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Μέρος πρώτο: Αφορά το θεωρητικό κομμάτι, όπου γίνεται μια γενική ιστορική 

ανασκόπηση και αναφορά γύρω από την πορεία του δασκάλου μετά την απελευθέρωση 

του ελληνικού κράτους από τον τουρκικό ζυγό, τη σημασία της επικοινωνίας στην 

εκπαίδευση, τις συγκρούσεις και τα αίτια αυτών στη σχολική μονάδα, καθώς και την 

εμπλοκή των γονέων στο σχολείο. Τέλος γίνεται αναφορά στη διαμεσολάβηση ως 

εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων μεταξύ γονέων – εκπαιδευτικών και 

την ηθική αξία που έχει η ειρηνική αυτή διαδικασία, διότι στόχος της είναι η μη 

διόγκωση του προβλήματος και η μετατροπή της σύγκρουσης σε συνεργασία. 
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Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τις διαπροσωπικές σχέσεις των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους γονείς και τις μεθόδους 

διαχείρισης των συγκρούσεων. Επίσης μελετά τις επιπτώσεις των συγκρούσεων στο 

σχολικό κλίμα και ποιες είναι οι απαιτούμενες δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι  

διευθυντές των σχολικών μονάδων  για την επίλυση τους. 

Λέξεις κλειδιά: διαμεσολάβηση, συγκρούσεις, επικοινωνία, δεξιότητες διευθυντών 
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ABSTRACT 

The present master’s thesis has been written by the postgraduate student Marina 

Charisopoulou. 

This thesis is divided into two parts: 

Part I: It concerns the theoretical part, where a general historical overview and reference 

is made to the teacher’s progress after the liberation of the Greek State from the Turkish 

enslavement, the importance of communication in Education, conflicts and their causes 

in school, as well as the involvement of parents in school. 

Finally, mediation is mentioned as an alternative way of solving conflicts between 

parents and teachers and the moral value of this peaceful process as it aims at not 

making the problem worse but turning the conflict into cooperation. 

Part II: It includes the research, conclusions and suggestions that emerge from the 

whole study of the thesis. The research was conducted in elementary School of Kozani. 

The purpose of this thesis is to study the interpersonal relationship of primary school 

teachers with parents and the conflict management methods. It also studies the impact 

of conflicts on the school environment and what skills are required from school 

headteachers to solve them. 

Key words: mediation, conflicts, communication, headteachers, skills.   
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αυξανόμενη δυσκολία για την απονομή της δικαιοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο 

οδήγησε τους κύκλους της νομικής να αναζητήσουν μεθόδους που είναι συμβατικές 

για την επίλυση των διαφορών. Οι μέθοδοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως εναλλακτικοί 

τρόποι επίλυσης των διαφορών (Altarnative Dispute Resolution). Επίσης, η απονομή 

δικαιοσύνης στις μέρες μας παρουσιάζει δυσλειτουργίες όχι μόνο σε πανελλαδικό 

επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό (Χαμηλοθώρης, 2000). Η μακρά διάρκεια μίας δίκης 

αποδεικνύει την υπερφόρτωση των δικαστηρίων, καθώς και  οι συνεχόμενες αναβολές 

των υποθέσεων σε μεταγενέστερη δίκη. Η λύση της «εναλλακτικής δικαιοσύνης» ήταν 

το ζητούμενο προκειμένου το δικαστικό σύστημα να αποφορτιστεί. Έτσι, στις 22 

Οκτωβρίου 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μία Πρόταση Οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τίτλο: «Οδηγίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές 

και εμπορικές υποθέσεις» (Παπαϊωνάννου, 2005). Παρόλο που στην Ευρώπη ο θεσμός 

λειτουργεί εδώ και χρόνια στην ελληνική έννομη τάξη εισήχθη ως προαιρετικός θεσμός 

επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών με την ψήφιση του νόμου 3898/2010 (ΦΕΚ 

Α’ 211/16-12-2010). Ακολούθησαν μία σειρά υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες 

ρύθμισαν ειδικότερα θέματα λειτουργίας του θεσμού. Στις 2 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε 

ο νέος Ν.4640/2019 (ΦΕΚ Α.- 190/30-11-2019 με τίτλο: Διαμεσολάβηση σε αστικές και 

εμπορικές υποθέσεις- Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις. Τα κρίσιμα άρθρα του νέου νόμου είναι τα 

άρθρα 6 και 7, που αναφέρονται στην υποχρεωτική Διαμεσολάβηση. Στο άρθρο 6 

αναλύει ο νόμος συγκεκριμένες αστικές και εμπορικές διαφορές που υπάγονται στην 

υποχρεωτική αρχική συνεδρία της Διαμεσολάβησης, εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία 

διάθεσης του αντικειμένου της μεταξύ τους διαφοράς. Το άρθρο 7 αναφέρει την 

υποχρεωτική διαδικασία αρχικής συνεδρίας της Διαμεσολάβησης και την αμοιβή του 

νομικού παραστάτη.1 Σίγουρα για τους πολίτες αυτής της χώρας ο θεσμός αυτός είναι 

 

1 Βλ. http://www.karagilanis.gr/files/nomos_4640_2019.pdf 

http://www.karagilanis.gr/files/nomos_4640_2019.pdf
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κάτι καινούριο, ακόμη και στην ελληνική έννομη τάξη είναι κάτι το διαφορετικό και 

τόσο οι πολίτες όσο και ο νομικός χώρος βρίσκεται σε μία διαδικασία αποδοχής. Όμως 

δεν πρέπει να φοβόμαστε, αντιθέτως να εμπιστευτούμε το θεσμό και τους 

διαμεσολαβητές ως άτομα που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τρόπο 

επαγγελματικό, ειλικρινή και αξιοπρεπή.   

Είναι σημαντικό να γνωρίσουμε την έννοια της μεσολάβησης/διαμεσολάβησης και τη 

διαφορά της από τους υπόλοιπους θεσμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ειδικά με 

τη νέα νομοθέτηση της. Θεωρείται από τις κυριότερες μορφές εναλλακτικής επίλυσης 

διαφορών όπως της διαπραγμάτευσης, της διαιτησίας, του συντονισμού και άλλα  

(Τριαντάρη, 2018). Ο μηχανισμός αυτός στηρίζεται σε μία εκούσια βάση των 

συνομιλητών που με την βοήθεια ενός τρίτου προσώπου προσπαθούν να υπερβούν το 

αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν και να κάτσουν σε ένα τραπέζι να διαπραγματευτούν τις 

διαφορές τους. Ο διαμεσολαβητής, ο οποίος πρέπει πολλές φορές να επινοεί νέες μη 

δοκιμασμένες λύσεις, αν το επιτρέπει η φύση της διαφοράς, έχει ένα σημαντικό ρόλο 

προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των αντικρουόμενων μερών.  Ο τρόπος 

ή αλλιώς η μέθοδος που θα επιλέξει δεν πρέπει να προωθεί τον εξαναγκασμό (My 

Way), αντιθέτως να στοχεύει τον συμβιβασμό δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες 

προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων. Η εξασφάλιση του εμπιστευτικού 

χαρακτήρα της Διαμεσολάβησης, από τη στιγμή που η αμοιβαία εμπιστοσύνη των 

μερών θεωρείται προϋπόθεση, είναι ο δρόμος για την επιτυχία της. Γι’ αυτό πρέπει να 

διασφαλίζεται το απόρρητο των πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται κατά τη 

διάρκειά της.  

Όπως σε κάθε οργανισμό ο χώρος εργασίας είναι ένα δυναμικό περιβάλλον, όπου 

αναπτύσσονται διαφωνίες, εντάσεις και συγκρούσεις, έτσι και ο χώρος των δημοτικών 

σχολείων. Τον βασικό ρόλο στη διαχείριση αυτών των συγκρούσεων, είτε είναι μεταξύ 

συναδέλφων, είτε μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών τον έχει ο Διευθυντής της 

σχολικής μονάδας. Με τη μέθοδο της επιβολής της εξουσίας, που είναι η πιο 

απλούστερη, λύνονται συνήθως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ο ηγέτης πρέπει να 

πάρει άμεσα αποφάσεις. Όμως για να εξασφαλίσει ο Διευθυντής ένα καλό κλίμα στο 

σχολείο, όπως ορίζει και ο νόμος Ν. 1566/1985, σε περιπτώσεις συγκρούσεων πρέπει 
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να διαμεσολαβεί αποτελεσματικά και να βοηθάει στην επίλυση των διαφορών. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας των Μητσαρά & Ιορδανίδη, 2 

το 73.91% τις συγκρούσεις στα δημοτικά σχολεία τις διαχειρίζεται ο Διευθυντής του 

σχολείου. Το αποτέλεσμα δεν μας εκπλήσσει, διότι σύμφωνα και με το νομικό πλαίσιο 

(Ν. 1566/85, άρθρο 11) είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, τον 

συντονισμό της σχολικής ζωής και το κυριότερο είναι αυτός που φρουρεί την τήρηση 

των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και δρομολογεί την 

εφαρμογή τους. Ο υποδιευθυντής του σχολείου τον αναπληρώνει και τον βοηθάει στο 

έργο του, όμως είναι πιο αποστασιοποιημένος σχετικά με τις περιπτώσεις επίλυσης 

συγκρούσεων. Ο σύλλογος των διδασκόντων του σχολείου αποτελεί το συλλογικό 

όργανο για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και έχει την ευθύνη 

για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος. Επίσης,  φροντίζει 

για την προστασία και την υγεία των μαθητών και γενικότερα την οργάνωση της 

σχολικής ζωής. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται πιο συχνά σε σύγκρουση με το «πλέγμα» 

του εκπαιδευτικού τους ρόλου (διευθυντής, συνάδελφοι, γονείς, μαθητές) παρά να 

μεσολαβούν για να λύσουν οι ίδιοι ένα πρόβλημα σύγκρουσης στον επαγγελματικό 

τους χώρο, όπως προκύπτει και από την παρούσα έρευνα.  

Σκοπός επομένως της παρούσας μελέτης είναι να αναδειχθεί η διαμεσολάβηση ως 

σύγχρονη πρόταση στην εξομάλυνση επικοινωνιακών σχέσεων γονέων – 

εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία. Η δομή της εργασίας είναι η εξής:  

Το Α΄ μέρος αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική 

αναδρομή του ρόλου του δασκάλου, το εργασιακό του καθεστώς και η κοινωνική του 

θέση. Ακόμη γίνεται λόγος για την ιδεαλιστική και ρεαλιστική του εικόνα. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο που ακολουθεί εξηγούμε τη σημασία της επικοινωνίας στην εκπαίδευση και 

αναλύουμε τους λόγους. Για τους επιμέρους λόγους είναι σημαντικό να εξετάσουμε 

και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών – γονέων. Αυτό γίνεται στο τρίτο κεφάλαιο. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν (4ο και 5ο ) εξηγούμε τα αίτια των συγκρούσεων μεταξύ  

των εμπλεκομένων μελών της σχολικής κοινότητας και τις μορφές που παίρνουν οι 

συγκρούσεις. Επισημάνουμε στο τέλος τους τρόπους επίλυσης διαφορών μεταξύ 

 

2 Μητσαρά, Σ. & Ιορδανίδης, Γ. Διερεύνηση των τεχνικών αντιμετώπισης των συγκρούσεων στα 

Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας, 2015 
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εκπαιδευτικών - γονέων αντιπαραθέτοντας τη διαμεσολάβηση ως σύγχρονο τρόπο 

επίλυσης των συγκρούσεων στο σχολείο, γονέων – εκπαιδευτικών με την Ε.Δ.Ε. 

εξετάζοντας παράλληλα τα πειθαρχικά παραπτώματα. Τα ερευνητικά ερωτήματα και 

τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρονται διεξοδικά στον «Επίλογο». 

Το Β΄ μέρος της εργασίας αφορά την έρευνα που έγινε στα δημοτικά σχολεία της 

Κοζάνης και αναλύεται ο τρόπος συλλογής των δεδομένων.  

Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της ξενόγλωσσης και 

ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας. 
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Κεφάλαιο πρώτο: Ιστορική αναδρομή στην προσωπικότητα 

του δασκάλου 

1.1. Ο ρόλος του δασκάλου στην εκπαίδευση χθες και σήμερα 

Προσδιορίζοντας το ρόλο του δασκάλου στην εκπαίδευση θα αναφερθούμε στην 

αναγέννηση της ελληνικής εκπαίδευσης από το 18ο αιώνα και μετά. Μέχρι τα τέλη του 

17ου αιώνα τα περισσότερα σχολεία ήταν υπό τη σκέπη της εκκλησίας και 

εξυπηρετούσαν κυρίως τους δικούς της σκοπούς όπως την αναπαραγωγή του κλήρου 

για την άσκηση λειτουργικών καθηκόντων στους ναούς. Μιλάμε για μία εκπαίδευση 

αρκετά περιορισμένη και χαρακτήρα καθαρά εκκλησιαστικό. Εκτός από την 

πατριαρχική σχολή και σε περιορισμένο αριθμό άλλων εφάμιλλων σχολών υπήρχαν τα 

κοινά σχολεία, όπου ο μοναχός ή ο ιερέας ασκούσε πέρα από το επάγγελμά του και 

αυτό του δασκάλου παραδίδοντας μαθήματα γραφής και ανάγνωσης από τα ιερά 

βιβλία, επίσης και λίγα στοιχεία αριθμητικής που εξυπηρετούσαν την καθημερινότητα. 

Η εκκλησία ήταν ο νόμιμος φορέας στον οποίον δίδονταν δωρεές για τη σύσταση – 

ίδρυση σχολείων. Με πατριαρχικά γράμματα ενέκρινε τους κανονισμούς και τα 

προγράμματα των σχολείων. Αξίζει να σημειωθεί πως ελάχιστοι οικισμοί είχαν 

σχολεία, τα μαθήματα διδάσκονταν στο χώρο της εκκλησίας ή στο σπίτι και 

λειτουργούσαν ευκαιριακά. Παρόλο που κάποιοι μεμονωμένοι ιεράρχες προσπάθησαν 

να ιδρύσουν σχολικό δίκτυο η εκκλησία δεν ασχολήθηκε με τη διάδοση των 

γραμμάτων και αυτή η προσπάθεια δεν ευδοκίμησε. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις 

που παρότρυνε τους κατοίκους να ιδρύσουν σχολεία και όριζε ένα ποσό από τις 

προσφορές των πιστών στους ενοριακούς ναούς να δίδεται για τα σχολεία ή για τις 

σχολικές δαπάνες.3   

Όμως, οι ελάχιστες προσπάθειες σύστασης ανώτερων σχολείων ή ανανέωσης των 

περιεχομένων οφείλονταν, κυρίως, στις δυτικές επιρροές, όπου η εκπαιδευτική 

κοινωνία οργανώθηκε βάσει των προδιαγραφών της βιομηχανικής κοινωνίας. Μάλιστα 

η βιομηχανική δομή της σκέψης κατέκτησε την εκπαίδευση με οργανωμένες 

διαδικασίες μάθησης για να αναπτύξει ο μαθητής προσόντα και ικανότητες για μια 

γενιά αναπτυσσόμενων (Κωνσταντινίδης, 1989). 

 

3 Γεδεών, Μ. Εκκλησιαστική Αλήθεια ΙΙΧ, 1888: .303-306, 310-312. 
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Μόλις τον 18ο αιώνα παρατηρείται η πρώτη κοπερνίκεια στροφή στον εκπαιδευτικό 

προσανατολισμό των Ελλήνων. Γι’ αυτό κι ο αιώνας αυτός θεωρείται πολύ σημαντικός 

για το οικονομικό και πολιτικοκοινωνικό προσανατολισμό των υπόδουλων Ελλήνων, 

διότι η συνείδηση των Ελλήνων περνά από την παραδοσιακή του Βυζαντίου στη νέα 

συνείδηση του εθνικού κράτους. Η νέα αυτή συνείδηση οδήγησε τους Έλληνες στην 

επανάσταση. Η οικονομική ανάπτυξη της δύσης, η διάδοση της εκπαίδευσης, ο 

εκσυγχρονισμός έβγαλαν τους Έλληνες από την ανατολική αδράνεια και 

προσανατολίστηκαν στα δυτικά πρότυπα ζωής και κοινωνικής οργάνωσης. Οι 

Οθωμανοί επικεντρωμένοι στον «ιερό πόλεμο» δίνουν τη σκυτάλη της οικονομίας 

(βιοτεχνία - εμπόριο) στα χέρια των υπόδουλων. Έτσι η οθωμανική αυτοκρατορία 

παύει να είναι μια κλειστή περιοχή. Ανοίγει το εμπόριο πέρα από το εσωτερικό της 

αυτοκρατορίας. Με τον ίδιο τρόπο αναπτύσσεται και  το ναυτικό εμπόριο. Συνεπώς 

δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάμειξη γηγενών εμπόρων στο εξωτερικό 

εμπόριο. Ο ανταγωνισμός των Δυτικών δίνει την ευκαιρία στους Έλληνες να πάρουν 

στο τέλος του αιώνα ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου και να ιδρυθούν ελληνικοί 

εμπορικοί οίκοι σε πολλές πόλεις της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης. Να 

επισημάνουμε ότι παράλληλα ιδρύονται ελληνικές αναπτυσσόμενες παροικίες. Η 

εμπορική τάξη δημιούργησε οικονομική ανάπτυξη και έχοντας το ενδιαφέρον για τα 

γράμματα και τη σύσταση σχολείων με το σύστημα της ευεργεσίας το πραγματοποιεί. 

Ο Νικόλαος Ρωσέτος ιδρύει το πρώτο σεμινάριο για την κατάρτιση των δασκάλων. 

Επρόκειτο για σεμιναριακή επαγγελματική κατάρτιση και όχι για συστηματικές 

σπουδές. Ασκούνταν στο σύστημα της αλληλοδιδασκαλίας και διαρκούσε ένα τρίμηνο. 

Ο ρόλος του δασκάλου θεωρήθηκε σημαντικός, διότι η εκπαίδευση του λαού θα 

εξέλειπε τα ελαττώματα που άφησε πίσω της η οθωμανική κυριαρχία. Ο δάσκαλος 

αναμένονταν να διαπλάσει τον ελεύθερο και υπεύθυνο πολίτη, ο οποίος θα ήταν 

ενεργός στα κοινά θέματα. Γι’ αυτό και η εκπαίδευση τέθηκε υπό την προστασία της 

πολιτείας και διορίστηκαν φωτισμένοι δάσκαλοι του Γένους για να επεξεργαστούν 

σχέδιο για την παιδεία του έθνους. 

Στα τέλη του 17ου αιώνα οι επαφές της οθωμανικής αυτοκρατορίας άρχισαν γίνονται 

πιο πυκνές. Συνακόλουθα, για το εμπόριο υπήρξε ανάγκη για γραμματιζούμενους 

υπάλληλοι. Έτσι, παρατηρείται τη χρονική αυτή περίοδο μία αύξουσα τάση για τη 

σύσταση των σχολείων. Ιδρύονται σχολές, όπως αυτή των Ιωαννίνων, της Πάτμου και 

της Καστοριάς. Ακολουθούν και άλλες μικρότερες σχολές (Ευαγγελίδης, 1991). 
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Πέρα από την πολιτική ζωή των Ελλήνων αρχίζουν οι Φαναριώτες από τα τέλη του 

17ου να κατευθύνουν και την πνευματική από τα τέλη του 17ου ως τα τρία τέταρτα του 

18ου αιώνα. Οι Φαναριώτες μορφώνουν τα παιδιά τους με δυτικά πρότυπα και ξένες 

γλώσσες κυρίως με Γάλλους δασκάλους. Με τις νέες γνώσεις αυτών μορφωμένων 

δασκάλων στα πανεπιστήμια της δυτικής Ευρώπης διαδίδεται το πνεύμα του 

διαφωτισμού στην Ανατολή. Η εκκλησία σε αυτήν την εκοσμίκευση της εκπαίδευσης 

δεν έχει θετική στάση και αντιδρά και μάλιστα μετά τη Γαλλική Επανάσταση 

προχωράει σε καταδίκες δασκάλων και απαγορεύσεις βιβλίων. Μέχρι το τέλος του 18ου 

αιώνα επικρατεί η αντίληψη της ανασύστασης της χριστιανικής αυτοκρατορίας και 

δίνεται βάση στην αγωγή του χριστιανού (Θεοτόκης, Βούλγαρης, Καλλονάς, 

Μοισιοδάκας). Με τον Κοραή και τον Κούμα αρχίζει μια νέα περίοδος κατά την οποία 

κερδίζει έδαφος η αντίληψη του έθνους – κράτους. Η εκπαίδευση του Έλληνα είναι ο 

πρωταρχικός στόχος γι’ αυτό σχεδιάζεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα για το μελλοντικό 

ελληνικό εθνικό κράτος. 

Η εκπαίδευση κατά την περίοδο του αγώνα τέθηκε υπό την προστασία της πολιτείας. 

Δόθηκε μεγάλη σημασία σ’ αυτήν, διότι από αυτήν αναμένονταν η διάπλαση του 

ελεύθερου και υπεύθυνου πολίτη, ο οποίος θα είναι ενεργός στα κοινά ζητήματα και 

θα διαφύλαττε την εθνική και προσωπική του ελευθερία. Για όλο αυτό το εγχείρημα η 

προετοιμασία των δασκάλων ήταν απαραίτητη. Έτσι συστήθηκαν τα πρώτα 

Διδασκαλία που λειτουργούσαν με τη αλληλοδιδακτική μέθοδο (Τζήκας, 2010). 

1.1.1. Η εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια 

Η εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια έχει τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 

1. Προτεραιότητα στη στοιχειώδη εκπαίδευση 

2. Συγκεντρωτικός χαρακτήρας διοίκησης και εποπτείας των σχολείων 

3. Αυταρχισμός στα παιδονομικά μέτρα στα σχολείο 

Έντονη κριτική άσκησαν διανοούμενοι Έλληνες τόσο για τα περιεχόμενα και τη 

γλώσσα του πρωτοβάθμιου σχολείου, όσο και στην παιδονομία. Γνωρίζουμε από τα 

γραπτά του Βάμβα, πως στα πρώτα κυβερνητικά σχολεία αντί να φέρνονταν οι 

δάσκαλοι με γλυκό τρόπο τους μαθητές, οι οποίοι ήταν παιδιά ορφανά και επί το 



22 

 

πλείστο τσιράκια των οπλαρχηγών, τους μεταχειρίζονταν με τρόπο αυστηρό,  

τυραννικό και δυστυχώς το σχολείο είχε πάρει τη μορφή σωφρονιστικού ιδρύματος.  

 Ο Καπποδίστριας έδωσε προτεραιότητα στη στοιχειώδη εκπαίδευση και φρόντισε για 

τη διάδοση στοιχειωδών γνώσεων στο μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού για αυτό το 

λόγο διατήρησε το αλληλοδιδακτικό σύστημα με τη σύσταση ολιγοδάπανων 

αλληλοδιδακτικών σχολείων. Η έλλειψη δασκάλων υπήρχε όμως μέχρι και τον 19ο 

αιώνα.  

Η βαυαρική διοίκηση οργάνωσε ένα εκπαιδευτικό σύστημα βασισμένο στην 

εκβιομηχανιζόμενη ή και βιομηχανική κοινωνία χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις 

συνθήκες της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση της με συνέπεια την αποτυχία, διότι οι 

παραγωγικές δυνάμεις δεν βρίσκονταν σε ανάπτυξη. Η γεωργική παραγωγή ήταν 

παραδοσιακή και αυτοκαταναλωτική. Απουσίαζε η οικονομία αγοράς και η 

συγκοινωνιακή υποδομή που θα μπορούσε να στηρίξει η μορφή αυτή εκπαίδευσης. 

Με τον καιρό εμφανίζονται οι γραμματοδιδάσκαλοι, που είναι απόφοιτοι των 

Διδασκαλείων και αμείβονται με δίδακτρα που έδιναν απ’ ευθείας οι γονείς των 

μαθητών. Κάποιοι δήμοι τους πλήρωναν και από το δημοτικό ταμείο. 

1.1.2. Οι δάσκαλοι: το εργασιακό καθεστώς και η κοινωνική 

τους θέση 

Ο νόμος χώρισε τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κατηγορίες Α, Β, 

και Γ και οι γνώσεις τους αντιστοιχούσαν με τις κατηγορίες στις οποίες ανήκαν και 

βάσει αυτών των κατηγοριών διορίζονταν σε σχολεία στους αντίστοιχους δήμους 

(δήμων Α΄ τάξεων, Β΄ και Γ’  τάξεων). Οι δάσκαλοι δεν είχαν μόνο διδακτικά 

καθήκοντα αλλά επόπτευαν το σχολείο, διοικούσαν και επιμελούνταν για τη 

χρηστοήθεια των μαθητών. Επιπλέον είχαν μεγάλο φόρτο γραφικής εργασίας για 

εκθέσεις προς το Υπουργείο που αφορούσαν τα οικονομικά και τα κατάστιχα του 

σχολείου. Αξίζει να αναφερθεί πως ο νομαρχιακός δάσκαλος είχε και καθήκοντα 

επιτήρησης σε σχολεία του νομού μια φορά το εξάμηνο και συνέτασσε αναφορά προς 

το διευθυντή του Διδασκαλείου, ενώ η τοπική επιθεωρησιακή επιτροπή έλεγχε το 

σχολείο το λιγότερο μία φορά το μήνα και ένα μέλος της επαρχιακής και ένα την 

νομαρχιακής μία φορά το εξάμηνο.  Ο έπαρχος και ο νομάρχης επιθεωρούσαν επίσης 

τα σχολεία. Ο πρώτος μία φορά το εξάμηνο ο δε δεύτερος μία φορά το χρόνο. Όλοι οι 
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φορείς που είχαν τον ρόλο της επιθεώρησης έπρεπε να συντάσσουν εκθέσεις για τη 

κατάσταση του σχολείου και τους δίνονταν το δικαίωμα να επιβάλλουν ποινές στο 

δάσκαλο όπως, επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο, προσωρινή παύση και οριστική 

απόλυση (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). 

Στα όρια του ως άνω ασφυκτικού κλίματος αυστηρότητας ο δάσκαλος του δημοτικού 

σχολείου καλείται να εκπληρώσει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Είναι ο 

πρωταγωνιστής στην αναδιαμόρφωση των ηθών των απλών ανθρώπων. Είναι ο 

διαμεσολαβητής ανάμεσα στο λαό και στην εξουσία. Ασκεί το ρόλο του σε μία 

Διαμεσολάβηση όχι ως τοπικός εξουσιαστικός μηχανισμός, αλλά γίνεται ο ίδιος 

πρότυπο συμπεριφοράς υπακούοντας στην εξουσία. Επίσης συνεργάζεται και 

συνυπάρχει με τους συμπολίτες του άριστα. Λειτουργεί ως υπόδειγμα ηθικής, 

μετριοφροσύνης, αλτρουισμού, πατριωτισμού τόσο στην προσωπική του όσο και στην 

κοινωνική του ζωή. Έχει το δικαίωμα της τιμωρίας και αμοιβής απέναντι στους 

μαθητές του χωρίς περιορισμό. Η ευθύνη του είναι διάχυτη μέσα στο κοινωνικό σύνολο 

και προσδοκούν από αυτόν να παίξει τον ρόλο του κοινωνικού αναμορφωτή. Η ηθική 

ανατροφή είναι αυτή που πρέπει να δώσει στους μαθητές τους και ο ίδιος να βελτιώνει 

συνεχώς την ηθική και τη μορφωτική του κατάσταση. 

Ο δάσκαλος πρέπει να φροντίζει να έχει αρμονική συμβίωση και αποφυγή κάθε είδους 

ψυχρότητα και διένεξης με τους γονείς. Αμερόληπτος, δίκαιος, φιλάνθρωπος είναι 

μερικά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συμπεριφοράς του. Απαγορεύονταν να 

πολιτεύεται για να μην εμπλέκεται σε προβλήματα και διενέξεις. Η σύζυγος και τα 

τέκνα του έπρεπε να είναι πρότυπα συμπεριφοράς και να τηρούν τους κανόνες και τους 

τύπους που εφάρμοζε και ο ίδιος στην καθημερινή του ζωή (Τζήκας, 2010). Θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξει κανείς, ότι η συμπεριφορά του δασκάλου ήταν άκρως 

κανονιστική, καθώς όφειλε να έχει αρμονική συμβίωση και αποφυγή κάθε είδους 

ψυχρότητας και διένεξης με τους γονείς. Να είναι αμερόληπτος, δίκαιος, φιλάνθρωπος 

και να μην εμπλέκεται σε προβλήματα. Επίσης, να εμφανίζεται άχρωμος πολιτικά. Ο 

κανονιστικός τρόπος ζωής και συμπεριφοράς επεκτείνονταν στην σύζυγο και στα 

τέκνα του που όφειλαν να είναι πρότυπα συμπεριφοράς κατά το παράδειγμα της δικής 

του καθημερινής ζωής. 

Η εικόνα του εκπαιδευτικού ως κοινωνικού προτύπου δεν παύει να υπάρχει και στον 

20ο αιώνα. Τα πράγματα αλλάζουν τον 21ο αιώνα και το πρότυπο του δασκάλου 
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απαξιώνεται συστηματικά χρόνο με το χρόνο. Ο ρόλος του δασκάλου υποβαθμίζεται. 

Ο σεβασμός που απόρρεε στο πρόσωπό του δασκάλου εξασθενεί τόσο από τους γονείς 

αλλά και από μαθητές. Σήμερα η κοινή εκτίμηση γονέων, μαθητών και δασκάλων είναι 

αρνητική. Ο καθένας έχει τη στάση αυτή για τους δικούς του λόγους. Συνέπεια οι 

συγκρούσεις στο σχολείο, οι οποίες χρειάζονται έναν ιδιαίτερο τρόπο επίλυσης.  

1.1.3. Η ιδεαλιστική & η ρεαλιστική εικόνα του εκπαιδευτικού   

Σχετικά με τη ιδεαλιστική εικόνα του εκπαιδευτικού γράφτηκαν πολλές έρευνες και 

ειδικά από τους Γερμανούς. Οι μελέτες διακρίνονται σε: 

1. Εκείνες που έχουν ως αντικείμενο την ιδανική μορφή του δασκάλου. 

2. Εκείνες που ερευνούν την πραγματική του εικόνα. 

3. Εκείνες που προσπαθούν να ομαδοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς βάσει των 

χαρακτηριστικών τους και να τους εντάξουν σε κατηγορίες και τύπους. 

Η πρώτη προσπάθεια έγινε από τον Ιερό Αυγουστίνο, ο οποίος με το έργο του «De 

magistro» δίνει ως υψηλό πρότυπο του δασκάλου τη μορφή του Χριστού και βάζει τα 

θεμέλια για την ιδανική μορφή του δασκάλου προς την οποία πρέπει να προβλέπουν 

όλοι οι εκπαιδευτικοί. Στη συνέχεια οι μελέτες για την εικόνα του δασκάλου μπήκαν 

σε δεύτερη μοίρα για πολλά χρόνια. Aναζωπυρώθηκαν όμως αρχές του 20ου αιώνα με 

την αφετηρία του μεταρρυθμιστικού παιδαγωγικού κινήματος. Στο πνεύμα της 

εξειδικευμένης μορφής του δασκάλου εμφανίζονται πολλές μελέτες στο γερμανικό 

χώρο. Η εργασία του G. Kerchensteiner «Η ψυχή του παιδαγωγού και το πρόβλημα της 

μόρφωσης των εκπαιδευτικών» γράφτηκε σε μία εποχή κατά την οποία στη Γερμανία 

η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ήταν ένα από τα κεντρικά θέματα της εκπαιδευτικής 

πολιτικής.4 

Στο σαν ο έργο του ο Kerchensteiner κάνει μία προσπάθεια περιγραφής των ιδανικών 

χαρακτηριστικών του δασκάλου. Βασική θέση κατέχει ο «κοινωνικός τύπος» που 

διακρίνεται ή οφείλει να διακρίνεται από κλίση και κλήση. Που σημαίνει τη βαθύτερη 

ευαισθησία και κλίση που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός για το επάγγελμα του και την 

 

4 Kerchensteiner, G. Die Seele des Erziehers und das Problem der Lehrerbildung, München 1921. 
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ιδιαίτερη αγάπη προς τα παιδιά, τα οποία  να υπηρετεί. Κεντρική θέση ενός άλλου 

ερευνητή έχει πάλι το παιδί στο έργο του Friedrich Schneider «Παιδαγωγός και 

δάσκαλος» όπου γίνεται αναφορά στον «παιδαγωγικό έρωτα» από τον οποίον πρέπει 

να διαπνέεται ο παιδαγωγός. Η αγάπη του δασκάλου προς το παιδί κρίνεται απαραίτητη 

καθώς και η έμφυτή ορμή του προς το παιδαγωγικό του έργο.5 

Σύμφωνα με τις ως άνω μελέτες ο ιδανικός δάσκαλος πρέπει να αγαπά το παιδί και να 

αφοσιώνεται στο παιδαγωγικό του έργο. Η αποστολή του ως δάσκαλος να μην 

περιορίζεται μόνο στην τάξη και στο σχολείο αλλά πέρα από το χώρο αυτό. Επίσης να 

είναι δημοκρατικός, δίκαιος και αμερόληπτος. Να έχει ενσυναίσθηση, υπομονή και 

επιμονή (Πυργιωτάκης, 2000).   

Υπάρχουν και άλλες μελέτες, οι οποίες προσπαθούν να δώσουν χαρακτηριστικά να τα 

καταγράψουν και να τα ταξινομήσουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες και τύπους 

δασκάλων. Θα αναφέρουμε και πάλι τον Kerschensteiner και το έργο του «Η έννοια 

και η μόρφωση του χαρακτήρα» όπου κάνει διάκριση στους ακόλουθους τύπους 

εκπαιδευτικών: 

α. Οι αγχώδεις εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που από το φόβο τους μην κάνει λάθος 

ο μαθητής τους, του στερούν κάθε προσωπική πρωτοβουλία και δράση. Ακόμη και οι 

ίδιοι παραμένουν στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας εγκλωβισμένοι από το 

άγχος τους μην επιτρέποντας στον εαυτό τους κάθε δημιουργική δραστηριότητα. 

β. Οι αδιάφοροι εκπαιδευτικοί είναι οι μοντέρνοι εκπαιδευτικοί που δίνουν την 

ελευθερία στο μαθητή τους να κινηθεί βάσει των ενδιαφερόντων του. Ακολουθεί ένα 

δρόμο μόνος του με τη δική του ιδιοσυστασία και ατομικότητα. Στην περίπτωση αυτή 

ο μαθητής έχει όφελος μόνο αν γνωρίζει να αξιοποιήσει την ελευθερία που απορρέει 

από την απραξία του εκπαιδευτικού. 

γ. Οι διαμεσολαβητές εκπαιδευτικοί κατατάσσονται μεταξύ των δύο πρώτων 

κατηγοριών και εξισορροπούν την ελευθερία με τη καθοδηγούμενη δράση. Ενισχύουν 

τους μαθητές τους να δραστηριοποιούνται να αποκτούν εμπειρίες και να τις 

 

5 Schneider, F. Erzieher und Lehrer, Paderborn 1928. 
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επεξεργάζονται. Οι εκπαιδευτικοί δεν λειτουργούν ως τιμωροί και σπάνια βάζουν 

ποινές.   

δ. Οι συνετοί εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που είναι «γεννημένοι εκπαιδευτικοί». 

Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου ξεκίνησε στην Αμερική η 

αναζήτηση των παραγόντων που θα συντελούσαν στην οικονομική ανάπτυξη. Αυτή η 

αναζήτηση οδήγησε στη σημαντική αύξηση των πόρων και των κονδυλίων για την 

έρευνα πάνω στα εκπαιδευτικά προβλήματα και στην εκπαίδευση γενικά. Το 1960 

γίνονται διάφορες αλλαγές στον επιστημονικό και τον κοινωνικο – οικονομικό τομέα. 

Ο ψυχρός πόλεμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση βρίσκεται στην κορύφωσή 

του. Μέσα από πολλές συζητήσεις που αφορούσαν και την εκπαίδευση προέκυψε και 

η θεωρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου».6  Έτσι έχουμε στην εκπαίδευση μία «έκρηξη», 

διότι βάσει της θεωρίας αυτής οι επιχορηγήσεις για την εκπαίδευση θεωρούνται πια 

επενδυτικό κεφάλαιο. Το σχολείο δεν εξετάζεται απομονωμένο από το κοινωνικό 

σύνολο και δάσκαλοι, μαθητές, γονείς διεκπεραιώνουν το ρόλο τους στο κοινωνικό 

πλέγμα του σχολείου (Ξωχέλης, 2000). 

Ο ρόλος του δασκάλου, στην διοικητική οργάνωση εντάσσεται στα πιο χαμηλά επίπεδα 

της όλης σχολικής ιεραρχίας. Κάτω από το δάσκαλο βρίσκονται μόνο οι μαθητές και ο 

επιστάτης, αν υπάρχει. Οι σχέσεις δασκάλου και μαθητών είναι ιεραρχικού τύπου. Η 

αποστολή όμως του δασκάλου να δώσει ολόπλευρη μόρφωση και διανοητική 

εκπαίδευση στον μαθητή χρειάζεται και μια συμπληρωματική προσωπική 

επικοινωνιακή σχέση και όχι μόνο τη μονόπλευρη ιεραρχική δομή.  

Ο δάσκαλος από τη θέση που βρίσκεται εμπλέκεται με πολλά άτομα μέσα και έξω από 

το σχολείο και συναφών κοινωνικών ομάδων. Οι σχέσεις τους είναι πολύπλευρες και 

γεμάτες από συγκρούσεις. Αν δούμε στο κέντρο τον δάσκαλο, πάνω από αυτόν είναι ο 

Υποδιευθυντής και Διευθυντής του σχολείου και κάτω από αυτόν οι μαθητές και ο 

 

6 Πατέρας της θεωρίας είναι ο αμερικανός οικονομολόγος Theodor Schultz, που δίνει οικονομική 

διάσταση και χρησιμοποιεί οικονομικούς όρους για να περιγράψει τις διανοητικές ικανότητες των 

ατόμων, δηλαδή τις γνώσεις και τις δεξιότητες, τις οποίες ονομάζει μια από τις μορφές του «κεφαλαίου». 

Η μορφή αυτή «κεφάλαιο» κατά τον Schultz, είναι σημαντικότερη, γιατί η επένδυση της είναι η πιο 

αποδοτική για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας . Για τη θεωρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου» γίνεται 

λόγος στην Ελλάδα για πρώτη φορά από τον Σπ. Παπασπηλιόπουλο σε συμπόσιο για την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση του 1964. Βλ. σχετικά Συμπόσιο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, έκδοση Αθηναϊκό 

Τεχνολογικό Ινστιτούτο, Αθήνα 1966. 
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επιστάτης. Επίσης παράλληλα με αυτόν είναι οι συνάδελφοί του. Όλα αυτά τα 

πρόσωπα δρουν μέσα στο σχολικό οργανισμό. Έξω από αυτόν όμως είναι οι γονείς, οι 

Δημοτικοί και Κοινοτικοί φορείς, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, η εκκλησία κ.ά. , που έχουν 

προσδοκίες ρόλου από το δάσκαλο που στηρίζονται είτε σε ιστορικούς λόγους είτε σε 

επίκαιρες καταστάσεις. Αυτές οι προσδοκίες ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές 

συγκρούσεις. Αυτός ο ενδιάμεσος ρόλος του δασκάλου έχει «ανάγκη» από 

μεσολαβητικές λειτουργίες. Μεσολάβηση μεταξύ του κόσμου των μαθητών και των 

ενηλίκων του έσω και έξω σχολικού χώρου. 
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Κεφάλαιο δεύτερο: Επικοινωνία στην εκπαίδευση  

2.1. Η κοινωνική σημασία της επικοινωνίας και της 

αλληλεπίδρασης 

Ο άνθρωπος για να μπορέσει να ζήσει σε μια κοινωνία πρέπει να έρθει σε επικοινωνία 

με τους συνανθρώπους του. Έχει την ανάγκη της συνεργασίας μαζί τους. Είναι μία 

κατάσταση που συνδέει τους ανθρώπους. Για να υπάρξει μία επιτυχημένη συνεργασία 

απαιτείται επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Ένας κοινωνικός άνθρωπος γνωρίζει 

πως πρέπει να συνεργάζεται με τους άλλους για να πετύχει τους σκοπούς του, οι οποίοι 

είναι: επιβίωση,  σχολική επίδοση, άσκηση επαγγέλματος, κοινωνική καταξίωση κ.ά. 

Είναι αναγκαία για τη διαχείριση των ανθρώπινων σχέσεων και για την 

αποτελεσματική λήψη των αποφάσεων. Αποτελεί επίσης το μέσο με το οποίο 

μεταφέρονται οι πληροφορίες που χρειάζονται για την λήψη των αποφάσεων. Η 

επικοινωνία συγκροτεί μία θεμελιώδη βάση στη ζωή του ανθρώπου ακόμη κι αν δεν 

την αντιλαμβανόμαστε συνειδητά.  

Ο ανθρωπολόγος Ρέι Μπερτγουίστελ μελέτησε πρώτος τη μη λεκτική επικοινωνία που 

την ονόμασε «κινησική»  (Kinesics). Η γλώσσα του σώματος ως μορφή επικοινωνίας 

μεταβιβάζει μηνύματα συνειδητά και μη με εκφράσεις προσώπου, αισθήσεις, 

χειρονομίες, μάτια και στάση του σώματος.  

Η μη λεκτική επικοινωνία δεν είναι γνώρισμα μόνο των ανθρώπων αλλά αποτελεί και 

στοιχείο της κοινωνικής συμπεριφοράς και των ζώων, διότι βασικά μη λεκτικά σήματα 

του ανθρώπου είτε έμφυτα είτε επίκτητα είναι εξέλιξη των σημάτων των ζώων. Ο 

άνθρωπος δίνει πληροφορίες σχετικά με τα συναισθήματα του με εκφράσεις του 

προσώπου, τις κινήσεις του σώματος του, τη χροιά της φωνής του και άλλες διάφορες 

χειρονομίες. Η προσωπικότητα του σχετίζεται άμεσα μη την έκφραση της μη λεκτικής 

επικοινωνίας τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια. Επίσης στη μη λεκτική επικοινωνία 

σημαντική επιρροή έχει η φυσική έλξη του προσώπου και του σώματος καθώς και η 

ενδυμασία. 

Σύμφωνα με τον Birdwhistell, επικοινωνία είναι η αποστολή και λήψη σκέψεων, 

δεδομένων, πιστεύω, συμπεριφορών και συναισθημάτων – μέσω ενός ή περισσοτέρων 

μέσων – που προκαλούν αντίδραση (Birdwhistell, 1970). 
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O Μπουραντάς εξ άλλου θεωρεί την επικοινωνία ως μία διαδικασία, με την οποία ένας 

πομπός Α (άνθρωπος, ομάδα) μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα 

και ακόμη ενέργεια, σε ένα δέκτη Β (άνθρωπος, ομάδα) με στόχο να ενεργήσει πάνω 

του με τρόπο ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων, 

συναισθημάτων, ενέργειας και σε τλική ανάλυση να επηρεάσει την κατάσταση του και 

τη συμπεριφορά του (Μπουραντάς, 1992). 

Αντιλαμβανόμαστε πως η επικοινωνία είναι ένα κεντρικό ζήτημα για την ανθρώπινη 

κοινωνία, διότι όχι μόνο μεταβιβάζει πληροφορίες και νοήματα αλλά καλλιεργεί την 

επαφή, την αλληλοκατανόηση μεταξύ των ανθρώπων και ασκεί επιρροή στις μεταξύ 

τους σχέσεις. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τους οργανισμούς, διότι χωρίς αυτήν δεν 

θα υπήρχε συνεργασία, οργάνωση και συντονισμός μιας ομάδας. Επιπροσθέτως, κατά 

τον ορισμό του ψυχολόγου Graumann,  κάθε διανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να 

οριστεί ως κοινωνική αλληλεπίδραση ή επικοινωνία όταν δύο ή περισσότερα άτομα 

ασκούν επίδραση μεταξύ τους. Αυτή η επίδραση μπορεί να λαμβάνει χώρα σε 

συνομιλία, στο παιχνίδι, στις συναλλαγές, ακόμη σε μια κοινή υπόθεση ή ατομική τους 

επιθυμία.  Ο διαχωρισμός μεταξύ επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης είναι δύσκολος 

σύμφωνα όμως με την εκτίμηση του Roth η έννοια της αλληλεπίδρασης 

χρησιμοποιείται από την κοινωνική ψυχολογία ως μία συμπεριφορά που 

προσανατολίζεται από το άτομο προς το άτομο. Η κοινωνιολογία χρησιμοποιεί τον όρο 

της επικοινωνίας έχοντας ως εστία το «σύστημα» και όχι το άτομο. 

Κάθε κοινωνικός άνθρωπος όταν αλληλοεπιδρά με έναν συνάνθρωπό του τον 

υπολογίζει, τον λαμβάνει υπόψη και αλλάζει μαζί του πληροφορίες με οποιοδήποτε 

τρόπο επικοινωνίας. Έτσι έρχεται συγχρόνως και σε κοινωνική επαφή μαζί του, με την 

ευρύτερη έννοια του όρου, και συνεπώς οι δύο αυτές έννοιες είναι αναπόσπαστα 

δεμένες μεταξύ τους και η μία προϋποθέτει την άλλη. Άρα δεν υπάρχει επικοινωνία 

χωρίς αλληλεπίδραση και αλληλεπίδραση χωρίς επικοινωνία. 

Η επικοινωνία παρουσιάζει όμως ιδιαίτερες αδυναμίες σήμερα που οφείλονται κυρίως 

στο οργανωτικό σχήμα της, το οποίο είναι: 

▪ Οι πολυάριθμες σημερινές κοινωνίες αποξενώνουν τον άνθρωπο.  

▪ Το άγχος και τα συσσωρευμένα προβλήματα που επιβαρύνουν τον άνθρωπο. 

▪  Η εξέλιξη και η εξάπλωση των μέσων μαζικής επικοινωνίας. 
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▪ Η ανάγκη για πιο εκλεπτυσμένες μεθόδους επικοινωνίας. 

2.2. Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 

Σύμφωνα με τον Hargreaves  στο βιβλίο του «Διαπροσωπικές σχέσεις και εκπαίδευση» 

ο εαυτός δεν είναι κάτι με τον οποίο γεννιόμαστε, αλλά είναι κάτι που αναπτύσσεται 

μέσω της διάδρασης με τους άλλους ανθρώπους. Όπως λέει και ο ίδιος ο συγγραφέας 

στο βιβλίο του «ο εαυτός ενός ανθρώπου αναπτύσσεται σε σχέση με την αντίδραση 

των άλλων σ’ αυτόν τον άνθρωπο και ότι αυτός κατά κανόνα αντιδρά προς τον εαυτό 

του όπως αντιλαμβάνεται ότι αντιδρούν οι άλλοι προς αυτόν».7 Η αναγνώριση αυτή 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο εαυτός έχει σημαντική αντανακλαστική ιδιότητα. Έτσι ο 

άνθρωπος στη διάδραση μαθαίνει να αντιδρά απέναντι στον εαυτό του όπως αντιδρούν 

οι άλλοι απέναντι σε αυτόν. Οι γονείς είναι αυτοί που παίζουν τη σημαντικότερη 

επιρροή στην ανάπτυξη του εαυτού ενός παιδιού. Διότι το παιδί για να βρει τον εαυτό 

του ιδιοποιείται το ρόλο των γονέων, κάτι που γίνεται πολλές φορές μέσα από το 

παιχνίδι του, και αξιολογεί τον εαυτό του μέσα από την οπτική γωνία των γονέων του. 

Συνεπώς μαθαίνοντας το παιδί για τον εαυτό του μαθαίνει και για την κοινωνία 

(Blackledge & Hunt, 2004). 

Στο σχολικό σύστημα έχουμε τρία υποσυστήματα όπου εξελίσσεται η διαδικασία της 

αλληλεπίδρασης: 

1. Δασκάλου και μαθητή (κάθετο και ιεραρχικό) 

2. Δασκάλου και δασκάλου (οριζόντιο και μη ιεραρχικό) 

3. Μαθητή και μαθητή (οριζόντιο και μη ιεραρχικό) 

Η επίδραση μεταξύ δασκάλου και μαθητή είναι αμφίπλευρη και έχει τη μεγαλύτερη 

σημασία γι’ αυτό ορίζεται ως «παιδαγωγική αλληλεπίδραση». Η παιδαγωγική 

αλληλεπίδραση είναι μια δυναμική διαδικασία στο σχολείο κατά την οποία γίνεται 

προσπάθεια ερμηνείας και επιρροής στις κοινές καταστάσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των δύο μετόχων και των αναμενόμενων ενεργειών τους. Τα δομικά της 

χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Gerstenmeier είναι: 

 

7 Hargreaves, D. Interpersonal Relations and Education, Student Edition. 
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− Μια ειδική συγκέντρωση εξουσίας  

− Μια συναπτόμενη κατανομή αρμοδιοτήτων  

− Προσταγές καθορισμένες από την εξουσία και τις αρμοδιότητες, καθώς και 

ανάλογους τύπους και κανάλια επικοινωνίας (Gerstenmeier, 1978). 

Υπάρχει μια δομική ασσυμετρία που χαρακτηρίζει τη σχέση δασκάλου και μαθητή και 

ο Graumann αναφέρει: 

− Την εικόνα που έχει ο δάσκαλος για τους μαθητές του. 

− Την εικόνα που έχουν οι μαθητές για το δάσκαλό τους. 

− Την εικόνα που έχει ο ίδιος ο δάσκαλος για τον εαυτό του. 

− Την εικόνα που έχουν οι ίδιοι μαθητές για τον εαυτό τους. 

− Την εικόνα που έχει ο δάσκαλος για το ποια εικόνα έχουν οι μαθητές για τον 

εαυτό τους. 

− Την εικόνα που έχουν οι μαθητές για το ποια εικόνα έχει ο δάσκαλος για τον 

εαυτό του. 

− Την εικόνα που έχει ο δάσκαλος για το ποια εικόνα έχουν οι μαθητές για αυτόν. 

− Την εικόνα που οι μαθητές για το ποια εικόνα έχει ο δάσκαλος για αυτούς. 

− Την εικόνα που έχει ο δάσκαλος σχετικά με την εικόνα που έχουν οι μαθητές 

για το ποια εικόνα έχει ο ίδιος ο δάσκαλος για τον εαυτό του. Και  

− Την εικόνα που έχουν οι μαθητές σχετικά με την εικόνα που έχει ο δάσκαλος 

για το ποια εικόνα έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για τον εαυτό τους. 

Ο  Graumann  θέλει να δείξει με αυτήν την περιγραφή, η οποία θα μπορούσε να 

επεκταθεί περισσότερο, την πολυπλοκότητα των σχολικών διαδικασιών 

αλληλεπίδρασης, καθώς και να αποδείξει πως η ασυμμετρία ακόμη και στο 

σύγχρονο σχολείο δεν έχει αλλάξει. Σε γενικές γραμμές όμως και βάσει το σχολικό 

διακανονισμό ο δάσκαλος έχει δομικά προνόμια αλληλεπίδρασης. Βασικά ο ίδιος 

μπορεί να καθορίσει αν θέλει να είναι αυταρχικός ή δημοκρατικός και το μέτρο 
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ελευθερίας που θα δώσει στους μαθητές του. Επίσης αν θα ασκήσει πίεση και 

αυστηρό έλεγχο ή αν θα επικρατήσει στην τάξη λογική και εμπιστοσύνη.  

2.3. Ηθική διαπαιδαγώγηση στην εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση έχει παίξει στην νέα αναπτυσσόμενη κοινωνία σημαντικό ρόλο. Είναι 

αυτή που διατηρεί τη σταθερότητα στην κοινωνία και κοινωνικοποιεί τον άνθρωπο. 

Ένας από τους ρόλους του εκπαιδευτικού που του έχει ανατεθεί στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ηθική εκπαίδευση των παιδιών. Η εκπλήρωση του 

ρόλου του εκπαιδευτικού ως εκπαιδευτή για την κοινωνική και ηθική ανάπτυξη των 

παιδιών, προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για να 

έχουν τις γνώσεις όλων των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν για τη βελτίωση 

της ηθικής ανάπτυξης των μαθητών του. 

Οι στρατηγικές διδασκαλίας για την αύξηση της ηθικής ανάπτυξης στηρίχτηκαν σε δύο 

θεωρητικά μοντέλα: α. της εσωτερίκευσης και του αυτοέλεγχου (φαινομενικά 

θεωρείται ότι οδηγεί στην ενάρετη συμπεριφορά). Σε αυτό το μοντέλο μεταξύ άλλων 

ανήκει και η θεωρία του Bandura για την κοινωνική μάθηση. Η πιο χαρακτηριστική 

τοποθέτηση της θεωρίας του είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς μαθαίνεται μέσω της παρατήρησης των άλλων ανθρώπων ή έχοντας ως 

παράδειγμα τους άλλους και β. το «κατασκευαστικό» (constructive), το οποίο μιλάει 

για την ανάπτυξη των δομών του ηθικού διαλογισμού, οι οποίες κρύβονται κάτω από 

τις φαινομενικές επιλογές δράσεις. Σύμφωνα επίσης με τους θεωρητικούς της δομικο- 

αναπτυξιακής προσέγγισης της ηθικής, βασικά στοιχεία για την ηθική ανάπτυξη του 

ανθρώπου αποτελούν:  

•  η ανάπτυξη των γνωστικών δομών  

•  η κοινωνική αλληλεπίδραση 

Αξίζει να σημειωθεί και ως τρίτο μοντέλο αυτό του Hellison που αφορά την αυτό-

υπευθυνότητα. Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

σχετίζονται με την ηθική ανάπτυξη των παιδιών πρέπει να έχουν ως στόχο την 

ανάπτυξη της ευθύνης όχι μόνο για την προσωπική τους ευημερία, αλλά και για την 

ευημερία των άλλων. Επίσης να στοχεύουν στην ανάπτυξη του αυτό- ελέγχου, της 

αυτό- παρακίνησης (κάνω προσπάθειες χωρίς να εγκαταλείπω), την αυτό-
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κατεύθυνση(self- directed) και στην βοήθεια των άλλων (ειδικά στην ανάληψη 

ηγετικών ρόλων (Hellison, 1998). 

Προσεγγίζοντας το θέμα από την σκοπιά του Durkheim, βλέπουμε ότι ο συγγραφέας 

υποστηρίζει πως το είδος του ανθρώπου που η κοινωνία απαιτεί το παράγει η 

εκπαίδευση. Στο βιβλίο του «Ηθική Εκπαίδευση» 8 μιλάει για την ηθική και τα 

χαρακτηριστικά της, τα οποία είναι τα εξής: 

1. Το πνεύμα της πειθαρχίας: η ηθική συμπεριφορά προϋποθέτει τη συμμόρφωση 

σε κανόνες που δεν επιτρέπονται να μεταβληθούν. Για να γίνει αυτό εφικτό 

πρέπει ο άνθρωπος να ελέγχει τις επιθυμίες και τις ορέξεις του. Η φύση του 

ανθρώπου είναι τέτοια που από μόνος του δε μπορεί να το κάνει και χρειάζεται 

έναν εξωτερικό περιορισμό για να επιτευχθεί η αυτοσυγκράτηση. Άρα πρέπει 

να διδάσκουμε τα παιδιά τα προτερήματα της αυτοσυγκράτησης και να τους 

δείχνουμε ότι είναι ο μόνος τρόπος να είναι ευτυχισμένα είναι να θέτουν 

προσιτούς και πραγματοποιήσιμους στόχους, αντίστοιχους με τη φύση του κάθε 

ανθρώπου.9 

2. Η προσκόληση σε κοινωνικές ομάδες: εδώ ο Durkheim θέλει να δείξει πως το 

ηθικώς πράττειν σημαίνει πράττειν κανείς προς το συμφέρον της κοινωνίας. 

Το ηθικώς πράττειν σημαίνει να πράττεις σύμφωνα με το συλλογικό 

συμφέρον…Πάνω και πέρα από μένα ως ενσυνείδητο ον, πάνω και πέρα από 

εκείνα τα αισθανόμενα όντα που είναι οι άλλοι άνθρωποι, ως άτομα, δεν υπάρχει 

τίποτα άλλο εκτός από εκείνο το αισθανόμενο ον που είναι η κοινωνία.10 

3. Η αυτονομία: στη σύγχρονη κοινωνία λέει ο Durkheim ένα από τα θεμελιώδη 

αξιώματα της ηθικής μας – ίσως και το θεμελιώδες αξίωμα- είναι ότι ο 

άνθρωπος είναι το κατεξοχήν ιερό πράγμα.11 Στον άνθρωπο είναι αδύνατον να 

του επιβλειθεί η ηθική. Απαιτεί να μάθει το λόγο για τον οποίο πρέπι να 

 

8 Durkheim, E. Moral Education,1925: 23 

9 ό.π., σ.49 

10 ό .π., σ. 59 

11 ό .π., σ. 107 
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συμμορφωθεί στους νόμους και στους κανόνες. Δηλαδή απαιτεί την αυτονομία 

του. 

Στη σημερινή εποχή τίθεται το ερώτημα, πόση σημασία δίνει η πολιτική εξουσία στο 

θέμα της ηθικής αγωγής, ώστε να έχουμε θετικές κοινωνικές συμπεριφορές. Τον ρόλο 

του ηθικού διδάκτορα επικαλούνται να τον παίξουν οι εκπαιδευτικοί. Οι σπουδές τους 

όμως δεν έχουν αυτήν την κατάρητηση και συνεπώς οι εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν 

τον τομέα της ηθικής εκπαίδευσης.  

Επίσης, ένα δεύτερο ερώτημα για την ηθική αγωγή στο χώρο του σχολείου είναι: πού 

και πότε μπορεί να πραγματοποιείται. Πολλοί υποστηρίζουν πως η ηθική δεν 

μαθαίνεται αρκετά κατά διάρκεια φοίτησης και πως δεν αποτελεί κάτι που να την 

καλύπτει ένα μάθημα, αλλά χρειάζεται μία συνολική προσέγγιση τόσο σε θεωρητικό 

όσο και σε πρακτικό πλαίσιο. Επιπλέον υπάρχει και η άποψη πως η ανάπτυξη της 

ηθικής είναι αποτέλεσμα των διαδικασιών της διδασκαλίας.  
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Κεφάλαιο τρίτο: Επικοινωνία εκπαιδευτικών - γονέων  

3.1. Ο εκπαιδευτικός ως «μέντορας» στη σχέση του με τους 

γονείς  

Σύμφωνα με τους Hargreaves και Fullan (2000) οι εκπαιδευτικοί έχουν περάσει από 4 

εποχές του επαγγέλματός τους και είναι οι ακόλουθες: η 1η προ- επαγγελματική εποχή, 

όπου η εκπαίδευση ήταν μαζική και η διάλεξη ήταν η πιο συνηθισμένη μέθοδος 

διδασκαλίας. Στην εποχή αυτή το επάγγελμα του δασκάλου ήταν δύσκολο από πλευράς 

διοικητικών καθηκόντων, αλλά από την πρακτική του επαγγέλματος ήταν μια εύκολη 

διαδικασία. Αρκούσε για να γίνει κάποιος ένας καλός δάσκαλος να ρωτά τους  

έμπειρους δασκάλους – συναδέλφους του γραφείου και μέσα από την πρακτική 

εξάσκηση στην τάξη να μαθαίνει και να βελτιώνει τη διδασκαλία του.  

Η  2η εποχή της αυτονομίας του επαγγελματία, η οποία ξεκινά στη αρχή της δεκαετίας 

του 1960. Σε αυτήν την εποχή έχουμε μία βελτίωση της κατάστασης του επαγγέλματος 

των εκπαιδευτικών συγκριτικά με την προηγούμενη εποχή. Το κύριο χαρακτηριστικό 

της εποχής αυτής είναι η παιδαγωγική στασιμότητα. Η μετάδοση της γνώσης δε 

μοιράζεται μεταξύ των συναδέλφων. Ο κάθε δάσκαλος είναι απομονωμένος στην τάξη 

του και η διδασκαλία ήταν μία ατομική υπόθεση του εκπαιδευτικού. Επιμόρφωση 

δέχονταν μόνο οι νεοδιοριζόμενοι δάσκαλοι ή οι ανεπαρκείς. Οι υπόλοιποι 

εκπαιδευτικοί θεωρούνταν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και μόνοι τους. Μάλιστα το 

να ζητάς βοήθεια ήταν μειονέκτημα γι’ αυτό το απόφευγε ο εκπαιδευτικός ακόμη κι αν 

την είχε την ανάγκη. Ο καλός εκπαιδευτικός όφειλε να γνωρίζει το έργο του καλά.  

Στην 3η εποχή, αυτή της επαγγελματικής συλλογικότητας του 2ου αιώνα έχουμε ταχείες 

αλλαγές με τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας για συναδελφικότητα, συνεργασία και 

συνεχιζόμενη μάθηση στον χώρο των εκπαιδευτικών. Τα πράγματα αλλάζουν σχετικά 

με την εκπαίδευση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Το έργο του δασκάλου γίνεται 

όλο και πιο δύσκολο και πολύπλοκο. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός για να είναι καλός 

επιβάλλεται να ξέρει να πλαισιώνει τη διδασκαλία του με σωστά επαγγελματικά 

πρότυπα.  

Στη μεταμοντέρνα πια 4η εποχή του 20ου αιώνα, όπου μετασχηματίζονται όλοι σχεδόν 

οι τομείς της ζωής, αλλάζει και το σχολείο. Οι νεοεισερχόμενοι δάσκαλοι γίνονται ένα 

με αυτές τις εξελίξεις και εμπλέκονται σε αυτές για να ανταποκριθούν στις νέες 
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προκλήσεις. Έτσι επαναπροσδιορίζεται το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και ξεκινά μια 

νέα εποχή στον κλάδο.  

Πέρα από την 4η εποχή, κατά την οποία το σχολείο ως οργανισμός αντιλαμβάνεται ότι 

πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του στον έξω κόσμο και η διδασκαλία να περιλαμβάνει 

και άλλους τρόπους μάθησης με την υποστήριξη και άλλων ομάδων ως πηγής μάθησης, 

όπως την εμπλοκή των γονέων, και όχι μόνο, σε καμία άλλη εποχή δεν εισέρχονται οι 

γονείς στο χώρο του σχολείου. 

3.1.1. Ορισμός της έννοιας της εποπτείας – μέντορα 

Στην ελληνική μυθολογία ο Μέντορας ήταν ο πιστός φίλος του Οδυσσέα. Του είχε 

ανατεθεί να επιβλέπει, να καθοδηγεί και συμβουλεύει τον νεαρό και άπειρο Τηλέμαχο. 

Η θεά Αθηνά μεταμορφώθηκε σε Μέντορα για να αναλάβει τον ρόλο αυτόν και να 

βοηθήσει τον Τηλέμαχο κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής του πατέρα του Οδυσσέα. 

Μέντορας χαρακτηρίζεται το άτομο που είναι έμπειρο και κατέχει επαγγελματική 

γνώση και είναι πρόθυμο να αναλαμβάνει την ευθύνη να καθοδηγήσει, υποστηρίξει και 

διευκολύνει με επαγγελματική γνώση έναν νέο συνάδελφο.  

Μοντέλα καθοδήγησης υπάρχουν πολλά και ποικίλουν ως προς τη δομή και τη 

λειτουργία τους. Παραδείγματος χάρη ένας επιβλέπων καθηγητής  καθοδηγεί και 

συμβουλεύει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επίσης ως προς τη λειτουργία του θεσμού 

υπάρχουν δύο κατηγορίες περιγραφής του ρόλου του μέντορα. Η ψυχοκοινωνική και 

αυτή που συσχετίζεται με την καριέρα. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών που θα 

λειτουργήσου ως «μέντορες» προς τους γονείς αναφερόμαστε στην ψυχοκοινωνική 

λειτουργία του ρόλου του μέντορα. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών  θα περιλαμβάνει 

διαδικασίες υποστήριξης και ενθάρρυνσης και συμβουλευτικής υποστήριξης. Θα 

καθοδηγούν γονείς που είναι «αρχάριοι» στο ρόλο τους σε μια σχέση εσωτερική και 

συνεργατική για επίλυση προβλημάτων και βελτίωση συμπεριφοριστικών δεξιοτήτων 

απέναντι στα παιδιά τους με στόχο την καλλιέργεια των σχέσεων γονέων – παιδιών, 

γονέων – εκπαιδευτικών και μαθητών - εκπαιδευτικών. 

Η μεντορική σχέση καθοδήγησης είναι μια σχέση διαπροσωπική και λειτουργεί σε έναν 

προστατευόμενο κοινωνικό χώρο μάθησης, όπως οι σχολές γονέων στο χώρο του 

σχολείου. Είναι σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με στόχο την ανάπτυξη των 
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ψυχοκοινωνικών λειτουργιών όχι μόνο προς όφελος του καθοδηγούμενου – γονέα, 

αλλά και του μέντορα – εκπαιδευτικού (Hargreaves & Fullan, 2000). 

Τα χαρακτηριστικά του ατόμου που καλείται να αναλάβει το ρόλο του μέντορα, όπως 

τα αναφέρει o Wildman είναι (Wildman, 1992): 

− Πρόθυμος 

− Ευαίσθητος 

− Χρήσιμος και βοηθητικός χωρίς να είναι αυταρχικός 

− Συναισθηματικός 

− Διπλωματικός 

− Οξύνους 

− Διορατικός 

− Ενθαρρυντικός 

− Καθησυχαστικός 

− Πνευματικός τροφοδότης 

− Εχέμυθος  

− Ενθουσιώδης 

− Καλό πρότυπο ήθους και γνώσεων 

Παρατηρώντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά διακρίνουμε ομοιότητες με αυτά του 

καλού διαμεσολαβητή και οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ σημαντικός ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού ως μέντορα στη σχέση του με τους γονείς και την καλή 

συνεργασία και αποφυγή προστριβών και εντάσεων. 

3.2. Παρακίνηση για συνεργασία γονέων σε εκπαιδευτικές 

δράσεις/εκπαιδευτικά προγράμματα 

Η σύγχρονη πραγματικότητα εισέρχεται και στο ελληνικό σχολικό σύστημα παρόλη 

την αδράνεια του σχολικού θεσμού στη χώρα μας. Έτσι το Υπουργείο Παιδείας 
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χρειάστηκε να προβεί σε μια σειρά αλλαγών που να αγγίζει όλο το εύρος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι αρχές της «Νέας Αγωγής» είναι η βασική κατεύθυνση 

και βάσει αυτών των αρχών προσανατολίζονται τα σύγχρονα μεταρρυθμιστικά 

εγχειρήματα με σκοπό να απαγκιστρωθούν από το παραδοσιακό πλαίσιο μετάδοσης 

της γνώσης. Σίγουρα οι αλλαγές που επέρχονται στο πολυπολιτισμικό κοινωνικό 

περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης δεν αφήνουν την εκπαίδευση ανέγγιχτη. Συνεπώς 

βασικές αρχές της «οικουμενικής αγωγής», η οποία υποστηρίζει τη μάθηση σχετικά με 

θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τον εθελοντισμό, την αγωγή υγείας κ.ά. για να 

διαμορφώσει αυριανούς πολίτες με εθνική και παγκόσμια συνείδηση είναι στις δράσεις 

του σχολείου μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών. Η ενεργός 

πολιτειότητα προϋποθέτει ενημέρωση για τα κοινά, τη γνώση των δικαιωμάτων και 

των υποχρεώσεων του ατόμου ως πολίτη.  

Με την έννοια του ενεργού πολίτη σχετίζεται «η κοινωνία των πολιτών». Ο όρος αυτός 

δηλώνει όλες τις μορφές κοινωνικής δράσης ατόμων ή ομάδων, οι οποίες απορρέουν 

από το κράτος και δεν αναλαμβάνονται από αυτό. Το σχολείο έρχεται να αναλάβει τη 

διδασκαλία της πολιτειότητας με το μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Το 

μάθημα «Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, το οποίο 

εφαρμόστηκε πολιτικά κατά το σχολικό έτος 2001 – 2002 σε 11 Νηπιαγωγεία, 176 

Δημοτικά και 52 Γυμνάσια της χώρας ανοίγει τις πόρτες του σχολείου προς την 

κοινωνία και τη συνεργασία εκπαιδευτικών – γονέων. Το 2005 το πρόγραμμα γίνεται 

υποχρεωτικό με τον νόμο: Γενίκευση Εφαρμογής του προγράμματος της Ευέλικτης 

Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005. 

Οι αποφάσεις για το ελληνικό σχολείο λαμβάνονται από την κεντρική πολιτική 

εξουσία. Συνεπώς η εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής μονάδας σε μεγάλο βαθμό 

είναι εξαρτημένη από μία κεντρική πολιτική που καλείται να την εφαρμόσει. Δεν 

αποκλείει όμως τη «εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική» ή τη «κουλτούρα σχολείου» 

δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο η σχολική μονάδα εκτελεί τις εντολές, αντιμετωπίζει 

ζητήματα, διαχειρίζεται καταστάσεις κ.τ.λ.  . Η πολιτική αυτή του σχολείου διαχέεται 

και στον τρόπο που συνεργάζεται το σχολείο με τους κοινωνικούς φορείς 

παραδείγματος χάρη με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τη τοπική κοινωνία. 

Ένα σχολείο επικοινωνιακό και αποτελεσματικό ταυτόχρονα. Αυτό ο δυικός ρόλος για 
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να πετύχει πρέπει το σχολείο να έχει καλή συνεργασία με τους γονείς.  Στο κομμάτι 

αυτό ιδιαίτερο ρόλο παίζει ο εκπαιδευτικός.  

Η αντίληψη για τη σημασία του ρόλου της οικογένειας στην εκπαίδευση των παιδιών 

και η αναγκαιότητα της συνεργασίας της οικογένειας με το σχολείο δεν είναι τωρινή. 

Αναπτύχθηκε από τους πρωτοπόρους των Επιστημών Αγωγής, όπως τον Johan 

Pestalozzi (1746- 1827) και τον Wilhelm bon Humboldt (1767 -1835).12 Επίσης κατά 

καιρούς έχουμε ατομικά ή συλλογικά εγχειρήματα των παιδαγωγών που υποστηρίζουν 

την συνεργασία οικογένειας – σχολείου.13 Πέρασε όμως σχεδόν ένας αιώνας 

κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων στο πεδίο οικοδόμησης του εκπαιδευτικού 

συστήματος για να επέλθει αλλαγή στη σχέση σχολείου – οικογένειας (Ματσαγγούρας 

& Βέρδης, 2003). Η δεκαετία του ΄60 με όλο το παρασκήνιο των ιστορικών αλλαγών 

είχε αντίκτυπο και στις σχέσεις του σχολείου με την οικογένεια και ενώ μέχρι τότε η 

επαφή σχολείου οικογένειας περιοριζόταν στην εγγραφή των μαθητών και κλείνονταν 

οι θύρες του σχολείου (Αγγελίδης & Θεοφάνης 2003), καλλιεργείται η αντίληψη για 

την αναγκαιότητα της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές διεργασίες, όπως και στη 

λήψη των πολιτών στις αποφάσεις γενικότερα. Μια αρχή που υιοθετήθηκε από τις 

κυβερνήσεις των αναπτυγμένων χωρών (Νικολόπουλος, 2002). 

3.2.1.  Τα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας γονέων – 

σχολείου στους μαθητές 

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα είναι σημαντική η συνεργασία γονέων – 

εκπαιδευτικών σε δράσεις συλλογικότητας με προσανατολισμό τη φροντίδα των 

παιδιών/ μαθητών σχεδόν σε κάθε μορφή: στο σχολικό χώρο, σε κοινωφελή έργα μέσω 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προς στήριξη του σχολικού προγράμματος κ.ά., διότι 

βλέποντας τα παιδιά τους γονείς τους να συμμετέχουν, εισπράττουν τη θετική στάση 

των γονέων προς την εκπαίδευση και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώνουν τις 

επιδόσεις τους τόσο στο ακαδημαϊκό, όσο και στο κοινωνικό επίπεδο. Μάλιστα η 

εμπλοκή των γονέων ξεκινάει από το νηπιαγωγείο οι μαθητές τείνουν έχουν πιο υψηλές 

 

12 Πυργιωτάκης, Ι. Το πανεπιστήμιο των αξιών: η πρόταση και η κληρονομιά του Wilhelm von 

Humboldt και η θέση της στον σύγχρονο κόσμο, 2004. 

13 Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα το 1899 εκδόθηκε το πρώτο τεύχος του περιοδικού «Το σχολείο 

και η οικογένεια». 
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επιδόσεις από τους μαθητές που οι γονείς είναι αδιάφοροι στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Επίσης η γονεϊκή συμμετοχική σε όλο το φάσμα του σχολικής ζωής 

συμβάλλει και στην επιτυχία της προσωπικής ζωής των παιδιών τους.14 Επιπροσθέτως 

βάσει ερευνών το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και πολιτισμικό περιβάλλον της 

οικογένειας δεν έχει καμία συσχέτιση εφόσον και αν συνεργάζονται οι γονείς στη 

θετική ακαδημαϊκή, επαγγελματική και κοινωνική επιτυχία του παιδιού (Μπρούζος, 

1998).   

Όταν όμως η γονεϊκή συμμετοχή στην εκπαίδευση του παιδιού συνοδεύεται από την 

πίεση του γονέα για υψηλές επιδόσεις και δεν ευνοεί την καλλιέργεια των 

ενδιαφερόντων των παιδιών τότε τη ζημιώνει.  

Είναι σημαντικό οι γονείς να κατανοούν τη λειτουργία της εκπαίδευσης για να 

υποστηρίζουν το έργο του εκπαιδευτικού. Η επικοινωνία και η συνεργασία των γονέων 

με το σχολείο των παιδιών τους δίνει αυτή την δυνατότητα κατανόησης και 

υποστήριξης. Επιπλέον μέσω αυτής της επικοινωνίας αποκτούν οι γονείς νέες 

δυνατότητες παιδαγωγικής συμπεριφοράς και μπορούν και οι ίδιοι ως γονείς να 

βελτιωθούν στο ρόλο τους. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται η έννοια «γονεϊκή εμπλοκή» βάσει της 

οποίας περιγράφονται όλες οι πρακτικές που έχουν ως στόχο να φέρουν πιο κοντά το 

σχολείο με την οικογένεια των μαθητών. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο είναι η στάση των 

γονέων τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο απέναντι στα παιδιά τους. Συγκεκριμένα 

είναι οι πεποιθήσεις τους για την εκπαίδευση και τις μελλοντικές προσδοκίες που έχουν 

για τα παιδιά τους  (Reynolds& Clements, 2005). Ό όρος «γονεϊκή» έχει 

αντικατασταθεί από τον όρο «οικογενειακή» τα τελευταία χρόνια, διότι στη ζωή των 

παιδιών διαδραματίζονται κι άλλα πρόσωπα για τη καθημερινή τους φροντίδα 

(Christenson& Sheridan, 2001).  

Σύμφωνα με τους Fantuzzo et al.  (2000) η γονεϊκή εμπλοκή εμφανίζεται: α. στο 

οικογενειακό πλαίσιο, β. στο σχολικό πλαίσιο και γ. στο πλαίσιο της επικοινωνίας 

 

14 Φλουρής, Γ. Αυτοαντίληψη, σχολική επίδοση και επίδραση γονέων, 1989. 
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σχολείου και οικογένειας. Ενώ η  Epstein (1995) έχει μια πιο πολυσύνθετη θεώρηση 

της γονεϊκής εμπλοκής και είναι η παρακάτω: 

− Την άσκηση του ρόλου των γονέων με στόχο τη δημιουργία θετικού 

κλίματος στο σπίτι. 

− Την επικοινωνία σχολείου – γονέων. 

− Τον εθελοντισμό των γονέων στις σχολικές δράσεις. 

− Την μάθηση στο σπίτι με την συμμετοχή των γονέων. 

− Την συμμετοχή των γονέων στα συμβούλια του συλλόγου – σχολείου για 

τη λήψη αποφάσεων. 

− Τη συνεργασία με τη σχολική κοινότητα για τη βελτίωση ευκαιριών 

μάθησης. 

Έχουμε επίσης από τους Hoover-Dempsey & Sandler (1995,  1997) τη δημιουργία ενός 

διαφορετικού πλαισίου για την αντίληψη των γονέων ως προς την δική τους εμπλοκή 

στην εκπαίδευση των παιδιών τους και είναι το ακόλουθο: 

− Η αντίληψη για το γονεϊκή ρόλο της εμπλοκής τους. 

− Η αντίληψη για τις γνώσεις, ικανότητες και το χρόνο που διαθέτουν. 

− Η προτυποποίηση στα παιδιά κατάλληλων δεξιοτήτων. 

− Οι κατάλληλες στρατηγικές εμπλοκής που συγκλίνουν με τις προσδοκίες 

του σχολείου. 

Η Epstein (2001) μας δίνει μία εικόνα της οικογένειας, του σχολείου και της κοινότητας 

με το μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών, όπου το σημείο τομής τους είναι το 

παιδί.  
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Είναι σαφές πως η εμπλοκή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία έχει θετικά 

αποτελέσματα. Πρωτίστως βελτιώνει τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους και 

επιπροσθέτως τα παιδιά αποκτούν γνωστικές δεξιότητες και μη και τα υποκινεί να 

διαβάζουν και να μελετούν.  

Όσο περισσότερο συμμετέχουν οι γονείς τόσο βελτιώνονται οι γνωστικές και 

μεταγνωστικές δεξιότητες των παιδιών. Τα παιδιά των εμπλεκόμενων γονέων 

εμφανίζουν εσωτερικά κίνητρα σε μεγαλύτερο βαθμό από τα παιδιά που οι γονείς τους 

αδιαφορούν, διαθέτουν καλύτερη αίσθηση ελέγχου της ακαδημαϊκής τους επίδοσης και 

έχουν θετική αντίληψη σχετικά με τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Επιπλέον 

αξιοποιούν τα ίδια τις στρατηγικές των γονιών τους για να πετύχουν στο σχολείο, και 

εξοικειώνονται με τα καθήκοντα του σχολείου τη στιγμή που οι γονείς τους 

μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες μαζί τους. 

Στο σχήμα 2 στην επόμενη σελίδα βλέπουμε τις ανεξάρτητες μεταβλητές που 

επηρεάζουν το επίπεδο της γονεϊκής εμπλοκής στην εκπαίδευση των παιδιών τους 

(Hoover – Dempsey et al., 2005). 
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Η νέα δομή της οικογένειας σήμερα παρεκκλίνει από την παραδοσιακή, πυρηνική 

οικογένεια. Άρα οι σχέσεις του σχολείου με την οικογένεια πρέπει να επανεξεταστούν, 

εφόσον η εμπλοκή των γονέων στο σχολείο επηρεάζεται από υπάρχουσες 

οικογενειακές δομές. Η μονογονεϊκή οικογένεια, η πολιτισμική ποικιλομορφία, η νέα 

μορφή γονέων του ίδιου φύλου, η εργαζόμενη γυναίκα που δε δεσμεύεται στο ρόλο της 

συζύγου και της μητέρας μόνο αποτελούν το μεταβαλλόμενο πλαίσιο της οικογένειας 

ή αλλιώς τους νέους γονείς.  

Οι μέχρι τώρα έρευνες για την εμπλοκή των γονέων δεν συμβαδίζουν με το 

μεταβαλλόμενο πλαίσιο της οικογένειας για να δημιουργήσουν συνθήκες μέσα από τις 

οποίες θα υλοποιηθούν νέες στρατηγικές των σχολείων, οι οποίες θα οριοθετήσουν τις 

σχέσεις μεταξύ γονέων και σχολείου. Οι νέες οικογενειακές δομές αποτελούν, χωρίς 

να μπορούμε να το αποφύγουμε, μοναδικές προκλήσεις για τη συμμετοχή των γονέων 

στη σχολική ζωή και το πιο πιθανόν είναι οι παραδοσιακές στρατηγικές του σχολείου 

για την προώθηση της γονικής εμπλοκής αλλά και για την αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων να μην επιτυγχάνουν στις νέες αυτές συνθήκες (Jeynes, 2011). 
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Στην Ελλάδα μέχρι το 1985 η εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν 

θεσμικά προαιρετική και επαφίονταν στη θετική στάση της εκάστου σχολικής μονάδας. 

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δραστηριοποιούνταν για την συντήρηση των 

διδακτηρίων, χρηματοδοτούσε το ταμείο του σχολείου και συνέβαλε στην πρόσληψη 

εκπαιδευτικών με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου κ.ά.  το 1985 με το άρθρο 53 του Ν. 

1566 εισήχθη ο θεσμός της γονεϊκής συμμετοχής στη λειτουργία του σχολείου ως 

βοηθητικό όργανο της διοίκησης του (Ρέππα, 2008). Το εν λόγω άρθρο στη συνέχεια 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 2621/98 το οποίο έδωσε τη δυνατότητα 

συγκρότησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε επίπεδο σχολείου, Ένωσης 

Γονέων σε επίπεδο Δήμου, Ομοσπονδίας Γονέων σε επίπεδο Νομού και συνένωσης 

όλων των ομοσπονδιών σε μία Εθνική Συνομοσπονδία (Μπάκας, 2007). 

3.2.2. Απόψεις γονέων σχετικά με το σχολείο 

Οι απόψεις των γονέων, οι οποίες καθορίζουν και τη συνεργασία με το σχολείο, 

διαφοροποιούνται και είναι οι εξής:  

1. Το σχολείο είναι ένας απρόσωπος οργανισμό που φοβίζει και απωθεί. Αυτήν 

την εικόνα για το σχολείο έχουν γονείς που προέρχονται κυρίως από 

χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά επίπεδα. 

2. Το σχολείο παρέχει εκπαίδευση για την κοινωνική άνοδο. Άποψη που 

υποστηρίζουν γονείς μεσαίων κοινωνικοοικονομικών επιπέδων. 

3. Το σχολείο είναι φορέας εκπαίδευσης και χώρος όπου αναπτύσσεται η 

προσωπικότητα του παιδιού. Τη στάση αυτή έχουν γονείς των ανωτέρων 

μορφωτικών στρωμάτων.15 

Ωστόσο πέρα από το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονέων παρατηρείται 

γενικότερα μια μειωμένη διάθεση των γονέων να επισκέπτονται το σχολείο. Αυτό είναι 

επακόλουθο της απροθυμίας των εκπαιδευτικών να ενημερώνουν για τις δράσεις, να 

επιμένουν στη συνεργασία και την επικοινωνία με τους γονείς. Ακόμη ο χρόνος 

επικοινωνίας με τους γονείς είτε στο τηλέφωνο είτε με τη καθιερωμένη συνάντηση 

 

15 Γεωργίου, Σ. Σχέση Σχολείου – Οικογένειας και Ανάπτυξης του Παιδιού, 2000.   
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γονέων είναι λίγος. Συνήθως καλούνται όταν υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς 

των παιδιών τους ή όταν παρατηρηθεί πτώση της επίδοσης αυτών. Συνεπώς οι γονείς 

συνδέουν την παρουσία τους στο σχολείο με κάποιο πρόβλημα κα η παρουσία τους στο 

σχολείο έχει μετά μία στάση αμυντική έως επιθετική. 

Γι’ αυτό τον λόγο οι γονείς επιθυμούν να ενημερώνονται για τους τρόπους παρέμβασης 

και επικοινωνίας και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να τους καθοδηγούν για να μην 

υπάρχουν εντάσεις στη σχέση μεταξύ τους.  

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ομάδων στις οποίες κατατάσσονται οι γονείς ανάλογα με 

τη διάθεσή τους να συνεργαστούν.  Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι γονείς που βλέπουν 

το σχολείο ως έναν απρόσωπο κρατικό οργανισμό και η παρουσία τους στο σχολείο 

είναι σπάνια και όταν χρειαστεί να το κάνουν είναι ψυχροί έως επιθετικοί. Προέρχονται 

κυρίως από τα «κατώτερα» κοινωνικά στρώματα και συχνά αντιμετωπίζουν 

οικονομικά, προσωπικά και οικογενειακά θέματα. Δεν τους ενδιαφέρει παρά μόνο το 

παιδί τους χωρίς να νοιάζονται για το σχολείο και τις δράσεις του (σχολικές 

εκδηλώσεις).  

Τα μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα αποτελούν τη 2η ομάδα γονέων. Εδώ οι 

γονείς νοιάζονται για την υψηλή βαθμολογία των παιδιών τους, διότι βλέπουν την 

κοινωνική ανέλιξη τους να την εξασφαλίζει το σχολείο.  Γνωρίζουν για τους κανόνες 

του σχολείου, πληροφορούνται για τα προβλήματά του και ασκούν κριτική. 

Στην τρίτη ομάδα  συνυπολογίζονται όλοι οι γονείς των μεσαίων και ανώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων. Είναι αυτοί που επιδιώκουν την επικοινωνία για το καλό των 

παιδιών τους και του σχολείου. Πολλοί από αυτούς είναι μέλη του Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων16. 

Όλη αυτή η αμφίρροπη σχέση μεταξύ γονέων και σχολείου μειώνει τις εκατέρωθεν 

προκαταλήψεις, γονείς και εκπαιδευτικοί έρχονται πιο κοντά και ενισχύεται το ηθικό 

των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα τη βελτίωση της εργασίας τους και, το 

 

16 Μάνεσης, Ν. Αναζητώντας τον τέλειο Δάσκαλο: τι προσδοκούν οι γονείς των διαφορετικών 

κοινωνικών κατηγοριών; Στον τόμο: Χατζηδήμου Δ. & Βιτσιλάκη Χ. (επιμ.): Το Σχολείο στην Κοινωνία 

της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας, Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Π.Ε.Ε., 2006: 675-

684. 
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σημαντικότερο, την αποφυγή συγκρούσεων, των οποίων τα αίτια θα δούμε στο 

επόμενο κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο τέταρτο: Συγκρούσεις εκπαιδευτικών - γονέων 

4.1. Αίτια συγκρούσεων 

Οι συνθήκες που επικρατούν στο σχολικό περιβάλλον, το κοινωνικό -οικονομικό 

επίπεδο των μελών της σχολικής μονάδας, αλλά και τα ατομικά χαρακτηριστικά όπως 

οι αξίες, ιδεολογίες που επικρατούν στην τοπική κοινωνία, καθώς και οι στόχοι που 

θέτονται από την ηγεσία του σχολείου επηρεάζουνε το καλό ή άσχημο κλίμα του 

σχολείου (Πασιαρδή, 2001). Όταν μιλάμε για σχολικό κλίμα, σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία αναφερόμαστε στον τρόπο, με τον οποίο γίνονται αντιληπτές οι νόρμες, 

οι πεποιθήσεις και οι υποθέσεις σχετικά με έναν οργανισμό από τα μέλη του 

(Brookover, 1979). Άρα, όπως ερμηνεύει ο Σαΐτης, το σχολικό κλίμα διαμορφώνεται 

από τις αντιλήψεις που έχουν τα μέλη μιας σχολικής κοινότητας για το σχολείο, 

ασχέτως αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως η έννοια του σχολικού κλίματος πολλές φορές 

αναφέρεται και ως κουλτούρα του σχολείου. Υπάρχουν μελετητές που ταυτίζουν τις 

δύο έννοιες. Όμως κάποιοι θεωρούν πως το κλίμα αποτελεί κομμάτι της κουλτούρας 

(Πασιαρδή, 2001). Σε κάθε περίπτωση οι σχέσεις των ανθρώπων επηρεάζονται 

ανάλογα από το σχολικό κλίμα και την ατμόσφαιρα που επικρατεί. Σύμφωνα με την 

Πασιαρδή (2001) διαχέεται το καλό σχολικό κλίμα στη δημιουργικότητα και την 

παραγωγικότητα του διδακτικού προσωπικού, καθορίζοντας έτσι το ποιοτικό 

αποτέλεσμα του έργου τους. 

Ανεξάρτητα όμως από το καλό ή άσχημο κλίμα του σχολείου οι συγκρούσεις είναι ένα 

αναπόφευκτο κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων και συνεπώς έχουμε συγκρούσεις  

τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή. Οι 

συγκρούσεις εμφανίζονται με διαφορετική ένταση και σημαντικότητα στη ζωή μας. 

Σύμφωνα με τους Wilmot, W. & Hocker, J.: 

«Σύγκρουση, είναι μια αισθητή διαμάχη μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων γύρω από 

θεωρούμενες ασυμβίβαστες διαφορές, πάνω σε πεποιθήσεις, αξίες και στόχους ή γύρω 

από διαφορές στις επιθυμίες για εκτίμηση, έλεγχο και σύνδεση». 

Συνεπώς, στη σύγκρουση έχουμε μια διαμάχη αντίθετων δυνάμεων. Δύο αντιτιθέμενες 

πλευρές έχουν αντίθετες θέσεις, απόψεις και ανάγκες.  Σύγκρουση δεν υφίσταται αν 
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δεν υπάρχει σχέση δύο ή περισσοτέρων ατόμων που αλληλεξαρτώνται. Οι άνθρωποι 

μέσα σε μία ομάδα δε λειτουργούν ο ένας ανεξάρτητα από τον άλλον και οι ενέργειες 

του ενός επηρεάζουν τους υπόλοιπους. 

Στο πρώτο κεφάλαιο μιλήσαμε για το ρόλο του δασκάλου και την ιδεαλιστική του θέση 

στην εκπαίδευση. Στη σύγχρονη κοινωνία η εικόνα του δασκάλου μεταβάλλεται και ο 

εκπαιδευτικός και το έργο του είναι έκφραση της κοινωνικής θέλησης, όπως 

διαμορφώνεται κάτω από τις κοινωνικές επιρροές. Σύμφωνα με τον Πουλαντζά,17 «ο 

δάσκαλος, ανεξάρτητα από την προέλευση ή τους στόχους του πρέπει να δρα με τέτοιο 

τρόπο, ώστε το σύστημα να λειτουργεί  για να αναπαράγει και να νομιμοποιεί τις 

κοινωνικές παραγωγικές σχέσεις». Οι προσδοκίες ως προς το ρόλο του δασκάλου, ο 

οποίος διαμορφώνεται μέσα από τη δυναμική της αλληλεπίδρασης των κοινωνικών 

ομάδων (Πυργιωτάκης, 2000), συνεπάγονται πολλές δυσκολίες και οδηγούν σε ρίξεις 

με τον ιδανικό κοινωνικό ρόλο του εκπαιδευτικού. 

Εκτός από τον παιδαγωγικό τους ρόλο οι εκπαιδευτικοί ασκούν και εκείνον του 

δημοσίου υπαλλήλου. Κι εδώ οι προσδοκίες που υπάρχουν ως προς τον παιδαγωγικό 

ρόλο μπορούν να έρθουν σε σύγκρουση με τις προσδοκίες ή τις απαιτήσεις του 

δημοσιοϋπαλληλικού ρόλου του. Στα αναλυτικά προγράμματα αναφέρονται τα 

μαθήματα που διδάσκονται, η έκταση της ύλη, ο χρόνος διεκπεραίωσης των 

μαθημάτων. Ορίζονται ακόμη: το ωρολόγιο πρόγραμμα, η έναρξη και η λήξη των 

μαθημάτων, οι διακοπές, οι αργίες κ.ά. Όλα αυτά διαμορφώνουν το 

δημοσιοϋπαλληλικό ρόλο του εκπαιδευτικού και τις νέες προσδοκίες ως προς αυτόν 

τον ρόλο, ο οποίος ελέγχεται από τη σχολική διοίκηση, τον προϊστάμενο διεύθυνσης 

και τον συντονιστή εκπαίδευσης. Το πλέγμα των ρόλων είναι πολύπλοκο, διότι το 

σχολείο ως γραφειοκρατικός οργανισμός διασυνδέεται με όλα τα επιμέρους συστήματα 

της κοινωνίας (Μασσιάλας, 1984).  

Να αναφερθούμε και στο ρόλο των γονέων στο κοινωνικό σύστημα του σχολείου, διότι 

ως αυτόνομος παράγοντας επιδρούν οι γονείς στις κοινωνικές σχέσεις του σχολείου 

μέσα και έξω από αυτό. Ειδικά τα τελευταία χρόνια ο ρόλος τους ενισχύθηκε 

σημαντικά εξαιτίας των νέων αντιλήψεων της σχολικής πολιτικής αναφορικά με τον 

 

17 Poulantzas, Ν. The Problem of the Capitalist State στο R. Blackrurn (επιμ).  Ideology in Social 

Science, 1972. 



52 

 

κοινωνικό ρόλο των γονέων και τη θεσμική κατοχύρωση της συνεργατικής 

συμπλήρωσης σε δράσεις, σχολικές εκδηλώσεις ακόμη και στη σχολική εργασία. 

Συνακόλουθα,  η κοινωνική θέση των γονέων έλαβε σημαντικό ρόλο ταυτόχρονα μέσα 

και έξω από το σχολείο και τη σχολική τάξη.  

Οι γονείς βλέπουνε το σχολείο με διαφορετικό μάτι από ότι το έβλεπαν στο παρελθόν. 

Το σχολείο έχει αποκτήσει γι’ αυτούς κεντρική σημασία από τη στιγμή που το ίδιο 

λειτούργησε ως βασικό ίδρυμα διάνοιξης ευκαιριών για την επιτυχημένη 

επαγγελματική και κοινωνική πορεία του ανθρώπου.  

Οι γονείς θεωρούν πως η εκπαίδευση των παιδιών τους είναι ένα θέμα που αφορά 

αποκλειστικά το σχολείο. Θα λέγαμε πως το σχολείο εισέβαλε στην οικογένεια ως 

εκπαιδευτικός συνεργάτης σε αμφίδρομη σχέση προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη  δίνει 

στο σχολείο το ρόλο του εκπαιδευτή και αφαιρεί συνεχώς από τους γονείς τη 

δυνατότητα να εκπαιδεύσουν οι ίδιοι τα παιδιά τους  και η δεύτερη είναι η κατεύθυνση 

που κινούνται οι γονείς προς το σχολείο ως παράγοντες εκπαίδευσης, εφόσον το 

σχολείο τους αναθέτει ρόλους και λειτουργίες σε εκπαιδευτικές δράσεις και 

εκδηλώσεις θεωρώντας τες πολύτιμες για την ολοκλήρωση των στόχων του. 

Κατ' ακολουθίαν ο εκπαιδευτικός μπαίνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην 

οικογενειακή ζωή και όπως αναφέραμε πιο πάνω με πολλαπλούς ρόλους. Αναφορικά 

με το δημοσιοϋπαλληλικό του ρόλο ο εκπαιδευτικός είναι για τους γονείς κριτής. Είναι 

αυτός που θα αξιολογήσει τα γραπτά διαγωνίσματα, και θα βάλει βαθμό στους 

Ελέγχους Προόδου. Οι βαθμοί αυτοί θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία του παιδιού 

τους στο σχολικό σύστημα και μετέπειτα στο κοινωνικό τους στάτους. Ο χαρακτήρας 

αυτός του εκπαιδευτικού κάνει τους γονείς να τον βλέπουν ως λειτουργό του Δημοσίου 

και επέρχεται έτσι μία απόσταση μεταξύ γονέων – εκπαιδευτικών, εφόσον βλέπουν 

πως το μέλλον των παιδιών τους κρίνεται από τον εκπαιδευτικό σε μεγάλο βαθμό. Η 

διάθεση αυτή των γονέων εκλαμβάνεται από τους εκπαιδευτικούς με αρνητικό 

πρόσημο και χωρίς καμία λογική. 

Ο κλάδος των δασκάλων θεωρεί το κρατικό αίτημα να αξιολογούν τους μαθητές τους 

όχι και τόσο ευχάριστο, αντιθέτως μάλιστα είναι για αυτούς μία διαδικασία ιδιαίτερη 

πιεστική και επιβαρυντική στο παιδαγωγικό τους έργο. Ως παιδαγωγοί διαπιστώνουν 

ότι κάθε αρνητική αξιολόγηση έρχεται σε  αντίθεση με την παιδαγωγική τους αποστολή 

και με το λειτούργημα που επιτελούν. Εδώ βρίσκεται το κομβικό σημείο όπου ξεκινούν 
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οι βασικές αντιθέσεις μεταξύ δασκάλων και γονέων, διότι καθώς μεταφέρθηκε στο 

σχολείο και στον εκπαιδευτικό η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης και συμπεριφοράς 

του παιδιού που προδιαγράφει την κοινωνική λειτουργία επιλογής τους, αυτομάτως 

αυτό λειτούργησε στο τομέα της συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών ανασταλτικά. 

Το όραμα των περισσοτέρων Ελλήνων από τη στιγμή που θα εγγράψουν το παιδί τους 

στο Νηπιαγωγείο είναι να το δουν μια μέρα στο Πανεπιστήμιο. Συνεπώς, ο δάσκαλος 

βρίσκεται στο «εποπτικό» μάτι του γονέα. Δηλαδή, οι γονείς ζητούν πληροφορίες για 

την επιστημονική κατάρτισή και παιδαγωγική του ποιότητα.  Ζητούν πληροφορίες από 

άλλους γονείς πως είναι ο δικός τους δάσκαλος, δηλαδή, αν βάζει εργασίες στο σπίτι, 

αν δίνει φυλλάδιο εργασιών στο σπίτι, αν χρησιμοποιεί νέους μεθόδους διδασκαλίας 

όπως τις Νέες Τεχνολογίες. Στα πλαίσια όλων αυτών των αναζητήσεων και 

ενδιαφέροντος τους προσπαθούν να έρθουν όλο πιο κοντά στον εκπαιδευτικό σε 

πνεύμα συνεργασίας. Αν ο δάσκαλος ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, όπως τις 

περιγράψαμε πιο πάνω, τότε εναρμονίζονται οι γονείς με όλη την προσπάθεια του 

δασκάλου. Σε περίπτωση όμως που ο ίδιος νιώθει να «απειλείται» απ’ όλη αυτήν την 

επίβλεψη και κλείνει το δίαυλο επικοινωνίας προχωρώντας στο εκπαιδευτικό του έργο, 

όπως ο ίδιος κρίνει σωστά, αρχίζουν τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες στο πρόσωπο 

του (Κωνσταντινίδης, 1997).   

Πολλοί θεωρούν πως η σύγκρουση είναι κάτι το αρνητικό όταν εκδηλώνεται σε 

επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο. Παρόλο αυτά μία αντιπαράθεση μπορεί να 

αποτελέσει και πηγή δημιουργικότητας. Επίσης οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες σε 

ομάδες και οργανισμούς τη στιγμή που τα μέλη τους βρίσκονται σε μία σχέση 

αλληλεξάρτησης και οι απόψεις δε συγκλίνουν πάντα (Τριαντάρη, 2018). 

Όταν η σύγκρουση λειτουργεί αρνητικά, που σημαίνει ότι γίνεται στοιχείο έντασης και 

διάλυσης έχει άσχημες επιπτώσεις για τα μέλη που εμπλέκονται σε αυτήν. Οι δυσμενείς 

επιπτώσεις αγγίζουν το ρόλο το ατόμου, αλλά και τον οργανισμό στον οποίο ανήκει το 

άτομο. Συγκεκριμένα το άτομα εμφανίζει μειωμένο ενδιαφέρον για το ρόλο που 

επιτελεί και συναισθηματικά εκφράζει δυσαρέσκεια και ελάχιστο ενδιαφέρον σε αυτό 

που κάνει ή εκτελεί τυπικά και μηχανικά τον ρόλο του. Αυτό έχει ως συνέπεια η 

απόδοσή του να είναι σε χαμηλά επίπεδα και να αυξάνεται το άγχος του από την 

ανασφάλεια που βιώνει.  
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Μια αδιάλυτη σύγκρουση επηρεάζει κατά τον ίδιο τρόπο και έναν εκπαιδευτικό. 

Δηλαδή μπορεί από τη μια να τον οδηγήσει σε μία πορεία δημιουργική, υιοθετώντας 

μία μαχητική στάση χωρίς να εγκαταλείπει. Θέτει στόχο την αλλαγή και την βελτίωση 

των συνθηκών της σχολικής ζωής. Από την άλλη η σύγκρουση μπορεί να γίνει η 

αφορμή να παρέχει μειωμένο εκπαιδευτικό έργο. Μάλιστα πολλές φορές η στάση του 

γίνεται κυνική προς την εργασία, το σχολικό σύστημα και τις ιδέες και τα ιδανικά της 

εκπαίδευσης. 

Έχουν γίνει πολλές αναλύσεις ερευνών σχετικών με τα αίτια συγκρούσεων στο ρόλο 

του εκπαιδευτικού που έχουν θεωρητικό χαρακτήρα. Κατά τον Hoyle, 18 τρεις είναι οι 

βασικές συγκρούσεις στον εκπαιδευτικό ρόλο: 

1. Η σύγκρουση που προκαλείται από τις συγκρουόμενες προσδοκίες διαφόρων 

ομάδων για τον ίδιο ρόλο. Παραδείγματος χάρη ο διευθυντής, οι συνάδελφοι 

και οι γονείς έχουν προσδοκίες, οι οποίες συγκρούονται σχετικά με το ποιος 

πρέπει να είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού. 

2. Η σύγκρουση που προκαλείται από τις συγκρουόμενες προσδοκίες από τον 

διττό ρόλο του εκπαιδευτικού. Δηλαδή ως εκπαιδευτικός, αλλά και ως μέλος 

κάποιου Σωματείου. 

3. Η σύγκρουση που προκύπτει όταν οι προσδοκίες για ένα άτομο, το οποίο 

κατέχει έναν ιδιαίτερο ρόλο όπως του εκπαιδευτικού, δε συμβιβάζονται με τις 

προσωπικές ανάγκες. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη του Wilson,19 η οποία βασίστηκε σε 

εμπειρική εφαρμογή και των θέσεων του Wilson πάνω στην Ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Το θέμα της μελέτης του ήταν, η σύγκρουση ρόλων στο έργο του 

εκπαιδευτικού. Ο ερευνητής υποστηρίζει πως ο δάσκαλος εξαιτίας του ρόλου του να 

εμπλέκεται με άλλους ανθρώπους αναπόφευκτα θα έρθει σε σύγκρουση. Κατά τον 

Wilson οι συγκρούσεις και ανασφάλειες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 

18 Hoyle E. The role of the teacher. σ. 39 

19 Wilson, B.R. The teacher’s role: a sociological analysis, Brit. Journ. Sociol, XIII (1), 1962:15-32. 
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1η. Ο διάχυτος ρόλος του εκπαιδευτικού: δεν υπάρχει σαφής οριοθέτηση στο 

εκπαιδευτικό έργο. Αυτό θέτει συχνά στον εκπαιδευτικό ερωτήματα ως που μπορεί 

να επεκταθεί το έργο του. 

2η. Το πλέγμα του εκπαιδευτικού ρόλου: ο διευθυντής, ο συντονιστής εκπαίδευσης, 

οι συνάδελφοι, οι γονείς, η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελούν ένα πλέγμα, το οποίο 

εξασκεί πίεση στον εκπαιδευτικό. Αυτό συμβαίνει, διότι ο καθένας έχει τις δικές 

του προσδοκίες και τις δικές του ιδέες για το τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός.   

3η. Τα χαρακτηριστικά των σχολείων ως θεσμός: στο σχολείο ως θεσμός ασκούνται 

πολλές πολιτικές πιέσεις. Οι εκπαιδευτικοί συγκριτικά με τους άλλους κλάδους 

όπως αυτών των ιατρών και των δικηγόρων, είναι τα άτομα που δέχονται την 

περισσότερη δημόσια πίεση, διότι ο ρόλος τους εκτελείται και ελέγχεται δημόσια. 

4η. Τον προσανατολισμό της καριέρας του εκπαιδευτικού και κατά πόσο 

δεσμεύεται με τον ρόλο του. Μία ιδιαίτερη κατηγορία σύγκρουσης, εφόσον 

στηρίζεται στους αποδεκτούς πολιτιστικούς σκοπούς της σύγχρονης αστικής 

κοινωνίας, οι οποίοι είναι: α. η επιτυχία και β. η κοινωνική κινητικότητα. Όπως 

ωθούνται οι άνθρωποι από το καλοδομημένα συστήματα προς αυτούς τους 

σκοπούς έτσι και οι εκπαιδευτικοί, και ιδιαίτερα ο νέος,  βάσει τις ευρύτερα 

κοινωνικές αξίες κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, αντί να 

καλλιεργήσει τις σχέσεις του με τους μαθητές και τους γονείς και να δεσμευτεί σε 

ένα σχολείο, μετακινείται σε πιο ευχάριστα σχολεία με καλύτερο περιβάλλον. Με 

άλλα λόγια σε σχολεία με λιγότερα προβλήματα από πλευράς μαθησιακών 

δυσκολιών, πειθαρχίας και προόδου. Βρισκόμενος σε μία μετακίνηση αναζητά την 

επιτυχία παρά την καλή εκτέλεση του δικού έργου και ρόλου. 

5η. Οι συγκρούσεις αξιών: ο εκπαιδευτικός όπως ήδη επισημάναμε βρίσκεται 

ανάμεσα σ’ ένα κόσμο πραγματικό και ιδεατό. Από τη μια πλευρά πρέπει να είναι 

αντιπρόσωπος αξιών και αρετών μέσα και έξω από το σχολείο, από την άλλη 

ακούγεται ο ίδιος ως μία φωνή από το παρελθόν, διότι αυτές οι αξίες και οι αρετές 

που ο ίδιος αντιπροσωπεύει είτε τις πιστεύει είτε όχι, έρχονται σε σύγκρουση με τις 

αξίες της νεολαίας. Οι νέες αξίες που υιοθετεί η νεολαία από τη τηλεόραση και 

όλων γενικών των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν είναι πια εκείνες του 

εκπαιδευτικού. 
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6η. Τον περιθωριακό ρόλο του εκπαιδευτικού: κυρίως αφορά ορισμένες ειδικότητες 

εκπαιδευτικών, που το αντικείμενο διδασκαλίας τους θεωρείται χωρίς ιδιαίτερη 

αξία για τις πραγματικές λειτουργίες του σχολείου. Είναι φυσικό και επόμενο πως 

η συνειδητοποίηση αυτή από την πλευρά του εκπαιδευτικού που περιθωριοποιείται  

θα οδηγήσει σε σύγκρουση με τον κάτοχο του ρόλο που έχει τη σπουδαιότητα στις 

λειτουργίες του σχολείου (γονέα, εκπαιδευτικός, διευθυντής), (Μουχάγιερ, 1985). 

4.1.1. Περί συγκρούσεων, απόψεις 

Ο Robbins (1998) επισημαίνει τις παρακάτω απόψεις σύμφωνα με τη θεωρία των 

συγκρούσεων: 

1. Η παραδοσιακή άποψη. Σε αυτήν την περίπτωση κάθε σύγκρουση είναι 

αρνητική, ανεπιθύμητη και επιβλαβής. Είναι αποτέλεσμα κακής διαχείρισης, 

φτωχής επικοινωνίας και δυσπιστίας. Ο κάθε οργανισμός θα λειτουργήσει 

καλύτερα, αν ο Διευθυντής μπορέσει να βρει τις αιτίες που προκάλεσαν τη 

σύγκρουση και τις καταστείλει. 

2. Η θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων λέει πως, κάθε σύγκρουση είναι φυσική 

και απαραίτητη στις ομάδες και στους οργανισμούς και θα πρέπει να μάθουμε 

να ζούμε και με συγκρούσεις, διότι δρουν λειτουργικά. 

3. Η άποψη ότι η σύγκρουση είναι το μέσο εισαγωγής αλλαγών, αλλά και μέσο 

καθιέρωσης νέων δομών και συνθηκών για αλλαγή. Επιπλέον οι ηγέτες είναι 

αυτοί που πρέπει να διατηρούν ένα μικρό ποσοστό συγκρούσεων ώστε να 

συντηρούν δημιουργικό πνεύμα και εγρήγορση στην αλλαγή. 

Σημαντικό είναι να κατανοήσουμε το περιεχόμενο και τα αίτια μιας σύγκρουσης για 

να μπορέσει να εξελιχτεί σε λειτουργική για τον οργανισμό. Επίσης η επίλυση της 

μπορεί να συντελέσει στην εξασθένιση μιας χρόνιας και σοβαρής διαμάχης πριν πάρει 

σοβαρές εκτάσεις και όπως υποστηρίζει και ο Ματσαγγούρας (Ματσαγγούρας, 1999) 

χωρίς διαφωνίες οι ομάδες οδηγούνται συχνά σε επιφανειακές θεωρήσεις και σε μη 

αποτελεσματικές πρακτικές. 
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Ο Pawlak20 εντοπίζει στη σύγκρουση δύο μέλη που τα αποκαλεί παράγοντες, που 

μπορεί να είναι άτομα, εταιρείες, κράτη, πολιτικά κόμματα και άλλοι, που φιλονικούν 

για ένα ζήτημα. 

Οι Katz & Kahn21 θεωρούν την σύγκρουση μία αλληλεπίδραση συγκεκριμένου τύπου. 

Είναι μία προσπάθεια παρεμπόδισης, καθώς και πράξεις περιορισμού και 

προκατάληψης. Ενδέχεται αντίσταση ή ανταπόδοση στις προσπάθειες αυτές. 

Τέλος, σύμφωνα με τους March & Simon22 σύγκρουση μπορεί να είναι η συνέπεια της 

έλλειψης δύναμης να λάβουμε μία απόφαση, διότι δε μπορεί να γίνει αποδεκτή η λύση 

που προτείνουμε ή επειδή τα άτομα που εμπλέκονται κάνουν διαφορετικές επιλογές. Η 

Ρουμπάνη από τη δική της πλευρά υποστηρίζει πως σύγκρουση είναι μία ανοιχτή ή 

κρυφή αντιπαράθεση που η αντιμετώπισή της είναι μη αποτελεσματική. 

4.1.2. Φάσεις σύγκρουσης σε έναν οργανισμό 

Όπως αναφέρει ο Pondy, 23 (1967) η σύγκρουση περνάει από 5 φάσεις και είναι η εξής: 

1. Η σιωπηρή σύγκρουση: η σύγκρουση απορρέει από τη σχέση αλληλεξάρτησης 

των μερών, των οποίων οι στόχοι δε συμβαδίζουν. 

2. Η αντιληπτή σύγκρουση: εδώ ένα ή περισσότερα μέλη αντιλαμβάνονται πως η 

κατάσταση στην οποία έχουν επέλθει είναι σχέση αλληλεξάρτησης και τη 

διακρίνει η ασυμβατότητα. 

3. Η αισθητή σύγκρουση: στη φάση αυτή τα μέλη μια σύγκρουσης 

προσωποποιούν την αντιληπτή σύγκρουση. Αναπτύσσεται ενδιαφέρον για την 

εύρεση μιας λύσης και προβαίνουν σε στρατηγικές διαχείρισης της. 

4. Η έκδηλη σύγκρουση: στην επικοινωνία των μελών η σύγκρουση εκδηλώνεται 

πια και περνάει από περιόδους όξυνσης και ύφεσης κατά τη διάρκεια 

στρατηγικών αντιμετώπισής της. 

5. Μετά τη σύγκρουση: σύμφωνα με τον Αντωνάκη (2012) η σύγκρουση αφήνει 

βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες συνέπειες στα άτομα, στις σχέσεις τους και 

στον οργανισμό. 

 

20 Τριαντάρη Σ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ,2018: 17-18 

21 ο.π. 

22 ο.π.  

23 ο.π., σ. 23-24 
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4.2. Μορφές συγκρούσεων 

4.2.1. Ενδοσχολικές συγκρούσεις 

Μια σύγκρουση σε ευρύτερο φάσμα μπορεί να είναι ενδοπροσωπική και 

διαπροσωπική. Όταν μιλάμε για ενδοπροσωπική σύγκρουση αναφερόμαστε σε αυτήν 

που ένα άτομο πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε λύσεις αντιφατικές, αλλά υποχρεωτικές 

και έρχεται αντιμέτωπος με προσδοκίες, οι οποίες απαιτούν συμπεριφορές αμοιβαία 

αντικρουόμενες και ανταγωνιστικές. Η ενδοπροσωπική σύγκρουση είναι επικίνδυνη 

για τη δομή της προσωπικότητας του ατόμου και δεν πρέπει να επιδιώκεται σκόπιμα, 

διότι για να επιλυθεί η σύγκρουση αυτή χρειάζονται θεραπευτές, ψυχολόγοι, 

σύμβουλοι, ψυχίατροι. Οι συγκρούσεις αυτές προκαλούνται από ερωτήματα που 

αφορούν το νόημα της ζωής, την ταυτότητα, το βίωμα του θανάτου ενός αγαπημένου 

προσώπου κ.ά. (Τριαντάρη, 2018).  

Η διαπροσωπική σύγκρουση προέρχεται από τις διαφωνίες και τις διαφορές ανάμεσα 

σε δύο ή περισσότερα άτομα. Όταν συγκρούονται άτομα μέσα στην οικογένεια, το 

σχολείο, την εργασία κ.λπ. και επηρεάζουν τη δομή αυτών, τότε μιλάμε για 

διαπροσωπική σύγκρουση. 

Σε κάθε σχολείο ζουν και συναναστρέφονται άτομα διαφορετικού φύλου, διαφορετικής 

ηλικίας, διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών στρωμάτων με διαφορετικά 

ενδιαφέροντα και διαφορετικούς χαρακτήρες, όπως οι μαθητές, οι γονείς, οι 

εκπαιδευτικοί, ο/η Διευθυντής/ντρια, οι παράγοντες τοπικής κοινωνίας (Φασουλής, 

2006). Καθημερινώς έρχονται αντιμέτωποι με θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, 

τη συνεργασία με την Α/θμια εκπαίδευση, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, 

τη συνεργασία με τους γονείς, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των ιδίων των 

εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης του σχολείου με αυτούς. 

Κάθε θέμα ανήκει στη δική του κατηγορία και θέλει ιδιαίτερο χειρισμό. Κατά τη λήψη 

αποφάσεων για τη διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν δημιουργούνται πολλές 

φορές εντάσεις και διαπροσωπικές συγκρούσεις, αυτές μπορεί να εκδηλωθούν άλλοτε 

με παθητική αντίσταση και άλλοτε με επιθετικότητα. Έρευνες σχετικά με το θέμα αυτό 

των συγκρούσεων αναφέρουν πως οι συνήθεις συγκρούσεις στα σχολεία είναι 

γνωστικές, αφορούν το καθήκον και λιγότερο συναισθηματικές. 
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Ο Σαΐτης (2002) ταξινομεί τις ενδοσχολικές συγκρούσεις από την πλευρά των ατόμων 

που εμπλέκονται σε αυτή στις εξής κατηγορίες: 

➢ Διαπροσωπικές. Αφορούν συγκρούσεις μεταξύ ατόμων της ίδιας ομάδας: 

μαθητής – μαθητής ή εκπαιδευτικός – εκπαιδευτικός ή ανάμεσα στο διευθυντή 

και έναν εκπαιδευτικό. 

➢ Ομαδικές. Αφορούν συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων υπο- ομάδων του σχολείου, 

όπως ομάδα: εκπαιδευτικών – εκπαιδευτικών, ή εκπαιδευτικών – γονέων, ή 

εκπαιδευτικών – μαθητών. 

➢ Μεταξύ ατόμων και ομάδων. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για συγκρούσεις 

που αφορούν: διευθυντή – σύλλογο διδασκόντων, διευθυντή – σύλλογο γονέων 

και κηδεμόνων ή εκπαιδευτικό – σύλλογο διδασκόντων, ή εκπαιδευτικό – 

μαθητές, ή εκπαιδευτικό – σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. 

➢ Σχολικής κοινότητας. Οι συγκρούσεις εδώ είναι ανάμεσα στο σχολείο 

(Διευθυντή, Σύλλογο Διδασκόντων, Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων) και τους 

τοπικούς φορείς.  

➢ Ενδοπροσωπικές συγκρούσεις μαθητή. Έχουμε αναφέρει παραπάνω, πως η 

ενδοπροσωπική σύγκρουση είναι σύγκρουση που βιώνει το άτομο με τον ίδιο 

του τον εαυτό. Μία τέτοια σύγκρουση βιώνουν οι μαθητές που το οικογενειακό 

του περιβάλλον τους δίδαξε αρχές και αξίες διαφορετικές από αυτές που 

καλείται να υιοθετήσει στο σχολείο. Εδώ ο μαθητής βρίσκεται μπροστά από 

μία απόφαση να επιλέξει ή να υιοθετήσει διπλά κριτήρια. Αυτό έχει ως 

συνέπεια να συμπεριφέρεται διαφορετικά στο σχολείο και διαφορετικά στο 

σπίτι. Αυτομάτως μία τέτοια συμπεριφορά του δημιουργεί κρίση ταυτότητας 

και σύγκρουση με τον εαυτό του. Διότι, αν δεχθεί το σχολείο και απορρίψει το 

σπίτι θα δυσκολέψει την πορεία του στο σπίτι και το αντίστροφο.  

➢ Ενδοπροσωπικές συγκρούσεις εκπαιδευτικών. Όπως ήδη αναφέραμε σύμφωνα 

με τον Μουχάγιερ (1985) από τον περιθωριακό ρόλο του εκπαιδευτικού 

προκαλείται σύγκρουση. Η έρευνα του βασίζεται στην εμπειρική εφαρμογή του 

Wilson πάνω στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και αναφέρει ότι ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα είναι πολύμορφος: σύμβουλος, 

δάσκαλος, επικεφαλής εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, εκπρόσωπος του 
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σχολείου. Όλοι αυτοί οι ρόλοι τον οδηγούν σε ανασφάλειες και συγκρούσεις  

που χωρίζονται επίσης σε κατηγορίες.24  

Το σχολείο λοιπόν αποτελεί εύφορο έδαφος για συγκρούσεις. Τόσο οι μαθητές όσο και 

οι εκπαιδευτικοί/ ενήλικες που εργάζονται ή συνεργάζονται με το σχολείο έχουν στο 

συναισθηματικό τους κόσμο συσσωρευμένες εμπειρίες και βιώματα με θετικό ή 

αρνητικό πρόσημο που η σύγκρουση κάποιες φορές είναι αναπόφευκτη. Η επίλυση των 

συγκρούσεων είναι μία επιτακτική ανάγκη για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων 

και λειτουργία του σχολείου. Οι επικρατέστεροι τρόπου που χρησιμοποιούν οι 

διευθυντές των οργανισμών για τη αντιμετώπιση τους είναι: α. η αποφυγή, β. η 

εξομάλυνση ή παραχώρηση, γ. ο συμβιβασμός, δ. η χρήση εξουσίας και ε. η 

συνεργασία (Γιαννουλέας, 1998). Πιο αναλυτικά: 

1. Ο τρόπος της αποφυγής. Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει κάποιος τη 

σύγκρουση με την υποχώρηση. Απομονώνεται και προσπαθεί να υποβαθμίσει 

τη διαφορά είτε γιατί δεν έχει υψηλό προσωπικό ενδιαφέρον, καθώς και χαμηλό 

ενδιαφέρον για τα συμφέροντα των άλλων.25 

2. Ο τρόπος της εξομάλυνσης. Με τον τρόπο αυτό η σύγκρουση σταδιακά 

μειώνεται, καθώς το άτομο που διευθύνει τις συγκρούσεις προσπαθεί να 

υποβαθμίσεις τις διαφορές, τονίζοντας τα κοινά συμφέροντα των 

αντιμαχόμενων μερών και δίνει έμφαση στις αρμονικές και ειρηνικές σχέσεις 

μέσα στον οργανισμό. 

3. Ο συμβιβαστικός τρόπος. Ο τρόπος αυτός είναι μία στρατηγική του μάνατζμεντ 

για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων. Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι 

να ικανοποιηθεί τουλάχιστον ένα μέρος των θέσεων της κάθε πλευράς. Είναι 

φανερό ότι καμία από τις αντίθετες ομάδες δε θα ικανοποιηθεί απόλυτα και 

αυτό είναι ένα από τα αρνητικά σημεία της μεθόδου. Σε αυτήν την περίπτωση 

πολλές φορές το ζήτημα που προκαλεί τη σύγκρουση διευθετείται μέσω της 

διαιτησίας ή της διαμεσολάβησης. 

 

24 Βλ. σ. 42-43 

25 Ο Παπαστάμου (1989) υποστηρίζει πως η συστηματική αποφυγή κάθε ρήξης αποδυναμώνει τη λήψη 

αποφάσεων.  
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4. Ο πιεστικός τρόπος ή αλλιώς η χρήση της εξουσίας. Η επιβολή της εξουσίας 

(dominance) είναι η μέθοδος επίλυσης της σύγκρουσης όπου διατηρείται το 

ανταγωνιστικό κλίμα μέχρι να επιβληθεί η επικράτηση του ισχυρότερου. Ο 

τρόπος αυτός είναι βίος και χρησιμοποιείται εξαναγκασμός και υπέρμετρη 

πίεση.  

5. Ο συνεργατικός τρόπος. Χαρακτηρίζεται από το στυλ ηγεσίας. Αν επικρατεί το 

δημοκρατικό στυλ διοίκησης, τότε ο ηγέτης προτιμά το δρόμο της συνεργασίας 

για να επιλύσει οποιαδήποτε διαφωνία. 

Στο περιβάλλον του σχολείου ο επικρατέστερος τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων 

είναι ο συνεργατικός τρόπος.  

4.3. Συγκρούσεις γονέων με την ηγεσία του σχολείου 

Η διοίκηση αποτελεί νευραλγικό κομμάτι για όλους τους οργανισμούς και αναφέρεται 

στον κατάλληλο συνδυασμό των ανθρώπινων και υλικών πόρων για την επίτευξη των 

σκοπών του οργανισμού.  

Το σχολείο είναι ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα με εισροές και εκροές από και προς 

την κοινωνία. Στις τοπικές κοινωνίες αποτελεί και σημείο αναφοράς.  

Τα τελευταία χρόνια επιδιώκεται σύνδεση σχολείου με την κοινωνία, ένα σχολείο 

δηλαδή ανοικτό προς την κοινωνία. Το άνοιγμα αυτό εμπεριέχει ανατροφοδότηση 

γνώσεων και στοιχείων επικοινωνίας, επίδρασης και εμπλοκής για το αμοιβαίο όφελος. 

Η παρουσία των γονέων, ως οι πιο άμεσα ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι λόγω και 

του γονικού δικαιώματος αναφορικά με τα παιδιά τους, καλείται και από την πολιτεία. 

Στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο καθορίζεται η παρουσία των γονέων στο σχολείο και η 

λειτουργία του φορέα των γονέων, όμως αφήνει σημεία ασαφή για το ρόλο τους με 

συνέπεια να υπάρχει μία διάχυτη απόσταση επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ 

γονέων (συλλόγου γονέων) και εκπαιδευτικών και της διοίκησης του σχολείου. Οι 

εκπαιδευτικοί νιώθουν την παρουσία των γονέων διεισδυτική και ελεγκτική στο έργο 

τους. Συνεπώς, ο ρόλος του Διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι σημαντικός στην 

εξέλιξη αυτών των σχέσεων που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την αποτελεσματική 

λειτουργία της σχολική μονάδας ως οργανισμός. 
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Στο διοικητικό έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων υπάρχουν κάποιες 

βασικές αρχές, που καθοδηγούν το έργο τους. Αυτές είναι: 

− Η δημοκρατική αρχή διοίκησης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή ο δάσκαλος – 

ηγέτης πρέπει να σέβεται την αξιοπρέπεια των υφιστάμενων του. Δεν πρέπει να 

απόλυτος, αλλά δημοκρατικός και να τους συμβουλεύεται. Να έχει ευλυγισία, 

διαλλακτικότητα και ενσυναίσθηση για τα προβλήματά τους. Δεν θα εκ φεύγει 

από το σκοπό του σχολείου και τα πλαίσια του νόμου, αλλά η πολιτική του θα 

είναι δημοκρατική. Παρόλο αυτά ο Διευθυντής του σχολείου πρέπει να διατηρεί 

για τον εαυτό του το δικαίωμα της λήψης αποφάσεων, διότι λόγω της θέσης του 

η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν. 

− Η αρχή της δικαιοσύνης. Βάσει της αρχής αυτής ο Διευθυντής πρέπει να είναι 

ουδέτερος και αμερόληπτος απέναντι στους υφιστάμενους του. Ξεκινώντας από 

τη δίκαια κατανομή της εργασίας περιορίζει τις πιθανές συγκρούσεις μεταξύ 

των συναδέλφων του Συλλόγου Διδασκόντων. 

− Η αρχή της προσαρμοστικότητας στα περιβαλλοντικά δεδομένα.  O Διευθυντής 

οφείλει σύμφωνα με την αρχή αυτή να συνεργάζεται και να ενεργεί ανάλογα με 

τις περιστάσεις, συνθήκες και άτομα του περιβάλλοντός του χωρίς προστριβές 

και συγκρούσεις σε όφελος της λειτουργικής απόδοσης του σχολείου. Για να το 

πετύχει αυτό πρέπει διαθέτει προσαρμογή στα περιβαλλοντικά δεδομένα. 

− Η αρχή του συνεργάζεσθαι. Χωρίς τη συνεργασία των μελών μιας ομάδας δεν 

υπάρχει πρόοδος και επιτυχία. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι 

υποχρεωμένος να γνωρίζει καλά το Σύλλογο Διδασκόντων, να είναι δηλαδή 

γνώστης της ψυχολογίας των υφισταμένων του. Κατά αυτόν τον τρόπο θα 

προλαμβάνει δυσάρεστες καταστάσεις που κατά επέκταση θα οδηγούν σε 

συγκρούσεις.   

− Η αρχή της ορθολογικής λήψης αποφάσεων που κατά τον R. Gregg26 βρίσκεται 

στο επίκεντρο της διοικητικής λειτουργίας. Ο Διευθυντής της σχολικής 

μονάδας πρέπει να μελετά σφαιρικά όλο το πρόβλημα πριν πάρει μία απόφαση. 

 

26 Gregg, R. The Administrative Process , In R. Campelle and R. Gregg Eds, Administrative behavior 

in education, 1957: 275. 
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Η διαδικασία της λήψης μίας απόφασης είναι σημαντική λειτουργία για κάθε 

οργανισμό. Δεν αρκεί η απόφαση να είναι αποτέλεσμα δημοκρατικής 

διαδικασίας, παραδείγματος χάρη να είναι δίκαιη για τους διδάσκοντες, αλλά 

και να συμβάλλει στην πραγματοποίηση των σκοπών του σχολείου (Σαΐτης, 

1992). 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτέλεσμα της Κούρου (Κούρου, 2017) οι περισσότεροι 

Διευθυντές θεωρούν ότι η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων δυσχέραινε τις 

σχέσεις των γονέων με το σχολείο, διότι πολλά οικογενειακά προβλήματα οφείλονται 

στην οικονομική κρίση και μεταφέρονται στο σχολείο. Επίσης δηλώνουν πως οι γονείς 

δεν έχουν εμπιστοσύνη στο έργο των εκπαιδευτικών και στο έργο του σχολείου. 

Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις περιγράφουν τους γονείς ως άτομα προβληματικά, 

χαμηλής μόρφωσης, υπερπροστατευτικά και ενδοοικογενειακά ή άλλα προσωπικά 

προβλήματα. Όλοι οι Διευθυντές επιλέγουν να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις με τη 

στρατηγική του διαλόγου με τους γονείς. Κανένα θέμα τους δε λύνεται μέσω της 

διαμεσολαβητικής στρατηγικής και όταν έρχονται σε αδιέξοδο καταφεύγουν σε κάποια 

υπερκείμενη αρχή και κυρίως στους συντονιστές εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι από 

τους Διευθυντές στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης με τους γονείς δεν 

εμπλέκουν το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων αλλά το Σύλλογο Διδασκόντων. Τέλος 

στηρίζονται περισσότερο στην εμπειρία τους παρά στην πρόσβαση εξειδικευμένων 

ατόμων (διαμεσολαβητές) ή σωμάτων γνώσης, σύμφωνα όμως με τη νομοθεσία ή τη 

διεθνή βιβλιογραφία. 

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε πως ο ρόλος των Διευθυντών είναι πολύ σημαντικός 

και επισημαίνεται στην έρευνα των Barr & Saltmarsh (2014), στην οποία οι γονείς 

τονίζουν τον ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο του Διευθυντή για τη διαμόρφωση της σχέσης 

σχολείου – οικογένειας. Οι γονείς δηλώνουν πως ο Διευθυντής είναι αυτός που θα 

ανοίξει τις πόρτες του σχολείου για να περάσουν μέσα σε αυτό και να συμβάλλουν στις 

καθημερινές δραστηριότητες του. Από αυτόν εξαρτάται να μην νιώσουν φοβισμένοι. 

Άρα, ο Διευθυντής ως  ηγέτης οφείλει να συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος έτσι 

ώστε οι γονείς να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι στο σχολείο. Ο μοντέρνος Διευθυντής του 

21ου αιώνα θα πρέπει να αναλάβει πιο σύνθετους νέους ρόλους και να αποτινάξει τους 

παραδοσιακούς, ειδικά στη διαχείριση των σχέσεων σχολείου – οικογένειας. Η ανάγκη 

της συναισθηματικής εμπλοκής του ηγέτη είναι άμεση. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη 
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ως ικανότητα του ανθρώπου που ηγείται παίζει εδώ σημαντικό ρόλο, του δίνει 

χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να λαμβάνει σωστές αποφάσεις, να επιλύει 

συγκρούσεις, και να καταλήγει σε θετικά αποτελέσματα με την αυτοεπίγνωση, την 

αυτοδιαχείριση, την κοινωνική επίγνωση, και τέλος με την διαχείριση των σχέσεων, 

μια ικανότητα να χειρίζεται σε βάθος χρόνου τις αλληλοεπιδράσεις με τους άλλους 

ανθρώπους (Goleman, 2014), (Γιαννακούρα, 2011). 

Επίσης ένας αποτελεσματικός ηγέτης δε θα έπρεπε να υιοθετεί ένα μόνο στυλ ηγεσίας, 

αλλά να είναι ευέλικτος και να «μετακινείται» από το ένα στυλ ηγεσίας στο άλλο 

ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες μίας κατάστασης της δεδομένης στιγμής. 

Ακόμη ένας ηγέτης εκφράζει το ήθος του σχολείου έχοντας ευρεία και ολιστική 

κατανόηση των καταστάσεων που προκύπτουν. Γενικότερα όσοι κατέχουν μέσα στο 

σχολείο ηγετική θέση όπως ο Διευθυντής και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων διαθέτουν ίσως τη μεγαλύτερη επιρροή στην διαμόρφωση του κλίματος 

και ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά τις σχέσεις των γονέων με το σχολείο και την εμπλοκή 

τους σε αυτό. 

4.3.1. Συγκρούσεις γονέων με τους εκπαιδευτικούς  

Η βασική αιτία σύγκρουσης μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών οφείλεται στην 

αναποτελεσματική διαδικασία της επικοινωνίας με τους γονείς εκ μέρους του σχολείου. 

Τυχαίνει πολλές φορές οι γονείς να ενημερώνονται μέσω των παιδιών τους και να μην 

πραγματοποιείται η άμεση ενημέρωση από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Οι 

συνέπειες είναι καταστροφικές για την καλή συνεργασία εκπαιδευτικών με τους γονείς, 

διότι το μήνυμα των εκπαιδευτικών μεταφέρεται προς τους γονείς τις περισσότερες 

φορές παραποιημένο, καθυστερημένο ή παραλείπεται εντελώς. Ακόμη πολλοί γονείς 

δε συμφωνούν με τη μαθησιακή διαδικασία και θεωρούν αναποτελεσματικό το 

εκπαιδευτικό έργο. Επιμένουν στο φυλλάδιο στο σπίτι και η έλλειψη εργασίας 

θεωρείται αυτόματα πως ο εκπαιδευτικός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Συχνά 

πικραίνονται από τον τρόπο που διαχειρίζεται ή δε διαχειρίζεται τις βίαιες 

συμπεριφορές των μαθητών εντός τάξης ή και εντός σχολείου. Επίσης πηγή 

σύγκρουσης αποτελεί και η αξιολόγηση των μαθητών. Πολλοί γονείς λειτουργούν 

επιθετικά, λόγω της υπερπροστασίας προς το παιδί τους, διότι πιστεύουν ότι αδικήθηκε 

και ζητούν εξηγήσεις, αφού χάνουν την εμπιστοσύνη στην κρίση του εκπαιδευτικού.  
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4.3.2. Συγκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτικών 

Η εκπαιδευτική διαδικασία φέρνει στο χώρο του σχολείου άτομα και ομάδες ανθρώπων 

που οφείλουν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται με κοινούς στόχους, θεσμικούς 

κανόνες και συμφέρονται. 

Τα σχολεία είναι πεδία πάλης, που σπαράσσονται από πραγματικές ή ενδεχόμενες 

συγκρούσεις (Ball, 1987: 19).  

Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα η κατανόηση της φύσης των σχολείων ως οργανισμών 

απαιτεί και την κατανόηση των συγκρούσεων αυτών.  

Οι συγκρούσεις που προκύπτουν στα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων είναι συνέπειες 

των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν για θέματα που έχουν να κάνουν με:  

− το αξιακό περιεχόμενο, αλλά και καθημερινά εξίσου σημαντικά θέματα, όπως 

έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού και αναπλήρωσή του,  

− την τήρηση των πρακτικών κανόνων, 

− την κάθε φάση και πτυχή της λειτουργίας του εκπαιδευτικού οργανισμού, 

− την κακή επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής μονάδας, 

− τον ασαφή καταμερισμό των αρμοδιοτήτων, 

− τους συγκρουόμενους στόχους μεταξύ των μελών, 

− τη συμπεριφορά και διοίκηση του Διευθυντή, 

− την κατανομή των τάξεων και των μαθητών στα τμήματα, 

− την οργάνωση σχολικών δραστηριοτήτων, 

− τις προσωπικές διαφορές, 

− τους περιορισμένους ή ελλιπείς πόρους εξαιτίας της παρατεταμένης 

οικονομικής ύφεσης, 

− το εξωτερικό περιβάλλον από το οποίο δέχεται διαρκώς επιδράσεις (τοπική 

αυτοδιοίκηση), 

− την εισαγωγή καινοτομιών που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, εκ των 

οποίων πολλές δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμες (Iordanides κ.ά., 2012) 

4.3.3. Συγκρούσεις εκπαιδευτικών με τη διοίκηση του σχολείου 

Στο σχολείο, όπως και σε κάθε οργανισμό, προκύπτουν συγκρούσεις μεταξύ της 

ηγεσίας και του προσωπικού του. Ως βασικότερος λόγος θεωρείται ο αυταρχικός 
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τρόπος διοίκησης, ο οποίος περιορίζει την θετική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού 

και Διευθυντή. Από την άλλη η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών όπως οι συχνές 

απουσίες, η αδιαφορία τους, η προσκόλληση τους στους κανόνες για να αποτρέψουν 

επιβολή ποινών από τους προϊσταμένους τους. Επίσης στη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον τους και η 

συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, επέρχεται σύγκρουση 

μεταξύ εκπαιδευτικών με τη διοίκηση του σχολείου. Η ελλιπής επικοινωνία, η έλλειψη 

εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας κλιμακώνουν τις εντάσεις και οδηγούν στην σύγκρουση. 

Το ωραίο περιβάλλον παίζει πάντα σημαντικό ρόλο στη ψυχολογία του ανθρώπου, έτσι 

όταν οι κτιριακές υποδομές, ο εξοπλισμός, το βοηθητικό προσωπικό κ.ά. είναι 

καλαίσθητα, ο Διευθυντής της σχολική μονάδας εισπράττει εκτίμηση. Έλλειψη του 

απαραίτητου εξοπλισμού, η κακή κτιριακή υποδομή (μη επαρκής θέρμανση, έλλειψη 

εργαστηρίων πειραμάτων ή κλειστών γυμναστηρίων) δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό 

έργο  και αυτό οδηγεί σε γκρίνιες και συγκρούσεις. 

4.3.4. Συγκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών  

Πολλοί εκπαιδευτικοί στη διάρκεια της καριέρας τους έχουν συγκρουστεί λίγο ή 

πολλοί με κάποιους μαθητές, οι οποίοι παρουσίασαν προβληματική συμπεριφορά. 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Wragg οι μαθητές που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή 

ενεργούν ως εξής: α. πετάγονται και μιλούν στο μάθημα απρόσκλητα, β. έρχονται 

αδιάβαστοι στο μάθημα, γ. παρεμποδίζουν τους άλλους μαθητές να παρακολουθήσουν 

το μάθημα, δ. παραβιάζουν του σχολικούς κανόνες, ε. κάνουν περιττό θόρυβο, στ. 

αλλάζουν θέσεις χωρίς να πάρουν άδεια. Ευτυχώς οι πιο σοβαρές περιπτώσεις είναι 

λιγότερες, όπως η φραστική επίθεση σε συμμαθητές, η γενική βιαιότητα,  η φραστική 

και σωματική επίθεση προς το δάσκαλο και φυσικά η σωματική επίθεση σε μαθητές. 

Σύμφωνα με τον Fontana (1996) προβληματική θεωρείται μία συμπεριφορά σε βαθμό 

που την ερμηνεύει ο κάθε εκπαιδευτικός. 

Ένας βασικός παράγοντας που οδηγούνται σε σύγκρουση οι εκπαιδευτικοί με τους 

μαθητές τους είναι η ίδια συμπεριφορά των εκπαιδευτικών. Αρνητικές συμπεριφορές, 

ειρωνικά σχόλια, υποτιμητική συμπεριφορά, εντολές με αυταρχικό ύφος κ.ά. οδηγούν 

σε εντάσεις όπως αναφέρεται και στην κοινωνική θεωρία της μάθησης,. Πολύ σοβαρή 

αρνητική επίδραση προς τους μαθητές έχουν οι επανειλημμένες απειλές προκειμένου 

να κρατήσουν εκπαιδευτικοί τον έλεγχο της τάξης. 
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4.3.5. Συγκρούσεις μεταξύ μαθητών  

Το να εμπλέκονται οι μαθητές σε συγκρούσεις σύμφωνα με τους θεωρητικούς της 

εξελικτικής ψυχολογίας αποτελεί αυτό διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης. Δυστυχώς 

όμως αρνητικά πρότυπα οδηγούν στην έξαρση της παιδική βίας (τηλεόραση, 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, βία στο σπίτι από τους γονείς). Η κατάρρευση του 

οικογενειακού θεσμού, τα οικονομικά προβλήματα, ο εχθρικός και επιθετικός τρόπος 

διαχείρισης των διαφωνιών μεταξύ των γονέων για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων τους οδηγούν τα ίδια τα παιδιά σε συγκρούσεις καθώς επαναλαμβάνουν 

συμπεριφορές που βιώνουν. Επίσης, εμφανίζονται στα σχολεία συγκρούσεις μεταξύ 

μαθητών διαφορετικών εθνικοτήτων, θρησκείας και φυλής εξαιτίας των 

προκαταλήψεων. Όλες οι παραπάνω καταστάσεις, οι οποίες πολλές φορές 

εκδηλώνονται με ύβρεις, βιαιοπραγίες, απειλές, περιθωριοποίηση, βανδαλισμούς, 

καβγάδες και δυσφήμηση μαθητών, εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων, 

βλάπτουν την ψυχική & σωματική υγεία των μαθητών και χρήζουν επίλυσης 

(Μαυροσκούφης, 2007). 

Όλοι οι τύποι συγκρούσεων για το σχολείο δεν είναι καλοί, διότι επιφέρουν αταξία.  
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Κεφάλαιο πέμπτο: Τρόποι επίλυσης διαφορών εκπαιδευτικών - 

γονέων 

5.1 Εναλλακτική τρόποι επίλυσης των διαφορών 

Σύμφωνα με το Hargreaves πρέπει να προσπαθούμε να επιλύουμε τις διαφορές μας που 

υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες ομάδας που συνθέτουν μία κοινωνία. Ο ίδιος 

υποστηρίζει πως για να επιλύονται οι διαφορές πρέπει να υπάρχουν αλληλέγγυες 

κοινότητες σε όλη την κοινωνία, οι οποίες να αποτελούνται από άνδρες και γυναίκες 

που να τους διακατέχει η αξιοπρέπεια και η πίστη στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. 

Σε όλη αυτή τη διαδικασία το σχολείο καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο εισάγοντας 

ένα αναλυτικό πρόγραμμα με επίκεντρο την κοινότητα και τις εκφραστικές τέχνες. Ο 

στόχος ενός τέτοιου αναλυτικού προγράμματος θα είναι η παροχή γνώσεων στα παιδιά 

και δεξιοτήτων ώστε να γίνουν ενεργά και χρήσιμα μέλη της κοινότητάς τους. 

Επομένως η μαθησιακή λειτουργία της γραφής και της ανάγνωσης που αποτελεί 

αντικείμενο μάθησης και διαπαιδαγώγησης δεν αποτελεί τη μόνη λειτουργία η οποία 

επιτελείται μέσα στη σχολική μονάδα. Το σχολείο λειτουργεί ως φορέας 

κοινωνικοποίησης και επιδιώκει τη διατήρηση και προώθηση του κοινωνικού και 

πολιτισμικού συστήματος. 

Η σχολική κοινότητα αποτελεί τον πρώτο επίσημο κοινωνικό οργανισμό μέσα στο 

οποίο αντιλαμβανόμαστε πως λειτουργούν οι μηχανισμοί που μας οδηγούν να 

δημιουργήσουμε ομάδες και πώς μέσω της συνεργασίας αυτών των ομάδων 

επιτυγχάνονται οι επιδιώξεις. Επιπροσθέτως μέσα στη σχολική κοινότητα μαθαίνουμε 

διαδικασίες που συσχετίζονται με ενέργειες σχεδιασμού και προγραμματισμού 

οργανώσεων, λήψη αποφάσεων, διαχείριση του χρόνου, ηγεσίας και ελέγχου 

(Blackledge & Hunt, 1985). 

Οι συνήθεις επιλύσεις συγκρούσεων στηρίζονται στους γραπτούς κανόνες, στους 

κανονισμούς και τους νόμους. Ο διάλογος μετά την εμφάνιση της σύγκρουσης για να 

εκφράσουν τις απόψεις, ανησυχίες και τα συμφέροντα είναι αναγκαίος. Η 

διαπραγμάτευση είναι επίσης ένας τρόπος επίλυσης των διαφορών, η οποία διεξάγεται 

άμεσα μεταξύ των αντίπαλων μερών χωρίς μεσολάβηση τρίτου μέρους. Η 

συντονιστική διαδικασία, όπου ένα ουδέτερο μέρος συντονίζει τα αντίπαλα μέρη, 
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βοηθάει και αυτή στην επίλυση των συγκρούσεων. Η διαμεσολάβηση αποτελεί έναν 

εναλλακτικό τρόπο επίλυσης των διαφορών και οδηγεί στη βελτίωση της επικοινωνίας 

με τη βοήθεια ενός διαμεσολαβητή. Όταν η επίλυση των ζητημάτων είναι ανέφικτη 

μεταξύ των αντικρουόμενων μερών υπάρχει μπορούν τα αντικρουόμενα μέρη να 

επιλέξουν ένα ή περισσότερα άτομα ως διαιτητές, τα οποία θα πάρουν τις αποφάσεις 

για λογαριασμό των μερών. Η διαιτησία άλλοτε είναι δεσμευτική και άλλοτε όχι. Τέλος 

η σύγκρουση μπορεί να οδηγήσει στην προσφυγή στην δικαιοσύνη.  

Στην Α/θμια Εκπ/ση οι συγκρούσεις δημοσίων υπαλλήλων προς την προϊστάμενη αρχή 

και άλλες αναξιοπρεπής συμπεριφορές θεωρούνται αδικήματα. Η προσφυγή προς τα 

πειθαρχικά συμβούλια ή την ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) είναι από το νόμο 

υποχρεωτική. Η ποινή μπορεί να είναι μία έγγραφη επίπληξη ως και παύση των 

καθηκόντων του εκπαιδευτικού. Η όλη διαδικασία είναι επίπονη τόσο για τον 

εκπαιδευτικό, για τον οποίο διενεργείται η έρευνα, όσο και για τους πειθαρχικούς 

προϊσταμένους και τα πειθαρχικά & υπηρεσιακά συμβούλια. 

5.2 Η Ε.Δ.Ε. ως τρόπος επίλυσης των διαφορών  

Ο εκπαιδευτικός, όπως και κάθε δημόσιος υπάλληλος, έχει πέρα από τα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις.  Σε περίπτωση που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του υπάρχει 

πειθαρχική ευθύνη, η οποία απορρέει από την ιδιαίτερη σχέση που τον συνδέει με την 

πολιτεία. Η ευθύνη αυτή είναι κυρίως διοικητική και δεν έχει σχέση με την ποινική ή 

την αστική.  

Ο πειθαρχικός έλεγχος των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης τόσο της 

δημόσιας όσο και της ιδιωτικής, διέπεται από ένα σύνολο γενικών και ειδικών 

διατάξεων, που απορρέουν από τις διατάξεις: α. του Ν 3528/07, στον οποίο έχουν 

επέλθει Νομοθετικές μεταβολές,27 β. του ΠΔ 429/87 (Α΄192), το οποίο ορίζει του 

πειθαρχικούς προϊσταμένους  και αρμοδιότητες αυτών,28 γ. του Ν. 1566/85: «Δομή και 

λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας» του οποίου η διάταξη του άρθ.16, 

 

27 Βλ.:  https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/n-3528-2007.html 

28 Βλ.: http://users.otenet.gr/~lkoryd3/anakrisi/piuarxikoiproistamenoi.htm 

 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/n-3528-2007.html
http://users.otenet.gr/~lkoryd3/anakrisi/piuarxikoiproistamenoi.htm
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οαρ3, περ. στ’ ορίζει ότι: «… κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις για το πειθαρχικό 

δίκαιο των υπαλλήλων του δημοσίου». 

5.2.1. Ορισμός πειθαρχικών παραπτωμάτων 

Με το άρθρο 106 του Ν. 3528/07 πειθαρχικά παραπτώματα ορίζονται τα εξής: 

1. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος 

που συντελείται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη και μπορεί να καταλογισθεί στον 

υπάλληλο (σημειώνουμε ότι εδώ έχουμε τις περισσότερες καταγγελίες μετά από 

συγκρούσεις με γονείς). 

2. Το υπαλληλικό καθήκον προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις, οι οποίες 

προκύπτουν πρωτίστως από τις οδηγίες και διαταγές των εγκυκλίων και των 

κείμενων διατάξεων προς τον δημόσιο υπάλληλο και κατά δεύτερον από την όλη 

διαγωγή του υπαλλήλου εντός και εκτός της υπηρεσίας. 

3. Το υπαλληλικό καθήκον, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, σε καμία 

περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή δεν του επιτρέπει παράλειψη, 

που να έρχεται φανερά σε αντίθεση προς τις διατάξεις του Συντάγματος και των 

νόμων. 

Οφείλουμε να διακρίνουμε τη διαφορά μεταξύ της έννοιας του πειθαρχικού 

παραπτώματος και της έννοιας του υπαλληλικού καθήκοντος μια που υπάρχει στενή 

σχέση. Έτσι, υπαλληλικό καθήκον δε νοείται εκτός της αρχής της νομιμότητας γιατί 

«δύναται να προσδιοριστεί και δι’ εγκυκλίων διαταγών κ.ά., υπό την προϋπόθεση ότι 

αυτές δεν αντίκεινται κατά το  περιεχόμενο στις ρυθμίσεις άλλων διατάξεων και δη 

κανόνων ανώτερης βαθμίδας, βάσει των οποίων επιβάλλονται υποχρεώσεις ή 

αναγνωρίζονται δικαιώματα στο δημόσιο υπάλληλο» (ΣτΕ 3134/1980, 3731/1981). 

Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν: 

1. Πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή 

έλλειψη αφοσίωσης στην πατρίδα και τη δημοκρατία. 

2. Η παράβαση του καθήκοντος σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα ή άλλους 

ειδικούς ποινικούς νόμους. 

3. Η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας. 

4. Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων. 

5. Η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας. 
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6. Η αμέλεια, καθώς και η ατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντος. 

7. Η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων τού 

άρθρου 26 του Ν. 3528/07. 

8. Κ.ά. 29 

Για να έχουμε μία σαφή εικόνα των πειθαρχικών παραπτωμάτων των εκπαιδευτικών 

λειτουργών της Α/θμιας θα αναφέρουμε ορισμένες περιπτώσεις: 

− Η διατύπωση της γνώμης από δημόσιο υπάλληλο, με ύφος οξύ και εριστικό και 

με μορφή αντιδικίας προς την προϊστάμενη του αρχή και κατά τρόπο που 

προδίδει έλλειψη του προσήκοντος προς αυτήν σεβασμού είναι αδίκημα της 

αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς (ΣτΕ 31/86, περ. η΄, παρ.1 άρθρο 107 του ΥΚ). 

− Η απουσία δασκάλου από εορτή του σχολείου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα 

(ΣτΕ 2769/85, περ. δ΄, παρ.1, άρθρο 107 του ΥΚ). 

− Η αποχώρηση του εκπαιδευτικού και κάθε δημοσίου υπαλλήλου από την 

υπηρεσία του, πριν την αποδοχή της παραίτησής του (ΣτΕ 2429/78, περ. δ΄, 

παρ.1, άρθρο 107 του ΥΚ).  

− Η άρνηση των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης να εκτελέσουν όλες ή 

κάποιες από τις υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με το εκπαιδευτικό τους 

έργο και στις οποίες τους υποχρεώνει ο νόμος, πέρα από τα κύρια διδακτικά 

τους καθήκοντα, αποτελεί αυθαίρετη παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος 

και αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας (ΝΣΚ 907/85, περ. β΄ και ε΄, 

παρ.1, άρθρο 107 του ΥΚ). 

− Δάσκαλος υπέπεσε στα πειθαρχικά παραπτώματα της ατελούς εκπλήρωσης 

καθήκοντος και της μη προσήκουσας συμπεριφοράς προς τον προϊστάμενό του, 

καθόσον στο δημοτικό σχολείο, στο οποίο υπηρετούσε, είχε δημιουργηθεί 

κατάσταση μη αρμονικής συνεργασίας μετά των συναδέλφων του, ιδίως με τη 

διευθύντρια, με αποτέλεσμα, αφενός μεν αυτός να μην εκτελεί κανονικά τα 

καθήκοντά του, όταν είχε εφημερία, αφετέρου δε να συμπεριφερθεί απρεπώς 

προς τη διευθύντρια του σχολείου, παρουσία κηδεμόνα μαθήτριας (ΣτΕ 

1019/85, περ. στ΄ και η΄, παρ.1, άρθρο 107 του ΥΚ). 

 

29 Ν. 3528/07, άρθρο 107. 
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5.2.2. Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων  

Η δίωξη και η τιμωρία του πειθαρχικού παραπτώματος εκπαιδευτικού είναι από το 

νόμο υποχρεωτική από τον πειθαρχικό δικαστή και η ένορκη διοικητική εξέταση 

(Ε.Δ.Ε.)30 ενεργείται κάθε φορά που η υπηρεσία έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς 

ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος. Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στη 

συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και τον 

προσδιορισμό των προσώπων που τυχόν ευθύνονται, καθώς και τη διερεύνηση των 

συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί. Η ένορκη διοικητική εξέταση δε 

συνιστά έναρξη πειθαρχική δίωξης (άρθρο 126, N. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α').31  Αν το 

πειθαρχικό όργανο αποφασίσει να μην ασκήσει δίωξη, υποχρεούται να ενημερώσει με 

αιτιολογημένη έκθεσή του τον αμέσως ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο. Τα αρμόδια 

πειθαρχικά όργανα επιλαμβάνονται της πειθαρχικής δίωξης αυτεπάγγελτα, χωρίς 

καταγγελία ή έγκληση ή μήνυση από άλλον δημόσιο υπάλληλο ή ιδιώτη για της 

άσκηση της πειθαρχικής δίωξης (ΣτΕ 953/60).  Επίσης δεν επιτρέπεται δεύτερη δίωξη 

για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα. Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις γίνεται αυτό 

αν εκδοθεί αμετάκλητη ποινική καταδικαστική απόφαση ή της πειθαρχικής δίκης, αν 

εκδοθεί αθωωτική απόφαση.  

Η Ε.Δ.Ε. μπορεί να διενεργηθεί μετά το πέρας ή κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και 

Ελέγχου (άρθρο 5 παρ. 2 Π.Δ. 77/2005). Οι Ειδικοί Επιθεωρητές εκτελούν καθήκοντα 

ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων και διενεργούν Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (άρθρο 

1 παρ.2 εδ. δ΄Ν 3074/2002, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 παρ. 1 Ν. 3200/2003), 

(Μπέσιλα, 2006). 

Οι πειθαρχικές ποινές σύμφωνα με το νόμο είναι οι εξής: 

− η έγγραφη επίπληξη, 

− το πρόστιμο της περικοπής των αποδοχών έως τριών μηνών, 

− η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα έως πέντε έτη, 

 

30 Οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας που αναλαμβάνουν καθήκοντα άσκησης διοίκησης (διευθυντές 

εκπαίδευσης, προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντές σχολείων, υποδιευθυντές σχολείωνκ.ά.) 

είναι οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι όλων των εκπαιδευτικών της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης 

και των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και 

υπηρετούν στην περιοχή ευθύνης τους. 

31 Τάχου, Α. Ι. & Συμεωνίδη, Ι. Λ. Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα, 2004: 969.  
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− ο υποβιβασμός κατά ένα βαθμό, 

− η προσωρινή παύση από τρεις έως και έξι μήνες με πλήρη στέρηση των 

αποδοχών, 

− η οριστική παύση (επιβάλλεται δια συγκεκριμένα παραπτώματα). 

5.3. Η διαμεσολάβηση ως σύγχρονος τρόπος επίλυσης των 

συγκρούσεων στο σχολείο, εκπαιδευτικών – γονέων 

Η διαχείριση συγκρούσεων είναι μία διαδικασία που απαιτεί τρόπο λογικό, δίκαιο και 

αποτελεσματικό. Τα αποτελέσματα της πράξης αυτής πρέπει να ικανοποιούν τα 

συγκρουόμενα μέρη. Προϋπόθεση να συμβεί αυτό αποτελούν κάποιες  ικανότητες, 

όπως εκείνη της αποτελεσματικής επικοινωνίας, η οποία θα οδηγήσει στη σωστή 

διαπραγμάτευση. Επίσης χρειάζεται να υπάρχουν στρατηγικές, λόγου χάρη της 

διαπραγμάτευσης, της διαμεσολάβησης, ή και της διαιτησίας που να αποβλέπουν στην 

πρόληψη των συγκρούσεων και στην διαχείριση αυτών.  

Η διαμεσολάβηση εμφανίζεται από το 1976 στην Αμερική. Ο καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Φρανκ Σάντερ εισηγήθηκε το θεσμό παρουσιάζοντάς τον 

ως λύση για την αποσυμφόρηση του αμερικανικού δικαστικού συστήματος. Στην 

Ελλάδα εμφανίστηκε μετά τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Οδηγίας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον νόμο 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές 

και εμπορικές υποθέσεις». Για την ελληνική έννομη τάξη, αλλά και για την ευρύτερη 

κοινωνία η διαμεσολάβηση είναι κάτι το διαφορετικό και τόσο ο νομικός μας χώρος, 

όσο και οι πολίτες δεν τον έχουν συνηθίσει, ενώ παρέχει πληθώρα δυνατοτήτων για 

λύσεις των διαφωνιών και συγκρούσεων σε πολλά επίπεδα.              

Στα σχολεία της χώρας γίνονται προσπάθειες για τον περιορισμό των συγκρούσεων, 

της επιθετικότητας και άλλων ψυχοκοινωνικών δυσκολιών,  εντούτοις ο αριθμός των 

περιστατικών δε μειώνεται, αντιθέτως παίρνει διαστάσεις μέσω των ΜΜΕ. Αυτό έχει 

ως συνέπεια οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στο στόχαστρο. Στην Ελλάδα, οι 

προσπάθειες διαχείρισης των συγκρούσεων μέσα από την επικοινωνία, την 

ενσυναίσθηση και την γονική εμπλοκή σε επίπεδο δημιουργικό και λειτουργικό έχουν 

ακόμα αποσπασματικό χαρακτήρα. Μάλιστα η διαμεσολάβηση ως ολοκληρωμένη 

πρόταση σύγχρονου τρόπου επίλυσης των συγκρούσεων μεταξύ γονέων – 

εκπαιδευτικών (και όχι μόνο) απουσιάζει βιβλιογραφικά και εμπειρικά. Οι 
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συγκρούσεις πολλές φορές φτάνουν σε επίπεδο καταγγελίας στο Διευθυντή 

Εκπαίδευσης ή και στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και καλούνται οι 

εκπαιδευτικοί να δώσουν λόγο ή να φτάσει το θέμα στον έλεγχο της Ένορκης 

Διοικητικής Εξέτασης. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης βασίζεται στον διάλογο, στην 

ενεργητική ακρόαση και στην ενσυναίσθηση και μέσω ενός ουδέτερου τρίτου τα 

αντικρουόμενα μέλη οδηγούνται σε μια ικανοποιητική λύση και για τα δύο μέρη. Με 

τον τρόπο αυτό οικοδομούνται ισχυρές σχέσεις συνεργασίας, οι  οποίες θα οδηγήσουν 

σ’ ένα εποικοδομητικό και δημιουργικό σχολικό περιβάλλον. Διέπεται από αρχές που 

διασφαλίζουν την λύση με ειρηνικό τρόπο χωρίς να προσβληθεί κανείς και να υπάρχει 

ηττημένος (Τριαντάρη, 2018). Η εθελοντική συμμετοχή των μερών, η 

αντικειμενικότητα και ουδετερότητα του διαμεσολαβητή και η αποφυγή συγκρούσεων 

συμφερόντων αποτελούν τους όρους μίας επιτυχημένης διαμεσολάβησης και οδηγούν 

τους διαφωνούντες γονείς – εκπαιδευτικούς με προθυμία να επιλύσουν τη διαφορά τους 

χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος και να χωλαίνει το κλίμα του σχολείου.  

5.3.1. Η σημασία και η ηθική αξία της σχολικής 

διαμεσολάβησης 

Ως βασική λειτουργία της διανεμητικής δικαιοσύνης ο Αριστοτέλης θέτει την δίκαια 

απονομή των αξιωμάτων, των υλικών αγαθών, της ασφάλειας και των υλικών και 

κοινωνικών αγαθών, αλλά και βαρών ανάμεσα στα μέλη της πολιτικής κοινότητας 

(Καψάλη, 2012). Εξαιρούνται οι δούλοι, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ξένοι και οι μέτοικοι 

που δεν έχουν τα δικαιώματα του Αθηναίου πολίτη (Τριαντάρη, 2019). Κάτοχοι των 

αγαθών αυτών είναι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή του δημοσίου και 

συνεπώς η κρατική εξουσία είναι υπεύθυνη για τη καθιέρωση και εφαρμογή του 

διανεμητικού δικαίου. Το δίκαιο ταυτίζεται με το ίσο κατά τον Αριστοτέλη, άρα για να 

εφαρμοστεί το διανεμητικό δίκαιο προϋποθέτει την ισότητα. 

Όταν διαταράσσεται η ισότητα που επιφέρει το διανεμητικό δίκαιο, τότε κατά τον 

Αριστοτέλη εφαρμόζεται το διορθωτικό δίκαιο. Δηλαδή, όταν ένας από τους 

συναλλασσόμενους έχει προκαλέσει αδικία ή βλάβη σε βάρος του «έχειν» του άλλου. 

Σκοπός λοιπόν του διορθωτικού δικαίου είναι η αποκατάσταση της αδικίας και η 

επαναφορά της ισότητας των προσώπων μέσω του δικαστή, ο  οποίος επανορθώνει τη 
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διατάραξη της νομικής τάξης και της ισορροπίας που απορρέει από τις εκούσιες ή 

ακούσιες συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων (Καψάλη, 2012), (Τριαντάρη, 2019). 

Η διαμεσολάβηση σχετίζεται τόσο με το διανεμητικό όσο και με το διορθωτικό δίκαιο, 

διότι διαχειρίζεται στην πρώτη περίπτωση θέματα που αφορούν την κατανομή των 

αγαθών, όπου η κρατική εξουσία/ δικαστής παρεμβαίνει, αν αυτή δεν διανέμεται με 

ισότητα και μεσότητα. Στην δεύτερη περίπτωση του επανορθωτικού δικαίου ανοίγεται 

ξεκάθαρα ο δρόμος για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, κατά τον Αριστοτέλη, με 

κύρια χαρακτηριστικά την μεσότητα, την ισότητα και την ουδετερότητα (Τριαντάρη, 

2019). Το ρόλο του διορθωτικού δικαίου δύναται να τον αναλάβει σήμερα η 

διαμεσολάβηση ως μία διαδικασία εμπιστευτική, εκούσια,  και θεσμοθετημένη που 

προεκτείνεται κατά περίπτωση και σε πράξεις ποινικού δικαίου. 

5.3.2. Ηθική και κοινωνική αξία της διαμεσολάβησης 

μεταξύ εκπαιδευτικών – γονέων σήμερα 

Η επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων μέσω της διαμεσολάβησης μπορεί να 

βοηθήσει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και να οδηγήσει σε 

πιο υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των αντικρουόμενων μελών. Η κοινωνία 

χρειάζεται μηχανισμούς και θεσμούς που να οδηγούν σε κοινωνική ηρεμία και σε μία 

κουλτούρα πολιτισμένης επίλυσης των διαφορών. Το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί 

μία κουλτούρα ειρήνης και όχι «πολέμου» σε όλες τις εκφάνσεις του. Στη διαφωνία 

μεταξύ εκπαιδευτικών – γονέων η νίκη δεν είναι ο στόχος, διότι μία τέτοια στάση 

εξοβελίζει κάθε μορφή επικοινωνίας σε αυτήν την σχέση. Η αδελφοσύνη, η λογική, η 

συνείδηση και η αξιοπρέπεια αναδεικνύονται με τη διαμεσολάβηση, καθότι κινείται με 

τις αρχές της αμεροληψίας, της εχεμύθειας και της ενσυναίσθησης (Τριαντάρη, 2018). 

Χρησιμοποιεί αξιοπρεπείς τεχνικές για τα συμφέροντα των μερών και  σε περιόδους 

κρίσης διατηρεί την ψυχραιμία των αντικρουόμενων μελών. Έτσι, η διαμεσολάβηση 

υποστηρίζει ηθικά τους δοκιμαζόμενους εκπαιδευτικούς και γονείς και τους οδηγεί ως 

διαμορφωτής της κοινωνικής ειρήνης σε μία ειρηνική λύση των διαφορών τους. Πρέπει 

να αναλογιστούμε πως σε μία εποχή που ο κοινωνικός ιστός έχει διαρραγεί, λόγω της 

οικονομικής κρίσης, οι άνθρωποι έχουν χάσει την ευγένειά  και την ψυχραιμία τους και 

είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούν τις προκύπτουσες δυσκολίες με ψυχική 

ικανότητα που θα επιφέρει την ηρεμία.  
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Επίσης είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως ο εκούσιος χαρακτήρας της διαδικασίας 

της διαμεσολάβησης, ο οποίος αποτελείται από ορθολογικές ενέργειες, συμβάλει 

αναμφισβήτητα στην κοινωνική ηθική και επιπλέον η όλη ποιότητα της διαδικασίας 

που χαρακτηρίζεται από σεβασμό προς τα διαφωνούντα μέλη, ευγένεια, ισότητα και 

ειλικρίνεια. Τις αρχές αυτές οφείλουν οι διαμεσολαβητές να τις τηρούν και να απαιτούν 

να τις σεβαστούν και οι εμπλεκόμενοι. Μάλιστα αν κατά τη διαδικασία έστω μια από 

αυτές καταστρατηγηθεί, τότε ο διαμεσολαβητής έχει το χρέος να διακόψει τη συνεδρία 

(Ιωαννίδου, 2019). 

5.3.3. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης στην εκπαίδευση. 

Μειονεκτήματα – πλεονεκτήματα 

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης στην εκπαίδευση θα επιφέρει πολλά 

πλεονεκτήματα. Όπως:  

− την ειρηνική επίλυση των διαφορών/ συγκρούσεων, 

− τη βελτίωση του σχολικού κλίματος με τη δημιουργία μιας θετικής στάσης 

μέσω εκούσιας διαδικασίας για την επίλυση του θέματος, αντί ενός αρνητικού 

κλίματος και εχθρότητας μεταξύ των αντικρουόμενων μελών, 

− την εμπιστευτική διαδικασία που αποπνέει ασφάλεια, 

− την αποφυγή πειθαρχικών παραπομπών, 

− τη δέσμευση των αντικρουόμενων μερών να τηρήσουν την κάθε απόφαση, 

− την καλλιέργεια ενός κλίματος συνεργασίας, αυτονομίας, και εποικοδομητικού 

διαλόγου, 

− την εύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, 

− την αποφυγή διάλυσης των φιλικών σχέσεων, 

− καλλιέργεια πολιτικής πρόληψης και αντιμετώπισης συγκρούσεων για ένα 

ειρηνικό και συνεργατικό σχολείο (Αρτινοπούλου, 2010 & Τριαντάρη, 2018), 

− τη βελτίωση της επικοινωνίας και την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των 

αντικρουόμενων μελών (Τριαντάρη, 2018).  
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Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα μπορούσε να έχει τον ρόλο του 

διαμεσολαβητή. Είναι γενικά το πρόσωπο που επιβλέπει, βοηθάει και καθοδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς. Η ευθύνη που έχει είναι μεγάλη. Οφείλει να είναι προσεκτικός και να 

κάνει τη δουλειά του με ευσυνειδησία. Τα καθήκοντα του συμπίπτουν με αυτά του 

διαμεσολαβητή δηλαδή: 

− προεδρεύει της συζήτησης 

− αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας 

− εγγυάται λύσεων διαρκείας 

− αποτελεί φρουρός μίας διαδικασίας 

− είναι ρεαλιστής 

− είναι καθοδηγητής (Αραμπατζή, 2019) 

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας διέπεται και από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

του διαμεσολαβητή, διότι και αυτός όπως και ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι: 

− ουδέτερος 

− αμερόληπτος 

− έξυπνος 

− ευέλικτος 

− δυναμικός και πειστικός 

− με ενσυναίσθηση 

− ψύχραιμος 

− αξιόπιστος 

− κ.ά. 

Πολλά χαρίσματα που φυσικά δε γίνεται να τα έχει όλα ένας άνθρωπος σε μεγάλο 

βαθμό, αλλά απαιτούνται τόσο στον Διευθυντή μιας σχολικής μονάδας, όσο και στον 

διαμεσολαβητή να τα έχει σε βαθμό που να είναι αρκετός για να μπορεί έκαστος να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου (Αραμπατζή, 2019).  
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Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να ειπωθεί πως η διαδικασία της διαμεσολάβησης 

μπορεί να λάβει χώρα σε κάθε στάδιο της σύγκρουσης αρκεί να υπάρχει η ρητή 

συναίνεση των μερών. Όπως ήδη αναφέραμε ο διαμεσολαβητής λειτουργεί σε 

καθεστώς ουδετερότητας και αμεροληψίας και η εκτίμηση του έχει βαρύνουσα 

σημασία για τη διατύπωση των προτεινόμενων όρων που θα οδηγήσουν σε 

συμβιβασμό τα αντιτιθέμενα μέρη χωρίς να επιβάλει μία απόφαση (Χαμηλοθώρης, 

2000) & (Βαΐου, 2008). Κατά αυτόν τον δημοκρατικό τρόπο διοίκησης κινείται και ο 

σωστός Διευθυντής της σχολικής μονάδας. Επίσης σύμφωνα με τον Goleman οι 

διαπροσωπικές ικανότητες σχετίζονται πιο πολλή με την αποτελεσματική ηγεσία ενώ 

παλιότερα γνωρίζουμε πως οι ηγέτες έλεγχαν, επέβλεπαν και οργάνωναν τη γενική 

λειτουργία ενός οργανισμού όπως και της σχολικής μονάδας. Πολύ δημοφιλής τα 

τελευταία ως χαρακτηριστικό της αποτελεσματικής ηγεσίας είναι η συναισθηματική 

νοημοσύνη (Goleman, 1998).32 

Τα μειονεκτήματα του θεσμού είναι ότι δεν υπάρχει ένα νομοθετημένο πλαίσιο για το 

σχολείο με ένα Πρόγραμμα Διαχείρισης των Συγκρούσεων έτσι όπως εφαρμόζεται σε 

χώρες της Ευρώπης, στις Η.Π.Α και στην Αυστραλία. Αυτό δυσχεραίνει ως προς τους 

κανονιστικούς τρόπους.   

 

 

 

 

 

  

 

32 Η ιδέα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης  (Emotional Quotient or EQ) ανάγεται σε αρχικές έρευνες του 

1920. Στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 μελετητές άρχισαν να κατανοούν συστηματικά την ιδέα της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Ιδιαιτέρως ο Gardner (1938) κατανόησε τη διαπροσωπική και 

ενδοπροσωπική νοημοσύνη, και ο Stainer (1984) ασχολήθηκε με τη συναισθηματική γραφή και ανάγνωση, 

κομμάτια στα οποία βασίστηκαν οι Salovey και Mayer (1989 -1990) που πρώτοι όρισαν ως 

Συναισθηματική Νοημοσύνη (Carmeli, 2003). 
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Επίλογος  

Η διαμεσολάβηση ως σύγχρονη πρόταση στην εξομάλυνση 

επικοινωνιακών σχέσεων γονέων – εκπαιδευτικών 

Στην παρούσα έρευνα καταγράφτηκαν οι απόψεις τριάντα εκπαιδευτικών, μονίμων και 

αναπληρωτών, της Κοζάνης σχετικά με τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

− Διαπροσωπικές σχέσεις με τους γονείς 

− Διαχείριση των συγκρούσεων 

− Μέθοδοι των συγκρούσεων 

− Επιπτώσεις των συγκρούσεων 

− Δεξιότητες για την επίλυση των συγκρούσεων 

− Κλίμα σχολείου 

Λίγα λόγια για τα δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία των 
ερωτηθέντων 

Το 36,7% των ερωτηθέντων είναι άνδρες και το 63,3% είναι γυναίκες. Είναι λοιπόν 

σαφές πως, όπως συμβαίνει γενικότερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών είναι γυναίκες.33 

 

33Ένας από τους σημαντικότερους χώρους επαγγελματικής δράσης των γυναικών είναι οι παιδαγωγικές 

επιστήμες. Συγκεκριμένα στοιχεία διαφόρων ερευνών δείχνουν, πως: 

• Στην Α/θμια εκπαίδευση η συμμετοχή των γυναικών στο διδακτικό προσωπικό κυμαίνεται στο 

80% 

• Στην Β/θμια εκπαίδευση η συμμετοχή των γυναικών γύρω στο 51%. 

Τα ποσοστά αυτά προφανώς σχετίζονται με στοιχεία που δίνει άλλη έρευνα. Πιο αναλυτικά τα 

αποτελέσματα ήταν πως τα πρώτα τρία χρόνια του δευτεροβάθμιου σχολείου χρησιμεύουν για να 

μειώσουν το γενικό επίπεδο των φιλοδοξιών των κοριτσιών και τα επόμενα δύο χρόνια για να 

κατευθύνουν τα κορίτσια αυτά προς επαγγέλματα κατάλληλα για το φύλλο τους. 

Ωστόσο ή σταδιοδρομία τους ανακόπτεται ή εξελίσσεται με πολύ βραδύτερο βαθμό από αυτή των 

ανδρών συναδέλφων τους. Επιπροσθέτως η αλλαγή του τρόπου επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης με 

τη θεσμοθέτηση διαφορετικών, σε σχέση με το παρελθόν, κριτηρίων, τα οποία διαμορφώνουν ένα 

«αξιοκρατικό» σύστημα αξιολόγησης που δίνει έμφαση στα τυπικά προσόντα οι γυναίκες ναι μεν 

συμμετέχουν σε επιμορφώσεις σε πλειοψηφία συγκριτικά με τους άνδρες, όμως στην πορεία ο αριθμός 

στελεχών στην εκπαίδευση κυριαρχείται από τους άνδρες συναδέλφους. Αυτό αποδεικνύεται με βάση 

στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την κατανομή των φύλων στις διοικητικές θέσεις, τόσο σε 

νομαρχιακό όσο και σε επίπεδο σχολικών μονάδων.  
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Η πλειονότητα του δείγματος ηλικιακά κυμαίνεται από 31 έως 45 ετών και σχετικά με 

το επίπεδο σπουδών στην πλειοψηφία είναι κάτοχοι πτυχίου παιδαγωγικού τμήματος 

με ποσοστό 46,7 %, ενώ το 33,3 % είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού. Ένα 20% προέρχονται 

από παιδαγωγική ακαδημία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

που ερωτήθηκαν είναι μόνιμοι και το μεγαλύτερο ποσοστό έχει ως συνολική 

προϋπηρεσία από 16-20 χρόνια και υπηρετούν σε μεγάλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία 

αυτά είναι χρήσιμα, διότι δίνουν το προφίλ έμπειρων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση 

και στην έρευνα. Ακόμη η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν κατέχουν θέση στελέχους 

και λίγοι υπηρετούν στη θέση του Υποδιευθυντή.  

Πριν προχωρήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει 

έρευνες στην Ελλάδα που μελετούν το φαινόμενο των συγκρούσεων, φαινόμενο 

πολύπλοκο σχετικά με τις αιτίες που προκαλούν τις συγκρούσεις. Η παρούσα εργασία 

διερευνά τη σύγχρονη πρόταση της διαμεσολαβητικής διαδικασίας ως εξομάλυνση των 

επικοινωνιακών σχέσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών στα σχολεία της Κοζάνης.  

Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις εκπαιδευτικών – γονέων οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως έχουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις με 

τους γονείς. Η σχέση αυτή λειτουργεί όμως μόνο εντός ωραρίου λειτουργίας σχολείου. 

Ελάχιστοι απάντησαν πως διατηρούν σχέση με τους γονείς και εκτός ωραρίου. 

Ωστόσο, πάνω από το μισό δείγμα των ερωτηθέντων δηλώνουν πως υπάρχουν εντάσεις 

στο σχολείο τους. Οι εντάσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – γονέων δεν είναι αυτές που 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα, αλλά μόνο το 13,3% του δείγματος, 

αντιθέτως το 30% απάντησαν ότι αυτές προκύπτουν μεταξύ μαθητών. Ελάχιστοι 

δήλωσαν εντάσεις με τη Διεύθυνση του σχολείου (10%).  

Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που αφορά τη διαχείριση των συγκρούσεων στο 

σχολείο στην ερώτηση «Ποια είναι η συχνότητα που παρατηρούνται οι συγκρούσεις στη 

σχολική μονάδα;» η επικρατέστερη απάντηση ήταν «μερικές φορές» με το 40%, ενώ 

μόνο ένα 16,7% απάντησε συχνά. Οι συγκρούσεις που γίνονται μεταξύ γονέων – 

δασκάλων προκύπτουν κατά την ομολογία των περισσοτέρων σχετικά με τις 

 

Βλ. Δεληγιάννη, Β. & Ζιώγου, Σ. Φύλο και σχολική πράξη, 1997.  
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διαφορετικές αντιλήψεις για την επίδοση του μαθητή και οι υπόλοιποι δήλωσαν από 

την επιθετική συμπεριφορά των μαθητών. Επιπλέον οι σχέσεις των γονέων – 

εκπαιδευτικών διαταράσσονται από την κακή επικοινωνία και παρανόηση 

πληροφόρησης. Σχετικά με τους παράγοντες που δημιουργούν εντάσεις μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών η επικρατέστερη απάντηση με 56,7% είναι: η αμφισβήτηση ως προς 

το έργο που επιτελεί ο εκπαιδευτικός. Η απάντηση αυτή υποστηρίζεται και από άλλες 

έρευνες που διεξήχθησαν, όπως των Bryk & Schneider (2003) που θίγουν το θέμα 

εμπιστοσύνης ως προς στο έργο των εκπαιδευτικών και του σχολείου γενικότερα. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος των εκπαιδευτικών που ερωτήθηκαν, αν πιστεύουν 

πως η συχνή επικοινωνία με τους γονείς σε θέματα μαθησιακά και συμπεριφοράς θα 

βελτίωνε τις μεταξύ τους σχέσεις, απάντησε από πάρα πολύ έως πολύ. 

Αναλύοντας το 3ο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τις μεθόδους αντιμετώπισης των 

συγκρούσεων οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως η Διεύθυνση του σχολείου με την 

εμφάνιση των πρώτων διαφορών διαχειρίζεται την κατάσταση των συγκρούσεων, με 

ποσοστό 63,3%, και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνήθως για την αντιμετώπιση 

των συγκρούσεων είναι η συνεργασία και οι εναλλακτικοί τρόποι δράσης με ποσοστό 

83,3%. Η χρήση εξουσίας του Διευθυντή, όπως έχουμε επισημάνει στην εργασία, είναι 

μία μέθοδος που επιλέγεται μόνο σε ιδιαίτερες καταστάσεις. Στον ρόλο του 

διαμεσολαβητή, για τη διαχείριση μιας σύγκρουσης, είναι ο Διευθυντής. Σε ποσοστό 

76,7 % είναι ο ουδέτερος τρίτος που λύνει τις διαφορές και αναλαμβάνει τον ρόλο αυτό 

συχνά (23,3% των συγκρούσεων) και αρκετές φορές (50% των συγκρούσεων). Επίσης 

το 63,3% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών πιστεύει πως στο πρόσωπο του Διευθυντή 

βλέπουν το κατάλληλο άτομο ως διαμεσολαβητή των συγκρούσεων και μόνο το 36,7% 

πιστεύει πως μπορεί να είναι ένας διαπιστευμένος εκπαιδευτικός στο ρόλο αυτό.  

Για τις επιπτώσεις των συγκρούσεων μελετά το 4ο ερευνητικό ερώτημα. Συγκεκριμένα 

ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί αν πιστεύουν στη θετική επιρροή των συγκρούσεων, 

αναφορικά με την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Το 60% απαντά 

πως εξαρτάται από τις αιτίες των συγκρούσεων, ενώ το υπόλοιπο 40% μοιράζεται 

στους μισούς να απαντούν θετικά (20%) και στους άλλους μισούς να απαντούν 

αρνητικά (20%). Οι συγκρούσεις ως επί το πλείστον επιφέρουν θετικά αποτελέσματα, 

διότι το 30% αναζητά βέλτιστες λύσεις και το 23,3% αναφέρει πως συμβάλλουν στη 

δημιουργία συνοχής μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ένα 16,7% δηλώνει βελτίωση των 
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διαπροσωπικών σχέσεων τους. Το 23,3% του δείγματος θεωρεί πως οι συγκρούσεις 

πολύ συχνά επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου και πάνω από 

τους μισούς (56,7%) θεωρούν πως αυτό γίνεται μερικές φορές. Το αυξημένο στρες και 

η διαταραχή των διαπροσωπικών σχέσεων είναι οι αρνητικές συνέπειες των 

συγκρούσεων σε προσωπικό επίπεδο των εκπαιδευτικών με κυρίαρχο ποσοστό (36,7%) 

να καταλαμβάνει η δήλωση πως οι συγκρούσεις μειώνουν τη παραγωγικότητα και την 

αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών. Γενικά, οι συγκρούσεις μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών έχουν ως κυρίαρχο αποτέλεσμα το αρνητικό κλίμα στο σχολείο και 

σχεδόν οι μισοί των ερωτηθέντων δηλώνουν άγχος ως απόρροια αυτής της 

κατάστασης.  

Σχετικά με τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχει κάποιος για να επιλύει συγκρούσεις 

(5ο ερώτημα) το επικρατέστερο πρόσωπο που κατέχει τις επικοινωνιακές δεξιότητες 

για να επιλύει τις συγκρούσεις είναι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας (76,7%). Στις 

επικοινωνιακές του δεξιότητες του Διευθυντή ως διαμεσολαβητής, οι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν, πως, η ενσυναίσθηση παίζει τον κυρίαρχο ρόλο (40%), ενώ ακολουθούν η 

ενεργητική ακρόαση (23,3%), ο σεβασμός (23,4%), και η κατανόηση (3,3%).  

Τέλος, αναφορικά με το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο (6ο ερώτημα), οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν εμπιστοσύνη στον Διευθυντή τους 

και επικρατεί ανοιχτή επικοινωνία και ελεύθερη έκφραση στη σχολική μονάδα. 

Επίσης, το 96,7% δηλώνει πως η ύπαρξη του καλού κλίματος οφείλεται στον 

συνδυασμό δύο παραγόντων: α. της ενεργής Διεύθυνσης και β. στη στάση των 

εκπαιδευτικών. 

Αντιλαμβανόμαστε πως οι συγκρούσεις αποτελούν ένα αναπόφευκτο και καθημερινό 

φαινόμενο της σχολικής ζωής. Το φαινόμενο των συγκρούσεων πρέπει λοιπόν να 

αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα και με τον καταλληλότερο τρόπο διαχείρισης. 

Ο Διευθυντής/ντρια – ηγέτης είναι στέλεχος της εκπαίδευσης και θεωρείται ως ένας 

από τους σπουδαιότερους φορείς θετικού κλίματος που θα οδηγήσει τη σχολική 

μονάδα στην αποτελεσματικότητα και στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων,  

καθώς αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας στην καλλιέργεια των ανθρωπίνων σχέσεων 

και στη διατήρηση της συνοχής του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μαθητών ως 

ομάδων συνεργασίας, καθώς και των γονέων (Krug, 1992). Η τοποθέτηση αυτή του 

Krug ενισχύεται και με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Επιπλέον 
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συμπεραίνουμε πως οι εκπαιδευτικοί βλέπουν τη διαμεσολάβηση ως εναλλακτικό 

τρόπο επίλυσης των συγκρούσεων τους με τους γονείς και ως διαμεσολαβητή θεωρούν 

επικρατέστερο τον Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας. Θεωρούν πως πρέπει να 

διακατέχεται από συναισθηματική νοημοσύνη. 

Ως διαμεσολαβητής μπορεί να συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση και να προσφέρει 

γόνιμες εισηγήσεις με θετικό αποτέλεσμα που θα οδηγήσει στην κατάληξη μιας 

συμφωνίας. Βασικό στοιχείο πάντα να διασφαλίζονται τα κοινά συμφέροντα στο παρόν 

και στο μέλλον διατυπώνοντας οι ομάδες με τη βοήθεια του - ως διαμεσολαβητής-  ότι 

τους απασχολεί.   Επιπλέον η ικανότητα του να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και 

να αντιμετωπίζει δημιουργικά τις αντιξοότητες, καθώς και να δείχνει κατανόηση προς 

τους άλλους δηλαδή να διακατέχεται από συναισθηματική νοημοσύνη, ενεργητική 

ακρόαση, σεβασμό και κατανόηση. 

Συμπερασματικά, φαίνεται πως η εφαρμογή των αρχών της Επικοινωνίας, της 

Ρητορικής και της Διαμεσολάβησης σε συνδυασμό με την εφαρμογή των αρχών της 

Συμβουλευτικής μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, κατά τη διαδικασία της 

λήψη αποφάσεων στη σχολική μονάδα και ως επικοινωνιακό εργαλείο στη σχέση 

εκπαιδευτικών - γονέων. Η παρούσα εργασία, στα πλαίσια αυτά, ερευνώντας και 

παρουσιάζοντας τις επικοινωνιακές συμπεριφορές, δεξιότητες και στρατηγικές του 

Διευθυντή – Ηγέτη στης σχολικής μονάδας επιχειρεί να αναδείξει τη μεγάλη σημασία 

της Διαμεσολάβησης ως επικοινωνιακό εργαλείο.  
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Μέρος Β΄ 

Έρευνα 

Παρακάτω παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 

διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με θέμα:  

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ ΕΔΕ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών (μόνιμων και 

αναπληρωτών) της Κοζάνης σχετικά με τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων  για την αποφυγή των συγκρούσεων που 

δημιουργούνται μεταξύ τους. Επίσης οι τρόποι επίλυσης των συγκρούσεων που 

προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών με τους γονείς με ιδιαίτερη 

αναφορά στην τεχνική της διαμεσολάβησης. 

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς 

σκοπούς στα πλαίσια της εργασίας, γι’ αυτό τηρήθηκε πλήρης ανωνυμία για την 

καλύτερη καταγραφή απαντήσεων και την εξασφάλιση αξιοπιστίας της έρευνας.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας της Google με την προώθηση 

συνδέσμου (link) στα e-mail των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Κοζάνης. Η συλλογή των απαντήσεων πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ 

25/11/2019 έως 3/12/2019.  

Μετά τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε στατιστική 

επεξεργασία μέσω του προγράμματος στατιστικής και ανάλυσης κοινωνικών 

επιστημών SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Το δείγμα πληθυσμού αποτελείται από 30 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

σε ερωτήσεις κλειστού τύπου για την εύκολη κωδικοποίηση και την ακριβέστερη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων μας.  
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Για την καλύτερη κατανόηση χρησιμοποιήθηκαν ως μέσω οπτικοποίησης της έρευνας 

τα διαγράμματα σε μορφή πίτας με την αναγραφή ποσοστών συχνοτήτων και 

διαγράμματα συχνοτήτων ανάλυσης ονομαστικής μεταβλητής. 

 

 

  
 

 

 

 

Από το σύνολο του δείγματος των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην έρευνα  το 

36,7% είναι άντρες και  το υπόλοιπο 63,3% είναι γυναίκες.  

 

 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Άντρας 11 36.7 36.7 36.7 

Γυναίκα 19 63.3 63.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Ηλικία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid > 46 14 46.7 46.7 46.7 

25-30 2 6.7 6.7 53.3 

31-45 14 46.7 46.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 
Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζονται οι ηλικιακές ομάδες που απαρτίζουν την 

έρευνα, με τις ηλικίες 31 έως 45 και 46 > να μοιράζονται στο ποσοστό του 46.67% και 

την ηλιακιακή ομάδα 25 έως 30 να απαρτίζει το υπόλοιπο 6.67%. 
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Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν φαίνεται πως είναι κάτοχοι πτυχίου 

παιδαγωγικού τμήματος με ποσοστό 46.7%, το 33.3% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, 

ενώ το ποσοστό της τάξης του 20% προέρχεται από ακαδημία. 

 

 

 

Επίπεδο σπουδών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ακαδημία 6 20.0 20.0 20.0 

Μεταπτυχιακό 10 33.3 33.3 53.3 

Παιδαγωγικό Τμήμα 14 46.7 46.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Σχέση εργασίας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αναπληρωτής 5 16.7 16.7 16.7 

Μόνιμος 25 83.3 83.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζεται η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας, με το 83.3% αυτών να είναι μόνιμοι, ενώ το 16.7% να έχει θέση 

αναπληρωτή.  
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Συνολική εκπαιδευτική προϋπηρεσία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid <10 έτη 3 10.0 10.0 10.0 

>20 έτη 7 23.3 23.3 33.3 

11-15 έτη 9 30.0 30.0 63.3 

16-20 έτη 11 36.7 36.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Στην συνολική εκπαιδευτική προϋπηρεσία μεγαλύτερο ποσοστό (36.7%) κατέχουν 

αυτοί που εργάζονται ως εκπαιδευτικοί μεταξύ 16-20 ετών, ακολουθούν με 30% οι 

εκπαιδευτικοί με χρόνια προϋπηρεσίας 11 έως 15 έτη ενώ 23.3% αυτοί που εργάζονται 

για παραπάνω από 20 έτη, και 10%  αυτοί που  εργάζονται λιγότερο από 10 χρόνια. 
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Ανήκετε σε μεγάλη ή μικρή σχολική μονάδα; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μεγάλη 19 63.3 63.3 63.3 

Μικρή 11 36.7 36.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Στο ερώτημα αν ανήκουν σε μεγάλη ή μικρή σχολική μονάδα το 63.3% απάντησε σε 

μεγάλη, ενώ το 36.7% σε μικρή. 
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7) Προϋπηρεσία σε σχολείο πού υπηρετείτε τώρα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid >5 έτη 15 50.0 50.0 50.0 

1 έτος 4 13.3 13.3 63.3 

1-5 έτη 11 36.7 36.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Στην ερώτηση για την προϋπηρεσία στη σχολική μονάδα που εργάζονται τώρα, το 

μεγαλύτερο ποσοστό φαίνεται πως εργάζεται για πάνω από 5 έτη, ενώ με ποσοστό 

36.7% απάντησαν πως εργάζονται για 1 έως 5 έτη με το μικρότερο ποσοστό (13.3%) 

αυτών που εργάζονται μόλις 1 έτος στη σχολική μονάδα. 
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Στο παραπάνω διάγραμμα η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν κατείχαν θέση 

στελέχους με ποσοστό 70%. Το 23.3% απάντησαν πως κατέχουν τη θέση του 

Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ενώ μόλις το 6.7% τη θέση του υποδιευθυντή.  

 

Κατοχή θέσης στελέχους 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid δεν κατέχω θέση στελέχους 21 70.0 70.0 70.0 

Διευθυντής 7 23.3 23.3 93.3 

Υποδιευθυντής 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Αν υπηρετείτε ως Διευθυντής/Διευθύντρια πόσα χρόνια 

είστε σε θητεία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  19 63.3 63.3 63.3 

< 4 χρόνια 2 18.2 6.7 70.0 

> 8 χρόνια 3 27.3 10.0 80.0 

4-8 χρόνια 6 54.5 20.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

Από το συνολικό πλήθος του δείγματος, το 54.5% υπηρετεί από την θέση του 

Διευθυντή για 4 έως 8 έτη, το 27.3% για παραπάνω από 8 έτη, ενώ για λιγότερα από 4 

έτη το 18.2%. 
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Αν υπηρετείτε ως Υποδιευθυντής πόσα χρόνια είστε σε 

θητεία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  27 90.0 90.0 90.0 

< 4 χρόνια 2 66.7 6.7 96.7 

> 8 χρόνια 1 33.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

Στη θέση των Υποδιευθυντών τώρα, από το σύνολο του πληθυσμού του δείγματος, το 

66.7% υπηρετεί για λιγότερο από 4 χρόνια ενώ το 33.3% για περισσότερο από 8 χρόνια. 
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Ως εκπαιδευτικός διατηρείτε καλές σχέσεις με τους γονείς (επιλέξτε 

μια μόνο απάντηση): 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άριστες 3 10.0 10.0 10.0 

Καλές 10 33.3 33.3 43.3 

Ούτε καλές ούτε κακές 1 3.3 3.3 46.7 

Πολύ καλές 16 53.3 53.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

Όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, το 53.3% 

αναφέρει ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς, το 33.3% καλές, το 10% 

άριστες ενώ το 3.3% ούτε καλές-ούτε κακές. 
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Διατηρείτε διαπροσωπικές σχέσεις με τους γονείς και 

εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ελάχιστα 12 40.0 40.0 40.0 

Καθόλου 9 30.0 30.0 70.0 

Μέτρια 7 23.3 23.3 93.3 

Πολύ 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα αποτυπώνονται τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που 

απάντησαν αν διατηρούν διαπροσωπικές σχέσεις με τους γονείς και εκτός ωραρίου 

σχολείου. Το 40% απάντησε ελάχιστα, το 30% καθόλου, το 23.3% απάντησε μέτρια, 

ενώ μόλις το 6.7% απάντησε πως διατηρεί σε μεγάλο βαθμό. 
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Στο χώρο εργασίας σας υπάρχουν εντάσεις; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1 3.3 3.3 3.3 

Ναι 18 60.0 60.0 63.3 

Όχι 11 36.7 36.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

Στην ερώτηση για εντάσεις στο χώρο εργασίας των εκπαιδευτικών, πάνω από τους 

μισούς (60%) απάντησαν πως υπάρχουν εντάσεις, το 36.7% διαφώνησε, ενώ το 3.3% 

δεν ανέφερε απάντηση.  
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Στο ερώτημα σχετικά με τις εντάσεις στο χώρο του σχολείου το 30% απάντησε πως 

υπάρχουν εντάσεις μεταξύ μαθητών – μαθητών, το 13.3% μεταξύ εκπαιδευτικών – 

γονέων. Το ίδιο ποσοστό (13.3%) απάντησε μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών και 

τέλος 10% μεταξύ εκπαιδευτικών και Διεύθυνσης. 

 

 

 

Αν ναι, μεταξύ: (επιλέξτε μια μόνο απάντηση ως επικρατέστερη) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  10 33.3 33.3 33.3 

Εκπαιδευτικών -γονέων 4 13.3 13.3 46.7 

Εκπαιδευτικών – μαθητών 4 13.3 13.3 60.0 

Εκπαιδευτικών-Διεύθυνσης 3 10.0 10.0 70.0 

Μαθητών-μαθητών 9 30.0 30.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Ποια είναι η συχνότητα που παρατηρούνται οι συγκρούσεις 

στη σχολική μονάδα (σύμφωνα με την απάντηση που δώσατε 

στην ερώτηση 14); 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  5 16.7 16.7 16.7 

Μερικές φορές 12 40.0 40.0 56.7 

Ποτέ 1 3.3 3.3 60.0 

Σπάνια 7 23.3 23.3 83.3 

Συχνά 5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

Στο σύνολο του δείγματος, το 40% του πληθυσμού απάντησε μερικές φορές 

υπερισχύοντας της απάντησης σπάνια που απάντησε το 23.3%. Το 16.7% απάντησε 

συχνά στην ερώτηση συχνότητας συγκρούσεων ενώ μόλις 3% θεωρεί ότι δεν υπάρχουν 

συγκρούσεις στην σχολική μονάδα. 
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Έχετε βρεθεί με γονέα σε  σύγκρουση; Αν ναι, για ποιους λόγους; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  10 33.3 33.3 33.3 

Διαφορές αντιλήψεων ως προς 

την επίδοση του μαθητή 

12 40.0 40.0 73.3 

Επιθετική συμπεριφορά 8 26.7 26.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

Το παρόν γράφημα εμφανίζει τα ποσοστά του πληθυσμού που κλήθηκε να απαντήσει 

σχετικά με τους λόγους σύγκρουσης γονέων-δασκάλων. To 40% απάντησε πως όσες 

διαφορές προέκυψαν ήταν σε σχέση με την επίδοση του μαθητή, ενώ το υπόλοιπο 

26.7% λόγω επιθετικής συμπεριφοράς. 
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Στην ερώτηση σχετικά με την συχνότερη αιτία σύγκρουσης μεταξύ εκπαιδευτικών και 

γονέων η  πλειοψηφία του πληθυσμού (73.4%) απάντησε πως υπήρξε κακή 

επικοινωνία και παρανόηση πληροφόρησης, το 13.3% τις απέδωσε στην έλλειψη 

επικοινωνίας ενώ το 6.7% σε ατομικούς παράγοντες. 

Τέλος το 3.3% ανέφερε την αδιάφορη στάση των γονέων ως προς την επίδοση του 

μαθητή. 

Ποια από τις παρακάτω αιτίες είναι η πιο συχνή αιτία σύγκρουσης μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και γονέων κατά τη γνώμη σας (επιλέξτε μια μόνο απάντηση); 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αδιάφορη στάση των γονέων ως προς 

την επίδοση του μαθητή 

1 3.3 3.3 3.3 

Ατομικοί παράγοντες 2 6.7 6.7 10.0 

Έλλειψη επικοινωνίας 4 13.3 13.3 23.3 

Κακή επικοινωνία και παρανόηση 

πληροφόρησης 

22 73.3 73.3 96.7 

Τρόπος Διοίκησης 

Διευθυντή/Διευθύντρια 

1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  



103 

 

 

 

 

Το παραπάνω γράφημα μας δείχνει τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στην ερώτηση 

σχετικά με τον κύριο λόγο δημιουργίας εντάσεων μεταξύ γονέα και εκπαιδευτικού. Το 

56.7% ανέφερε την αμφισβήτηση ως προς το έργο που επιτελεί ο εκπαιδευτικός. Το 

23% την αμφισβήτηση ως προς την αξιολόγηση. Το 10% ανέφερε πως επικρατέστερος 

λόγος εντάσεων ήταν ο μη επικοινωνιακός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού, ενώ το 6.7 

απάντησε το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Τέλος, το 3.3% απάντησε ως 

επικρατέστερο λόγο την αμφισβήτηση ως προς την προσωπικότητα/χαρακτήρα του 

εκπαιδευτικού. 

Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι είναι ο επικρατέστερος λόγος 

δημιουργίας εντάσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών; (επιλέξτε μια μόνο απάντηση) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αμφισβήτηση αξιολόγησης παιδιού 7 23.3 23.3 23.3 

Αμφισβήτηση ως προς την 

προσωπικότητα/ χαρακτήρα του 

εκπαιδευτικού 

1 3.3 3.3 26.7 

Αμφισβήτηση ως προς το έργο του 

εκπαιδευτικού 

17 56.7 56.7 83.3 

Ο μη επικοινωνιακός χαρακτήρας του 

εκπαιδευτικού 

3 10.0 10.0 93.3 

Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Τα αποτελέσματα που προκύπτουν στην ερώτηση σχετικά με την αύξηση του 

διαθέσιμου χρόνου των γονέων για πιο συχνή επικοινωνία σε θέματα μαθησιακά μας 

δείχνουν, πως το 63% του δείγματος πιστεύει πως θα βελτίωνε πολύ τη σχέση μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών η συχνή επικοινωνία, το 20% πάρα πολύ, ελάχιστα θεωρεί 

το 10% των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό του 3.3% μοιράζονται οι απαντήσεις 

καθόλου και λίγο. 

 

Πιστεύετε η αύξηση διαθέσιμου χρόνου γονέων για πιο συχνή επικοινωνία σε 

θέματα μαθησιακά και συμπεριφοράς θα βελτίωναν τις σχέσεις γονέων – 

εκπαιδευτικών; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ελάχιστα 3 10.0 10.0 10.0 

Καθόλου 1 3.3 3.3 13.3 

λίγο 1 3.3 3.3 16.7 

πάρα πολύ 6 20.0 20.0 36.7 

πολύ 19 63.3 63.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Στην ερώτηση σχετικά με τη διαχείριση των συγκρούσεων στη σχολική μονάδα από τη 

Διεύθυνση του σχολείου, το 63.3% θεωρεί πως αυτή γίνεται κατά την εμφάνιση των 

πρώτων διαφορών, το 26.7% όταν αυτή γίνεται φανερή μέσω της επικοινωνίας με τη 

Διεύθυνση, το 6.7% όταν λαμβάνει συναισθηματική διάσταση. Τέλος το 3.3% στο 

στάδιο που τα αντικρουόμενα μέρη ερευνούν τις αιτίες που την προκάλεσαν. 

Σε ποιο στάδιο συνήθως γίνεται η διαχείριση των συγκρούσεων στη 

σχολική μονάδα από τη Διεύθυνση του σχολείου; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μόλις εμφανιστούν οι 

πρώτες διαφορές 

19 63.3 63.3 63.3 

Όταν γίνεται φανερή μέσω 

της επικοινωνίας με τη 

Διεύθυνση 

8 26.7 26.7 90.0 

Όταν λαμβάνει 

συναισθηματική διάσταση 

2 6.7 6.7 96.7 

Όταν τα αντικρουόμενα μέρη 

ερευνούν τις αιτίες που την 

προκάλεσαν 

1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Ο παραπάνω πίνακας μας δείχνει τα αποτελέσματα στην ερώτηση σχετικά με τις 

μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων. Κυρίαρχη 

απάντηση είναι η συνεργασία και οι εναλλακτικοί τρόποι δράσης με ποσοστό 83.3%. 

Ακολουθεί ο συμβιβασμός με 6.7%, ενώ το ποσοστό του 3.3% μοιράζονται οι 

απαντήσεις αποφυγή, διατήρηση συνύπαρξης εμπλεκομένων και τέλος η χρήση 

εξουσίας μέσω του Διευθυντή.  

Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται συνήθως για την αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων (επιλέξτε μια μόνο απάντηση); 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αποφυγή 1 3.3 3.3 3.3 

Διατήρηση συνύπαρξης 

εμπλεκομένων 

1 3.3 3.3 6.7 

Συμβιβασμός 2 6.7 6.7 13.3 

Συνεργασία και εναλλακτικοί 

τρόποι δράσης 

25 83.3 83.3 96.7 

Χρήση εξουσίας μέσω του 

Διευθυντή/ντριας 

1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Για τη διαχείριση μιας σύγκρουσης, χρησιμοποιείται η διαμεσολάβηση 

τρίτου προσώπου; Αν ναι, ποιου; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  4 13.3 13.3 13.3 

Διαπιστευμένος 

εκπαιδευτικός 

3 10.0 10.0 23.3 

Διευθυντής/ντρια ως 

διαμεσολαβητής 

23 76.7 76.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Για την διαμεσολάβηση τρίτου προσώπου στην διαχείριση μιας σύγκρουσης το 76.7% 

απάντησε πως ο Διευθυντής/ντρια είναι αυτός που παρεμβαίνει, ενώ το υπόλοιπο 10% 

απάντησε πως η παρέμβαση γίνεται από διαπιστευμένο εκπαιδευτικό. 
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Αν ναι, με ποια συχνότητα γίνεται η διαμεσολάβηση αυτή; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  3 10.0 10.0 10.0 

Μερικές φορές 15 50.0 50.0 60.0 

Πολύ συχνά 2 6.7 6.7 66.7 

Σπάνια 3 10.0 10.0 76.7 

Συχνά 7 23.3 23.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

Στο σύνολο του πληθυσμού, στην προηγούμενη ερώτηση σχετικά με την συχνότητα 

παρέμβασης, το 50% απαντά πως γίνεται μερικές φορές, το 23.3% απαντά συχνά, το 

10% σπάνια ενώ το 6.7% μόλις απαντά πολύ συχνά. 
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Ποιος θεωρείτε ότι είναι το κατάλληλο άτομο ή ο κατάλληλος τρόπος 

για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διαπιστευμένος 

εκπαιδευτικός 

11 36.7 36.7 36.7 

Διευθυντής/ντρια ως 

διαμεσολαβητής/τρια 

19 63.3 63.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Στο παραπάνω διάγραμμα, το 63.3% θεωρεί πως το κατάλληλο άτομο για την επίλυση 

της σύγκρουσης μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών είναι ο Διευθυντής/ντρια, ενώ το 

36.7% θεωρεί πως είναι κάποιος διαπιστευμένος εκπαιδευτικός. 
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Υπάρχει συνήθως δυνατότητα πρόβλεψης μιας σύγκρουσης; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 16 53.3 53.3 53.3 

Όχι 14 46.7 46.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
 

 
Στην δυνατότητα πρόβλεψης μιας σύγκρουσης το 53.3% απαντά πως υπάρχει, ενώ το 

46.7% πως όχι.  
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Σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας και τις συγκρούσεις 

σ’ αυτή, το 60% απαντά πως εξαρτάται από τις αιτίες των συγκρούσεων. Το 20% 

απαντά πως οι συγκρούσεις επηρεάζουν αρνητικά, ενώ το υπόλοιπο 20% θετικά. 

 

 

 

 

Πιστεύετε ότι οι συγκρούσεις μπορούν να επηρεάσουν θετικά την 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Εξαρτάται από τις αιτίες των 

συγκρούσεων 

18 60.0 60.0 60.0 

Ναι 6 20.0 20.0 80.0 

Όχι 6 20.0 20.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Η αναζήτηση βέλτιστων λύσεων με ποσοστό 30% είναι αυτή που επικρατεί στις 

συνθήκες που επηρεάζονται περισσότερο στις συγκρούσεις. Ακολουθεί η δημιουργία 

συνοχής μεταξύ των εκπαιδευτικών με ποσοστό 23.3%. Το 16.7% μοιράζονται η 

βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων και η βελτίωση ποιότητας λύσεων, ενώ το 3.3% 

η προσωπική ανάπτυξη μαζί με τη βελτίωση ποιότητας λύσεων. Τέλος, η αυξημένη 

αποδοχή και αφοσίωση ηγεσίας κατέχει το ποσοστό του 3.3%. 

Ποιες συνθήκες επηρεάζονται περισσότερο από τις συγκρούσεις (επιλέξτε μια μόνο 

απάντηση); 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  1 3.3 3.3 3.3 

Αναζήτηση βέλτιστων λύσεων 9 30.0 30.0 33.3 

Αυξημένη αποδοχή και αφοσίωση της 

ηγεσίας 

1 3.3 3.3 36.7 

Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων 5 16.7 16.7 53.3 

Βελτίωση ποιότητας λύσεων 5 16.7 16.7 70.0 

Δημιουργία συνοχής μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

7 23.3 23.3 93.3 

Προσωπική ανάπτυξη 1 3.3 3.3 96.7 

Προσωπική ανάπτυξη, Βελτίωση 

ποιότητας λύσεων 

1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Στην ερώτηση για τις συγκρούσεις και τον επηρεασμό της αποτελεσματικής 

λειτουργίας του σχολείου το 56.7% απαντά πως μερικές φορές οι συγκρούσεις 

επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Το 23.3% θεωρεί 

πως οι συγκρούσεις είναι αρνητικές στη λειτουργικότητα του σχολείου πολύ συχνά. Το 

16.7% συχνά, ενώ σπάνια απαντά το 3.3%. 

 

 

 

 

Πιστεύετε ότι οι συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον επηρεάζουν 

αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Μερικές φορές 17 56.7 56.7 56.7 

Πολύ συχνά 7 23.3 23.3 80.0 

Σπάνια 1 3.3 3.3 83.3 

Συχνά 5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Στις αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον το 30% 

μοιράζονται οι απαντήσεις του αυξημένου στρες και της διαταραχής των 

διαπροσωπικών σχέσεων. Κυρίαρχο από την άλλη είναι το ποσοστό 36.7% αυτών που 

απάντησαν ότι αρνητική συνέπεια είναι η μείωση παραγωγικότητας και 

αποδοτικότητας. Τέλος το 3.3% απαντά πως η πτώση ηθικού είναι η αρνητική συνέπεια 

των συγκρούσεων.  

 

 

 Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων στο σχολικό 

περιβάλλον; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αυξημένο στρες 9 30.0 30.0 30.0 

Διαταραχή διαπροσωπικών σχέσεων 9 30.0 30.0 60.0 

Μείωση παραγωγικότητας και 

αποδοτικότητας 

11 36.7 36.7 96.7 

Πτώση ηθικού 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Ποιες είναι οι επιπτώσεις των συγκρούσεων μεταξύ γονέων - 

εκπαιδευτικών; (τσεκάρετε όποια απάντηση θεωρείτε σωστή) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άγχος 14 46.7 46.7 46.7 

Αρνητικό κλίμα στο σχολείο 15 50.0 50.0 96.7 

Χαμηλή αποδοτικότητα του 

εκπαιδευτικού 

1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

Οι απαντήσεις στο ερώτημα σχετικά με τις επιπτώσεις των συγκρούσεων μεταξύ 

γονέων-εκπαιδευτικών έχουν ως κυρίαρχο αποτέλεσμα το αρνητικό κλίμα στο σχολείο 

με 50%, το άγχος ακολουθεί με ποσοστό 46.7%, ενώ η χαμηλή αποδοτικότητα του 

εκπαιδευτικού βρίσκεται μεταξύ των απαντήσεων σε ποσοστό 3.3%. 
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Στις επικοινωνιακές δεξιότητες για την επίλυση των συγκρούσεων στην σχολική 

μονάδα ο Διευθυντής/Διευθύντρια είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ 

των απαντήσεων με 76.7%, ενώ το 23.3% θεωρεί τον εκπαιδευτικό-διαμεσολαβητή. 

 

 

Ποιος πιστεύετε ότι έχει τις επικοινωνιακές δεξιότητες για να επιλύσει τις 

συγκρούσεις στη σχολική σας μονάδα; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διευθυντής/ντρια - 

διαμεσολαβητής/τρια 

23 76.7 76.7 76.7 

Εκπαιδευτικός-διαμεσολαβητής 7 23.3 23.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Οι επικοινωνιακές δεξιότητες που πρέπει να έχει ο Διευθυντής/ντρια ως 

διαμεσολαβητής αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα. Το 40% πιστεύει πως η 

ενσυναίσθηση είναι αυτό που πρέπει να έχει ο Διευθυντής/ντρια ως 

διαμεσολαβητής/τρια, το 23.3% την ενεργητική ακρόαση, το 23.4% το σεβασμό, το 

10% την αποδοχή και τέλος  κατανόηση απάντησε το 3.3% του δείγματος. 

32) Ποιες επικοινωνιακές δεξιότητες πιστεύετε ότι πρέπει να έχει 

ο Διευθυντής/ντρια ως διαμεσολαβητής/τρια (επιλέξτε μια μόνο 

απάντηση); 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αποδοχή 3 10.0 10.0 10.0 

Ενεργητική ακρόαση 7 23.3 23.3 33.3 

Ενσυναίσθηση 12 40.0 40.0 73.3 

Κατανόηση 1 3.3 3.3 76.7 

Σεβασμό 2 23.4 23.4 83.3 

     

Total 30 100.0 100.0  
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Σε ο,τι αφορά την επικράτηση εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και Διεύθυνσης 

στη σχολική μονάδα το 40% μοιράζονται οι απαντήσεις πολύ και πάρα πολύ, μέτρια 

απάντησε το 16.7%, ενώ λίγο το 3.3%. 

 

 

 

  

 

 

33) Σε ποιο βαθμό επικρατεί εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και 

Διεύθυνση στη σχολική  σας μονάδα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 1 3.3 3.3 3.3 

Μέτρια 5 16.7 16.7 20.0 

Πάρα πολύ 12 40.0 40.0 60.0 

Πολύ 12 40.0 40.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Ο βαθμός επικράτησης ανοιχτής επικοινωνίας και ελεύθερης έκφρασης απόψεων στην 

σχολική μονάδα αποτυπώνεται στο πάνω γράφημα. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες 

50% απάντησαν ότι υφίσταται αυτή η ελευθερία. Το 36.7% απάντησε πάρα πολύ, το 

10% μέτρια, ενώ το 3.3% λίγο.  

 

 

 

Σε ποιο βαθμό επικρατεί ανοιχτή επικοινωνία και ελεύθερη 

έκφραση απόψεων στη σχολική  σας μονάδα; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 1 3.3 3.3 3.3 

Μέτρια 3 10.0 10.0 13.3 

Πάρα πολύ 11 36.7 36.7 50.0 

Πολύ 15 50.0 50.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Το παραπάνω γράφημα αποτυπώνει τη συχνότητα των συνεδριάσεων στη σχολική 

μονάδα. Το 53.3% απάντησε πολύ βαθμό, το 23.3% μέτριο, το 20% πάρα πολύ, ενώ το 

3.3% λίγο. 

 

Σε ποιο βαθμό γίνονται συνεχείς συνεδριάσεις στη σχολική  σας μονάδα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λίγο 1 3.3 3.3 3.3 

Μέτρια 7 23.3 23.3 26.7 

Πάρα πολύ 6 20.0 20.0 46.7 

Πολύ 16 53.3 53.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Η σαφήνεια του ρόλου του κάθε εκπαιδευτικού αποτυπώνεται στον πάνω πίνακα. Πολύ 

σαφής απάντησε το 70%, το 13.3% μοιράζεται στις απαντήσεις αυτών που απάντησαν 

μέτρια και πάρα πολύ. Τέλος, καθόλου απάντησε το 3.3%.  

 

 

 

 

 

 

Σε ποιο βαθμό είναι σαφώς προσδιορισμένος ο ρόλος του 

κάθε μέλους της σχολική  σας μονάδας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 3.3 3.3 3.3 

Μέτρια 4 13.3 13.3 16.7 

Πάρα πολύ 4 13.3 13.3 30.0 

Πολύ 21 70.0 70.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Στην απόδοση ύπαρξης θετικού κλίματος στη σχολική μονάδα απαντά το γράφημα 

αυτής της σελίδας.  Το 3.3% θεωρεί πως μόνο η ενεργή Διεύθυνση είναι αυτή που 

φέρνει το θετικό κλίμα. Η στάση των εκπαιδευτικών δεν αποσπά καθόλου μερίδιο. Ενώ 

το συντριπτικό 96.7% επιλέγει τον συνδυασμό και των δύο απαντήσεων. 

 

 

 

 

Αν υπάρχει θετικό κλίμα στη σχολική σας μονάδα, πού το αποδίδετε; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  

 

Ενεργή Διεύθυνση 

1 3.3 3.3 3.3 

Συνδυασμός των παραπάνω 29 96.7 96.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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