας. Όραμα για έναν οργανισμό έχει 

συνήθως αυτός που μπορεί να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων και να έχει τον 

πρώτο λόγο στη χάραξη πολιτικής.”, Εκπ11 

 
Κοινοποίηση οράματος στον εκπαιδευτικό 

Οι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (8), ανέφεραν πως ήταν 

ενήμεροι για το όραμα του διευθυντή τους γιατί τους το είχε κοινοποιήσει ο ίδιος 

έτσι ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τα κίνητρα και τον σκοπό του. 

“Ο διευθυντής μου διαθέτει ένα ξεκάθαρο όραμα για το σχολείο και αυτό φαίνεται από 

τις καθημερινές του πράξεις και δραστηριότητες, όπως η συνεχής βελτίωση της 

υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου, η διοργάνωση δράσεων, η συμμετοχή σε 

διαφόρων ειδών δραστηριότητες και η γενικότερη προσπάθειά του για τη συνεχή 

βελτίωση των συνθηκών και του κλίματος του σχολείου.”, Εκπ9 

 
“Στην παρούσα φάση ο διευθυντής έχει ξεκάθαρο όραμα για το σχολείο, το έχει αναλύσει 

από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο σχολείο και κάθε μέρα προσπαθεί να φτάσει όσο 

γίνεται πιο κοντά στο στόχο και νομίζω ότι έχει καταφέρει πολύ σημαντικά βήματα κάτι 

που δεν υπήρχε  στο παρελθόν με πολλούς διευθυντές.”, Εκπ15 
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Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί (7), υποστήριξαν πως δεν ήταν γνώστες του οράματος 

του διευθυντή, είτε γιατί αυτός δεν είχε όραμα για το σχολείο, είτε γιατί δεν είχε 

τρόπο να το επικοινωνήσει και να το μοιραστεί με τους εκπαιδευτικούς του 

συλλόγου. 

“…. το όραμα ενός μέσου διευθυντή ελληνικού σχολείου, όχι μόνο του δικού μου 

σήμερα, είναι να έχει μία ήσυχη σχολική χρονιά χωρίς μπελάδες και φασαρίες. Μέχρι 

εκεί. Εάν κυλήσει η σχολική χρονιά ήρεμα και ήσυχα θεωρείται κέρδος.”,  Εκπ11 

 

“Σαφέστατα όχι. Το όραμα της είναι να γίνει διευθύντρια στη πρωτεύουσα του νομού, 

δηλαδή να φύγει από το υπάρχον σχολείο.”, Εκπ8 

 
Ο διευθυντής ως πρότυπο 

Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί της έρευνας (7), ισχυρίστηκαν ότι ο διευθυντής 

του σχολείου, αποτελεί πρότυπο γι’ αυτούς με τις γνώσεις και τις εμπειρίες του. 

“Σε μεγάλο βαθμό ναι. Η ευγένειά της, η ηρεμία με την οποία χειρίζεται καταστάσεις, η 

ευελιξία της καθώς και η ικανότητά της να επιλύει προβλήματα είναι ένα πρότυπο για 

εμένα.”, Εκπ2 

 
“Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος διευθυντής αποτελεί ένα θετικό πρότυπο καθώς διαθέτει 

τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες αλλά και εμπειρίες που τον βοηθούν να 

ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του προσπάθεια να 

διευθύνει το σχολείο.”, Εκπ9 

Αρκετοί συμμετέχοντες (6), υποστήριξαν ότι ο διευθυντής δεν αποτελεί με 

κανέναν τρόπο πρότυπο γι’ αυτούς. 

“Όχι, προσπαθώ από κάποιους να παίρνω μεμονωμένα στοιχεία αλλά δεν θα έλεγα ότι 

κάποιος αποτελεί πρότυπο γιατί δεν είχε όλο το πακέτο.”, Εκπ10 

 
“Πρότυπο δε θα το έλεγα. Όμως έχει αρκετά στοιχεία που μπορώ να πω ότι είναι 

ωφέλιμα για κάποιον να τα διαθέτει. Σίγουρα έχει εμπειρίες σε διοικητικά θέματα και 

θέματα νομοθεσίας και μπορώ να πω ότι προσπαθεί να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο 

…..”, Εκπ15 

Μία συμμετέχουσα τόνισε ότι ο διευθυντής δεν αποτελεί πρότυπο γι’ αυτήν, λόγω 

αδυναμίας μετάδοσης των γνώσεων και των εμπειριών που διαθέτει. 

“Ο διευθυντής μου έχει πράγματι μεγάλη εμπειρία και γνωστικό υπόβαθρο. Όμως, 

πιστεύω ότι δεν μπορεί επιτυχημένα να το κοινωνήσει, ώστε αυτό το πλούσιο απόθεμα να 

αποτελέσει πηγή άντλησης βοήθειας για τους υπόλοιπους στο σχολείο.”, Εκπ3 

Ένας εκπαιδευτικός επίσης, υποστήριξε πως ο διευθυντής του όχι μόνο δεν 

αποτελεί πρότυπο, αλλά αποτελεί πρότυπο προς αποφυγή. 

“Σε καμία περίπτωση ….  μάλλον πρότυπο προς αποφυγή ….”, Εκπ8 

Τέλος ορισμένοι συμμετέχοντες (2), ανέφεραν πως ο διευθυντής, αποτελεί γι’ 

αυτούς πρότυπο μετά από φιλτράρισμα. 
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“Έχω δουλέψει σε πολλά σχολεία ιδιωτικά και δημόσια σε Ελλάδα και εξωτερικό και 

έχω καταλάβει ότι ένας διευθυντής μπορεί να είναι, το ίδιο άτομο ταυτόχρονα, και 

πρότυπο προς μίμηση και παράδειγμα προς αποφυγή. Το αν ένα άτομο λειτουργεί είτε 

σαν πρότυπο είτε σαν παράδειγμα σημαίνει ότι αυτός που παρακολουθεί πρέπει να έχει 

οξυμμένες τις αισθήσεις του για να φιλτράρει ποια συμπεριφορά θα πρέπει να μιμηθεί και 

ποια να αποφύγει.”, Εκπ11 

 
 
 

5.1.5 Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά 

ενός διευθυντή 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
21. Ηγετικές συμπεριφορές έκφρασης 

υποστήριξης και αναγνώρισης των 
προσπαθειών 

 
ΣΤΗΡΑΠΕΚΠ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
παρέχοντας του τα απαραίτητα  
ΑΝΓΠΡΟΕΚΠ = Αναγνώριση και επιβρά-
βευση κάθε προσπάθειας του εκπαι-
δευτικού  
ΕΠΚΕΝΙΔ = Επιβράβευση νέων και 
καινοτόμων ιδεών 
ΕΝΘΑΠΡΟΣΠ = Ενθάρρυνση των προσπα-
θειών του εκπαιδευτικού  
ΠΡΟΣΕΠΕΚΠ = Προσωπική επαφή με τους 
εκπαιδευτικούς 

 
22. Ηγετικές συμπεριφορές για τη 

διαμόρφωση θετικού σχολικού 
κλίματος 

 
ΣΕΒΕΚΤΕΚΠ = Σεβασμός και εκτίμηση των 
εκπαιδευτικών 
ΔΗΜΚΛΣΥΝ = Δημιουργία κλίματος συν-
εργασίας και καλών σχέσεων μεταξύ των 
εκπαιδευτικών 
ΔΗΜΚΛΠΕΙΘ = Δημιουργία κλίματος 
πειθαρχίας στο σχολείο 
ΔΘΟΡΤΠΡΟΣ = Ορατός και προσβάσιμος 
σε όλους 
ΔΘΔΗΜΟΚ = Δίκαιος, δημοκρατικός και 
συζητήσιμος στη σχέση του με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΕΠΑΝΘ = Ενθάρρυνση και έπαινος προς 
τους εκπαιδευτικούς 
ΔΘΔΙΕΦΝΙΔ = Παροχή κινήτρων και 
διευκολύνσεων για τη δημιουργία δρά-
σεων και νέων ιδεών  
ΔΘΕΠΜΕΓΝ = Δίαυλος επικοινωνίας με 
τους γονείς  
ΑΠΔΙΑΚΕΚΠ = Απουσία διακρίσεων μεταξύ 
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των εκπαιδευτικών και αξιοποίηση τους με 
τον καλύτερο τρόπο 
ΕΞΑΠΕΚΠ = Εξασφάλιση των απαραίτητων 
πόρων στους εκπαιδευτικούς 
ΕΠΙΛΠΡΟΒ = Ικανότητα πρόληψης κατά-
στάσεων και επίλυσης προβλημάτων 
ΔΘΕΝΑΕΚΠ = Ο διευθυντής κομμάτι του 
συλλόγου των εκπαιδευτικών 
ΔΘΟΡΓΛΕΙΤ = Ικανός στην οργάνωση της 
λειτουργίας του σχολείου 
ΔΘΕΧΥΠΕΚΠ = Εχέμυθος και υποστη-
ρικτικός σε προσωπικά ζητήματα των 
εκπαιδευτικών 
ΔΘΠΡΟΤΕΚΠ = Διευθυντής πρότυπο για 
τον εκπαιδευτικό 
ΔΘΥΠΟΨΥΧ = Υπομονετικός, ψύχραιμος 
με πάθος για τη δουλειά 
ΔΘΜΕΟΡΑΜ = Ύπαρξη και κοινοποίηση 
οράματος για το σχολείο 

 
Ηγετικές συμπεριφορές έκφρασης εμπιστοσύνης και σεβασμού 

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα (8), πρότειναν ως 

σημαντικό τρόπο έκφρασης εμπιστοσύνης και σεβασμού, την έμπρακτη έκφραση 

εμπιστοσύνης του διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό. 

“Το πρώτο πράγμα που δείχνει εμπιστοσύνη και σεβασμό, είναι το να εμπιστεύεται ο 

διευθυντής τη δουλειά σου.”, Εκπ1 

 

“…. να πιστεύει στην αξία του προσωπικού του, ….”, Εκπ2 

 

“Να ζητά τη γνώμη του και να συνδιαμορφώνει πολιτικές για τη σωστή λειτουργία του 

σχολείου.”, Εκπ3 

Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί της έρευνας (7), πρότειναν ως τρόπο έκφρασης 

εμπιστοσύνης και σεβασμού, να είναι ο διευθυντής ευγενικός και δίκαιος με 

τους εκπαιδευτικούς.  

“Πιστεύω ότι ο Διευθυντής πρέπει να είναι δίκαιος απέναντι σε όλους αλλά να 

συμπεριφέρεται διαφορετικά στον καθένα ανάλογα με τη ψυχοσύνθεσή του και τα όρια 

που του θέτει η καθημερινή συναναστροφή του με αυτόν.”, Εκπ11 

 

“Λεκτικά, με τις ενέργειες του, να δείχνει σεβασμό, εμπιστοσύνη, ….”, Εκπ14 

Επίσης σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί της έρευνας (6), πρότειναν ο διευθυντής να 

είναι δεκτικός στις απόψεις των εκπαιδευτικών. 

“Υπάρχουν πολλοί διευθυντές που συγχέουν τη δεκτικότητα με τη διαφάνεια και 

αρκούνται στο να μοιράζονται κάποιες σημαντικές πληροφορίες με τους υπαλλήλους 
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τους. Όμως, η διαφάνεια είναι μόνο η αρχή. Δεκτικότητα σημαίνει να μπορούν οι 

υπάλληλοι να εκφράζονται ελεύθερα. Αν ο διευθυντής τους δεν είναι δεκτικός, οι 

υπάλληλοι θα είναι επιφυλακτικοί στο να εκφράζουν τυχόν διαφωνίες τους, ακόμη και 

όταν είναι σίγουροι, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι έχουν δίκιο.”, Εκπ7 

 

“Πιστεύω ότι ο διευθυντής …. να ενδιαφέρεται για την γνώμη τους και να μην 

αποφασίζει μόνος του για τα σημαντικά ζητήματα του σχολείου.”, Εκπ13 

Περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων (4), πρότειναν ως τρόπο έκφρασης 

εμπιστοσύνης και σεβασμού την αποφυγή ελέγχου του διευθυντή στο έργο του 

εκπαιδευτικού. 

“Δηλαδή δεν χρειάζεται να σε ελέγχει αν κάνεις σωστά ή όχι το εκπαιδευτικό σου έργο, 

δεν χρειάζεται να μπαίνει μέσα στην τάξη απλά και μόνο για έλεγχο, χωρίς λόγο. Αν το 

κάνει αυτό τότε δεν σε εμπιστεύεται καθόλου.”, Εκπ1 

 

“Η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός από μέρους του διευθυντή μπορούν να εκφραστούν …. 

είτε με την έλλειψη ελέγχου στο εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών.”, Εκπ9 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί (4), πρότειναν ως τρόπο έκφρασης εμπιστοσύνης και 

σεβασμού την στήριξη του εκπαιδευτικού από τον διευθυντή, απέναντι σε γονείς 

και μαθητές. 

“Πιστεύω ότι ο διευθυντής πρέπει να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς στις δύσκολες 

καταστάσεις ….”, Εκπ13 

 

“…. να είναι υποστηρικτικός μαζί του απέναντι σε διενέξεις και επιθέσεις μαθητών, 

γονέων και κηδεμόνων και κρατώντας τις σωστές αποστάσεις από την τοπική 

κοινωνία.”, Εκπ6 

Το ένα πέμπτο των συμμετεχόντων (3), πρότειναν ως τρόπο έκφρασης 

εμπιστοσύνης και σεβασμού την αποφυγή από την πλευρά του διευθυντή 

δημιουργίας κύκλου ευνοημένων εκπαιδευτικών. 

“Να ακούει έναν προς έναν και …., να μη φτιάχνει κύκλους.”, Εκπ10 

Επίσης δύο (2) συμμετέχοντες, κατέθεσαν ως πρόταση, ο διευθυντής να αποφεύγει 

να δημιουργεί προβλήματα στους εκπαιδευτικούς, εκφράζοντας έτσι εμπιστοσύνη 

και σεβασμό απέναντι τους. 

“…., να λύνει κι όχι να δημιουργεί προβλήματα ….”, Εκπ10 

Ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών (2), πρότεινε την ανάθεση σημαντικών 

καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς με σκοπό την μελλοντική ανέλιξη τους, ως τρόπο 

έκφρασης εμπιστοσύνης και σεβασμού. 

“…. σεβασμός σημαίνει και την ενδυνάμωση των υπαλλήλων από τον διευθυντή τους, ο 

οποίος θέτει ψηλά τον πήχη όσον αφορά τη μελλοντική τους ανέλιξη. Δηλαδή, τους 

αναθέτει τέτοια καθήκοντα και τέτοιες εξουσίες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να 

ανελιχθούν.”, Εκπ7 
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Ένας εκπαιδευτικός που συμμετείχε στην έρευνα, ανέφερε ως πρόταση, ο 

διευθυντής να είναι σταθερός πάνω σε θέματα πειθαρχίας μαθητών, δείχνοντας 

έτσι την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του απέναντι τους. 

“Επίσης …. θα πρέπει να είναι σταθερός στις απόψεις του. Το σίγουρο είναι ότι, αν είναι 

σταθερός ή όχι, φαίνεται και στην πειθαρχία από πλευράς μαθητών. Θα πρέπει ότι λέει 

αυτό να το κρατάει για να γίνεται σωστά η δουλειά και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, 

έτσι ώστε σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός φέρει κάποιο μαθητή στο γραφείο για 

κάποιο θέμα που δεν μπόρεσε να διευθετήσει μόνος του, ο διευθυντής να είναι σταθερός 

σε ότι έχει πει και να μην αλλάζει τις απόψεις του, γιατί έτσι εκθέτει και τον εκπαιδευτικό 

αλλά και τον εαυτό του προσωπικά. Αν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες τότε ο εκπαιδευτικός 

αισθάνεται και εμπιστοσύνη και σεβασμό από την πλευρά του διευθυντή.”, Εκπ1 

Επίσης ένας συμμετέχων ανέφερε ως πρόταση, την ενημέρωση όλων των 

εκπαιδευτικών για όλα τα θέματα που αφορούν το σχολείο και την εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

“Πιστεύω ότι ο διευθυντής πρέπει …., να τους ενημερώνει για όλα τα θέματα που τους 

ενδιαφέρουν ….”, Εκπ13 

Τέλος, ένας εκπαιδευτικός πρότεινε ως τρόπο έκφρασης εμπιστοσύνης και 

σεβασμού, τη γνώση των δυνατοτήτων και των προβλημάτων του κάθε 

εκπαιδευτικού. 

“…. να έχει γνώση των προβλημάτων, των θεμάτων και των δυνατοτήτων που έχει ο 

κάθε εκπαιδευτικός, να αντιλαμβάνεται το χαρακτήρα τους ….”, Εκπ4 

 
Ηγετικές συμπεριφορές έκφρασης υποστήριξης και αναγνώρισης των 
προσπαθειών 

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (12), πρότειναν 

ως έκφραση στήριξης και αναγνώρισης του διευθυντή, την επιβράβευση κάθε 

προσπάθειας του εκπαιδευτικού. 

“Να εκφράζει την ικανοποίηση του από το έργο του εκπαιδευτικού και γιατί όχι να τον 

ευχαριστεί για τις προσπάθειες που καταβάλλει. Άλλωστε άλλος τρόπος επιβράβευσης 

στο σύστημα που υπηρετούμε δε υπάρχει όπως για παράδειγμα κάποια επιπλέον αμοιβή ή 

ευκαιρία προαγωγής.”, Εκπ5 

 

“Η επιβράβευση σίγουρα είναι μια μικρή ανταμοιβή των κόπων του εκπαιδευτικού.”, 

Εκπ3 

 

“Με την ενθάρρυνση του και την δημόσια επιβράβευση του είτε στο σύλλογο 

διδασκόντων είτε στα παιδιά.”, Εκπ8 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (8), ανέφεραν ως έκφραση στήριξης και 

αναγνώρισης ο διευθυντής να παρέχει στον εκπαιδευτικό ότι χρειάζεται για την 

υλοποίηση του έργου και των δράσεων που αναλαμβάνει. 



97 
 

“Όταν ο εκπαιδευτικός φτάνει να ζητήσει κάποια βοήθεια από εκείνον, είτε υλικής 

υποστήριξης, είτε γραφειοκρατικής, φυσικά θεωρώ αυτονόητο ότι θα τον βοηθήσει σε 

αυτές τις διαδικασίες.“, Εκπ4 

 

“Προκειμένου να υποστηρίζει και να αναγνωρίζει τις προσπάθειες ενός εκπαιδευτικού, ο 

διευθυντής θα πρέπει να είναι δεκτικός και να ανταποκρίνεται σε όποιες ανάγκες 

προκύπτουν κατά την επιτέλεση του έργου του εκπαιδευτικού.”, Εκπ9 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί (2), πρότειναν ο διευθυντής να έχει προσωπική επαφή με 

τους εκπαιδευτικούς ως έκφραση στήριξης και αναγνώρισης των προσπαθειών 

τους. 

“Με την προσωπική επαφή με τον καθένα. Υπάρχουν άτομα που θέλουν έμπρακτα να 

δούνε τον σεβασμό και άτομα που θέλουν την προσωπική επαφή ….”, Εκπ11 

Ένας συμμετέχων στην έρευνα, πρότεινε ως έκφραση στήριξης και αναγνώρισης, 

την ενθάρρυνση των προσπαθειών των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή. 

“Με την ενθάρρυνση του και την δημόσια επιβράβευση του είτε στο σύλλογο 

διδασκόντων, είτε στα παιδιά.”, Εκπ8 

Τέλος ένας εκπαιδευτικός πρότεινε την επιβράβευση νέων και καινοτόμων ιδεών 

από τον διευθυντή ως σημαντικό τρόπο έκφρασης σεβασμού και εμπιστοσύνης 

προς τους εκπαιδευτικούς. 

“Επίσης νέες ιδέες, ή καινοτόμες ιδέες πάνω στην διδασκαλία, ή γενικότερα στην 

λειτουργία του σχολείου καλό είναι να τις επιβραβεύει, αν γίνονται μέσα σε νόμιμα 

πλαίσια.”, Εκπ1 

 
Ηγετικές συμπεριφορές για τη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος  

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (12), ανέφεραν 

ως σημαντική ηγετική συμπεριφορά που βοηθά στη διαμόρφωση θετικού σχολικού 

κλίματος να είναι ο διευθυντής δίκαιος, δημοκρατικός και συζητήσιμος στη σχέση 

του με τους εκπαιδευτικούς. 

“Ο δημοκρατικός τρόπος επίλυσης των προβλημάτων αλλά και λήψης αποφάσεων, ο 

διάλογος  τόσο με τους εκπαιδευτικούς όσο και με τους μαθητές αλλά και τη γονεϊκή 

κοινότητα είναι κομβικοί παράγοντες που δημιουργούν θετικό κλίμα στο σχολείο.”, 

Εκπ3 

 

“Να είναι δημοκρατικός, διαλλακτικός, συναδελφικός, δίκαιος, ομαδικός.”, Εκπ7 

 

“…., να είναι δίκαιος και αντικειμενικός, να κερδίζει τον σεβασμό και την αναγνώριση 

τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων, των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας 

γενικότερα.”, Εκπ9 
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Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες (7), υποστήριξαν ότι ο διευθυντής θα πρέπει να 

αποφεύγει τη δημιουργία διακρίσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του 

συλλόγου και να αξιοποιεί τον καθένα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

“Η ισότιμη μεταχείριση, …. νομίζω ότι είναι τα σημαντικότερα στοιχεία, που 

διαμορφώνουν ένα θετικό σχολικό κλίμα.”, Εκπ13 

 
“…., να έχει την ικανότητα να μπορεί να διαβάζει τις ικανότητές του κάθε εκπαιδευτικού 

του κάθε μέλους του συλλόγου βασικά είτε είναι ψυχολόγος είτε εκπαιδευτικός, είτε 

οποιοσδήποτε έτσι ώστε να παίρνει από αυτόν, το καλύτερο που μπορεί.”, Εκπ4 

 
“…., ξεκάθαροι άξονες, …., να μπορεί να παίρνει από τους εκπαιδευτικούς τα καλά 

στοιχεία που έχουν όλοι και να απομονώνει τα αρνητικά που επίσης έχουν όλοι.”, 

Εκπ10 

Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί της έρευνας (7), υπογράμμισαν πως στην 

διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο σημαντικό είναι ο διευθυντής να είναι 

εχέμυθος και υποστηρικτικός πάνω σε προσωπικά τους ζητήματα. 

“Να μην είναι κουτσομπόλης, επίσης να είναι εχέμυθος στα ζητήματα που ακούει,…. έχω 

πάρει αυτά τα οποία έχουν δημιουργήσει θέματα σε όσους συλλόγους έχω βρεθεί,…..”, 

Εκπ4 

 

“Ακόμη και σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν προσωπικά οι εκπαιδευτικοί για να 

δημιουργηθεί ένα πολύ καλό κλίμα στο σχολείο θα πρέπει να είναι κοντά στο πρόβλημα. 

Αν ο εκπαιδευτικός έχει διάθεση να του μιλήσει ή χρειάζεται τη στήριξη του, θα είναι εκεί 

να στηρίξει με όποιον τρόπο μπορεί έτσι ώστε να διευκολύνει τον καθένα σε ότι και αν 

του συμβαίνει.”, Εκπ1 

Το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών (5), πρότειναν ως σημαντική ηγετική συμπεριφορά 

για τη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος, ο διευθυντής να είναι ορατός και 

προσβάσιμος από όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. 

“…. και φυσικά να είναι ένας διευθυντής ο οποίος είναι ορατός και προσβάσιμος. Και 

εννοώ λέγοντας ορατός και προσβάσιμος, να μην είναι ο διευθυντής που είναι 

κλεισμένος σε ένα γραφείο που είναι άβατο. Να είναι ο διευθυντής τον οποίο θα τον δεις 

στους διαδρόμους, στα γραφεία των καθηγητών, στην αυλή του σχολείου, στο 

γυμναστήριο, στο κυλικείο, έτσι ώστε και οι μαθητές και οι καθηγητές να βλέπουν ότι 

είναι εκεί, ότι δεν είναι ένας απρόσιτος άνθρωπος αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος 

συμμετέχει σε όλη την ζωή του σχολείου, σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες, σε 

οτιδήποτε κι αν συμβεί το χώρο που διοικεί.”, Εκπ1 

Το ίδιο πλήθος συμμετεχόντων (5), θεωρεί ως σημαντικό ηγετικό χαρακτηριστικό 

ενός διευθυντή, την ικανότητα του να προλαμβάνει καταστάσεις και να επιλύει 

προβλήματα στον χώρο του σχολείου. 
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“Θεωρώ όμως ότι τα παρακάτω χαρακτηριστικά ενός διευθυντή είναι απαραίτητα για τη 

δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος. …. Να έχει τις κατάλληλες δεξιότητες για να 

μπορεί να διαχειρίζεται άτομα , τυχόν κρίσεις που θα δημιουργηθούν.”, Εκπ7 

Επίσης το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών της έρευνας (5), πρότεινε ο διευθυντής να 

ενθαρρύνει τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και καλών σχέσεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών του συλλόγου, ως σημαντική στη διαμόρφωση θετικού σχολικού 

κλίματος. 

“Πιστεύω ότι ένας διευθυντής πρέπει να δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας, ένα φιλικό 

κλίμα μεταξύ εκπαιδευτικών, μεταξύ εκπαιδευτικών και διοίκησης ένα κλίμα σωστής 

πειθαρχίας και όχι φόβου μέσα στο σχολείο. Το παν είναι να σέβεται ο καθένας που 

βρίσκεται στο χώρο του σχολείου, είτε είναι εκπαιδευτικός, είτε είναι μαθητής το 

διευθυντή και όχι να τον φοβάται. Έχει μεγάλη διαφορά. Επίσης να μπορεί να δημιουργεί 

μία καλή σχέση των εκπαιδευτικών και εκτός σχολείου.”, Εκπ1 

Σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών της έρευνας (5), δήλωσαν πως ο διευθυντής θα 

πρέπει να αποτελεί πρότυπο για τους εκπαιδευτικούς του συλλόγου. 

“Να αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν, να έχει μια στάση συμπεριφοράς που 

να εμπνέει το σύλλογο διδασκόντων, γονέων και τα παιδιά με σκοπό να περνάει το δικό 

του σε κρίσιμα θέματα. Να είναι υπόδειγμα εργατικότητας ….”, Εκπ8 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί της έρευνας (4), επεσήμαναν ότι ο σεβασμός και η εκτίμηση 

των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή βοηθά σημαντικά στην διαμόρφωση καλού 

κλίματος. 

“Το καλό κλίμα αποκτάται σε ένα σχολείο όταν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί 

να εφαρμόσει όλα αυτά που του λένε οι συνάδελφοί του ή που έχει βάλει στο μυαλό του, 

…. υπάρχει ένα ρητό που λέει «δώσε στον άλλον μία θέση ευθύνης και θα σου δείξει το 

χαρακτήρα του», δηλαδή κάποιοι άνθρωποι αλλάζουν με όλη αυτήν την θέση ευθύνης.”, 

Εκπ14 

Το ένα πέμπτο των συμμετεχόντων στην έρευνα (3), ανέφερε πως σημαντικό 

ηγετικό χαρακτηριστικό ενός διευθυντή είναι η ικανότητα του να οργανώνει το 

σχολείο. 

“Θεωρώ όμως ότι τα παρακάτω χαρακτηριστικά ενός διευθυντή είναι απαραίτητα για τη 

δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος. Γνώσεις νομοθεσίας και διοίκησης για τη 

διεκπεραίωση των διοικητικών καθηκόντων έτσι ώστε να οργανώνεται σωστά η 

λειτουργία του σχολείου.”, Εκπ7 

Αρκετοί επίσης συμμετέχοντες (3), επεσήμαναν πως ο διευθυντής θα πρέπει να 

αποτελεί τον βασικό δίαυλο επικοινωνίας με τους γονείς. 

“Επίσης, θα πρέπει …., να λειτουργεί ως ένας δίαυλος επικοινωνίας με τους γονείς, ….”, 

Εκπ2 
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Μερικοί εκπαιδευτικοί της έρευνας (3), δήλωσαν ότι ο διευθυντής θα πρέπει να 

ενθαρρύνει την δημιουργία δράσεων από τους εκπαιδευτικούς και να επαινεί 

αυτούς που τις αναλαμβάνουν. 

“Ακόμη, να δίνει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να αναπτύξουν 

πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις μέσα σε ένα περιβάλλον ασφαλές για αυτούς.   

Τέλος, να δίνει έμφαση στον έπαινο και στην ενθάρρυνση, ….”, Εκπ2 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί (2), πρότειναν ως βασικό ηγετικό χαρακτηριστικό ενός 

διευθυντή την δημιουργία κλίματος πειθαρχίας στο σχολείο. 

“Να μπορείς να επιβάλεις κάποιους κανόνες συμπεριφοράς σε όλους, μαθητές, 

εκπαιδευτικούς, …. Να μπορείς με τον τρόπο σου να εμπνέεις κυρίως στους μαθητές για 

το πώς πρέπει να φέρονται και με το παράδειγμά σου βέβαια ….. Πράγμα που τελικά 

αποβαίνει προς όφελος όλης της σχολικής κοινότητας.”, Εκπ12 

Ίδιο πλήθος συμμετεχόντων (2), δήλωσαν ότι ο διευθυντής πρέπει να συνεχίσει με 

την συμπεριφορά του να αποτελεί κομμάτι του συλλόγου των εκπαιδευτικών του 

σχολείου. 

“Να μην είναι κομπλεξικός, δεν ξέρω πως μπορεί να γράφει δόκιμα αυτό, δηλαδή να μη 

θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο των υπολοίπων και να μην προσπαθεί αυτό το πράγμα να 

το επιβάλει ότι «εγώ είμαι ο διευθυντής και για αυτό το λόγο θα με ακούτε», όχι για 

κάποιον άλλο λόγο, όχι γιατί σας το εμπνέω.”, Εκπ4 

Λίγοι συμμετέχοντες στην έρευνα (2), τόνισαν πως ο διευθυντής πρέπει να έχει 

όραμα για το σχολείο και να μπορεί να το κοινοποιήσει στο σύλλογο των 

εκπαιδευτικών. 

“Επίσης, θα πρέπει να έχει ένα όραμα για το σχολείο, ….”, Εκπ2 

Μερικοί επίσης εκπαιδευτικοί (2), ανέφεραν ότι βασικά ηγετικά χαρακτηριστικά 

ενός διευθυντή είναι να είναι υπομονετικός, ψύχραιμος και να έχει πάθος για τη 

δουλειά του. 

“Υπομονή γιατί κάποια πράγματα αργούν να γίνουν. Ψυχραιμία γιατί κάποια πράγματα 

ποτέ δεν γίνονται όπως τα θέλουμε ή τα σχεδιάζουμε. Επιμονή ώστε να μην σταματάει 

ποτέ να πιστεύει σε αυτό που θεωρεί σωστό.”, Εκπ11 

Ένας συμμετέχων στην έρευνα, τόνισε πως ο διευθυντής πρέπει να βρίσκει τρόπους 

ώστε να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για να διευκολύνει το έργο των 

εκπαιδευτικών του σχολείου. 

“Πολύ σημαντικό είναι να μπορεί να εξασφαλίζει διαθέσιμους οικονομικούς πόρους είτε 

για την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας είτε για την υλοποίηση κοινωνικών 

εκδηλώσεων που εμπλουτίζουν τη σχολική ζωή.”, Εκπ3 

Τέλος ένας εκπαιδευτικός, ανέφερε πως βασικό ηγετικό χαρακτηριστικό ενός 

διευθυντή είναι να διευκολύνει τη δημιουργία νέων ιδεών. 
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“Ακόμη, να δίνει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να αναπτύξουν 

πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις μέσα σε ένα περιβάλλον ασφαλές για αυτούς. …. 

και να διευκολύνει τη δημιουργία νέων ιδεών.”, Εκπ2 

 
 

5.2 Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Αυτή η ποιοτική μελέτη, ερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

επίδραση των ηγετικών χαρακτηριστικών των διευθυντών πάνω στην αυτό-

αποτελεσματικότητα τους και επιβεβαιώνει τη βιβλιογραφία στον τομέα αυτό, που 

υποστηρίζει ότι οι διευθυντές με τη συμπεριφορά τους, επηρεάζουν σημαντικά τη 

συναισθηματική κατάσταση και τη συμπεριφορά των υφισταμένων τους (Cuban, 

1988• Yukl, 1989• Leithwood κ.α, 1999• Πασιαρδής, 2014). 

Στον πρώτο θεματικό άξονα, η έρευνα εστίασε στην εμπιστοσύνη και τον 

επαγγελματικό σεβασμό με τον οποίο περιβάλλουν οι διευθυντές των σχολείων 

τους εκπαιδευτικούς και πως αυτό επιδρά στην εκπαιδευτική αυτό-

αποτελεσματικότητα τους. 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι αισθάνονται άνετα να εκφράζουν τις απόψεις 

τους ανοιχτά σε θέματα που αφορούν το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Επίσης, 

έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται 

για το σχολείο αλλά και την τάξη τους ειδικότερα. Ανέφεραν, επίσης, πως η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων πάνω σε σημαντικά ζητήματα της σχολικής ζωής 

είναι σχεδόν πάντοτε συλλογική. Όσο μεγαλύτερη ελευθερία ένιωθαν στη λήψη 

αποφάσεων που επηρεάζουν το σχολείο και την τάξη τους, τόσο υψηλότερη ήταν η 

γενική αλλά και η συλλογική εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα τους. Τα παραπάνω 

αντηχούν στις μελέτες των Moore & Esselman (1992, στο Tschannen – Moran κ.α, 

1998) και Hipp (1996, 1997). 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα υποστήριξαν πως σε 

δύσκολες καταστάσεις με γονείς και μαθητές είτε ως άμεσα εμπλεκόμενοι, είτε ως 

παρατηρητές, περίμεναν στήριξη από τον διευθυντή του σχολείου. Όταν αυτό 

συνέβαινε αισθάνονταν δικαίωση και ασφάλεια ενισχύοντας την αυτό-

αποτελεσματικότητα τους. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν ο διευθυντής όξυνε αντί να 

αμβλύνει τις καταστάσεις και δεν δρούσε με γνώμονα το συμφέρον του σχολείου, 

οι εκπαιδευτικοί αισθάνονταν απογοήτευση, ντροπή και πολλές φορές 
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αναλάμβαναν οι ίδιοι ρόλους και ευθύνες πέραν των καθηκόντων τους. Παρά την 

αρνητική αντίδραση του διευθυντή, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν επηρεάστηκε 

τελικά η αυτό-αποτελεσματικότητα τους. Οι διευθυντές που χρησιμοποίησαν την 

ηγεσία τους για να προστατεύσουν τους εκπαιδευτικούς από διασπαστικούς 

παράγοντες, όπως γονείς και μαθητές, έκαναν τους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται 

ασφαλείς και καθόλου θιγμένοι, πράγμα που βελτίωσε την αφοσίωση τους στο 

έργο τους και την αύξηση της αυτό-αποτελεσματικότητας τους (Lee κ.α, 1991, στο 

Tschannen – Moran κ.α, 1998• Lambersky, 2016). 

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ανέφεραν πως όταν ο διευθυντής έδειχνε 

εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση στις γνώσεις και στις ικανότητες τους, είχε 

πολύ θετική επίδραση σε αυτούς, ενισχύοντας σημαντικά τη δέσμευση τους προς το 

σχολείο αλλά και την εκπαιδευτική τους αποτελεσματικότητα με αποτέλεσμα 

μεγαλύτερη διάθεση για καλύτερα αποτελέσματα στην τάξη. Αντίθετα όταν οι 

εκπαιδευτικοί έρχονταν αντιμέτωποι με καταστάσεις έλλειψης εμπιστοσύνης και 

σεβασμού από την πλευρά του διευθυντή, αισθάνονταν προσβολή, μείωση της 

προσωπικότητας τους και παραγκωνισμό. Η αρνητική συμπεριφορά του διευθυντή, 

οδηγούσε πολλές φορές σε προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και 

διευθυντή, αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

τη μείωση της εργασιακής διάθεσης του εκπαιδευτικού και της δέσμευσης του με 

τη σχολική μονάδα. Όλα αυτά συνάδουν με τα αποτελέσματα των μελετών των 

Ashton και Web (1986) και Lambersky (2016). 

Στο δεύτερο θεματικό άξονα η έρευνα εστίασε στην υποστήριξη και την 

αναγνώριση των προσπαθειών των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή και πως αυτό 

επηρέασε την εκπαιδευτική αυτό-αποτελεσματικότητα τους. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι 

αντιλαμβάνονται τη στήριξη του διευθυντή, ως υποστήριξη των προσπαθειών και 

των δράσεων που αναλαμβάνουν με την κάλυψη των απαραίτητων εξόδων και την 

παροχή χώρων και υλικών που οδηγεί στην επιτυχή ολοκλήρωση τους. Επίσης, 

αντιλαμβάνονται ως στήριξη την προστασία τους απέναντι σε γονείς και μαθητές 

αλλά και την αποφυγή παρέμβασης του διευθυντή, σε θέματα που αφορούν το 

εκπαιδευτικό τους έργο μέσα στην τάξη. Όσον αφορά την αναγνώριση των 

προσπαθειών, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας θεωρούν πως αυτή πρέπει να 
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εκφράζεται είτε με ενθάρρυνση και έπαινο του εκπαιδευτικού από τον διευθυντή, 

είτε με επιβράβευση του με αναφορά του ονόματος του, σε γονείς, μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι η έρευνα υποστηρίζει το έργο 

του Bandura (1977) σύμφωνα με το οποίο οι γνωσιακές εμπειρίες, οι επίκτητες 

εμπειρίες, η λεκτική πειθώ και οι φυσιολογικές καταστάσεις προτείνονται ως 

βασικές πηγές αυτό-αποτελεσματικότητας. 

Όταν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα γίνονταν αποδέκτες 

στήριξης και αναγνώρισης των προσπαθειών τους από τον διευθυντή, είχε ως 

αποτέλεσμα την ενίσχυση των προσπαθειών και της υπευθυνότητας τους και 

επιδρούσε θετικά στη δέσμευση τους με το σχολείο και στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας τους στο έργο τους με τους μαθητές, πράγμα που αντηχεί 

ευρύτατα και στην σχετική βιβλιογραφία (Ashton & Web, 1986• Hipp, 1996• 

Lambersky, 2016). Αντίθετα όταν ένιωθαν έλλειψη στήριξης και αναγνώρισης των 

προσπαθειών τους οι έμπειροι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν να έχουν υψηλότερες 

πεποιθήσεις αυτό-αποτελεσματικότητας από τους λιγότερο έμπειρους 

εκπαιδευτικούς που εμφάνιζαν άρνηση συμμετοχής σε οτιδήποτε άλλο, πέραν του 

διδακτικού τους έργου με παράλληλη μείωση της αυτό-αποτελεσματικότητας τους, 

όπως αυτό αναφέρεται και στη μελέτη των Tschannen – Moran και Woolfolk Hoy 

(2007). 

Στον τρίτο θεματικό άξονα η έρευνα εστίασε στη δυνατότητα διαμόρφωσης 

κατάλληλου σχολικού κλίματος από τον διευθυντή και πως αυτό επηρέασε την 

αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. 

Όταν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα, διαπίστωναν ότι ο 

διευθυντής προωθεί τη συνεργασία, τόσο ανάμεσα στον ίδιο και στους 

υφιστάμενους εκπαιδευτικούς, όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής 

μονάδας, αξιολογούσαν θετικά το σχολικό κλίμα κάνοντας παράλληλα αναφορά για 

θετική επίδρασή του στην αποτελεσματικότητα και των ίδιων. Αντίθετα όταν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα διαπίστωναν ότι ο διευθυντής όχι μόνο δεν προωθεί 

την συνεργασία αλλά με τις ενέργειές του την υποδαυλίζει, φτάνοντας σε σημείο 

ακόμη και να διχάζει το σύλλογο των διδασκόντων, ανέφεραν πως αυτό τους 

δημιουργούσε καθημερινά έντονο αίσθημα κόπωσης και επηρέαζε αρνητικά τη 

διάθεση τους προς τον διευθυντή και τους συναδέλφους τους. Η σύνδεση της 
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συνεργασίας, η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των εκπαιδευτικών του συλλόγου, και η 

θετική επιρροή στην αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, υπογραμμίζεται 

και στα πορίσματα άλλων μελετών (Ashton & Web, 1986• Hipp, 1996• Rosenholtz, 

1989). 

Σε ότι αφορά την επιβολή τάξης και πειθαρχίας στο χώρο του σχολείου από 

τον διευθυντή, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θεωρούσαν το έργο αυτό σημαντικό 

για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Ιδιαίτερα όταν η επιβολή της τάξης και η 

διατήρηση της πειθαρχίας από την πλευρά του διευθυντή γινόταν αντικειμενικά, 

δίκαια και με συνέπεια, κρατώντας διαλλακτική στάση και συζητώντας το πρόβλημα 

με τους εμπλεκόμενους, τύγχανε θετικής αναγνώρισης ακόμη και από τους ίδιους 

τους μαθητές. Όταν ο διευθυντής ενεργούσε με τρόπους που υποστήριζαν την 

πειθαρχία των μαθητών, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν πως είχε θετική 

επίδραση στην αποτελεσματικότητα τους, κάνοντας τους να αισθάνονται 

μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση, ενδυναμώνοντας τη δέσμευση στο έργο 

τους. Αντίθετα όταν ο διευθυντής ενεργούσε με τρόπους που είχαν ως αποτέλεσμα 

την διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του σχολείου, αδυνατώντας να επιβάλλει 

τάξη και πειθαρχία, είχε αρνητική επίδραση στην αποτελεσματικότητα τους και στη 

δέσμευση στο έργο τους. Η επιρροή στην αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών, της επιβολής τάξης και της διατήρησης της πειθαρχίας, τονίστηκαν 

και στα συμπεράσματα των μελετών των Rosenholtz (1989) και Lee κ.α (1991, στο 

Tschannen – Moran, 1998). 

Στο θέμα της ύπαρξης ευνοημένων του διευθυντή, οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα παρείχαν στοιχεία που υποστηρίζουν τα συμπεράσματα της μελέτης του 

Lambersky (2016). Όταν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας υποστήριζαν ότι οι 

διευθυντές είχαν επιλέξει μια ομάδα εκπαιδευτικών που λάμβανε ειδική 

μεταχείριση, αναφέροντας πως αυτή ήταν άλλες φορές αβάσιμη και αδικαιολόγητη 

και άλλες φορές είχε την μορφή ανταμοιβής σε εκπαιδευτικούς που προσέφεραν 

περισσότερο στη σχολική μονάδα χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος των υπολοίπων 

εκπαιδευτικών του συλλόγου, τότε το σχολικό κλίμα υπέφερε. Όταν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα διαπίστωναν ότι ο διευθυντής τους αντιμετώπιζε όλους 

με τον ίδιο τρόπο χωρίς να γίνονται διακρίσεις, είχε θετικό αντίκτυπο στο σχολικό 

κλίμα. 
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Σε ότι αφορά την προσπάθεια του διευθυντή για τη διαμόρφωση θετικού 

σχολικού κλίματος, οι απόψεις των εκπαιδευτικών της έρευνας διαφέρουν. Από την 

μια πλευρά υποστηρίχθηκε η θετική επιρροή του διευθυντή στους μαθητές για το 

σχολείο και τους εκπαιδευτικούς τους, με θετικό αντίκτυπο στο σχολικό κλίμα και 

από την άλλη εκφράστηκαν απόψεις για την αρνητική επιρροή του διευθυντή πάνω 

στους μαθητές, με ανάλογο αρνητικό αντίκτυπο και στο σχολικό κλίμα.  

Όταν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα αξιολογούσαν το 

σχολικό κλίμα με θετικό τρόπο, υποστήριξαν ότι αυτό είχε θετική επίδραση στην 

ψυχολογία, στη διάθεση τους για εργασία και στην αποτελεσματικότητα τους στο 

έργο τους με τους μαθητές και αντανακλά στη μελέτη των Gibson και Dembo (1984) 

οι οποίοι ανέφεραν ότι η προσωπική και η γενική αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών είναι υψηλότερες όταν επικρατεί θετικό σχολικό κλίμα, αλλά και στη 

μελέτη της Hipp (1996) η οποία περιέγραψε στα συμπεράσματα της, ως ηγετική 

συμπεριφορά που ενισχύει και συντηρεί την αυτό-αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών, τη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος. 

Στον τέταρτο θεματικό άξονα η έρευνα εστίασε στη δυνατότητα του 

διευθυντή να αποτελεί πρότυπο για τους εκπαιδευτικούς και στην ικανότητα του να 

διαμορφώνει και να κοινοποιεί όραμα για το σχολείο. 

Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας δήλωσαν πως ο διευθυντής του σχολείου 

αποτελεί με την συμπεριφορά, τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, εν δυνάμει 

πρότυπο για τους ίδιους, προσπαθώντας από το ίδιο άτομο να αντλήσουν όσα 

πρέπει να μιμηθούν και να φιλτράρουν όσα πρέπει να αποφύγουν, 

επιβεβαιώνοντας τη σχετική βιβλιογραφία (Bandura, 1982, 1996• Hipp, 1996). 

Υποστήριξαν ότι ο διευθυντής στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, παρά το 

συγκεντρωτικό τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας, το οποίο τον θέλει ως επί το 

πλείστον διεκπαιρεωτικό, έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει όραμα για τη 

λειτουργία του σχολείου στους τομείς που δεν ρυθμίζονται κεντρικά. Επιπλέον 

ανέφεραν πως ήταν ενήμεροι για το όραμα του διευθυντή, επειδή τους το είχε 

επικοινωνήσει ο ίδιος έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κίνητρα και 

τον σκοπό του. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την μελέτη των Gkolia 

κ.α. (2015), σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν εντοπίζουν διευθυντικές συμπεριφορές που 
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αφορούν το κοινό όραμα για το σχολείο τους. Επιβεβαιώνει όμως τη σχετική 

βιβλιογραφία σύμφωνα με την οποία, όταν οι διευθυντές διαθέτουν όραμα για το 

σχολείο και έχουν την ικανότητα να εμπνεύσουν μια αίσθηση κοινού σκοπού, τότε 

οι προσδοκίες, η ατομική και η γενική αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών είναι 

υψηλότερες (Hipp, 1996• Hipp & Bredeson, 1995• Finnigan, 2010• Lambersky, 

2016). 

Στον πέμπτο θεματικό άξονα η έρευνα εστίασε στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για το ποιες ηγετικές συμπεριφορές του διευθυντή επιδρούν θετικά 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα τους. 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, οι ηγετικές συμπεριφορές που σχετίζονται 

με την έκφραση εμπιστοσύνης και σεβασμού και ασκούν θετική επιρροή στην αυτό-

αποτελεσματικότητα τους είναι, η εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, η αποφυγή 

δημιουργίας προβλημάτων και η αποφυγή ελέγχου του έργο τους μέσα στην τάξη 

και συνάδουν με τα συμπεράσματα των ερευνών της Hipp (1996) και του Lambersky 

(2016). Επιθυμούν ευγένεια και δικαιοσύνη από τον διευθυντή που δεν θα 

μεροληπτεί υπέρ ορισμένων “ευνοημένων” εκπαιδευτικών σε βάρος άλλων, θα 

τους ενημερώνει για όλα τα θέματα της σχολικής ζωής και θα είναι δεκτικός στις 

απόψεις όλων των εκπαιδευτικών του συλλόγου αντηχώντας έτσι τα συμπεράσματα 

του Lambersky (2016). Επίσης αντανακλώντας τα συμπεράσματα των μελετών των 

Ashton & Webb (1986) και της Hipp (1996), θέλουν ο διευθυντής να είναι σταθερός 

σε θέματα πειθαρχίας των μαθητών και υποστηρικτικός προς τους εκπαιδευτικούς 

απέναντι σε γονείς και μαθητές αποτελώντας τον κυματοθραύστη σε εξωτερικούς 

εισβολείς. Τέλος ζητούν από τον διευθυντή να είναι γνώστης των δυνατοτήτων και 

των προβλημάτων κάθε εκπαιδευτικού και επιθυμούν την ανάθεση σημαντικών 

καθηκόντων με σκοπό την μελλοντική τους ανέλιξη.  

Όσον αφορά τις ηγετικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την έκφραση 

υποστήριξης και αναγνώρισης που επιδρούν θετικά στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

τους, οι συμμετέχοντες στην έρευνα επιθυμούν ο διευθυντής να παρέχει ότι 

απαιτείται για την διευκόλυνση υλοποίησης των έργων και των δράσεων που 

αναλαμβάνουν (Lee κ.α., 1991). Επίσης επιζητούν την προσωπική επαφή με τον 

διευθυντή και την ενθάρρυνση των προσπαθειών τους (Bandura, 1982•Pajares, 



107 
 

1997). Θέλουν να επιβραβεύει τη δημιουργία νέων και καινοτόμων ιδεών, αλλά και 

να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει όλες τις προσπάθειες τους. 

Ως προς τις ηγετικές συμπεριφορές που επηρεάζουν την αυτό-

αποτελεσματικότητα τους και αφορούν τη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος, 

οι εκπαιδευτικοί της έρευνας θεωρούν ότι ο διευθυντής πρέπει να είναι ικανός να 

οργανώσει τη λειτουργία του σχολείου με υπομονή και ψυχραιμία, εδραιώνοντας 

τη μαθητική πειθαρχία και τη διατήρηση της τάξης. Να έχει πάθος για τη δουλειά, 

να αποτελεί πρότυπο για τους ίδιους και να είναι ικανός να διαμορφώσει και να 

κοινοποιήσει ένα όραμα για το σχολείο αντηχώντας έτσι τα συμπεράσματα των 

ερευνών του Bandura (1982) και Hipp & Bredeson (1995). Να είναι δημοκρατικός και 

συζητήσιμος στη σχέση του με τους εκπαιδευτικούς, αποφεύγοντας τη δημιουργία 

διακρίσεων, αξιοποιώντας τον καθένα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (Lambersky, 

2016). Επίσης αντανακλώντας στα συμπεράσματα των Gibson & Dembo (1984), 

επιθυμούν να είναι εχέμυθος και υποστηρικτικός πάνω σε προσωπικά τους 

ζητήματα, δείχνοντας σεβασμό και εκτίμηση. Προτείνουν ο διευθυντής να είναι 

ορατός και προσβάσιμος από όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, εκπαιδευτικούς και μαθητές, αποτελώντας βασικό δίαυλο επικοινωνίας 

με τους γονείς (Lambersky, 2016). Επίσης, επιθυμούν να παραμείνει ο διευθυντής 

κομμάτι του συλλόγου των διδασκόντων, να ενθαρρύνει τη δημιουργία κλίματος 

συνεργασίας και καλών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και να είναι ικανός να 

προλαμβάνει και να επιλύει προβλήματα στο χώρο του σχολείου (Rosenholtz, 1989). 

Τέλος θα ήθελαν ο διευθυντής να παρέχει κίνητρα και διευκολύνσεις για τη 

δημιουργία δράσεων και νέων ιδεών, να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους 

για την υλοποίηση τους και να ενθαρρύνει και να επαινεί όσους τις αναλαμβάνουν.  

 
 

5.3 Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2020 με την 

χώρα να βρίσκεται σε καθεστώς γενικού lock down για τον περιορισμό μετάδοσης 

του Covid-19. Η μεγάλη πλειοψηφία των συνεντεύξεων διενεργήθηκε μέσα από 

πλατφόρμες εξ’ αποστάσεως επικοινωνίας, χωρίς άμεση προσωπική επαφή του 

μελετητή με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, περιορίζοντας έτσι σε ένα βαθμό 
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τα πλεονεκτήματα της ποιοτικής μεθόδου διερεύνησης όπως η εμπλοκή και η 

επικοινωνία του ερευνητή με τα υποκείμενα. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν σχεδόν στο σύνολο τους αρκετά χρόνια 

υπηρεσίας, πράγμα που κατέστησε αδύνατη την εξαγωγή συμπερασμάτων για την 

αυτό-αποτελεσματικότητα των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών και την σύγκριση 

τους με αυτά των πιο έμπειρων. 

5.4 Προτάσεις 

Ανάλογη έρευνα θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερο αριθμό 

εκπαιδευτικών με ευρύτερη γεωγραφική διασπορά, ώστε τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα που θα εξαχθούν να είναι πιο αντιπροσωπευτικά.  

Ενδιαφέρον θα είχε, επίσης, η πραγματοποίηση μιας πιο στοχευόμενης 

ποιοτικής έρευνας σε συγκεκριμένα σχολεία της χώρας με την πραγματοποίηση 

συνεντεύξεων σε μικρές ομάδες εκπαιδευτικών κάθε σχολείου, ώστε να 

διερευνηθεί καλύτερα η συλλογική εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε, επίσης, η 

διενέργεια μελέτης η οποία θα καταγράψει το πώς αντιλαμβάνονται οι διευθυντές 

την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, καθώς και ποιες δικές τους 

ενέργειες και με ποιο τρόπο επιδρούν πάνω σ’ αυτή.  

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των Klassen κ.α. (2011) πολύ 

μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε η διενέργεια μιας σύνθετης μελέτης η οποία θα 

συνδύαζε τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα που θα προέρχονταν από 

συνεντεύξεις, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα μέσα από την τριγωνοποίηση των 

αποτελεσμάτων των διαφορετικών μεθόδων έρευνας. 
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Παράρτημα 1 

Πρωτόκολλο Συνέντευξης 

 Πίνακας 1: Ερευνητικά ερωτήματα - Θεματικοί άξονες - Ερωτήσεις συνέντευξης 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α. Πώς αντιλαμβάνονται οι 

εκπαιδευτικοί την εμπιστοσύνη 

και τον επαγγελματικό σεβασμό 

από τον διευθυντή τους και πως 

αυτό επιδρά στην αυτό-

αποτελεσματικότητα τους; 

 

Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του 

επαγγελματικού σεβασμού στην 

αυτό-αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού. 

1. Αισθάνεστε ότι μπορείτε να 

εκφράσετε άνετα τις απόψεις σας 

πάνω σε θέματα που αφορούν το 

σχολείο σας; 

2. Έχετε τη δυνατότητα να 

επηρεάζετε σημαντικές αποφάσεις 

που λαμβάνονται για το σχολείο 

και την τάξη σας; 

3. Πώς αντέδρασε ο διευθυντής σας 

σε  δύσκολες καταστάσεις με 

γονείς και μαθητές, και με ποιο 

τρόπο σας επηρέασε αυτό; 

4. Αισθανθήκατε ποτέ έλλειψη 

εμπιστοσύνης και σεβασμού από 

την πλευρά του διευθυντή και με 

ποιο τρόπο, σας επηρέασε αυτό; 

Β. Ποιες οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για την υποστή-

ριξη και την αναγνώριση των 

προσπαθειών τους από τον 

διευθυντή τους και πως αυτό 

επιδρά στην αυτό-

αποτελεσματικότητα τους; 

Ο ρόλος της υποστήριξης και της 

αναγνώρισης των προσπαθειών 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

του εκπαιδευτικού. 

5. Πώς αντιλαμβάνεστε την στήριξη 

και την αναγνώριση από έναν 

διευθυντή; 

6. Ο διευθυντής σας έχει επιδείξει 

ανάλογη στήριξη και αναγνώριση 

σε δικές σας πρωτοβουλίες και 

δράσεις; 

7. Αισθανθήκατε ποτέ ότι δεν είχατε 

από τον διευθυντή σας, τη στήριξη 

και την αναγνώριση που 

περιμένατε; 

8. Με ποιο τρόπο επηρέασε αυτό τη 

δέσμευση σας στο έργο σας και 

την αποτελεσματικότητα σας; 

Γ. Πώς αντιλαμβάνονται οι Ο διευθυντής ως υπεύθυνος 9. Πιστεύετε ότι ο διευθυντής σας 
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εκπαιδευτικοί τον διευθυντή ως 

υπεύθυνο διαμόρφωσης θετικού 

σχολικού κλίματος και ποια 

επίδραση έχει αυτό πάνω στην 

αυτό-αποτελεσματικότητα τους;  

 

διαμόρφωσης θετικού σχολικού 

κλίματος. 

προωθεί τη συνεργασία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών και την 

συνεργασία μεταξύ διοίκησης και 

εκπαιδευτικών; 

10. Αισθάνεστε ότι ο διευθυντής με 

την στάση και τις ενέργειες του 

επηρεάζει θετικά τη διάθεση των 

μαθητών απέναντι στο σχολείο και 

την εμπιστοσύνη τους απέναντι 

στους εκπαιδευτικούς; 

11. Με ποιο τρόπο ο διευθυντής σας 

επιβάλει τάξη και πειθαρχία στη 

σχολική μονάδα και με ποίο τρόπο 

σας επηρεάζει αυτό ; 

12. Αισθάνεστε ότι ο διευθυντής σας, 

αντιμετωπίζει όλους τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου με 

τον ίδιο τρόπο ή υπάρχουν 

«ευνοημένοι»; 

13. Με ποιο τρόπο επηρεάζει το  

σχολικό κλίμα την προσωπική σας  

εκπαιδευτική αποτελεσματικότη-

τα; 

Δ. Ποιες οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την ικανότητα 

του διευθυντή τους να δια-

μορφώσει και να κοινοποιήσει 

ένα όραμα για το σχολείο και 

πώς αυτό επιδρά στην αυτό-

αποτελεσματικότητα τους; 

Η ικανότητα διαμόρφωσης και 

κοινοποίησης οράματος για το 

σχολείο από το διευθυντή. 

 

14. Πιστεύετε ότι στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα ο 

διευθυντής ενός σχολείου έχει τη 

δυνατότητα να διαμορφώνει 

όραμα; 

15. Πιστεύετε ότι ο διευθυντής σας, 

έχει ένα ξεκάθαρο για εσάς όραμα 

για το σχολείο; 

16. Αποτελεί ο διευθυντής σας με τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες του, 

πρότυπο για εσάς; 

Ε. Ποιες είναι οι προτάσεις των 

εκπαιδευτικών για τα ηγετικά 

χαρακτηριστικά των διευθυντών 

τους; 

Προτάσεις των εκπαιδευτικών για 

τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός 

διευθυντή. 

17. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι 

πρέπει να εκφράζει την 

εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του 

ένας διευθυντής απέναντι στους 
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εκπαιδευτικούς; 

18. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι 

πρέπει ένας διευθυντής να 

υποστηρίζει και να αναγνωρίζει τις 

προσπάθειες ενός εκπαιδευτικού; 

19. Ποιές ηγετικές συμπεριφορές 

πιστεύετε ότι συμβάλουν στη 

διαμόρφωση θετικού σχολικού 

κλίματος; 
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Παραχωρητήριο  

 
 
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» 

 

Αξιότιμε/η συνάδελφε, 

Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα 

πλαίσια του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική 

Ηγεσία», διεξάγει έρευνα μέσω συνεντεύξεων με σκοπό τη διερεύνηση των 

απόψεων των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά των διευθυντών και 

την επίδραση τους στην αυτό-αποτελεσματικότητα τους. Η μαρτυρία σας ως 

εκπαιδευτικός για θέματα που αφορούν το έργο σας και το σχολείο που εργάζεστε 

κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική. Σας παρακαλούμε να παραχωρήσετε την 

συγκατάθεση σας για την καταγραφή της, μέσω του παρακάτω παραχωρητηρίου. 

 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ 

Δια του παρόντος παραχωρώ στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την ηχογραφημένη μαρτυρία μου και τα 

συνοδευτικά τεκμήρια. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας- Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό για ερευνητικούς και 

εκπαιδευτικούς σκοπούς σε έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις 

(συμπεριλαμβανομένου και σε CD και στο Διαδίκτυο), σε διαλέξεις, σε 

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και σε μουσειακές εκθέσεις. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Επιθυμώ να διασφαλιστεί η ανωνυμία μου 

Άλλο  ................................................................................................................ 

 

Ονοματεπώνυμο αφηγητή/τριας :  ........................................................................... 

Ιδιότητα :  ................................................................................................................... 

Υπογραφή : 
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Παράρτημα 2 

Ατομικοί Πίνακες Δεδομένων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 1ου εκπαιδευτικού 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 
Ηλικία : 45 
Θέση : Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 
Ειδικότητα: Μηχανολόγος  
Σχολείο: Επαγγελματικό Λύκειο 
Έτη Υπηρεσίας: 20 
Θέση Ευθύνης: Ναι 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  
ΕΝΗΜΕΚΠ = Ενημέρωση εκπαιδευτικών 
για όλα τα θέματα 

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 

 
ΔΥΝΕΠΑΠΟ = Δυνατότητα επιρροής των 
αποφάσεων 
ΑΚΑΠΟΨΟΛ = Διευθυντής δεκτικός σε 
όλες τις απόψεις 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΣΥΛΗΨΑΠ = Συλλογική λήψη αποφάσεων 
ΑΠΔΘΚΑΘΕ = Απόφαση από διευθυντή σε 
καθημερινά θέματα 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθη-
τές 

 
ΘΕΤΑΝΤΔΘ = Θετική αντίδραση διευθυντή 
ΣΥΖΠΡΟΒ = Συζήτηση του προβλήματος με 
τους εμπλεκόμενους 
ΠΡΟΣΕΚΠ = Προστασία του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΑΙΣΘΑΣΕΚ = Αίσθημα εμπιστοσύνης και 
ασφάλειας από τους χειρισμούς του 
διευθυντή  
ΑΙΣΘΔΙΚΕΚ = Αίσθημα δικαίωσης του 
εκπαιδευτικού 
ΕΝΙΣΧΕΚΠ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού 

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΕΛΕΜΠΣΕΒ = Έλλειψη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού 
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ΑΠΜΠΕΚΠ = Προσβολή και μείωση προ-
σωπικότητας του εκπαιδευτικού 
ΠΑΡΕΚΠΔΘ = Παραγκωνισμός του εκπαι-
δευτικού από τον διευθυντή 
ΑΦΚΟΝΕΚΔΘ = Αφορμές για κόντρα 
μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντή 
ΑΦΚΟΝΕΚΜΘ = Αφορμές για κόντρα 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΕΧΘΣΧΟΚΛ = Εχθρικό σχολικό κλίμα 
ΠΕΡΔΕΣΕΡΓ = Περιορισμός δέσμευσης στην 
εργασία 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

 
8. Η σημασία της στήριξης και της 

αναγνώρισης 

 
ΔΘΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών και δράσεων του εκπαι-
δευτικού από τον διευθυντή 
ΑΝΑΜΕΠΡΟ = Αναγνώριση των προσπα-
θειών από τον διευθυντή με προβολή προς 
την τοπική κοινωνία 

 
9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού με κάλυψη εξόδων, χώρων 
και υλικών 
ΑΝΑΓΕΚΠ = Αναγνώριση των προσπαθειών 
του εκπαιδευτικού 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΕΛΣΤΗΡΔΘ = Έλλειψη στήριξης από τον 
διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 
ΕΛΑΝΑΓΔΘ = Έλλειψη αναγνώρισης από 
τον διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 
ΕΛΕΜΠΕΚΠ = Έλλειψη εμπιστοσύνης στις 
δυνατότητες των εκπαιδευτικών 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΑΡΝΣΥΜΕΚΠ = Άρνηση συμμετοχής του 
εκπαιδευτικού σε οτιδήποτε 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΔΘΕΚΠ = Προώθηση της συνεργα-
σίας του διευθυντή με τους εκπαι-
δευτικούς 

 
13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΕΚΠ = Προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών 
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14. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΘΕΤΕΠΜΑΘ = Άσκηση θετικής επιρροής 
στους μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς τους 

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΕΠΙΒΤΑΞΠΘ = Επιβολή τάξης και πειθαρ-
χίας στο σχολείο 
ΑΝΤΚΔΙΚ = Διευθυντής αντικειμενικός και 
δίκαιος σε κάθε περίπτωση 
ΔΘΑΥΣΤΠΡ = Διευθυντής αυστηρός όταν 
πρέπει 

 
16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 
ΘΕΤΕΠΤΑΞ = Θετική επίδραση από την 
επιβολή τάξης και πειθαρχίας στον 
εκπαιδευτικό 
ΣΙΓΑΥΤΟΠΕΚ = Σιγουριά και αυτοπεποί-
θηση στον εκπαιδευτικό 
ΜΕΓΔΕΣΕΚΠ = Μεγαλύτερη δέσμευση του 
εκπαιδευτικού στο έργο του 

 
17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 
ΥΠΑΡΞΕΥΝΟ = Ύπαρξη ευνοημένων του 
διευθυντή  
ΕΥΜΕΚΠΠΡΟ = Ευνοϊκή μεταχείριση όλων  
των εκπαιδευτικών που προσφέρουν 
περισσότερο 
ΕΥΝΜΕΤΒΑΡ = Ευνοϊκή μεταχείριση αλλά 
όχι σε βάρος των άλλων 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΣΧΟΚΛ = Θετικό σχολικό κλίμα 
ΘΕΤΨΥΧΔΙΑ = Θετική επίδραση στην 
ψυχολογία και στη διάθεση του εκπαι-
δευτικού 
ΘΕΤΕΠΑΠΟΤ = Θετική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 

 
19. Διαμόρφωση οράματος από τον 

διευθυντή 

 
ΔΥΝΔΙΑΟΡΑ = Δυνατότητα διαμόρφωσης 
οράματος για το σχολείο 

 
20. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΥΠΚΑΘΟΡΑ = Ύπαρξη ενός ξεκάθαρου 
οράματος προς τον εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΠΡΟΤΕΚΠ = Ο διευθυντής πρότυπο για τον 
εκπαιδευτικό 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
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Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 
 

22. Τρόπος έκφρασης εμπιστοσύνης 
και σεβασμού 

 
ΑΠΟΦΕΛΕΚΠ = Εμπιστοσύνη στον εκπαι-
δευτικό και αποφυγή ελέγχου στο έργο 
του 
ΣΤΑΠΕΙΘΜΘ = Σταθερός απέναντι σε 
θέματα πειθαρχίας μαθητών  

 
23. Τρόπος έκφρασης υποστήριξης 

και αναγνώρισης των προσπα-
θειών 

 
ΣΤΗΡΑΠΕΚΠ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
παρέχοντας του τα απαραίτητα  
ΑΝΓΠΡΟΕΚΠ = Αναγνώριση και επιβρά-
βευση κάθε προσπάθειας του εκπαι-
δευτικού  
ΕΠΚΕΝΙΔ = Επιβράβευση νέων και καινοτό-
μων ιδεών 

 
24. Ηγετικές συμπεριφορές που δια-

μορφώνουν θετικό σχολικό κλίμα 

 
ΔΗΜΚΛΣΥΝ = Δημιουργία κλίματος συν-
εργασίας και καλών σχέσεων μεταξύ των 
εκπαιδευτικών 
ΔΗΜΚΛΠΕΙΘ = Δημιουργία κλίματος 
πειθαρχίας στο σχολείο 
ΔΘΕΧΥΠΕΚΠ = Εχέμυθος και υποστη-
ρικτικός σε προσωπικά ζητήματα των 
εκπαιδευτικών 
ΔΘΔΗΜΟΚ = Δίκαιος, δημοκρατικός και 
συζητήσιμος στη σχέση του με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΟΡΤΠΡΟΣ = Ορατός και προσβάσιμος 
σε όλους 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 2ου εκπαιδευτικού 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 
Ηλικία : 53 
Θέση : Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας 
Ειδικότητα: Δασκάλα  
Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο 
Έτη Υπηρεσίας: 28 
Θέση Ευθύνης: Ναι 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 
 

 
ΕΝΗΜΕΚΠ = Ενημέρωση εκπαιδευτικών 
για όλα τα θέματα  
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 
 

 
ΔΥΝΕΠΑΠΟ = Δυνατότητα επιρροής των 
αποφάσεων 
ΑΚΑΠΟΨΟΛ = Διευθυντής δεκτικός σε 
όλες τις απόψεις 
ΠΛΕΛΤΑΞ = Πλήρης έλεγχος της τάξης 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΣΥΛΗΨΑΠ = Συλλογική λήψη αποφάσεων 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθητές 

 
ΣΥΖΠΡΟΒ = Συζήτηση του προβλήματος με 
τους εμπλεκόμενους 
ΕΝΗΜΕΚΠ = Ενημέρωση των εκπαι-
δευτικών για το θέμα  

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΑΙΣΘΣΥΝΥΠ = Αίσθημα συνυπευθυνότητας 
στη λήψη αποφάσεων 

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΥΠΕΜΠΣΕΒ = Ύπαρξη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού από τον διευθυντή 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΕΝΔΕΣΕΡΓ = Ενίσχυση της δέσμευσης στην 
εργασία 
ΕΝΑΠΟΤΕΚ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

 
8. Η σημασία της στήριξης και της 

αναγνώρισης 

 
ΔΘΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών και δράσεων του εκπαι-
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δευτικού από τον διευθυντή 
ΣΤΗΡΕΚΓΟΝ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΔΘΑΜΕΔΙΚ = Αμερόληπτος και δίκαιος 
απέναντι σε όλους 
ΔΘΑΝΑΠΡΟ = Αναγνώριση των προσπα-
θειών του εκπαιδευτικού από τον διευ-
θυντή απέναντι σε γονείς, μαθητές και 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΕΝΕΚΠ = Ενθάρρυνση και έπαινος του 
εκπαιδευτικού από τον διευθυντή 
ΔΘΚΛΕΜΠ = Καλλιέργεια κλίματος 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας  
ΔΘΠΣΙΚΕΚΠ = Πίστη στις αξίες και στις 
ικανότητες του εκπαιδευτικού 

 
9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού με κάλυψη εξόδων, χώρων 
και υλικών 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΠΕΡΕΛΣΤΗΡ = Περιστασιακή έλλειψη στη-
ριξης από τον διευθυντή 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΚΑΜΕΠΔΕΣ = Καμία επιρροή στη δέσμευ-
ση του εκπαιδευτικού 
ΚΑΜΕΠΑΠ = Καμία επιρροή στην αυτό-
αποτελεσματικότητα 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

 
ΔΙΑΦΑΠΣΥΝ = Οι διαφορετικές απόψεις 
γόνιμο πεδίο αντιπαράθεσης 
ΠΡΣΥΝΔΘΕΚΠ = Προώθηση της συνεργα-
σίας του διευθυντή με τους εκπαι-
δευτικούς 

 
13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΕΚΠ = Προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών 

 
14. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΘΕΤΕΠΜΑΘ = Άσκηση θετικής επιρροής 
στους μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς τους  

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΕΠΙΒΤΑΞΠΘ = Επιβολή τάξης και 
πειθαρχίας στο σχολείο 
ΜΕΓΔΕΣΕΚΠ = Μεγαλύτερη δέσμευση του 
εκπαιδευτικού στο έργο του 
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16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 
ΘΕΤΕΠΤΑΞ = Θετική επίδραση από την 
επιβολή τάξης και πειθαρχίας στον 
εκπαιδευτικό 

 
17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 
ΥΠΑΡΞΕΥΝΟ =  Ύπαρξη ευνοημένων του 
διευθυντή  
ΕΥΜΕΚΠΠΡΟ = Ευνοϊκή μεταχείριση όλων  
των εκπαιδευτικών που προσφέρουν 
περισσότερο 
ΕΥΝΜΕΤΒΑΡ = Ευνοϊκή μεταχείριση αλλά 
όχι σε βάρος των άλλων 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΣΧΟΚΛ = Θετικό σχολικό κλίμα 
ΘΕΤΨΥΧΔΙΑ = Θετική επίδραση στην 
ψυχολογία και στη διάθεση του εκπαι-
δευτικού 
ΘΕΤΕΠΑΠΟΤ = Θετική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 

 
19. Διαμόρφωση οράματος από τον 

διευθυντή 

 
ΔΥΝΔΙΑΟΡΑ = Δυνατότητα διαμόρφωσης 
οράματος για το σχολείο 

 
20. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΥΠΚΑΘΟΡΑ = Ύπαρξη ενός ξεκάθαρου 
οράματος προς τον εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΠΡΟΤΕΚΠ = Ο διευθυντής πρότυπο για τον 
εκπαιδευτικό 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

 
22. Τρόπος έκφρασης εμπιστοσύνης 

και σεβασμού 

 
ΑΠΟΦΕΛΕΚΠ = Εμπιστοσύνη στον εκπαι-
δευτικό και αποφυγή ελέγχου στο έργο 
του 
ΣΤΡΕΚΓΝΜΘ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΕΥΓΚΕΔΙΚ = Ευγενικός και δίκαιος με τους 
εκπαιδευτικούς 

 
23. Τρόπος έκφρασης υποστήριξης 

και αναγνώρισης των προσπα-
θειών 

 
ΣΤΗΡΑΠΕΚΠ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
παρέχοντας του τα απαραίτητα  
ΑΝΓΠΡΟΕΚΠ = Αναγνώριση και επιβρά-
βευση κάθε προσπάθειας του εκπαι-
δευτικού  
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24. Ηγετικές συμπεριφορές που δια-

μορφώνουν θετικό σχολικό κλίμα 

 
ΔΗΜΚΛΣΥΝ = Δημιουργία κλίματος συν-
εργασίας και καλών σχέσεων μεταξύ των 
εκπαιδευτικών 
ΔΘΕΧΥΠΕΚΠ = Εχέμυθος και υποστη-
ρικτικός σε προσωπικά ζητήματα των 
εκπαιδευτικών  
ΔΘΜΕΟΡΑΜ = Ύπαρξη και κοινοποίηση 
οράματος για το σχολείο 
ΔΘΕΠΜΕΓΝ = Δίαυλος επικοινωνίας με 
τους γονείς  
ΔΘΔΗΜΟΚ = Δίκαιος, δημοκρατικός και 
συζητήσιμος στη σχέση του με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΕΠΑΝΘ = Ενθάρρυνση και έπαινος προς 
τους εκπαιδευτικούς 
ΔΘΔΙΕΦΝΙΔ = Παροχή κινήτρων και 
διευκολύνσεων για τη δημιουργία δρά-
σεων και νέων ιδεών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 3ου εκπαιδευτικού 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 
Ηλικία : 50 
Θέση : Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 
Ειδικότητα: Φιλόλογος  
Σχολείο: Γενικό Λύκειο 
Έτη Υπηρεσίας: 17 
Θέση Ευθύνης: Όχι 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  

 

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 

 
ΜΕΡΔΥΝΕΠ = Μερική δυνατότητα επιρ-
ροής των αποφάσεων 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΠΣΥΛΗΨΑΠ = Περιορισμένη συλλογική 
λήψη αποφάσεων 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθητές 

 
ΠΡΟΣΕΚΠ = Προστασία του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΑΙΣΘΔΙΚΕΚ = Αίσθημα δικαίωσης του 
εκπαιδευτικού 

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΕΛΕΜΠΣΕΒ = Έλλειψη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού 
ΑΠΜΠΕΚΠ = Προσβολή και μείωση προ-
σωπικότητας του εκπαιδευτικού 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΣΤΗΡΨΥΧ = Στήριξη από ψυχολόγο 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

 
8. Η σημασία της στήριξης και της 

αναγνώρισης 

 
ΔΘΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών και δράσεων του εκπαι-
δευτικού από τον διευθυντή 
ΣΤΗΡΕΚΓΟΝ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΣΕΒΑΠΟΕΚΠ = Σεβασμός των απόψεων του 
εκπαιδευτικού από τον διευθυντή 
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ΔΘΑΝΑΠΡΟ = Αναγνώριση των προσπα-
θειών του εκπαιδευτικού από τον διευ-
θυντή απέναντι σε γονείς, μαθητές και 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΕΝΕΚΠ = Ενθάρρυνση και έπαινος του 
εκπαιδευτικού από τον διευθυντή  
ΔΘΑΜΕΔΙΚ = Αμερόληπτος και δίκαιος 
απέναντι σε όλους 

 
9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΜΕΡΣΤΕΚΠ = Μερική στήριξη των προσπα-
θειών του εκπαιδευτικού 
ΑΝΑΓΕΚΠ = Αναγνώριση των προσπαθειών 
του εκπαιδευτικού 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΕΛΣΤΗΡΔΘ = Έλλειψη στήριξης από τον 
διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 
ΔΗΜΕΜΠΔΘ = Δημιουργία εμποδίων από 
τον διευθυντή 
ΑΛΣΥΜΠΔΘ = Αλλοπρόσαλλη συμπερι-
φορά από τον διευθυντή 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΚΑΜΕΠΔΕΣ = Καμία επιρροή στη δέσμευ-
ση του εκπαιδευτικού 
ΚΑΜΕΠΑΠ = Καμία επιρροή στην αυτό-
αποτελεσματικότητα 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

 
ΔΝΠΡΟΔΘ = Μη ώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικού 

 
13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΔΝΠΡΟΣΥΝ = Μη ώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών από τον διευθυντή 

 
14. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΑΡΝΔΙΑΜΘ = Αρνητική διάθεση μαθητών 
προς το σχολείο λόγω έλλειψης κύρους και 
ακραίων αντιδράσεων διευθυντή 
ΠΡΟΣΧΕΚΜΘ = Διαμόρφωση προσωπικών 
σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και 
μαθητών 

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΑΔΕΠΤΑΞΠΘ = Αδυναμία επιβολής τάξης 
και πειθαρχίας στο σχολείο 

 
16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 
ΑΡΕΠΑΠΕΚ = Αρνητική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα και στη δέσμευση 
του εκπαιδευτικού στο έργο του 
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17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 
 

 
ΥΠΑΡΞΕΥΝΟ =  Ύπαρξη Ευνοημένων του 
διευθυντή  
ΕΥΜΕΤΕΚΠ = Ευνοϊκή μεταχείριση ορισμέ-
νων εκπαιδευτικών σε βάρος άλλων 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΚΑΜΕΠΑΠ = Καμία επιρροή στην αυτό-
αποτελεσματικότητα 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 

 
19. Διαμόρφωση οράματος από τον 

διευθυντή 

 
ΔΥΝΔΙΑΟΡΑ = Δυνατότητα διαμόρφωσης 
οράματος για το σχολείο 

 
20. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΑΠΚΑΘΟΡΑ = Απουσία οράματος προς τον 
εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΜΗΠΡΟΤΕΚΠ = Μη αποδοχή του διευ-
θυντή ως πρότυπο από τους εκπαι-
δευτικούς 
ΑΔΜΕΤΕΜΠ = Αδυναμία μετάδοσης γνώ-
σεων και εμπειριών 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

 
22. Τρόπος έκφρασης εμπιστοσύνης 

και σεβασμού 

 
ΑΠΟΦΕΛΕΚΠ = Εμπιστοσύνη στον εκπαι-
δευτικό και αποφυγή ελέγχου στο έργο 
του 
ΣΤΡΕΚΓΝΜΘ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΔΘΔΕΚΕΚΠ = Διευθυντής δεκτικός στις 
απόψεις των εκπαιδευτικών 

 
23. Τρόπος έκφρασης υποστήριξης 

και αναγνώρισης των προσπα-
θειών 

 
ΣΤΗΡΑΠΕΚΠ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
παρέχοντας του τα απαραίτητα  
ΑΝΓΠΡΟΕΚΠ = Αναγνώριση και επιβρά-
βευση κάθε προσπάθειας του εκπαι-
δευτικού  

 
24. Ηγετικές συμπεριφορές που δια-

μορφώνουν θετικό σχολικό κλίμα 

 
ΔΗΜΚΛΣΥΝ = Δημιουργία κλίματος συν-
εργασίας και καλών σχέσεων μεταξύ των 
εκπαιδευτικών 
ΔΘΔΗΜΟΚ = Δίκαιος, δημοκρατικός και 
συζητήσιμος στη σχέση του με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΕΠΜΕΓΝ = Δίαυλος επικοινωνίας με 
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τους γονείς  
ΑΠΔΙΑΚΕΚΠ = Απουσία διακρίσεων μεταξύ 
των εκπαιδευτικών και αξιοποίηση τους με 
τον καλύτερο τρόπο 
ΕΞΑΠΕΚΠ = Εξασφάλιση των απαραίτητων 
πόρων στους εκπαιδευτικούς 
ΕΠΙΛΠΡΟΒ = Ικανότητα πρόληψης κατά-
στάσεων και επίλυσης προβλημάτων  
ΣΕΒΕΚΤΕΚΠ = Σεβασμός και εκτίμηση των 
εκπαιδευτικών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 4ου εκπαιδευτικού 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 
Ηλικία : 41 
Θέση : Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας 
Ειδικότητα: Πληροφορικής 
Σχολείο: Δημοτικό 
Έτη Υπηρεσίας: 17 
Θέση Ευθύνης: Όχι 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 

 
ΚΑΜΔΥΝΕΠ = Καμία δυνατότητα επιρροής 
των αποφάσεων  
ΑΠΟΥΣΥΝΕΚ = Απουσία συνεννόησης των 
εκπαιδευτικών του συλλόγου 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΣΥΝΕΔΑΔΙ = Αδιέξοδες συνεδριάσεις του 
συλλόγου των διδασκόντων 
ΔΘΛΗΨΑΠ = Λήψη των αποφάσεων από-
κλειστικά από τον διευθυντή 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθη-
τές 

 
ΘΕΤΑΝΤΔΘ = Θετική αντίδραση διευθυντή 
ΠΡΟΣΕΚΠ = Προστασία του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΑΙΣΘΔΙΚΕΚ = Αίσθημα δικαίωσης του 
εκπαιδευτικού 
ΕΝΙΣΧΕΚΠ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού 

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΕΛΕΜΠΣΕΒ = Έλλειψη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού 
ΑΠΜΠΕΚΠ = Προσβολή και μείωση προ-
σωπικότητας του εκπαιδευτικού 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΕΧΘΣΧΟΚΛ = Εχθρικό σχολικό κλίμα 
ΕΛΕΜΠΕΚΔΘ = Έλλειψη εμπιστοσύνης του 
εκπαιδευτικού προς τον διευθυντή 
ΠΕΡΔΕΣΕΡΓ = Περιορισμός δέσμευσης στην 
εργασία 
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2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

 
8. Η σημασία της στήριξης και της 

αναγνώρισης 

 
ΣΤΗΡΕΚΓΟΝ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΑΠΟΕΜΠΤΑΞ = Αποφυγή εμπλοκής του 
διευθυντή σε θέματα τάξης 
ΔΘΑΜΕΔΙΚ = Αμερόληπτος και δίκαιος 
απέναντι σε όλους 
ΣΕΒΑΠΟΕΚΠ = Σεβασμός των απόψεων του 
εκπαιδευτικού από τον διευθυντή 

 
9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού με κάλυψη εξόδων, χώρων 
και υλικών 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΚΑΜΕΛΣΤΗΡ = Καμία έλλειψη στήριξης 
από τον διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΕΠΔΕΣΜ = Θετική επιρροή στη δέ-
σμευση 
ΘΕΤΕΠΑΠΟ = Θετική επιρροή στην αποτε-
λεσματικότητα  
ΕΝΙΠΡΟΕΚΠ = Ενίσχυση των προσπαθειών 
και της υπευθυνότητας του εκπαιδευτικού 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

 
ΔΝΠΡΟΔΘ = Μη ώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικού 

ΔΘΥΠΟΣΥΝ = Υποδαύλιση της συνεργα-
σίας από τον διευθυντή 

 
13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΔΝΠΡΟΣΥΝ = Μη ώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών από τον διευθυντή 
ΔΘΔΙΧΣΥΛ = Διχασμός του συλλόγου των 
εκπαιδευτικών από τον διευθυντή 

 
14. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΘΕΤΕΠΜΑΘ = Άσκηση θετικής επιρροής 
στους μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς τους  

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΕΠΙΒΤΑΞΠΘ = Επιβολή τάξης και πειθαρ-
χείας στο σχολείο 
ΕΜΠΕΚΠΨΥΧ = Εμπλοκή του ψυχολόγου 
και των εκπαιδευτικών της τάξης 
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16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 
ΘΕΤΕΠΤΑΞ = Θετική επίδραση από την 
επιβολή τάξης και πειθαρχίας στον 
εκπαιδευτικό 

 
17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 
 

 
ΥΠΑΡΞΕΥΝΟ = Ύπαρξη ευνοημένων του 
διευθυντή  
ΕΥΜΕΤΕΚΠ = Ευνοϊκή μεταχείριση ορισμέ-
νων εκπαιδευτικών σε βάρος άλλων 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΑΡΝΕΠΣΧΚΛ = Αρνητική επίδραση στις 
σχέσεις με το διευθυντή και τους 
εκπαιδευτικούς 
ΑΙΣΚΟΠΕΚΠ = Αίσθημα κόπωσης του 
εκπαιδευτικού 
ΚΑΜΕΠΑΠ = Καμία επιρροή στην αυτό-
αποτελεσματικότητα 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 

 
19. Διαμόρφωση οράματος από τον 

διευθυντή 

 
ΔΥΝΔΙΑΟΡΑ = Δυνατότητα διαμόρφωσης 
οράματος για το σχολείο 

 
20. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΑΠΚΑΘΟΡΑ = Απουσία οράματος προς τον 
εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΜΗΠΡΟΤΕΚΠ = Μη αποδοχή του διευ-
θυντή ως πρότυπο από τους εκπαι-
δευτικούς 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

 
22. Τρόπος έκφρασης εμπιστοσύνης 

και σεβασμού 

 
ΑΠΟΦΕΛΕΚΠ = Εμπιστοσύνη στον εκπαι-
δευτικό και αποφυγή ελέγχου στο έργο 
του 
ΜΗΔΗΜΠΡΟ = Αποφυγή δημιουργίας 
προβλημάτων στον εκπαιδευτικό 
ΓΝΠΡΟΔΥΕΚ = Γνώση των δυνατοτήτων και 
των προβλημάτων του εκπαιδευτικού 

 
23. Τρόπος έκφρασης υποστήριξης 

και αναγνώρισης των προσπα-
θειών 

 
ΣΤΗΡΑΠΕΚΠ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
παρέχοντας του τα απαραίτητα 

 
24. Ηγετικές συμπεριφορές που δια-

μορφώνουν θετικό σχολικό κλίμα 

 
ΔΘΔΗΜΟΚ = Δίκαιος, δημοκρατικός και 
συζητήσιμος στη σχέση του με τους 
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εκπαιδευτικούς 
ΑΠΔΙΑΚΕΚΠ = Απουσία διακρίσεων μεταξύ 
των εκπαιδευτικών και αξιοποίηση τους με 
τον καλύτερο τρόπο 
ΔΘΠΡΟΤΕΚΠ = Διευθυντής πρότυπο για 
τον εκπαιδευτικό 
ΔΘΕΝΑΕΚΠ = Ο διευθυντής κομμάτι του 
συλλόγου των εκπαιδευτικών 
ΔΘΕΧΥΠΕΚΠ = Εχέμυθος και υποστη-
ρικτικός σε προσωπικά ζητήματα των 
εκπαιδευτικών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 5ου εκπαιδευτικού 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 
Ηλικία : 40 
Θέση : Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 
Ειδικότητα: Πληροφορικής 
Σχολείο: Γυμνάσιο 
Έτη Υπηρεσίας: 16 
Θέση Ευθύνης: Όχι 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 

 
ΠΛΕΛΤΑΞ = Πλήρης έλεγχος της τάξης 
ΜΕΡΔΥΝΕΠ = Μερική δυνατότητα επιρ-
ροής των αποφάσεων 
ΑΚΑΠΟΨΟΛ = Διευθυντής δεκτικός σε 
όλες τις απόψεις 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΣΥΛΗΨΑΠ = Συλλογική λήψη αποφάσεων 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθη-
τές 

 
ΣΥΖΠΡΟΒ = Συζήτηση του προβλήματος με 
τους εμπλεκόμενους 
ΠΡΟΣΕΚΠ = Προστασία του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΕΝΗΜΕΚΠ = Ενημέρωση των εκπαι-
δευτικών για το θέμα  
ΘΕΤΑΝΤΔΘ = Θετική αντίδραση διευθυντή 

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΑΙΣΘΑΣΕΚ = Αίσθημα εμπιστοσύνης και 
ασφάλειας από τους χειρισμούς του 
διευθυντή  
ΑΙΣΘΔΙΚΕΚ = Αίσθημα δικαίωσης του 
εκπαιδευτικού 
ΕΝΙΣΧΕΚΠ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού 

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΔΝΥΠΕΛΕΜΠ = Δεν υπάρχει έλλειψη εμπι-
στοσύνης και σεβασμού από τον 
διευθυντή 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΕΝΔΕΣΕΡΓ = Ενίσχυση της δέσμευσης στην 
εργασία 
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ΕΝΑΠΟΤΕΚ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

 
8. Η σημασία της στήριξης και της 

αναγνώρισης 

 
ΔΘΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών και δράσεων του εκπαι-
δευτικού από τον διευθυντή 
ΣΕΒΑΠΟΕΚΠ = Σεβασμός των απόψεων του 
εκπαιδευτικού από τον διευθυντή 
ΔΘΑΝΑΠΡΟ = Αναγνώριση των προσπα-
θειών του εκπαιδευτικού από τον διευ-
θυντή απέναντι σε γονείς, μαθητές και 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΕΝΕΚΠ = Ενθάρρυνση και έπαινος του 
εκπαιδευτικού από τον διευθυντή 

 
9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού με κάλυψη εξόδων, χώρων 
και υλικών 
ΑΝΑΓΕΚΠ = Αναγνώριση των προσπαθειών 
του εκπαιδευτικού 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΕΛΣΤΔΙΕΚΠ = Έλλειψη στήριξης από τον 
διευθυντή σε διένεξη μεταξύ εκπαι-
δευτικών 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΚΑΜΕΠΔΕΣ = Καμία επιρροή στη δέσμευ-
ση του εκπαιδευτικού 
ΚΑΜΕΠΑΠ = Καμία επιρροή στην αυτό-
αποτελεσματικότητα 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΔΘΕΚΠ = Προώθηση της συνεργα-
σίας του διευθυντή με τους εκπαι-
δευτικούς 

 
13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΕΚΠ = Προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών 

 
14. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΘΕΤΕΠΜΑΘ = Άσκηση θετικής επιρροής 
στους μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς τους 

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΔΘΔΙΑΛΣΥΖ = Διευθυντής διαλλακτικός και 
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συζητήσιμος  
ΑΔΕΠΤΑΞΠΘ = Αδυναμία επιβολής τάξης 
και πειθαρχίας στο σχολείο 

 
16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 
ΑΡΕΠΑΠΕΚ = Αρνητική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα και στη δέσμευση 
του εκπαιδευτικού στο έργο του 

 
17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 
ΥΠΑΡΞΕΥΝΟ =  Ύπαρξη ευνοημένων του 
διευθυντή  
ΕΥΜΕΚΠΠΡΟ = Ευνοϊκή μεταχείριση όλων  
των εκπαιδευτικών που προσφέρουν 
περισσότερο 
ΕΥΝΜΕΤΒΑΡ - Ευνοϊκή μεταχείριση αλλά 
όχι σε βάρος των άλλων 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΑΡΝΕΠΣΧΚΛ = Αρνητική επίδραση στις 
σχέσεις με το διευθυντή και τους εκπαι-
δευτικούς 
ΚΑΜΕΠΑΠ = Καμία επιρροή στην αυτό-
αποτελεσματικότητα 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 

 
19. Διαμόρφωση οράματος από τον 

διευθυντή 

 
ΔΥΝΔΙΑΟΡΑ = Δυνατότητα διαμόρφωσης 
οράματος για το σχολείο 

 
20. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΑΠΚΑΘΟΡΑ = Απουσία οράματος προς τον 
εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΜΗΠΡΟΤΕΚΠ = Μη αποδοχή του διευ-
θυντή ως πρότυπο από τους εκπαι-
δευτικούς 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

 
22. Τρόπος έκφρασης εμπιστοσύνης 

και σεβασμού 

 
ΕΥΓΚΕΔΙΚ = Ευγενικός και δίκαιος με τους 
εκπαιδευτικούς 

 
23. Τρόπος έκφρασης υποστήριξης 

και αναγνώρισης των προσπα-
θειών 

 
ΣΤΗΡΑΠΕΚΠ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
παρέχοντας του τα απαραίτητα  
ΑΝΓΠΡΟΕΚΠ = Αναγνώριση και επιβρά-
βευση κάθε προσπάθειας του εκπαι-
δευτικού 

 
24. Ηγετικές συμπεριφορές που δια-

 
ΔΗΜΚΛΣΥΝ = Δημιουργία κλίματος συν-
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μορφώνουν θετικό σχολικό κλίμα εργασίας και καλών σχέσεων μεταξύ των 
εκπαιδευτικών 
ΔΘΕΧΥΠΕΚΠ = Εχέμυθος και υποστη-
ρικτικός σε προσωπικά ζητήματα των 
εκπαιδευτικών  
ΑΠΔΙΑΚΕΚΠ = Απουσία διακρίσεων μεταξύ 
των εκπαιδευτικών και αξιοποίηση τους με 
τον καλύτερο τρόπο 
ΔΘΕΠΜΕΓΝ = Δίαυλος επικοινωνίας με 
τους γονείς  
ΔΘΔΗΜΟΚ = Δίκαιος, δημοκρατικός και 
συζητήσιμος στη σχέση του με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΕΠΙΛΠΡΟΒ = Ικανότητα πρόληψης κατά-
στάσεων και επίλυσης προβλημάτων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 6ου εκπαιδευτικού 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 
Ηλικία : 46 
Θέση : Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος 
Σχολείο: Επαγγελματικό Λύκειο 
Έτη Υπηρεσίας: 16 
Θέση Ευθύνης: Όχι 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΠΕΡΑΝΕΚΑΠ = Περιορισμένη άνεση 
έκφρασης απόψεων  

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 

 
ΠΛΕΛΤΑΞ = Πλήρης έλεγχος της τάξης 
ΔΥΝΕΠΑΠΟ = Δυνατότητα επιρροής των 
αποφάσεων 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΠΣΥΛΗΨΑΠ = Περιορισμένη συλλογική 
λήψη αποφάσεων 
ΕΠΑΠΟΡΕΚΠ = Επιβολή αποφάσεων από 
ορισμένους εκπαιδευτικούς 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθη-
τές 

 
ΑΡΝΑΝΤΔΘ = Αρνητική αντίδραση διευθυ-
ντή 

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΑΙΣΘΝΤΡΕΚ = Αίσθημα απογοήτευσης και 
ντροπής για την αντίδραση του διευθυντή 

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΕΛΕΜΠΣΕΒ = Έλλειψη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού 
ΠΑΡΕΚΠΔΘ = Παραγκωνισμός του εκπαι-
δευτικού από τον διευθυντή 
ΑΠΜΠΕΚΠ = Προσβολή και μείωση προ-
σωπικότητας του εκπαιδευτικού 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΠΕΡΔΕΣΕΡΓ - Περιορισμός δέσμευσης στην 
εργασία 
ΑΠΟΜΕΚΠ = Απομόνωση από τον υπό-
λοιπο σύλλογο 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 
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8. Η σημασία της στήριξης και της 

αναγνώρισης 

 
ΔΘΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών και δράσεων του εκπαι-
δευτικού από τον διευθυντή 
ΘΕΜΗΘΣΥΝ = Θέμα ηθικής και συνείδησης 

 
9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού με κάλυψη εξόδων, χώρων 
και υλικών 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΕΛΣΤΗΡΔΘ = Έλλειψη στήριξης από τον 
διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΑΡΝΣΥΜΕΚΠ = Άρνηση συμμετοχής του 
εκπαιδευτικού σε οτιδήποτε 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΔΘΕΚΠ = Προώθηση της συνεργα-
σίας του διευθυντή με τους εκπαι-
δευτικούς 

 
13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΕΚΠ = Προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών 

 
14. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΘΕΤΕΠΜΑΘ = Άσκηση θετικής επιρροής 
στους μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς τους  

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΕΠΙΒΤΑΞΠΘ = Επιβολή τάξης και πειθαρ-
χείας στο σχολείο 
ΑΝΤΚΔΙΚ = Διευθυντής αντικειμενικός και 
δίκαιος σε κάθε περίπτωση 

 
16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 
ΘΕΤΕΠΤΑΞ = Θετική επίδραση από την 
επιβολή τάξης και πειθαρχίας στον 
εκπαιδευτικό 
ΜΕΓΔΕΣΕΚΠ = Μεγαλύτερη δέσμευση του 
εκπαιδευτικού στο έργο του 

 
17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 
 

 
ΙΣΜΕΤΕΚΠ = Ίση μεταχείριση όλων των 
εκπαιδευτικών 
ΕΥΜΕΚΠΠΡΟ = Ευνοϊκή μεταχείριση όλων  
των εκπαιδευτικών που προσφέρουν 
περισσότερο 
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18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 
στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

ΘΕΤΣΧΟΚΛ = Θετικό σχολικό κλίμα 
ΘΕΤΨΥΧΔΙΑ = Θετική επίδραση στην 
ψυχολογία και στη διάθεση του εκπαι-
δευτικού 
ΘΕΤΕΠΑΠΟΤ = Θετική επίδραση του καλού 
σχολικού κλίματος στην αποτελεσματικότ-
ητα 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 

 
19. Διαμόρφωση οράματος από τον 

διευθυντή 

 
ΔΝΔΥΝΟΡΑ = Αδυναμία διαμόρφωσης 
οράματος για το σχολείο 

 
20. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΥΠΚΑΘΟΡΑ = Ύπαρξη ενός ξεκάθαρου 
οράματος προς τον εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΠΡΟΤΕΚΠ = Ο διευθυντής πρότυπο για τον 
εκπαιδευτικό 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

 
22. Τρόπος έκφρασης εμπιστοσύνης 

και σεβασμού 

 
ΣΤΡΕΚΓΝΜΘ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΑΠΟΦΕΛΕΚΠ = Εμπιστοσύνη στον εκπαι-
δευτικό και αποφυγή ελέγχου στο έργο 
του 

 
23. Τρόπος έκφρασης υποστήριξης 

και αναγνώρισης των προσπα-
θειών 

 
ΑΝΓΠΡΟΕΚΠ = Αναγνώριση και επιβρά-
βευση κάθε προσπάθειας του εκπαι-
δευτικού 

 
24. Ηγετικές συμπεριφορές που δια-

μορφώνουν θετικό σχολικό κλίμα 

 
ΔΘΟΡΤΠΡΟΣ = Ορατός και προσβάσιμος 
σε όλους  
ΔΘΔΗΜΟΚ = Δίκαιος, δημοκρατικός και 
συζητήσιμος στη σχέση του με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΣΕΒΕΚΤΕΚΠ = Σεβασμός και εκτίμηση των 
εκπαιδευτικών  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 7ου εκπαιδευτικού 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 
Ηλικία : 52 
Θέση : Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 
Ειδικότητα: Μαθηματικός 
Σχολείο: Επαγγελματικό Λύκειο 
Έτη Υπηρεσίας: 13 
Θέση Ευθύνης: Όχι 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 

 
ΠΛΕΛΤΑΞ = Πλήρης έλεγχος της τάξης 
ΜΕΡΔΥΝΕΠ = Μερική δυνατότητα επιρ-
ροής των αποφάσεων 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΣΥΛΗΨΑΠ = Συλλογική λήψη αποφάσεων 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθητές 

 
ΣΥΖΠΡΟΒ = Συζήτηση του προβλήματος με 
τους εμπλεκόμενους 
ΘΕΤΑΝΤΔΘ = Θετική αντίδραση διευθυντή 
ΠΡΟΣΕΚΠ = Προστασία του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΑΙΣΘΔΙΚΕΚ = Αίσθημα δικαίωσης του 
εκπαιδευτικού 
ΕΝΙΣΧΕΚΠ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού  

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΥΠΕΜΠΣΕΒ = Ύπαρξη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού από τον διευθυντή 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΕΝΔΕΣΕΡΓ = Ενίσχυση της δέσμευσης στην 
εργασία 
ΕΝΑΠΟΤΕΚ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

 
8. Η σημασία της στήριξης και της 

αναγνώρισης 

 
ΔΘΚΛΕΜΠ = Καλλιέργεια κλίματος 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας  
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ΔΘΠΣΙΚΕΚΠ = Πίστη στις αξίες και στις 
ικανότητες του εκπαιδευτικού  
ΣΕΒΑΠΟΕΚΠ = Σεβασμός των απόψεων του 
εκπαιδευτικού από τον διευθυντή 

 
9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού με κάλυψη εξόδων, χώρων 
και υλικών 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΚΑΜΕΛΣΤΗΡ = Καμία έλλειψη στήριξης 
από τον διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΕΠΔΕΣΜ = Θετική επιρροή στη δέ-
σμευση 
ΘΕΤΕΠΑΠΟ = Θετική επιρροή στην αποτε-
λεσματικότητα 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΔΘΕΚΠ = Προώθηση της συνεργα-
σίας του διευθυντή με τους εκπαι-
δευτικούς 

 
13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΕΚΠ = Προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών 

 
14. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΘΕΤΕΠΜΑΘ = Άσκηση θετικής επιρροής 
στους μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς τους  

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΕΠΙΒΤΑΞΠΘ = Επιβολή τάξης και πειθαρ-
χείας στο σχολείο 
ΑΝΤΚΔΙΚ = Διευθυντής αντικειμενικός και 
δίκαιος σε κάθε περίπτωση 
ΔΘΑΥΣΤΠΡ = Διευθυντής αυστηρός όταν 
πρέπει 
ΔΘΔΙΑΛΣΥΖ = Διευθυντής διαλλακτικός και 
συζητήσιμος 

 
16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 
ΘΕΤΕΠΤΑΞ = Θετική επίδραση από την 
επιβολή τάξης και πειθαρχίας στον 
εκπαιδευτικό 
ΣΙΓΑΥΤΟΠΕΚ = Σιγουριά και αυτοπεποί-
θηση στον εκπαιδευτικό 
ΜΕΓΔΕΣΕΚΠ = Μεγαλύτερη δέσμευση του 
εκπαιδευτικού στο έργο του 
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17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 
 

ΙΣΜΕΤΕΚΠ = Ίση μεταχείριση όλων των 
εκπαιδευτικών 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΣΧΟΚΛ = Θετικό σχολικό κλίμα 
ΘΕΤΨΥΧΔΙΑ = Θετική επίδραση στην 
ψυχολογία και στη διάθεση του εκπαι-
δευτικού 
ΘΕΤΕΠΑΠΟΤ = Θετική επίδραση του καλού 
σχολικού κλίματος στην αποτελεσματικότ-
ητα 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 

 
19. Διαμόρφωση οράματος από τον 

διευθυντή 

 
ΜΕΡΔΥΝΟΡΑ = Μερική δυνατότητα δια-
μόρφωσης οράματος 

 
20. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΥΠΚΑΘΟΡΑ = Ύπαρξη ενός ξεκάθαρου 
οράματος προς τον εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΠΡΟΤΕΚΠ = Ο διευθυντής πρότυπο για τον 
εκπαιδευτικό 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

 
22. Τρόπος έκφρασης εμπιστοσύνης 

και σεβασμού 

 
ΔΘΔΕΚΕΚΠ = Διευθυντής δεκτικός στις 
απόψεις των εκπαιδευτικών 
ΔΘΑΝΑΚΑΘ = Ανάθεση σημαντικών καθη-
κόντων στους εκπαιδευτικούς για μελ-
λοντική ανέλιξη 

 
23. Τρόπος έκφρασης υποστήριξης 

και αναγνώρισης των προσπα-
θειών 

 
ΑΝΓΠΡΟΕΚΠ = Αναγνώριση και επιβρά-
βευση κάθε προσπάθειας του εκπαι-
δευτικού 

 
24. Ηγετικές συμπεριφορές που δια-

μορφώνουν θετικό σχολικό κλίμα 

 
ΔΘΠΡΟΤΕΚΠ = = Διευθυντής πρότυπο για 
τον εκπαιδευτικό 
ΔΘΔΗΜΟΚ = Δίκαιος, δημοκρατικός και 
συζητήσιμος στη σχέση του με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΔΗΜΚΛΣΥΝ = Δημιουργία κλίματος συν-
εργασίας και καλών σχέσεων μεταξύ των 
εκπαιδευτικών 
ΕΠΙΛΠΡΟΒ = Ικανότητα πρόληψης κατά-
στάσεων και επίλυσης προβλημάτων  
ΔΘΟΡΓΛΕΙΤ = Ικανός στην οργάνωση της 
λειτουργίας του σχολείου 
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ΔΘΕΧΥΠΕΚΠ = Εχέμυθος και υποστη-
ρικτικός σε προσωπικά ζητήματα των 
εκπαιδευτικών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 8ου εκπαιδευτικού 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άντρας 
Ηλικία : 38 
Θέση : Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 
Ειδικότητα: Μαθηματικός 
Σχολείο: Γυμνάσιο 
Έτη Υπηρεσίας: 12 
Θέση Ευθύνης: Όχι 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 

 
ΔΥΝΕΠΑΠΟ = Δυνατότητα επιρροής των 
αποφάσεων 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΣΥΛΗΨΑΠ = Συλλογική λήψη αποφάσεων 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθητές 

 
ΑΡΝΑΝΤΔΘ = Αρνητική αντίδραση διευθυ-
ντή 
ΔΘΟΞΥΚΑΤ = Όξυνση  των καταστάσεων 
από τον διευθυντή 
ΕΛΕΠΔΘΜΘ = Έλλειψη επικοινωνίας με 
τους μαθητές 
ΕΛΕΠΔΘΓΝ = Έλλειψη επικοινωνίας με 
τους γονείς 

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΑΝΕΥΘΕΚΠ = Ανάληψη ρόλων και ευθυ-
νών πέραν των καθηκόντων του εκπαι-
δευτικού 
ΚΜΑΡΝΕΠ = Καμία αρνητική επίδραση 

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΕΛΕΜΠΣΕΒ = Έλλειψη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΠΕΡΔΕΣΕΡΓ = Περιορισμός δέσμευσης στην 
εργασία 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

 
8. Η σημασία της στήριξης και της 

αναγνώρισης 

 
ΔΘΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών και δράσεων του εκπαι-
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δευτικού από τον διευθυντή 
ΣΤΗΡΕΚΓΟΝ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΔΘΑΝΑΠΡΟ = Αναγνώριση των προσπα-
θειών του εκπαιδευτικού από τον διευ-
θυντή απέναντι σε γονείς, μαθητές και 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΕΝΕΚΠ = Ενθάρρυνση και έπαινος του 
εκπαιδευτικού από τον διευθυντή 

 
9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού με κάλυψη εξόδων, χώρων 
και υλικών 
ΑΝΑΓΕΚΠ = Αναγνώριση των προσπαθειών 
του εκπαιδευτικού 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΚΑΜΕΛΣΤΗΡ = Καμία έλλειψη στήριξης 
από τον διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΕΠΔΕΣΜ = Θετική επιρροή στη δέ-
σμευση 
ΘΕΤΕΠΑΠΟ = Θετική επιρροή στην αποτε-
λεσματικότητα 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

 
ΔΝΠΡΟΔΘ = Μη ώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικού 

 
13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΔΝΠΡΟΣΥΝ = Μη ώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών από τον διευθυντή 

 
14. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΑΡΝΔΙΑΜΘ = Αρνητική διάθεση μαθητών 
προς το σχολείο λόγω έλλειψης κύρους και 
ακραίων αντιδράσεων διευθυντή 

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΕΠΙΒΤΑΞΠΘ = Επιβολή τάξης και πειθαρ-
χείας στο σχολείο 

 
16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 
ΘΕΤΕΠΤΑΞ = Θετική επίδραση από την 
επιβολή τάξης και πειθαρχίας στον 
εκπαιδευτικό 
ΜΕΓΔΕΣΕΚΠ = Μεγαλύτερη δέσμευση του 
εκπαιδευτικού στο έργο του 

 
17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 

 
ΥΠΑΡΞΕΥΝΟ = Ύπαρξη ευνοημένων του 
διευθυντή  
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ΕΥΜΕΤΕΚΠ = Ευνοϊκή μεταχείριση ορισμέ-
νων εκπαιδευτικών σε βάρος άλλων 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΚΑΜΕΠΑΠ = Καμία επιρροή στην αυτό-
αποτελεσματικότητα 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 

 
19. Διαμόρφωση οράματος από τον 

διευθυντή 

 
ΔΥΝΔΙΑΟΡΑ = Δυνατότητα διαμόρφωσης 
οράματος για το σχολείο 

 
20. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 

ΑΠΚΑΘΟΡΑ = Απουσία οράματος προς τον 
εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΜΗΠΡΟΤΕΚΠ = Μη αποδοχή του διευ-
θυντή ως πρότυπο από τους εκπαι-
δευτικούς 
ΠΡΟΤΠΡΟΑΠ = Ο διευθυντής πρότυπο 
προς αποφυγή 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

 
22. Τρόπος έκφρασης εμπιστοσύνης 

και σεβασμού 

 
ΑΠΟΦΕΛΕΚΠ = Εμπιστοσύνη στον εκπαι-
δευτικό και αποφυγή ελέγχου στο έργο 
του 

 
23. Τρόπος έκφρασης υποστήριξης 

και αναγνώρισης των προσπα-
θειών 

 
ΑΝΓΠΡΟΕΚΠ = Αναγνώριση και επιβρά-
βευση κάθε προσπάθειας του εκπαι-
δευτικού  
ΕΝΘΑΠΡΟΣΠ = Ενθάρρυνση των προσπα-
θειών του εκπαιδευτικού 

 
24. Ηγετικές συμπεριφορές που δια-

μορφώνουν θετικό σχολικό κλίμα 

 
ΕΠΙΛΠΡΟΒ = Ικανότητα πρόληψης κατά-
στάσεων και επίλυσης προβλημάτων  
ΔΘΠΡΟΤΕΚΠ = Διευθυντής πρότυπο για 
τον εκπαιδευτικό 
ΔΘΕΠΑΝΘ = Ενθάρρυνση και έπαινος προς 
τους εκπαιδευτικούς 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 9ου εκπαιδευτικού 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 
Ηλικία : 32 
Θέση : Αναπληρώτρια Πρωτοβάθμιας 
Ειδικότητα: Δασκάλα  
Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο 
Έτη Υπηρεσίας: 11 
Θέση Ευθύνης: Όχι 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 
 

 
ΔΥΝΕΠΑΠΟ = Δυνατότητα επιρροής των 
αποφάσεων 
ΑΚΑΠΟΨΟΛ = Διευθυντής δεκτικός σε 
όλες τις απόψεις 
ΠΛΕΛΤΑΞ = Πλήρης έλεγχος της τάξης 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΣΥΛΗΨΑΠ = Συλλογική λήψη αποφάσεων 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθητές 

 
ΣΥΖΠΡΟΒ = Συζήτηση του προβλήματος με 
τους εμπλεκόμενους 
ΘΕΤΑΝΤΔΘ = Θετική αντίδραση διευθυντή 

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΑΙΣΘΔΙΚΕΚ = Αίσθημα δικαίωσης του 
εκπαιδευτικού 
ΕΝΙΣΧΕΚΠ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού 

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΥΠΕΜΠΣΕΒ = Ύπαρξη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού από τον διευθυντή 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΕΝΔΕΣΕΡΓ = Ενίσχυση της δέσμευσης στην 
εργασία 
ΕΝΑΠΟΤΕΚ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

 
8. Η σημασία της στήριξης και της 

αναγνώρισης 

 
ΣΤΗΡΕΚΓΟΝ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
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ΔΘΕΝΕΚΠ = Ενθάρρυνση και έπαινος του 
εκπαιδευτικού από τον διευθυντή 
ΔΘΚΛΕΜΠ = Καλλιέργεια κλίματος 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας  
ΔΘΠΣΙΚΕΚΠ = Πίστη στις αξίες και στις 
ικανότητες του εκπαιδευτικού 

 
9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΑΝΑΓΕΚΠ = Αναγνώριση των προσπαθειών 
του εκπαιδευτικού 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΚΑΜΕΛΣΤΗΡ = Καμία έλλειψη στήριξης 
από τον διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΕΠΔΕΣΜ = Θετική επιρροή στη δέ-
σμευση 
ΘΕΤΕΠΑΠΟ = Θετική επιρροή στην αποτε-
λεσματικότητα  
ΕΝΙΠΡΟΕΚΠ = Ενίσχυση των προσπαθειών 
και της υπευθυνότητας του εκπαιδευτικού 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος   

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

 
ΔΝΠΡΟΔΘ = Μη ώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικού 

 
13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΔΝΠΡΟΣΥΝ = Μη ώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών από τον διευθυντή 

 
14. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΘΕΤΕΠΜΑΘ = Άσκηση θετικής επιρροής 
στους μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς τους  

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΕΠΙΒΤΑΞΠΘ = Επιβολή τάξης και πειθαρ-
χείας στο σχολείο 
ΑΝΤΚΔΙΚ = Διευθυντής αντικειμενικός και 
δίκαιος σε κάθε περίπτωση 
ΔΘΔΙΑΛΣΥΖ = Διευθυντής διαλλακτικός και 
συζητήσιμος 

 
16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 
ΘΕΤΕΠΤΑΞ = Θετική επίδραση από την 
επιβολή τάξης και πειθαρχίας στον 
εκπαιδευτικό 
ΜΕΓΔΕΣΕΚΠ = Μεγαλύτερη δέσμευση του 
εκπαιδευτικού στο έργο του 

 
17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 
ΥΠΑΡΞΕΥΝΟ =  Ύπαρξη ευνοημένων του 
διευθυντή  



149 
 

ΙΣΜΕΤΕΚΠ = Ίση μεταχείριση όλων των 
εκπαιδευτικών 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΣΧΟΚΛ = Θετικό σχολικό κλίμα 
ΘΕΤΨΥΧΔΙΑ = Θετική επίδραση στην 
ψυχολογία και στη διάθεση του εκπαι-
δευτικού 
ΘΕΤΕΠΑΠΟΤ = Θετική επίδραση του καλού 
σχολικού κλίματος στην αποτελεσματικότ-
ητα 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 

 
19. Διαμόρφωση οράματος από τον 

διευθυντή 

 
ΔΥΝΔΙΑΟΡΑ = Δυνατότητα διαμόρφωσης 
οράματος για το σχολείο 

 
20. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΥΠΚΑΘΟΡΑ = Ύπαρξη ενός ξεκάθαρου 
οράματος προς τον εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΠΡΟΤΕΚΠ = Ο διευθυντής πρότυπο για τον 
εκπαιδευτικό 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

 
22. Τρόπος έκφρασης εμπιστοσύνης 

και σεβασμού 

 
ΔΘΑΝΑΚΑΘ = Ανάθεση σημαντικών καθη-
κόντων στους εκπαιδευτικούς για μελ-
λοντική ανέλιξη 
ΑΠΟΦΕΛΕΚΠ = Εμπιστοσύνη στον εκπαι-
δευτικό και αποφυγή ελέγχου στο έργο 
του 

 
23. Τρόπος έκφρασης υποστήριξης 

και αναγνώρισης των προσπα-
θειών 

 
ΣΤΗΡΑΠΕΚΠ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
παρέχοντας του τα απαραίτητα  
ΑΝΓΠΡΟΕΚΠ = Αναγνώριση και επιβρά-
βευση κάθε προσπάθειας του εκπαι-
δευτικού 

 
24. Ηγετικές συμπεριφορές που δια-

μορφώνουν θετικό σχολικό κλίμα 

 
ΕΠΙΛΠΡΟΒ = Ικανότητα πρόληψης κατά-
στάσεων και επίλυσης προβλημάτων 
ΔΘΜΕΟΡΑΜ = Ύπαρξη και κοινοποίηση 
οράματος για το σχολείο 
ΣΕΒΕΚΤΕΚΠ = Σεβασμός και εκτίμηση των 
εκπαιδευτικών 
ΔΘΔΗΜΟΚ = Δίκαιος, δημοκρατικός και 
συζητήσιμος στη σχέση του με τους 
εκπαιδευτικούς 
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ΔΘΠΡΟΤΕΚΠ = Διευθυντής πρότυπο για 
τον εκπαιδευτικό 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 10ου εκπαιδευτικού 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άντρας 
Ηλικία : 45 
Θέση : Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 
Ειδικότητα: Πληροφορικής 
Σχολείο: Γενικό Λύκειο 
Έτη Υπηρεσίας: 20 
Θέση Ευθύνης: Όχι 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 

 
ΜΕΡΔΥΝΕΠ = Μερική δυνατότητα επιρ-
ροής των αποφάσεων 
ΠΛΕΛΤΑΞ = Πλήρης έλεγχος της τάξης 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΣΥΛΗΨΑΠ = Συλλογική λήψη αποφάσεων 
ΑΠΔΘΚΑΘΕ = Απόφαση από διευθυντή σε 
καθημερινά θέματα 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθητές 

 
ΑΡΝΑΝΤΔΘ = Αρνητική αντίδραση διευθυ-
ντή 
ΔΘΟΞΥΚΑΤ = Ο διευθυντής αντί να αμβλύ-
νει, οξύνει τις καταστάσεις 

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΑΙΣΘΝΤΡΕΚ = Αίσθημα απογοήτευσης και 
ντροπής για την αντίδραση του διευθυντή 

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΕΛΕΜΠΣΕΒ = Έλλειψη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΠΕΡΔΕΣΕΡΓ = Περιορισμός δέσμευσης στην 
εργασία 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

 
8. Η σημασία της στήριξης και της 

αναγνώρισης 

 
ΜΗΒΑΖΕΜΠ = Αποφυγή δημιουργίας 
εμποδίων στις δράσεις του εκπαιδευτικού 
ΜΗΟΙΚΕΡΓ = Αποφυγή οικειοποίησης του 
έργου του εκπαιδευτικού από το διευ-
θυντή 
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9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού με κάλυψη εξόδων, χώρων 
και υλικών 
ΑΝΑΓΕΚΠ = Αναγνώριση των προσπαθειών 
του εκπαιδευτικού 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΚΑΜΕΛΣΤΗΡ = Καμία έλλειψη στήριξης 
από τον διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΚΑΜΕΠΔΕΣ = Καμία επιρροή στη δέσμευ-
ση του εκπαιδευτικού 
ΚΑΜΕΠΑΠ = Καμία επιρροή στην αυτό-
αποτελεσματικότητα 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΔΘΕΚΠ = Προώθηση της συνεργα-
σίας του διευθυντή με τους 
εκπαιδευτικούς 

 
13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΕΚΠ = Προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών 

 
14. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΘΕΤΕΠΜΑΘ = Άσκηση θετικής επιρροής 
στους μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς τους  

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΕΠΙΒΤΑΞΠΘ = Επιβολή τάξης και πειθαρ-
χείας στο σχολείο 

 
16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 
ΘΕΤΕΠΤΑΞ = Θετική επίδραση από την 
επιβολή τάξης και πειθαρχίας στον 
εκπαιδευτικό 

 
17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 
 

 
ΥΠΑΡΞΕΥΝΟ =  Ύπαρξη ευνοημένων του 
διευθυντή  
ΕΥΜΕΤΕΚΠ = Ευνοϊκή μεταχείριση ορισμέ-
νων εκπαιδευτικών σε βάρος άλλων 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΜΕΡΕΠΑΠΟ = Μερική επιρροή στην αποτε-
λεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 
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19. Διαμόρφωση οράματος από τον 
διευθυντή 

ΔΥΝΔΙΑΟΡΑ = Δυνατότητα διαμόρφωσης 
οράματος για το σχολείο 

 
20. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΑΠΚΑΘΟΡΑ = Απουσία οράματος προς τον 
εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΜΗΠΡΟΤΕΚΠ = Μη αποδοχή του διευ-
θυντή ως πρότυπο από τους εκπαι-
δευτικούς 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

 
22. Τρόπος έκφρασης εμπιστοσύνης 

και σεβασμού 

 
ΕΥΓΚΕΔΙΚ = Ευγενικός και δίκαιος με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΜΗΔΗΜΕΥΝ = Αποφυγή δημιουργίας 
κύκλου ευνοημένων εκπαιδευτικών 
ΜΗΔΗΜΠΡΟ = Αποφυγή δημιουργίας 
προβλημάτων στον εκπαιδευτικό 
ΔΘΔΕΚΕΚΠ = Διευθυντής δεκτικός στις 
απόψεις των εκπαιδευτικών 

 
23. Τρόπος έκφρασης υποστήριξης 

και αναγνώρισης των προσπα-
θειών 

 
ΑΝΓΠΡΟΕΚΠ = Αναγνώριση και επιβρά-
βευση κάθε προσπάθειας του εκπαι-
δευτικού 

 
24. Ηγετικές συμπεριφορές που δια-

μορφώνουν θετικό σχολικό κλίμα 

 
ΔΘΔΗΜΟΚ = Δίκαιος, δημοκρατικός και 
συζητήσιμος στη σχέση του με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΟΡΓΛΕΙΤ = Ικανός στην οργάνωση της 
λειτουργίας του σχολείου 
ΔΘΥΠΟΨΥΧ = Υπομονετικός, ψύχραιμος 
με πάθος για τη δουλειά 
ΑΠΔΙΑΚΕΚΠ = Απουσία διακρίσεων μεταξύ 
των εκπαιδευτικών και αξιοποίηση τους με 
τον καλύτερο τρόπο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 11ου εκπαιδευτικού 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άντρας 
Ηλικία : 47 
Θέση : Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 
Ειδικότητα: Φιλόλογος 
Σχολείο: Γενικό Λύκειο 
Έτη Υπηρεσίας: 17 
Θέση Ευθύνης: Ναι 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 

 
ΔΥΝΕΠΑΠΟ = Δυνατότητα επιρροής των 
αποφάσεων 
ΠΛΕΛΤΑΞ = Πλήρης έλεγχος της τάξης 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΣΥΛΗΨΑΠ = Συλλογική λήψη αποφάσεων 
ΑΠΔΘΚΑΘΕ = Απόφαση από διευθυντή σε 
καθημερινά θέματα 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθητές 

 
ΑΡΝΑΝΤΔΘ = Αρνητική αντίδραση διευθυ-
ντή 
ΠΡΟΣΕΚΠ = Προστασία του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΔΘΟΞΥΚΑΤ = Ο διευθυντής αντί να αμβλύ-
νει, οξύνει τις καταστάσεις 
ΕΛΕΠΔΘΜΘ = Έλλειψη επικοινωνίας με 
τους μαθητές 
ΕΛΕΠΔΘΓΝ = Έλλειψη επικοινωνίας με 
τους γονείς 
ΠΡΕΜΠΔΘ = Προσωπική εμπλοκή στις 
καταστάσεις 
ΕΝΑΝΤΣΥΜ = Ενέργειες του διευθυντή 
αντίθετες προς το συμφέρον του σχολείου 

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΠΡΟΒΕΚΠ = Προβληματισμός εκπαιδευτι-
κού 
ΑΝΕΥΘΕΚΠ = Ανάληψη ρόλων και ευθυ-
νών πέραν των καθηκόντων του εκπαι-
δευτικού 

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

 
ΕΛΕΜΠΣΕΒ = Έλλειψη εμπιστοσύνης και 
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τον διευθυντή σεβασμού 
 

7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 
εκπαιδευτικό 

 
ΕΛΕΜΣΕΚΠ = Έλλειψη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού του εκπαιδευτικού προς τον 
διευθυντή 
ΜΗΚΟΙΝΖΗ = Μη κοινοποίηση του ζητήμα-
τος στους άλλους 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

 
8. Η σημασία της στήριξης και της 

αναγνώρισης 

 
ΔΘΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών και δράσεων του εκπαι-
δευτικού από τον διευθυντή 
ΣΤΗΡΕΚΓΟΝ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΜΗΒΑΖΕΜΠ = Αποφυγή δημιουργίας 
εμποδίων στις δράσεις του εκπαιδευτικού 
ΔΘΚΛΕΜΠ = Καλλιέργεια κλίματος 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας  
ΘΕΜΗΘΣΥΝ = Θέμα ηθικής και συνείδησης 

 
9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού με κάλυψη εξόδων, χώρων 
και υλικών 
ΑΝΑΓΕΚΠ = Αναγνώριση των προσπαθειών 
του εκπαιδευτικού 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΕΛΣΤΗΡΔΘ = Έλλειψη στήριξης από τον 
διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΚΑΜΕΠΔΕΣ = Καμία επιρροή στη δέσμευ-
ση του εκπαιδευτικού 
ΚΑΜΕΠΑΠ = Καμία επιρροή στην αυτό-
αποτελεσματικότητα 
ΕΝΙΠΡΟΕΚΠ = Ενίσχυση των προσπαθειών 
και της υπευθυνότητας του εκπαιδευτικού 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

 
ΔΝΠΡΟΔΘ = Μη ώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικού 

 
13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΔΝΠΡΟΣΥΝ = Μη ώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών από τον διευθυντή 

 
14. Επιρροή του διευθυντή στους 

 
ΑΠΞΣΧΟΜΘ = Απαξίωση του σχολείου από 
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μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

τους μαθητές 
ΠΡΟΣΧΕΚΜΘ = Διαμόρφωση προσωπικών 
σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και 
μαθητών  

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΑΔΕΠΤΑΞΠΘ = Αδυναμία επιβολής τάξης 
και πειθαρχίας στο σχολείο 

 
16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 
ΚΑΜΑΡΝΑΠΟ = Καμία αρνητική επίδραση 
στην αποτελεσματικότητα και τη δέσμευ-
ση του εκπαιδευτικού στο έργο του 

 
17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 
ΙΣΜΕΤΕΚΠ = Ίση μεταχείριση όλων των 
εκπαιδευτικών 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΣΧΟΚΛ = Θετικό σχολικό κλίμα 
ΘΕΤΨΥΧΔΙΑ = Θετική επίδραση στην 
ψυχολογία και στη διάθεση του εκπαι-
δευτικού 
ΘΕΤΕΠΑΠΟΤ = Θετική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 

 
19. Διαμόρφωση οράματος από τον 

διευθυντή 

 
ΔΝΔΥΝΟΡΑ = Αδυναμία διαμόρφωσης 
οράματος για το σχολείο 

 
20. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΑΠΚΑΘΟΡΑ = Απουσία οράματος προς τον 
εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΠΡΟΜΕΤΦΙΛ = Πρότυπο μετά από φιλτρά-
ρισμα 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

 
22. Τρόπος έκφρασης εμπιστοσύνης 

και σεβασμού 

 
ΕΥΓΚΕΔΙΚ = Ευγενικός και δίκαιος με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΔΕΚΕΚΠ = Διευθυντής δεκτικός στις 
απόψεις των εκπαιδευτικών 

 
23. Τρόπος έκφρασης υποστήριξης 

και αναγνώρισης των προσπα-
θειών 

 
ΠΡΟΣΕΠΕΚΠ = Προσωπική επαφή με τους 
εκπαιδευτικούς 

 
24. Ηγετικές συμπεριφορές που δια-

μορφώνουν θετικό σχολικό κλίμα 

 
ΔΘΔΗΜΟΚ = Δίκαιος, δημοκρατικός και 
συζητήσιμος στη σχέση του με τους 
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εκπαιδευτικούς 
ΔΘΟΡΤΠΡΟΣ = Ορατός και προσβάσιμος 
σε όλους 
ΔΘΥΠΟΨΥΧ = Υπομονετικός, ψύχραιμος 
με πάθος για τη δουλειά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 12ου εκπαιδευτικού 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Άντρας 
Ηλικία : 44 
Θέση : Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας 
Ειδικότητα: Πληροφορικής 
Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο 
Έτη Υπηρεσίας: 18 
Θέση Ευθύνης: Όχι 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 

 
ΔΥΝΕΠΑΠΟ = Δυνατότητα επιρροής των 
αποφάσεων 
ΑΚΑΠΟΨΟΛ = Διευθυντής δεκτικός σε 
όλες τις απόψεις 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΣΥΛΗΨΑΠ = Συλλογική λήψη αποφάσεων 
ΑΠΔΘΚΑΘΕ = Απόφαση από διευθυντή σε 
καθημερινά θέματα 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθητές 

 
ΣΥΖΠΡΟΒ = Συζήτηση του προβλήματος με 
τους εμπλεκόμενους 
ΘΕΤΑΝΤΔΘ = Θετική αντίδραση διευθυντή 

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΚΜΑΡΝΕΠ = Καμία αρνητική επίδραση 
ΑΙΣΘΑΣΕΚ = Αίσθημα εμπιστοσύνης και 
ασφάλειας από τους χειρισμούς του 
διευθυντή  

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΥΠΕΜΠΣΕΒ = Ύπαρξη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού από τον διευθυντή 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΕΝΔΕΣΕΡΓ = Ενίσχυση της δέσμευσης στην 
εργασία 
ΕΝΑΠΟΤΕΚ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού  

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

 
8. Η σημασία της στήριξης και της 

 
ΑΠΟΕΜΠΤΑΞ = Αποφυγή εμπλοκής του 
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αναγνώρισης διευθυντή σε θέματα τάξης 
ΜΗΒΑΖΕΜΠ = Αποφυγή δημιουργίας 
εμποδίων στις δράσεις του εκπαιδευτικού 
ΔΘΑΝΑΠΡΟ = Αναγνώριση των προσπα-
θειών του εκπαιδευτικού από τον διευ-
θυντή απέναντι σε γονείς, μαθητές και 
εκπαιδευτικούς 

 
9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού με κάλυψη εξόδων, χώρων 
και υλικών 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΚΑΜΕΛΣΤΗΡ = Καμία έλλειψη στήριξης 
από τον διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΕΠΔΕΣΜ = Θετική επιρροή στη δέ-
σμευση 
ΘΕΤΕΠΑΠΟ = Θετική επιρροή στην αποτε-
λεσματικότητα  
ΕΝΙΠΡΟΕΚΠ = Ενίσχυση των προσπαθειών 
και της υπευθυνότητας του εκπαιδευτικού 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΔΘΕΚΠ = Προώθηση της συνεργα-
σίας του διευθυντή με τους εκπαι-
δευτικούς 

 
13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΕΚΠ = Προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών 

 
14. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΔΕΝΑΣΚΕΠ = Καμία επιρροή προς τους 
μαθητές 
ΔΕΝΟΡΑΠΡΟ = Μη ορατός και προσβά-
σιμος διευθυντής στους μαθητές 

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΕΠΙΒΤΑΞΠΘ = Επιβολή τάξης και πειθαρ-
χείας στο σχολείο 

 
16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 
ΘΕΤΕΠΤΑΞ = Θετική επίδραση από την 
επιβολή τάξης και πειθαρχίας στον 
εκπαιδευτικό 

 
17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 

 
ΙΣΜΕΤΕΚΠ = Ίση μεταχείριση όλων των 
εκπαιδευτικών 
ΛΟΓΣΥΛΕΚΠ = Λογοδοσία του διευθυντή 
στο σύλλογο των εκπαιδευτικών 



160 
 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΣΧΟΚΛ = Θετικό σχολικό κλίμα 
ΘΕΤΨΥΧΔΙΑ = Θετική επίδραση στην 
ψυχολογία και στη διάθεση του εκπαι-
δευτικού 
ΘΕΤΕΠΑΠΟΤ = Θετική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 

 
19. Διαμόρφωση οράματος από τον 

διευθυντή 

 
ΔΝΔΥΝΟΡΑ = Αδυναμία διαμόρφωσης 
οράματος για το σχολείο 

 
20. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΑΠΚΑΘΟΡΑ = Απουσία οράματος προς τον 
εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΠΡΟΜΕΤΦΙΛ = Πρότυπο μετά από φιλτρά-
ρισμα 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

 
22. Τρόπος έκφρασης εμπιστοσύνης 

και σεβασμού 

 
ΕΥΓΚΕΔΙΚ = Ευγενικός και δίκαιος με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΜΗΔΗΜΕΥΝ = Αποφυγή δημιουργίας 
κύκλου ευνοημένων εκπαιδευτικών 

 
23. Τρόπος έκφρασης υποστήριξης 

και αναγνώρισης των προσπα-
θειών 

 
ΑΝΓΠΡΟΕΚΠ = Αναγνώριση και επιβρά-
βευση κάθε προσπάθειας του εκπαι-
δευτικού 

 
24. Ηγετικές συμπεριφορές που δια-

μορφώνουν θετικό σχολικό κλίμα 

 
ΔΘΟΡΤΠΡΟΣ = Ορατός και προσβάσιμος 
σε όλους 
ΔΘΠΡΟΤΕΚΠ = Διευθυντής πρότυπο για 
τον εκπαιδευτικό 
ΑΠΔΙΑΚΕΚΠ = Απουσία διακρίσεων μεταξύ 
των εκπαιδευτικών και αξιοποίηση τους με 
τον καλύτερο τρόπο 
ΔΘΕΧΥΠΕΚΠ = Εχέμυθος και υποστη-
ρικτικός σε προσωπικά ζητήματα των 
εκπαιδευτικών  
ΔΗΜΚΛΠΕΙΘ = Δημιουργία κλίματος 
πειθαρχίας στο σχολείο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 13ου εκπαιδευτικού 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 
Ηλικία : 43 
Θέση : Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας 
Ειδικότητα: Δασκάλα 
Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο 
Έτη Υπηρεσίας: 19 
Θέση Ευθύνης: Όχι 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 

 
ΜΕΡΔΥΝΕΠ = Μερική δυνατότητα επιρ-
ροής των αποφάσεων  
ΑΚΑΠΟΨΟΛ = Διευθυντής δεκτικός σε 
όλες τις απόψεις 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΣΥΛΗΨΑΠ = Συλλογική λήψη αποφάσεων 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθητές 

 
ΘΕΤΑΝΤΔΘ = Θετική αντίδραση διευθυντή 
ΣΥΖΠΡΟΒ = Συζήτηση του προβλήματος με 
τους εμπλεκόμενους 
ΠΡΟΣΕΚΠ = Προστασία του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΕΝΗΜΕΚΠ = Ενημέρωση των εκπαι-
δευτικών για το θέμα 

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΑΙΣΘΑΣΕΚ = Αίσθημα εμπιστοσύνης και 
ασφάλειας από τους χειρισμούς του 
διευθυντή  

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΥΠΕΜΠΣΕΒ = Ύπαρξη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού από τον διευθυντή 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΕΝΔΕΣΕΡΓ = Ενίσχυση της δέσμευσης στην 
εργασία 
ΕΝΑΠΟΤΕΚ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού  

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 
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8. Η σημασία της στήριξης και της 

αναγνώρισης 

 
ΣΤΗΡΕΚΓΟΝ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΔΘΑΝΑΠΡΟ = Αναγνώριση των προσπα-
θειών του εκπαιδευτικού από τον διευ-
θυντή απέναντι σε γονείς, μαθητές και 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΕΝΕΚΠ = Ενθάρρυνση και έπαινος του 
εκπαιδευτικού από τον διευθυντή 
ΔΘΚΛΕΜΠ = Καλλιέργεια κλίματος 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας  
ΔΘΠΣΙΚΕΚΠ = Πίστη στις αξίες και στις 
ικανότητες του εκπαιδευτικού 

 
9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού με κάλυψη εξόδων, χώρων 
και υλικών 
ΑΝΑΓΕΚΠ = Αναγνώριση των προσπαθειών 
του εκπαιδευτικού 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΠΕΡΕΛΣΤΗΡ = Περιστασιακή έλλειψη 
στήριξης από τον διευθυντή 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΚΑΜΕΠΔΕΣ = Καμία επιρροή στη δέσμευ-
ση του εκπαιδευτικού 
ΚΑΜΕΠΑΠ = Καμία επιρροή στην αυτό-
αποτελεσματικότητα 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΔΘΕΚΠ = Προώθηση της συνεργα-
σίας του διευθυντή με τους εκπαι-
δευτικούς 

 
13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΕΚΠ = Προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών 

 
14. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΘΕΤΕΠΜΑΘ = Άσκηση θετικής επιρροής 
στους μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς τους 

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΕΠΙΒΤΑΞΠΘ = Επιβολή τάξης και πειθαρ-
χείας στο σχολείο 

 
16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 
ΘΕΤΕΠΤΑΞ = Θετική επίδραση από την 
επιβολή τάξης και πειθαρχίας στον 
εκπαιδευτικό 
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17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 

 
ΥΠΑΡΞΕΥΝΟ =  Ύπαρξη ευνοημένων του 
διευθυντή  
ΕΥΝΜΕΤΒΑΡ - Ευνοϊκή μεταχείριση αλλά 
όχι σε βάρος των άλλων 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΣΧΟΚΛ = Θετικό σχολικό κλίμα 
ΘΕΤΨΥΧΔΙΑ = Θετική επίδραση στην 
ψυχολογία και στη διάθεση του εκπαι-
δευτικού 
ΘΕΤΕΠΑΠΟΤ = Θετική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 

 
19. Διαμόρφωση οράματος από τον 

διευθυντή 

 
ΜΕΡΔΥΝΟΡΑ = Μερική δυνατότητα δια-
μόρφωσης οράματος 

 
20. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΥΠΚΑΘΟΡΑ = Ύπαρξη ενός ξεκάθαρου 
οράματος προς τον εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΠΡΟΤΕΚΠ = Ο διευθυντής πρότυπο για τον 
εκπαιδευτικό 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

 
22. Τρόπος έκφρασης εμπιστοσύνης 

και σεβασμού 

 
ΜΗΔΗΜΕΥΝ = Αποφυγή δημιουργίας 
κύκλου ευνοημένων εκπαιδευτικών  
ΣΤΡΕΚΓΝΜΘ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΕΝΕΚΠΘΕΜ = Ενημέρωση των εκπαι-
δευτικών για όλα τα θέματα 
ΔΘΔΕΚΕΚΠ = Διευθυντής δεκτικός στις 
απόψεις των εκπαιδευτικών 

 
23. Τρόπος έκφρασης υποστήριξης 

και αναγνώρισης των προσπα-
θειών 

 
ΣΤΗΡΑΠΕΚΠ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
παρέχοντας του τα απαραίτητα  
ΑΝΓΠΡΟΕΚΠ = Αναγνώριση και επιβρά-
βευση κάθε προσπάθειας του εκπαι-
δευτικού 

 
24. Ηγετικές συμπεριφορές που δια-

μορφώνουν θετικό σχολικό κλίμα 

 
ΑΠΔΙΑΚΕΚΠ = Απουσία διακρίσεων μεταξύ 
των εκπαιδευτικών και αξιοποίηση τους με 
τον καλύτερο τρόπο 
ΣΕΒΕΚΤΕΚΠ = Σεβασμός και εκτίμηση των 
εκπαιδευτικών 
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ΔΘΔΗΜΟΚ = Δίκαιος, δημοκρατικός και 
συζητήσιμος στη σχέση του με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΕΠΑΝΘ = Ενθάρρυνση και έπαινος προς 
τους εκπαιδευτικούς 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 14ου εκπαιδευτικού 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 
Ηλικία : 46 
Θέση : Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 
Ειδικότητα: Μηχανολόγος 
Σχολείο: Επαγγελματικό Λύκειο 
Έτη Υπηρεσίας: 20 
Θέση Ευθύνης: Όχι 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 

 
ΜΕΡΔΥΝΕΠ = Μερική δυνατότητα επιρ-
ροής των αποφάσεων  
ΑΚΑΠΟΨΟΛ = Διευθυντής δεκτικός σε 
όλες τις απόψεις 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΣΥΛΗΨΑΠ = Συλλογική λήψη αποφάσεων 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθητές 

 
ΘΕΤΑΝΤΔΘ = Θετική αντίδραση διευθυντή 
ΠΡΟΣΕΚΠ = Προστασία του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΑΙΣΘΑΣΕΚ = Αίσθημα εμπιστοσύνης και 
ασφάλειας από τους χειρισμούς του 
διευθυντή  

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΥΠΕΜΠΣΕΒ = Ύπαρξη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού από τον διευθυντή 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΕΝΔΕΣΕΡΓ = Ενίσχυση της δέσμευσης στην 
εργασία 
ΕΝΑΠΟΤΕΚ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού  

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

 
8. Η σημασία της στήριξης και της 

αναγνώρισης 

 
ΔΘΚΛΕΜΠ = Καλλιέργεια κλίματος 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας  
ΔΘΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών και δράσεων του εκπαι-
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δευτικού από τον διευθυντή 
ΣΕΒΑΠΟΕΚΠ = Σεβασμός των απόψεων του 
εκπαιδευτικού από τον διευθυντή 

 
9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού με κάλυψη εξόδων, χώρων 
και υλικών 
ΕΝΘΠΡΟΕΚΠ = Ενθάρρυνση του εκπαι-
δευτικού 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΚΑΜΕΛΣΤΗΡ = Καμία έλλειψη στήριξης 
από τον διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΕΠΔΕΣΜ = Θετική επιρροή στη δέ-
σμευση 
ΘΕΤΕΠΑΠΟ = Θετική επιρροή στην αποτε-
λεσματικότητα  
ΕΝΙΠΡΟΕΚΠ = Ενίσχυση των προσπαθειών 
και της υπευθυνότητας του εκπαιδευτικού 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΔΘΕΚΠ = Προώθηση της συνεργα-
σίας του διευθυντή με τους εκπαι-
δευτικούς 

 
13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΕΚΠ = Προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών 

 
14. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΘΕΤΕΠΜΑΘ = Άσκηση θετικής επιρροής 
στους μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς τους 

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΕΠΙΒΤΑΞΠΘ = Επιβολή τάξης και πειθαρ-
χείας στο σχολείο 

 
16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 

ΘΕΤΕΠΤΑΞ = Θετική επίδραση από την 
επιβολή τάξης και πειθαρχίας στον 
εκπαιδευτικό 
ΑΠΟΣΤΗΕΚΠ = Απόλυτη στήριξη από τους 
εκπαιδευτικούς 
ΜΕΓΔΕΣΕΚΠ = Μεγαλύτερη δέσμευση του 
εκπαιδευτικού στο έργο του 

 
17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 

 

ΙΣΜΕΤΕΚΠ = Ίση μεταχείριση όλων των 
εκπαιδευτικών 
ΛΟΓΣΥΛΕΚΠ = Λογοδοσία του διευθυντή 
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στο σύλλογο των εκπαιδευτικών 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΣΧΟΚΛ = Θετικό σχολικό κλίμα 
ΘΕΤΨΥΧΔΙΑ = Θετική επίδραση στην 
ψυχολογία και στη διάθεση του εκπαι-
δευτικού 
ΘΕΤΕΠΑΠΟΤ = Θετική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 

 
19. Διαμόρφωση οράματος από τον 

διευθυντή 

 

ΔΥΝΔΙΑΟΡΑ = Δυνατότητα διαμόρφωσης 
οράματος για το σχολείο 

 
20. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΥΠΚΑΘΟΡΑ = Ύπαρξη ενός ξεκάθαρου 
οράματος προς τον εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΠΡΟΤΕΚΠ = Ο διευθυντής πρότυπο για τον 
εκπαιδευτικό 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

 
22. Τρόπος έκφρασης εμπιστοσύνης 

και σεβασμού 

 
ΕΥΓΚΕΔΙΚ = Ευγενικός και δίκαιος με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΔΕΚΕΚΠ = Διευθυντής δεκτικός στις 
απόψεις των εκπαιδευτικών 

 
23. Τρόπος έκφρασης υποστήριξης 

και αναγνώρισης των προσπα-
θειών 

 
ΠΡΟΣΕΠΕΚΠ = Προσωπική επαφή με τους 
εκπαιδευτικούς 

 
24. Ηγετικές συμπεριφορές που δια-

μορφώνουν θετικό σχολικό κλίμα 

 
ΣΕΒΕΚΤΕΚΠ = Σεβασμός και εκτίμηση των 
εκπαιδευτικών 
ΔΘΔΗΜΟΚ = Δίκαιος, δημοκρατικός και 
συζητήσιμος στη σχέση του με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΟΡΤΠΡΟΣ = Ορατός και προσβάσιμος 
σε όλους 
ΔΘΕΧΥΠΕΚΠ = Εχέμυθος και υποστη-
ρικτικός σε προσωπικά ζητήματα των 
εκπαιδευτικών 
ΔΘΟΡΓΛΕΙΤ = Ικανός στην οργάνωση της 
λειτουργίας του σχολείου 
ΔΘΕΝΑΕΚΠ = Ο διευθυντής κομμάτι του 
συλλόγου των εκπαιδευτικών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Ατομικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 15ου εκπαιδευτικού 

ΠΡΟΦΙΛ Φύλο: Γυναίκα 
Ηλικία : 46 
Θέση : Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας 
Ειδικότητα: Μηχανολόγος 
Σχολείο: Επαγγελματικό Λύκειο 
Έτη Υπηρεσίας: 20 
Θέση Ευθύνης: Όχι 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 

 
ΔΥΝΕΠΑΠΟ = Δυνατότητα επιρροής των 
αποφάσεων 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΣΥΛΗΨΑΠ = Συλλογική λήψη αποφάσεων 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθητές 

 
ΘΕΤΑΝΤΔΘ = Θετική αντίδραση διευθυντή  

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΑΙΣΘΑΣΕΚ = Αίσθημα εμπιστοσύνης και 
ασφάλειας από τους χειρισμούς του 
διευθυντή  
ΕΝΙΣΧΕΚΠ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού 

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΕΛΕΜΠΣΕΒ = Έλλειψη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού 

ΑΦΚΟΝΕΚΔΘ = Αφορμές για κόντρα 
μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντή 
ΑΦΚΟΝΕΚΜΘ = Αφορμές για κόντρα 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 
ΠΑΡΕΚΠΔΘ = Παραγκωνισμός του εκπαι-
δευτικού από τον διευθυντή 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΕΧΘΣΧΟΚΛ = Εχθρικό σχολικό κλίμα 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

 
8. Η σημασία της στήριξης και της 

 
ΔΘΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη στην ανάληψη 
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αναγνώρισης πρωτοβουλιών και δράσεων του εκπαι-
δευτικού από τον διευθυντή 
ΣΤΗΡΕΚΓΟΝ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΔΘΠΣΙΚΕΚΠ = Πίστη στις αξίες και στις 
ικανότητες του εκπαιδευτικού 

 
9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού με κάλυψη εξόδων, χώρων 
και υλικών 
ΑΝΑΓΕΚΠ = Αναγνώριση των προσπαθειών 
του εκπαιδευτικού 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΕΛΕΜΠΕΚΠ = Έλλειψη εμπιστοσύνης στις 
δυνατότητες των εκπαιδευτικών 

ΕΛΣΤΗΡΔΘ = Έλλειψη στήριξης από τον 
διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 
ΔΗΜΕΜΠΔΘ = Δημιουργία εμποδίων από 
τον διευθυντή 
ΕΛΑΝΑΓΔΘ = Έλλειψη αναγνώρισης από 
τον διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΑΡΝΣΥΜΕΚΠ = Άρνηση συμμετοχής του 
εκπαιδευτικού σε οτιδήποτε 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΔΘΕΚΠ = Προώθηση της συνεργα-
σίας του διευθυντή με τους εκπαι-
δευτικούς 

 
13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-

δευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΕΚΠ = Προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών 

 
14. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΑΡΝΔΙΑΜΘ = Αρνητική διάθεση μαθητών 
προς το σχολείο λόγω έλλειψης κύρους και 
ακραίων αντιδράσεων διευθυντή 

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΕΠΙΒΤΑΞΠΘ = Επιβολή τάξης και πειθαρ-
χείας στο σχολείο 

 
16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 

ΘΕΤΕΠΤΑΞ = Θετική επίδραση από την 
επιβολή τάξης και πειθαρχίας στον 
εκπαιδευτικό 

 
17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 

 

ΥΠΑΡΞΕΥΝΟ =  Ύπαρξη ευνοημένων του 
διευθυντή  
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ΕΥΜΕΤΕΚΠ = Ευνοϊκή μεταχείριση ορισμέ-
νων εκπαιδευτικών σε βάρος άλλων 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΣΧΟΚΛ = Θετικό σχολικό κλίμα 
ΘΕΤΨΥΧΔΙΑ = Θετική επίδραση στην 
ψυχολογία και στη διάθεση του εκπαι-
δευτικού 
ΘΕΤΕΠΑΠΟΤ = Θετική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 

 
19. Διαμόρφωση οράματος από τον 

διευθυντή 

 

ΔΥΝΔΙΑΟΡΑ = Δυνατότητα διαμόρφωσης 
οράματος για το σχολείο 

 
20. Κοινοποίηση οράματος στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΥΠΚΑΘΟΡΑ = Ύπαρξη ενός ξεκάθαρου 
οράματος προς τον εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΜΗΠΡΟΤΕΚΠ = Μη αποδοχή του διευ-
θυντή ως πρότυπο από τους εκπαι-
δευτικούς 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

 
22. Τρόπος έκφρασης εμπιστοσύνης 

και σεβασμού 

 
ΑΠΟΦΕΛΕΚΠ = Εμπιστοσύνη στον εκπαι-
δευτικό και αποφυγή ελέγχου στο έργο 
του 
ΕΥΓΚΕΔΙΚ = Ευγενικός και δίκαιος με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΔΕΚΕΚΠ = Διευθυντής δεκτικός στις 
απόψεις των εκπαιδευτικών 

 
23. Τρόπος έκφρασης υποστήριξης 

και αναγνώρισης των προσπα-
θειών 

 
ΣΤΗΡΑΠΕΚΠ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
παρέχοντας του τα απαραίτητα  
ΑΝΓΠΡΟΕΚΠ = Αναγνώριση και επιβρά-
βευση κάθε προσπάθειας του εκπαι-
δευτικού 

 
24. Ηγετικές συμπεριφορές που δια-

μορφώνουν θετικό σχολικό κλίμα 

 
ΑΠΔΙΑΚΕΚΠ = Απουσία διακρίσεων μεταξύ 
των εκπαιδευτικών και αξιοποίηση τους με 
τον καλύτερο τρόπο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Συγκεντρωτικός πίνακας έκθεσης δεδομένων 

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της εμπιστοσύνης και του επαγγελματικού σεβασμού στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Έκφραση απόψεων σε θέματα που 

αφορούν το σχολείο 

 
ΑΝΕΚΦΑΠ = Άνεση έκφρασης απόψεων  
ΕΝΗΜΕΚΠ = Ενημέρωση εκπαιδευτικών 
για όλα τα θέματα 
ΠΕΡΑΝΕΚΑΠ = Περιορισμένη άνεση 
έκφρασης απόψεων 

 
2. Επιρροή σημαντικών αποφάσεων 

για το σχολείο και την τάξη 

 
ΔΥΝΕΠΑΠΟ = Δυνατότητα επιρροής των 
αποφάσεων 
ΑΚΑΠΟΨΟΛ = Διευθυντής δεκτικός σε 
όλες τις απόψεις 
ΠΛΕΛΤΑΞ = Πλήρης έλεγχος της τάξης 
ΜΕΡΔΥΝΕΠ = Μερική δυνατότητα επιρ-
ροής των αποφάσεων 
ΚΑΜΔΥΝΕΠ = Καμία δυνατότητα επιρροής 
των αποφάσεων  
ΑΠΟΥΣΥΝΕΚ = Απουσία συνεννόησης των 
εκπαιδευτικών του συλλόγου 

 
3. Λήψη αποφάσεων 

 
ΣΥΛΗΨΑΠ = Συλλογική λήψη αποφάσεων 
ΑΠΔΘΚΑΘΕ = Απόφαση από διευθυντή σε 
καθημερινά θέματα 
ΠΣΥΛΗΨΑΠ = Περιορισμένη συλλογική 
λήψη αποφάσεων 
ΣΥΝΕΔΑΔΙ = Αδιέξοδες συνεδριάσεις του 
συλλόγου των διδασκόντων 
ΔΘΛΗΨΑΠ = Λήψη των αποφάσεων από-
κλειστικά από τον διευθυντή 
ΕΠΑΠΟΡΕΚΠ = Επιβολή αποφάσεων από 
ορισμένους εκπαιδευτικούς 

 
4. Αντίδραση διευθυντή σε δύσκολες 

καταστάσεις με γονείς και μαθητές 

 
ΘΕΤΑΝΤΔΘ = Θετική αντίδραση διευθυντή 
ΣΥΖΠΡΟΒ = Συζήτηση του προβλήματος με 
τους εμπλεκόμενους 
ΠΡΟΣΕΚΠ = Προστασία του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΕΝΗΜΕΚΠ = Ενημέρωση των εκπαι-
δευτικών για το θέμα 
ΑΡΝΑΝΤΔΘ = Αρνητική αντίδραση διευθυ-
ντή 
ΔΘΟΞΥΚΑΤ = Όξυνση  των καταστάσεων 
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από τον διευθυντή 
ΕΛΕΠΔΘΜΘ = Έλλειψη επικοινωνίας με 
τους μαθητές 
ΕΛΕΠΔΘΓΝ = Έλλειψη επικοινωνίας με 
τους γονείς 
ΠΡΕΜΠΔΘ = Προσωπική εμπλοκή στις 
καταστάσεις 
ΕΝΑΝΤΣΥΜ = Ενέργειες του διευθυντή 
αντίθετες προς το συμφέρον του σχολείου 

 
5. Επίδραση αυτής της αντίδρασης 

 
ΕΝΙΣΧΕΚΠ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας του εκπαιδευτικού 
ΑΙΣΘΑΣΕΚ = Αίσθημα εμπιστοσύνης και 
ασφάλειας από τους χειρισμούς του 
διευθυντή  
ΑΙΣΘΔΙΚΕΚ = Αίσθημα δικαίωσης του 
εκπαιδευτικού 
ΑΙΣΘΣΥΝΥΠ = Αίσθημα συνυπευθυνότητας 
στη λήψη αποφάσεων 
ΚΜΑΡΝΕΠ = Καμία αρνητική επίδραση 
ΑΙΣΘΝΤΡΕΚ = Αίσθημα απογοήτευσης και 
ντροπής για την αντίδραση του διευθυντή 
ΑΝΕΥΘΕΚΠ = Ανάληψη ρόλων και ευθυ-
νών πέραν των καθηκόντων του εκπαι-
δευτικού 
ΠΡΟΒΕΚΠ = Προβληματισμός εκπαιδευτι-
κού 

 
6. Εμπιστοσύνη και σεβασμός από 

τον διευθυντή 

 
ΕΛΕΜΠΣΕΒ = Έλλειψη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού 

ΑΦΚΟΝΕΚΔΘ = Αφορμές για κόντρα 
μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντή 
ΑΦΚΟΝΕΚΜΘ = Αφορμές για κόντρα 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 
ΠΑΡΕΚΠΔΘ = Παραγκωνισμός του εκπαι-
δευτικού από τον διευθυντή 
ΥΠΕΜΠΣΕΒ = Ύπαρξη εμπιστοσύνης και 
σεβασμού από τον διευθυντή 
ΑΠΜΠΕΚΠ = Προσβολή και μείωση προ-
σωπικότητας του εκπαιδευτικού 

 
7. Επίδραση της συμπεριφοράς στον 

εκπαιδευτικό 

 
ΕΧΘΣΧΟΚΛ = Εχθρικό σχολικό κλίμα 
ΠΕΡΔΕΣΕΡΓ = Περιορισμός δέσμευσης στην 
εργασία 
ΕΝΔΕΣΕΡΓ = Ενίσχυση της δέσμευσης στην 
εργασία 
ΕΝΑΠΟΤΕΚ = Ενίσχυση της αποτελεσμα-
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τικότητας του εκπαιδευτικού 
ΣΤΗΡΨΥΧ = Στήριξη από ψυχολόγο 
ΕΛΕΜΠΕΚΔΘ = Έλλειψη εμπιστοσύνης του 
εκπαιδευτικού προς τον διευθυντή 
ΑΠΟΜΕΚΠ = Απομόνωση από τον υπό-
λοιπο σύλλογο 
ΜΗΚΟΙΝΖΗ = Μη κοινοποίηση του ζητήμα-
τος στους άλλους 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο ρόλος της υποστήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών στην αυτό-
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού. 

 
8. Η σημασία της στήριξης και της 

αναγνώρισης 

 
ΔΘΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών και δράσεων του εκπαι-
δευτικού από τον διευθυντή 
ΑΠΟΕΜΠΤΑΞ = Αποφυγή εμπλοκής του 
διευθυντή σε θέματα τάξης 
ΣΤΗΡΕΚΓΟΝ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΣΕΒΑΠΟΕΚΠ = Σεβασμός των απόψεων του 
εκπαιδευτικού από τον διευθυντή 
ΔΘΑΝΑΠΡΟ = Αναγνώριση των προσπα-
θειών του εκπαιδευτικού από τον διευ-
θυντή απέναντι σε γονείς, μαθητές και 
εκπαιδευτικούς 
ΑΝΑΜΕΠΡΟ = Αναγνώριση των προσπα-
θειών από τον διευθυντή με προβολή προς 
την τοπική κοινωνία 
ΔΘΕΝΕΚΠ = Ενθάρρυνση και έπαινος του 
εκπαιδευτικού από τον διευθυντή 
ΔΘΚΛΕΜΠ = Καλλιέργεια κλίματος 
εμπιστοσύνης και ασφάλειας  
ΔΘΠΣΙΚΕΚΠ = Πίστη στις αξίες και στις 
ικανότητες του εκπαιδευτικού 
ΔΘΑΜΕΔΙΚ = Αμερόληπτος και δίκαιος 
απέναντι σε όλους 
ΜΗΒΑΖΕΜΠ = Αποφυγή δημιουργίας 
εμποδίων στις δράσεις του εκπαιδευτικού 
ΜΗΟΙΚΕΡΓ = Αποφυγή οικειοποίησης του 
έργου του εκπαιδευτικού από το διευ-
θυντή 
ΘΕΜΗΘΣΥΝ = Θέμα ηθικής και συνείδησης 

 
9. Προσωπική στήριξη και αναγνώ-

ριση 

 
ΣΤΗΡΕΚΠ = Στήριξη των προσπαθειών του 
εκπαιδευτικού με κάλυψη εξόδων, χώρων 
και υλικών 
ΑΝΑΓΕΚΠ = Αναγνώριση των προσπαθειών 
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του εκπαιδευτικού 
ΜΕΡΣΤΕΚΠ = Μερική στήριξη των προσπα-
θειών του εκπαιδευτικού 
ΕΝΘΠΡΟΕΚΠ = Ενθάρρυνση του εκπαι-
δευτικού 

 
10. Αίσθηση έλλειψης στήριξης και 

αναγνώρισης 

 
ΕΛΕΜΠΕΚΠ = Έλλειψη εμπιστοσύνης στις 
δυνατότητες των εκπαιδευτικών 

ΕΛΣΤΗΡΔΘ = Έλλειψη στήριξης από τον 
διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 
ΕΛΑΝΑΓΔΘ = Έλλειψη αναγνώρισης από 
τον διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 
ΠΕΡΕΛΣΤΗΡ = Περιστασιακή έλλειψη 
στήριξης από τον διευθυντή 
ΔΗΜΕΜΠΔΘ = Δημιουργία εμποδίων από 
τον διευθυντή 
ΑΛΣΥΜΠΔΘ = Αλλοπρόσαλλη συμπεριφο-
ρά από τον διευθυντή 
ΚΑΜΕΛΣΤΗΡ = Καμία έλλειψη στήριξης 
από τον διευθυντή προς τον εκπαιδευτικό 
ΕΛΣΤΔΙΕΚΠ = Έλλειψη στήριξης από τον 
διευθυντή σε διένεξη μεταξύ εκπαι-
δευτικών 

 
11. Επιρροή στην δέσμευση και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΑΡΝΣΥΜΕΚΠ = Άρνηση συμμετοχής του 
εκπαιδευτικού σε οτιδήποτε 
ΚΑΜΕΠΔΕΣ = Καμία επιρροή στη δέσμευ-
ση του εκπαιδευτικού 
ΚΑΜΕΠΑΠ = Καμία επιρροή στην αυτό-
αποτελεσματικότητα 
ΘΕΤΕΠΔΕΣΜ = Θετική επιρροή στη δέ-
σμευση 
ΘΕΤΕΠΑΠΟ = Θετική επιρροή στην αποτε-
λεσματικότητα  
ΕΝΙΠΡΟΕΚΠ = Ενίσχυση των προσπαθειών 
και της υπευθυνότητας του εκπαιδευτικού 

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Ο διευθυντής ως υπεύθυνος διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος 

 
12. Συνεργασία μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών  

 
ΠΡΣΥΝΔΘΕΚΠ = Προώθηση της συνεργα-
σίας του διευθυντή με τους εκπαι-
δευτικούς 
ΔΙΑΦΑΠΣΥΝ = Οι διαφορετικές απόψεις 
γόνιμο πεδίο αντιπαράθεσης 
ΔΝΠΡΟΔΘ = Μη ώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικού 

ΔΘΥΠΟΣΥΝ = Υποδαύλιση της συνεργα-
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σίας από τον διευθυντή 
 

13. Συνεργασία μεταξύ των εκπαι-
δευτικών 

 
ΠΡΣΥΝΕΚΠ = Προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών 
ΔΝΠΡΟΣΥΝ = Μη ώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ εκπαιδευτικών από τον διευθυντή 
ΔΘΔΙΧΣΥΛ = Διχασμός του συλλόγου των 
εκπαιδευτικών από τον διευθυντή 

 
14. Επιρροή του διευθυντή στους 

μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς 

 
ΑΡΝΔΙΑΜΘ = Αρνητική διάθεση μαθητών 
προς το σχολείο λόγω έλλειψης κύρους και 
ακραίων αντιδράσεων διευθυντή 
ΘΕΤΕΠΜΑΘ = Άσκηση θετικής επιρροής 
στους μαθητές για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς τους 
ΠΡΟΣΧΕΚΜΘ = Διαμόρφωση προσωπικών 
σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και 
μαθητών 
ΑΠΞΣΧΟΜΘ = Απαξίωση του σχολείου από 
τους μαθητές 
ΔΕΝΑΣΚΕΠ = Καμία επιρροή προς τους 
μαθητές 
ΔΕΝΟΡΑΠΡΟ = Μη ορατός και προσβά-
σιμος διευθυντής στους μαθητές 

 
15. Τάξη και πειθαρχία 

 
ΕΠΙΒΤΑΞΠΘ = Επιβολή τάξης και πειθαρ-
χείας στο σχολείο 
ΑΝΤΚΔΙΚ = Διευθυντής αντικειμενικός και 
δίκαιος σε κάθε περίπτωση 
ΕΜΠΕΚΠΨΥΧ = Εμπλοκή του ψυχολόγου 
και των εκπαιδευτικών της τάξης 
ΑΔΕΠΤΑΞΠΘ = Αδυναμία επιβολής τάξης 
και πειθαρχίας στο σχολείο 
ΔΘΑΥΣΤΠΡ = Διευθυντής αυστηρός όταν 
πρέπει 
ΔΘΔΙΑΛΣΥΖ = Διευθυντής διαλλακτικός και 
συζητήσιμος 

 
16. Επίδραση του τρόπου επιβολής 

τάξης και πειθαρχίας στον εκπαι-
δευτικό 

 

ΘΕΤΕΠΤΑΞ = Θετική επίδραση από την 
επιβολή τάξης και πειθαρχίας στον 
εκπαιδευτικό 
ΣΙΓΑΥΤΟΠΕΚ = Σιγουριά και αυτοπεποί-
θηση στον εκπαιδευτικό 
ΜΕΓΔΕΣΕΚΠ = Μεγαλύτερη δέσμευση του 
εκπαιδευτικού στο έργο του 
ΑΡΕΠΑΠΕΚ = Αρνητική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα και στη δέσμευση 
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του εκπαιδευτικού στο έργο του 
ΚΑΜΑΡΝΑΠΟ = Καμία αρνητική επίδραση 
στην αποτελεσματικότητα και τη δέσμευ-
ση του εκπαιδευτικού στο έργο του 
ΑΠΟΣΤΗΕΚΠ = Απόλυτη στήριξη από τους 
εκπαιδευτικούς 

 
17. Οι ευνοημένοι του διευθυντή 

 

ΥΠΑΡΞΕΥΝΟ =  Ύπαρξη ευνοημένων του 
διευθυντή 
ΕΥΜΕΤΕΚΠ = Ευνοϊκή μεταχείριση ορισμέ-
νων εκπαιδευτικών σε βάρος άλλων 
ΕΥΜΕΚΠΠΡΟ = Ευνοϊκή μεταχείριση όλων  
των εκπαιδευτικών που προσφέρουν 
περισσότερο 
ΕΥΝΜΕΤΒΑΡ = Ευνοϊκή μεταχείριση αλλά 
όχι σε βάρος των άλλων 
ΙΣΜΕΤΕΚΠ = Ίση μεταχείριση όλων των 
εκπαιδευτικών 
ΛΟΓΣΥΛΕΚΠ = Λογοδοσία του διευθυντή 
στο σύλλογο των εκπαιδευτικών 

 
18. Επίδραση του σχολικού κλίματος 

στην αυτό-αποτελεσματικότητα 

 
ΘΕΤΣΧΟΚΛ = Θετικό σχολικό κλίμα 
ΘΕΤΨΥΧΔΙΑ = Θετική επίδραση στην 
ψυχολογία και στη διάθεση του εκπαι-
δευτικού 
ΘΕΤΕΠΑΠΟΤ = Θετική επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 
ΑΡΝΕΠΣΧΚΛ = Αρνητική επίδραση στις 
σχέσεις με το διευθυντή και τους εκπαι-
δευτικούς 
ΑΙΣΚΟΠΕΚΠ = Αίσθημα κόπωσης του 
εκπαιδευτικού 
ΚΑΜΕΠΑΠ = Καμία επιρροή στην αυτό-
αποτελεσματικότητα 
ΜΕΡΕΠΑΠΟ = Μερική επιρροή στην αποτε-
λεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Η ικανότητα διαμόρφωσης και κοινοποίησης οράματος για το σχολείο από το 
διευθυντή. 

 
19. Διαμόρφωση οράματος από τον 

διευθυντή 

 

ΔΥΝΔΙΑΟΡΑ = Δυνατότητα διαμόρφωσης 
οράματος για το σχολείο 
ΔΝΔΥΝΟΡΑ = Αδυναμία διαμόρφωσης 
οράματος για το σχολείο 
ΜΕΡΔΥΝΟΡΑ = Μερική δυνατότητα δια-
μόρφωσης οράματος 
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20. Κοινοποίηση οράματος στον 
εκπαιδευτικό 

ΥΠΚΑΘΟΡΑ = Ύπαρξη ενός ξεκάθαρου 
οράματος προς τον εκπαιδευτικό 
ΑΠΚΑΘΟΡΑ = Απουσία οράματος προς τον 
εκπαιδευτικό 

 
21. Ο διευθυντής ως πρότυπο 

 
ΜΗΠΡΟΤΕΚΠ = Μη αποδοχή του διευ-
θυντή ως πρότυπο από τους εκπαι-
δευτικούς 
ΠΡΟΤΕΚΠ = Ο διευθυντής πρότυπο για τον 
εκπαιδευτικό 
ΑΔΜΕΤΕΜΠ = Αδυναμία μετάδοσης γνώ-
σεων και εμπειριών 
ΠΡΟΤΠΡΟΑΠ = Ο διευθυντής πρότυπο 
προς αποφυγή 
ΠΡΟΜΕΤΦΙΛ = Πρότυπο μετά από φιλτρά-
ρισμα 

5ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή 

 
22. Ηγετικές συμπεριφορές έκφρασης 

εμπιστοσύνης και σεβασμού 

 
ΕΥΓΚΕΔΙΚ = Ευγενικός και δίκαιος με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΔΕΚΕΚΠ = Διευθυντής δεκτικός στις 
απόψεις των εκπαιδευτικών 
ΣΤΑΠΕΙΘΜΘ = Σταθερός απέναντι σε 
θέματα πειθαρχίας μαθητών 
ΣΤΡΕΚΓΝΜΘ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
απέναντι σε γονείς και μαθητές 
ΑΠΟΦΕΛΕΚΠ = Εμπιστοσύνη στον εκπαι-
δευτικό και αποφυγή ελέγχου στο έργο 
του 
ΜΗΔΗΜΠΡΟ = Αποφυγή δημιουργίας 
προβλημάτων στον εκπαιδευτικό 
ΓΝΠΡΟΔΥΕΚ = Γνώση των δυνατοτήτων και 
των προβλημάτων του εκπαιδευτικού 
ΔΘΑΝΑΚΑΘ = Ανάθεση σημαντικών καθη-
κόντων στους εκπαιδευτικούς για μελ-
λοντική ανέλιξη 
ΜΗΔΗΜΕΥΝ = Αποφυγή δημιουργίας 
κύκλου ευνοημένων εκπαιδευτικών 
ΕΝΕΚΠΘΕΜ = Ενημέρωση των εκπαι-
δευτικών για όλα τα θέματα 

 
23. Ηγετικές συμπεριφορές έκφρασης 

υποστήριξης και αναγνώρισης των 
προσπαθειών 

 
ΣΤΗΡΑΠΕΚΠ = Στήριξη του εκπαιδευτικού 
παρέχοντας του τα απαραίτητα  
ΑΝΓΠΡΟΕΚΠ = Αναγνώριση και επιβρά-
βευση κάθε προσπάθειας του εκπαι-
δευτικού  
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ΕΠΚΕΝΙΔ = Επιβράβευση νέων και 
καινοτόμων ιδεών 
ΕΝΘΑΠΡΟΣΠ = Ενθάρρυνση των προσπα-
θειών του εκπαιδευτικού  
ΠΡΟΣΕΠΕΚΠ = Προσωπική επαφή με τους 
εκπαιδευτικούς 

 
24. Ηγετικές συμπεριφορές για τη 

διαμόρφωση θετικού σχολικού 
κλίματος 

 
ΣΕΒΕΚΤΕΚΠ = Σεβασμός και εκτίμηση των 
εκπαιδευτικών 
ΔΗΜΚΛΣΥΝ = Δημιουργία κλίματος συν-
εργασίας και καλών σχέσεων μεταξύ των 
εκπαιδευτικών 
ΔΗΜΚΛΠΕΙΘ = Δημιουργία κλίματος 
πειθαρχίας στο σχολείο 
ΔΘΟΡΤΠΡΟΣ = Ορατός και προσβάσιμος 
σε όλους 
ΔΘΔΗΜΟΚ = Δίκαιος, δημοκρατικός και 
συζητήσιμος στη σχέση του με τους 
εκπαιδευτικούς 
ΔΘΕΠΑΝΘ = Ενθάρρυνση και έπαινος προς 
τους εκπαιδευτικούς 
ΔΘΔΙΕΦΝΙΔ = Παροχή κινήτρων και 
διευκολύνσεων για τη δημιουργία δρά-
σεων και νέων ιδεών  
ΔΘΕΠΜΕΓΝ = Δίαυλος επικοινωνίας με 
τους γονείς  
ΑΠΔΙΑΚΕΚΠ = Απουσία διακρίσεων μεταξύ 
των εκπαιδευτικών και αξιοποίηση τους με 
τον καλύτερο τρόπο 
ΕΞΑΠΕΚΠ = Εξασφάλιση των απαραίτητων 
πόρων στους εκπαιδευτικούς 
ΕΠΙΛΠΡΟΒ = Ικανότητα πρόληψης κατά-
στάσεων και επίλυσης προβλημάτων 
ΔΘΕΝΑΕΚΠ = Ο διευθυντής κομμάτι του 
συλλόγου των εκπαιδευτικών 
ΔΘΟΡΓΛΕΙΤ = Ικανός στην οργάνωση της 
λειτουργίας του σχολείου 
ΔΘΕΧΥΠΕΚΠ = Εχέμυθος και υποστη-
ρικτικός σε προσωπικά ζητήματα των 
εκπαιδευτικών 
ΔΘΠΡΟΤΕΚΠ = Διευθυντής πρότυπο για 
τον εκπαιδευτικό 
ΔΘΥΠΟΨΥΧ = Υπομονετικός, ψύχραιμος 
με πάθος για τη δουλειά 
ΔΘΜΕΟΡΑΜ = Ύπαρξη και κοινοποίηση 
οράματος για το σχολείο 
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Παράρτημα 3 

Απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις – ενδεικτικά 

Απομαγνητοφώνηση 1ης συνέντευξης 

 

Ερώτηση : Ας ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας με κάποιες βασικές πληροφορίες για 

σας. Πείτε μου λίγο τι ειδικότητα είστε ; 

Απάντηση : Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Ερώτηση : Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε; 

Απάντηση : 20  

 

Ερώτηση : Έχετε θέση ευθύνης στο σχολείο ; 

Απάντηση : Ναι. Είμαι υποδιευθύντρια στο σχολείο. 

 

Ερώτηση : Ποια είναι η ηλικία σας ; 

Απάντηση : Είμαι 45.  

 

Ερώτηση : Δουλεύετε σε ημερήσιο γενικό λύκειο, σε επαγγελματικό λύκειο, σε 

εσπερινό;  

Απάντηση : Σε ημερήσιο επαγγελματικό λύκειο.  

 

Ερώτηση : Στο σχολείο που εργάζεστε αισθάνεστε ότι μπορείτε να εκφράσετε τις 

απόψεις πάνω σε θέματα που αφορούν το σχολείο σας; 

Απάντηση : Ναι. Γενικά ο διευθυντής μας έχει την τάση να μας ενημερώνει για όλα 

και να ζητά την άποψή μας και ως σύλλογο, αλλά πολλές φορές σε θέματα που 

αφορούν τάξης συγκεκριμένα ή τμήματα συγκεκριμένα, ζητά τη γνώμη των 

καθηγητών οι οποίοι σε αυτό το διδάσκουν σε αυτό το τμήμα, όποτε μπορούμε 

άνετα να εκφράσουμε τη γνώμη μας σε οτιδήποτε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, το 
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οποίο έχει να κάνει με την λειτουργία γενικότερα του σχολείου η με προβλήματα 

που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας.  

 

Ερώτηση : Έχετε τη δυνατότητα να επηρεάζετε σημαντικές αποφάσεις που 

λαμβάνονται για το σχολείο σας και την τάξη σας ειδικότερα ; 

Απάντηση : Ναι. Γιατί οτιδήποτε εμφανίζεται γενικά και σε τάξεις και σε τμήματα 

και γενικότερα στην λειτουργία του σχολείου, πάντα συζητιέται ίδιος είναι κάτι 

πολύ σημαντικό, ο διευθυντής του φέρνει το θέμα στο σύλλογο ακούει όλες τις 

απόψεις, ακόμη κι αν δεν συμφωνούν με τη δική του, εκφράζει τη δική του άποψη 

μας λέει τι υπάρχει στο θέμα της νομοθεσίας αλλά από κει και πέρα θα ασχοληθεί 

και με την άποψη του καθενός και αν η πλειοψηφία αποφασίσει κάτι διαφορετικό 

από αυτό που είχε στο νου του ο διευθυντής, μετά από διεξοδική συζήτηση 

καταλήγουμε σε μία κοινή απόφαση . 

 

Ερώτηση : Δηλαδή οι αποφάσεις αν καταλαβαίνω καλά λαμβάνονται συλλογικά; 

Απάντηση : Πάντα. Ιδιαίτερα όταν αφορούν σημαντικά θέματα στο σχολείο μας. 

Επιφανειακά προβλήματα που δημιουργούνται και τα οποία μπορεί να διαχειριστεί 

άμεσα ο διευθυντής και δεν επηρεάζουν το σύλλογο, εννοείτε ότι θα πάρει την 

απόφαση μόνος του, αλλά σε θέματα που επηρεάζουν το σύλλογο, η ακόμη και 

έναν εκπαιδευτικό θα συζητηθεί το ζήτημα. 

 

Ερώτηση : Πώς αντέδρασε ο διευθυντής σας σε δύσκολες καταστάσεις με γονείς και 

μαθητές και πως σας επηρέασε αυτό; 

Απάντηση : Ο διευθυντής σε όλες τις φάσεις που μου έρχονται στο μυαλό όταν 

έχουμε να κάνουμε είτε με γονείς, είτε με μαθητές, που έρχονται σε σύγκρουση με 

καθηγητές, γιατί εκεί επεμβαίνει όταν δεν μπορεί να λυθεί αυτό μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητή εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικού και γονέα, επεμβαίνει με 

τον καλύτερο τρόπο θα έλεγα. Θυμάμαι κάποιο περιστατικό όπου μητέρα φώναζε 

σε ένα συνάδελφο για το βαθμό που έβαλε στον γιο της στο τετράμηνο. Παρενέβει 

άμεσα ο διευθυντής καλώντας τη μητέρα στο γραφείο, βέβαια όχι μπροστά σε όλο 

τον κόσμο με τον καθηγητή, φέρνοντας ο καθηγητής τα διαγωνίσματα που είχε 
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γράψει το παιδί της και της απέδειξε ότι ο βαθμός που έβαλε ο συγκεκριμένος 

συνάδελφος στο γιο της ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να βάλει. Στέκεται στον 

εκπαιδευτικό, σε οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση, δεν παίρνει αποφάσεις άμεσα, 

έτσι ώστε να αρχίσει να είναι κατά του ή υπέρ του άλλου, εκτιμά την κατάσταση, 

ποτέ δεν εκθέτει τον εκπαιδευτικό απέναντι στο γονέα ή στο μαθητή, ακόμη και αν 

έχει άδικο και φυσικά χειρίζεται όσο το δυνατόν πιο ήρεμα όλες αυτές τις 

καταστάσεις. Πάντα στο πλευρό του εκπαιδευτικού. Αυτό επηρεάζει σίγουρα 

θετικά. Σου δίνει μια αίσθηση ασφάλειας και δικαίωσης, με αποτέλεσμα να μπορείς 

να σταθείς στην αίθουσα με το ίδιο κύρος, ενισχύοντας τη διάθεση σου για 

δουλειά. 

 

Ερώτηση : Αισθανθήκατε πότε έλλειψη εμπιστοσύνης και σεβασμού από την 

πλευρά του διευθυντή και πώς σας επηρέασε αυτό; 

Απάντηση : Θυμάμαι πριν πάρα πολύ καιρό, στην αρχή βέβαια της επαγγελματικής 

μου σταδιοδρομίας, είχα στο σχολείο έναν διευθυντή ο οποίος έμπαινε σε τάξεις 

χωρίς να χτυπήσει την πόρτα, σε πρόσβαλε μπροστά στους μαθητές, γιατί υπέθετε 

ότι δεν γινόταν σωστά η δουλειά, ακόμη έκανε παρατηρήσεις στους μαθητές σαν να 

μην σε έβλεπε μέσα στο χώρο και φυσικά πάντα έδινε μία αφορμή για κόντρα 

μεταξύ εκπαιδευτικού και διευθυντή, κόντρα μεταξύ μαθητών και καθηγητών. 

Δημιουργούσε ένα πολύ εχθρικό κλίμα, μία άσχημη κατάσταση, σε σημείο που να 

μη θέλεις να πας στη δουλειά σου. Καθόλου ευχάριστο σχολικό κλίμα. 

 

Ερώτηση : Πώς αντιλαμβάνεστε τη στήριξη και την αναγνώριση από έναν 

διευθυντή; 

Απάντηση : Καταρχήν για να υπάρχει στήριξη και αναγνώριση θα πρέπει ο 

διευθυντής να είναι κοντά στον εκπαιδευτικό και όταν λέμε κοντά στον 

εκπαιδευτικό, θα πρέπει να γνωρίζει το χαρακτήρα του καθενός, το πώς ενεργεί ο 

καθένας πάνω σε διάφορες καταστάσεις, το πόσο διάθεση έχει να πάει την τάξη 

του, το τμήμα, το σχολείο γενικότερα παραπέρα και φυσικά να μπορέσει να τον 

στηρίξει σε ότι αναλάβει, σε ότι προβλήματα δημιουργηθούν σε διάφορες 

καταστάσεις και φυσικά στο τέλος να αναγνωρίσει όχι με «ευχαριστώ» απέναντι 
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στον εκπαιδευτικό. Η αναγνώριση μπορεί να γίνει από το διευθυντή στο πως θα 

προωθήσει όλη αυτή την εργασία του εκπαιδευτικού προς τα έξω. 

 

Ερώτηση : Ο διευθυντής σας έχει επιδείξει ανάλογη στήριξη και αναγνώριση σε 

δικές σας πρωτοβουλίες και δράσεις; 

Απάντηση : Ναι, γενικά είμαστε ένα σχολείο το οποίο αποτελείται από πάρα 

πολλούς τομείς, από πάρα πολλές ειδικότητες, οπότε κάθε ειδικότητα αναλαμβάνει 

αρκετές δράσεις με τη βοήθεια των παιδιών και με βάση την ειδικότητα την οποία 

έχει κάθε εκπαιδευτικός και φυσικά προσπαθώντας να δείξουμε μία καλύτερη 

εικόνα του σχολείου προς την κοινωνία. Ο διευθυντής στηρίζει κάθε τέτοια 

προσπάθεια και προσωπικά κάθε δική μου προσπάθεια, αλλά και των άλλων 

εκπαιδευτικών στο σχολείο ώστε να δειχθεί ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. 

Στηρίζει με ότι έξοδα προκύψουν όλες αυτές τις δράσεις, με υλικά με 

οπτικοακουστικό υλικό, με χώρους για να γίνει η δράση και φυσικά πάντα συναινεί 

να γίνονται όλα σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας. 

 

Ερώτηση : Έχετε να περιγράψετε κάτι συγκεκριμένο που συνέβη πρόσφατα;  

Απάντηση : Πριν δύο χρόνια αποφάσισε το σχολείο μας να δείξει τα έργα των 

μαθητών προς την κοινωνία του δήμου μας. Φυσικά ο διευθυντής ήταν σύμφωνος 

με όλο αυτό και προσπάθησε να στηρίξει την προσπάθεια με τον καλύτερο τρόπο 

και οικονομικά και υλικοτεχνικά. Παρουσιάσαμε τα έργα των παιδιών με μεγάλη 

επιτυχία και φυσικά είχε αντίκτυπο μετά και στον αριθμό μαθητών της επόμενης 

χρονιάς στο σχολείο μας. 

 

Ερώτηση : Αισθανθήκατε ποτέ εσείς ότι δεν είχατε τη στήριξη του διευθυντή σας; 

Απάντηση : Πάλι θα αναφερθώ πριν από αρκετά χρόνια, όταν στις αρχές πάλι της 

εκπαιδευτικής μου σταδιοδρομίας αποφασίσαμε, να κάνουμε κάτι πάρα πολύ 

απλό, μία σχολική δραστηριότητα. Ο διευθυντής ήταν αρνητικός γιατί υπήρχε ένας 

φόβος στο να βγουν τα παιδιά προς την κοινωνία και να δείξουν τι μπορούν να 

κάνουν, γιατί δεν πίστευε προφανώς στις δυνατότητές ούτε των παιδιών, ούτε των 
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εκπαιδευτικών. Δεν είχε καθόλου εμπιστοσύνη στο έργο τους με αποτέλεσμα να 

τραβάει πίσω όλο το σχολείο. 

 

Ερώτηση : Πώς επηρεάζει τη δέσμευσή σας στο έργο σας και τη δική σας 

αποτελεσματικότητα; 

Απάντηση : Με το να μην έχω διάθεση να ασχοληθώ με τίποτα. Όταν βλέπω μία 

τέτοια αντίδραση από το διευθυντή, σαφώς και κάνω τα τελείως απαραίτητα 

αποκλειστικά και μόνο για να δικαιολογήσω το ότι είμαι εκπαιδευτικός. Δεν θα 

ασχοληθώ με τίποτα παραπέρα από το εκπαιδευτικό μου καθήκον, καμία δράση, 

καμία πρωτοβουλία,  παρά μόνο στο μάθημα και χωρίς μεγάλη διάθεση. 

 

Ερώτηση : Πιστεύετε ότι ο διευθυντής σας προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και τη συνεργασία μεταξύ διοίκησης και εκπαιδευτικών; 

Απάντηση : Ναι, γιατί χωρίς συνεργασία δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώνει 

αισίως μία χρονιά και φυσικά δεν μπορεί να προβληθεί τίποτα προς τα έξω, προς 

την κοινωνία αν γενικά δεν υπάρχει συνεργασία εκπαιδευτικών και διοίκησης. 

Προσπαθεί με αρκετούς τρόπους να φέρει κοντά το εκπαιδευτικό προσωπικό και 

πάντα να είναι κοντά η διοίκηση στις δράσεις και γενικότερα στον καθένα 

συνάδελφο. Είναι αυτό που λέμε ότι είναι πάντα μπροστά, είναι πάντα μαζί μας και 

φυσικά λύνει οποιαδήποτε διαφωνίες και προστριβές δημιουργούνται στους 

συναδέλφους και μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα συνεργασίας. Φροντίζει αυτές 

τις μικρό παρεξηγήσεις θα έλεγα, να της στείλει μία μέσω έτσι ώστε να μπορεί να 

κυλά πιο εύκολα η χρονιά. 

 

Ερώτηση : Αισθάνεστε ότι με τη στάση και τις ενέργειες του, επηρεάζει θετικά τη 

διάθεση των μαθητών απέναντι στο σχολείο και την εμπιστοσύνη τους απέναντι 

στους εκπαιδευτικούς; 

Απάντηση : Ναι, γιατί προσπαθεί να οργανώσει με τέτοιο τρόπο το σχολείο, ώστε 

κανείς να μην έρχεται σε κατάσταση να δυσανασχετεί μέσα στο χώρο και κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος αλλά και κατά τη διάρκεια διαλείμματος, διαφόρων 

δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που γίνονται στο χώρο. Έχει περάσει ένα μήνυμα 
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στα παιδιά ότι το σχολείο δεν είναι μόνο μάθηση, αλλά έχει και άλλες πτυχές, έτσι 

ώστε να κάνει τις ώρες τις οποίες βρισκόμαστε μέσα εκεί πιο ευχάριστες.  

 

Ερώτηση : Με ποιο τρόπο ο διευθυντής σας επιβάλει την τάξη και την πειθαρχία 

στη σχολική μονάδα και με ποίο τρόπο σας επηρεάζει αυτό; 

Απάντηση : Πρέπει να πω ότι έχει βρει το σωστό τρόπο επικοινωνίας με τους 

μαθητές. Είναι αυστηρός εκεί που πρέπει, είναι φίλους εκεί που πρέπει, είναι 

μπορώ να πω πατέρας, είναι γενικότερα άτομο το οποίο κρατά τις σωστές 

αποστάσεις και τη σωστή στάση ανάλογα με το περιστατικό που θα του συμβεί. 

Οπότε τα παιδιά γνωρίζουν ότι όταν φτάνουν στο γραφείο του διευθυντή και δεν 

μπορεί να διευθετηθεί πριν το θέμα πειθαρχίας ξέρουν ότι από κει και πέρα ότι και 

να τους πει θα πρέπει να το τηρήσουν με σεβασμό. Είτε αυτό είναι μία επίπληξη, 

είτε είναι μία υπόσχεση, είτε είναι μία αποβολή, οτιδήποτε ξέρουν ότι θα είναι και 

το σωστό. Όλο αυτό μου ενισχύει την αυτοπεποίθηση, νιώθω σιγουριά ότι δεν θα 

εκτεθώ μπροστά στους μαθητές με αποτέλεσμα να θέλω να προσφέρω κι εγώ 

περισσότερο.  

 

Ερώτηση : Αισθάνεστε ότι ο διευθυντής αντιμετωπίζει όλους τους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου με τον ίδιο τρόπο ή υπάρχουν ευνοημένοι ; 

Απάντηση : Κοιτάξτε με τον ίδιο τρόπο δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις όλους τους 

καθηγητές. Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει το δικό του τρόπο με 

τον οποίο εργάζεται, έχει διαφορετική διάθεση από κάποιον άλλον, κάποιος 

ασχολείται με περισσότερα πράγματα από έναν άλλον, οπότε αντιλαμβανόμαστε 

ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσφέρουν πολύ περισσότερα πράγματα σαφώς 

έχουν μία πιο ευνοϊκή μεταχείριση από το διευθυντή. Χωρίς όμως αυτό να είναι  σε 

βάρος των άλλων. Οποιοσδήποτε θελήσει να συμμετέχει σε κάτι, οποιοσδήποτε 

θελήσει να παρουσιάσει κάτι, ή να δείξει το έργο του και γενικότερα να συμβάλλει 

στη βελτίωση της τάξης του, τμήματος του και του σχολείου γενικότερα, σαφώς και 

θα βοηθηθεί από το διευθυντή και θα έχει μία διαφορετική αντιμετώπιση. 

Ευνοημένοι πάντα υπάρχουν, από την άλλη πλευρά αν εννοούμε με την καχύποπτη 

έννοια, αλλά αρκεί να είναι σε θέση να το περιορίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
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είναι ενοχλητικό για τους άλλους. Όταν αρχίσει να γίνεται ενοχλητικό αρχίζουν τα 

προβλήματα. 

 

Ερώτηση : Με ποιο τρόπο επηρεάζει το σχολικό κλίμα την προσωπική σας 

εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα; 

Απάντηση : Στο σχολείο που εργάζομαι επικρατεί ευχάριστο σχολικό κλίμα. Υπάρχει 

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και διοίκησης. Όταν 

δημιουργούνται μικροπροβλήματα, αντιμετωπίζονται από τον διευθυντή πάρα 

πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα το σχολείο να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά. 

Υπάρχει διάθεση από όλους να γίνουν δράσεις και εκδηλώσεις ώστε να αναδειχθεί 

το σχολείο και η δουλειά μας, οπότε σαφώς αυτό ανεβάζει θετικά την ψυχολογία 

μου και φυσικά με κάνει να προσπαθώ πολύ περισσότερο και με μεγαλύτερη 

διάθεση να προσφέρω.  

 

Ερώτηση : Πιστεύετε ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο οι 

αποφάσεις λαμβάνονται ως επί το πλείστον κεντρικά από το υπουργείο, ο 

διευθυντής ενός σχολείου έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει όραμα για το 

σχολείο; 

Απάντηση : Όσον αφορά το εκπαιδευτικό μέρος, δηλαδή τα προγράμματα 

σπουδών, την ύλη τότε όχι δεν μπορεί ένας διευθυντής να δημιουργήσει ένα όραμα 

γιατί όλα αυτά έρχονται από το υπουργείο έτοιμα και πρέπει να εφαρμοστούν. Το 

όραμα του διευθυντή έχει να κάνει με ένα άλλο μέρος όσον αφορά τη λειτουργία 

του σχολείου, οπότε μπορεί μεν αλλά με κάποιους περιορισμούς.  

 

Ερώτηση : Πιστεύετε ότι ο διευθυντής σας έχει ένα ξεκάθαρο για εσάς όραμα για το 

σχολείο; 

Απάντηση : Αυτό που παρατηρώ είναι ότι το όραμα του είναι να δημιουργήσει ένα 

χώρο, ο οποίος θα είναι ανθρώπινος και για τους μαθητές και για τους 

εκπαιδευτικούς. Θέλει να δημιουργήσει ένα χώρο που η υλικοτεχνική υποδομή του 

σχολείου θα είναι ικανοποιητική για να καλύψει τυχόν ανάγκες μας που θα 

προκύψουν πάνω στο εκπαιδευτικό έργο και φυσικά προσπαθεί ώστε το σχολείο 
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μας γενικότερα να δειχθεί προς την κοινωνία, να δείξουν τη δουλειά τους οι 

εκπαιδευτικοί και φυσικά να υπάρχει μία αλληλεπίδραση κοινωνίας και σχολείου. 

 

Ερώτηση : Αποτελεί ο διευθυντής με τις γνώσεις και τις εμπειρίες του πρότυπο για 

εσάς; 

Απάντηση : Κατά ένα μέρος ναι.  Σε πολλές καταστάσεις όταν πρέπει να παρθούν 

κάποιες αποφάσεις, μπορεί να σου αναφέρει ένα περιστατικό από τη δική του 

εμπειρία, το πως λειτούργησε, το πώς το χειρίστηκε, έτσι ώστε να σου δώσει ένα 

ερέθισμα μήπως και σε βολέψει αυτός ο τρόπος. Πολλές φορές αυτό πετυχαίνει. 

Είτε αυτό είναι πάνω στο αντικείμενο της δουλειάς, είτε αυτό είναι πάνω στην 

αντιμετώπιση κάποιων καταστάσεων με τους μαθητές, είτε στο πώς μπορούμε να 

βρούμε κάποιες διαδικασίες όσον αφορά το δήμο για να πετύχουμε κάποια 

πράγματα. Γενικότερα νομίζω ότι έχει να δώσει συμβουλές από την δική του 

προσωπική εμπειρία που βοηθούν σε αρκετές περιπτώσεις στις δικές μας 

αποφάσεις. 

 

Ερώτηση : Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι πρέπει να εκφράζει την εμπιστοσύνη και το 

σεβασμό του ένας διευθυντής απέναντι στους εκπαιδευτικούς; 

Απάντηση : Το πρώτο πράγμα που δείχνει εμπιστοσύνη και σεβασμό, είναι το να 

εμπιστεύεται ο διευθυντής τη δουλειά σου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να σε ελέγχει αν 

κάνεις σωστά ή όχι το εκπαιδευτικό σου έργο, δεν χρειάζεται να μπαίνει μέσα στην 

τάξη απλά και μόνο για έλεγχο, χωρίς λόγο. Αν το κάνει αυτό τότε δεν σε 

εμπιστεύεται καθόλου. Αν όμως ο διευθυντής δεν επεμβαίνει στο εκπαιδευτικό 

έργο, ένας λόγος εμπιστοσύνης ή μάλλον μία ένδειξη εμπιστοσύνης θα έλεγα 

καλύτερα είναι αυτή και πρωταρχική. Επίσης οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο 

διδασκαλίας, οποιαδήποτε δράση γίνεται από πλευράς εκπαιδευτικού, θα πρέπει ο 

διευθυντής να δείξει εμπιστοσύνη σε όλο αυτό και να στηρίζει τον εκπαιδευτικό 

στην αποπεράτωση και των διαφόρων αλλαγών στον τρόπο διδασκαλίας, αλλά και 

στις δράσεις που γίνονται. Επίσης νέες ιδέες, ή καινοτόμες ιδέες πάνω στην 

διδασκαλία, ή γενικότερα στην λειτουργία του σχολείου καλό είναι να τις 

επιβραβεύει, αν γίνονται μέσα σε νόμιμα πλαίσια. Επίσης όσον αφορά το σεβασμό, 
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σε περίπτωση αντιπαράθεσης εκπαιδευτικού με γονέα, ή εκπαιδευτικού-μαθητή, 

θα πρέπει ο διευθυντής να κρατά μία σταθερή στάση και να μην προσβάλλει τον 

εκπαιδευτικό μπροστά σε κανέναν. Αν το κάνει αυτό πάει να πει ότι δεν σέβεται 

καθόλου τον εκπαιδευτικό εκείνη τη στιγμή. Επίσης εκτός από τον τρόπο που μιλάει 

και τον τρόπο που χειρίζεται κάποιες καταστάσεις θα πρέπει να είναι σταθερός στις 

απόψεις του. Το σίγουρο είναι ότι, αν είναι σταθερός ή όχι, φαίνεται και στην 

πειθαρχία από πλευράς μαθητών. Θα πρέπει ότι λέει αυτό να το κρατάμε και να 

γίνεται σωστά τη δουλειά και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις έτσι ώστε σε 

περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός φέρει κάποιο μαθητή στο γραφείο για 

κάποιο θέμα που δεν μπόρεσε να διευθετήσει μόνος του, ο διευθυντής να είναι 

σταθερός σε ότι έχει πει και να μην αλλάζει τις απόψεις του, γιατί έτσι εκθέτει και 

τον εκπαιδευτικό αλλά και τον εαυτό του προσωπικά. Αν υπάρχουν τέτοιες 

συνθήκες τότε ο εκπαιδευτικός αισθάνεται και εμπιστοσύνη και σεβασμό από την 

πλευρά του διευθυντή. 

 

Ερώτηση : Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι πρέπει ένας διευθυντής να υποστηρίζει 

και να αναγνωρίζει τις προσπάθειες ενός εκπαιδευτικού; 

Απάντηση : Με το να είναι δίπλα του κατά τη διάρκεια των προσπαθειών του, με το 

να του παρέχει τα απαραίτητα ώστε να μπορέσει να φέρει σε πέρας οτιδήποτε 

κάνει είτε σε εκπαιδευτικό έργο είτε σε δραστηριότητες, σε διάφορες εκδηλώσεις, 

οπουδήποτε. Να υπάρχει κλίμα συνεργασίας και να μπορέσει αυτό να το κρατήσει 

μέχρι το τέλος, έτσι ώστε να μπορέσει οτιδήποτε να φτάσει σε πέρας με τον 

καλύτερο τρόπο. Φυσικά δεν είναι κακό να αναγνωρίζεις τον κάθε εκπαιδευτικό είτε 

με ένα  «ευχαριστώ», είτε με ένα μπράβο, είτε με μία ανακοίνωση προς τον τύπο 

για τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες που έχουν γίνει στο σχολείο του, έτσι 

ώστε να αναδειχθεί πρώτα η προσπάθεια των παιδιών και μετά του εκπαιδευτικού 

που συμμετείχε. 

 

Ερώτηση : Ποιες ηγετικές συμπεριφορές πιστεύετε ότι συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος; 



188 
 

Απάντηση : Πιστεύω ότι ένας διευθυντής ο οποίος δημιουργεί ένα κλίμα 

συνεργασίας, ένα φιλικό κλίμα μεταξύ εκπαιδευτικών, μεταξύ εκπαιδευτικών και 

διοίκησης ένα κλίμα σωστής πειθαρχίας και όχι φόβου μέσα στο σχολείο. Το παν 

είναι να σέβεται ο καθένας που βρίσκεται στο χώρο του σχολείου, είτε είναι 

εκπαιδευτικός, είτε είναι μαθητής το διευθυντή και όχι να τον φοβάται. Έχει μεγάλη 

διαφορά. Επίσης να μπορεί να δημιουργεί μία καλή σχέση των εκπαιδευτικών και 

εκτός σχολείου. Να είναι μπροστά σε κάθε καινοτόμα προσπάθεια του κάθε 

εκπαιδευτικού, να είναι δίπλα στον καθένα ανεξαρτήτως καταστάσεων, θετικών και 

αρνητικών δηλαδή. Ακόμη και σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν προσωπικά οι 

εκπαιδευτικοί για να δημιουργηθεί ένα πολύ καλό κλίμα στο σχολείο θα πρέπει να 

είναι κοντά στο πρόβλημα. Αν ο εκπαιδευτικός έχει διάθεση να του μιλήσει ή 

χρειάζεται τη στήριξη του, θα είναι εκεί να στηρίξει με όποιον τρόπο μπορεί έτσι 

ώστε να διευκολύνει τον καθένα σε ότι και αν του συμβαίνει. Να είναι δίκαιος και 

σταθερός στις απόψεις του και φυσικά να είναι ένας διευθυντής ο οποίος είναι 

ορατός και προσβάσιμος. Και εννοώ λέγοντας ορατός και προσβάσιμος, να μην 

είναι ο διευθυντής που είναι κλεισμένος σε ένα γραφείο που είναι άβατο. Να είναι 

ο διευθυντής τον οποίο θα τον δεις στους διαδρόμους, στα γραφεία των 

καθηγητών, στην αυλή του σχολείου, στο γυμναστήριο, στο κυλικείο, έτσι ώστε και 

οι μαθητές και οι καθηγητές να βλέπουν ότι είναι εκεί, ότι δεν είναι ένας απρόσιτος 

άνθρωπος αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει σε όλη την ζωή του 

σχολείου, σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες, σε οτιδήποτε κι αν συμβεί το χώρο 

που διοικεί. 
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Απομαγνητοφώνηση 2ης συνέντευξης 

 

Ερώτηση : Tι ειδικότητα είστε ; 

Απάντηση : Πληροφορικής 

 

Ερώτηση : Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε; 

Απάντηση : 17 

 

Ερώτηση : Έχετε θέση ευθύνης στο σχολείο που εργάζεστε; 

Απάντηση : Όχι 

 

Ερώτηση : Ποια είναι η ηλικία σας ; 

Απάντηση : 41 

 

Ερώτηση : Δουλεύετε σε δημοτικό, σε γυμνάσιο ή σε λύκειο;  

Απάντηση : Σε δημοτικό σχολείο 

 

Ερώτηση : Στο σχολείο που εργάζεστε, αισθάνεστε ότι μπορείτε να εκφράσετε τις 

απόψεις σας πάνω σε θέματα που αφορούν το σχολείο; 

Απάντηση : Στα δυο σχολεία που εργάζομαι αισθάνομαι ότι μπορώ να εκφράζομαι 

για οποιοδήποτε θέμα αφορά το σχολείο. 

 

Ερώτηση : Έχετε τη δυνατότητα να επηρεάζετε σημαντικές αποφάσεις που 

λαμβάνονται για το σχολείο σας και την τάξη σας ειδικότερα ; 

Απάντηση : Λοιπόν επειδή μοιράζομαι σε δύο σχολεία εκ των πραγμάτων 

απουσιάζω από κάποιες συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων δεν είμαι 

δηλαδή κάθε μέρα  παρούσα στη λήψη αποφάσεων, ειδικότερα στο πρώτο σχολείο 

παραδείγματος χάρη έχουμε ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα στο σύλλογο 

διδασκόντων το οποίο υποδαυλίζεται από την ίδια την διευθύντρια, είναι 
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χωρισμένοι ο σύλλογος σε δύο ομάδες και για αυτό το λόγο οι συνεδριάσεις πολλές 

φορές καταλήγουν σε αδιέξοδο. Μιλάμε δεν μιλάμε, δεν ολοκληρώνονται 

ουσιαστικά ποτέ και στο τέλος η  απόφαση συνήθως έχει ληφθεί ουσιαστικά από τη 

διευθύντρια λαμβάνοντας υπόψη ενδεχομένως ότι έχει ειπωθεί μέσα στον σύλλογο 

με ή χωρίς τον περίγυρο της. Σε αυτό το σχολείο παρά το γεγονός ότι δεν έχω 

περιορισμό στην έκφραση του λόγου μου νομίζω ότι δεν συνεννοούμαι. 

 

Ερώτηση : Οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά ή είναι περισσότερο θέμα του 

διευθυντή; 

Απάντηση : Στο πρώτο σχολείο, δίνεται η αίσθηση της συλλογικότητας, γίνονται 

συνεδριάσεις, δεν αποφασίζει ο διευθυντής χωρίς να ρωτήσει, όμως δεν γίνεται το 

κλασικό «ας αποφασίζουμε όλοι μαζί», δεν καταλήγει μια απόφαση. Στο τέλος η 

διευθύντρια πολλές φορές αποφασίζει τελικά να διαλέξει μόνη της κάποια από τις 

προτάσεις που έχουν γίνει. Στο άλλο σχολείο επίσης ο διευθυντής παίζει σημαντικά 

ρόλο στη λήψη των αποφάσεων και παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο η παλιά 

φουρνιά του σχολείου. Δηλαδή λαμβάνονται οι αποφάσεις συνήθως με αυτούς. Δεν 

μου στέρησε ποτέ κανείς το λόγο εκεί, αλλά δεν γίνονται και τόσες πολλές 

συνεδριάσεις, είναι πιο αυτοματοποιημένα τα πράγματα, ένα παλιό σχολείο με 

έναν παλιό διευθυντή. Θα βγει ο διευθυντής θα μιλήσει με τον έναν και τον άλλον, 

θα κουβεντιάσει από δω και από εκεί, αλλά όχι συλλογικά με μορφή συλλόγου. Αν 

ερωτηθώ θα πω τη γνώμη μου, αλλά μέχρι εκεί. 

 

Ερώτηση : Πώς αντέδρασε ο διευθυντής σας σε δύσκολες καταστάσεις με γονείς και 

μαθητές και πως σας επηρέασε αυτό; 

Απάντηση : Και στα δυο σχολεία δεν έχω ιδιαίτερες δυσκολίες με γονείς και 

μαθητές. Στο 1ο σχολείο η διευθύντρια με κάλυψε πλήρως απέναντι σε μαθητές και 

όσες φορές χρειάστηκε να μιλήσω με γονείς δεν είχα καμία περίεργη αντίδραση 

από εκείνη. Στο 2ο σχολείο δεν αντιμετώπισα κάτι ιδιαίτερο. 

 

Ερώτηση : Αισθανθήκατε πότε έλλειψη εμπιστοσύνης και σεβασμού από την 

πλευρά του διευθυντή και πώς σας επηρέασε αυτό; 
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Απάντηση : Στο πρώτο σχολείο είχα ιδιαίτερα προβλήματα στην αρχή της χρονιάς 

κατά την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος. Της είχα εξηγήσει τα ιδιαίτερα 

θέμα που έχω με τα οικογενειακά μου, διότι έχω ένα μωρό παιδί και χρειαζόμουν 

το πρωί να μπορώ να πηγαίνω πιο αργά στο σχολείο όσο γίνεται. Δεν σεβάστηκε 

αυτήν την επιθυμία μου, διαμαρτυρήθηκα, δεν έδειχνε να καταλαβαίνει το 

πρόβλημα μου και αυτό κλόνισε πάρα πολύ τις σχέσεις μας. Στο επόμενο σύλλογο 

που έγινε με άδειασε τελείως. Με εξέθεσε με τρόπο που με έκανε να αισθανθώ 

πολύ άσχημα εκείνη την ημέρα και από τότε δεν της έχω εμπιστοσύνη στο ότι πω 

και ότι θα μείνει μεταξύ μας και ότι χρειαστεί θα μου μιλήσει πρώτα εμένα κατ’ 

ιδίαν και μετά μπροστά σε όλους. Δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό. 

Στο άλλο σχολείο δεν είχα τέτοιο πρόβλημα, όσες φορές χρειάστηκε να ζητήσω κάτι 

από τον διευθυντή, έδειξε πολύ δεκτικός στα προβλήματα. Σε θέματα λειτουργικά 

του σχολείου ρολάρουν τα πράγματα δεν είχα κάποια θέματα. 

 

Ερώτηση : Πώς αντιλαμβάνεστε τη στήριξη και την αναγνώριση από έναν 

διευθυντή; 

Απάντηση : Θα ήθελα κατ’ αρχήν ο διευθυντής να ακούει αυτά που έχει να πει ο 

εκπαιδευτικός και από εκεί και πέρα με επιχειρήματα να απαντάει. Δεν θεωρώ ότι 

θα πρέπει, οτιδήποτε ζητήσει ένας εκπαιδευτικός να το υλοποιεί, άλλα θα πρέπει 

να ακούει και να είναι δίκαιος απέναντι στους συναδέλφους. Να οριοθετεί τη θέση 

του έξω από την τάξη μου, δηλαδή να μην εμπλέκεται σε θέματα τάξης και να μην 

αδειάζει έναν εκπαιδευτικό μπροστά σε γονείς. 

 

Ερώτηση : Ο διευθυντής, έχει επιδείξει ανάλογη στήριξη και αναγνώριση σε δικές 

σας πρωτοβουλίες και δράσεις;  Έχετε να περιγράψετε κάτι συγκεκριμένο; 

Απάντηση : Και στα δύο σχολεία ότι χρειάστηκα μέσα στο εργαστήριο στο μέτρο 

του εφικτού, υποστηρίχτηκα και από τους 2 διευθυντές. Από εκεί και πέρα, δεν 

είμαι και εγώ άνθρωπος που όλη την ώρα ζητάω, προσπαθώ να υλοποιώ ότι μπορώ 

μόνη μου. Ο 2ος διευθυντής είναι λιο πιο «Ωχ τώρα τι είναι αυτό που ζητάς», αλλά 

γενικά δεν μπορώ να πω ότι δεν με ακούν σε αυτά που ζητάω.  
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Ερώτηση : Αισθανθήκατε ποτέ, ότι δεν είχατε τη στήριξη του διευθυντή σας; 

Απάντηση : Όχι. Ότι και αν ζητήσω ακούγεται. 

 

Ερώτηση : Με ποιο τρόπο επηρέασε αυτό τη δέσμευση σας στο έργο σας και την 

αποτελεσματικότητα σας; 

Απάντηση : Σαφέστατα αυτό είναι πολύ θετικό. Αισθάνομαι ότι μπορώ να παίρνω 

πρωτοβουλίες μέσα στην τάξη. Δεν έχω να σκεφτώ ότι, είναι πάνω από το κεφάλι 

μου κάποιος που μπορεί να με μπλοκάρει. Έχει ευεργετική δράση στη δουλειά μου. 

 

Ερώτηση : Πιστεύετε ότι ο διευθυντής σας, προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και τη συνεργασία μεταξύ διοίκησης και εκπαιδευτικών; 

Απάντηση : Η πρώτη διευθύντρια όχι δεν το προωθεί αυτό. Άργησα λίγο να 

καταλάβω τι συμβαίνει. Γενικά είναι ένας άνθρωπος που δείχνει προς τα έξω ότι 

εγώ θέλω να συμβαίνουν όλα ωραία αλλά τελικά υποδαυλίζει πάρα πολύ τα 

πράγματα. Ο δεύτερος ναι το προωθεί. Γενικά ως διευθυντής δεν εμπλέκεται και 

προσπαθεί να δίνει πολύ μεγάλες ελευθερίες στο τι θα κάνει ο κάθε συνάδελφος 

μέσα στην τάξη.  

 

Ερώτηση : Αισθάνεστε ότι με τη στάση και τις ενέργειες του, επηρεάζει θετικά τη 

διάθεση των μαθητών απέναντι στο σχολείο και την εμπιστοσύνη τους απέναντι 

στους εκπαιδευτικούς; 

Απάντηση : Οι μαθητές επειδή είναι μικρής ηλικίας, ούτως ή άλλως δεν νομίζω, δεν 

είμαι σίγουρη αν επηρεάζονται από την στάση του διευθυντή. Οι γονείς έχουν πιο 

ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Γενικά και στα 2 σχολεία υπάρχει καλή 

συνεργασία με τα παιδιά και τους γονείς, στο μεγαλύτερο ποσοστό βέβαια και 

φαντάζομαι παίζει ρόλο και ο διευθυντής σε αυτό. 

 

Ερώτηση : Με ποιο τρόπο ο διευθυντής σας επιβάλει την τάξη και την πειθαρχία 

στη σχολική μονάδα και με ποίο τρόπο σας επηρεάζει αυτό ; 
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Απάντηση : Στο 1ο σχολείο έχουμε κάποια περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. 

Καταρχήν εμπλέκει αρκετά τον ψυχολόγο που υπάρχει στο σχολείο, υπάρχει το 

κλασικό βιβλίο σχολικής ζωής και επίσης εμπλέκει πάρα πολύ τους δασκάλους των 

τάξεων. Προσπαθεί δηλαδή να μας παραπέμπει στο δάσκαλο που είναι υπεύθυνος 

της τάξης. Φέτος στο άλλο σχολείο προβλήματα πειθαρχίας ουσιαστικά δεν έχω. 

Οπότε, δεν έχω να σου πω κάτι. Γενικώς υπάρχει τάξη και πειθαρχία και στα δυο 

σχολεία εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων. Επίσης είναι θετική ή διευθύντρια του 

πρώτου σχολείου και σε δράσεις να γίνονται μέσα στις τάξεις σε θέματα 

εκφοβισμού. Προσπάθησε να εντάξει δράσεις σε αυτό το θέμα.  

Όλο αυτό με επηρεάζει θετικά. Έχει ευεργετική επίδραση στο να έχουμε μια ησυχία 

τέλος πάντων να μην έχουμε καθημερινά προβλήματα. Υπάρχουν παιδιά που 

δημιουργούν προβλήματα, αλλά είναι ελεγχόμενα πάντα. 

 

Ερώτηση : Αισθάνεστε ότι ο διευθυντής, αντιμετωπίζει όλους τους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου με τον ίδιο τρόπο ή υπάρχουν ευνοημένοι ; 

Απάντηση : Και στα δυο σχολεία υπάρχουν ευνοημένοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν 

σχολεία που δεν υπάρχουν ευνοημένοι, τουλάχιστον σε όσα σχολεία έχω υπάρξει 

τα τελευταία χρόνια. 

 

Ερώτηση : Με ποιο τρόπο επηρεάζει το σχολικό κλίμα την προσωπική σας 

εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα; 

Απάντηση : Σίγουρα αν κρίνω από το ότι στο ένα σχολείο που υπάρχουν αυτά τα 

θέματα μεταξύ των συναδέλφων, πολλές φορές φεύγω πιο κουρασμένη από εκεί 

ενώ στο άλλο σχολείο πηγαίνω και ξεκουράζομαι γιατί είναι πιο ήρεμα τα 

πράγματα, προφανώς με επηρεάζει ακόμα και στην κούραση, ακόμα και στο πόσο 

όρεξη έχω να μιλήσω με τους συναδέλφους. Στο κομμάτι των παιδιών δεν με 

επηρεάζει, με επηρεάζει στην επικοινωνία μου με τους άλλους συναδέλφους ή τον 

διευθυντή. 
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Ερώτηση : Πιστεύετε ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο οι 

αποφάσεις λαμβάνονται ως επί το πλείστον κεντρικά από το υπουργείο, ο 

διευθυντής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει όραμα για το σχολείο ; 

Απάντηση : Ναι ειδικά στο δημοτικό έχει τη δυνατότητα. Υπάρχουν διευθυντές που 

έχουν καταφέρει μέσα από το σχολείο να πάρουν επιδοτήσεις, να φέρουν χρήματα 

καταρχήν που λείπουν από τα σχολεία και από τους δήμους και από χορηγίες και να 

κάνουνε πάρα πολλά πράγματα μέσα σε ένα σχολείο. Υπάρχουν και διευθυντές που 

είναι διεκπαιρεωτικοί και δεν κάνουν τίποτα. Άρα πιστεύω ότι όντως μπορεί να 

επηρεάσει ένα σχολείο η παρουσία ενός διευθυντή.  

 

Ερώτηση : Πιστεύετε ότι ο διευθυντής σας, έχει ένα ξεκάθαρο σε εσάς, όραμα για 

το σχολείο; 

Απάντηση : Δεν είναι πολύ σαφές αυτό ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο σχολείο. Στο 

σχολείο πρώτο σχολείο την ενδιαφέρει πολύ το «φαίνεστε». Δεν ξέρω αν αυτό είναι 

ένα όραμα. Λέει «το άλλο σχολείο έκανε αυτό πως μπορούμε να το κάνουμε και 

εμείς» την ενδιαφέρει η εικόνα που έχει προς τα έξω. Μου δίνει πολλές φορές την 

εντύπωση ότι βιάζεται να τελειώσει η τριετία και να φύγει. Στο άλλο σχολείο, όχι 

δεν μου δίνει την εντύπωση ότι έχει όραμα, αλλά κυνηγάει πράγματα. 

 

Ερώτηση : Αποτελεί ο διευθυντής με τις γνώσεις και τις εμπειρίες του πρότυπο για 

εσάς; 

Απάντηση : Μόνο στο 2ο σχολείο ο διευθυντής αποτελεί πρότυπο διοικητικής 

οργάνωσης μόνο αυτό. Δηλαδή αν σκεφτόμουν τον εαυτό μου ως διευθύντρια θα 

ήθελα να έχω κάποια χαρίσματα που έχει εκείνος. Ως δάσκαλο δεν τον έχω δει δεν 

ξέρω πώς θα μπορούσε να είναι σαν προσωπικότητα. 

 

Ερώτηση : Με ποιο τρόπο πιστεύετε, ότι πρέπει να εκφράζει την εμπιστοσύνη και το 

σεβασμό του ένας διευθυντής απέναντι στους εκπαιδευτικούς; 

Απάντηση : Να μην απαξιώνει τη δουλειά τους φυσικά, να έχει γνώση των 

προβλημάτων, των θεμάτων και των δυνατοτήτων που έχει ο κάθε εκπαιδευτικός, 
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να αντιλαμβάνεται το χαρακτήρα τους και βασικά να μην τους ενοχλεί και να μην 

παρεμβαίνει με αρνητικό ρόλο στο έργο τους.  

 

Ερώτηση : Με ποιον τρόπο πιστεύετε, ότι πρέπει ένας διευθυντής να υποστηρίζει 

και να αναγνωρίζει τις προσπάθειες ενός εκπαιδευτικού; 

Απάντηση : Όταν ο εκπαιδευτικός φτάνει να ζητήσει κάποια βοήθεια από εκείνον, 

είτε υλικής υποστήριξης, είτε γραφειοκρατικής, φυσικά θεωρώ αυτονόητο ότι θα 

τον βοηθήσεις αυτά σε αυτές τις διαδικασίες.  

 

Ερώτηση : Ποιες ηγετικές συμπεριφορές πιστεύετε, ότι συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος; 

Απάντηση : Ναι να είναι δίκαιος ένας διευθυντής, να έχει την ικανότητα να μπορεί 

να διαβάζει τις ικανότητές του κάθε εκπαιδευτικού του κάθε μέλους του συλλόγου 

βασικά είτε είναι ψυχολόγος είτε εκπαιδευτικός, είτε οποιοσδήποτε έτσι ώστε να 

παίρνει από αυτόν, το καλύτερο που μπορεί. Να μην είναι κομπλεξικός, δεν ξέρω 

πως μπορεί να γράφει δόκιμα αυτό, δηλαδή να μη θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο 

των υπολοίπων και να μην προσπαθεί αυτό το πράγμα να το επιβάλει ότι «εγώ 

είμαι ο διευθυντής και για αυτό το λόγο θα με ακούτε», όχι για κάποιον άλλο λόγο, 

όχι γιατί σας το εμπνέω. Να μην είναι κουτσομπόλης επίσης, να είναι εχέμυθος στα 

ζητήματα που ακούει επίσης θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο,…. έχω πάρει αυτά τα 

οποία έχουν δημιουργήσει θέματα σε όσους συλλόγους έχουν βρεθεί και τα έχω 

αντιστρέψει. 

 


