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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση της σημασίας της αυθεντικότητας της 

ηγεσίας στην επικοινωνία εντός σχολείου αλλά και στην επικοινωνία σχολείου-

γονέων. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ελληνικό σχολείο, το βαθμό συμμετοχής των 

γονέων σε αυτό, την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μεταξύ των συναδέλφων 

και των εκπαιδευτικών με τους γονείς, τα εμπόδια και οι δυσκολίες σε αυτήν και τα 

στοιχεία αυθεντικότητας της ηγεσίας που εμφανίζει ο διευθυντής αλλά το πώς τα 

παραπάνω αλληλοεπηρεάζονται. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της μελέτης 

πραγματοποιήθηκε ευρεία ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και στη συνέχεια 

διεξήχθη έρευνα ποσοτικού χαρακτήρα. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 134 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από σχολεία όλων των βαθμίδων του 

νομού Κοζάνης. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω 

ερωτηματολογίου που μοίρασε η ερευνήτρια. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως 

η επικοινωνία τόσο εκτός όσο και εκτός της σχολικής μονάδας είναι επιθυμητή και 

αποτελεσματική και επηρεάζεται θετικά από το στυλ της αυθεντικής ηγεσίας που 

ακολουθεί ο διευθυντής. Συγκεκριμένα, η αυθεντικότητα του διευθυντή και η 

ικανότητά του να δημιουργεί γνήσιες και αυθεντικές σχέσεις επηρεάζει θετικά το 

γενικότερο κλίμα ευημερίας και εμπιστοσύνης αλλά και την επικοινωνία του 

σχολείου με τους γονείς. 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: αυθεντική ηγεσία, επικοινωνία, γονείς, γονεϊκή εμπλοκή, διευθυντής
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Abstract 

The present research aims to explore the importance of the authentic leadership in 

school communication and in school-parent communication. In particular,  the views 

of primary school teachers on the Greek school have been analyzed, also the degree of 

parent involvement in it, the effectiveness of communication between colleagues and 

teachers with parents, the obstacles and the difficulties in it and the elements of the 

authentic leadership that the principal shows but how the above interact together. In 

order to achieve the study's objectives, a broad review of the literature was carried out 

and then a quantitative survey. In the survey 134 primary school teachers from all 

levels of the prefecture of Kozani participated. Data collection was conducted through 

a questionnaire distributed by the researcher. Research findings have shown that 

communication both outside and inside the school is desirable and effective and is 

positively influenced by the style of authentic leadership followed by the principal. In 

particular, the director's authenticity and ability to create genuine and authentic 

relationships positively influences the overall climate of well-being and confidence, 

as well as the communication of the school with the parents. 

 

 

 

 

 

 

Key words: authentic leadership, communication, parents, parental involvement, 

school principal 
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Εισαγωγή 

Η συνεργασία μεταξύ σχολείου και γονέων και η μεταξύ τους επικοινωνία είναι ένα 

ζήτημα που έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως την ερευνητική κοινότητα. Ο όρος που έχει 

υιοθετηθεί και χρησιμοποιηθεί ευρέως είναι αυτός της γονεϊκής εμπλοκής και αφορά 

κάθε είδους δραστηριότητα και συμμετοχή στο φάσμα της σχολικής ζωής του παιδιού 

(Hoover-Dempsey & Sandler, 1997Epstein et al., 2002). 

 Προαπαιτούμενο αλλά και παρελκόμενο της γονεϊκής εμπλοκής είναι η 

επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ των γονέων και του σχολείου. Το ζητούμενο 

σε αυτή την επικοινωνία, όπως και στις περισσότερες μορφές επικοινωνίας, είναι η 

ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δύο μελών και όχι μια επιφανειακή επικοινωνία. 

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο υιοθετούνται διαδικασίες και πρακτικές που διευκολύνουν 

τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009). 

 Οι γονείς, όσο συχνά και αν εμπλέκονται στα σχολικά δρώμενα, ανήκουν στο 

εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας. Ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ του 

σχολείου και του εξωτερικού περιβάλλοντος δε διαφέρει με αυτόν του εσωτερικού 

καθώς οι μορφές και οι διαδικασίες επικοινωνίας που ακολουθούνται είναι ίδιες 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Ο Πασιαρδής (2004) αναφέρει πως η επικοινωνία εντός 

της σχολικής μονάδας θα πρέπει να είναι αμφίδρομη και να συμβάλει στην 

επικέντρωση σε κοινά αποδεκτούς στόχους. Η αποτελεσματική επικοινωνία βοηθά 

στη δημιουργία ενός ανθρώπινου σχολικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την 

ανταπόκριση στους στόχους και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. 

 Το εξέχον πρόσωπο στη σχολική μονάδα είναι ο διευθυντής ο οποίος κατέχει 

πολλούς και διαφορετικούς σημαντικούς ρόλους. Ένας από αυτούς είναι η επιδίωξη 

και η διατήρηση καλού επικοινωνιακού κλίματος (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 

Διαδραματίζει ακόμα, καθοριστικό και αξιόλογο ρόλο στην επικοινωνία και 

χαρακτηρίζεται ως το βασικότερο και κυριότερο μέρος του σχολικού οργανισμού για 

την υλοποίηση της αμφίδρομης επικοινωνίας μέσα στη σχολική μονάδα (Πασιαρδής, 

2004). Έρευνες όμως έχουν δείξει πως το στυλ ηγεσίας που χρησιμοποιεί ο 

διευθυντής επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας με τους γονείς 

(Madlock, 2008Athanasoula-Reppa et at., 2010). Εμφανίζεται δηλαδή μια σχέση 
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μεταξύ του στυλ της ηγεσίας που εφαρμόζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας και 

της επικοινωνίας μεταξύ του σχολείου και των γονέων αλλά και ανάμεσα του 

διευθυντή και των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. 

 Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη σημασία της αυθεντική ηγεσίας στην 

επικοινωνία εντός του σχολείου και στην επικοινωνία μεταξύ σχολείου και γονέων. 

Αυτού του είδους η ηγεσία αποτελεί θεμελιώδη έννοια στον τομέα των θετικών 

προσεγγίσεων για την ηγεσία (Avolio & Gardner, 2005). Ζητούμενο της αυθεντικής 

ηγεσίας είναι η μεγαλύτερη αυτογνωσία και ο αυτοέλεγχος σε ότι αφορά την θετική 

συμπεριφορά των ηγετών καθώς και την προώθηση της θετικής αυτό-ανάπτυξης 

(Luthans & Avolio, 2003).  

 Αφορμή για τη σύνδεση της αυθεντικής ηγεσίας με την επικοινωνία, 

αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά αυτού του είδους της ηγεσίας που περιγράφουν μια 

θετική σχέση εμπιστοσύνης με τους υφισταμένους (Yukl, 2010) σε συνδυασμό με το 

εξαιρετικό ενδιαφέρον που εμφανίζει κάθε είδους επικοινωνία, εντός και εκτός της 

σχολικής μονάδας, όπως και ο βαθμός αποτελεσματικότητας και τα αποτελέσματα 

αυτής. Ο προσωπικός προβληματισμός σχετικά με την επικοινωνία και της 

μοναδικότητας της αυθεντικής ηγεσίας οδήγησε στη μελέτη αυτού του θέματος. 

 Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση της σημασίας της  

αυθεντικότητας της ηγεσίας στην επικοινωνία εντός του σχολείου και στην 

επικοινωνία σχολείου-γονέων μετά από έρευνα που διεξήχθη σε εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Κοζάνης. Στους επιμέρους ερευνητικούς 

στόχους εντάσσεται η εξέταση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας εντός της 

σχολικής μονάδας και μεταξύ σχολείου-γονέων και οι τυχόν δυσκολίες και αρνητικοί 

παράγοντες σε αυτήν. Ακόμα, υπάρχει έντονος προσανατολισμός στο εάν 

εφαρμόζεται ή όχι το μοντέλο της αυθεντικής ηγεσίας και τα οφέλη από αυτό. 

 Η σημασία της έρευνας αυτής έγκειται στην πρωτοτυπία του θέματός της 

καθώς ο συνδυασμός της αυθεντικής ηγεσίας και της επικοινωνίας μεταξύ του 

σχολείου και των γονέων αλλά και εντός της γενικής μονάδας, είναι κάτι που δεν έχει 

μελετηθεί ενδελεχώς, ειδικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης.  

 Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. 

Το πρώτο μέρος αφορά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και περιλαμβάνει τρία 
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κεφάλαια. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται συνοπτικά το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, τα καθήκοντα και οι ρόλοι του διευθυντή και των 

εκπαιδευτικών και οι ομάδες πίεσης που εμφανίζονται σε αυτό. Ακόμα, γίνεται λόγος 

για τη συμμετοχή των γονέων στο σχολείο και πραγματοποιείται εννοιολογική 

προσέγγιση του όρου γονεϊκή εμπλοκή. Το δεύτερο κεφάλαιο, αφορά την επικοινωνία 

στο σχολικό σύστημα, εννοιολογική προσέγγιση, διαδικασία και εμπόδια. Έμφαση 

δίνεται στις μορφές επικοινωνίας στο σχολείο που δεν είναι άλλες από την εσωτερική 

επικοινωνία, την επικοινωνία σχολείου-εξωτερικού περιβάλλοντος και την 

επικοινωνία μεταξύ σχολείου και γονέων. Στη συνέχεια γίνεται αποσαφήνιση και 

διάκριση των εννοιών ηγεσία και διεύθυνση. Ακολουθεί καταγραφή των θεωρητικών 

μοντέλων της ηγεσίας και των τύπων ηγεσίας στην εκπαίδευση. Τέλος, γίνεται λόγος 

για την αυθεντικότητα και την αυθεντική ηγεσία, τα χαρακτηριστικά και τις 

δεξιότητες που εμφανίζει ένας αυθεντικός ηγέτης αλλά και τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής του μοντέλου της αυθεντικής ηγεσίας. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο 

του θεωρητικού μέρους παρουσιάζεται ο ρόλος του διευθυντή στις μορφές 

επικοινωνίας που πραγματεύεται η έρευνα, στη σχέση της αυθεντικής ηγεσίας με την 

γονεϊκή εμπλοκή και στη σημασία της αυθεντικής ηγεσίας στην επικοινωνία εντός 

της σχολικής μονάδας. Τέλος, παρατίθενται έρευνες από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό που η θεματολογία τους εμφανίζει συνάφεια με το θέμα της παρούσας 

μελέτης. 

 Το δεύτερο μέρος της εργασίας που αφορά το ερευνητικό κομμάτι, 

διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σκοπός 

και οι στόχοι της έρευνας. γίνεται ακόμα, αναφορά στη μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε από την ερευνήτρια αλλά και στο δείγμα της έρευνας, στο ερευνητικό 

εργαλείο και στην εγκυρότητα και αξιοπιστία της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, δίνονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας και κάποιες συσχετίσεις που εμφανίζονται με τα 

δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται διεξοδική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα συμπέρασμα της έρευνας που δίνουν απαντήσεις στα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν αρχικά. Κλείνοντας, δίνονται από την ερευνήτρια προτάσεις 

για περεταίρω διερεύνηση και μελλοντική έρευνα. 
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Κεφάλαιο 1
ο
: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η λειτουργία 

της σχολικής μονάδας 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η σύνθεση και η ιεραρχία της σχολικής μονάδας 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και οι επιμέρους ομάδες που το 

απαρτίζουν. Επίσης, εξετάζεται η συμμετοχή των γονέων στο σχολείο και το 

φαινόμενο της γονεϊκής εμπλοκής. 

1.1 Σύνθεση και ιεραρχία  σχολικής μονάδας 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και κατ’ επέκταση η σχολική μονάδα αποτελούν 

παράδειγμα συγκεντρωτικού συστήματος εκπαίδευσης σε όλες τις πτυχές του (Thody, 

Papanaoum, Johansson & Pashiardis, 2007). Τα συστήματα τέτοιου τύπου 

χαρακτηρίζονται από τον τρόπο κατανομής της εξουσίας που ακολουθεί τη μορφή 

πυραμίδας ξεκινώντας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 

φτάνοντας στο διευθυντής της σχολικής μονάδας που αποτελεί και την κατώτερη 

βαθμίδα
1
. Σύμφωνα με το Ματσαγγούρα (2001), η ιεραρχική δομή αποτελεί βασικό 

στοιχείο μιας τέτοιου είδους γραφειοκρατικής οργάνωσης όπως το σχολικό σύστημα. 

Η τελευταία βαθμίδα, και συγκεκριμένα τα μέλη που την απαρτίζουν καλούνται να 

διαδραματίσου το ρόλο του εκτελεστικού οργάνου.  

                                                 

1
 Η διοικητική διάρθρωση του σχολικού μας συστήματος μπορεί να διακριθεί σε τέσσερα 

επίπεδα με βάση τη γεωγραφική θέση των υπηρεσιών και το βαθμό εξουσίας. Τα επίπεδα αυτά είναι: 

 το εθνικό επίπεδο που περιλαμβάνει την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, τα 

κεντρικά υπηρεσιακά, πειθαρχικά και γνωμοδοτικά συμβούλια καθώς και τους βοηθητικούς 

οργανισμούς της εκπαίδευσης, 

 το περιφερειακό επίπεδο που απαρτίζεται από τις Περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης και 

τα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, 

 το επίπεδο νομού που αποτελείται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα περιφερειακά 

υπηρεσιακά συμβούλια, και 

 το επίπεδο σχολικής μονάδας που περιλαμβάνει το διευθυντή τον υποδιευθυντή και το 

σύλλογο διδασκόντων (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 

 



18 

 

 Οι συμμετέχοντες του τελευταίου επιπέδου, ή αλλιώς τα όργανα διοίκησης 

της σχολικής μονάδας (Πουλής, 2007), είναι επιφορτισμένοι με πολυποίκιλους 

ρόλους και καθήκοντα που διέπονται από νόμους οι οποίοι ορίζονται από το 

Υπουργείο Παιδείας και εκφράζονται στο ΦΕΚ 1340/2002 - 

Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002. Σε κάθε άρθρο περιγράφονται αναλυτικά τα 

καθήκοντα των παραπάνω. Τα καθήκοντα αυτά διαφέρουν ανάλογα με το 

περιεχόμενό τους και τον προσανατολισμό τους. Ειδικότερα, αποσαφηνίζεται πλήρως 

ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των διευθυντών σε σχέση με την επικοινωνία τους τόσο 

με το σύλλογο διδασκόντων όσο και με εξωτερικούς φορείς όπως είναι οι γονείς και 

διάφορες άλλες ομάδες που εμφανίζονται στη σχολική μονάδα. 

1.1.1 Καθήκοντα και ρόλοι στη σχολική μονάδα 

Ο διευθυντής και ο εκπαιδευτικός αποτελούν τους ενορχηστρωτές της 

σχολικής μονάδας και μαζί με τους μαθητές θεωρούνται τα βασικά έμψυχα μέρη της. 

Τα καθήκοντα και οι ρόλοι τους που διέπονται από νόμους είναι καθοριστικής 

σημασίας για τη λειτουργία του σχολείου και παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

Καθήκοντα διευθυντή σχολικής μονάδας 

Τα καθήκοντα του διευθυντή της σχολικής μονάδας διέπονται από τη νομοθεσία και 

αναφέρονται στο ΦΕΚ 1340/16-10-2002 και καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας. Συγκεκριμένα ο διευθυντής της σχολικής μονάδας: 

Α. Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να 

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

ανοικτό στην κοινωνία. 

Β. Καθοδηγεί και βοηθά τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους 

νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα 

και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα. 

Γ. Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά. 

Δ. Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί 

τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του 
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Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των 

εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ’ αυτούς. 

Ε. Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Τέλος, αξιολογεί τους 

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

τους στόχους της αξιολόγησης. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Σαΐτη και Σαΐτη (2012)  ο διευθυντής - ηγέτης 

ιεραρχώντας τις δραστηριότητές του στη σχολική μονάδα, πρέπει να δώσει ιδιαίτερη 

έμφαση στα τρία παρακάτω σημεία που συνδέονται άμεσα με τον ανθρώπινο 

παράγοντα: Αρχικά να προσέξει τη συνεργασία του με το διδακτικό προσωπικό, στη 

συνέχεια την επικοινωνία του με το μαθητικό δυναμικό και τέλος τη διεξαγωγή των 

εργασιών του συλλόγου διδασκόντων 

Καθήκοντα εκπαιδευτικού 

Τα καθήκοντα ενός εκπαιδευτικού που εργάζεται σε σχολική μονάδα ορίζονται από 

το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002. Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο 

υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η 

εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, 

ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 

ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια 

των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν 

να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. 

1.2 Ομάδες πίεσης στο σχολικό σύστημα 

Το σχολείο είναι ένα ανοιχτό σύστημα που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον στο οποίο είναι εντεταγμένο. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού 

καθώς είναι σημαντικό μέρος της κοινωνίας στην οποία ανήκει. Οι επιρροές που 

δέχεται από αυτό λειτουργούν καθοριστικά τόσο στην εσωτερική όσο και στην 

εξωτερική λειτουργία του.  

 Με τον όρο ομάδα αναφερόμαστε σε περισσότερα από δύο άτομα που 

αλληλεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται και συνενώθηκαν προκειμένου να επιτύχουν 

συγκεκριμένους στόχους (Robbins & Judge, 2009). Παρομοίως ο Homans (2013) 
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ορίζει την ομάδα ως έναν αριθμό ατόμων που δρουν μαζί σε κοινωνικά πλέγματα με 

κύριο γνώρισμά τους την αλληλεπίδραση. 

 Η ομάδα ανέκαθεν αποτελούσε χαρακτηριστικό στοιχείο της ανθρωπότητας 

(Schein, 2010). Η κοινωνία των ανθρώπων όμως, περιλαμβάνει οργανισμούς 

προκειμένου να γίνει πιο ομαλή και οργανωμένη η συμβίωση και να επιτευχθούν οι 

τιθέμενοι στόχοι. Κάθε είδους οργανισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την έννοια 

της ομάδας (Homans, 2013). Το ίδιο συμβαίνει και στο σχολικό σύστημα το οποίο 

αποτελεί κι εκείνο έναν οργανισμό. 

 Οι ομάδες που αφορούν το σχολείο, όπως και κάθε είδους ομάδες, έχουν ως 

προσανατολισμό την κατάκτηση συγκεκριμένων στόχων που έχουν οριστεί. 

Προκειμένου να γίνει αυτό, τα μέλη μιας ομάδας θα πρέπει να μοιράζονται κοινές 

παραδοχές (Schein, 2010). Αυτές θα συνδράμουν στο να λειτουργήσει η ομάδα 

αρμονικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν τα μέλη μιας ομάδας καταφέρουν να 

έχουν καλή συνεργασία γίνονται ικανοί να πετύχουν περισσότερα πράγματα. 

Πλεονεκτήματα της ομαδικής δουλειάς θεωρούνται από τους Sasou και Reason 

(1999), η αλληλοβοήθεια, η κοινή λήψη αποφάσεων και η αποτελεσματικότητα. 

 Αναφορικά με τις ομάδες πίεσης του σχολείου, θα λέγαμε ότι λειτουργούν με 

βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ομάδες ανθρώπων με κοινούς 

στόχους και προσανατολισμούς οι οποίοι επιδιώκουν την ικανοποίηση των 

συμφερόντων τους. 

 Ειδικότερα, στο χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της σχολικής 

μονάδας,  οι  ομάδες πίεσης καταδεικνύουν το εύρος και την πολυπλοκότητα των 

άτυπων διεργασιών καθώς, αναγνωρίζονται ως συνομιλητές της εξουσίας και 

επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις επιλογές σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής. Η 

εμπλοκή τους στη λειτουργία της σχολικής μονάδας μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε 

τρόπο και με σκοπό κυρίως την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εκάστοτε 

ομάδας. 

 Οι ομάδες πίεσης βρίσκονται εκτός της σχολικής μονάδας και αφορούν 

συνήθως την τοπική κοινότητα χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό. Έτσι, ως 

ομάδες πίεσης του σχολικού συστήματος θα μπορούσαν να αναφερθούν η διοικητική 

ηγεσία και τα ανώτερα στελέχη της, η Εκκλησία, οι σσυνδικαλιστικοί φορείς των 
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εκπαιδευτικών, οι επιστημονικές ενώσεις, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τα 

Πανεπιστήμια, η τοπική κοινωνία, οι επιχειρηματικές ομάδες, τα πολιτικά κόμματα 

και οργανώσεις, τα ΜΜΕ, οι μαθητές και φυσικά οι γονείς. 

 Οι τελευταίοι αποτελούν βασικό μέρος της σχολικής ζωής καθώς εμπλέκονται 

ενεργά σε αυτήν δρώντας είτε μεμονωμένα είτε σε ομαδικές οργανώσεις. Η ανάμιξή 

τους είναι πιθανό να επιφέρει θετικά αλλά και αρνητικά αποτελέσματα. 

1.3 Η συμμετοχή των γονέων 

Η συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή είναι κάτι που διαφέρει από χώρα σε 

χώρα και έτσι μπορούμε να δούμε μεμονωμένες και ίσως κάποιες φορές ανοργάνωτες  

προσπάθειες ζεύξης σχολείου και οικογένειας. 

 Στη χώρα μας, ήδη από το 1899 έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες 

προσπάθειες ευαισθητοποίησης της οικογένειας και παρότρυνσή τους προκειμένου να 

υποστηρίξουν τα παιδιά τους. Υπήρξαν ακόμη, πολλοί δάσκαλοι που με δική τους 

πρωτοβουλία κατάφεραν να καλλιεργήσουν και να εδραιώσουν ένα κλίμα 

επικοινωνίας, συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των δύο 

πλευρών (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009) 

 Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα η εκπαιδευτική διαδικασία και  το 

σχολικό σύστημα γενικότερα, έχει αλλάξει πολλές φορές. Στα στάδια που 

μεσολάβησαν οι γονείς συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία άλλοτε 

περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. 

 Σύμφωνα με το Δοδοντσάκη (2000), στην ελληνική πραγματικότητα, η 

συνεργασία σχολείου-οικογένειας είναι μια συνεργασία χαμηλού επιπέδου που 

περιορίζεται στην ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς σε ατομικό 

επίπεδο σχετικά με την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους. 

 Νομικά ο σημαντικός ρόλος των γονέων στη σχολική λειτουργία διέπεται από 

τις πολλές διατάξεις του ν. 1566/85. Αν μελετήσει κανείς αυτές τις διατάξεις 

διαπιστώνει την ενεργό συμμετοχή των γονέων στα διάφορα όργανα λαϊκής 

συμμετοχής αλλά και σε πολλές οργανώσεις διαφόρων βαθμίδων. Αυτό τους το 

δικαίωμα, εξειδικεύεται στο άρθρο 1510 του Αστικού Κώδικα το οποίο ορίζει ότι οι 
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γονείς έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση για τη φροντίδα της μόρφωσης των 

παιδιών τους (Πουλής, 2007).  

 Γενικά αποδεκτό γεγονός είναι ότι η συνεργασία σχολείου-οικογένειας 

αποτελεί μία αμφίδρομη σχέση και όπως κάθε μορφή σχέσης χρίζει απαραίτητη την 

προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Δε θα πρέπει να παραληφθεί όμως και η 

αναφορά της περίπτωσης της υπερβολικής συμμετοχής των γονέων στα σχολικά 

δρώμενα με αποτέλεσμα αντί να διευκολύνεται το έργο των εκπαιδευτικών να 

δυσχεραίνεται καθώς αυτού του είδους οι γονείς σκέφτονται και ενεργούν μόνο με 

βάση το συμφέρον των δικών τους παιδιών (Hoover‐Dempsey et al.,2005). 

 Σήμερα, μετά οπό όλες τις διεργασίες που έχουν τελεστεί, είναι πλέον 

αυτονόητο και αναμενόμενο πως το σχολείο και η οικογένεια δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν ξεχωριστά αλλά από κοινού έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιτύχουν 

το στόχο τους που δεν είναι άλλος από την ισόρροπη κοινωνικό-συναισθηματική και 

γνωστική ανάπτυξη των παιδιών (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009). Η συνεργασία αυτή, 

μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη για τους μαθητές όπως υψηλότεροι βαθμοί, 

ικανότητα αυτοκριτικής και αυτοαξιολόγησης και κατ’ επέκταση λιγότερη 

ενδοσχολική βία και κατάχρηση ουσιών (Lazaridou & Gravani-Kassida, 2015). 

Επιπλέον, οι σχέσεις μεταξύ σχολείου και οικογένειας ευνοούν πέρα από τους ίδιους 

τους μαθητές, και την αποτελεσματικότητα του σχολείου καθώς αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα προόδου. ((Griffith, 2001 Lloyd-Smith & Baron, 2010). 

1.4 Εννοιολογική προσέγγιση της Γονεϊκής Εμπλοκής 

Οι γονείς αποτελούν σημαντικούς πολίτες στη σχολική κοινωνία (Taliaferro, DeCuir-

Gunby & Allen-Eckard, 2009). Γι’ αυτό ακριβώς η συμμετοχή των γονέων στα 

σχολικά δρώμενα είναι κάτι που έχει απασχολήσει κατά καιρούς αρκετούς ερευνητές. 

Ο όρος που έχει υιοθετηθεί και χρησιμοποιείται ευρέως, είναι ο όρος της γονεϊκής 

εμπλοκής. Έχει διερευνηθεί λοιπόν κατά καιρούς,  η σημασία του ρόλου των γονέων 

στη σχολική πραγματικότητα, ο βαθμός ανάμιξης τους, οι παράγοντες επιρροής και 

φυσικά τα αποτελέσματα που εμφανίζονται.  

 Ειδικότερα με τον όρο γονεϊκή εμπλοκή περιγράφεται κάθε είδους συμμετοχή 

των γονέων στο φάσμα της σχολικής ζωής του παιδιού. Πιο αναλυτικά, η εμπλοκή  

μπορεί να είναι από μια απλή επίσκεψη των γονέων στο σχολικό χώρο προκειμένου 
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να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους ή να παραλάβουν τους βαθμούς 

τους, έως τη συστηματική και ενεργή συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία (Epstein et al., 2002).  

Με βάση τον παραπάνω ορισμό, η έννοια της γονεϊκής εμπλοκής περιγράφεται 

σφαιρικά από το εξαμερές μοντέλο της ερευνήτριας και των συνεργατών της. Το 

μοντέλο αυτό περιλαμβάνει: 1. Ενημέρωση των γονέων (Parenting), 2. Επικοινωνία 

(Communicating), 3. Εθελοντική εργασία (Volunteering), 4. Μάθηση στο σπίτι 

(Learning at home), 5. Λήψη αποφάσεων (Decision Making), 6. Συνεργασία με την 

κοινότητα (Collaborating with the community) (Epstein, 1995 στο Epstein et al.,2002) 

. Πιο αναλυτικά σε κάθε τύπο απαντώνται:  

1. Ενημέρωση των γονέων (Parenting): Οι διαδικασίες κατά τις οποίες οι γονείς 

ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη των παιδιών τους, και 

για θέματα που αφορούν κυρίως την υγεία, την ασφάλεια, τη διατροφή και 

οτιδήποτε θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν τα παιδιά τους. 

2. Επικοινωνία (Communicating): Η αμφίδρομη επικοινωνία σχολείου-οικογένειας 

με περιεχόμενο που αφορά την πρόοδο των παιδιών και σχολικά θέματα. Αυτού 

του είδους η επικοινωνία εφόσον είναι αποτελεσματική, αυξάνει την κατανόηση 

και τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. 

3. Εθελοντική εργασία (Volunteering): Εθελοντικές δραστηριότητες μέσω των 

οποίων οι γονείς υποστηρίζουν το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, 

συμμετέχοντας σε δραστηριότητες στις οποίες διαθέτουν το χρόνο και τα ταλέντα 

τους 

4. Μάθηση στο σπίτι (Learning at home): Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται 

στους γονείς πληροφορίες προκειμένου να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους 

στις κατ’ οίκον εργασίες και σε άλλες δραστηριότητες σχετικές με το αναλυτικό 

πρόγραμμα. 

5. Λήψη αποφάσεων (Decision Making): Λειτουργίες κατά τις οποίες επιτρέπεται 

στους γονείς να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα σχολικά 

προγράμματα τα οποία είναι δυνατό να επηρεάσουν τόσο τα  δικά τους όσο και τα 

άλλα παιδιά. Η συμμετοχή τους σε κάθε είδους συμβούλια και επιτροπές 

διασφαλίζει ότι η φωνή τους μπορεί να εισακουστεί σε σχολικές αποφάσεις. 
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6. Συνεργασία με την κοινότητα (Collaborating with the community): Οι ενέργειες 

που ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ σχολείου, οικογένειας, ομάδων της 

κοινότητας οργανισμών, φορέων και ιδιωτών. Οι συνδέσεις αυτές μπορούν να 

επιφέρουν οφέλη στους εμπλεκόμενους και  ιδιαίτερα στο σχολείο και στην 

κοινότητα. (Epstein & Sanders, 2000 · Epstein et al., 2002) 

 Οι Hoover-Dempsey και Sandler (1997) επιχειρούν να ορίσουν την γονεϊκή 

εμπλοκή ως το φάσμα των δραστηριοτήτων των γονέων. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται η 

βοήθεια με τις κατ’ οίκον εργασίες, η παρακολούθηση της προόδου, η συζήτηση για 

σχολικές εκδηλώσεις ή θέματα που απασχολούν το παιδί, η επικοινωνία με τον 

εκπαιδευτικό και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη σχολική ζωή. Οι ίδιοι πρότειναν 

ένα μοντέλο προκειμένου να εξηγήσουν τη διαδικασία συμμετοχής των γονέων 

ξεκινώντας από την αρχική απόφαση των γονέων για συμμετοχή (Επίπεδο 1) έως τα 

ευεργετικά της αποτελέσματα στα παιδιά (Επίπεδο 5). Τα υπόλοιπα επίπεδα που 

αποτελούν το συγκεκριμένο μοντέλο είναι οι επιλογές των γονέων για τη μορφή 

συμμετοχής (Επίπεδο 2), οι κύριοι μηχανισμοί μέσω των οποίων η εμπλοκή των 

γονέων επηρεάζει τα εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά αποτελέσματα των παιδιών 

(Επίπεδο 3) και η πλειοψηφία των μεταβλητών που ενισχύουν ή μειώνουν την 

επιρροή της συμμετοχής (Επίπεδο 4). 

 Μια ακόμη διάκριση που γίνεται είναι σχετικά με τη λήψη αποφάσεων η 

οποία μπορεί να διακριθεί σε άμεση-ρητή και έμμεση-σιωπηρή. Οι γονείς πολλές 

φορές λειτουργούν αντανακλαστικά και έχοντας την πλήρη επίγνωση για τις 

αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά τους. Άλλες φορές πάλι, φέρονται να αντιδρούν 

στα εξωτερικά γεγονότα σπασμωδικά έχοντας υποτιμήσει καταστάσεις και 

σημαντικές πτυχές του περιβάλλοντος (Hoover-Dempsey & Sandler, 1997). 

 Σε μεταγενέστερη έρευνά σημειώνεται πως η γονεϊκή εμπλοκή προκαλείται 

από την αντίληψη που έχουν οι γονείς σχετικά με την αποτελεσματική συμμετοχή 

τους και από την κατασκευή ενός ρόλου για αυτό το σκοπό. Ο ρόλος αυτός είναι η 

συνισταμένη των αντιλήψεων για το τι πρέπει να κάνουν οι ίδιοι νιώθοντας υπεύθυνοι 

προκειμένου να πετύχουν τα παιδιά τους στο σχολείο και από τις προσδοκίες που 

έχουν από αυτά (Hoover‐Dempse et al., 2005). 
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 Ένας άλλος ορισμός της γονεϊκής εμπλοκής είναι η αφιέρωση των γονέων ως 

πόρων μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (Grolnick & Slowiaczek, 1994). Οι ίδιοι 

περιέγραψαν τρεις τύπους εμπλοκής στη σχολική ζωή των παιδιών: α) τη 

συμπεριφορά των γονέων που αφορά τη συμμετοχή στις δραστηριότητες στο σχολείο 

και στο σπίτι β) τη γνωστική-πνευματική συμμετοχή που περιλαμβάνει την έκθεση 

του παιδιού σε δραστηριότητες που θα το αναπτύξουν πνευματικά και, γ) την 

προσωπική εμπλοκή που δεν είναι άλλη από την ενημέρωση σχετικά με το τι 

συμβαίνει με το παιδί στο σχολείο (Grolnick & Slowiaczek, 1994 Grolnick, Benjet, 

Kurowski & Apostoleris, 1997). 

 Η ανάμιξη των γονέων στα σχολικά δρώμενα-η οποία εξαρτάται και 

οριοθετείται από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και τις ισχύουσες 

αντιλήψεις-μπορεί να οριστεί ως γονεϊκή εμπλοκή (Συμεού, 2003). Η έννοια αυτή, 

αναπτύσσεται ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια έτσι ώστε οι δύο πλευρές να 

μοιράζονται συνεχώς ευθύνη και εξουσία. Η πιο συνήθης και κοινά αποδεκτή μορφής 

εμπλοκής των γονέων στη σχολική διαδικασία είναι η οργάνωση και η δράση τους σε 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. 

1.4.1 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι σχέσεις μεταξύ οικογένειας και σχολείου που διεξάγονται 

σε ένα τυπικό πλαίσιο περιλαμβάνουν κυρίως την οργάνωση των γονέων και τη 

δράση τους μέσω του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

 Ιστορικά η δημιουργία συλλόγων Γονέων τοποθετείται μεταπολεμικά καθώς 

εντοπίστηκε η ανάγκη δημιουργίας τους προκειμένου να καλύψουν τα σχολεία τις 

ελλείψεις τους και να επιτελέσουν σωστά το έργο τους (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

 Στις μέρες μας η συμμέτοχη των γονέων στα σχολικά δρώμενα έχει 

θεσμοθετηθεί με τον ν. 1566/85 ο οποίος αναφέρεται στις οργανώσεις γονέων. 

Συγκεκριμένα η διάταξη του άρθρου 53 αναφέρει πως «η συμμετοχή εκπροσώπων των 

γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης 

στα συλλογικά όργανα προϋποθέτει τη λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων» 

(Πουλής, 2007). Οι γονείς των μαθητών κάθε σχολείου έχουν  τη δυνατότητα να 

συστήσουν ένα σύλλογο Γονέων που να φέρει την επωνυμία του σχολείου. Η 

διοίκηση ενός τέτοιου συλλόγου προέρχεται από εκλογές που γίνονται με μυστική 
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ψηφοφορία στις οποίες λαμβάνουν μέρος είτε ο ένας είτε και οι δύο γονείς του ενός 

τρίτου τουλάχιστον, των μαθητών του σχολείου (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 

 Σε μία κοινότητα, δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα οι σύλλογοι Γονέων και 

Κηδεμόνων συγκροτούν μια ένωση γονέων στην οποία κάθε σύλλογος 

εκπροσωπείται από τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο. Οι ενώσεις γονέων κάθε νομού ή 

νομαρχιακού διαμερίσματος συγκροτούν μια ομοσπονδία γονέων στην οποία κάθε 

ένωση έχει έναν εκπρόσωπο. Όλες οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας δημιουργούν 

μία συνομοσπονδία (Πουλής, 2007Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 

 Οι γονείς μέσω της συμμετοχής τους στο ΣΓΚ συμμετέχουν ενεργά στη 

σχολική πραγματικότητα και στα δρώμενά της. Είναι εκείνοι σχεδιάζουν και 

πραγματοποιούν σχολικές εκδηλώσεις και ενίοτε συναποφασίζουν με τη διοίκηση του 

σχολείου σε θέματα που κρίνεται απαραίτητο. Ενημερώνουν και πληροφορούν όλους 

τους γονείς, ακόμα και αυτούς που δεν είναι στο σύλλογο, έτσι ώστε να είναι όλοι οι 

γονείς ενήμεροι για τα θέματα του σχολείου (Πασιαρδής, 2014).  

 Μπορούν ακόμα να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης προς τους άνωθεν 

επιδιώκοντας να ληφθούν οι αποφάσεις που επιθυμούν. Κάτι τέτοιο βέβαια, αποτελεί 

πολύ συχνά αιτία σύγκρουσης των δύο πλευρών. Επιπλέον, τις περισσότερες φορές, ο 

ΣΓΚ παρέχει μέσα και πόρους στη σχολική μονάδα, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί από 

αυτήν, συγκεκριμένες ενέργειες και κατευθύνει το έργο της (Πασιαρδής, 2014). 

 Σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα εκπαίδευσης όμως, ο ΣΓΚ είναι 

πιο πιθανό να έχει υποστηρικτική μορφή δίχως να ασκεί ουσιαστική εκπαιδευτική 

πολιτική. Σύμφωνα όμως, με τον Πασιαρδή (2004), προβλέπεται ότι οι γονείς  στο 

προσεχές μέλλον θα έχουν όλο και περισσότερη δύναμη στη διοίκηση των σχολείων 

καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα οδεύει σε μια πιο αποκεντρωμένη μορφή. 

 Ο ΣΓΚ ανασυγκροτείται κάθε δύο χρόνια και έτσι τα μέλη και οι ιδέες 

εναλλάσσονται. Εάν υπάρχει όραμα από μέρους του συλλόγου και θετικό κλίμα από 

πλευράς διοίκησης και εκπαιδευτικών του σχολείου ενθαρρύνοντας τον πρώτο και 

αποζητώντας συνεργασία μαζί του, είναι εφικτό, να προκύψει μια ομαλή συνεργασία 

που θα αποφέρει καρπούς προς όφελος κυρίως των μαθητών. 
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Κεφάλαιο 2
ο
: Η επικοινωνία στο σχολικό σύστημα και η σχολική 

ηγεσία 

Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται την επικοινωνία στο σχολικό σύστημα και 

ειδικότερα την επικοινωνία εντός αυτού και την επικοινωνία μεταξύ σχολείου 

γονέων. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα θεωρητικά μοντέλα της ηγεσίας και οι 

τύποι της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Τέλος, γίνεται λόγος για την αυθεντική ηγεσία, 

εννοιολογική προσέγγιση, χαρακτηριστικά και δεξιότητες του αυθεντικού ηγέτη και 

τα οφέλη από αυτήν. 

2.1 Επικοινωνία στο σχολικό σύστημα 

2.1.1 Εννοιολογική προσέγγιση της επικοινωνίας 

Η επικοινωνία είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση και τις καθημερινές 

δραστηριότητες, σε τέτοιο βαθμό που παραβλέπουμε τη διεισδυτικότητά της, τη 

σημασία και την πολυπλοκότητά της. Η επικοινωνία αποτελεί το κέντρο της 

ανθρώπινης ζωής καθώς κάθε πλοκή της επηρεάζεται από την επικοινωνία και από 

μηνύματα που λαμβάνονται από ανθρώπους που είτε γνωρίζουμε είτε όχι, είτε είναι 

μακριά είτε κοντά (Littlejohn & Foss, 2010). 

 Ο DuBrin (2012) ορίζει την επικοινωνία ως τη διαδικασία ανταλλαγής 

πληροφοριών που γίνεται με τη χρήση λέξεων, γραμμάτων, συμβόλων ή μη λεκτικής 

συμπεριφοράς. Έτσι, η αποστολή μηνύματος σε κάποιο άτομο και η λήψη και 

κατανόησή του ως έχει είναι γενικά μια περίπλοκη και δύσκολη διαδικασία και 

εξαρτάται σημαντικά από την περίσταση, ενώ, η επικοινωνία αποτελεί την «κόλλα 

που κρατά έναν οργανισμό ενωμένο». 

 Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή πληροφοριών με τη χρήση συμβόλων (Katz & 

Kahn, 1978). Είναι επίσης, η ανταλλαγή πληροφοριών και η μεταβίβαση μηνυμάτων 

που έχουν νόημα, η μεταβίβαση πληροφοριών από τον πομπό στο δέκτη με τέτοιο 

τρόπο ώστε να είναι κατανοητές, και η διαδικασία με την οποία τα άτομα 

αντιλαμβάνονται η μετάβαση του οποίου γίνεται με τη χρήση συμβόλων (Πασιαρδής, 

2004). 

 Η επικοινωνία είναι σημαντική για την εσωτερική επικοινωνία ενός 

οργανισμού γιατί ενσωματώνει σ’ αυτόν τις διοικητικές λειτουργίες. Ο Koontz (2010) 
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κατέγραψε τους λόγους για τους οποίους η επικοινωνία είναι σημαντική για την  

εσωτερική λειτουργία του οργανισμού ως εξής: 

 α) η εδραίωση και η διασπορά των στόχων,  

β) η ανάπτυξη πλάνων για επιτυχία,  

γ) η οργάνωση των ανθρωπίνων και άλλων πόρων για αποτελεσματικότητα,  

δ) η επιλογή, η ανάπτυξη και η εκτίμηση των μελών του οργανισμού,  

ε) η παροχή κινήτρων και η δημιουργία ενός κλίματος στο οποίο θα θέλουν οι 

άνθρωποι να εργαστούν και ο έλεγχος της εμφάνισης. 

 Εν κατακλείδι, η επικοινωνία είναι ένα ανθρώπινο φαινόμενο που διευκολύνει 

γενικότερα τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Πέρα όμως από την προσωπική 

επικοινωνία υπάρχει και η οργανωσιακή επικοινωνία. Σε κάποιους οργανισμούς, 

όπως τα σχολεία, η επικοινωνία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για καλές 

σχέσεις και αποτελεσματικότητα του σχολείου (Athanasoula-Reppa, Makri-Botsari, 

Kounenou & Psycharis, 2010). 

2.1.1.1 Διαδικασία επικοινωνίας 

 Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς η επικοινωνία είναι μια δυναμική και 

σκόπιμη διαδικασία .  Η πηγή δημιουργεί το μήνυμα το οποίο κωδικοποιημένο σε 

λέξεις, χειρονομίες ή στάσεις του σώματος, διαβιβάζεται μέσω διάφορων καναλιών, 

τα οποίο μπορεί να εμποδίζονται από θορύβους (εκτροπείς), στον παραλήπτη, ο 

οποίος με τη σειρά του λαμβάνει τα ερεθίσματα και τα αποκωδικοποιεί σε κατανοητά 

νοήματα ή ιδέες. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται όταν υπάρχει αμοιβαία κατανόηση 

μεταξύ του αποστολέα και του λήπτη με τον πρώτο να καταλαβαίνει αν ο δεύτερος 

έχει ερμηνεύσει σωστά το μήνυμα μέσω της ανατροφοδότησης που θα λάβει 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

 Η διαδικασία της επικοινωνίας μονόδρομη και αμφίδρομη. Στην πρώτη το 

μήνυμα μεταβιβάζεται σε κάποιο άτομο δίχως να αναμένεται ανταπόκριση (π.χ. 

ραδιόφωνο), ενώ στη δεύτερη εμπλέκονται περισσότερα πρόσωπα τα οποία στέλνουν 

και δέχονται μηνύματα (π.χ. συζήτηση) (Πασιαρδής, 2004). 
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 Ο Lasswel το 1948 εισήγαγε το μοντέλο επικοινωνίας των πέντε W
2
 όπως 

αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Εικόνα 1: Το μοντέλο της επικοινωνίας  

Πηγή: McQuail & Windahl, (2015)   

2.1.2 Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία 

Η επικοινωνία πολλές φορές μπορεί να διαταραχτεί με αποτέλεσμα να γίνει 

παρανόηση του απεσταλμένου μηνύματος. Στη βιβλιογραφία οι παρεμβολές στην 

επικοινωνία περιγράφονται με τον όρο «θόρυβος» και συναντώνται σε κάθε στάδιο 

της επικοινωνίας. 

 Τα εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία σύμφωνα με την Αθανασούλα-

Ρέππα (2008) μπορούν να καταταγούν σε διάφορες κατηγορίες: 

 Βιολογικά (κούραση, κακή ακοή, νύστα κλπ.) 

 Ψυχολογικά (άγχος, φόβος, αδυναμία συγκέντρωσης κλπ.) 

 Περιβαλλοντικά (έντονος θόρυβος, ζέστη ή κρύο, κακή ακουστική κλπ.) 

 Προσδοκίες (υπέρ- ή υπό- εκτίμηση της αξίας του μηνύματος ή του 

αποστολέα, απογοήτευση, δυσαρέσκεια κλπ.) 

 Σύμφωνα με τους Montana και Charnov (2000) ορισμένα από τα εμπόδια 

στην επικοινωνία είναι τα παρακάτω: 

 Έλλειψη προγραμματισμού. 

 Διαστρεβλωμένη διάθεση. 

                                                 
2
 Who ,Says What, In Which channel, To Whom, With What effect (McQuail & Windahl, 2015). 
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 Δυσπιστία από την πηγή του μηνύματος. 

 Λανθασμένη αποκωδικοποίηση του μηνύματος. 

 Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία 

ενός οργανισμού. Θα πρέπει λοιπόν, η συνεχής αντιμετώπιση των εμποδίων να 

αποτελεί βασικό στόχου κάθε στελέχους καθώς η επικοινωνία είναι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στην υλοποίηση 

των στόχων της επιχείρησης (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη. 1999). 

2.1.3 Μορφές επικοινωνίας στο σχολείο 

 Αναμφίβολα κανένας οργανισμός, όπως και άτομο ή ομάδα, δεν μπορεί να 

υπάρξει δίχως επικοινωνία. Τα μέλη ενός οργανισμού επικοινωνούν μεταξύ τους με 

πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 

 Μία πρώτη διάκριση στο είδος της επικοινωνίας είναι η λεκτική και η μη 

λεκτική. Η πρώτη αφορά τη μεταφορά μηνυμάτων με το λόγο ενώ η δεύτερη με την 

απουσία λόγου ή αλλιώς τη «γλώσσα του σώματος» (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

Όταν αναφερόμαστε στη μη λεκτική επικοινωνία συνήθως εννοούμε σήματα που 

παράγονται ή κωδικοποιούνται και στα οποία αποδίδεται κάποια σημασία (Knapp, 

Hall & Horgan, 2013). Δηλαδή, επιτυγχάνεται κυρίως με τη χρήση χειρονομιών, 

εκφράσεων του σώματος, μορφασμούς του προσώπου, τόνο της φωνή κλπ. Σύμφωνα 

με την Αθανασούλα-Ρέππα (2008), για τα ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης η 

γλώσσα του σώματος μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο άμεσης 

επικοινωνίας και να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα στις εργασιακές και 

διαπροσωπικές σχέσεις, αν αυτός που τη χρησιμοποιεί είναι καλά εξασκημένος. 

 Αξίζει να τονιστεί πως οι δύο αυτές μορφές επικοινωνίας η λεκτική και η μη 

λεκτική, μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα αλλά και συμπληρωματικά 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

 Η επικοινωνία στο σχολείο μπορεί ακόμα να διακριθεί σε τυπική και άτυπη ή 

αλλιώς επίσημη και ανεπίσημη. Η επίσημη επικοινωνία ακολουθεί τις τυπικές 

διαδικασίες που ορίζονται από τη διοίκηση και εκτελείται σε ένα επίσημο πλαίσιο. 

Συνήθως ο τρόπος που θα γίνει ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, τους Νόμους, τα 
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Προεδρικά διατάγματα κλπ. Εξυπηρετεί την ομοιόμορφη κατανομή του ελέγχου και 

γίνεται συνήθως μέσω αλληλογραφίας (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

 Η άτυπη-ανεπίσημη επικοινωνία συνυπάρχει με την επίσημη και λαμβάνει 

χώρα συνήθως μεταξύ των μελών του οργανισμού βασιζόμενη στην προσωπική τους 

σχέση. Αποτελεί τη μετάδοση πληροφοριών έξω από τις επίσημες διαδικασίες και τις 

γραμμές της οργανωτικής δομής του οργανισμού, δηλαδή έξω από το οργανόγραμμα. 

Δε διέπεται από κανονισμούς κι ούτε είναι συστηματική ή προγραμματισμένη, ενώ 

χρησιμοποιείται συνήθως ο προφορικός λόγος (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

 Αναφορικά με την κατεύθυνση της ροής της επικοινωνίας, σύμφωνα με την 

Αθανασούλα-Ρέππα (2008), η επικοινωνία δύναται να είναι α) Κάθετη ή καθοδική 

επικοινωνία (ξεκινά από το διευθυντή του σχολικού οργανισμού και οδεύει προς τα 

κάτω, δηλαδή τους υποδιευθυντές, τους υπεύθυνους διαφόρων τμημάτων, τους 

καθηγητές, το διοικητικό προσωπικά, τους μαθητές κλπ.), β) Ανοδική επικοινωνία (η 

επικοινωνία καταλήγει από τους υφιστάμενους στο διευθυντή ή στα ανωτέρα 

κλιμάκια), γ) Οριζόντια επικοινωνία, (επικοινωνία μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων 

ομόβαθμων προσώπων).  

 Τέλος, η επικοινωνία, ανάλογα με το περιβάλλον που λαμβάνει χώρα, 

διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική. Οι μορφές αυτές θα παρουσιαστούν 

εκτενέστερα παρακάτω. Επιπλέον, η επικοινωνία προσδιορίζεται από δύο διαστάσεις, 

αυτές της σχέσης και του περιεχομένου, όπου η αντίστοιχη κοινωνική σχέση αποτελεί 

το ερμηνευτικό κλειδί για την κατανόηση της δεύτερης διάστασης δηλαδή του 

περιεχομένου (Κωνσταντίνου, 2001). Σ’ αυτό το μοτίβο κινούνται και οι 

επικοινωνιακές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών 

γονέων. 

2.1.3.1 Εσωτερική επικοινωνία 

Ως εσωτερικό περιβάλλον σε ένα σχολικό οργανισμό ορίζεται η δομή του που τον 

κάνει διακριτό σε επίπεδο ενιαίου οργανωτικού συνόλου και αφορά τα πρόσωπα που 

έχουν οργανική θέση ή άλλη θέση μέσα στον ίδιο τον οργανισμό. Έτσι, μιλώντας για 

εσωτερική επικοινωνία με τη στενή της έννοια εννοούμε κυρίως την επικοινωνία με 

το εκπαιδευτικό, διοικητικό, βοηθητικό ή άλλο προσωπικό του οργανισμού καθώς 

επίσης και με τους μαθητές, φοιτητές κλπ. Στην ευρεία όμως έννοια της εσωτερικής 
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επικοινωνίας περιλαμβάνονται τα διοικητικά, υποστηρικτικά και διαχειριστικά 

όργανα και φορείς, τα οποία θεωρούνται μέρη του εκπαιδευτικού οργανισμού, όπως 

για παράδειγμα, προϊστάμενοι εκπαίδευσης, σχολικοί σύμβουλοι, υπεύθυνοι 

διαφόρων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σχολική επιτροπή κλπ. (Αθανασούλα-

Ρέππα, 2008). 

 Η επικοινωνία είναι υπαρκτή σε κάθε σημείου του εσωτερικού περιβάλλοντος 

της σχολικής μονάδας. Η ανταλλαγή μηνυμάτων και απόψεων ανάμεσα στους 

διευθυντές, εκπαιδευτικούς, μαθητές, ιθύνοντες για τα εκπαιδευτικά δρώμενα είναι 

καθημερινή και συνεχής. Οι τρόποι επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται είναι 

διάφοροι και χωρίζονται σε γραπτούς και προφορικούς. Εγκύκλιοι, έγγραφα που 

αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, τηλεφωνήματα και συζητήσει ανήκουν στις 

παραπάνω κατηγορίες (Πασιαρδής 2004). Τίθεται όμως συχνά το θέμα της 

αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο μορφές. Η Αθανασούλα-

Ρέππα (2008) συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της γραπτής 

επικοινωνίας. Κάποια από τα θετικά είναι: η δυνατότητα αρχειοθέτησης των γραπτών 

μηνυμάτων, η ακρίβειά τους και η αποτελεσματικότητά τους. Στον αντίποδα, τα λάθη 

των γραπτών μηνυμάτων φαίνονται και διατηρούνται, σε περίπτωση ασάφειας 

χρειάζονται επεξηγήσεις και επηρεάζεται η αποτελεσματική επικοινωνία, είναι πιο 

δαπανηρή και συνήθως πιο αργή. Τα αντίστοιχα θα μπορούσαν να ειπωθούν 

αντιστρόφως για την προφορική επικοινωνία. Ο τρόπος επικοινωνίας όμως, που 

επιλέγεται είναι ανάλογος με την περίσταση. 

 Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ως άμεσα υπεύθυνος για τη λειτουργία 

της σχολικής μονάδας, διαδραματίζει καθοριστικό και αξιόλογο ρόλο στην 

επικοινωνία και χαρακτηρίζεται ως το βασικότερο και κυριότερο μέρος του σχολικού 

οργανισμού για την υλοποίηση της αμφίδρομης επικοινωνίας μέσα στη σχολική 

μονάδα (Πασιαρδής, 2004). Για το λόγο αυτό οφείλει να δημιουργεί 

αποτελεσματικούς δίαυλους επικοινωνίας με τους συνεργάτες του ενημερώνοντάς 

τους για όσα λαμβάνουν χώρα στο σχολείο (Σαΐτης, 2002). 

 Εντός του σχολείου υπάρχει και η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών ή 

των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, τόσο εντός του υπηρεσιακού πλαισίου όσο και 

εκτός. Ο βαθμός επικοινωνίας τους ποικίλει. Κάποιοι ίσως να αναπτύσσουν 

αμυντικές συμπεριφορές αποφεύγοντας την επικοινωνία τόσο με το διευθυντή όσο 
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και με τους άλλους εκπαιδευτικούς. Οι συμπεριφορές αυτές μπορούν να ερμηνευτούν 

ως προστατευτικές ενέργειες για τη μείωση ή αποφυγή ανεπιθύμητων απαιτήσεων 

ενός ατόμου ή μιας ομάδας ή αλλιώς αυτοαπομόνωση. Παρατηρείται ακόμα, πως 

αυτοί διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος του επαγγελματικού τους χρόνου εργαζόμενοι 

με τους μαθητές (Bakkenes, De Brabander & Imants, 1999). 

 Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές επικοινωνούν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σχολικής ζωής. Η επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ τους λαμβάνει 

χώρα κυρίως εντός της σχολικής τάξης και κατά τη διδασκαλία και είναι αμφίδρομη. 

Η διαδικασίας της διδασκαλίας μοιάζει με τη διαδικασία της επικοινωνίας με τους 

διδακτικούς στόχους να αποτελούν το μήνυμα της επικοινωνίας. Η κωδικοποίηση 

σχετίζεται με τον προγραμματισμό της διδασκαλίας. Η μετάδοση του μηνύματος 

αφορά την παρουσίαση πληροφοριών, τη δεξιότητα επεξήγησης και τα κριτήρια 

αποτελεσματικής διδασκαλίας. Ο κύκλος επικοινωνίας ολοκληρώνεται όταν ο 

μαθητής ερμηνεύσει το μήνυμα δηλαδή με την αποκωδικοποίηση (Πασιαρδής, 2004). 

Η αποτελεσματική διδασκαλία προϋποθέτει: 

1. Μεθοδικότητα στην κωδικοποίηση των σχετικών μηνυμάτων. 

2. Αποτελεσματικότητα στη μετάδοσή τους. 

3. Ετοιμότητα του μανθάνοντος. 

4. Συνεχή ανατροφοδότηση (Πασιαρδής, 2004). 

 Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), η επικοινωνία 

εσωτερικά της σχολικής μονάδας θα πρέπει να είναι αμφίδρομη και να συμβάλει στην 

επικέντρωση της προσπάθειας πάνω σε κοινά αποδεκτούς στόχους. Η 

αποτελεσματική επικοινωνία βοηθά στη δημιουργία ενός ανθρώπινου σχολικού 

περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανταπόκριση στους στόχους και τη συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων. 

2.1.3.2 Επικοινωνία σχολείου-εξωτερικού περιβάλλοντος 

Ως εξωτερικό περιβάλλον λογαριάζεται αυτό στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός 

εμφανίζεται ως αλληλοεξαρτώμενο υποσύστημα άλλων συστημάτων, όπως για 

παράδειγμα του ευρύτερου κοινωνικού, πολιτικού, πολιτισμικού, οικονομικού κλπ. 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Στο εξωτερικό περιβάλλον ενός εκπαιδευτικού 
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οργανισμού συναντά κανείς τους γονείς και την οικογένεια των μαθητών, τις τοπικές 

αρχές αλλά και μέλη της του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο είναι εντεταγμένο 

το σχολείο. 

 Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισμός δεν πρέπει να περιορίζει τη δράση του 

μόνο μέσα στο εσωτερικό του περιβάλλον αλλά να επεκτείνει τη συμμετοχή του μέσα 

στον κοινωνικό περίγυρο έτσι ώστε να αισθανθεί την παρουσία του σχολείου (Σαΐτη 

& Σαΐτης, 2012). Η επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον λαμβάνει χώρα μεταξύ 

ατόμων που ανήκουν στον εκπαιδευτικό οργανισμό και άλλων που δεν ανήκουν σε 

αυτό αλλά οπουδήποτε αλλού (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).  

 Δε θα πρέπει λοιπόν, να αγνοείται το εξωτερικό περιβάλλον και ειδικότερα το 

κοινωνικό με το σχολείο να αναπτύσσει και να διατηρεί καλές σχέσεις με τις 

εξωτερικές κοινωνικές ομάδες αλλά και να συμβάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη της 

περιοχής στην οποία λειτουργεί (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 

 Η συνεργασία με τις τοπικές αρχές είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολεί 

κάθε σχολείο. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η επίλυση ορισμένων 

προβλημάτων του σχολείου, η δημιουργία κινήτρων για την υποκίνηση του 

μαθητικού δυναμικού και η δυνατότητα προσφοράς εμπειριών. Αντίστοιχα, μπορεί να 

συμβαίνει και το αντίστροφο με το σχολείο να συμβάλει στην επίλυση τοπικών 

προβλημάτων. Επίσης, είναι σημαντική και η συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες 

ή κοινωνικές οργανώσεις με σκοπό τη ανταλλαγή απόψεων πάνω σε εκπαιδευτικά και 

κοινωνικά ζητήματα ή την πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων (Σαΐτη & Σαΐτης, 

2012). 

 Ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ του σχολείου και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος δε διαφέρει με αυτόν του εσωτερικού καθώς ακολουθούνται οι ίδιες 

διαδικασίες και ακολουθούνται οι ίδιες μορφές επικοινωνίας ανάλογα με την 

περίσταση (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

 Συμπερασματικά, το σχολείο θα πρέπει να είναι ανοιχτό στον έξω κόσμο με 

το ρόλο του διευθυντή και του δασκάλου να μην περιορίζεται μόνο εντός της 

σχολικής μονάδας αλλά να επεκτείνεται και εκτός αυτής στο κοινωνικό περιβάλλον 

όπως οι μαθητές θα ζήσουν ως υπεύθυνοι πολίτες (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 



35 

 

2.1.3.3 Επικοινωνία σχολείου-γονέων 

Η επικοινωνία του σχολικού οργανισμού με την οικογένεια και τους γονείς του 

μαθητή αφορά την επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, δηλαδή 

την εξωτερική επικοινωνία. Σαφώς οι γονείς του μαθητή ανήκουν στο ευρύ 

περιβάλλον του σχολείου και αποτελούν σημαντικό  συστατικό της σχολικής 

κοινότητας, δεν παύουν όμως να είναι μέρος της. 

 Στη σχολική μονάδα, η ηγεσία του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται 

σε συνεχή επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών χρησιμοποιώντας ποικίλες 

μορφές επικοινωνίας (Πασιαρδής, 2004). Οι τρόποι επικοινωνίας που χρησιμοποιούν 

εκτείνονται από προγραμματισμένες συναντήσεις, συχνά ή αραιά τηλεφωνήματα 

μέχρι και αλληλογραφία στην οποία η γονείς ενημερώνονται για τις επιτυχίες ή 

αποτυχίες των παιδιών και τις προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί από αυτά. 

 Οι πρακτικές που μπορούν χρησιμοποιηθούν στην επικοινωνία σχολείου-

οικογένειας είναι πολλές. Ο στόχος όμως πρέπει να είναι η δημιουργία μιας 

ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο μελών και όχι μια επιφανειακή 

επικοινωνία. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει οι γονείς να λαμβάνουν μέρος σε κάποιες 

διαδικασίες που διευκολύνουν τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας 

(Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009). Η συγγραφέας κατηγοριοποιεί γενικά τις διαδικασίες 

αυτές σε τυπικές και άτυπες. 

 Σύμφωνα με τη Μυλωνάκου-Κεκέ (2009), ως τυπικές διαδικασίες 

θεωρούνται: 

 Η αρχική ενημέρωση των γονέων. 

 Οι προσκλήσεις για συναντήσεις και οι συναντήσεις γονέων και 

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

 Η ανταλλαγή ενημερωτικών σημειωμάτων ή την τήρηση ημερολογίου. 

 Η  ενημέρωση των γονέων για τις δραστηριότητες στην τάξη  με σύντομο 

κείμενο που αποστέλλεται στο σπίτι.  

 Η κοινοποίηση θετικών ειδήσεων για το παιδί. 

 Ο πίνακας ανακοινώσεων αποκλειστικά για τους γονείς. 
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 Η δημιουργία μιας «εφημερίδας» για γονείς. 

 Η δημιουργία ενός χώρου ειδικά για τους γονείς. 

 Η ενεργός συμμετοχή των γονέων στην προετοιμασία εορτών. 

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για γονείς. 

 Την οργανωμένη συμμετοχή των γονέων και των μαθητών σε συλλογικές 

δράσεις. 

 Τις εθελοντικές ομάδες. 

Ως άτυπες διαδικασίες θεωρούνται (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009): 

 Οι επισκέψεις των γονέων στην τάξη. 

 Οι σύντομες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων κατά τη διάρκεια 

εκδηλώσεων. 

 Η τηλεφωνική επικοινωνία. 

 Η αυθόρμητη ανταλλαγή σημειωμάτων. 

 Η ευκαιριακή παροχή βοήθειας από τους γονείς για την αντιμετώπιση 

τρεχόντων πρακτικών προβλημάτων. 

Σύμφωνα με τους Σαΐτη και Σαΐτη (2012), το βάρος και η ευθύνη για την 

επικοινωνία του σχολείου με το εξωτερικό περιβάλλον βαραίνει την  ηγεσία του 

σχολείου και συνεπώς τον ίδιο το διευθυντή. Στο πρόσωπό του συγκεντρώνονται οι 

αρμοδιότητες για της οργάνωση και την επίτευξη της επικοινωνίας. Ο βαθμός στον 

οποίο θα είναι αποτελεσματική εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα 

λειτουργήσει και το στυλ ηγεσίας το οποίο θα ασπαστεί. Στις επόμενες ενότητες 

επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση της ηγεσίας και η σύνδεσή της με το 

φαινόμενο της σχολικής επικοινωνίας. 

2.2 Σχολική ηγεσία 

2.2.1 Η έννοια της ηγεσίας 

 Η ηγεσία σαν όρος προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα ἡγέομαι/ἡγοῦμαι που 

σημαίνει είμαι επικεφαλής, προπορεύομαι, δείχνω το δρόμο. Σύμφωνα με τον 

https://el.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%A1%CE%B3%CE%AD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
https://el.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%A1%CE%B3%CE%BF%E1%BF%A6%CE%BC%CE%B1%CE%B9
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Μπαμπινιώτη (2002), ηγεσία είναι «η κορυφή της εξουσίας και η άσκηση ανώτατης 

εξουσίας».  

 Στο πέρασμα των χρόνων πολλοί μελετητές ερεύνησαν το συγκεκριμένο όρο 

προσπαθώντας να τον κατανοήσουν. Στα πλαίσια αυτών των ερευνών έχουν κατά 

καιρούς δοθεί διάφοροι ορισμοί που περιγράφουν όσο το δυνατόν σαφέστερα την 

έννοια. Αντικείμενο μελέτης όμως, δεν αποτελεί μόνο η ηγεσία αλλά και το πρόσωπο 

που την ασκεί, δηλαδή ο ηγέτης. Έτσι, όσο μελετήθηκε η ηγεσία το ίδιο μελετήθηκε 

και ο  ηγέτης και τα χαρακτηριστικά που τον συνοδεύουν. 

 Ως ηγεσία λοιπόν, ορίζεται η διαδικασία διεύθυνσης και επιρροής των 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία των μελών μιας ομάδας και 

στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων της (Μπουραντάς, 1992Μπουραντάς & 

Παπαλεξανδρή, 1998). Οι ίδιοι συνδέουν την ηγεσία με την παρακίνηση καθώς η 

πρώτη πρέπει να δημιουργεί ένα τέτοιο κλίμα ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της 

οργάνωσης. 

 Με την επίτευξη των στόχων σχετίζεται και ο ορισμός που δίνεται από τον 

Armstrong (2009) ο οποίος περιγράφει την ηγεσία σαν τη διαδικασία που κάνει τους 

ανθρώπους να αποδίδουν τα μέγιστα προκειμένου να κατακτήσουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων στους 

συμμετέχοντες, τη δέσμευσή τους και τη δημιουργία ενός κοινού οράματος για το 

μέλλον. Με άλλα λόγια, «το να ηγείσαι είναι να εμπνέεις, να επηρεάζεις και να 

καθοδηγείς». 

 Ηγεσία επίσης είναι, το σύστημα των συμπεριφορών που εφαρμόζει κανείς 

όταν προσπαθεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των άλλων (Πασιαρδής, 2004). Στο 

ίδιο μοτίβο ως ηγεσία λογαριάζεται η ικανότητα επιρροής μιας ομάδας με σκοπό την 

υλοποίηση ενός οράματος ή μια σειράς στόχων (Robbins & Judge, 2009). 

 Παρατηρείται μια σχετική ομοιότητα μεταξύ των ορισμών που περιγράφουν 

την ηγεσία και για αυτό ακριβώς το λόγο είναι δύσκολη η κατηγοριοποίηση τους 

(Bass & Stogdill, 1990). Έτσι, ένας ορισμός για την ηγεσία συνήθως περιλαμβάνει τη 

διαδικασία δράσης μιας ομάδας, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αυτών που 

συμμετέχουν στη διαδικασία, της άσκηση επιρροής, τη δυνατότητα πειθούς, τις 

σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται, τα μέσα που χρησιμοποιούνται σια την 
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επίτευξη στόχων, το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης και φυσικά κάθε πιθανός 

συνδυασμός των παραπάνω (Bass & Stogdill, 1990). 

2.2.1.1 Διάκριση ηγεσίας και διεύθυνσης 

Πολύ συχνά, παρατηρείται μια σύγχυση ως προς τον ακριβή προσδιορισμό της 

έννοιας της ηγεσίας και της διεύθυνσης-μάνατζμεντ με αποτέλεσμα να λογαριάζονται 

ως ταυτόσημες. Σύμφωνα με τον Kotter (1990), η ηγεσία και η διεύθυνση είναι δύο 

διαδικασίες που αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοεπηρεάζονται. Μπορεί να 

αποτελούν και οι δύο πλήρη συστήματα δράσης καθώς περιλαμβάνουν τη λήψη 

αποφάσεων, τη δημιουργία δικτύου ανθρώπων και επικοινωνίας τη θέση στόχων και 

την παρακίνηση για την κατάκτησή τους, εμφανίζουν όμως κάποιες ουσιαστικές 

διαφορές. Η ηγεσία καθοδήγει και εμπνέει τους ανθρώπους προς νέες κατευθύνσεις 

επιδιώκοντας την αλλαγή και τη δημιουργία  ενός καλύτερου μέλλοντος ενώ η 

διεύθυνση, εστιάζει κυρίως στη συνοχή και την οργάνωση της επιχείρησης. Έτσι, η 

ηγεσία δεν αποτελεί εκτελεστική διαδικασία της διεύθυνσης αλλά ούτε και το 

αντίστροφο.  Στον παρακάτω πίνακα ο Kotter (1990) παρουσιάζει τις διαφορές 

μεταξύ διεύθυνσης και ηγεσίας κατά τη διαδικασία της διοίκησης. 

 Διεύθυνση Ηγεσία 

 

 

Προγρ/μός 

Οργάνωση και έλεγχος 

προϋπολογισμού-θεμελίωση 

λεπτομερών βημάτων και διοριών 

για τα απαιτούμενα 

αποτελέσματα, και έπειτα 

διανομή των πόρων όπως κρίνεται 

απαραίτητο. 

Εγκαθίδρυση του 

σχεδιασμού-ανάπτυξη του 

οράματος για το μέλλον, 

συχνά το μακρινό μέλλον, και 

σχεδιασμός των στρατηγικών 

για τις αλλαγές που απαιτεί 

αυτό το όραμα. 

Δημιουργία 

ενός 

ανθρώπινου 

δικτύου για 

την επιτυχία 

Οργάνωση και στελέχωση-ίδρυση 

δομών για την ολοκλήρωση των 

προαπαιτούμενων του 

προγράμματος, στελέχωση των 

δομών με τους κατάλληλους για 

Ευθυγράμμιση ανθρώπων-

επικοινωνία του σχεδιαστή με 

λέξεις και πράξεις με όλους 

όσους συνεργάζεται έτσι ώστε 

να επηρεάσει τη 
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του 

προγράμματος. 

το πρόγραμμα, παροχή πολιτικών 

και διαδικασιών για τη βοήθεια 

των στελεχών και δημιουργία 

μεθόδων ή συστημάτων για 

έλεγχο. 

δημιουργικότητα της ομάδας 

και να ενισχύσει το 

συνασπισμό. 

 

 

Εκτέλεση 

Έλεγχος και επίλυση 

προβλημάτων-έλεγχος 

αποτελεσμάτων εναντίον 

σχεδιασμού στη λεπτομέρεια, 

εντοπισμού αποκλίσεων και στη 

συνέχεια σχεδιασμός και 

οργάνωση προκειμένου να λυθούν 

αυτά τα προβλήματα. 

Παροχή κινήτρων και 

έμπνευσης-ενίσχυση των 

ανθρώπων να ξεπεράσουν 

επικρατούσες πολιτικές, 

γραφειοκρατία και εμπόδια 

για να επιτύχουν την αλλαγή 

ικανοποιώντας βασικές 

ανθρώπινες ανάγκες. 

 

 

Αποτελέσματα 

Παραγωγή ενός βαθμού 

προβλεψιμότητας και σειράς και 

έχοντας τη δυνατότητα να 

παραχθούν με συνέπεια βασικά 

αποτελέσματα από τους 

εργαζομένους. 

Αλλαγή, συχνά σε ένα 

δραματικό βαθμό, και έχοντας 

τη δυνατότητα παραγωγής 

πολύ χρήσιμης αλλαγής. 

 Πίνακας 1: Οι διαφορές μεταξύ διεύθυνσης και ηγεσίας κατά τη διαδικασία της 

διοίκησης 

 Πηγή: Kotter (1990)  

 Συμπληρωματικούς θεωρεί τους δύο όρους και ο Πασιαρδής (2004) 

φτάνοντας στο συμπέρασμα πως «ο ένας όρος λειτουργεί συμπληρωματικά με τον 

άλλο, αλλά κανένας από μόνος του δεν αποδίδει αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνει 

ένας σύγχρονος ηγέτης». Αναλυτικότερα, ο όρος ηγεσία είναι υπεράνω του όρου 

διεύθυνση αλλά ένας καλός ηγέτης θα πρέπει να είναι εξίσου καλός διευθυντής. Ένας 

διευθυντής ασχολείται με την καθημερινή διοίκηση ενός οργανισμού, ο ηγέτης όμως 

δίνει κατεύθυνση μέσα σε έναν χρονικό ορίζοντα. 
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 Ο εκπρόσωπος της διεύθυνσης αποτελεί διορισμένο άτομο που του έχει δοθεί 

εξουσία η οποία του επιτρέπει να ανταμείβει ή και να τιμωρεί. Η ικανότητα τoυ να 

ασκεί επιρροή στους άλλους προέρχεται από την εξουσία που κατέχει η θέση του. 

Αντίθετα, ο ηγέτης μπορεί είτε να διοριστεί είτε να αναδυθεί μέσα από μια ομάδα 

ανθρώπων και να καταφέρει να επηρεάσει τους άλλους να παράγουν έργο δίχως να 

ασκεί τη δύναμη της τυπικής εξουσίας που κατέχει λόγω της θέσης του (Τζωρτζάκης 

& Τζωρτζάκη, 1999).  

 Τις εργασιακές πτυχές εξετάζουν και οι Βακόλα και Νικολάου (2012) 

λέγοντας πως η διοίκηση αφορά τη διαχείριση και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της 

εργασίας ενός διευθυντή, ενώ η ηγεσία αφορά την αλλαγή, την έμπνευση, το κίνητρο 

και την επιρροή. Πιο γενικά, η διοίκηση αφορά τα διοικητικά μέρη μιας εργασίας και 

ασχολείται περισσότερο με την επίτευξη στόχων, ενώ η ηγεσία με τις διαπροσωπικές 

σχέσεις πτυχές. 

 Την ανάδειξη του ηγέτη τόσο μέσα από την εσωτερική ομάδα διεύθυνσης όσο 

και μέσω τυπικού διαχωρισμού υποστηρίζουν και οι Robbins και Judge (2011). 

Μπορεί ένας οργανισμός να παραχωρεί στους διευθυντές κάποια δικαιώματα, αυτά 

δεν εγγυώνται όμως πως ο ίδιος θα καταφέρει να διοικήσει αποτελεσματικά τον 

οργανισμό. Είναι πιθανό να καταφέρει να ασκήσει επιρροή κάποιος εκτός της 

επίσημης δομής του οργανισμού και αυτό το είδος επιρροής να είναι εξίσου ή ακόμα 

και πιο σημαντικό από την επίσημη προσπάθεια. Καταλήγουν λοιπόν, ότι δεν είναι 

όλοι οι ηγέτες διευθυντές αλλά και ούτε όλοι οι διευθυντές ηγέτες. 

 Ένα διοικητικό στέλεχος δεν είναι εξ ορισμού ηγέτης καθώς η ηγεσία δεν 

είναι ταυτόσημη με τη διεύθυνση. Ο κάθε προϊστάμενος όμως, θα πρέπει να ασκεί τη 

λειτουργία της ηγεσίας. Έτσι, η ηγεσία δεν ταυτίζεται με τη διεύθυνση αλλά αποτελεί 

μέρος της (Μπουραντάς, 1992). 

 Από τους παραπάνω διαχωρισμούς βλέπουμε πως οι δύο έννοιες σε καμία 

περίπτωση δεν είναι όμοιες αλλά διαφέρουν ενίοτε στα άτομα που τις εφαρμόζουν, 

στη λειτουργία τους και στις καταστάσεις εμφάνισής τους. Ωστόσο, για την επιτυχία 

ενός οργανισμού είναι απαραίτητη η ύπαρξη τόσο της ηγεσίας όσο και της 

διεύθυνσης (Βακόλα & Νικολάου, 2012). 
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2.2.2 Θεωρητικά μοντέλα ηγεσίας 

Όπως αναφέρθηκε επανειλημμένα η ηγεσία σαν έννοια μελετήθηκε εκτενώς τα 

τελευταία χρόνια. Οι μελέτες αυτές κατάφεραν να αναδείξουν κάποια στοιχεία που 

αφορούν την ηγεσία και με βάση αυτά να εμφανιστούν αρκετά θεωρητικά μοντέλα 

ηγεσίας τα οποία ίσως κάποιες φορές να είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους. Τα 

μοντέλα αυτά έχουν κατηγοριοποιηθεί με βάση το περιεχόμενό τους και τα στοιχεία 

του ηγέτη που λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη. Παρακάτω θα αναφερθούν τα μοντέλα 

που εξετάζουν α) τη γενετική θεωρία, β) τη θεωρία των χαρακτηριστικών-ατομικών 

γνωρισμάτων γ) τη συμπεριφορά του ηγέτη και δ) την κατάσταση-συνθήκες του 

περιβάλλοντος. 

2.2.2.1 Γενετική θεωρία 

Η γενετική θεωρία (genetic theory) ή αλλιώς η θεωρία του κληρονομικού χαρίσματος 

αποτελεί την πιο παλιά προσπάθεια ερμηνείας της έννοιας την ηγεσίας. Η θεωρία 

αυτή συνοψίζεται στην άποψη πως ο ηγέτης γεννιέται, δε γίνεται. Για πολλά χρόνια 

πιστεύονταν πως η ικανότητα του να είναι κάποιος αποτελεσματικός ηγέτης ήταν 

κληρονομήσιμη και μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά μέσω γονιδίου (Montana & 

Charnov, 2000). Η συγκεκριμένη θεωρία ασπάστηκε κυρίως λόγω της ύπαρξης της 

βασιλείας όπου και πολλές φορές στο πέρασμα των χρόνων έχει παρατηρηθεί το 

φαινόμενο της αιμομιξίας προκειμένου να διατηρηθεί ανέπαφο το γονίδιο. Με τα 

χρόνια και παρά τις προσπάθειες, παρατηρήθηκε πολλές φορές μια πτώση στις 

ηγετικές ικανότητες των απογόνων των βασιλικών οικογενειών. Τελικά η προσέγγιση 

αυτή εγκαταλείφτηκε γιατί ο κόσμος με την άνοδο της βιομηχανίας του 18
ου

 και 19
ου

 

αιώνα έδωσε τη δυνατότητα σε άντρες και γυναίκες εκτός βασιλικών οικογενειών να 

κατακτήσουν μια σημαντική θέση  (Montana & Charnov, 2000). 

2.2.2.2 Θεωρία των χαρακτηριστικών-ατομικών γνωρισμάτων 

Οι θεωρίες που ερευνούν τα ατομικά χαρακτηριστικά ενός ηγέτη (trait theories) 

έκαναν την εμφάνισή τους στα τέλη του 19
ου

 με αρχές του 20
ου

 αιώνα και 

στηρίζονταν στην υπόθεση ότι ο ηγέτης διακρίνεται από κάποια σειρά ατομικών 

χαρακτηριστικών τα οποία κατέχει σε σχέση με τους μη ηγέτες (Βακόλα & 

Νικολάου, 2012). Τα χαρακτηριστικά αυτά αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν σε 
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πολλούς μεγάλους ηγέτες ανά τους αιώνες. Κάποια από αυτά ήταν η 

αποφασιστικότητα, η παρακίνηση, η τιμιότητα, η ακεραιότητα, η αξιοπιστία, η 

αυτοπεποίθηση, η εξυπνάδα, η γνώση του αντικειμένου, η δημιουργικότητα, η 

ευελιξία, η προσαρμοστικότητα και πολλά άλλα (Βακόλα & Νικολάου, 2012). Όλα 

τα παραπάνω μπορούν να συνοψιστούν και στη λέξη χάρισμα. 

 Η διαφορά αυτής της θεωρίας σε σχέση με τη γενετική εμπίπτει στο γεγονός 

πως η συγκεκριμένη δεν αποδέχεται την κληρονομικότητα των χαρακτηριστικών 

παρά μόνο την ύπαρξη έμφυτων καλών χαρακτηριστικών σε κάποιους ανθρώπους 

(Montana & Charnov, 2000). 

 Παρά το ότι οι θεωρίες αυτές υπήρξαν πολύ δημοφιλείς στην εποχή τους 

εγκαταλείφτηκαν καθώς εμφανίστηκαν αντιφάσεις και προβλήματα καθώς δε 

δημιουργήθηκε ένα συγκεκριμένο πρότυπο χαρακτηριστικών. Η αποτυχία αυτή 

σχετίζεται με το γεγονός ότι οι ερευνητές εντόπισαν έναν τεράστιο αριθμό 

χαρακτηριστικών  (Montana & Charnov, 2000). Ένας ακόμη λόγος αποτυχίας υπήρξε 

η παράληψη εξέτασης παραγόντων όπως το περιβάλλον και η κατάσταση (Βακόλα & 

Νικολάου, 2012) και η ικανότητα των ανθρώπων να αποκτούν γνωρίσματα μέσω της 

μάθησης (Montana & Charnov, 2000). 

2.2.2.3 Συμπεριφοριστική θεωρία 

Αφού οι προηγούμενες θεωρίες δεν κατάφεραν να δώσουν απαντήσεις στα 

ερωτήματα που αφορούσαν του αποτελεσματικούς ηγέτες, οι ερευνητές στράφηκαν 

προς άλλη κατεύθυνση και συγκεκριμένα τη συμπεριφορά του ηγέτη. Εστίασαν 

δηλαδή περισσότερο στις συμπεριφορές των μάνατζερ και των ηγετών αφήνοντας 

πίσω τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, και προσπαθώντας να εντοπίσουν κοινά μοτίβα 

συμπεριφορών. Σύμφωνα με τους συμπεριφοριστές λοιπόν,  η ηγετική συμπεριφορά 

μαθαίνεται και κατά συνέπεια διδάσκεται. Οι μελέτες αυτές τοποθετούνται χρονικά 

στις δεκαετίες 1950 και 1960 και μετά την αποτυχία των γενετικών θεωριών. 

2.2.2.3.1 Θεωρία X και Y 

H θεωρία X και Y αναπτύχθηκε από το McGregor το 1960 και εντάσσει τις ηγετικές 

συμπεριφορές σε δύο κατηγορίες: το αυταρχικό και το δημοκρατικό στυλ ηγεσίας. 
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Υποστηρίζει πως οι άνθρωποι υποκύπτουν σε συμπεριφορές που ορίζονται από τη 

φύση τους και έτσι προκύπτει κάθε φορά το στυλ ηγεσίας τους.  

 Έτσι, οι υποθέσεις που ανήκουν στη «θεωρία X» περιγράφουν καταστάσεις 

όπου, ο μάνατζερ είναι υπεύθυνος για την παραγωγή της εταιρίας, σχεδιάζει στις 

ενέργειες, δίνει κίνητρα, ελέγχει τις δράσεις και τις συμπεριφορές προκειμένου να 

ταιριάζουν στην εταιρία και χωρίς αυτή τη στάση των μάνατζερ οι υπάλληλοι θα 

λειτουργούσαν παθητικά ή ακόμα και αρνητικά στις ανάγκες του οργανισμού 

(McGregor, 1960). Ακόμα, υποστηρίζουν πως οι άνθρωποι κατά μέσο όρο είναι 

οκνηροί, δουλεύουν όσο το δυνατόν λιγότερο, δεν αγαπούν την εργασία τους, 

αντιστέκονται στις αλλαγές, δεν έχουν φαντασία, δεν επιθυμούν να αναλάβουν 

ευθύνες και δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες  (McGregor, 1960Μπουραντάς, 1992). 

Όσοι ηγέτες ασπάζονται αυτό το θεωρητικό μοντέλο, υιοθετούν ένα πιο αυταρχικό 

στυλ ηγεσίας.  

 Αντίθετα, οι δημοκρατικοί ηγέτες είναι οπαδοί της «θεωρίας Υ» σύμφωνα με 

την οποία ο μέσος άνθρωπος δεν είναι παθητικός από τη φύση του, αγαπά την 

εργασία του, είναι υπεύθυνο άτομο, έχει τη δυνατότητα και την επιθυμία να 

αναπτύξει πρωτοβουλίες. Με γνώμονα τις παραπάνω υποθέσεις και σύμφωνα με το 

Μπουραντά (1992), ο δημοκρατικός τρόπος ηγεσία είναι πιο αποτελεσματικός από 

τον αυταρχικό. 

 Σε τελική ανάλυση, οι θεωρίες X και Y εκφράζουν δύο διαφορετικές 

αντιλήψεις με την πρώτη να πιστεύει πως ο μέσος άνθρωπος αποτελεί τη μάζα και θα 

πρέπει να ακολουθεί τον ηγέτη ενώ η δεύτερη να δίνει στους ανθρώπους 

πρωτοβουλίες και δυνατότητες. Ο άνθρωπος όμως, διακρίνεται από τη μοναδικότητά 

και την πρωτοτυπία του κι έτσι είναι δύσκολο να ενταχθεί άκριτα σε μία από τις δύο 

κατηγορίες. 

2.2.2.3.2 Τα στυλ ηγεσίας του Likert 

Ο Likert και οι συνεργάτες του έπειτα από μελέτη ετών διαπίστωσαν ότι τα 

διοικητικά στελέχη που επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα στην παραγωγή, το 

κόστος, την ικανοποίηση και την αποδοτικότητα, ακολουθούν διαφορετικό στυλ 

ηγεσίας σε σχέση αυτούς των οποίων τα αποτελέσματα είναι χειρότερα. Με βάση 

αυτά κατέληξε στη διάκριση τεσσάρων στυλ ηγεσίας: 
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Α) Αυταρχικό εκμεταλλευτικό, οι αποφάσεις λαμβάνονται από την ανώτατη ηγεσία 

και με μορφή διαταγών επιβάλλονται στους εργαζομένους δίχως να υπάρχει 

δυνατότητα επιρροής. Οι σχέσεις μεταξύ ηγέτη και εργαζόμενων είναι περιορισμένες, 

το ίδιο και η εμπιστοσύνη που τους έχει ενώ υπάρχει πάντοτε ο φόβος της τιμωρίας. 

Β) Καλοπροαίρετο αυταρχικό, οι αποφάσεις λαμβάνονται επίσης από τον ηγέτη με τη 

διαφορά όμως πως προσπαθεί να πείσει τους εργαζομένους πως είναι για το καλό 

όλων και εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον. Επιτρέπει μια κάποια μορφής επικοινωνία 

και χρησιμοποιεί λιγότερο το φόβο της τιμωρίας και περισσότερο τις αμοιβές. 

Γ) Συμβουλευτικό, ο ηγέτης λαμβάνει τις σημαντικές αποφάσεις συμβουλευόμενος 

τους εργαζομένους ενώ αφήνει σε αυτούς τις αποφάσεις δευτερεύουσας σημασίας. Η 

επικοινωνία είναι αμφίδρομη και η τιμωρία χρησιμοποιείται μόνο περιστασιακά.  

Δ) Συμμετοχικό, εδώ οι αποφάσεις λαμβάνονται με δημοκρατικές διαδικασίες στις 

οποίες συμμετέχουν τα μέλη που αυτές αφορούν. Η επικοινωνία είναι αμφίδρομη και 

η συλλογικότητα είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται ευρέως ακόμα και στις 

αμοιβές. 

 Ο ίδιος ο Likert κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το «συμμετοχικό στυλ» είναι 

πιο αποτελεσματικό και επιφέρει πιο παραγωγικά αποτελέσματα και οι αρχές του 

μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους των οργανώσεων και καταστάσεων 

(Μπουραντάς, 1992). 

2.2.2.3.3 Το διοικητικό πλέγμα των Blake και Mouton 

Οι Blake και Mouton μετά από μια σειρά ερευνητικών προσπαθειών κατέληξαν το 

1964 σε μια τυπολογία των στυλ ηγεσίας αποτυπωμένα πάνω σε ένα πλέγμα. Η 

τυπολογία αυτή ονομάστηκε διοικητικό πλέγμα ή σχάρα (managerial grid) και έγινε 

πολύ γνωστή παγκοσμίως.  

 Το συγκεκριμένο μοντέλο δημιουργήθηκε μετά από ανάλυση των 

μειονεκτημάτων δύο προγενέστερων ερευνών του Πανεπιστημίου του Ohio και του 

Πανεπιστημίου του Michigan. Η πρώτη, διεξήχθη στα τέλη της δεκαετία του 1940 

και στη δεκαετία του 1950 και κατέληξε στην ύπαρξη δύο βασικών διαστάσεων: του 

προσανατολισμού προς την έναρξη της δομής (initiating) και του προσανατολισμού 

προς τη φροντίδα (consideration). Την ίδια χρονική περίοδο έλαβε χώρα και η έρευνα 
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του Πανεπιστημίου του Michigan όπου κατέληξε στον προσανατολισμό προς την 

παραγωγή (production oriented) και στον προσανατολισμό προς τον άνθρωπο 

(employee oriented). (Βακόλα & Νικολάου, 2012). 

 Με βάση το προηγούμενο υπόβαθρο το διοικητικό πλέγμα βασίζεται σε δύο 

διαστάσεις. Η πρώτη εκφράζει το ενδιαφέρον του ηγέτη για την επίτευξη στόχων και 

την παραγωγή (άξονας x) και η δεύτερη το ενδιαφέρον για τον ανθρώπινο παράγοντα 

της οργάνωσης(άξονας y) (Μπουραντάς, 1992). Έτσι δημιουργήθηκε ένα πλέγμα 81 

θέσεων, 5 όμως από αυτές παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναλύονται 

παρακάτω.  

 

Εικόνα 2: Το διοικητικό πλέγμα των Blake και Mouton 

Έτσι σύμφωνα με το Θεοφιλίδη (2012) οι τύποι ηγεσίας είναι: 

Θέση 9.9: Η υψηλή αποδοτικότητα και οι ανάγκες των υφιστάμενων εναρμονίζονται. 

Στόχος του προϊστάμενου είναι να επιτύχει υψηλή απόδοση δημιουργώντας συνθήκες 

για ενεργητική συμμετοχή των υφισταμένων, αξιοποίηση των ιδεών και δεξιοτήτων 

τους.  

Θέση 1.9: Μέλημα του προϊστάμενου είναι οι καλές σχέσεις με τους υφιστάμενους 

και όχι τόσο η αποδοτικότητά τους. Έτσι βασική επιδίωξή του είναι η δημιουργία 

μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας που εμπνέει το αίσθημα ασφάλειας. 
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Θέση 5.5: Αποτελεί τη μέση λύση μεταξύ υψηλής απόδοσης και καλών σχέσεων. 

Επιδιώκει ένα λογικό επίπεδο αποδοτικότητας δίχως να καταστρέφεται το ηθικό των 

εργαζομένων. 

Θέση 9.1: Δίνεται μεγάλη έμφαση στην αποδοτικότητα ενώ οι καλές σχέσεις 

παραγκωνίζονται. Η μεγαλύτερη επιδίωξη είναι να εξασφαλιστούν οι στόχοι που 

τέθηκαν, εφαρμόζοντας αυστηρό προγραμματισμό, συνεχή παρακολούθηση και 

έλεγχο της εργασίας. 

Θέση 1.1: Εμφανίζεται σύγκρουση υψηλής απόδοσης και καλών σχέσεων ενώ ο 

προϊστάμενος αποστασιοποιείται από αυτήν διατηρώντας μια ουδέτερη στάση. Τόσο 

το αποτέλεσμα όσο και οι καλές σχέσεις δεν αποτελούν μέλημά του καθώς εφαρμόζει 

μια μορφή χαλαρής διοίκησης. 

 Όπως και σε άλλες συμπεριφοριστικές θεωρίες, έτσι κι εδώ, δεν υπάρχουν 

σαφείς ενδείξεις για τη σχέση του τρόπου καθοδήγησης με την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία του οργανισμού ή την ανταπόκριση των εργαζομένων κι έτσι δεν 

προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στο θέμα της αποτελεσματικής ηγεσίας. 

2.2.2.4 Θεωρίες που λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση και τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος 

Οι θεωρίες που αναφέρθηκαν παραπάνω περιέγραψαν τα χαρακτηριστικά του ηγέτη 

και τη συμπεριφορά του δίχως όμως να εξετάζουν το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει 

χώρα η εκάστοτε συμπεριφορά. Ασφαλώς, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνει 

χώρα μία πράξη επηρεάζει και τα μέλη που την εκτελούν.  

 Έτσι, δημιουργήθηκαν επιστημονικές θεωρίες οι οποίες εξετάζουν την 

κατάσταση και τις συνθήκες του περιβάλλοντος όπου εμφανίζεται η ηγετική 

συμπεριφορά. Αυτές αναπτύχθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και 

υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ένα στυλ ηγεσίας το οποίο είναι αποτελεσματικό 

ανεξαρτήτων συγκυριών και εξωτερικού περιβάλλοντος. Αντίθετα, η υιοθέτηση του 

κατάλληλου στυλ ηγεσίας θα πρέπει να εξαρτάται από το περιβάλλον και τις 

συγκυρίες κάτω από τις οποίες καλείται να λειτουργήσει ο ηγέτης. 

2.2.2.4.1 Η κλιμάκωση από αυταρχική στη δημοκρατική ηγεσία - Το μοντέλο 

Tannenbaum-Schmidt 
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Το μοντέλο αυτό διατυπώθηκε από τους Tannenbaum και Schmidt στα τέλη της 

δεκαετίας του 1950 και πραγματεύεται τη σχέση της ηγεσίας-καθοδήγησης με την 

εξουσία. Περιγράφεται λοιπόν, η χρήση ή μη της εξουσίας που έχει ο προϊστάμενος 

έναντι των εργαζομένων του. 

 Το μοντέλο της κλιμακούμενης μετάβασης από την αυταρχική στη 

δημοκρατική ηγεσία περιγράφεται από το παρακάτω σχήμα. Κάθε τύπος δράσης 

σχετίζεται με το βαθμό της εξουσίας που ασκεί ο προϊστάμενος και στο ποσοστό 

ελευθερίας που έχουν οι υφιστάμενοι στη λήψη αποφάσεων. Οι δράσεις που 

βρίσκονται στην αριστερή άκρη περιγράφουν προϊστάμενους που έχουν έναν υψηλό 

βαθμό ελέγχου ενώ αυτοί που βρίσκονται στο αντίθετο δεξί άκρο εμφανίζουν μεγάλη 

ελαστικότητα. Βέβαια ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο περιπτώσεις υπάρχουν κι άλλοι 

τρόποι άσκησης ηγεσίας. Έτσι όσο μετακινούμαστε από την αυταρχική προς τη 

δημοκρατική εξουσία τόσο μειώνεται η εξουσία που ασκείται και αυξάνεται η 

αυτονομία των εργαζομένων (Tannenbaum & Schmidt, 1973). 

 

 

Εικόνα 3: Η κλιμάκωση από αυταρχική στη δημοκρατική ηγεσία - Το μοντέλο Tannenbaum-

Schmidt  

Πηγή: Tannenbaum & Schmidt (1973)

 Οι Tannenbaum και Schmidt το 1973 συμπλήρωσαν στο αρχικό μοντέλο 

τέσσερις παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να έρχονται σε συμφωνία με τη χρήση 

εξουσίας και τη λήψη αποφάσεων. Οι παράγοντες αυτοί δεν είναι άλλοι από α) την 

προσωπικότητα των υφισταμένων τους β) τις προσδοκίες των υφισταμένων για την 

συμπεριφορά των ηγετών γ) την ικανότητα των διαφόρων ομάδων υφισταμένων να 
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αντιμετωπίζουν και να λύνουν προβλήματα και δ) τη διάθεση των υφισταμένων να 

αποδέχονται κάποια υπευθυνότητα (Tannenbaum & Schmidt, 1973). 

2.2.2.4.2 Το συγκυριακό μοντέλο Fiedler 

Σύμφωνα με το Μπουραντά (1992), το μοντέλο του Fiedler είναι το επικρατέστερο 

στο χώρο της ενδεχομενικής προσέγγισης και αποτελεί αντιπροσωπευτική 

προσπάθεια σύνδεσης της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας και της κατάστασης 

μέσα στην οποία λειτουργεί ο ηγέτης. Το μοντέλο αυτό εμφανίστηκε το 1964 και έχει 

σαν κεντρική ιδέα πως η αποτελεσματικότητα του στυλ ηγεσίας εξαρτάται από τα 

στοιχεία που συνθέτουν την κατάσταση στην οποία λαμβάνει χώρα. Οι κύριες έννοιες 

πάνω στις οποίες στηρίζεται το μοντέλο είναι το στυλ ηγεσίας και η κατάσταση. 

 Προκειμένου να εντοπιστεί το στυλ ηγεσίας, εάν δηλαδή ένα άτομο είναι 

προσανατολισμένο στην εργασία ή στη σχέση, ο Fiedler χρησιμοποίησε ένα 

ερωτηματολόγιο που δημιούργησε ο ίδιος αναζητώντας το λιγότερο προτιμώμενο 

συνάδελφο. Στη συνέχεια, εισήγαγε τρεις μεταβλητές που είναι α) οι σχέσεις ηγέτη-

υφισταμένων, β) η δομή των καθηκόντων και γ) η εξουσία της θέσης του ηγέτη και 

μπορούν να μεταβάλλονται και να ταιριάζουν στο στυλ του ηγέτη που διαπιστώθηκε 

από το ερωτηματολόγιο.  

2.2.2.4.3 Το μοντέλο πορείας-στόχου 

Μια αρκετά διαδεδομένη προσέγγιση στο χώρο των μοντέλων ηγεσίας σε 

αντιδιαστολή με την κατάσταση και τις συνθήκες περιβάλλοντος είναι το μοντέλο 

πορείας-στόχου (path goal theory) που εισήχθη από τον Robert House στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970.  Σύμφωνα με αυτό, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρξει κίνητρο παρεχόμενο από τον προϊστάμενο. 

Αναγνωρίζεται ακόμα, η ύπαρξη μεταβλητών που δύνανται να επηρεάσουν την 

κατάσταση  όπως η φύση της δουλειάς και τα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων 

(House, 1971House & Mitchell, 1975). 

 Ο Μπουραντάς (1992) περιγράφει τον αποτελεσματικό ηγέτη του μοντέλου 

ως εκείνον που έχει τη δυνατότητα να συνδέσει τους επιθυμητούς στόχους ή τις 

ανταμοιβές με τους στόχους της οργάνωσης της οποίας ηγείται και να δημιουργήσει 
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το κατάλληλο περιβάλλον για την υλοποίηση των στόχων. Οι λέξεις κλειδιά για αυτό 

το μοντέλο είναι παρακίνηση και κίνητρα.  

 Οι  House και Mitchell (1975) εισήγαγαν τέσσερα διαφορετικά στυλ ηγετικής 

συμπεριφοράς τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα με την κατάσταση. Αυτά είναι: 

Α) καθοδηγητικό (instrumental), ο προϊστάμενος ενημερώνει τους υφιστάμενους για 

το επιθυμητό αποτέλεσμα και δίνει οδηγίες για την επίτευξή του. 

Β) υποστηρικτικό (supportive), αναπτύσσονται καλές σχέσεις μεταξύ του 

προϊσταμένου και των υφισταμένων με τον πρώτο να ενδιαφέρεται για τις ανάγκες 

τους. 

Γ) συμμετοχικό (participative), όπου ο προϊστάμενος σέβεται και εκτιμά τις απόψεις 

των εργαζομένων και τους συμβουλεύεται πριν πάρει κάποια απόφαση 

Δ) προσανατολισμένο στην επίτευξη στόχων (achievement oriented), ο προϊστάμενος 

θέτει υψηλούς στόχους σε συμφωνία με τους εργαζομένους και τους εμπιστεύεται για 

την υλοποίησή τους. 

 Σε μία προσέγγιση κριτικής, το μοντέλο πορείας τρόπους αποτελεί έναν από 

τους πιο περίπλοκους τρόπους προσέγγισης της αποτελεσματικότητας και λόγω της 

πρόσφατης εισαγωγής του,  υπάρχει σχετική έλλειψη σε επιστημονικά άρθρα και 

αποτελέσματα και έτσι δε χρήζει ευρείας αποδοχής (Montana & Charnov, 2000). 

Ταιριάζει περισσότερο στα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια όπου ο ηγέτης έχει 

περιθώρια δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για τη βελτίωση της απόδοσης Αντίθετα 

στα κατώτερα κλιμάκια η θεωρία είναι αδύναμη γιατί οι συνθήκες δεν αλλάζουν 

εύκολα με την παρέμβαση κάποιου ηγέτη (Μπουραντάς, 1992). 

2.2.2.4.4 Το μοντέλο των Vroom και Yetton 

Η λήψη αποφάσεων αποτελεί σημαντικό μέρος της λειτουργίας της διοίκησης. Το 

μοντέλο που δημιουργήθηκε από τους Vroom και Yetton το 1973 εστιάζει ακριβώς 

σε αυτό. Δημιούργησαν πέντε στυλ ηγεσίας που αναφέρονται στη συμμετοχή ή μη 

των υφισταμένων στη λήψη αποφάσεων. 

1) Το πρώτο αυταρχικό στυλ (autocratic I), όπου ο ηγέτης λαμβάνει μόνος του τις 

αποφάσεις και την μεταβιβάζει στους υφιστάμενους για εκτέλεση. 
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2) Το δεύτερο αυταρχικό στυλ (autocratic IΙ), στο οποίο ο ηγέτης λαμβάνει μόνος του 

τις αποφάσεις, αφού πρώτα συλλέξει πληροφορίες από τους εργαζομένους. 

3) Το πρώτο συμβουλευτικό στυλ (consultative I), ο ηγέτης λαμβάνει μόνος του τις 

αποφάσεις αλλά πριν συμβουλεύεται τον κάθε εργαζόμενο προσωπικά. 

4) Το δεύτερο συμβουλευτικό στυλ (consultative IΙ), όπου ο ηγέτης αποφασίζει μόνος 

του, αφού πρώτα όμως συμβουλεύεται τους υφισταμένους ομαδικά. 

5) το δημοκρατικό-συμμετοχικό στυλ (group II), εδώ οι αποφάσεις λαμβάνονται 

συλλογικά αφού η ομάδα μαζί με τον ηγέτη έχει συζητήσει το πρόβλημα. 

(Vroom & Yetton, 1973). 

 Κατέληξαν ακόμα, σε επτά παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν το πιο 

αποτελεσματικό στυλ ηγεσίας. Αυτοί δεν είναι άλλοι από: α) τη σπουδαιότητα της 

απόφασης, β) τις πληροφορίες που διαθέτει ο ηγέτης, γ) τον ορισμό του 

προβλήματος, δ) τη σπουδαιότητα της συναίνεσης των υφισταμένων, ε) ο βαθμός 

αποδοχής της απόφασης από τους υφισταμένους σε περίπτωση που τη λάβει ο ηγέτης, 

στ) ο βαθμός αποδοχής των στόχων της οργάνωσης από τους υφισταμένους και τέλος 

ζ) η ύπαρξη σύγκρουσης μεταξύ των μελών της ομάδας που πηγάζει από τις διάφορες 

λύσεις που προτιμούν για το πρόβλημα. 

2.2.2.4.5 Η θεωρία του κύκλου ζωής των Hersey και Blanchard 

Ένα ακόμα μοντέλο που σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της κατάστασης είναι το 

μοντέλο του κύκλου ζωής των Hersey και Blanchard. Εστιάζει στην ευελιξία του 

ηγέτη και στη δυνατότητά του να εφαρμόζει το πιο αποτελεσματικό στυλ ηγεσίας 

στις αντίστοιχες συνθήκες. 

 Οι διαστάσεις που χρησιμοποιούνται έχουν ως προσανατολισμό τα καθήκοντα 

ως προσανατολισμό τον άνθρωπο. Η ιδιαιτερότητα αυτού του μοντέλου σε σχέση με 

τα προηγούμενα είναι ότι δίνει έμφαση στα χαρακτηριστικά των εργαζομένων 

εισάγοντας την έννοια της ωριμότητας-ετοιμότητας που δείχνει, και την επιθυμία και 

ικανότητάς τους να πραγματοποιήσουν κάτι (Βακόλα & Νικολάου, 2012). 

 Οι συνδυασμοί των δύο προσανατολισμών δίνουν τέσσερα βασικά στυλ 

ηγεσίας η αποτελεσματικότητα των οποίων εξαρτάται από την ωριμότητα των 

ατόμων. 
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Α) Έντονος προσανατολισμός της συμπεριφοράς προς τα καθήκοντα και 

περιορισμένος προς τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Β) Έντονος προσανατολισμός προς τα καθήκοντα και προς τις σχέσεις. 

Γ) Έντονος προσανατολισμός προς τις σχέσεις και χαλαρός προς τα καθήκοντα. 

Δ) Χαλαρός προς τα καθήκοντα και τις σχέσεις. 

 

Εικόνα 4: Η θεωρία του κύκλου ζωής των Hersey και Blanchard 

 Όπως φαίνεται και στο σχήμα, για τα άτομα που βρίσκονται στο χαμηλότερο 

επίπεδο ωριμότητας δηλαδή ούτε ξέρουν αλλά ούτε θέλουν, η αποτελεσματικότερη 

ηγετική συμπεριφορά είναι η πρώτη, αυτή δηλαδή που είναι προσανατολισμένη 

περισσότερο προς τα καθήκοντα και λιγότερο προς τις σχέσεις. Αντίστοιχα, όταν τα 

άτομα θέλουν αλλά δεν ξέρουν, ο ηγέτης πρέπει να εστιάσει στα καθήκοντα αλλά και 

στις σχέσεις. Όταν τα άτομα ξέρουν αλλά δε θέλουν, τότε ο ηγέτης πρέπει να 

επενδύσει στις σχέσεις ώστε να παρακινήσει τα άτομα και τέλος, όταν τα άτομα και 

θέλουν αλλά και ξέρουν, ο ηγέτης θα πρέπει να είναι χαλαρός αφού τα άτομα 

γνωρίζουν πώς να τα καταφέρουν (Μπουραντάς, 1992). Βλέπουμε λοιπόν, πως όσο η 

ωριμότητα αυξάνεται τόσο ο ηγέτης γίνεται πιο ελαστικός με τους εργαζομένους.  
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Θεωρητικά Μοντέλα 

ηγεσίας 

Περιγραφή 

Γενετική θεωρία Ο ηγέτης δε γίνεται, γεννιέται. Ισχύει η μεταφορά 

γονιδίων. 

Θεωρία 

χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων 

Υπάρχει μια σειρά ατομικών χαρακτηριστικών του 

ηγέτη. 

Λέξη κλειδί: χάρισμα 

Συμπεριφοριστικές Θεωρίες 

Θεωρία x και y 

McGregor 

Οι ηγετικές συμπεριφορές εντάσσονται σε δύο 

κατηγορίες: το αυταρχικό και το δημοκρατικό στυλ 

ηγεσίας. Οι ηγέτες και οι εργαζόμενοι 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη δράση τους. 

Τα στυλ ηγεσίας του 

Likert 

Τέσσερα στυλ ηγεσίας ανάλογα με τη συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων. α) αυταρχικό εκμεταλλευτικό, 

β)Καλοπροαίρετο αυταρχικό, γ)Συμβουλευτικό και 

δ)Συμμετοχικό  

Διοικητικό πλέγμα των 

Blake και Mouton  

Προσανατολισμός σε δύο διαστάσεις: στον άνθρωπο και 

στην παραγωγή. Κάθε θέση στο πλέγμα αποτελεί ένα 

στυλ ηγεσίας ενώ πέντε περιγράφονται αναλυτικά. 

Θεωρίες που λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση και τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος 

Το μοντέλο 

Tannenbaum-Schmidt 

Κλιμάκωση από αυταρχική στη δημοκρατική ηγεσία. 

Επτά τύποι εξουσίας που σχετίζονται με το βαθμό 

εμφανίζει ο προϊστάμενο και το ποσοστό ελευθερίας που 

έχουν οι εργαζόμενοι. 

Το συγκυριακό μοντέλο 

Fiedler 

Σύνδεση της αποτελεσματικής ηγεσίας και της 

κατάστασης όπου λειτουργεί ο ηγέτης. Χρήση 

ερωτηματολογίου για την αναζήτηση του λιγότερο 

προτιμώμενου συνάδελφου. 

Το μοντέλο πορείας-

στόχου 

Robert House 

Προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρξει κίνητρο 

παρεχόμενο από τον προϊστάμενο. Τέσσερα στυλ 

ηγετικής συμπεριφοράς ανάλογα με την κατάσταση:  

α) καθοδηγητικό, β) υποστηρικτικό, γ) συμμετοχικό και 

δ) προσανατολισμένο στην επίτευξη στόχων 

Το μοντέλο Vroom και Πέντε στυλ ηγεσίας ανάλογα με τη συμμετοχή ή μη των 
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Yetton υφισταμένων στη λήψη αποφάσεων: α) πρώτο 
αυταρχικό στυλ, β) δεύτερο αυταρχικό στυλ, γ) πρώτο 

συμβουλευτικό στυλ, δ)δεύτερο συμβουλευτικό στυλ 

και ε) δημοκρατικό-συμμετοχικό στυλ 

Η θεωρία του κύκλου 

ζωής των Hersey και 

Blanchard 

Εστιάζει στην ευελιξία του ηγέτη και στη δυνατότητά 

του να εφαρμόσει το στυλ ηγεσίας που θα είναι πιο 

αποτελεσματικό στις αντίστοιχες συνθήκες δίνοντας 

έμφαση στην έννοια της ωριμότητας και της ετοιμότητας 

των εργαζομένων. Τέσσερα στυλ ηγεσίας που η 

αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από την 

ετοιμότητα: α) προσανατολισμός προς τα καθήκοντα και 

λιγότερο προς τις ανθρώπινες σχέσεις, β) 

προσανατολισμός προς τα καθήκοντα και τις σχέσεις, γ) 

προσανατολισμός προς τις σχέσεις και λιγότερο προς τα 

καθήκοντα και δ) χαλαρός προσανατολισμός προς τα 

καθήκοντα και τις σχέσεις. 

Πίνακας 2: Θεωρητικά μοντέλα ηγεσίας και περιγραφή 

2.2.3  Η Ηγεσία στην εκπαίδευση 

 Αρχικά και με βάση τους ορισμούς που δόθηκαν προηγουμένως, μπορούμε να 

πούμε πως η ηγεσία στο χώρο της εκπαίδευσης αφορά τη σκόπιμη επιρροή των 

μελών μιας ομάδα προκειμένου να επιτευχθούν οι τιθέμενοι στόχοι και οι 

δραστηριότητες και σχέσεις του προσωπικού στον οργανισμό. Συμπληρωματικά, η 

ηγεσία συνδέεται με τη δημιουργία προοπτικής για τους οργανισμούς, κυρίως όταν 

αυτοί λειτουργούν σε ένα σχετικά ασταθές και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

(Yukl, 2010). Τα παραπάνω να αφορούν τους οργανισμούς γενικότερα, ανάμεσα σε 

αυτούς και το σχολείο που αναμφίβολα έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν. 

 Σύμφωνα με τους Blush και Glover (2003), η σχολική ηγεσία ορίζεται ως μια 

διαδικασία επιρροής που οδηγεί στον επιθυμητό σκοπό. Οι επιτυχημένοι ηγέτες 

αναπτύσσουν ένα όραμα για τα σχολεία τους με βάση τις προσωπικές και τις 

επαγγελματικές τους αξίες. Το όραμα αυτό επηρεάζει και διαμοιράζεται με κάθε 

ευκαιρία στο προσωπικό και στους ενδιαφερόμενους με τη φιλοσοφία, τις δομές και 

τις δραστηριότητες του σχολείου να είναι προσανατολισμένες προς την επίτευξη 

αυτού του κοινού οράματος. 

 Επιπλέον, ο διευθυντής ενός σχολείου πρέπει να είναι ευέλικτος μεταξύ των 

συχνών αλλαγών που υπεισέρχονται στην εκπαιδευτική ηγεσία διεθνώς. Ο ρόλος του 
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διευθυντή και κατ’ επέκταση σύγχρονου σχολικού ηγέτη είναι σύνθετος και κινείται 

προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τις διοικητικές και 

γραφειοκρατικές υποθέσεις και η δεύτερη με το χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα 

(Σαϊτης, 2002). Ο κόσμος της εκπαίδευσης είναι ένας κόσμος αρκετά περίπλοκος, 

χαοτικός και δύσκολος για να ενεργήσει οποιοσδήποτε ηγέτης. Ειδικότερα στην 

εποχή των μεταρρυθμίσεων οι περιορισμοί που δέχονται οι ίδιοι και οι εκπαιδευτικοί 

στα σχολεία τους αυξάνονται. Είναι απαραίτητο λοιπόν, να γίνουν πράγματα στα 

σχολεία προκειμένου να λυθούν και να βελτιωθούν τέτοιου είδους προβλήματα 

(Sergiovanni, 2001). 

 Απαιτείται λοιπόν από το σχολικό ηγέτη να είναι αποτελεσματικός και να 

ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις και τις πιέσεις που του επιβάλει η 

σύγχρονη εποχή. Σύμφωνα με το Sergiovanni (2001), δεν είναι όλοι οι ηγέτες 

αποτελεσματικοί όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με παρόμοιες απαιτήσεις και 

περιορισμούς. Αποτελεσματικοί είναι αυτοί που έχουν κατανοήσει καλύτερα τον 

κόσμο της εκπαίδευσης και τον τρόπο λειτουργίας της σχολικής ηγεσίας. Έχουν 

επινοήσει εναλλακτικούς τρόπους ηγεσίας οι οποίοι συνδέουν τους εργαζομένους 

μεταξύ τους αλλά και με το έργο και την ευθύνη τους. 

 Ο Πασιαρδής (2004) ορίζει τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό ηγέτη ως το 

διευθυντή του σχολείου ο οποίος μπορεί να μεταδώσει αποτελεσματικά την αποστολή 

του σχολείου τόσο στο προσωπικό όσο και στους γονείς, στην κοινότητα και τους 

μαθητές. Δημιουργεί ένα ζεστό και θετικό περιβάλλον μάθησης προβάλλοντας έτσι 

την καλύτερη εικόνα για το σχολείο. Συνεχίζει λέγοντας πως είναι επίσης ο ίδιος 

καινοτόμος και κύριος φορέας καινοτομιών στο σχολείο επεμβαίνοντας συχνά στην 

εισαγωγή νεωτερισμών και επιβλέποντας τον τρόπο εισαγωγής τους. 

 Ακόμα, έπειτα από έρευνες ετών, έχει διαπιστωθεί πως η σχολική ηγεσία 

εντοπίζεται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές ηγεσίας των σχολικών διευθυντών και 

αυτές με τη σειρά τους έχουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα στα κατορθώματα των 

μαθητών. Έτσι, η σχολική ηγεσία και η μελέτη της των συμπεριφορών και της 

επιρροής που ασκεί στους μαθητές  παρέχει οδηγίες προς όλους τους σχολικούς 

ηγέτες, έμπειρους ή επίδοξους (Marzano, Waters & McNulty, 2005). 
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 Οι τύποι και τα μοντέλα σχολικής ηγεσίας που έχουν κατά καιρούς 

διατυπωθεί είναι αρκετά. Ανεξάρτητα όμως από τα  χαρακτηριστικά του καθενός 

συναντάμε κάποια αξιώματα που αρμόζουν παντού. Βέβαια από τα παρακάτω δεν 

έχουν όλα την ίδια ισχύ και δεν συμβαίνουν το ίδιο συχνά. Τα αξιώματα αυτά είναι τα 

εξής: 

1. Η σχολική ηγεσία επηρεάζει σημαντικά τη μάθηση στη σχολική τάξη. 

2. Σχεδόν όλοι οι επιτυχημένοι ηγέτες χρησιμοποιούν τις ίδιες πρακτικές ηγεσίας 

3. Οι τρόποι με τους οποίους οι ηγέτες εφαρμόζουν τις βασικές πρακτικές 

ηγεσίας επιλέγονται από αυτούς και δεν υποδεικνύονται από την ίδια την 

πρακτική. 

4. Οι διευθυντές των σχολείων βελτιώνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση έμμεσα 

και πιο ισχυρά μέσω της παροχής κινήτρων στο προσωπικό, τη δέσμευση και 

τις συνθήκες εργασίας. 

5. Η ηγεσία στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς έχει ισχυρότερη επίδραση (στα 

σχολεία και τους μαθητές) όταν είναι ευρέως κατανεμημένη. 

6. Ορισμένες μορφές κατανομής είναι πιο αποτελεσματικές από άλλες. 

7. Ένας μικρός αριθμός προσωπικών χαρακτηριστικών μπορεί να εξηγήσει ένα 

μεγάλο ποσοστό διαφοροποιήσεων στην αποτελεσματικότητα της ηγεσίας. 

(Leithwood, Harris & Hopkins, 2008) 

2.2.3.1 Τύποι ηγεσίας στην εκπαίδευση 

Η ύπαρξη μιας μεγάλης δεξαμενής βιβλιογραφίας σχετικά με τη σχολική ηγεσία έχει 

δημιουργήσει μια πληθώρα εναλλακτικών και ανταγωνιστικών μοντέλων ηγεσίας. 

Μερικοί ερευνητές κατάφεραν να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 

συμπεριφορές περιγράφοντας έτσι έναν τύπο ηγεσίας. 

  Οι Leithwood, Jantzi και Steinbach (1999), μετά από μελέτη συνολικά 121 

άρθρων που δημοσιεύθηκαν σε τέσσερα παγκόσμια εκπαιδευτικά περιοδικά 

κατέληγαν σε έξι μοντέλα ηγεσίας που εμφανίζονται στα σχολεία. Τα μοντέλα ηγείας 

είναι: η εκπαιδευτική (instructional), η μετασχηματιστική (transformational), η ηθική 

(moral), η συμμετοχική (participative), η διοικητική (managerial) και η ενδεχομενική 
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(contingent). Μετά την ανάλυση των άρθρων παρατηρήθηκε το φαινόμενο της 

ύπαρξης διαφορετικών μοντέλων ηγεσίας ανά χώρα. 

 Τα  μοντέλα ηγεσίας των Leithwood, Jantzi και Steinbach (1999) και τα 

χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. 

Μοντέλο 

Ηγεσίας 

Άσκηση 

ηγεσίας 

Πηγές 

επιρροής 

Σκοπός 

Επιρροής 

Αποτελέσματα 

Εκπαιδευτική Αυτοί που 

κατέχουν 

επίσημους 

ρόλους 

ηγεσίας, 

συνήθως ο 

διευθυντής του 

οργανισμού. 

Ειδική γνώση. 

Τυπική θέση 

ισχύος. 

Ενίσχυση της 

αποτελεσματικ

ότητας των 

δασκάλων 

μέσα στην 

τάξη. 

Αύξηση της 

πνευματικής 

ανάπτυξης των 

μαθητών. 

Μετασχηματι-

στική 

Τυπικά αυτοί 

που κατέχουν 

επίσημους 

ρόλους 

ηγεσίας, δίχως 

όμως αυτό να 

είναι 

περιοριστικό 

Εμπνέει 

υψηλότερα 

επίπεδα 

δέσμευσης και 

ικανότητας 

ανάμεσα στα 

μέλη του 

οργανισμού. 

Δημιουργία 

προσπάθειας 

και 

παραγωγής. 

Ανάπτυξη 

εξειδικευμένω

ν πρακτικών. 

Αύξηση της 

ικανότητας των 

οργανισμών για 

συνεχή 

ανάπτυξη και 

βελτίωση. 

Ηθική Αυτοί που 

κατέχουν 

επίσημους 

διοικητικούς 

ρόλους 

Χρήση ενός 

συστήματος 

αξιών το οποίο 

καθοδηγεί τη 

λήψη 

αποφάσεων. 

Αύξηση της 

ευαισθησίας 

προς την 

ορθότητα των 

αποφάσεων. 

Αύξηση της 

συμμετοχικό-

τητας στη 

λήψη 

αποφάσεων. 

Ηθικά 

αιτιολογημένες 

δράσεις. 

Δημοκρατικά 

σχολεία. 

Συμμετοχική 
Η ομάδα 

συμπεριλαμβαν

ομένων και μη 

διοικητικών 

μελών. 

Διαπροσωπική 

επικοινωνία. 

Αύξηση της 

συμμετοχικό-

τητας στη 

λήψη 

αποφάσεων. 

Αύξηση της 

ικανότητας του 

οργανισμού στο 

να 

ανταποκρίνεται 

παραγωγικά στις 

εσωτερικές και 

εξωτερικές 

απαιτήσεις για 

αλλαγή. 

Πιο 

δημοκρατικοί 

οργανισμοί. 
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Διοικητική Αυτοί που 
κατέχουν 

επίσημες 

διοικητικές 

θέσεις. 

Θέση ισχύος. 
Πολιτικές και 

διαδικασίες. 

Εξασφάλιση 
της 

αποτελεσματικ

ής 

ολοκλήρωσης 

των 

συγκεκριμένως 

καθηκόντων 

των μελών του 

οργανισμού. 

Επίτευξη των 
επίσημων 

στόχων του 

οργανισμού. 

Ενδεχομενική 
Τυπικά αυτοί 

που κατέχουν 

επίσημους 

ηγετικούς 

ρόλους. 

Αντιστοίχηση 

της ηγετικής 

συμπεριφοράς 

με το 

οργανωτικό 

πλαίσιο. 

Ειδική 

διαδικασία 

επίλυσης 

προβλημάτων. 

Καλύτερη 

κάλυψη των 

αναγκών των 

μελών του 

οργανισμού. 

Πιο 

αποτελεσματικ

ές απαντήσεις 

στις 

προκλήσεις 

του 

οργανισμού. 

Επίτευξη των 

επίσημων 

στόχων του 

οργανισμού 

Αύξηση της 

ικανότητας του 

οργανισμού στο 

να 

ανταποκρίνεται 

παραγωγικά 

στις εσωτερικές 

και εξωτερικές 

απαιτήσεις για 

αλλαγή. 

 

Πίνακας 3: Τα εκπαιδευτικά  μοντέλα ηγεσίας των Leithwood, Jantzi και Steinbach  

Πηγή: Leithwood, Jantzi και Steinbach (1999) 

 Ασφαλώς τα παραπάνω δεν είναι τα μοναδικά μοντέλα σχολικής ηγεσίας. 

Πολλοί ακόμα μετά από έρευνες εισήγαγαν τους δικούς τους τύπους ηγεσίας. 

Κάποιοι από αυτούς ταυτίζονται ή διαφέρουν στην ονομασία και κάποιοι είναι 

τελείως διαφορετικοί. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ένα μεγάλο μέρος της 

έρευνας για τα μοντέλα σχολικής ηγεσίας επιχειρώντας μια αντιστοιχία στους τύπους. 

Leithwood, 

Jantzi και 

Steinbach 

(1999) 

Sergiovanni 

(1984) 

Bolman and 

Deal 

(1997) 

Dimmock and 

Walker (2002) 

Bush (1995) 

Εκπαιδευτική Εκπαιδευτική    

Μετασχηματιστι-

κή 

Συμβολική Συμβολική   

Ηθική     
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Συμμετοχική   Συνεργασία και 
συνεταιρισμός 

Συλλογική 

Διοικητική Τεχνική Κατασκευαστι-

κή 

Σχεδιασμός και 

λήψη 

αποφάσεων 

Επίσημη 

Ενδεχομενική  Πολιτιστικός 

πλουραλισμός 

  

    Υποκειμενική 

 Κουλτούρας   Κουλτούρας  

  Πολιτική Συγκρουσιακή Πολιτική 

 Ανθρωπιστική Ανθρωπιστική Διαπροσωπικής 

επικοινωνίας 

 

Πίνακας 4: Μοντέλα σχολικής ηγεσίας  

Πηγή: Bush και Glover (2003) 

 Συμπερασματικά, κανένα μοντέλο ηγεσίας δε μπορεί από μόνο του να 

αντιμετωπίσει τη σχολική πραγματικότητα και τις απαιτήσεις που αυτή περιλαμβάνει. 

Πολύ πιθανόν όμως, μια συνθετική μορφή ηγεσίας να έδινε μία ικανοποιητική λύση 

(Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 

2.2.4 Η Αυθεντικότητα  

Η αυθεντικότητα σαν όρος, έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και 

στις αντιλήψεις περί αληθινού εαυτού που  συνοψίζονται στο ρητό «γνῶθι σαὐτόν». 

Ο Σωκράτης έκανε μια πρώτη αναφορά την αυθεντική λειτουργία η «μη εξετασθείσα 

ζωή» δεν αξίζει. Ο Αριστοτέλης συνεχίζει μιλώντας για μια νέα ηθική που 

επικεντρώνεται στο «υψηλότερο αγαθό» που επιτυγχάνεται μέσω της 

αυτοπραγμάτωσης όταν η δραστηριότητα της ψυχής είναι ευθυγραμμισμένη με την 

αρετή προκειμένου να παραχθεί μια πλήρης ζωή (Hutchinson, 1995). Οι Kernis και 

Goldman (2006) θεωρούν την αυτοπραγμάτωση άρρηκτα συνδεδεμένη με την  

ευημερία ή «ευδαιμονία», δηλαδή μια μορφή ευτυχίας, που αντίθετα με την ηδονή 

που επιδιώκει την ευχαρίστηση ως τελικό σκοπό, αυτή προκύπτει από την επιτυχή 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων που αντανακλούν αληθινή κλήση κάποιου. 

 Οι δύο διαδρομές πάνω στις οποίες εξελίσσεται η αυθεντικότητα για τον 

καθένα προσωπικά είναι α) η αυτεπίγνωση της αλήθειας ενός ατόμου και β) η 

εμπειρία της ευδαιμονίας. Η πρώτη είναι μια πιο γνωστική και συνειδητή διαδικασία 

ενώ η δεύτερη είναι πιο αποτελεσματική και λιγότερο συνειδητή (Roberts, Cha, 

Hewlin, & Settles, 2009).  
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 Εάν ανατρέξουμε στο λεξικό του Μπαμπινιώτη (2002) θα δούμε πως η 

αυθεντικότητα περιγράφεται ως «γνησιότητα και εγκυρότητα». Σύμφωνα με τους 

Luthans και Avolio (2003) η αυθεντικότητα περιλαμβάνει την αυτεπίγνωση και 

ενεργεί σε συμφωνία με τον αληθινό εαυτό κάποιου εκφράζοντας το τι πραγματικά 

σκέφτεται και πιστεύει. 

 Συγκεκριμένα, η αυθεντική λειτουργία χαρακτηρίζεται από: α) αυτο-

κατανόηση, β) προθυμία για αντικειμενικότητα γνωρίζοντας όμως την οντολογική 

πραγματικότητά τους (π.χ. αυτο-αξιολόγηση των επιθυμητών και μη επιθυμητών 

πτυχών), γ) δράσεις, και δ) προσανατολισμό προς τις διαπροσωπικές σχέσεις (Kernis 

& Goldman, 2006). Επιπλέον, τα παραπάνω συμβαδίζουν με την έννοια της 

αυθεντικότητας και περιλαμβάνουν τέσσερις βασικούς πυλώνες: α) την 

ευαισθητοποίηση (δηλαδή την κατανόηση και την εμπιστοσύνη στις σκέψεις, τα 

συναισθήματα, τα κίνητρα και τις αξίες κάποιου), β) την αμερόληπτη επεξεργασία 

(δηλαδή την αποδοχή τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών χαρακτηριστικών 

κάποιου), γ) τη συμπεριφορά (δηλαδή τη δράση με βάση τις πραγματικές προτιμήσεις 

και αξίες του ατόμου, σε αντίθεση με άλλους που δρουν με σκοπό προσωπικά οφέλη) 

και δ) τον σχεσιακό προσανατολισμό (δηλαδή την ύπαρξη ειλικρίνειας και 

διαφάνειας στις σχέσεις) (Kernis & Goldman, 2006). 

 Η αυθεντικότητα αποτελεί μια ευρεία ψυχολογική δομή που αντικατοπτρίζει 

τις γενικές τάσεις κάποιου προκειμένου να δει τον εαυτό του μέσα σε ένα κοινωνικό 

περιβάλλον και να ζήσει τη ζωή του με βάση τις βαθιά ριζωμένες αξίες του (Ilies, 

Morgeson & Nahrgang, 2005). 

 Αν και εκπρόσωποι από κάθε κλάδο, ποιητές, ζωγράφοι, κληρικοί, φιλόσοφοι 

και επιστήμονες έχουν από καιρό προσπαθήσει να καθορίσουν το ποιος πραγματικά 

είναι κάποιος, οι περιγραφές της αυθεντικής λειτουργίας είναι συχνά ασαφείς. Στις 

μέρες μας, οι περιγραφές της αυθεντικότητας μοιάζουν να είναι «στα όρια της 

γλώσσας» και να περιγράφονται με χαλαρότητα σε ποικίλα θέματα όπως είναι η 

ηθική, η ευημερία, η συνείδηση, η υποκειμενικότητα (Kernis & Goldman, 2006). 

Στον αντίποδα της αυθεντικότητας αναφέρεται πολύ συχνά στης μελέτες και η έννοια 

του μη αυθεντικού, του μη γνήσιου.  



60 

 

2.2.4.1 Εννοιολογική προσέγγιση της αυθεντικής ηγεσίας 

Η αυθεντική ηγεσία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ενδιαφέροντος στον 

τομέα της ηγεσίας. Πρωτεργάτες αυτού του τύπου ηγεσίας αποτέλεσαν οι Luthans και 

Avolio (2003) οι οποίοι μετά από μελέτη της μετασχηματιστικής ηγεσίας κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν «ψεύτικοι» και αυθεντικοί ηγέτες στο πλαίσιό της. Οι 

ίδιοι ορίζουν την αυθεντική ηγεσία ως μια διαδικασία που αντλείται τόσο από θετικές 

ψυχολογικές δυνατότητες όσο και από ένα ιδιαίτερα αναπτυγμένο οργανωτικό πλαίσιο, 

το οποίο οδηγεί σε μεγαλύτερη αυτογνωσία και αυτοέλεγχο σε ότι αναφορά στην θετική 

συμπεριφορά των ηγετών και των συνεργατών τους καθώς και την προώθηση της 

θετικής αυτό-ανάπτυξης. 

 Αυτός ο τύπος ηγεσίας θεωρείται μια θεμελιώδης έννοια στον τομέα των 

θετικών προσεγγίσεων για την ηγεσία όπου ανήκουν η χαρισματική, η ηθική και η 

μετασχηματιστική ηγεσία (Avolio &  Gardner, 2005).  

 Οι ορισμοί της αυθεντικής ηγεσίας, αν και διαφέρουν από ερευνητή σε 

ερευνητή και εστιάζουν στη σημασία της συνέπειας στα λόγια, τις πράξεις και τις 

αξίες των ηγετών (Yukl, 2010). Πρόσθετες πτυχές αυτής της μορφής ηγεσίας 

περιλαμβάνουν θετικές αξίες των ηγετών, αυτογνωσία και σχέση εμπιστοσύνης με 

τους υφισταμένους. Πρωτίστως όμως, η αυθεντική ηγεσία αποτελεί μια κανονιστική 

θεωρία που περιγράφει έναν ιδανικό ηγέτη για τους οργανισμούς. Η θεωρία 

προσπαθεί να ενσωματώσει παλαιότερες ιδέες για την αποτελεσματική ηγεσία σε 

συνδυασμό με τις ανησυχίες για την ηθική ηγεσία (Yukl, 2010). 

 Σε έναν παλαιότερο ορισμό οι Henderson και Hoy (1982) περιγράφουν την 

αυθεντικότητα στην ηγεσία ως το βαθμό σύμφωνα με τον οποίο οι υφιστάμενοι 

αντιλαμβάνονται το κατά πόσο ο ηγέτης τους αποδέχεται την οργανωτική και 

προσωπική ευθύνη για πράξεις, λάθη, αποτελέσματα και λάθος χειρισμούς των 

υφισταμένων. Αντίθετα, ως μη αυθεντική ηγεσία ορίζουν το βαθμό στον οποίο 

αντιλαμβάνονται οι υφιστάμενοι τον ηγέτη τους να αποποιείται ευθυνών, να 

κατηγορεί άλλους, να χειραγωγεί τους υφισταμένους και να θέτει τον εαυτό του 

προεξέχοντα όλων. 

 Με τη συμπεριφορά του ηγέτη σχετίζεται και  ο επόμενος ορισμός. Ως 

αυθεντική ηγεσία ορίζεται το μοτίβο της συμπεριφοράς του ηγέτη που αξιοποιεί τόσο 
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τις θετικές ψυχολογικές δυνατότητες όσο και το θετικό κλίμα ηθικής, για να 

ενισχύσει την αυτογνωσία του, την ηθική σκοπιά, να εξισορροπήσει και να 

επεξεργαστεί πληροφορίες, να αποκτήσει σχεσιακή διαφάνεια και να προωθήσει τη 

θετική αυτό- ανάπτυξη (Walumbwa et.al., 2008). Ο ορισμός αυτός, σύμφωνα με τους 

ερευνητές, περιλαμβάνει τέσσερις παραδοχές που αντικατοπτρίζουν την άποψή τους 

σχετικά με την αυθεντική ηγεσία, ως ακολούθως:  

-  αν οι θετικές ψυχολογικές δυνατότητες και το θετικό κλίμα ηθικής 

λογαριάζονται ως προωθητές της αυθεντικής ηγεσίας, δεν εκλαμβάνονται 

όμως ως ενδογενή συστατικά αυτού του τύπου ηγεσίας.  

- βασικά συστατικά της αυθεντικής ηγεσίας είναι η αυτογνωσία, η 

διαδικασία αυτό-ρύθμισης, η εξωτερικευμένη ηθική σκοπιά, η 

ισορροπημένη επεξεργασία πληροφοριών και η διαφάνεια στις σχέσεις. 

-  η αυθεντική ηγεσία εκλαμβάνεται ως μια διαδραστική και αληθινή σχέση 

που αναπτύσσεται μεταξύ του ηγέτη και των υφισταμένων 

- ρητή αναγνώριση της σημασίας της εξέλιξης του ηγέτη και των 

υφισταμένων (Walumbwa et.al., 2008). 

 Επίσης, ως αυθεντική ηγεσία μπορεί να οριστεί μια διαδικασία σχετικά με την 

επαγγελματική αποτελεσματικότητα, την ηθική και δεοντολογική ορθότητα και των 

συνειδητών πρακτικών στην εκπαιδευτική διοίκηση. Αυτό το είδος ηγεσίας 

στηρίζεται στη γνώση και στις αξίες και απαιτεί επιδέξια εκτέλεση από τον ηγέτη που 

θα το υιοθετήσει. Έχοντας αυτό υπόψη οι αξίες μπορούν να οριστούν και ως επιρροές 

για ατομικές δράσεις και διοικητικές πρακτικές (Begley, 2001). 

 Οι ορισμοί που αναφέρθηκαν παραπάνω περιγράφουν τα στοιχεία της 

αυθεντικής ηγεσίας και τις επιρροές της. Εκπρόσωπος της ηγεσίας αυτής είναι ο 

αυθεντικός ηγέτης ο οποίος διακρίνεται από τις συμπεριφορές του, τις στάσεις του, 

τις σχέσεις του με τους υφισταμένους και κυρίως όμως τα χαρακτηριστικά και τις 

δεξιότητες που εμφανίζει. Το σύνολο αυτών των χαρακτηριστικών λοιπόν διακρίνει 

τον αυθεντικό ηγέτη από τους κοινούς ηγέτες. 
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2.2.4.2 Χαρακτηριστικά και δεξιότητες του αυθεντικού ηγέτη 

Τα χαρακτηριστικά του ηγέτη έχουν μελετηθεί πάρα πολύ από την παγκόσμια 

βιβλιογραφία. Για κάθε τύπο ηγεσίας έχει γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν τα 

χαρακτηριστικά του ηγέτη που την εκπροσωπεί. Εκτός από αυτά μελετώνται ακόμα 

και οι δεξιότητες και συμπεριφορές των ηγετών. Όπως είναι φυσικό, οι ερευνητές 

προσπάθησαν να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αυθεντικού ηγέτη. 

 Κατά τις πρώτες ερευνητικές προσπάθειες της αυθεντικής ηγεσίας οι Luthans 

και Avolio (2003) εντόπισαν τις θετικές ψυχολογικές ικανότητες της εμπιστοσύνης, 

της αισιοδοξίας, τις ελπίδας και της ελαστικότητας ως προσωπικούς πόρους του 

αυθεντικού ηγέτη. Τα παραπάνω στο κατάλληλο θετικό οργανωτικό πλαίσιο και μετά 

από κάποια γεγονότα ενεργοποίησης μπορούν  να αυξήσουν την αυτογνωσία και την 

αυτορρύθμιση συμπεριφορών του ηγέτη μέσα στο πλαίσιο μιας διαδικασίας θετικής 

αυτο-ανάπτυξης. 

 Οι αυθεντικοί ηγέτες λοιπόν, γνωρίζουν ποιοι είναι, τα πιστεύω τους και τις 

αξίες τους και ενεργούν ειλικρινά με βάση αυτά. Μοιράζονται πληροφορίες 

ενθαρρύνουν την ανοιχτή επικοινωνία, μένουν πιστοί στα ιδανικά τους και οι 

υφιστάμενοί τους τους θεωρούν ηθικά άτομά. Το βασικό χαρακτηριστικό τους, και 

για την αυθεντική ηγεσία γενικότερα, είναι η ύπαρξη εμπιστοσύνης με αποτέλεσμα οι 

άνθρωποι να έχουν πίστη σε αυτούς (Robbins & Judge, 2011). 

 Σύμφωνα με το George (2003), οι αυθεντικοί ηγέτες χρησιμοποιούν τις 

φυσικές τους ικανότητες, αναγνωρίζοντας όμως τις ελλείψεις τους εργάζονται 

σκληρά για να τις καλύψουν. Η ηγεσία τους έχει σκοπό, νόημα και αξίες. Η σχέσεις 

που χτίζουν έχουν διάρκεια. Χαρακτηρίζονται ακόμα, από συνέπεια και 

αυτοπειθαρχία και όταν οι αρχές τους δοκιμάζονται αρνούνται να συμβιβαστούν. 

Αυτοί οι ηγέτες, είναι αφιερωμένοι στην προσωπική τους εξέλιξη γιατί γνωρίζουν 

πως το να είναι κανείς ηγέτης χρειάζεται πολύ χρόνο προσωπικής ανάπτυξης. 

 Οι σχέσεις με τους υφισταμένους αναφέρονται και στον επόμενο ορισμό. Οι 

αυθεντικοί ηγέτες έχουν βαθιά επίγνωση των αξιών και των πεποιθήσεών τους, έχουν 

αυτοπεποίθηση, είναι αληθινοί, αξιόπιστοί και επικεντρώνονται στην οικοδόμηση 

δυνατών σχέσεων με τους υφισταμένους. Μέλημά τους αποτελεί η διεύρυνση των 

σκέψεων έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ενδιαφέρουσα οργανωτική δομή (Ilies et.al., 
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2005). Ακόμα, ο αυθεντικός ηγέτης κατέχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) έχει 

αυτοεπίγνωση, είναι ταπεινός, στοχεύει στη βελτίωση προσέχοντας όμως, αυτούς που 

ηγεί και την ευημερία τους, β) κατέχει υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης χτίζοντας ένα 

ηθικό πλαίσιο και γ) είναι αφιερωμένος στην οργανωτική επιτυχία του συστήματος 

κοινωνικών αξιών (Whitehead, 2009). 

 Η διάκριση των αυθεντικών ηγετών από τους λιγότερο αυθεντικούς ή μη 

αυθεντικούς γίνεται με βάση κάποια χαρακτηριστικά. Οι Shamir και Eilam (2005) 

εντόπισαν αυτά τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον εαυτό του ηγέτη. Αυτά 

είναι: α) ο βαθμός του προσωπικού ρόλου στην ενότητα, β) το επίπεδο της σαφήνειας 

της αυτό-αντίληψης και ο βαθμός στον οποίο επικεντρώνεται στις καλά εδραιωμένες 

αξίες και πεποιθήσεις, γ) το εύρος στο οποίο οι στόχοι είναι σύμφωνοι με την  

προσωπικότητα του ηγέτη και δ) ο βαθμός στον οποίο η συμπεριφορά τους είναι 

συνεπής με την αυτό-αντίληψη τους.  

 Έτσι, τα χαρακτηριστικά ενός αυθεντικού ηγέτη είναι η θετική ψυχολογία, η 

θετική ηθική σκοπιά, η ηγετική αυτογνωσία, οι αξίες, η γνώση, τα συναισθήματα, η 

αυτορρύθμιση, η εσωτερίκευση, η ισορροπημένη επεξεργασία, η διαφάνεια, η 

αυθεντική συμπεριφορά, η ικανότητα ηγεσίας, η θετική επίδειξη, η ύπαρξη 

προσωπικής ταυτότητας, η συναισθηματική μετάδοση, η αυτοδιάθεση και οι θετικές 

εναλλαγές (Avolio & Gardner, 2005). 

 Σε συμφωνία με τους παραπάνω ερευνητές, ο Yukl (2012) αναγνωρίζει τον 

αυθεντικό ηγέτη ως άτομο με αυτογνωσία, αυτό-αποδοχή, ισχυρό, με αξίες, σταθερό 

και συνεπές που διέπεται από αξίες όπως η ειλικρίνεια, ο αλτρουισμός, η καλοσύνη, η 

δικαιοσύνη, η λογοδοσία και η αισιοδοξία. Η δράση των ηγετών αυτών καθορίζεται 

έντονα από αυτές τις αξίες και όχι από την επιθυμία να είναι αρεστοί ή να 

διατηρήσουν τη θέση τους. Δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ρόλου τους αν 

αυτές δε συνάδουν με τις αξίες τους οι οποίες δεν είναι επιφανειακές. Τέλος, επειδή 

οι αυθεντικοί ηγέτες διακατέχονται από έντονη επιθυμία για αυτό-βελτίωση και αυτό-

επαλήθευση, είναι λιγότερο αμυντικοί και πιο ανοιχτοί στο να λαμβάνουν 

ανατροφοδότηση από τα λάθη τους (Yukl, 2012). 

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες αυθεντικού ηγέτη 
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Luthans & Avolio, 

2003 

Εμπιστοσύνη, αισιοδοξία, ελπίδα, ελαστικότητα 

Robbins & Judge, 

2011 

Ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας, διαμοιρασμός 

πληροφοριών, πίστη στα ιδανικά. 

Οι υφιστάμενοί τους τους θεωρούν ηθικά άτομα και τους 

εμπιστεύονται. 

George, 2003 Χρήση φυσικών ικανοτήτων, αναγνώριση ελλείψεων και 

κάλυψή τους, δημιουργία σχέσεων με διάρκεια, συνέπεια, 

αυτοπειθαρχία, έλλειψη συμβιβασμού. 

Ilies et.al, 2005 Βαθιά επίγνωση των αξιών και των πεποιθήσεών τους, 

αυτοπεποίθηση, ειλικρίνεια, αξιοπιστία. 

Εστιάζουν στην οικοδόμηση δυνατών σχέσεων με τους 

υφισταμένους. 

Whitehead, 2009 Αυτοεπίγνωση, ταπεινότητα, στόχος προς τη βελτίωση. 

Υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης με το χτίσιμο ηθικού 

πλαισίου. 

Αφιέρωση στην οργανωτική επιτυχία του συστήματος 

κοινωνικών αξιών. 

Avolio & Gardner, 

2005 

θετική ψυχολογία και ηθική σκοπιά, ηγετική αυτογνωσία, 

ύπαρξη αξιών και γνώσης, συναισθήματα, αυτορρύθμιση, 

εσωτερίκευση, ισορροπημένη επεξεργασία, διαφάνεια, 

αυθεντική συμπεριφορά, ικανότητα ηγεσίας, ύπαρξη 

προσωπικής ταυτότητας, συναισθηματική μετάδοση, 

αυτοδιάθεση και οι θετικές εναλλαγές 

Yukl, 2012 Αυτογνωσία, αυτό-αποδοχή, ισχυρές αξίες, σταθερότητα 

και συνέπεια, ειλικρίνεια, αλτρουισμός, καλοσύνη, 

δικαιοσύνη, λογοδοσία και αισιοδοξία. 

Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά και δεξιότητες του αυθεντικού ηγέτη 

2.2.4.3 Αποτελέσματα εφαρμογής της αυθεντικής ηγεσίας 

Η αποτελεσματικότητα ενός τύπου ηγεσίας αφού εφαρμοστεί μετράται από τα 

εργασιακά και ψυχολογικά αποτελέσματα που εντοπίζονται στο χώρο που έχει 

εφαρμοστεί. Η επιτυχία ενός τύπου ηγεσίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες αλλά 

κυρίως από τον ανθρώπινο παράγοντα και τις συνθήκες εφαρμογής. Η αυθεντική 

ηγεσία αποτελεί έναν σχετικά καινούριο τομέα  και έναν πολλά υποσχόμενο τρόπο 

θεώρησης της ηθικής και της εμπιστοσύνης στην  ηγεσία, γιατί εστιάζει στις θετικές 
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πλευρές του να είναι κάποιος ηγέτης (Robbins & Judge, 2011). Τα θετικά 

χαρακτηριστικά του αυθεντικού ηγέτη αναφέρθηκαν παραπάνω δίχως όμως να 

αναφέρεται το πώς επηρεάζουν τον οργανισμό. 

 Όπως έχει αναφερθεί η αυθεντικότητα είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον 

αυθεντικό ηγέτη με αυτήν να εκτείνεται  πέρα από το πρόσωπό του και να 

περιλαμβάνει την αλήθεια στις σχέσεις του με τους οπαδούς και συνεργάτες. Οι 

σχέσεις υπό την επήρεια της αυθεντικής ηγεσίας χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, 

ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη, καθοδήγηση προς τους αξιακούς στόχους και έμφαση 

προς την ανάπτυξη των υφισταμένων (Gardner, Avolio, Luthans, May & Walumbwa, 

2005). Τη σημασία της αυθεντικότητας των σχέσεων τόνισαν επίσης και οι Avolio 

και Gardner (2005), λέγοντας πως η αυθεντική ηγεσία είναι από τη φύση της 

σχεσιακή και η ανάπτυξη γνήσιων σχέσεων αποτελεί βασικό συστατικό της 

ανάπτυξής της αλλά και αποτέλεσμα. 

 Στο πλαίσιο εφαρμογής της αυθεντικής ηγεσίας, οι άνθρωποι που βιώνουν την 

αυθεντικότητα αισθάνονται να απειλούνται λιγότερο από τον κίνδυνο της κοινωνικής 

απόρριψης και δείχνουν πιο ευπροσάρμοστοι όταν βιώνουν τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. Παρέχεται ακόμα, μια πιο ασφαλής βάση για την ανάπτυξη της ζωής 

κάποιου. Ως εκ τούτου, τα άτομα που αισθάνονται αυθεντικά είναι λιγότερο πιθανό 

να βιώσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό (Gino & Kouchaki,2016). 

 Ο βαθμός της αποτελεσματικότητας της αυθεντικής ηγεσίας προέρχεται από 

τα κίνητρα του ηγέτη, τις ενέργειές, την επιμονή, την αισιοδοξία, τη σαφήνεια 

σχετικά με τους στόχους για την αντιμετώπιση των δύσκολων προκλήσεων, τα 

εμπόδια και τις συγκρούσεις. Η επιρροή που ασκούν στους υφισταμένους διευκολύνει 

την ομαλή λειτουργία του οργανισμού και στηρίζεται στη σαφήνεια των αξιών του 

και στην ακεραιότητά του καθώς είναι πιο εύκολο για τους εργαζομένους να 

επηρεάζονται από έναν αξιόπιστο ηγέτη. Μπορεί ακόμα, να ενισχύσει την αφοσίωση 

των εργαζομένων στην αποστολή του οργανισμού και την ικανότητά τους για 

επιτυχία αφού τους παρέχει την κατάλληλη ενθάρρυνση και υποστήριξη (Yukl, 

2012). 

 Μιλώντας για τις σχέσεις με τους εργαζομένους και το εργασιακό κλίμα, έχει 

διαπιστωθεί πως  η αυθεντικότητα ευνοεί την ευημερία στο χώρο εργασίας (Goldman 
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& Kernis, 2002). Προωθείται ακόμα, η οργανωσιακή ενότητα του οργανισμού αφού 

καλλιεργούνται από τον ηγέτη σχέσεις που βασίζονται στην ειλικρίνεια και την 

εμπιστοσύνη (Yukl, 2012). Σύμφωνα πάλι με τον Yukl (2012), κάτι ακόμα που 

επιτυγχάνεται μέσω της αυθεντικής ηγεσίας είναι η εδραίωση μιας ισχυρής 

ταυτότητας του οργανισμού. 

 Σε κάθε τύπο ηγεσίας όμως, η αποτελεσματικότητα μετράται όχι μόνο από τη 

δημιουργία καλών σχέσεων αλλά και από την επίτευξη των εργασιακών στόχων που 

έχουν τεθεί. Η ύπαρξη της αυθεντικής ηγεσίας αποτελεί  σημαντική κινητήριος 

δύναμη για καλύτερα εργασιακά αποτελέσματα (Roberts et.al., 2009), όπως αυτός 

είναι άλλωστε και ο στόχος των περισσότερων οργανισμών.  

 Οι ειλικρινείς και αληθινές σχέσεις ευνοούν άμεσα την επικοινωνία τόσο 

εντός όσο και εκτός σχολείου, κάνοντας την πιο αποτελεσματική. Το ίδιο συμβαίνει 

και με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου όπου η αληθινή του ταυτότητα είναι 

εμφανής και ωθεί τους άλλους να δρουν με ανάλογη ειλικρίνεια. 

 Αντιστρόφως, εάν δούμε τα πράγματα από την αντίθετη σκοπιά, η έλλειψη 

αυθεντικότητας θα προκαλούσε αρνητικά συναισθήματα στους εργαζομένους όπως 

το συναίσθημα της απόρριψης, της δυσπιστίας, κρίση ταυτότητας, μείωση 

αποδοτικότητας και έλλειψη οργάνωσης και κατ’ θα είχε αρνητικές επιπτώσεις σε 

επίπεδο αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας του οργανισμού.  

Κεφάλαιο 3
ο
: Αυθεντική ηγεσία, εσωτερική επικοινωνία και  

επικοινωνία σχολείου-γονέων 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τον ρόλο του διευθυντή στις μορφές 

επικοινωνίας, στη σχέση της αυθεντικής ηγεσίας με την γονεϊκή εμπλοκή και στη 

σημασία της αυθεντικής ηγεσίας στην επικοινωνία εντός της σχολικής μονάδας. 

Τέλος, παρατίθενται έρευνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που η θεματολογία 

τους εμφανίζει συνάφεια με το θέμα της παρούσας μελέτης 

3.1 Ο ρόλος του διευθυντή στην επικοινωνία 

Η εποχή η οποία διανύουμε είναι μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα 

εκσυγχρονισμό και νέες απαιτήσεις. Από αυτό δε θα μπορούσε να λείπει η 
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εκπαίδευση και ειδικότερα η σχολική μονάδα καθώς αποτελεί έναν οργανισμό που 

ακολουθεί τις αλλαγές. Ειδικότερα, στον τομέα της εκπαιδευτικής διοίκησης, ο ρόλος 

του διευθυντή είναι εξαιρετικά απαιτητικός καθώς συγκεντρώνει στο πρόσωπό του 

πλήθος υποχρεώσεων λόγω της πολυπλοκότητας του σύγχρονου ρόλου του διευθυντή 

και των συχνών αλλαγών για τις οποίες πρέπει να είναι προετοιμασμένος. (Huber, 

2005). Στο πρόσωπό του συγκεντρώνεται ακόμα, η ευθύνη για τη δημιουργία 

πρωτοβουλιών και δίαυλων επικοινωνίας εντός αλλά και εκτός της σχολικής 

μονάδας. 

 Για να μπορέσει να λειτουργήσει κάθε ομάδα αλλά και για να τεθούν οι 

βάσεις κάθε κοινωνικής και επαγγελματικής σχέσης, καθίσταται απαραίτητη η 

επικοινωνία. Όταν παρατηρούνται προβλήματα στην επικοινωνία τότε μειώνεται και 

η αποτελεσματικότητα κάθε οργάνωσης. Από τα παραπάνω αναδεικνύεται η 

σημαντικότητα της επικοινωνίας  στη διαπροσωπική και συλλογική συνεργασία, στη 

διοίκηση και στο σχεδιασμό, στην οργάνωση, στην ηγεσία και στον έλεγχο κάθε 

οργανισμού (Ανδρουλάκης & Σταμάτης, 2009).  

Η Πασιαρδή (2001) θεωρεί ότι για να υπάρξει αποτελεσματική επικοινωνία 

ανάμεσα στο διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, αλλά και με 

όλους όσους εμπλέκονται στην παιδαγωγική διαδικασία, απαραίτητα στοιχεία είναι 

το ήθος, η ειλικρίνεια, η ευαισθησία, αλλά και η αξιοπρέπεια. Η επικοινωνία μαζί με 

τη συνεργασία και την οργάνωση του σχολείου αποτελούν τους τρεις βασικούς 

παράγοντες για τη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος. 

  Σύμφωνα με τους Σαΐτη και Σαΐτη (2012), ο διευθυντής, ο οποίος βρίσκεται 

στην κορυφή της σχολικής κοινότητας, οφείλει να επιδιώκει την ύπαρξη και τη 

διατήρηση επικοινωνιακού κλίματος, να αμβλύνει τις αντιθέσεις, να ενθαρρύνει 

πρωτοβουλίες και δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, να συνεργάζεται ισότιμα με 

όλους, καλλιεργώντας πνεύμα αλληλεγγύης, και να εμπνέει με το παράδειγμά του και 

την παρουσία του, παρέχοντας θετικά κίνητρα.  

Η επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο μέσα σε μια σχολική μονάδα, 

προκειμένου να υπάρχει καλή επαφή μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων. 

Σύμφωνα με τον Ρες (2005), η διαμόρφωση ενός ευνοϊκού κλίματος σε μια σχολική 

μονάδα εξαρτάται κυρίως από το διευθυντή, ο οποίος επιδιώκει τη συνεργασία και 
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την επικοινωνία με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέλη, προκειμένου να επιτευχθούν οι 

σκοποί της σχολικής μονάδας της οποίας ηγείται. Ο διευθυντής εξάλλου είναι και ο 

βασικός εκφραστής της κουλτούρας και της δυναμικής του σχολικού οργανισμού. 

Από την ερευνητική επισκόπηση προκύπτει η σημαντικότητα της επικοινωνίας 

μέσα σε μια σχολική μονάδα. Η επικοινωνία μεταξύ διευθυντών και καθηγητών είναι 

απαραίτητη για να αναγνωρίσει ο καθηγητής ότι η αποτελεσματική επικοινωνία 

αποτελεί σπουδαίο ελατήριο για αποδοτική εργασία, για να βοηθηθούν οι διευθυντές 

να αποκτήσουν διοικητικές ικανότητες και οι καθηγητές να νοιώθουν ότι εργάζονται 

για άλλους, για να επηρεαστεί θετικά η παραγωγή, να μειώσει τις σπατάλες σε χρόνο 

και να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών. Επίσης η καλή επικοινωνία συμβάλλει 

στη σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση των καθηγητών για τα δρώμενα της σχολικής 

μονάδας και τις επερχόμενες πιθανές αλλαγές. Ο κάθε διευθυντής γνωρίζει τις 

ανάγκες και τις επιδιώξεις των καθηγητών και τέλος υποβοηθείται η διάθεση και η 

προθυμία των καθηγητών να βοηθήσουν τη σχολική μονάδα και μέσω της 

επικοινωνίας να προάγεται αυτή η καλή διάθεση.  

3.1.1 Ο ρόλος του διευθυντή στην επικοινωνία με τις ομάδες πίεσης 

Η αποτελεσματική επικοινωνία του διευθυντή με τις ομάδες πίεσης αποτελεί ένα 

βασικό στοιχείο για την ολοκλήρωση των στόχων του σχολείου, αφού η αρμονική 

συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών αυτών φορέων συντελεί στην επίλυση 

προβλημάτων του σχολείου και στην πραγματοποίηση περισσότερων αποτελεσμάτων 

στον τομέα της αγωγής των μαθητών. Αναμφίβολα, η συχνή επικοινωνία του 

διευθυντή με τις ομάδες πίεσης και η ενημέρωσή τους για τη γενική λειτουργία του 

σχολείου είναι ένα επιπρόσθετο μέλημα του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο 

διευθυντής του σχολείου είναι ο πλέον αρμόδιος για τη διαμόρφωση του κατάλληλου 

σχολικού κλίματος. Ο αποτελεσματικός λοιπόν διευθυντής οφείλει να εφαρμόζει 

ποικίλες τακτικές προκειμένου να εξασφαλίσει θετικό κλίμα, ανάμεσα στο σχολείο 

και στις ομάδες πίεσης, το οποίο θα οδηγήσει και σε μια αποτελεσματική διδασκαλία 

και μάθηση (Μιχαλόπουλος, 1991).    

Οι δυνατότητες σχετικής αυτονομίας της σχολικής μονάδας σε 

αλληλεξάρτηση με την καθημερινή ζωή στην τοπική κοινωνία, μπορεί να 

προσδώσει στον ορισμό της διαδικασίας της ανάπτυξης μια ακόμη πτυχή. Η 
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αποτελεσματικότητα και η ζητούμενη αποδοτικότητα μπορούν άμεσα να συνδεθούν 

με την  επίτευξη  της αυτάρκειας της σχολικής μονάδας και της τοπικής κοινωνίας. 

Η σχολική μονάδα μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος  παραγωγής τρόπων 

σύλληψης του κοινωνικού (τρόπων ζωής, καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων, 

αξιών), που θα είναι προσανατολισμένοι σε μια βάση ανάπτυξης της κοινότητας η 

οποία δεν τίθεται διαζευκτικά ή σε αντίθεση με την ανάπτυξη του έθνους-κράτους ή 

την παγκόσμια ανάπτυξη (Μιχόπουλος, 1998). H απελευθέρωση από την 

υπερσυγκεντρωτική λογική θα εμποδίσει τον τοπικισμό και θα οδηγήσει στην 

αλληλεξάρτηση σε οικονομικό, αλλά και σε πολιτιστικό επίπεδο. Σχολική μονάδα 

και τοπική κοινωνία έτσι θα μπορούν να συλλειτουργούν στο τοπικό, στο 

περιφερειακό, και στο εθνικό μέσα στο παγκόσμιο. Αυτά τα αλλεπάλληλα επίπεδα 

συνδέονται με δεσμούς εξάρτησης (Birό, 1992).  

Συμπερασματικά, συνθετικές συλλήψεις της σημασίας της σχολικής 

μονάδας για την τοπική κοινωνία από την μία οδηγούν σε επαναπροσδιορισμό του 

διευθυντικού ρόλου του διευθυντή της σχολικής μονάδας και από την άλλη στο 

 λειτουργικό επαναπροσδιορισμό της τοπικής κοινωνίας.  Η  σχέση σχολείου και 

της τοπικής κοινωνίας, θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ένα πολιτισμικό μοντέλο 

δράσης και ως ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, παραγωγικό και καταναλωτικό, 

σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και την ταυτότητα κάθε περιοχής (Μιχόπουλος, 

2004).  

Αναφορικά με την επικοινωνία σχολείου γονέων, εκτιμάται ότι η οργάνωση 

συχνών συναντήσεων και στενής επαφής με το Σύλλογο Γονέων είναι απαραίτητη, 

ώστε να αναπτυχθεί κλίμα καλόπιστης συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού. Η έγκαιρη 

επικοινωνία είναι βέβαιο πως προλαμβάνει την ωρίμανση προβλημάτων και 

αρνητικών συνεπειών στη σχολική μονάδα. Οι γονείς παίζουν αποφασιστικό ρόλο 

στο "άνοιγμα" του σχολείου στην κοινωνία. Η ηθική και υλική στήριξη σίγουρα θα 

φανεί χρήσιμη στην επίτευξη των προσδιορισμένων στόχων. Η αναζήτηση μέσα από 

τους γονείς κάποιων με ειδικές γνώσεις (π.χ. ένας οδοντίατρος, ένας καλλιτέχνης) 

μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην οργάνωση εισηγήσεων η διαλέξεων με θέματα 

γενικότερου ενδιαφέροντος (π.χ. οδοντική υγιεινή, θεατρική αγωγή κ.ά.). Θα 

μπορούσε επίσης με τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων να λειτουργεί στο χώρο του 

σχολείου «Σχολή Γονέων», με στόχο την βελτίωση των σχέσεων παιδιών-γονιών και 
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ακροατές-συμμετέχοντες τους γονείς της ευρύτερης περιοχής του σχολείου (Coleman, 

1996). Η οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων, η οργάνωση εκθέσεων βιβλίου, η 

ενίσχυση πρωτοβουλιών, που αφορούν την έκδοση μαθητικών εντύπων και η 

οργάνωση έκθεσης με έργα λαϊκής τέχνης, που ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία 

έχουν αποδειχθεί επίσης αρκετά αποτελεσματικές δραστηριότητες (Fitzpatrick et al., 

2004). 

3.2 Αυθεντική ηγεσία και Γονεϊκή εμπλοκή 

Ο αυθεντικός ηγέτης, με την ειλικρίνεια και την επιδίωξη δημιουργίας σχέσεων που 

τον διακρίνει, ενδιαφέρεται ενεργά και πραγματοποιεί προγράμματα, στα οποία 

επιδιώκεται η συμμετοχή των γονέων η οποία έχει θετική επίδραση στην καλύτερη 

κατανόηση των αναγκών των μαθητών, στην υποβοήθηση των ποικίλων 

δραστηριοτήτων του σχολείου, την υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών, στη 

βελτίωση των θεωρητικών και πρακτικών, προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται σε 

τέτοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες με τη συμμετοχή των γονέων και τέλος στη 

διεύρυνση και την ενίσχυση των διδακτικών τους πρακτικών, των μεθοδολογικών και 

λειτουργικών τους εργαλείων, μέσα από την εμπειρία της συμμετοχής σε κοινές 

δράσεις (Epstein & Dauber,  1991).  

Στην πράξη, φαίνεται πως μια ισχυρή «σύμπραξη» σχολείου και οικογένειας 

ενισχύει όχι μόνο το συνεργατικό κλίμα ανάμεσά τους αλλά επιπλέον, οδηγεί γονείς, 

μαθητές και εκπαιδευτικούς στην καλύτερη κατανόηση των στόχων του σχολείου, 

αναδεικνύει τις προσωπικές ανάγκες κάθε μαθητή, διευρύνει τις διαύλους 

επικοινωνίας και τις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών με την οικογένεια, ενώ 

παράλληλα διευκολύνει την προσαρμογή των νέων στις ραγδαίες κοινωνικές, 

πολιτισμικές και οικονομικές αλλαγές/ μεταβάσεις της εποχής μας (Hopkins, 2005). 

 Έχουν αναφερθεί οι τυπικές και οι άτυπες προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας που προτείνονται από τη Μυλωνάκου-Κεκέ (1999). Τέτοιου 

είδους διαδικασίες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στα πλαίσια της αυθεντικότητας 

καθώς αυτή ευνοεί τη δημιουργία αληθινών και ισχυρών σχέσεων. 

 Με βάση τα παραπάνω, είναι πολύ σημαντικό για το σύγχρονο σχολείο να 

σχεδιάζει δραστηριότητες που να είναι εστιασμένες όχι μόνο στο μαθητή αλλά και 

στους  γονείς έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα συμμετοχής και συνεργασίας.  
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 Τα οφέλη της επικοινωνίας σχολείου οικογένειας αφορούν τόσο τους μαθητές 

όσο τους ίδιους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Τα βασικά οφέλη από την 

επικοινωνία σχολείου οικογένειας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

Μαθητές 

 Βελτίωση των σχολικών επιδόσεων. 

 Υψηλός βαθμός συμμετοχής στην τάξη. 

 Αυξημένη ευθύνη για μάθηση. 

 Υπευθυνότητα/σύστημα για την ολοκλήρωση των 
εργασιών στο σπίτι. 

 Ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων. 

 Θετική στάση και συμπεριφορά στο σχολικό 

περιβάλλον. 

 Πρόληψη/αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής 
διαρροής. 

 Πρόληψη/αντιμετώπιση των δυσκολιών προσαρμογής. 

 

Γονείς 

 Βελτίωση των σχέσεων με τα παιδιά τους. 

 Επιτυχία των παιδιών στο σχολείο. 

 Απόκτηση πρόσθετων δυνατοτήτων για την υποστήριξη 

των μαθητών στο σπίτι. 

 Εκτίμηση της εργασίας των δασκάλων. 

 Ικανοποίηση από τη νέα σχέση με το σχολείο. 

 

Εκπαιδευτικοί 

 Καλύτερη κατανόηση των αναγκών των μαθητών. 

 Υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών. 

 Βελτίωση των θεωρητικών και πρακτικών 

προσεγγίσεων σε τέτοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες με 

τη συμμετοχή γονέων. 

 Διεύρυνση/ενίσχυση των διδακτικών τους πρακτικών. 

Πίνακας 6: Βασικά οφέλη από την επικοινωνία σχολείου οικογένειας  

Πηγή: Μυλωνάκου-Κεκέ (2009) 

3.3 Η σημασία της αυθεντικότητας στην επικοινωνία εντός της σχολικής 

μονάδας 

Όπως έχει αναφερθεί επανειλημμένα, τα οφέλη της ύπαρξης της αυθεντικότητας 

εντός της σχολικής μονάδας αλλά και έξω από αυτήν είναι πολλά. Η αυθεντικότητα 

είναι αρωγός στη δημιουργία αληθινών και ουσιαστικών σχέσεων, πράγμα που 
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αναμφίβολα συνδράμει στην καλύτερη επικοινωνία τόσο εκτός όσο και εντός της 

σχολικής μονάδας 
3
. 

 Ειδικότερα, στο σχολείο, ένα συχνό φαινόμενο επικοινωνίας είναι η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων όπου συνήθως οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη 

συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής μονάδας, τα οποία είναι κοινωνοί, 

μετέχοντες και συνυπεύθυνοι της όλης διαδικασίας. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

στη λήψη αποφάσεων αποτελεί ένα φαινόμενο αναγκαίο και επιθυμητό. Η 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα, οι εκπαιδευτικοί 

αισθάνονται ότι έχουν ίση αντιμετώπιση και εκφράζουν τη γνώμη ή τις διαφωνίες 

τους. Η ανάπτυξη της ομάδας αποτελεί μέθοδο που αποβλέπει στη δημιουργία 

ομαλών σχέσεων επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας ανάμεσα στα μέλη του 

συλλόγου διδασκόντων. Μέσα από την ευαισθητοποίηση αυτή επέρχεται μεγαλύτερη 

σύγκλιση και αυτογνωσία της ομάδας, η οποία οδηγεί στη σωστή εφαρμογή μιας 

απόφασης και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματικότητά της (Λαΐνας, 2007).  

 Στην παραπάνω διαδικασία εντοπίζονται στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 

αυθεντικότητα όπως είναι η συλλογικότητα, οι καλές σχέσεις, η εμπιστοσύνη και η 

ειλικρίνεια. Οι παραπάνω αξίες είναι σημαντικές σε κάθε περίπτωση πόσο μάλλον 

στη σχολική μονάδα όπου ο ενστερνισμός τους οδηγεί στη μεταβίβασή τους στους 

μαθητές.  

                                                 
3
 Η αυθεντική επικοινωνία περιλαμβάνει δραστηριότητες όπου δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην 

επικοινωνία του μηνύματος στις οποίες οι γλωσσικές μορφές που χρησιμοποιούνται είναι απρόβλεπτες 

και ανάλογες με την περίσταση, όπως η χρήση γλώσσας για συζήτηση, για επίλυση προβλημάτων ή 

καθήκοντα με βάση το περιεχόμενο (Littlewood, 2004). Η επικοινωνία όμως λαμβάνει χώρα ακόμα και 

σε περιπτώσεις όπου δεν γίνεται χρήση της γλώσσα, δηλαδή σε περιπτώσεις μη λεκτικής επικοινωνίας. 

Σε τέτοιου είδους επικοινωνίες που διακρίνονται όμως, από αυθεντικότητα, πολύ συχνά δεν υπάρχουν 

αμφιβολίες περί ειλικρίνειας. Σε μια αυθεντική επικοινωνία δεν υπάρχουν ενδοιασμοί για το αν μια 

πράξη ή μια συμπεριφορά σημαίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται. Μια μη λεκτική 

συμπεριφορά δείχνει από μόνη της τη σημασία της και εκφράζει ένα πλήρες μήνυμα για το ποιος τη 

χρησιμοποιεί και τις προθέσεις του (Galloway, 1977). 
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3.3.1 Οφέλη για τον εκπαιδευτικό οργανισμό 

Σε μια σχολική μονάδα, η αυθεντική ηγεσία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της 

δομής της και των, όλο και περισσότερο άμεσα, εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Με την αυθεντική ηγεσία η επικοινωνία, που είναι το θεμέλιο όλων των 

διαπροσωπικών σχέσεων, καθίσταται αποτελεσματική, υποβοηθιέται η συνεργασία 

και ο συντονισμός όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και αναπτύσσονται 

καλές σχέσεις και ομαδικό πνεύμα ανάμεσα στα μέλη της (Ανδρέου & 

Παπακωνσταντίνου,  1994).  

Παράλληλα με την αυθεντική ηγεσία εξασφαλίζεται θετικό κλίμα εντός της 

σχολικής μονάδας που προάγει το έργο όλων των εμπλεκομένων στη σχολική 

μονάδα. Στην λήψη μιας εκπαιδευτικής απόφασης η αυθεντικότητα θεωρείται 

υψίστης σημασίας καθώς ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων, σχετικές με την απόφαση, αποφεύγονται συγχύσεις και συγκρούσεις, 

επιλύονται τυχόν προβλήματα και επιτυγχάνεται η διάδραση-σύμπραξη.  

Η ύπαρξη ενός αυθεντικού ηγέτη προϋποθέτει και κάποιο δημοκρατικό τρόπο 

λήψη αποφάσεων. Η συμμετοχή στη λήψη της απόφασης, αυξάνει το βαθμό 

αποδοχής από τα μέλη και τα δεσμεύει ως προς την εφαρμογή της. Η αποδοχή, η 

ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη, όπως έχει αναφερθεί, αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό του αυθεντικού ηγέτη (Luthans & Avolio, 2003Ilies et.al., 

2005Whitehead, 2009Robbins & Judge, 2011).  

Τέλος η αυθεντική ηγεσία τονώνει το ηθικό των εκπαιδευτικών και αυξάνει τα 

κίνητρά τους και την επιθυμία τους να συμμετέχουν στη βελτίωση της οργάνωσης και 

της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. 

3.3.2 Δυσκολίες και εμπόδια στην εφαρμογή του μοντέλου της αυθεντικής 

ηγεσίας στο σχολείο 

Τα ελληνικά σχολεία διακρίνονται για τον συγκεντρωτικό και τυποποιημένο 

χαρακτήρα τους γεγονός που εμποδίζει την εφαρμογή μιας αυθεντικής ηγεσίας καθώς 

τα πλαίσια διαμόρφωσης ταυτότητας και χαρακτήρα είναι αρκετά στενά. Οι 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί σήμερα, υπακούουν σε ένα συγκεντρωτικό διοικητικό 

σύστημα, δεδομένου ότι οι αποφάσεις τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη 
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δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, αποκλείοντας τα μέλη 

της δημόσια εκπαίδευσης να λειτουργήσουν ως μάνατζερ (Μαυρογιώργος, 1999). Το 

συγκεντρωτικό αυτό διοικητικό σύστημα, σε συνδυασμό με τον αυστηρά 

διαρθρωμένο και αμετάβλητο χαρακτήρα της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος 

επιδρά αρνητικά στην κουλτούρα της εκπαιδευτικής μονάδας, βασικά 

χαρακτηριστικά της οποίας είναι (Σαϊτης, 1994, 2007): 

 Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γενικότερα μεταξύ 

των μελών της σχολικής κοινότητας. Κάθε εκπαιδευτικός είναι 

απομονωμένος στην τάξη του και εναπόκειται στην ευχέρεια του καθενός, 

αν θα αναζητήσει καινοτόμες διδακτικές μεθόδους.    

 Η «τυπική διεκπεραίωση» της ύλης. Οι οδηγίες που λαμβάνουν οι 

εκπαιδευτικοί ορίζουν επακριβώς τι πρέπει να διδαχθεί από το βιβλίο του 

μαθητή και τι πρέπει να ειπωθεί από το βιβλίο του εκπαιδευτικού. Επίσης η 

κεντρική διοίκηση ορίζει το συνολικό διδακτικό και παιδαγωγικό 

προγραμματισμό του σχολικού έτους, εμποδίζοντας του εκπαιδευτικούς να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες σε θέματα διδακτικής, σε καινοτόμες 

πρωτοβουλίες υποβαθμίζοντας το ρόλο τους.   

 Οι ευθύνες μετατίθενται προς τα πάνω και κανείς δεν τις αναλαμβάνει. 

Ο έντονα συγκεντρωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος, 

δημιουργεί την αντίληψη ότι η εκπαιδευτική μονάδα εφαρμόζει πιστά τις 

εντολές της ανώτερης διοίκησης, με αποτέλεσμα να αποφεύγει οτιδήποτε 

καινοτόμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην ευθύνεται για μια ενδεχόμενη 

αποτυχία των αλλαγών για τις οποίες ούτε αποφάσισε, ούτε και είναι 

σίγουρο ότι θα τις χρειαζόταν. Κατά συνέπεια ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην 

εξεταστεί δημιουργικά και κριτικά ο ρόλος της εκπαιδευτικής μονάδας και 

να μην αξιοποιηθεί η εμπειρία της. 

 Ο κλειστός χαρακτήρας του σχολείου, το οδηγεί στην έλλειψη 

συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών αλλά και με την ευρύτερη τοπική 

κοινωνία.  
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 Η εξουσία είναι συγκεντρωμένη στο πρόσωπο του διευθυντή  και ο 

σύλλογος των διδασκόντων έχει περιορισμένο ρόλο στη λήψη αποφάσεων, 

αλλά και στην ανάληψη αρμοδιοτήτων. 

 Τέλος, ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος, 

οδηγεί τη σχολική μονάδα στην αποσπασματικότητα όσον αφορά στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά και στην απουσία μιας συνολικής 

προσέγγισης. 

Εκτός του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος που περιγράφεται παραπάνω, η αυθεντική ηγεσία είναι δυνατό να 

παρεμποδιστεί από τον τρόπο που εφαρμόζεται σήμερα η αξιολόγηση των 

διευθυντών στα σχολεία. Η αξιολόγηση με τον τρόπο που εφαρμόζεται σήμερα έχει 

στόχο να χειραγωγήσει και να ελέγξει τον διευθυντή στο έργο του, έτσι ώστε να μην 

παρεκκλίνει από το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα που υπάρχει και να 

συμμορφώνεται προς τους κανόνες του. Με αυτό τον τρόπο η εξουσία εξασφαλίζει 

ότι το σύνολο των διευθυντών θα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και ομοιόμορφα 

(Καψάλης & Χανιωτάκης, 2011).  

Το παραπάνω οδηγεί αυτόματα τον διευθυντή στην απώλεια της 

διαφορετικότητάς του, καθώς κάθε διευθυντής, ως μοναδική προσωπικότητα, 

διευθύνει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο (Βέρδης, 2001). Παράλληλα τον οδηγεί 

και στον τρόμο, καθώς εάν δεν καταφέρει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του 

συστήματος θα αξιολογηθεί ως ανεπαρκής και θα χάσει τη δουλειά του (Καψάλης & 

Χανιωτάκης, 2011). Τα παραπάνω έρχονται αντίθετα με τις θεωρίες της αυθεντικής 

ηγεσίας που υποστηρίζουν πως η αυθεντικότητα ενός ατόμου λειτουργεί ως ασφάλεια 

και προστασία στις απορρίψεις (Gino & Kouchaki, 2016). 

Συμπερασματικά, λόγω της μορφής της ελληνικής σχολικής μονάδας, είναι 

ίσως δύσκολο για ένα διευθυντή να λειτουργήσει με αυθεντικότητα. Είναι 

υποχρεωμένος να ακολουθεί νόρμες και κανόνες κάτι που τον περιορίζει στο να 

αναπτύξει τη δημιουργικότητά του. Από την άλλη όμως, έχει τη δυνατότητα να είναι 

ειλικρινής, αληθινός, πιστός στις αξίες του και να προσπαθεί να δημιουργήσει βαθιές 

σχέσεις με τους υφισταμένους του και τα μέλη της κοινότητας στην οποία ανήκει το 
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σχολείο. Τα τελευταία είναι εκείνα που ενισχύουν την ύπαρξη ενός μοντέλου 

αυθεντικής ηγεσίας στο σχολείο. 

3.4 Συναφείς έρευνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

Η έρευνα για την ηγεσία στην εκπαίδευση έχει ακολουθήσει τις γενικές τάσεις πάνω 

στην έρευνα της ηγεσίας και είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη τα τελευταία τριάντα 

χρόνια. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ο Stogdill (1973) διαπίστωνε ότι η μόνη 

ηγεσία που υπάρχει στο σχολείο ήταν μια φιλελεύθερη ηγεσία. Το γενικό 

συμπέρασμα όμως, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί αξίωμα σε όλες 

τις ερευνητικές τάσεις έκτοτε, αλλά κυρίως στις δομολειτουργικές προσεγγίσεις, είναι 

ότι τα αποτελεσματικά σχολεία συνδέονται με την ύπαρξη αποτελεσματικών ηγετών 

(Rosenbach and Taylor, 1998).  

 Η κύρια τάση των ερευνών έως το 1980 εστίασε στην αναζήτηση και 

περιγραφή των προσωπικών χαρακτηριστικών των διευθυντών των σχολείων, αλλά 

και της φύσης του έργου, των απόψεων και των σκοπών τους. Κατά τη δεκαετία του 

’80 η έρευνα εστίασε κυρίως στην αποτελεσματικότητα του σχολείου και στη μελέτη 

της επίδρασης της σχολικής ηγεσίας σε αυτήν. Για παράδειγμα σε έρευνα για τα 

χαρακτηριστικά των καλών σχολείων στη Μεγάλη Βρετανία, αναφέρεται ότι «ο πιο 

σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία αυτών των σχολείων είναι η ποιότητα της 

ηγεσίας των διευθυντών» (Hopkins et al., 1994), ενώ ο Bossert (1985: 39) παρατηρεί 

ότι μελέτες αποτελεσματικών σχολείων δείχνουν σταθερά, ότι αυτά τα σχολεία έχουν 

κοινό χαρακτηριστικό «ένα διευθυντή, ο οποίος είναι δυνατός προγραμματικός 

ηγέτης».  

 Στο ίδιο παράδειγμα εντάσσονται και ενδεχομενικές προσεγγίσεις που 

αναπτύχθηκαν την ίδια περίοδο και μελέτησαν την επίδραση παραγόντων του 

περιβάλλοντος στην ηγεσία και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

σχολείου. Σύνοψη των πορισμάτων τους αποτελεί η θέση ότι οι αποτελεσματικοί 

ηγέτες των σχολείων υιοθετούν τις κυρίαρχες πολιτισμικές αξίες της ευρύτερης 

κοινωνίας του σχολείου τους (Hallinger and Murphy, 1986). 

 Οι έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα πάνω στη σχολική ηγεσία έχουν 

καταλήξει σε παρόμοια γενικά συμπεράσματα, ως προς τη σχέση ηγετικής 
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συμπεριφοράς και αποτελεσματικότητας, αλλά και σε ειδικότερες διαπιστώσεις για 

τον ηγετικό προσανατολισμό των διευθυντών των σχολικών μονάδων.  

 Η έρευνα της Kavouri (1996) πάνω στη σχέση καινοτομιών στο πρόγραμμα 

και στη διοίκηση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την 

απόδοση των σχολικών μονάδων δείχνει ότι στα περισσότερα σχολεία υπάρχει 

αντίθεση συμπεριφοράς διευθυντών και εκπαιδευτικών, ενώ καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι το σύστημα έχει δημιουργήσει ένα διευθυντή, ο οποίος δεν 

διακρίνεται από επαγγελματισμό, δεν είναι εκπαιδευμένος στη διοίκηση, οι ηγετικές 

του ικανότητες έχουν αναπτυχθεί στη διάρκεια της υπηρεσίας του και είναι υπάκουος 

εκτελεστής των κρατικών εντολών.  

 Τη διαφορετική θέση του διευθυντή στο ελληνικό δημοτικό σχολείο εντοπίζει 

και η έρευνα της Giannakopoulou (2002) πάνω στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

για την οργάνωση και διοίκηση του σχολείου. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «ο 

διευθυντής υπόκειται ταυτόχρονα σε ένα πλέγμα εξουσιών χωρίς ο ίδιος να έχει 

ουσιαστικές αρμοδιότητες διοίκησης στο προσωπικό του σχολείου και συγχρόνως σε 

μια απαίτηση, η οποία προβάλλεται από τη διοίκηση, τους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς των μαθητών, να διαδραματίζει έναν ηγετικό ρόλο, διαμορφώνοντας το 

οργανωτικό περιβάλλον και καθοδηγώντας τους εκπαιδευτικούς στις καθημερινές 

δραστηριότητες του σχολείου».  

 Η παρούσα έρευνα όμως, έχει ως σκοπό να μελετήσει την επίδραση της 

αυθεντικής ηγεσίας στην επικοινωνία εντός και εκτός του σχολείου. Όπως έχει 

διαπιστωθεί από πρόσφατη έρευνα των Grandey και Gabriel (2015), η αυθεντικότητα 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για ευημερία στην εργασία και θετικά επαγγελματικά 

αποτελέσματα. Παρομοίως, έρευνα των Sweeney, Hannah, Dimotakis και Avolio 

(2016) προσπάθησε να μελετήσει το βαθμό επιρροής των ηγετών στους εργαζομένους 

σε συνάρτηση με το βαθμό ηγεσίας και την αυθεντικότητά τους. Στα αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας αναφέρεται συχνά η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του ηγέτη. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι σημειώνουν υψηλά ποσοστά επιτυχημένης εργασίας 

όταν εμπιστεύονται έναν αυθεντικό ηγέτη ενώ όταν εμπιστεύονται έναν μη αυθεντικό 

γίνεται το αντίθετο (άστοχη εμπιστοσύνη). Είναι ακόμα, πιο πρόθυμοι να 

επηρεάζονται από έναν ηγέτη όταν έχουν την αίσθηση ότι ο ηγέτης αυτός είναι 

αυθεντικός. Συμβαίνει όμως συχνά, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη έρευνα, να 
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υπάρχουν μη αυθεντικοί ηγέτες οι οποίοι να είναι εξαιρετικά ικανοί, δίχως όμως οι 

εργαζόμενοι να τους δείχνουν την ανάλογη εμπιστοσύνη. 

 Τη σημασία της αυθεντικότητας στο χώρο εργασίας μελέτησαν και οι Gino 

και Kouchaki (2016) σε έρευνά τους που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις 

διαφορετικές μελέτες υποθέσεων. Το συμπέρασμα αυτών ήταν πως η αυθεντικότητα 

ενός ατόμου λειτουργεί ως προστασία στις απορρίψεις. Στον εργασιακό χώρο η 

ανάγκη για αυθεντικότητα είναι μεγάλη όπως διαπίστωσε η Devine (2015) σε έρευνά 

της στην οποία ερευνήθηκαν οι εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις που 

χρησιμοποιούνται για να εξισορροπήσει κάποιος τις υποχρεώσεις προς τον εαυτό του 

και προς την εργασία του. Εντοπίστηκε λοιπόν, η σημασία της αυθεντικής 

λειτουργίας στην επαγγελματική καριέρα, αν και μπορεί να έχει βραχυπρόθεσμες 

κυρώσεις από τον οργανισμό, εκτιμάται από τους πελάτες. 

 Οι Vangronsvelt και Van den Broeck (2016) ερεύνησαν τον τρόπο που 

ανταποκρίνονται τα άτομα όταν το ήδη υπάρχον αίσθημα συνοχής αμφισβητείται από 

μια είδους απειλή για αυθεντικότητα. Οι εργαζόμενοι σε συνεντεύξεις τους 

περιέγραψαν αντίστοιχες καταστάσεις και η ερευνητές προέβησαν στη δημιουργία 

ενός μοντέλου αντίδρασης στην αυθεντικότητα. Αρχικά οι συμμετέχοντες 

απομακρύνονται προκειμένου να αποκτήσουν μια καλύτερη οπτική του θέματος, στη 

συνέχεια αναπτύσσουν μια ταυτότητα καθιστώντας την μέρος της αρχικής και τέλος 

δημιουργείται μια γέφυρα ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο ταυτότητες. Η παραπάνω 

διαδικασία έχει θετικά αποτελέσματα στην ψυχολογία των συμμετεχόντων και τους 

βοηθά να αναγνωρίσουν τον αληθινό εαυτό τους. 

 Μία ακόμα έρευνα εστίασε στην αντίληψη-ως το αντίθετο της αίσθησης- της 

αυθεντικότητας στην κατανόηση των κοινωνικών συνεπειών μιας αυθεντικής 

συμπεριφοράς. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τους Guillen, Karelaia και 

Leroy (2016) και τα αποτελέσματά της έδειξαν πως ο κοινωνικός προσανατολισμός 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αυθεντικότητα. Ακόμα, η αίσθηση 

αυθεντικότητας  που έχει κάποιος για τον εαυτό του δεν έχει επίδραση στην αντίληψη 

που έχουν οι άλλοι για αυτόν. Συχνά, οι άνθρωποι θεωρούν αυθεντικά τα άτομα που 

εμφανίζουν θετικά κοινωνικά στοιχεία, ασχέτως με το αν είναι πράγματι αυθεντικά. 

Καταλήγουν λέγοντας πως ο πραγματικός εαυτός μας και αυτός που προβάλουμε 

προς τα έξω βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση διαμορφώνοντας έτσι τις 
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αντιλήψεις για αυθεντικότητα. Ακόμα, η αυθεντικότητα είναι κοινωνικά δομημένη ως 

ευθυγράμμιση της συμπεριφοράς του ατόμου με ιδανικές συμπεριφορές που 

προέρχονται από τις βασικές ανθρώπινες αξίες. 

 Στο επίπεδο επικοινωνίας του σχολείο με το εξωτερικό περιβάλλον και 

συγκεκριμένα με τους γονείς έχουν διεξαχθεί πληθώρα ερευνών. Σύμφωνα με τον 

Glover (1992), όσο πιο ανοιχτό και ευέλικτο είναι το στυλ διοίκησης τόσο 

περισσότεροι εμπλέκονται στη διοίκηση του σχολείου. Μιλάμε δηλαδή για ένα 

σχολείο ανοιχτό στον έξω κόσμο με περιθώρια συνεργασίας με διάφορες ομάδες 

όπως είναι οι γονείς.  

 Αποτελεί συχνό φαινόμενο οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να 

προσπαθούν να δημιουργήσουν καλές σχέσεις με τους γονείς, χτίζοντας γέφυρες 

επικοινωνίας, και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στα δρώμενα του σχολείου 

(Langer, 2004Mlekzko, 2013). Σύμφωνα με τις Goldring και Saphira (1996), η 

αλληλεπίδραση μεταξύ του διευθυντή και των γονέων απαιτεί δυναμικές διαδικασίες 

και προσπάθεια και από τα δύο μέρη.  

 Έρευνα των Athanasoula-Reppa κ.α. (2010) σχετικά με την επικοινωνία του 

σχολείου με τους γονείς και το ρόλο του διευθυντή που έλαβε χώρα σε σχολεία της 

Ελλάδας και της Κύπρου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσο περισσότερο 

προσπαθούν οι σχολικοί ηγέτες, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η επικοινωνία 

σχολείου γονέων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ηγέτης καλό είναι να έχει ικανότητες 

επικοινωνίας. Επίσης, πολύ σημαντικό θεωρείται το στυλ ηγεσίας που εκείνος 

χρησιμοποιεί καθώς αυτό επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας με 

τους γονείς. 

 Σε παρόμοια αποτελέσματα σχετικά με την επιρροή του τύπου ηγεσίας στην 

επικοινωνία κατάληξε και η έρευνα του Madlock (2008). Υποστηρίζεται λοιπόν, πως 

υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ του στυλ ηγεσίας που εφαρμόζεται και της 

επικοινωνίας των υπαλλήλων. Τα ευρήματα οδηγούν στην ιδέα πως η ηγεσία είναι 

αρμόδια για την επικοινωνία και συμπεριλαμβάνει συναισθηματικές και γνωστικές 

πρακτικές ανάλογα με τον τύπο της. 

 Με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας προσδοκάται να διαπιστωθεί κατά 

πόσο η αυθεντικότητα επηρεάζει την επικοινωνία εντός σχολείου μεταξύ τον 
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εκπαιδευτικών αλλά και εκτός σχολείου με τους γονείς. Γι’ αυτό το σκοπό τα 

ερωτήματα θα στοχεύσουν προς αυτήν την κατεύθυνση με την ελπίδα τα 

αποτελέσματα να ενισχύσουν την επιστημονική γνώση της συγκεκριμένης 

κατεύθυνσης. 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Κεφάλαιο 1
ο
: Περιγραφή της Μεθοδολογίας 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

στην παρούσα εργασία. Αρχικά, παρουσιάζονται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας. 

Έπειτα, γίνεται λόγος για το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, το δείγμα 

της έρευνας, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων όπως και η αξιοπιστία και ο τρόπος 

ανάλυσής τους. 

1.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Α) Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθεί η σημασία της  

αυθεντικότητας της ηγεσίας στην επικοινωνία εντός του σχολείου και στην 

επικοινωνία σχολείου-γονέων μέσα από την καταγραφή των απόψεων των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Κοζάνης. 

Β) Στόχοι 

1. Να εξεταστεί κατά πόσο η επικοινωνία εντός σχολείου είναι αποτελεσματική. 

2. Να εξεταστεί κατά πόσο η επικοινωνία σχολείου-γονέων είναι 

αποτελεσματική. 

3. Να εντοπίσει το δείγμα τυχόν δυσκολίες και αρνητικούς παράγοντες που 

υπάρχουν στην επικοινωνία εντός σχολείου. 

4. Να εντοπίσει το δείγμα τυχόν δυσκολίες και αρνητικούς παράγοντες που 

υπάρχουν στην επικοινωνία μεταξύ σχολείου και γονέων. 
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5. Να προσδιοριστεί το στυλ ηγεσίας που ακολουθεί ο διευθυντής της σχολικής 

μονάδας. 

6. Να ερευνηθεί κατά πόσο εμφανίζει στοιχεία/δεξιότητες ενός αυθεντικού 

ηγέτη. 

7. Να επιχειρηθεί σύνδεση μεταξύ της αυθεντικότητας του διευθυντή της 

σχολικής μονάδας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας εντός αυτής. 

8. Να γίνει σύνδεση μεταξύ της αυθεντικότητας του διευθυντή και της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και γονέων. 

1.2 Δείγμα της έρευνας 

Συμμετέχοντες στην έρευνα αυτή ήταν εκατόν τριάντα τέσσερις (134) στο σύνολο 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με κοινό χαρακτηριστικό τους ότι 

εργάζονται όλοι σε Δημοτικά σχολεία του νομού Κοζάνης. Ο πληθυσμός δηλαδή 

ήταν όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας Δημοτικών σχολείων του νομού Κοζάνης. 

Στην έρευνα όμως συμμετείχε συγκεκριμένος αριθμός, δηλαδή το δείγμα, το οποίο 

επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας καθώς κάθε μέλος του 

πληθυσμού έχει την ίδια ακριβώς πιθανότητα να επιλεγεί από οποιοδήποτε άλλο 

μέλος (Ζαφειρόπουλος, 2015 Creswell, 2002). 

 Πρόθεση του συγκεκριμένου τύπου δειγματοληψίας είναι το δείγμα που θα 

επιλεγεί από τον πληθυσμό να είναι αντιπροσωπευτικό, ωστόσο η ίση κατανομή δεν 

είναι πάντα δυνατή (Creswell, 2002). 

 Το δείγμα κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που 

του δόθηκε από την ερευνήτρια είτε του στάλθηκε ηλεκτρονικά από την ίδια. Όλοι οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα ενημερώθηκαν από την ερευνήτρια πως η συμμετοχή 

τους σε αυτήν ήταν ανώνυμη, άκρως εμπιστευτική και τα αποτελέσματά της θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Κάθε συμμετέχων είχε τη 

δυνατότητα να μη λάβει μέρος στην έρευνα μη απαντώντας το ερωτηματολόγιο που 

του δόθηκε. 
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1.3 Ερευνητικό Εργαλείο 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία το μέσο συλλογής δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε από 

την ερευνήτρια και παρατίθεται αυτούσιο στο παράρτημα. Για τη δημιουργία του η 

ερευνήτρια στηρίχθηκε στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του πρώτου μέρους  και 

των σημείων που μελετήθηκαν, στο ερωτηματολόγιο αυθεντικότητας (THE 

AUTHENTICITY INVENTORY AI‐3) των Kernis & Goldman (2004), όπως 

επίσης και στη βοήθεια της επιβλέπουσας καθηγήτριας. 

 Το παρόν ερωτηματολόγιο μπορεί να χωριστεί νοητά σε δύο μέρη. Το πρώτο 

μέρος αποτελείται από επτά ερωτήσεις κλειστού τύπου και μελετά τα δημογραφικά 

στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, καλούνται 

να δηλώσουν το φύλο τους, το επίπεδο μόρφωσης που κατέχουν, τα έτη 

προϋπηρεσίας και την ηλικία τους, την περιοχή, το μέγεθος του σχολείου στο οποίο 

εργάζονται όπως επίσης και το φύλο του διευθυντή τους. 

 Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις ερωτήσεις εκείνες που μελετούν το θέμα 

της διπλωματικής εργασίας. Όλες οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου με τον 

ερωτώμενο να καλείται να απαντήσει με ΝΑΙ/ΟΧΙ, να ιεραρχήσει καταστάσεις και να 

αξιολογήσει βαθμολογικά γεγονότα. Σε πολλές ερωτήσεις ακολουθείται η δημοφιλή 

κλίμακα Likert, που επινοήθηκε από τον ίδιο τη δεκαετία του 1930,  των πέντε 

σημείων από ένα (1) έως πέντε (5)
4
. 

 Το ερωτηματολόγιο κλιμακώνεται σε πέντε άξονες ως ακολούθως: 

 το σχολικό σύστημα και οι ομάδες πίεσης (ερωτήσεις 6 έως 9).  

 τη συμμετοχή των γονέων στο σχολικό σύστημα (ερωτήσεις 10 έως 12).  

 η επικοινωνία εντός της σχολικής μονάδας (ερωτήσεις 13 έως 18)  

                                                 
4
 Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούν αυτή την κλίμακα μπορεί να μοιάζουν ενδιαφέρουσες για τους 

αποκρινόμενους και συχνά οι άνθρωποι χαίρονται να συμπληρώνουν μια κλίμακα αυτού του τύπου. Αν 

και οι μονάδες μοιάζουν αυθαίρετες, οι συστηματικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται διασφαλίζουν 

ότι η κλίμακα έχει εσωτερική συνοχή (Robson, 2007). Σε γενικές γραμμές, οι ερωτήσεις κλειστού 

τύπου απαντώνται πιο εύκολο και γρήγορα. 
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 η επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς των μαθητών (ερωτήσεις 19, 21, 

22, 23).  

 η αυθεντική ηγεσία και η επιρροή της στο σχολικό σύστημα (ερωτήσεις 24 

έως 27). 

 Είναι απαραίτητο να σημειωθεί, πως στις ερωτήσεις του τελευταίου άξονα 

σχετικά με την αυθεντικότητα, η ερευνήτρια συμβουλεύτηκε και αξιοποίησε το 

ερωτηματολόγιο αυθεντικότητας των Kernis και Goldman (2004). Οι ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν μεταφράστηκαν από τα αγγλικά και προσαρμόστηκαν στις 

ανάγκες της παρούσας έρευνας. Το συγκεκριμένο μέρος του ερωτηματολογίου είναι 

χωρισμένο νοητά σε τέσσερις άξονες που αφορούν το πώς γίνεται αντιληπτή η 

αυθεντικότητα. Οι άξονες αυτοί είναι η ευαισθητοποίηση, η αμερόληπτη 

επεξεργασία, η συμπεριφορά και ο σχεσιακός προσανατολισμός. 

 Όπως αναφέρθηκε το ερωτηματολόγιο δίνεται στο παράρτημα και ο χρόνος 

συμπλήρωσής του εκτιμήθηκε, έπειτα από δοκιμές και χρονομετρήσεις, στα επτά (7) 

με δέκα (10) λεπτά. Κάθε ερωτηματολόγιο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, περιέχει μία 

εισαγωγική παράγραφο που επεξηγεί το θέμα της έρευνας, δεσμεύεται για ανωνυμία 

και αποκλειστικά ερευνητική χρήση των δεδομένων και παραθέτει το θέμα της 

διπλωματικής εργασίας και τα στοιχεία της ερευνήτριας. 

1.4 Ερευνητική διαδικασία 

Για τη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή ποσοτικής έρευνας με τα 

δεδομένα να λαμβάνονται από το διαμοιρασμό και τη συλλογή των ερωτηματολογίων 

σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα Δημοτικών 

σχολείων. Μια τέτοιου είδους έρευνα, δηλαδή δειγματοληπτική με ποσοτική 

ανάλυση, προσφέρει μια σχετικά απλή και άμεση προσέγγιση για τη μελέτη στάσεων, 

αξιών, πεποιθήσεων, και κινήτρων, όπως επίσης, και καλύτερη ανάλυση μεγάλων 

συνόλων τυποποιημένων δεδομένων (Robson, 2007). 

 Η συλλογή δεδομένων που πραγματοποιήθηκε με το μοίρασμα των 

ερωτηματολογίων, έλαβε χώρα το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Η ερευνήτρια 

επισκέφθηκε η ίδια σχολικές μονάδες εντός της πόλης της Κοζάνης αλλά και σε 

περιοχές έξω από αυτήν, όπως κωμοπόλεις και χωριά, προκειμένου να επιτευχθεί μια 
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κάποια ποικιλία στο δείγμα. Κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ της ερευνήτριας και της 

διεύθυνσης των σχολικών μονάδων ορίστηκε ημερομηνία παραλαβής των όποιων 

απαντημένων ερωτηματολογίων. Το πεδίο της έρευνας συνέπιπτε με τον τόπο 

διαμονής της ερευνήτριας και αυτό διευκόλυνε την ερευνητική διαδικασία. 

 Ακόμα, ένα μέρος των ερωτηματολογίων, και συγκεκριμένα σε μακρινές 

περιοχές του νομού, στάλθηκε ηλεκτρονικά. Αυτά τα ερωτηματολόγια είχαν 

διαμορφωθεί σε ειδική φόρμα προκειμένου να διευκολυνθεί η απάντησή τους. 

 Από τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν ή απεστάλησαν επιστράφηκαν 

απαντημένα σε ποσοστό της τάξεως άνω του 75% και η ανάλυση των δεδομένων 

ξεκίνησε ταυτόχρονα. 

1.5 Εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας 

1.5.1 Εγκυρότητα της έρευνας 

Αρχικά, η εγκυρότητα της έρευνας αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο μιας ποιοτικής 

όσο και μιας ποσοτικής έρευνας όπως είναι η προκειμένη, και αποτελεί βασικό κλειδί 

μιας επιτυχημένης έρευνας. Η εγκυρότητα σε μία ποσοτική έρευνα θα μπορούσε να 

βελτιωθεί μέσω της προσεκτικής δειγματοληψίας, τη χρήση των κατάλληλων 

οργάνων και τις κατάλληλες στατιστικές επεξεργασίες των δεδομένων. Η επίτευξη 

μιας έρευνας με ποσοστό εγκυρότητας 100% είναι αδύνατη καθώς πάντοτε υπάρχει η 

πιθανότητα εσωτερικού σφάλματος (Cohen, Manion & Morrison, 2007).  

 Σύμφωνα με τους Cohen, Manion και Morrison (2007), υπάρχουν δέκα 

διαφορετικά είδη εγκυρότητας. Σχετικά με την εγκυρότητα περιεχομένου, δηλαδή ο 

βαθμός στον οποίο τα μέρη του ερωτηματολογίου εκπροσωπούν επάξια όλες τις 

πιθανές διαστάσεις του φαινομένου που αξιολογείται, έγινε προσπάθεια από την 

ερευνήτρια να ισχύει. 

 Ακόμα, η εγκυρότητα, όπως και η αξιοπιστία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

την τεχνική ικανότητα εκείνων που διεξάγουν τη δειγματοληπτική έρευνα (Robson, 

2007). 
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1.5.2 Αξιοπιστία της έρευνας 

Η αξιοπιστία αποτελεί στην ουσία το συνώνυμο της συνέπειας και του 

πολλαπλασιασμού της έρευνας στην πάροδο του χρόνο ανεξάρτητα από τα μέσα και 

τις ομάδες συμμετοχής στην έρευνα. Για να είναι μια έρευνα αξιόπιστη πρέπει να 

εξασφαλίζεται πως αν πραγματοποιούνταν σε μια παρόμοια ομάδα ατόμων και σε 

παρόμοιο πλαίσιο τότε θα έδινε παρόμοια αποτελέσματα. Υπάρχουν τρεις 

διαφορετικές έννοιες της αξιοπιστίας: η σταθερότητα, η ισοδυναμία και η εσωτερική 

συνέπεια (Cohen et.al., 2007). 

 Για να εξεταστούν τα δύο πρώτα είδη αξιοπιστίας θα πρέπει τα ερευνητικά 

εργαλεία να εφαρμοστούν δύο ή και περισσότερες φορές καθώς η σταθερότητα μετρά 

τη συνέπεια στο χρόνο και η ισοδυναμία την ύπαρξη παρόμοιων αποτελεσμάτων αν 

χρησιμοποιηθούν ισοδύναμες μορφές δοκιμασίας ή ισοδύναμα εργαλεία. 

 Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας ως προς το 

δείγμα της έρευνας, υπολογίστηκε ο συντελεστής άλφα (a-Cronbach) στο στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS v22. Στην παρούσα έρευνα ο συντελεστής Cronbach βρέθηκε ίσος 

με 0.791 και σύμφωνα με τους Κατσή, Σιδερίδη και Εμβαλωτή (2010), ο αριθμός 

αυτός που βρίσκεται μεταξύ 0.70 και 0.79, θεωρείται αποδεκτός, ενώ άνω του 0.80 

είναι ικανοποιητικός. Υπάρχει δηλαδή, αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας στην 

έρευνα. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,625 ,791 91 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα εσωτερική συνέπειας κατά Cronbach, πίνακας spss 
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Κεφάλαιο 2
ο 

: Παρουσίαση-Ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας 

2.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Από το δείγμα των εκατόν τριάντα τέσσερις (134) δασκάλους/ες του δείγματος οι 

πενήντα ένα (51) ήταν άντρες και οι ογδόντα τρεις (83) γυναίκες, δηλαδή, το 38.1% 

του δείγματος απαρτίζονταν από άντρες ενώ το υπόλοιπο 61.9% από γυναίκες. 

 

Σχήμα 1: Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς το φύλο 

 Αναφορικά με το επίπεδο μόρφωσης των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 

77.6% δήλωσαν απόφοιτοι Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, το 20.1% κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος ενώ πολύ λίγοι ήταν οι απόφοιτοι διδασκαλείου και 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Μόλις δύο (2) και ένας (1) αντίστοιχα. 
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Σχήμα 2: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς το επίπεδο μόρφωσης 

 Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να σημειώσουν τα 

έτη προϋπηρεσίας τους όπως και την ηλικία τους. Σχετικά με την προϋπηρεσία, οι 

χρονικές περίοδοι που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά ήταν τα 11-15 έτη με 

27.6%, τα 16-20 έτη με 20.9% και τα 0-5 έτη 19.4%. Η επικρατούσα τιμή, δηλαδή η 

συχνότερη παρατήρηση ήταν το 3 που μεταφράζεται στα 11-15 έτη προϋπηρεσίας.  

 Όσον αφορά την ηλικία των δασκάλων, μεγαλύτερο ποσοστό, 35.1%, 

εντοπίστηκε στα έτη μεταξύ 41 και 50, ακολουθούν οι ηλικίες 51 έως 60 με 23.9%. 

Έως 30 ετών είναι το 20.9% του δείγματος και το υπόλοιπο 20.1% συγκεντρώνεται 

στις ηλικίες 31-40. Επικρατούσα τιμή της συγκεκριμένης μεταβλητής όπως φαίνεται  

άλλωστε και από τα ποσοστά είναι το 3, δηλαδή οι ηλικίες 41 έως 50. Τα παραπάνω 

παρουσιάζονται λεπτομερέστερα στους παρακάτω πίνακες. 

 

Έτη προϋπηρεσίας Συχνότητα Σχετική 

Συχνότητα 

 

0-5 26 19.4% 

6-10 14 10.4% 

11-15 37 27.6% 

16-20 28 20.9% 

21-25 11 8.2% 

26-30 14 10.4% 

31-35 4 3.0% 
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Πίνακας 8: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς τα έτη προϋπηρεσίας 

   

Ηλικία Συχνότητα Σχετική 

Συχνότητα 

 

Έως 30 28 20.9% 

31-40 27 20.1% 

41-50 47 35.1% 

51-60 32 23.9% 

61+ 0 0.0% 

Πίνακας 9: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς την ηλικία 

 Σχετικά με την περιοχή και το μέγεθος του σχολείου στο οποίο διδάσκουν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα δάσκαλοι οι περισσότεροι, σε ποσοστό 47.8%, 

βρίσκονται σε αστική περιοχή. Ακολουθούν αυτοί που διδάσκουν σε σχολεία 

ημιαστικής περιοχής με ποσοστό 31.3% και τέλος σε χωριό εργάζεται το 20.1% των 

εκπαιδευτικών της έρευνας. 

 Σε πολυθέσιο σχολείο εργάζονται ακριβώς οι μισοί εκπαιδευτικοί που 

ερωτήθηκαν και σε εξαθέσιο το 32.8%. Σε ολιγοθέσιο σχολείο βρίσκεται το 15.7% 

ενώ μόλις δύο δάσκαλοι, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1.5%, εργάζονται σε 

μονοθέσιο σχολείο. Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με την περιοχή και το μέγεθος 

του σχολείου των ερωτώμενων παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

 

 

  

Περιοχή 

 

Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Αστική 65 48.5% 

Ημιαστική 42 31.3% 

Χωριό 27 20.1% 

Πίνακας 10: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο εργασίας 

τους 

 

 

 

  

 

   

Μέγεθος Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

 

Μονοθέσιο 2 1.5% 

Ολιγοθέσιο 21 15.7% 

Εξαθέσιο 44 32.8% 

Πολυθέσιο 67 50.0% 
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Πίνακας 11: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς το μέγεθος του σχολείου εργασίας τους 

 Το τελευταίο ερώτημα του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου το οποίο 

εξετάζει τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα, ζητά από αυτούς 

να σημειώσουν το φύλο του διευθυντή του σχολείου τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως οι άντρες διευθυντές ήταν πολλοί περισσότεροι από τις γυναίκες σε ποσοστό 

84.3% έναντι 15.7% των γυναικών. Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά. 

 

Σχήμα 3: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς το φύλο του διευθυντή του σχολείου στο οποίο 

εργάζονται 

2.2 Κυρίως Ερωτηματολόγιο 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται με βάση τους θεματικούς άξονες του 

ερωτηματολογίου όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω. Βέβαια, τα αποτελέσματα κάθε 

ερώτησης παρουσιάζονται ξεχωριστά. 

2.2.1 1
ος

 άξονας: Σχολικό σύστημα και ομάδες πίεσης 

Ερώτηση 6: Κατά την άποψή σας, πώς αντιλαμβάνεστε το εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Στο σημείο αυτό οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν το βαθμό στον 

οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας είναι από πολύ συγκεντρωτικό έως 

εντελώς αποκεντρωμένο σε μία κλίμακα των πέντε σημείων. Οι πιο πολλοί 

εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας στη μέση του 

πολύ συγκεντρωτικού και εντελώς αποκεντρωμένου, με τιμή τρία (3) και ποσοστό 
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53%. Οι υπόλοιπες απαντήσεις κινήθηκαν προς το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό 

σύστημα με την τιμή ένα (1) και (2) ναι συγκεντρώνουν αθροιστικό ποσοστό 29.8%, 

μεγαλύτερο από αυτό της τιμής τέσσερα (4) και πέντε (5) που εκπροσωπούν το 

αποκεντρωμένο σύστημα και ήταν 16.4%. Η επικρατούσα τιμή σε αυτή την ερώτηση 

είναι το 3, η μεσαία τάση, όπου συγκεντρώνονται οι πιο πολλές απαντήσεις. 

 

Σχήμα 4: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς το πώς αντιλαμβάνονται το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα 

Ερώτηση 7: Κατά την άποψή σας, ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή στο σημερινό 

σχολείο; 

 Σε μια κλίμακα των πέντε σημείων από τυπικός/διεκπεραιωτικός έως 

σημαντικός/ουσιαστικός ο ρόλος του διευθυντή στο σημερινό σχολείο αξιολογήθηκε 

με ποσοστό 13.4% στην τιμή ένα (1) και δύο (2), αρνητική τάση, 17.9% στη μεσαία 

τιμή τρία και με υψηλοτέρα ποσοστά στις τιμές τέσσερα (4) και πέντε (5) που 

αντιστοιχούν στο σημαντικό/ουσιαστικό ρόλο του διευθυντή. Συγκεκριμένα, η τιμή 

τέσσερα (4)  και η τιμή πέντε (5) συγκέντρωσε ποσοστό 67.9%, θετική τάση, ενώ η 

ερώτηση αυτή εντοπίστηκε σε ένα ερωτηματολόγιο αναπάντητη. Στο παρακάτω 

γράφημα φαίνεται καθαρά η τάση των απαντήσεων προς τη σημαντικότητα του 

ρόλου του διευθυντή στο σημερινό σχολείο. Επικρατούσα τιμή είναι η τιμή 5 και 

μέσος όρος το 3.87 που δείχνει τη θετική ροπή των απαντήσεων καθώς είναι πάνω 

από τη διάμεσο. 
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Σχήμα 5: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς το πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο του διευθυντή στο 

σημερινό σχολείο 

Ερώτηση 8: Κατά την άποψή σας, ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο 

σημερινό σχολείο; 

 Στην ερώτηση αυτή και με αντίστοιχη κλίμακα της προηγούμενης ερώτησης, 

μεγαλύτερη συγκέντρωση των απαντήσεων εντοπίστηκε στις τιμές τέσσερα (4) και 

πέντε (5), δηλαδή τη θετική τάση, με αθροιστικό ποσοστό 82.8%. Οι υπόλοιπες 

απαντήσεις διαμόρφωσαν το ποσοστό 6.7% στην τιμή 1 και στην 2, αρνητική τάση, 

και 9.7% στη μεσαία τιμή τρία (3). Ενώ και εδώ κάποιος ερωτώμενος δεν απάντησε 

τη συγκεκριμένη ερώτηση. Όπως φαίνεται από το γράφημα αλλά και από την 

ανάλυση των δεδομένων στο στατιστικό πακέτο, η απάντηση που εμφανίζεται πιο 

συχνά, επικρατούσα τιμή, είναι to 5, ενώ ο μέσος όρος είναι 4.21 και δείχνει και εδώ 

τη ροπή των απαντήσεων. 
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Σχήμα 6: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς το πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο του εκπαιδευτικού 

στο σημερινό σχολείο 

Ερώτηση 9: Κατά την άποψή σας, ποιες από τις παρακάτω ομάδες ασκούν 

μεγαλύτερη πίεση στο σχολείο; Ιεραρχήστε τις δύο πρώτες προτιμήσεις σας, δίνοντας 

1 στην ποιο σημαντική. 

 Η ανάλυση της συγκεκριμένης ερώτησης στο στατιστικό πακέτο spss έγινε 

δημιουργώντας δύο μεταβλητές και στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι συχνότητες της 

κάθε μεταβλητής. Η πρώτη μεταβλητή ήταν εκείνη που δήλωνε την πρώτη προτίμηση 

και η δεύτερη τη δεύτερη. 

 Οι ομάδες πίεσης που δόθηκαν ως επιλογές προς ιεράρχηση ήταν έντεκα και 

ήταν οι εξής: η διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τα ανώτερα στελέχη 

της, η Εκκλησία, οι συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών, οι επιστημονικές 

ενώσεις, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τα Πανεπιστήμια, η τοπική κοινωνία, οι 

επιχειρηματικές ομάδες, τα πολιτικά κόμματα και οργανώσεις, τα ΜΜΕ και οι γονείς. 

 Ως πρώτη επιλογή των περισσοτέρων εκπαιδευτικών επιλέχθηκε η διοικητική 

ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τα ανώτερα στελέχη της με ποσοστό 55.2%. 

Σημαντικό ποσοστό σημείωσε επίσης και η ομάδα των γονέων της τάξης του 31,3% 

γι’ αυτούς που την επέλεξαν ως πρώτη επιλογή. 

 Στη δεύτερη θέση της ιεράρχησης έρχονται οι γονείς με ποσοστό 43,3% ενώ 

μικρά ποσοστά συγκέντρωσαν και οι ομάδες της εκκλησίας, των συνδικαλιστικών 
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φορέων και της τοπικής κοινωνίας. Πρέπει να σημειωθεί πως οι γονείς σαν ομάδα 

πίεσης εμφανίστηκαν και στα περισσότερα ερωτηματολόγια είτε ως πρώτη είτε ως 

δεύτερη επιλογή. 

2.2.2 2
ος

 άξονας: Συμμετοχή γονέων στο σχολικό σύστημα 

Ερώτηση 10: Σε ποιο βαθμό οι γονείς των μαθητών σας: 

 Στη δέκατη ερώτηση του ερωτηματολογίου οι ερωτηθέντες βαθμολόγησαν σε 

κλίμακα πέντε σημείων, 1-καθόλου, 2-σπάνια,3-λίγο,4-πολύ,5-πάρα πολύ, κάποιες 

προτάσεις σχετικά με το ρόλο των γονέων στο σχολείο.  Όπως και προηγουμένως, 

έτσι και τώρα, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αθροιστικά στις τάσεις της 

κλίμακας δείχνοντας έτσι την κεντρική προτίμηση. 

 Αναλυτικότερα, οι γονείς συμμετέχουν ενεργά σε αυτά που συμβαίνουν στο 

σχολείο και εκφράζουν τις απόψεις τους σε ποσοστό 44.0%. Οι μισοί ερωτώμενοι 

υποστήριξαν ότι το παραπάνω συμβαίνει λίγο στο σχολείο τους και μόλις το 5.2% 

συγκεντρώθηκε στην αρνητική πλευρά της κλίμακας. Η μέση τιμή των απαντήσεων 

βρίσκεται μεταξύ μεσαίας τιμής και θετικής πλευράς με ροπή περισσότερο προς τη 

μεσαία τιμή όπου συγκεντρώνονται και οι περισσότερες απαντήσεις. 

 Στη δεύτερη πρόταση ένα μεγάλο ποσοστό, 69.4%, βρίσκεται στη θετική 

πλευρά της κλίμακας το οποίο πιστεύει ότι οι γονείς είναι οργανωμένου πολύ ή πάρα 

πολύ σε Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Στη μεσαία τιμή βρίσκεται το 23.1% των 

ερωτώμενων και στην αρνητική πλευρά το 7.4%. Οι πιο πολλές απαντήσεις βρέθηκαν 

στην τιμή 4 που αντιπροσωπεύει το πολύ. Εκεί κινείται και ο μέση τιμή των 

απαντήσεων που είναι το 3.88. 

 Οι γονείς είναι πολύ ή πάρα πολύ ενήμεροι για αυτά που συμβαίνουν σε 

ποσοστό 73.9% ενώ είναι λίγο ενήμεροι σε ποσοστό 23.9%. Στην αρνητική πλευρά 

της κλίμακας συγκεντρώθηκε μόλις το 2.2%. Πιο συχνά απαντήθηκε η τιμή 4 δηλαδή 

πολύ. 

 Η τακτική επίσκεψη των γονέων στο σχολείο είναι συχνό φαινόμενο με 

ποσοστό 52.3% στη θετική πλευρά της κλίμακας και 37.3% στη μέση. Στην αρνητική 
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πλευρά υπάρχει το ποσοστό 8.9%. Η πιο συχνή απάντηση είναι το πολύ και σε αυτήν 

την ερώτηση. 

 Η ανταπόκριση των γονέων σε κινήσεις επικοινωνίας είναι μεγάλη όπως 

αξιολογήθηκε από τους ερωτώμενους εκπαιδευτικούς με ποσοστό 68.6% στη θετική 

τάση της κλίμακας μέτρησης. Στον αντίποδα έχουμε 6.7% στην αρνητική τάση, ενώ 

στη μεσαία τιμή, δηλαδή ανταποκρίνονται λίγο σε κινήσεις επικοινωνίας υπάρχει το 

24.6% των ερωτηθέντων. 

 Η κατανομή των ποσοστών στη συμμετοχή των γονέων στη λήψη αποφάσεων 

είναι σχετικά ομοιόμορφη με 31.3% στην αρνητική τάση, 33.6% στη μεσαία και 

35.1% στη θετική. Παρατηρείται δηλαδή μια μικρή αύξηση όσο προχωράμε προς τη 

θετική. Πιο συχνά εντοπίζεται η τιμή 3 στις απαντήσεις που συμπίπτει και με το μέσο 

όρο. 

 Εθελοντική βοήθεια παρέχει καθόλου και σπάνια το 28.3% και λίγο το 41.8%. 

Πολύ και πάρα πολύ από το 29.9% όπως αξιολογήθηκε φυσικά από τους 

εκπαιδευτικούς του δείγματος. Και εδώ η επικρατούσα τιμή και η μέση τιμή 

ταυτίζονται και είναι το 3. 

 Στη θετική πλευρά της κλίμακας της επόμενης πρότασης, βοήθεια των 

μαθητών για μάθηση στο σπίτι, συγκεντρώνεται το 54.4% των απαντήσεων ενώ στην 

αρνητική το πολύ μικρότερο ποσοστό 5.2%. Στη μέση βρίσκεται τι 40.3%. Οι 

εκπαιδευτικοί πιο συχνά πιστεύουν πως οι γονείς βοηθούν πού τους μαθητές για 

μάθηση στο σπίτι. 

 Τέλος, οι γονείς λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ σχολείου και 

κοινότητας σύμφωνα με τους ερωτώμενους σε ποσοστό 41.7% στη θετική τάση της 

κλίμακας. Στη μεσαία τάση υπάρχει το 44.0% και στην αρνητική το 12.7% των 

απαντήσεων. Η επικρατούσα τιμή ανήκει στη μεσαία τάση και είναι το 3, ενώ ο 

μέσος όρος των απαντήσεων είναι το 3.37. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά που συγκέντρωσε η κάθε πρόταση. 

      

 Αρνητική τάση Μεσαία Θετική τάση 
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Τιμές 1 και 2 

τάση  

Τιμή 3 

 

Τιμές 4 και 5 

 

Συμμετέχουν ενεργά σε αυτά που 

συμβαίνουν στο σχολείο και εκφράζουν τις 

απόψεις τους 

5.2% 50.0% 44.0% 

Είναι οργανωμένοι σε Σύλλογο Γονέων 

και Κηδεμόνων 

7.4% 23.1% 69.4% 

Είναι ενήμεροι για αυτά που συμβαίνουν 

στο σχολείο 

2.2% 23.9% 73.9% 

Σας επισκέπτονται τακτικά 8.9% 37.3% 52.3% 

Ανταποκρίνονται σε κινήσεις 

επικοινωνίας 

6.7% 24.6% 68.6% 

Συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων 31.3% 33.6% 35.1% 

Παρέχουν εθελοντική εργασία 28.3% 41.8% 29.9% 

Βοηθούν τους μαθητές για μάθηση στο 

σπίτι 

5.2% 40.3% 54.4% 

Λειτουργούν ως συνθετικοί κρίκοι μεταξύ 

σχολείου και κοινότητας 

12.7% 45.5% 41.7% 

Πίνακας 12: Κατανομή συμμετεχόντων ως προς το πώς αξιολογούν κάποιες πρακτικές 

συμμετοχής των γονέων στο σχολείο 

Ερώτηση 11: Γενικά, ως πρακτική, στο σχολείο σας είναι επιθυμητή η συμμετοχή 

των γονέων στη σχολική διαδικασία; 

 Η συμμετοχή των γονέων στη σχολική διαδικασία κρίθηκε στα σχολεία που 

διδάσκουν οι ερωτώμενοι ως επιθυμητή με ποσοστό 80.6% έναντι του 17.9% των 

σχολείων που δεν την επιθυμούν. Τρεις συμμετέχοντες στην έρευνα άφησαν 

αναπάντητη τη συγκεκριμένη ερώτηση. 
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Σχήμα 7: Κατανομή απαντήσεων σχετικά με το εάν είναι επιθυμητή η συμμετοχή των γονέων στη 

σχολική διαδικασία 

Ερώτηση 12: Γενικά, εσείς επιθυμείτε τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική 

διαδικασία; 

 Οι δάσκαλοι που συμμετείχαν στην έρευνα εξέφρασαν την προσωπική τους 

άποψη σχετικά με τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι πιο 

πολλοί λοιπόν, σε ποσοστό 72.73%, επιθυμούν τη συμμετοχή των γονέων στη 

σχολική διαδικασία, ενώ λιγότεροι είναι αυτοί,27.2%, που δηλώνουν το αντίθετο. 

 

Σχήμα 8: Κατανομή προσωπικής επιθυμίας των ερωτώμενων σχετικά με τη συμμετοχή των 

γονέων στη σχολική διαδικασία 
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2.2.3 3
ος

 άξονας: Επικοινωνία εντός της σχολικής μονάδας 

Ερώτηση 13: Σε ποιο βαθμό θα χαρακτηρίζατε αποτελεσματική την επικοινωνία με 

το διευθυντή σας; 

 Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή χαρακτηρίστηκε 

από τη συντριπτική πλειοψηφία ως αποτελεσματική (τιμή 4 και 5) με ποσοστό 86.5%. 

Μη αποτελεσματική την αξιολόγησε το 5.2% (τιμή 1 και 2) και ως μεσαία το 9.0%. Η 

απάντηση που δόθηκε τις περισσότερες φορές ήταν το 5, δηλαδή πολύ 

αποτελεσματική επικοινωνία. 

Ερώτηση 14: Σε ποιο βαθμό θα χαρακτηρίζατε αποτελεσματική την επικοινωνία με 

τους συναδέλφους σας; 

 Η επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων χαρακτηρίστηκε από τους 

περισσότερους εκπαιδευτικούς ως αποτελεσματική με συνολικό ποσοστό 85.1% στις 

δύο τελευταίες τιμές της κλίμακας των πέντε σημείων. Στη μεσαία τιμή 

συγκεντρώθηκε το ποσοστό 9.7% και στις δύο πρώτες 5.2%. Παρατηρείται λοιπόν 

μία θετική τάση στις απαντήσεις με μέσο όρο απαντήσεων 4.22, δηλαδή κάπου 

μεταξύ του 4 και του 5 πάντα προς τη θετική πλευρά της κλίμακας. 

 

Σχήμα 9: Κατανομή των συμμετεχόντων ως προς το βαθμό που χαρακτηρίζουν αποτελεσματική 

την επικοινωνία με τους συναδέλφους τους 
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Ερώτηση 15: Σε ποιο βαθμό, στο σχολείο σας ισχύουν τα παρακάτω αναφορικά με τη 

σχέση σας με τους συναδέλφους; 

 Στην ερώτηση αυτή, τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση και την 

επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων ιεραρχήθηκαν στην κλίμακα των πέντε σημείων 

από καθόλου έως πέρα πολύ ανάλογα με το τι ισχύει σε κάθε ερωτώμενο. Η 

κατανομή των ποσοστών δίνεται στον παρακάτω πίνακα με τα μεγαλύτερα ποσοστά 

να συγκεντρώνονται στα χαμηλότερα σημεία της κλίμακας δηλαδή στην αρνητική 

της πλευρά με τιμές που αντιστοιχούν στο καθόλου και στο σπάνια. 

      

 Αρνητική τάση 

 

Τιμές 1 και 2 

Μεσαία 

τάση  

Τιμή 3 

Θετική τάση 

 

Τιμές 4 και 5 

 

Ανταγωνιστικότητα – όχι ιδιαίτερα 

φιλικό κλίμα 

79.9% 12.7% 7.4% 

Διαφορά κουλτούρας-χαρακτήρων  37.3% 30.6% 32.1% 

Έλλειψη διάθεσης για επικοινωνία 73.9% 15.7% 10.4% 

Κλίμα Αδιαφορίας 77.6% 14.9% 7.5% 

Πίνακας 13: Κατανομή απόψεων σχετικά με σχέση μεταξύ των συναδέλφων 

 Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται ο μέσος όρος (mean), η διάμεσος 

(median) και η επικρατούσα τιμή (mode) έτσι όπως προέκυψαν από την ανάλυση του 

spss. Με μια πρώτη ματιά βλέπουμε πως μόνο η διαφορά κουλτούρας και 

χαρακτήρων μπορεί να θεωρηθεί πιο συχνό φαινόμενο. 

 

Statistics 

 

Βαθμός 

ανταγωνιστικότη

τας/όχι ιδιαίτερα 

φιλικού κλίματος 

στην 

επικοινωνία 

Διαφορά 

κουλτούρας 

στην 

επικοινωνίας 

Έλλειψη 

διάθεσης για 

επικοινωνία 

Κλίμα 

αδιαφορίας στην 

επικοινωνία με 

τους 

συναδέλφους 

N Valid 134 134 134 134 
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Missing 0 0 0 0 

Mean 1,78 2,81 1,94 1,75 

Median 1,50 3,00 2,00 1,00 

Mode 1 3 1 1 

Πίνακας 14: Μέσος όρος, διάμεσος και επικρατούσα τιμή αυτών που ισχύουν στην επικοινωνία 

μεταξύ των συναδέλφων, πηγή spss 

Ερώτηση 16: Εσείς προσωπικά, πόσο χρόνο θεωρείτε ότι αφιερώνετε στην 

επικοινωνία σας  με τους συναδέλφους; 

 Σε μια προσπάθεια αξιολόγησης του χρόνου που αφιερώνουν οι ερωτηθέντες 

δάσκαλοι στην επικοινωνία με τους συναδέλφους τους, ζητήθηκε να βαθμολογήσουν 

το χρόνο στην κλίμακα των πέντε σημείων από το πολύ λίγο έως το πάρα πολύ. Στην 

αρνητική τάση αυτής της κλίμακας και στις τιμές 1 και 2 υπάρχει το ποσοστό 8.2%. 

Στη μεσαία τάση βρίσκεται το 30.6%. Τέλος, στη θετική πλευρά της κλίμακας και 

στις τιμές 4 και 5, συγκεντρώνεται το ποσοστό 61.2%. Πιο συχνά ο χρόνος 

επικοινωνίας αξιολογήθηκε με 4, επικρατούσα τιμή, ενώ ο μέσος όρος των 

απαντήσεων είναι 3.70. 

 

Σχήμα 10: Κατανομή συμμετεχόντων αναφορικά με το πόσο χρόνο αφιερώνουν στην επικοινωνία 

με τους συναδέλφους 

Ερώτηση 17: Θα θέλατε να επικοινωνείτε περισσότερο με τους συναδέλφους; 
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 Από τους εκατόν τριάντα τέσσερις (134) συμμετέχοντες στην έρευνα 91 που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 67.9% θέλουν να επικοινωνούν περισσότερο με τους 

συναδέλφους. Το υπόλοιπο 32.1% δεν το επιθυμεί. 

 

Σχήμα 11: Κατανομή συμμετεχόντων σχετικά με το αν θέλουν να επικοινωνούν περισσότερο με 

τους συναδέλφους 

Ερώτηση 18: Σε γενικές γραμμές, τι είδους θεματολογία έχει η επικοινωνία σας; 

 Στο σημείο αυτό του ερωτηματολογίου δόθηκαν κάποια κυρίαρχα θέματα 

επικοινωνίας μεταξύ των συναδέλφων και ζητήθηκε η τοποθέτησή τους σε ιεραρχική 

σειρά. Έτσι, στην πρώτη θέση με πιο συνηθισμένο θέμα επικοινωνίας είναι τα θέματα 

που αφορούν το σχολείο, στη δεύτερη θέματα  διδασκαλίας, στην τρίτη θέματα 

σχετικά με άλλους συναδέλφους και προϊσταμένους, στην τέταρτη γενικά 

εκπαιδευτικά ζητήματα, στην πέμπτη προσωπικά και οικογενειακά θέματα και στην 

έκτη κοινωνικά ζητήματα. 

 Ο υπολογισμός των απαντήσεων αυτής της ερώτησης έγινε αφού 

δημιουργήθηκαν έξι διαφορετικές μεταβλητές στο spss. Κάθε μεταβλητή 

εκπροσωπούσε και τν αντίστοιχη θέση στην ιεράρχηση. Έπειτα, υπολογίστηκαν οι 

συχνότητες της κάθε μεταβλητής ανάλογα με την προτίμηση των ερωτώμενων και 

έτσι εξήχθη η παραπάνω ιεράρχηση.  
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2.2.4 4
ος

 άξονας: Επικοινωνία σχολείου με τους γονείς των μαθητών 

Ερώτηση 19: Σε ποιο βαθμό, αφιερώνει ο διευθυντής σας χρόνο, προκειμένου να 

επικοινωνήσει με τους γονείς; 

 Ο χρόνος που αφιερώνει ο διευθυντής στη επικοινωνία με τους γονείς 

θεωρήθηκε από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς πολύς αφού έχουμε συνολικό 

77.6% ποσοστό στη θετική πλευρά της κλίμακας. Στο μεσαίο σημείο υπάρχει 

ποσοστό 14.9% και 5.2% στο αρνητικό μέρος της κλίμακας. Ενώ τρία 

ερωτηματολόγια βρέθηκαν δίχως απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση. Ο μέσος 

όρος των απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι 4.15.  

 

Σχήμα 12: Κατανομή απαντήσεων σχετικά με το χρόνο που αφιερώνει ο διευθυντής προκειμένου 

να επικοινωνήσει με τους γονείς 

Ερώτηση 20: Σε ποιο βαθμό, αφιερώνει ο διευθυντής σας χρόνο, προκειμένου να 

επικοινωνήσει με τους εκπαιδευτικούς; 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος που αφιερώνει ο διευθυντής 

προκειμένου να επικοινωνήσει με τους εκπαιδευτικούς είναι πολύς. Συγκεκριμένα, 

ποσοστό 89.6% κινείται στη θετική τάση της κλίμακας. Στη μέση βρίσκεται το 5.2% 

ενώ το υπόλοιπο 5.2% συγκεντρώνεται στην αρνητική τάση. Στα πιο πολλά 

ερωτηματολόγια δόθηκε η απάντηση 5. Ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 4.30, 

δηλαδή στης θετική τάση.  
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Σχήμα 13: Κατανομή απαντήσεων σχετικά με το χρόνο που αφιερώνει ο διευθυντής για να 

επικοινωνήσει με τους εκπαιδευτικούς 

Ερώτηση 21: Θεωρείτε ότι είναι σημαντικό οι διευθυντές  να έχουν μια στρατηγική 

και γνώσεις  για τη διαχείριση των σχέσεών τους με τους γονείς; 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος πιστεύει πως οι 

διευθυντές θα πρέπει να ακολουθούν μια στρατηγική και να έχουν γνώσεις σχετικά με 

τη διαχείριση των σχέσεων με τους γονείς. Την παραπάνω θέση που βρίσκεται στη 

θετική πλευρά της κλίμακας υποστηρίζει το 95.5%. Στην αρνητική πλευρά της 

κλίμακας και στις απαντήσεις 1 και 2 υπάρχει το ποσοστό 2.2%. Στη μεσαία τιμή 

συγκεντρώνεται επίσης ένα 2.2%. Όπως μπορούμε να δούμε και στο παρακάτω 

γράφημα, οι απαντήσεις προσανατολίζονται στη θετική πλευρά με πιο συνήθη 

απάντηση το 5, δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθούν οι διευθυντές 

μια στρατηγική για τη διαχείριση των σχέσεων με τους γονείς.  
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Σχήμα 14: Κατανομή απαντήσεων σχετικά με το εάν πρέπει οι διευθυντές  να έχουν μια 

στρατηγική και γνώσεις  για τη διαχείριση των σχέσεών τους με τους γονείς 

Ερώτηση 22: Πόσο σημαντικούς θεωρείτε τους παρακάτω παράγοντες παρακώλυσης 

της συνεργασίας μεταξύ γονέων και σχολείου; 

  Συνολικά παρατηρείται μια συγκέντρωση μεγάλων ποσοστών στη θετική 

πλευρά της κλίμακας που δείχνει ότι οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τις προτάσεις που 

δόθηκαν. Εξαίρεση αποτελεί η τελευταία πρόταση στην οποία εξέφρασαν τη 

διαφωνία τους δίνοντας ποσοστό 44.8% στην αρνητική τάση της κλίμακας. 

Θεωρήθηκε λοιπόν, πως η ανεπαρκής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των 

διευθυντών σε θέματα συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ γονέων και σχολείου δεν 

αποτελεί παράγοντα παρακώλυσης της συνεργασίας μεταξύ γονέων και σχολείου. 

 Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας κατανομής των ποσοστών επιλογής 

των παραγόντων παρακώλυσης της συνεργασίας μεταξύ γονέων και σχολείου σε 

κλίμακα των πέντε σημείων (1-Διαφωνώ απολύτως, 2-Διαφωνώ, 3-Ούτε συμφωνώ 

ούτε διαφωνώ,  4-Συμφωνώ,  5-Συμφωνώ απολύτως). Όπως και προηγουμένως τα 

στοιχεία θα παρουσιαστούν αθροιστικά στην αρνητική, στη μεσαία και στη θετική 

τάση της κλίμακας των πέντε σημείων. 

      

 Αρνητική τάση 

 

Μεσαία 

τάση  

Θετική τάση 
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Τιμές 1 και 2 Τιμή 3 Τιμές 4 και 5 

 

Το στυλ της σχολικής ηγεσίας 13.4% 25.4% 61.2% 

Η καλλιέργεια από το διευθυντή και η 

ύπαρξη κακού κλίματος επικοινωνίας 

5.2% 11.2% 83.5% 

Το άγχος ελέγχου που βιώνουν οι 

εκπαιδευτικοί από τους γονείς     

18.1% 25.6% 56.4% 

Ο μεγάλος φόρτος εργασίας των 

εκπαιδευτικών  

15.8% 30.1% 54.1% 

Η αρνητική άποψη των 

εκπαιδευτικών για τους γονείς 

33.6% 29.9% 36.5% 

Η αδιαφορία των γονέων    9.0% 28.4% 62.7% 

Ο δισταγμός των γονέων  17.1% 32.8% 49.9% 

Η έλλειψη χρόνου των γονέων 18.7% 27.6% 53.7% 

Η έλλειψη του υπόβαθρου ώστε οι 

γονείς να παρακολουθήσουν την 

πρόοδο και τα θέματα που σχετίζονται 

με τα παιδιά τους 

11.2% 31.3% 57.4% 

Η ανεπαρκής εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών και των διευθυντών σε 

θέματα συνεργασίας και επικοινωνίας 

μεταξύ γονέων και σχολείου  

44.8% 

 

26.1% 29.1% 

Πίνακας 15: Κατανομή απαντήσεων ως προς το πόσο σημαντικοί θεωρούνται παράγοντες 

παρακώλυσης της συνεργασίας μεταξύ γονέων και σχολείου 

Ερώτηση 23: Κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω πρακτικές επικοινωνίας 

σχολείου γονέων; 

  Το δείγμα κλήθηκε να δηλώσει το βαθμό που συμφωνεί ή διαφωνεί με τις 

πρακτικές επικοινωνίας που δίνονται έτσι όπως διαμορφώθηκαν από το θεωρητικό 

μέρος της εργασίας. Ο βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας στην κάθε πρόταση δίνεται 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 

 Η πρώτη πρακτική επικοινωνίας που δίνεται, οι προσκλήσεις για συναντήσεις 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι αυτή που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
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ποσοστό συμφωνίας το οποίο είναι 90.3%. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πως η 

συμφωνία πάνω σε αυτή την πρακτική είναι σχεδόν ομόφωνη. 

 Επίσης, υπάρχει σχετικά έντονη συμφωνία και με την πρακτική που προτείνει 

την ανταλλαγή σημειωμάτων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Βλέπουμε πως 

στη θετική τάση της κλίμακας υπάρχει το 61.9% και στη μεσαία το 29.9%. Ο μέσος 

όρος των απαντήσεων βρίσκεται κάπου μεταξύ του 3 και του 4 και συγκεκριμένα 

είναι το 3.71. Πιο συχνά απαντήθηκε η τιμή 4 η οποία δηλώνει συμφωνία. 

 Τα ποσοστά στον πίνακα ανακοινώσεων αποκλειστικά για τους γονείς είχαν 

κατανομή: 22.4% στην αρνητική τάση, 31.3% στη μεσαία και 46.2% στη θετική. 

Κοντά στους μισούς ερωτώμενους δηλαδή, συμφωνούν με αυτήν την πρακτική. 

 Συμφωνία υπάρχει επίσης και με την ύπαρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

ειδικά για τους γονείς αφού το 65.7% συμφωνεί με τη συγκεκριμένη πρακτική. Το 

23.1% ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί και το υπόλοιπο 11.2% διαφωνεί. Η μέση τιμή 

όπως είναι αναμενόμενο βρίσκεται πάνω από τη μεσαία τιμή της κλίμακας και είναι 

3.76. 

 Πολύ πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (81.3%) συμφωνεί με την 

οργανωμένη συμμετοχή των γονέων και των μαθητών σε συλλογικές δράσεις. Μικρό 

είναι το ποσοστό (5.2%) εκείνων που διαφωνεί, ενώ ουδέτερη στάση κρατά το 

13.4%. Πιο συχνά δόθηκε η απάντηση 4 που δηλώνει συμφωνία και ο μέσος όρος 

των απαντήσεων βρίσκεται επίσης κοντά στο συμφωνώ. 

 Διαφορετική κατανομή έχουν τα ποσοστά στην πρόταση σχετικά με τις 

επισκέψεις των γονέων στην τάξη. Περισσότεροι είναι εκείνοι που διαφωνούν με τη 

συγκεκριμένη πρακτική, το 44.0% αυτών που απάντησαν. Το 22.4% βρίσκεται στη 

μεσαία τάση έχοντας δώσει ουδέτερη απάντηση και το 33.6% συμφωνεί. Μπορεί πιο 

πολλοί εκπαιδευτικοί να έδωσαν το 4 ως απάντηση, αθροιστικά όμως μεγαλύτερα 

ποσοστά συγκεντρώθηκαν στην αρνητική κλίμακα και με μέσο όρο των απαντήσεων 

κάτω από τη μεσαία τιμή 3. 

 Συμφωνία υπάρχει και με τις δύο τελευταίες πρακτικές επικοινωνίας που είναι 

η τηλεφωνική επικοινωνία και η ευκαιριακή συνεργασία με τους γονείς για την 

αντιμετώπιση τρεχόντων πρακτικών προβλημάτων με ποσοστά στη θετική πλευρά 

της κλίμακας 61.9% και 76.9% αντίστοιχα. Και στις δύο προτάσεις πιο συχνά 
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εντοπίστηκε συμφωνία, τιμή 4, και ο μέσος όρος των απαντήσεων βρίσκεται μεταξύ 3 

και 4, στη θετική τάση της κλίμακας των απαντήσεων. 

      

 Αρνητική 

τάση 

Τιμές 1 και 2 

Μεσαία 

τάση  

Τιμή 3 

Θετική τάση 

 

Τιμές 4 και 5 

 

Προσκλήσεις για συναντήσεις κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους. 

0.0% 3.7% 90.3% 

Ανταλλαγή ενημερωτικών 

σημειωμάτων. 

8.2% 29.9% 61.9% 

Πίνακας ανακοινώσεων αποκλειστικά 

για τους γονείς. 

22.4% 31.3% 46.2% 

Εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για 

γονείς. 

11.2% 23.1% 65.7% 

Οργανωμένη συμμετοχή των γονέων 

και των μαθητών σε συλλογικές 

δράσεις. 

5.2% 13.4% 81.3% 

Επισκέψεις των γονέων στην τάξη. 44.0% 22.4% 33.6% 

Τηλεφωνική επικοινωνία. 14.9% 23.1% 61.9% 

Ευκαιριακή συνεργασία με τους γονείς 

για την αντιμετώπιση τρεχόντων 

πρακτικών προβλημάτων 

12.7% 10.4% 76.9% 

 

Πίνακας 16: Κατανομή απαντήσεων ως προς το βαθμό συμφωνίας με πρακτικές επικοινωνίας 

σχολείου γονέων 

2.2.5 5
ος

 άξονας: Αυθεντική ηγεσία και η επιρροή της στο σχολικό σύστημα 

Ερώτηση 24: Κατά την άποψή σας, σε ποιο βαθμό τα παρακάτω συμβαίνουν στο 

σχολείο σας; 

 Στο σημείο αυτό του ερωτηματολογίου διερευνάται η αυθεντικότητα του 

διευθυντή του σχολείου μέσα από την αξιολόγηση κάποιων προτάσεων που 

προέρχονται από το ερωτηματολόγιο αυθεντικότητας. Γίνεται μια προσπάθεια 
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εντοπισμού συμπεριφορών του διευθυντή οι οποίες θα μας οδηγήσουν στο 

συμπέρασμα ότι δρα με αυθεντικότητα. Καθώς οι προτάσεις που αφορούν την 

αυθεντικότητα του διευθυντή είναι αρκετές κρίνεται σκόπιμο στον πίνακα που 

παρουσιάζονται τα ποσοστά να παρουσιαστούν επίσης ο μέσος όρος και η 

επικρατούσα τιμή κάθε πρότασης, προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η ροπή των 

απαντήσεων. 

 Αρχικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο διευθυντής φαίνεται ότι σπανίως 

είναι  μπερδεμένος με τα συναισθήματά του και σπανίως προσποιείται ότι 

ενδιαφέρεται πολύ για κάτι ενώ στην πραγματικότητα να μη συμβαίνει αυτό, καθώς, 

οι περισσότεροι σε ποσοστό 78.4% και 73.9% αντίστοιχα, δήλωσαν ότι διαφωνούν με 

την παραπάνω πρόταση. Το 14.2% και στις δύο περιπτώσεις αντιστοιχεί στη μεσαία 

τιμή. 

 Σε μεγάλο ποσοστό, 81.9% οι ερωτηθέντες εκτιμούν πως ο διευθυντής τους 

γνωρίζει ποιος πραγματικά είναι με μέσο όρο των απαντήσεων 4.03. Λίγοι είναι 

εκείνοι, 8.9% που διαφωνούν. 

 Πάνω από τους μισούς πιστεύουν πως οι διευθυντές  θέλουν οι συνάδελφοί 

τους να γνωρίζουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους. Το 31.3% ούτε συμφωνεί και 

το υπόλοιπο 12.7% διαφωνεί. Οι περισσότεροι όμως συμφωνούν με αυτήν την 

πρόταση με τους περισσότερους να έχουν δώσει το 4 ως απάντηση και ο μέσος όρος 

να είναι το 3.64. 

 Στο αν ο διευθυντής της σχολικής μονάδας νιώθει άβολα όταν κάποιος 

παρατηρεί αντικειμενικά τα όρια και τις ελλείψεις του το 46.3% δήλωσε πως 

διαφωνεί και το 22.4% πως συμφωνεί. Ουδέτερη στάση κράτησε το 31.3%. Ο μέσος 

όρος των απαντήσεων βρίσκεται στην αρνητική τάση της κλίμακας και είναι 2.66. 

Παρόμοια κινήθηκαν και οι απαντήσεις σχετικά με το αν ο διευθυντής έχει 

χρησιμοποιήσει αρκετές φορές τη σιωπή του, ή το κούνημα του κεφαλιού του, για να 

συμφωνήσει με μια δήλωση ή θέση ακόμα κι αν διαφωνούσε. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό βρίσκεται στην αρνητική πλευρά της κλίμακας όπως και ο μέσος όρος των 

απαντήσεων. 
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 Σχετικά με το αν ο διευθυντής είναι πρόθυμος να αλλάξει τον εαυτό του για 

τους άλλους αρκεί η ανταμοιβή να είναι εξαιρετικά ικανοποιητική το μεγαλύτερο 

ποσοστό βρίσκεται στην αρνητική κλίμακα με το 52.3% των ερωτώμενων 

εκπαιδευτικών να διαφωνεί. Το 31.3% ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί και το 15.7% 

συμφωνεί με την παραπάνω πρόταση. Αν και πιο συχνά απαντήθηκε η μεσαία τιμή, 

το συνολικό ποσοστό αυτών που διαφωνούν και βρίσκονται στην αρνητική πλευρά 

της κλίμακας είναι μεγαλύτερο. 

 Οι περισσότεροι δάσκαλοι που ερωτήθηκαν, 70.9%, συμφωνούν με το ότι ο 

διευθυντής του σχολείου τους δίνει σημασία στο να εκφράζει στους συναδέλφους του 

το πόσο πραγματικά νοιάζεται για αυτούς. Ο μέσος όρος των απαντήσεων βρίσκεται 

στη θετική πλευρά της κλίμακας και είναι  3.83 και η πιο συχνή απάντηση είναι το 4. 

 Στην αρνητική πλευρά της κλίμακας συσσωρεύεται το μεγαλύτερο ποσοστό 

εκείνων που πιστεύουν πως ο διευθυντής τους δυσκολεύεται να αποδειχτεί τα 

προσωπικά του λάθη, διαφωνούν δηλαδή με αυτή την άποψη και υποστηρίζουν το 

αντίθετο. Στη μέση της κλίμακας είναι το 20.1% το οποίο ούτε συμφωνεί, ούτε 

διαφωνεί. Όπως είναι αναμενόμενο ο μέσος όρος των απαντήσεων εντοπίζεται στην 

αρνητική πλευρά της κλίμακας και είναι 2.13. 

 Στις επόμενες τρεις προτάσεις παρατηρείται παρόμοια κατανομή των 

ποσοστών ανάλογα με τις απαντήσεις. Μεγαλύτερα ποσοστά συσσωρεύονται στη 

θετική πλευρά της κλίμακας η οποία δηλώνει συμφωνία. Βλέπουμε λοιπόν, πως οι 

ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως είναι σημαντικό για το διευθυντή τους να 

κατανοεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες των συναδέλφων του, θέλει οι κοντινοί του 

άνθρωποι να γνωρίζουν τον πραγματικό του εαυτό και όχι την κοινωνική εικόνα και 

προσπαθεί να λειτουργεί με τρόπο που είναι συνεπής με τις προσωπικές του αξίες, 

ακόμα κι αν οι άλλοι επικρίνουν ή απορρίπτουν κάτι τέτοιο. Ο μέσος όρος σε κάθε 

μία από τις παραπάνω προτάσεις είναι στη θετική πλευρά της κλίμακας και κοντά στο 

4. 

 Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις, σε περίπτωση διφωνίας του διευθυντή με 

ένα συνάδελφο, του είναι δύσκολο να αγνοήσει το θέμα και προτιμά ενίοτε να 

συγκρουστεί αφού περισσότερες απαντήσεις υπάρχουν στην αρνητική πλευρά της 
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κλίμακας. Τα ποσοστά που βρίσκονται στη μέση και στη θετική πλευρά της κλίμακας 

είναι κοντινά, 29.1% και 28.3% αντίστοιχα.  

 Έντονη συμφωνία παρατηρήθηκε στο αν η συμπεριφορά του διευθυντή 

αντανακλά τις αξίες του αφού το 79.1% συμφωνεί με αυτό. Το 12.7% διατηρεί 

ουδέτερη στάση. Ο μέσος όρος των απαντήσεων όπως είναι αναμενόμενο είναι στη 

θετική πλευρά της κλίμακας και είναι 3.99 με επικρατούσα τιμή 4. 

 Κάπως διαφορετικά κινήθηκαν οι απαντήσεις στο εάν η συμπεριφορά του 

διευθυντή εκφράζει συνήθως τις προσωπικές του ανάγκες και επιθυμίες. Έτσι το 

44.8% που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό διαφωνεί. Στη μέση της κλίμακας και 

στη θετική πλευρά της βρίσκονται ακριβώς ίσα ποσοστά, 27.6% έκαστος. Η 

επικρατούσα τιμή των απαντήσεων είναι το 2 και ο μέσος όρος 2.78. 

 Ιδιαίτερα κατανεμήθηκαν τα ποσοστά στην πρόταση «Σπάνια, αν όχι ποτέ, 

δείχνει στους άλλους ένα ψεύτικο πρόσωπο» αφού στη μέση της κλίμακας υπάρχει 

ένα 11.2% και με τα υπόλοιπα ποσοστά να μοιράζονται στην αρνητική πλευρά της 

κλίμακας που δηλώνει διαφωνία και στη θετική που δηλώνει συμφωνία, και είναι 

42.6% και 46.3% αντίστοιχα, ποσοστά τα οποία είναι σχετικά κοντά μεταξύ τους. 

Φυσικά ο μέσος όρος των απαντήσεων βρίσκεται στη μέση. 

 Στο αν ξοδεύει πολύ ενέργεια επιδιώκοντας στόχους οι οποίοι είναι πολύ 

σημαντικοί για τους άλλους, ακόμη κι αν ο ίδιος τους θεωρεί ασήμαντους, λιγότεροι 

ήταν εκείνοι που διαφώνησαν. Το 38.8% έδειξε να συμφωνεί με την παραπάνω 

πρόταση και το ίδιο ακριβώς ποσοστό απάντησε πως ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί. 

 Συγκέντρωση στη μεσαία τάση εντοπίστηκε σχετικά με την αμφισβήτηση από 

πλευράς του διευθυντή της εγκυρότητας των φιλοφρονήσεων που λαμβάνει αφού 

πάνω από τους μισούς 55.2%, δήλωσαν πως ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν. 

Διαφωνία δήλωσε το 32.8% και συμφωνία μόλις το 11.9%. Ο μέσος όρος ανάλογα με 

τις απαντήσεις είναι 2.69 και η επικρατούσα τιμή 3. 

 Τέλος, με το ότι η διαφάνεια και η ειλικρίνειά σε στενές σχέσεις είναι 

εξαιρετικά σημαντικές για αυτόν και το ότι είναι πρόθυμος να υπομείνει τις αρνητικές 

συνέπειες εκφράζοντας τις αληθινές του πεποιθήσεις για τα πράγματα, συμφωνεί το 
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μεγαλύτερο μέρος του δείγματος με 74.6%  και 65.7% στη θετική πλευρά κάθε 

πρότασης αντίστοιχα. Πολύ μικρότερα ήταν τα ποσοστά διαφωνίας στην αρνητική 

πλευρά της κλίμακας, 8.9% και 11.2% αντίστοιχα. 

        

 Αρνητικ

ή τάση 

Τιμές 1 

και 2 

Μεσαία 

τάση  

Τιμή 3 

Θετική 

τάση 

 

Τιμές 4 

και 5 

Μέσος 

όρος 

(mean) 

Επικρ. 

τιμή 

(mode) 

 

 

 

Ο διευθυντής σας είναι συχνά 

μπερδεμένος σχετικά με τα 

αισθήματά του. 

78.4% 14.2% 7.5% 1.90 1 

Συχνά προσποιείται ότι 

ενδιαφέρεται πολύ για κάτι, πράγμα 

που στην πραγματικότητα δεν 

συμβαίνει. 

73.9% 14.2% 11.9% 2.02 1 

Γνωρίζει ποιος πραγματικά είναι. 8.9% 9.0% 81.9% 4.03 4 

Θέλει οι συνάδελφοί του να 

κατανοούν τις δυνάμεις και τις 

αδυναμίες του. 

12.7% 31.3% 56.0% 3.64 4 

Νιώθει άβολα όταν κάποιος 

παρατηρεί αντικειμενικά τα όρια 

και τις ελλείψεις του. 

46.3% 31.3% 22.4% 2.66 3 

Έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές 

τη σιωπή του, ή το κούνημα του 

κεφαλιού του, για να συμφωνήσει με 

μια δήλωση ή θέση ακόμα κι αν 

διαφωνούσε. 

41.8% 29.9% 28.3% 2.72 3 

Είναι πρόθυμος να αλλάξει τον 

εαυτό του για τους άλλους αρκεί η 

ανταμοιβή να είναι εξαιρετικά 

ικανοποιητική. 

52.3% 31.3% 15.7% 2.47 3 
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Του είναι εύκολο να προσποιείται. 68.4% 17.2% 14.2% 2.11 1 

Δίνει σημασία στο να εκφράζει 

στους συναδέλφους του το πόσο 

πραγματικά νοιάζεται γι’ αυτούς. 

7.4% 21.6% 70.9% 3.83 4 

Δυσκολεύεται να αποδεχτεί τα 

προσωπικά του λάθη. 

69.4% 20.1% 10.5% 2.13 2 

Είναι σημαντικό για αυτόν να 

κατανοεί τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες των συναδέλφων του. 

7.5% 16.4% 76.1% 3.96 4 

Θέλει οι κοντινοί του άνθρωποι να 

γνωρίζουν τον πραγματικό του 

εαυτό και όχι την κοινωνική εικόνα. 

12.8% 18.0% 69.2% 3.72 4 

Προσπαθεί να λειτουργεί με τρόπο 

που είναι συνεπής με τις 

προσωπικές του αξίες, ακόμα κι αν 

οι άλλοι επικρίνουν ή απορρίπτουν 

κάτι τέτοιο. 

12.7% 14.9% 72.4% 3.83 4 

Εάν διαφωνεί με έναν συνάδελφο, 

προτιμά να αγνοήσει το θέμα παρά 

να συγκρουστεί. 

42.5% 29.1% 28.3% 2.78 2 

Η συμπεριφορά του αντανακλά τις 

αξίες του 

8.2% 12.7% 79.1% 3.99 4 

Η συμπεριφορά του εκφράζει 

συνήθως τις προσωπικές του 

ανάγκες και επιθυμίες. 

44.8% 27.6% 27.6% 2.78 2 

Σπάνια, αν όχι ποτέ, δείχνει στους 

άλλους ένα ψεύτικο πρόσωπο. 

42.6% 11.2% 46.3% 3.06 4 

Ξοδεύει πολύ ενέργεια επιδιώκοντας 

στόχους οι οποίοι είναι πολύ 

σημαντικοί για τους άλλους, ακόμη 

κι αν ο ίδιος τους θεωρεί 

ασήμαντους 

22.4% 38.8% 38.8% 3.21 3 

Συχνά αμφισβητεί την εγκυρότητα 

των φιλοφρονήσεων που λαμβάνει. 

32.8% 55.2% 11.9% 2.69 3 
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Πίνακας 17: Κατανομή απαντήσεων ως προς τις πράξεις αυθεντικότητας του διευθυντή 

Ερώτηση 25: Σε ποιο βαθμό, εκτιμάτε ότι ο  διευθυντής σας είναι: 

 Οι επιλογές που δίνονται σε αυτή την ερώτηση είναι απόρροια της μελέτης 

της θεωρίας της αυθεντικής ηγεσίας και των χαρακτηριστικών του αυθεντικού ηγέτη. 

Έτσι οι συμμετέχοντες της έρευνας αξιολογούν σε κλίμακα των πέντε σημείων κατά 

πόσο ο διευθυντής τους κατέχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 Με μια πρώτη ματιά βλέπουμε πως τα μεγαλύτερα ποσοστά υπάρχουν στη 

θετική πλευρά της κλίμακας η οποία δηλώνει συμφωνία. Εντοπίζονται δηλαδή, σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του αυθεντικού ηγέτη στους διευθυντές  

των σχολείων όπου εργάζονται οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί. Όλα τα ποσοστά 

συμφωνίας είναι άνω του 75% με εξαίρεση το χαρακτηριστικό της ειλικρίνειας που 

συγκεντρώνει ποσοστό 73.1%, ελάχιστα χαμηλότερο μεν αλλά εξίσου αξιόλογο. 

  

 

    

 Αρνητική 

τάση 

Τιμές 1 και 2 

Μεσαία 

τάση  

Τιμή 3 

Θετική τάση 

 

Τιμές 4 και 5 

 

Αισιόδοξος 9.7% 14.2% 76.1% 

Ανοικτός στην επικοινωνία 6.7% 9.7% 83.6% 

Πιστός στις αξίες και πεποιθήσεις  8.2% 11.9% 79.8% 

Ειλικρινής 12.0% 14.9% 73.1% 

Δίκαιος 11.9% 10.4% 77.6% 

Αρωγός στη δημιουργία καλών σχέσεων 7.5% 10.4% 82.1% 

Η διαφάνεια και η ειλικρίνειά σε 

στενές σχέσεις είναι εξαιρετικά 

σημαντικές για αυτόν. 

8.9% 16.4% 74.6% 3.87 4 

Είναι πρόθυμος να υπομείνει τις 

αρνητικές συνέπειες εκφράζοντας 

τις αληθινές του πεποιθήσεις για τα 

πράγματα. 

11.2% 23.1% 65.7% 3.64 4 
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Γνήσιος εκφραστής των απόψεών του 11.2% 11.2% 77.7% 

Αποτελεσματικός στο χειρισμό ζητημάτων 

αναφορικά με τους γονείς 

8.3% 8.3% 83.4% 

Πίνακας 18: Κατανομή των απάντησαν ως προς τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά του 

αυθεντικού ηγέτη που εμφανίζει ο διευθυντής 

Ερώτηση 26: Κατά την άποψή σας, σε τι πιστεύετε ότι βοηθούν τα παραπάνω 

στοιχεία της προσωπικότητας και του στυλ ηγεσίας του διευθυντή; Ιεραρχήστε τις 

απαντήσεις σας, δίνοντας 1 στην πιο σημαντική 

 Ο υπολογισμός των απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση έγινε με τρόπο 

αντίστοιχο της ερώτησης 18. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε πως τα 

χαρακτηριστικά του αυθεντικού ηγέτη βοηθούν, με ιεραρχική σειρά, στη δημιουργία 

ουσιαστικών και γνήσιων σχέσεων στο σχολείο, στη δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, στην ευημερία στο 

σχολείο, στην αποτελεσματική επικοινωνία, στη θετική στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στη δουλεία, και τέλος, στο άνοιγμα του σχολείου στο ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον. 

Ερώτηση 27: Κατά πόσο συμφωνείτε με τα παρακάτω; 

 Σε κλίμακα των πέντε σημείων, 1-Διαφωνώ απολύτως, 2-Διαφωνώ, 3-Ούτε 

συμφωνώ ούτε διαφωνώ,  4-Συμφωνώ,  5-Συμφωνώ απολύτως, βαθμολογήθηκαν 

κάποιες προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν ομαλά συμπεράσματα της μελέτης 

της θεωρίας περί ηγεσίας και αυθεντικότητα της ηγεσίας σε συνδυασμό με τα 

ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί.  

 Κάθε μία από αυτές τις προτάσεις συγκέντρωσε πολύ υψηλά ποσοστά στη 

θετική πλευρά της κλίμακας. Δηλαδή οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφώνησαν με 

αυτά. Έτσι, το 86.6% συμφωνεί με το ότι το στυλ ηγεσίας  επηρεάζει την 

αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Αντίστοιχα, το 91.8% 

συμφωνεί με το ότι  η ικανότητα του διευθυντή να δημιουργεί γνήσιες και αυθεντικές 

σχέσεις επηρεάζει το γενικότερο κλίμα στο σχολείο και τέλος, το 85.9% με το ότι η 

ικανότητα του διευθυντή να δημιουργεί γνήσιες και αυθεντικές σχέσεις επηρεάζει την 

επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς. 
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 Αρνητική 

τάση 

Τιμές 1 και 2 

Μεσαία 

τάση  

Τιμή 3 

Θετική τάση 

 

Τιμές 4 και 5 

 

Το στυλ ηγεσίας  επηρεάζει την 

αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία 

του σχολείου 

7.4% 6.0% 86.6% 

Η ικανότητα του διευθυντή να δημιουργεί 

γνήσιες και αυθεντικές σχέσεις επηρεάζει 

το γενικότερο κλίμα στο σχολείο 

0.0% 8.2% 91.8% 

Η ικανότητα του διευθυντή να δημιουργεί 

γνήσιες και αυθεντικές σχέσεις επηρεάζει 

την επικοινωνία του σχολείου με τους 

γονείς 

2.2% 11.9% 85.9% 

Πίνακας 19: Κατανομή των απαντήσεων ως προς το βαθμό συμφωνίας με τις προτάσεις 

2.3 Παρουσίαση-Ανάλυση αποτελεσμάτων σε σχέση με τα δημογραφικά 

στοιχεία. 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστούν τα στοιχεία της ανάλυσης συσχετίσεων 

αναφορικά με τις απαντήσεις των ερωτώμενων σε σχέση με τα ατομικά 

χαρακτηριστικά τους (δημογραφικά στοιχεία). Δηλαδή, πραγματοποιήθηκε έλεγχος 

στη σχέση μεταξύ αυτών των στοιχείων και των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 

Για το σκοπό αυτό, κρίθηκε κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ο μη παραμετρικός 

έλεγχος x
2
 προκειμένου να εξεταστεί εάν υπάρχει συσχέτιση των δημογραφικών 

στοιχείων και των απαντήσεων. 

 Πραγματοποιήθηκε λοιπόν, έλεγχος μεταξύ όλων των δημογραφικών 

στοιχείων και απαντήσεων των ερωτήσεων, κρίνεται όμως απαραίτητο να 

παρουσιαστούν αναλυτικά και σχηματικά μόνο τα αποτελέσματα εκείνων που 

παρουσιάζουν σημαντική εξάρτηση και μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τα 

ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί και θα βοηθήσουν στην περεταίρω συζήτηση 

και εξαγωγή συμπερασμάτων 
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 Αξίζει να σημειωθεί, πως όταν σε κάποια συσχέτιση το αποτέλεσμα δηλώνει 

εξάρτηση, αυτό δε σημαίνει αυτόματα και αιτιότητα μεταξύ των μεταβλητών. 

Βέβαια, δεν αποκλείεται εκ των προτέρων κάτι τέτοιο, δε μπορεί όμως να 

υποστηριχθεί μόνο με μια απλή ανάλυση συσχέτισης (Κατσής κ.α., 2010).. 

 Η πρώτη στατιστικά σημαντική εξάρτηση εντοπίζεται στην ερώτηση 12 που 

αφορά την επιθυμία των γονέων στη σχολική διαδικασία. Η ερώτηση αυτή βρίσκεται 

στο δεύτερο άξονα του ερωτηματολογίου ο οποίος μελετά τη συμμετοχή των γονέων 

στη σχολική διαδικασία. Από την πραγματοποίηση του ελέγχου x
2
 προέκυψε ότι η 

τιμή του ισούται με 7.236, το df με 1 και το p=0,007<0,05. Υπάρχει δηλαδή, 

στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ του φύλου των ερωτώμενων και την 

επιθυμία συμμετοχής των γονέων στη σχολική διαδικασία με τους. Από το σύνολο 

των αντρών εκπαιδευτικών  το 86.3% επιθυμεί τη συμμετοχή των γονέων στη 

σχολική διαδικασία ενώ το υπόλοιπο 13.7% όχι. Αντίστοιχα, από το σύνολο των 

γυναικών το 65.1% απάντησε ναι στη συμμετοχή των γονέων ενώ όχι απάντησε το 

34.9%. Είναι δηλαδή πιο πιθανό μια γυναίκα εκπαιδευτικός να μην επιθυμεί τη 

συμμετοχή των γονέων στη σχολική διαδικασία. 

 

Σχήμα 15: Κατανομή των απαντήσεων στη συσχέτιση μεταξύ του φύλου των ερωτώμενων με την 

επιθυμία τους για τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική διαδικασίας 

 Επίσης, μια ακόμα εξάρτηση που εμφανίστηκε σε αυτή την ερώτηση είναι με 

το φύλο του διευθυντή του ερωτώμενου. Από τα αποτελέσματα του ελέγχου x
2
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φαίνεται λοιπόν, πως το φύλο του διευθυντή επηρεάζει την επιθυμία του ερωτώμενου 

για τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική διαδικασία (x
2
=6.192, df=1, 

p=0.013<0.05). Έτσι από αυτούς που έχουν άντρα διευθυντή το 69.0% απάντησε πως 

επιθυμεί τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική διαδικασία ενώ το 31.0% όχι. 

Αντίστοιχα από αυτούς που έχουν διευθύντρια γυναίκα το 95.2% απάντησε θετικά 

στην ερώτηση ενώ το υπόλοιπο 4.8% όχι. 

 

Σχήμα 16: Κατανομή των απαντήσεων στη συσχέτιση μεταξύ του φύλου του διευθυντή των 

ερωτώμενων με την επιθυμία τους για συμμετοχή των γονέων στη σχολική διαδικασία 

 Η εξάρτηση δεν απουσιάζει και στην ερώτηση 17 του τρίτου άξονα όπου η 

θέληση για περισσότερη επικοινωνία με τους συναδέλφους σχετίζεται με το μέγεθος 

του σχολείου του ερωτώμενου (x
2
=13.300, df=3, p=0.004<0.05). Από τα 

αποτελέσματα βλέπουμε πως από το σύνολο αυτών που εργάζονται σε μονοθέσιο 

σχολείο οι μισοί επιθυμούν τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική διαδικασία ενώ 

άλλοι μισοί όχι. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε όσους εργάζονται σε εξαθέσιο 

σχολείο, αν και αυτοί είναι περισσότεροι από τους πρώτους. Από το σύνολο αυτών 

που εργάζονται σε ολιγοθέσιο σχολείο του 61.9% επιθυμεί τη συμμετοχή τους και 

από το σύνολο αυτών που βρίσκονται σε πολυθέσια σχολεία το 82.1%. Όπως 

βλέπουμε και στο γράφημα, είναι πιο πιθανό κάποιος που εργάζεται σε πολυθέσιο 

σχολείο να έχει απαντήσει θετικά σε αυτή την ερώτηση και να επιθυμεί να 

επικοινωνεί περισσότερο με τους συναδέλφους του.  
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Σχήμα 17: Κατανομή των απαντήσεων στη συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους του σχολείου των 

ερωτώμενων και της επιθυμίας αφιέρωσης περισσότερου χρόνου στην επικοινωνία με τους 

συναδέλφους 

 Στην ίδια ερώτηση σημειώθηκε εξάρτηση με την επιθυμία των ερωτώμενων 

για περισσότερη επικοινωνία με τους συναδέλφους και το φύλο του διευθυντή τους. 

Από την πραγματοποίηση του ελέγχου x
2
 προέκυψε ότι η τιμή του ισούται με 4.705, 

το df με 1 και το p με 0.03<0.05. Στον πίνακα που εξήχθη βλέπουμε πως από το 

σύνολο αυτών που έχουν άντρα διευθυντή το 71.7% απάντησε καταφατικά στην 

ερώτηση ενώ το 28.3% αρνητικά. Αντίστοιχα, από το σύνολο των εκπαιδευτικών που 

εργάζονται σε σχολείο που διευθύνει γυναίκα, το 47.6% θα ήθελε να επικοινωνεί 

περισσότερο με τους συναδέλφους, ενώ το 52.4% όχι. Είναι δηλαδή πιο πιθανό ένας 

εκπαιδευτικός ο οποίος έχει γυναίκα διευθύντρια να μη θέλει να επικοινωνεί 

περισσότερο με τους συναδέλφους του.  
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Σχήμα 18: Κατανομή των απαντήσεων στη συσχέτιση μεταξύ του φύλου του διευθυντή των 

ερωτώμενων και της επιθυμίας τους για αφιέρωση περισσότερου χρόνου στην επικοινωνία με 

τους συναδέλφους 

 Στην ερώτηση 22 του τέταρτου άξονα η οποία μελετά τη σημασία των 

παραγόντων παρακώλυσης της συνεργασίας μεταξύ γονέων και σχολείου, 

εντοπίστηκαν οι περισσότερες εξαρτήσεις. Εντοπίστηκε σχέση κυρίως με το φύλο 

των ερωτώμενων αλλά και με την ηλικία τους σε κάποια περίπτωση. Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

 Αναφορικά με το κατά πόσο το στυλ της σχολικής ηγεσίας λειτουργεί ως 

παράγοντας παρακώλησης σε σχέση με το φύλο του ερωτώμενου, παρατηρήθηκε 

σημαντική εξάρτηση (x
2
=16.863, df=4, p=0.002<0.05). Όπως φαίνεται στο παρακάτω 

γράφημα, οι γυναίκες συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με το ότι το στυλ ηγεσία δρα 

ως παράγοντας παρακώλυσης της συνεργασίας γονέων και σχολείου.  
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Σχήμα 19: Κατανομή των απαντήσεων στη συσχέτιση μεταξύ του φύλου των ερωτώμενων και 

του στυλ ηγεσίας ως παράγοντα παρακώλησης της συνεργασίας σχολείου γονέων 

 Η επόμενη εξάρτηση που παρατηρήθηκε αφορά το άγχος ελέγχου που 

βιώνουν οι εκπαιδευτικοί από τους γονείς σε σχέση με το φύλο του ερωτώμενου. Από 

τον έλεγχο που έγινε προέκυψε ότι η τιμή του x
2
 ισούται με 10.597 με 4 βαθμούς 

ελευθερίας και το αντίστοιχο Sig. του ελέγχου ισούται με 0.031, οπότε μπορούμε να 

συμπεράνουμε την ύπαρξη σημαντικής εξάρτησης των απαντήσεων σχέση με το 

φύλο των ερωτώμενων με τις γυναίκες να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να 

θεωρούν ως σημαντικό παράγοντα παρακώλησης συνεργασίας σχολείου οικογένειας, 

το άγχος ελέγχουν που βιώνουν από τους γονείς.  
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Σχήμα 20: : Κατανομή των απαντήσεων στη συσχέτιση μεταξύ του φύλου των ερωτώμενων και 

του άγχους ελέγχου από τους γονείς ως παράγοντα παρακώλησης της συνεργασίας σχολείου 

γονέων 

 Στατιστικά σημαντική εξάρτηση που παρατηρήθηκε στην ερώτηση 22 αφορά 

την αρνητική άποψη των εκπαιδευτικών για τους γονείς σε σχέση με του φύλο τους. 

Μετά τον έλεγχο x
2
 βρέθηκε πως η τιμή του ισούται με 18.612, to df με 4 και το p με 

0.001 που είναι μικρότερο από το 0,05. Επομένως υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των 

μεταβλητών. Από το σύνολο των αντρών εκπαιδευτικών το 49.1% διαφωνεί με την 

αρνητική άποψη των εκπαιδευτικών για τους γονείς ως παράγοντα συνεργασίας 

σχολείου οικογένειας, 27.5% βρίσκεται στη μέση, ενώ το 23.5% συμφωνεί. Για τις 

γυναίκες εκπαιδευτικούς από το σύνολο τους το 33.2% διαφωνεί, το 31.3% βρίσκεται 

στη μέση και το 44.6% συμφωνεί.  Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα, οι 

άντρες εκπαιδευτικοί τείνουν να μη θεωρούν σημαντικό παράγοντα παρακώλησης 

συνεργασίας την αρνητική άποψη, σε σχέση με τις γυναίκες που σε μεγαλύτερο 

βαθμό υποστηρίζουν το αντίθετο.  

 

 

Σχήμα 21: : Κατανομή των απαντήσεων στη συσχέτιση μεταξύ του φύλου των ερωτώμενων και 

της αρνητικής άποψης των εκπαιδευτικών για τους γονείς ως παράγοντα παρακώλυσης της 

συνεργασίας σχολείου γονέων  
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 Από τους παράγοντες παρακώλυσης της ερώτησης 22 σημαντική στατιστική 

εξάρτηση εμφάνισε και η άποψη πως η ανεπαρκής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

και των διευθυντών σε θέματα συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ γονέων και 

σχολείου. Από τον έλεγχο x
2
 που πραγματοποιήθηκε παρατηρήθηκε σημαντική 

εξάρτηση σε σχέση με το φύλο των ερωτώμενων (x
2
=10.467, df=4, p=0.033<0.05) με 

τις γυναίκες συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με την παραπάνω πρόταση σε σχέση 

με τους άντρες συναδέλφους τους αφού από το σύνολο των γυναικών εκπαιδευτικών 

που ερωτήθηκαν 31.3% συμφωνεί, ενώ από το σύνολο των αντρών συμφωνεί το 

25.5%. 

 

Σχήμα 22: : Κατανομή των απαντήσεων στη συσχέτιση μεταξύ του φύλου των ερωτώμενων και 

την έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και διευθυντών σε θέματα επικοινωνίας ως 

παράγοντα παρακώλυσης συνεργασίας σχολείου γονέων 

 Η τελευταία εξάρτηση για αυτήν την ερώτηση είναι μεταξύ της ηλικίας των 

ερωτώμενων και της ανεπαρκής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και των διευθυντών 

σε θέματα συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ γονέων και σχολείου. Από την 

πραγματοποίηση του ελέγχου x
2
 προέκυψε ότι η τιμή του ισούται με 32.454 το df με 

12 και το p με 0.001<0.05. Από τα στοιχεία που προκύπτουν βλέπουμε πως από το 

σύνολο των εκπαιδευτικών που έχουν ηλικία έως 30 ετών το 14.3% διαφωνεί, το 

39,3% κρατά ουδέτερη στάση και το 46.5% που είναι και οι περισσότεροι συμφωνεί. 

Από το σύνολο των εκπαιδευτικών που έχουν ηλικία από 31 έως 40, το 40.3% 

διαφωνεί, το 11.1% βρίσκεται στη μέση και το 48.1% συμφωνεί. Από το σύνολο των 
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εκπαιδευτικών που ανήκουν στις ηλικίες 41 έως 50 και 51 έως 60, τα ποσοστά 

διαφωνίας είναι μεγαλύτερα 55.3% και 56.7% αντίστοιχα. Έτσι παρατηρούμε, πως οι 

πιο νέοι εκπαιδευτικοί είναι πιο πιθανό να συμφωνήσουν με την έλλειψη εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών ως παράγοντα συνεργασίας σε σχέση με του παλαιότερους 

 

Σχήμα 23: : Κατανομή των απαντήσεων στη συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας των ερωτώμενων και 

την έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και διευθυντών σε θέματα επικοινωνίας ως 

παράγοντα παρακώλυσης συνεργασίας σχολείου γονέων 

 Στον πέμπτο και τελευταίο θεματικό άξονα του ερωτηματολογίου ερευνώνται 

κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές του διευθυντή της σχολικής μονάδας 

προκειμένου να εξαχθεί το συμπέρασμα εάν αυτός ακολουθεί το μοντέλο της 

αυθεντικής ηγεσίας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, παρακάτω θα αναλυθούν μεταξύ του 

φύλου του διευθυντή και της συμπεριφοράς του.   

 Μια αποδεκτή εξάρτηση εμφανίζεται μεταξύ του φύλου του διευθυντή και του 

αν είναι πρόθυμος να αλλάξει τον εαυτό του για τους άλλους αρκεί η ανταμοιβή του 

να είναι αρκετά ικανοποιητική. Όπως είδαμε και στην παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως διαφωνούν με αυτό. 

Από τον έλεγχο x
2 

όμως, διαπιστώθηκε πως υπάρχει εξάρτηση μεταξύ της άποψης 

αυτής και του φύλου του διευθυντή (x
2
=11.714, df=4, p=0.020<0.05). Από τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης βλέπουμε πως από το σύνολο των εκπαιδευτικών που 

έχουν άντρα διευθυντή οι μισοί ακριβώς διαφωνούν, το 33.0% είναι ουδέτερο και το 

υπόλοιπο 17.0% συμφωνεί. Από το σύνολο όμως των εκπαιδευτικών που έχουν 
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γυναίκα διευθυντή το 66.6% διαφωνεί με αυτήν την άποψη, το 23.8% είναι ουδέτερο 

και το 9.5% συμφωνεί. Είναι δηλαδή πιο πιθανό οι ερωτώμενοι που έχουν άντρα 

διευθυντή να έχουν την άποψη πως εκείνος είναι πρόθυμος να αλλάξει τον εαυτό του 

για τους άλλους αρκεί η ανταμοιβή του να είναι αρκετά ικανοποιητική. 

 

Σχήμα 24: Κατανομή των απαντήσεων στη συσχέτιση μεταξύ του φύλου του διευθυντή των 

ερωτώμενων και του εάν είναι πρόθυμος να αλλάξει τον εαυτό του αρκεί η ανταμοιβή να είναι 

ικανοποιητική 

 Συνεχίζοντας στην ερώτηση 24, οδηγούμαστε στην εξάρτηση μεταξύ του 

φύλου του διευθυντή και της προσπάθειάς του να λειτουργεί με τρόπο που να είναι 

συνεπής με τις προσωπικές του αξίες ακόμη κι αν οι άλλοι επικρίνουν ή απορρίπτουν 

κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν, την  τιμή του x
2
=11.245 το df=4 και το συντελεστή sig. 

p=0.024<0.05. Από τα αποτελέσματα της συσχέτισης βλέπουμε πως από το σύνολο 

των εκπαιδευτικών το 12,4% διαφωνεί, το ίδιο ποσοστό είναι ουδέτερο και το 75.2% 

συμφωνεί. Αντίστοιχα, από το σύνολο αυτών που έχουν γυναίκα διευθύντρια το 

14.2% διαφωνεί, το 57.2% συμφωνεί και το υπόλοιπο 28.6% βρίσκεται στη μέση. 
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Σχήμα 25: Κατανομή των απαντήσεων στη συσχέτιση μεταξύ του φύλου του διευθυντή των 

ερωτώμενων ναι του αν προσπαθεί να λειτουργεί με συνέπεια στις προσωπικές του αξίες ακόμα 

κι αν οι άλλοι το επικρίνουν 

 Τέλος, η διαφάνεια και η ειλικρίνεια σε στενές σχέσεις βρέθηκαν να 

συνδέονται με το φύλο του διευθυντή. Η  τιμή του x
2
 είναι ίση 14.869 το df με 4 και 

το συντελεστή sig. p με 0.005<0.05. Από τα αποτελέσματα βλέπουμε πως από το 

σύνολο αυτών που στράφηκαν προς τη θετική πλευρά της κλίμακας οι περισσότεροι 

έχουν άντρα διευθυντή. 

 

Σχήμα 26: Κατανομή των απαντήσεων στη συσχέτιση μεταξύ του φύλου του διευθυντή των 

ερωτώμενων και του ότι η διαφάνεια και η ειλικρίνεια στις σχέσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές 

γι’ αυτόν 
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 Στην ερώτηση 26 στην οποία ζητήθηκε από τους ερωτωμένους να 

ιεραρχήσουν τις καταστάσεις στις οποίες βοηθούν τα στοιχεία αυθεντικότητας που 

τυχόν εμφανίζει ο διευθυντής τους. Από τον έλεγχο x
2
 διαπιστώθηκε πως υπάρχει 

εξάρτηση μεταξύ του φύλου του διευθυντή και του τι ιεραρχούν ως πρώτη επιλογή οι 

ερωτώμενοι. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης βλέπουμε πως από το σύνολο 

αυτών που έχουν άντρα διευθυντή οι περισσότεροι έδωσαν την πρώτη θέση στη 

δημιουργία ουσιαστικών και γνήσιων σχέσεων στο σχολείο ενώ από το σύνολο αυτών 

που έχουν άντρα διευθυντή οι περισσότεροι υποστήριξαν πως τα στοιχεία 

αυθεντικότητας βοηθούν πιο πολύ την ευημερία στο σχολείο. 

 Τέλος, η ικανότητα του διευθυντή να δημιουργεί γνήσιες και αυθεντικές 

σχέσεις επηρεάζει το γενικότερο κλίμα στο σχολείο σχετίζεται επίσης με το φύλο του 

διευθυντή του ερωτώμενου. Σε αυτήν την περίπτωση από τον έλεγχο παρουσιάστηκε 

εξάρτηση και έχουμε το x
2
 ίσο 10.102 το df με 2 και το συντελεστή sig. p με 

0.006<0.05. Εδώ δεν έχουμε απαντήσεις στον αρνητικό άξονα της κλίμακας ενώ στο 

θετικό, από το σύνολο αυτών που συμφώνησαν, οι περισσότεροι έχουν διευθυντή 

άντρα. Συγκεκριμένα από το σύνολο αυτών που έχουν άντρα διευθυντή το 92.1% 

βρίσκεται στη θετική πλευρά της κλίμακας και το 8.0% στη μέση. Αντίστοιχα, από το 

σύνολο των εκπαιδευτικών που έχουν γυναίκα διευθυντή το 90.5% συμφωνεί ενώ το 

9.5% είναι ουδέτερο. 
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Σχήμα 27: Κατανομή των απαντήσεων στη συσχέτιση μεταξύ του φύλου του διευθυντή των 

ερωτώμενων και της ικανότητάς του να δημιουργεί γνήσιες και αυθεντικές σχέσεις οι οποίες 

επηρεάζουν το γενικότερο κλίμα στο σχολείο 

Κεφάλαιο 3
ο
: Ανάλυση των αποτελεσμάτων 

3.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην 

έρευνα ήταν 134 άτομα, εκ των οποίων οι 51 ήταν άντρες ενώ οι 83 γυναίκες. Οι 

παραπάνω αριθμοί σε ποσοστά αντιστοιχούν σε 38.1% για τους άντρες και 61.9% για 

τις γυναίκες.  

 Βλέπουμε λοιπόν, πως ο αριθμός των γυναικών της έρευνας εκπαιδευτικών 

είναι μεγαλύτερος από αυτόν των αντρών πράγμα που συμβαίνει και εκτός του 

πλαισίου της εργασίας καθώς οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι πολλοί περισσότεροι 

από τους άντρες. Μόλις τον Μάρτιο του 2017 δημοσιοποιήθηκε από τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 49ο τεύχος της περιοδικής 

έκδοσης για τους στατιστικούς δείκτες στην εκπαίδευση με τίτλο «Education 

Indicators in Focus» από το οποίο προκύπτει πως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 

82% αποτελείται από γυναίκες, ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο. Το παραπάνω 

ζήτημα απασχόλησε έντονα πολλούς ερευνητές και προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το 

γεγονός της υψηλής εκπροσώπησης των γυναικών στην εκπαίδευση.  

 Σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης των εκπαιδευτικών οι περισσότεροι είναι 

κάτοχοι μόνο του βασικού πτυχίου, δηλαδή απόφοιτοι ΑΕΙ. Το 1/5 των 

συμμετεχόντων είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ενώ μόλις ένας 

ερωτηθέντας διδακτορικού. 

 Η εργασιακή εμπειρία ενός εκπαιδευτικού μεταφράζεται στα έτη 

προϋπηρεσίας που έχει. Στις επιλογές που δίνονται από την ερευνήτρια σημειώθηκαν 

απαντήσεις σε κάθε χρονική περίοδο με περισσότερες απαντήσεις όμως, να 

βρίσκονται στο χρονικό διάστημα 11 έως 15 ετών με 37 εκπαιδευτικούς που έχουν 

τόσα χρόνια προϋπηρεσίας. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, βρίσκονται λίγο πριν το μισό της 

καριέρας τους πράγμα του σημαίνει πως είναι γνώστες κάποιων πραγμάτων και 
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καταστάσεων αφού κατέχουν μια αξιόλογη εργασιακή εμπειρία. Εφόσον η εμπειρία 

τους αυτή αντικατοπτρίζεται στις απαντήσεις τους διευκολύνεται η αξιοπιστία της 

έρευνας. 

 Αναφορικά με τα ηλικιακά γνωρίσματα του δείγματος, παρατηρήθηκε 

μεγαλύτερη συγκέντρωση στο εύρος από 41 έως 50 ετών με ποσοστό 35.1% που 

αναλογεί σε 47 εκπαιδευτικούς. Ακολουθούν 32 εκπαιδευτικοί των ηλικιών από 51 

έως 60, 28 έως 30 ετών και 27 από 31 έως 40.  

 Η περιοχή και το μέγεθος ενός σχολείου είναι δύο πράγματα που συμβαδίζουν 

καθώς το μέγεθος του σχολείου αναλογεί συνήθως στην περιοχή στην οποία 

βρίσκεται. Είναι λοιπόν, σπάνιο έως αδύνατο σε ένα χωριό να υπάρχει ένα πολυθέσιο 

σχολείο, όπως και αντιστρόφως σε μία πόλη ένα μονοθέσιο. Έτσι, σαφώς και οι 

εκπαιδευτικοί της έρευνας που εργάζονται σε πολυθέσια και εξαθέσια σχολεία αφού 

είναι περισσότεροι αυτοί που βρίσκονται σε αστική περιοχή. Αναλόγως, τα ποσοστά 

αυτών που δήλωσαν ότι εργάζονται σε ημιαστική περιοχή και σε χωριό συνάδουν με 

τα ποσοστά όσων εργάζονται σε μονοθέσιο σχολείο. 

 Αναφορικά με το φύλο του διευθυντή στα σχολεία των ερωτώμενων, τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως σε μεγάλο βαθμό η πλειοψηφία των ερωτωμένων 

εργάζεται σε σχολεία που διευθύνουν άντρες εκπαιδευτικοί. Παρά το ότι όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω οι γυναίκες στην εκπαίδευση είναι περισσότερες από τους 

άντρες, στη διοίκηση της εκπαίδευσης συμβαίνει το αντίθετο. Ακόμα, πέρα από την 

κατάληψη διευθυντικών θέσεων,  παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ ανδρών 

και γυναικών στην κατανομή στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, στη 

συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών στους συνδικαλιστικούς φορείς και στην 

ιεραρχία του προσωπικού (Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 2006). 

3.2 Κυρίως ερωτηματολόγιο 

3.2.1 1
ος

 άξονας: Σχολικό σύστημα και ομάδες πίεσης 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας χαρακτηρίστηκε από λίγο περισσότερους 

από τους μισούς εκπαιδευτικούς στο ενδιάμεσο μεταξύ του πολύ συγκεντρωτικού και 

του εντελώς αποκεντρωμένου. Στην πλευρά του συγκεντρωτικού συστήματος 
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υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό καθώς είναι περισσότεροι αυτοί που υποστηρίζουν την 

άποψη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από 

συγκεντρωτισμό. Άποψη που υποστηρίζεται επίσης και από ερευνητές του κλάδου. 

Σύμφωνα με τους Thody et.al. (2007) το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα 

συγκεντρωτικό σύστημα εκπαίδευσης σε όλες τις πτυχές του. 

 Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι ρόλος περίπλοκος και 

πολυσήμαντος που διέπεται από κανόνες και αρχές και νόμους. Πιθανό λόγω της 

φύσης του ρόλου αυτού, χαρακτηρίστηκε από το δείγμα κατά κύριο λόγο,  ως 

σημαντικός/ουσιαστικός.  

 Αντίστοιχα, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους εκπαιδευτικούς να 

αξιολογήσουν και το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σημερινό σχολείο. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έδειξε πως ο ρόλος του εκπαιδευτικού εκλαμβάνεται από τους 

περισσότερους ως σημαντικός/ουσιαστικός, ενώ πολλοί λίγοι τον αξιολόγησαν ως 

τυπικό/διεκπεραιωτικό. Είναι σημαντικό πως το πολυσύνθετο έργο ενός 

εκπαιδευτικού σε δημοτικό σχολείο αξιολογείται ως ρόλος μεγάλης σημασίας τόσο 

από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς όσο και από το νομό που τον περιγράφει. 

 Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισμός δέχεται αλληλεπιδράσεις από το 

κοινωνικό του περιβάλλον και από τις ομάδες έξω από αυτό.  Όπως έχει αναφερθεί, 

οι ομάδες πίεσης δεν είναι άλλες από ομάδες ανθρώπων με κοινούς στόχους και 

προσανατολισμούς οι οποίοι επιδιώκουν την επίτευξη τους ικανοποίηση των 

συμφερόντων τους. Παρά τις αρκετές επιλογές που δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς 

εκείνοι προτίμησαν να υποστηρίζουν την άποψη ότι μεγαλύτερη πίεση στο σχολείο 

ασκούν η διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και οι γονείς. Ειδικότερα οι 

δεύτεροι απαντήθηκαν από όλους τους ερωτώμενους είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη 

επιλογή. Από τις απαντήσεις φαίνεται λοιπόν, πως οι γονείς είναι από τις ομάδες που 

ασκούν μεγαλύτερη πίεση στο σχολείο. 

 Ανακεφαλαιώνοντας, το σημερινό ελληνικό σχολείο μπορεί να αξιολογείται 

κάπου στο ενδιάμεσο του πολύ συγκεντρωτικού και του πολύ αποκεντρωμένου 

συστήματος, τα άτομα όμως που το απαρτίζουν, διευθυντές και εκπαιδευτικοί, 

κατέχουν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνες σημαντικούς και ουσιαστικούς 

ρόλους. Ακόμα, το σχολείο δέχεται πιέσεις από διάφορες ομάδες, κυρίως όμως από 
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τη διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τους γονείς. Οι δεύτεροι είναι 

αυτοί που συμμετέχουν άμεσα στις διαδικασίες του σχολείου και τα δρώμενά του. 

3.2.2 2
ος

 άξονας: Συμμετοχή γονέων στο σχολικό σύστημα 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι γονείς θεωρούνται από τους περισσότερους 

ως η μία από τις ομάδες που ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο σχολείο. Αυτό έχει ως 

συνέπεια η ύπαρξη της γονεϊκής εμπλοκής να αποτελεί συχνό φαινόμενο καθώς όπως 

τονίζει η Μυλωνάκου-Κεκέ (2009) το σχολείο και η οικογένεια δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν ξεχωριστά. Η συμμετοχή των γονέων στο σχολείο μπορεί να γίνει με 

πολλούς τρόπους όπως την οργάνωσή τους σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. 

Πιο αναλυτικά, η έννοια της γονεϊκής εμπλοκής περιγράφεται με επιτυχία από το 

εξαμερές μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει: την ενημέρωση των γονέων, την 

επικοινωνία, την εθελοντική εργασία, τη μάθηση στο σπίτι, τη λήψη αποφάσεων και 

τη συνεργασία με την κοινότητα (Epstein et.al., 2002). 

 Είναι πολύ θετικό το γεγονός πως σε αρκετά μεγάλο βαθμό οι γονείς είναι 

ενήμεροι για αυτά που συμβαίνουν στο σχολείο το αν όμως, αξιοποιούν όμως αυτή τη 

γνώση και λαμβάνουν δράση δεν είναι πάντοτε σίγουρο. Από τις απαντήσεις φαίνεται 

πως η οργάνωση σε Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων είναι συχνό φαινόμενο όπως 

επίσης και η ανταπόκριση σε κινήσεις επικοινωνίας από μέρους του σχολείου και η 

συχνή επίσκεψη σε αυτό. Άλλωστε, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι ένα 

θεσμοθετημένο και κοινά αποδεκτό όργανο. Η ενεργή συμμετοχή τους στα δρώμενα 

του σχολείου και η έκφραση των απόψεών τους δεν είναι κάτι δεδομένο αφού οι 

μισοί πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο γίνεται λίγο. Γενικότερα, από τις απαντήσεις 

παρατηρούμε πως οι γονείς ναι μεν συμμετέχουν στη σχολική διαδικασία επιλεκτικά 

όμως και όχι πάντα στον ίδιο βαθμό.  

 Επίσης, η συμμετοχή των γονέων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το 

σχολείο δεν είναι δεδομένη. Η βοήθεια που παρέχουν οι γονείς για μάθηση στο σπίτι 

είναι μία από τις πιο συχνές διεργασίες της γονεϊκής εμπλοκής και αναφέρεται από 

τους περισσότερους μελετητές του θέματος. Στην προκειμένη περίπτωση ελάχιστοι 

γονείς είναι αυτοί που δε βοηθούν τα παιδιά τους για μάθηση στο σπίτι, οι υπόλοιποι 

παρέχουν κάποια βοήθεια είτε λίγο, είτε περισσότερο σύμφωνα πάντα με τους 

εκπαιδευτικούς. 
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  Ένα ίσως λίγο απογοητευτικό φαινόμενο είναι η λίγη παροχή εθελοντικής 

εργασίας. Μπορεί να είναι αρκετοί αυτοί που πιστεύουν ότι παρέχεται πολύ 

εθελοντική εργασία, περισσότεροι είναι όμως αυτοί που πιστεύουν το αντίθετο. Η 

ύπαρξη της είναι απαραίτητη γιατί μέσω αυτής οι γονείς υποστηρίζουν το σχολείο, 

τους εκπαιδευτικός και τους μαθητές και κατ’ επέκταση τα ίδια τα παιδιά τους 

(Epstein et.al., 2002). 

 Γενικά, στα σχολεία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν την έρευνα είναι 

επιθυμητή η συμμετοχή των γονέων στη σχολική διαδικασία σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

Η προσωπική επιλογή του καθενός όμως μπορεί να διαφέρει από τα την οδό που 

ακολουθεί κάθε σχολείο και αυτό το επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της ερώτησης 

για την προσωπική άποψη σχετικά με τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική 

διαδικασία. Βλέπουμε λοιπόν, πως το ποσοστό της θετικής απάντησης είναι σαφώς 

μικρότερο. Σίγουρα η συμμετοχή των γονέων στα σχολικά δρώμενα είναι αρκετά 

επιθυμητή τόσο σε σχολικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο όχι όμως από όλους. 

 Η επιθυμία συμμετοχής των γονέων στη σχολική διαδικασία βρέθηκε να 

σχετίζεται με το φύλο του ερωτωμένου και το φύλο του διευθυντή στο οποίο 

εργάζεται. Είναι λοιπόν πιο πιθανό να επιθυμούν τη συμμετοχή των γονέων όσοι 

είναι γυναίκες και όσοι εργάζονται σε σχολείο που το διοικούν γυναίκες. 

 Γενικότερα, στο συγκεκριμένο άξονα έγινε αισθητό πως η συμμετοχή των 

γονέων στο σχολείο είναι κάτι επιθυμητό. Οι διάφορες πρακτικές που υποδεικνύονται 

από τη βιβλιογραφία δεν είναι επιθυμητές από όλα τα σχολεία αφού σύμφωνα με την 

ανάλυση των απαντήσεων εφαρμόζονται σε διαφορετικό βαθμό. 

3.2.3 3
ος

 άξονας: Επικοινωνία εντός της σχολικής μονάδας 

Αναμφίβολα το σχολείο ως οργανισμός που απαρτίζεται από έμψυχα μέλη είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένος με την επικοινωνία. Η οργανωσιακή επικοινωνία λοιπόν, είναι 

το σημαντικότερο σημείο για καλές σχέσεις και αποτελεσματικότητα του σχολείου 

(Athanasoula-Reppa et.at., 2010). Η επικοινωνία λοιπόν, τόσο ανάμεσα των 

εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών με το διευθυντή αλλά και μεταξύ του σχολείου 

και των γονέων, χαρακτηρίστηκε ως αποτελεσματική από τους εκπαιδευτικούς του 

δείγματος. 
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 Το παραπάνω στοιχείο είναι εξέχουσας σημασίας καθώς η αποτελεσματική 

επικοινωνία βοηθά στη δημιουργία ενός ανθρώπινου σχολικού περιβάλλοντος που 

ενθαρρύνει την ανταπόκριση στους στόχους (Πασιαρδής, 2004). 

 Η ύπαρξη  εμποδίων στην επικοινωνία μπορεί αν θεωρηθεί συχνό φαινόμενο 

αφού η διατάραξη της μπορεί να συμβεί από διάφορους παράγοντες. Αυτοί μπορεί να 

αφορούν τόσο το εξωτερικό περιβάλλον όσο τα άτομα που συμμετέχουν. Σύμφωνα 

με τους ερωτώμενους όλα τα παραπάνω συμβαίνουν σε μικρό βαθμό εκτός από τη 

διαφορά κουλτούρας και χαρακτήρων που αποτελεί πιο συχνό φαινόμενο. 

Αναμενόμενο εάν σκεφτεί κανείς πως ο σύλλογος διδασκόντων αποτελείται από 

άτομα που είναι πολύ πιθανό να διαφέρουν. 

 Ο χρόνος αφιερώνεται από τους εκπαιδευτικούς στην επικοινωνία με τους 

συναδέλφους για την πλειοψηφία είναι πολύς. Επίσης, παραπάνω από τους μισούς 

δήλωσαν την επιθυμία να επικοινωνούν περισσότερο με τους συναδέλφους. Τα 

παραπάνω ευρήματα είναι θετικά και καταδεικνύουν τη σημασία που δίνουν οι 

εκπαιδευτικοί στην επικοινωνία τους με τους συναδέλφους.  

 Η επιθυμία περισσότερης επικοινωνίας με του συναδέλφους φάνηκε να 

σχετίζεται με το μέγεθος του σχολείου εργασίας του ερωτώμενου και το φύλο του 

διευθυντή τους. Σχετικά με το πρώτο, τα αποτελέσματα του ελέγχου εξάρτησης 

έδειξαν πως είναι πιο πιθανό κάποιος που εργάζεται σε πολυθέσιο σχολείο να θέλει 

να επικοινωνεί  περισσότερο με τους συναδέλφους του σε σχέση με έναν άλλον 

εκπαιδευτικό που εργάζεται σε πιο μικρό σχολείο. Επίσης, αναφορικά με το φύλο του 

διευθυντή είναι πιο πιθανός ένας εκπαιδευτικός που έχει άντρα διευθυντή να επιθυμεί 

περισσότερη επικοινωνία με τους συναδέλφους. 

 Σε γενικές γραμμές η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτών έχει κατά κύριο 

λόγο θεματολογία που συνδέεται με το σχολείο όπως σχολικά θέματα, θέματα 

διδασκαλίας θέματα σχετικά με άλλους συναδέλφους και προϊσταμένους και γενικά 

εκπαιδευτικά ζητήματα. Σε μια ιεράρχηση που έγινε από τους ερωτώμενους στην 

προτελευταία θέση πριν τα κοινωνικά ζητήματα, τοποθετήθηκε η επικοινωνία που 

αφορά προσωπικά και οικογενειακά θέματα. Αυτό σε συνδυασμό με το πόσο 

αποτελεσματική θεωρήθηκε η επικοινωνία μαρτυρά την καλή σχέση που 

ενδεχομένως έχουν αναπτύξει κάποιοι συνάδελφοι μεταξύ τους. 
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 Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η επικοινωνία 

εντός της σχολικής μονάδας, τόσο με το διευθυντή του σχολείου, όσο και με τους 

συναδέλφους χαρακτηρίστηκε από τους ερωτώμενους ως αποτελεσματική. Οι 

δυσκολίες και οι αρνητικοί παράγοντες που προκύπτουν στην επικοινωνία με τους 

συναδέλφους εμφανίζονται σε μικρό βαθμό, επομένως δε δημιουργούν και τόσο 

μεγάλα προβλήματα. 

3.3.4 4
ος

 άξονας: Επικοινωνία σχολείου με τους γονείς των μαθητών  

Αρχικά, για να επιτευχθεί οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας χρειάζεται χρόνος. 

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες ο διευθυντής αφιερώνει αρκετό χρόνο στην 

επικοινωνία με τους γονείς. Περισσότερο χρόνο όμως, αφιερώνει προκειμένου να 

επικοινωνήσει με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Ο διευθυντής που βρίσκεται 

στην ηγεσία της σχολικής μονάδας είναι υπεύθυνος στο να δημιουργεί 

αποτελεσματικούς δίαυλους επικοινωνίας με τους συνεργάτες τους ενημερώνοντάς 

τους για όσα συμβαίνουν στο σχολείο ( Σαΐτης, 2002). 

 Σε πολύ μεγάλο βαθμό θεωρείται σημαντικό οι διευθυντές να έχουν μια 

στρατηγική και γνώσεις για τη διαχείριση των σχέσεων με τους γονείς αφού η 

συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων υποστηρίζει την παραπάνω θέση. 

 Η συμμετοχή των γονέων στα σχολικά δρώμενα δεν είναι απλή διαδικασία. 

Είναι πολύ εύκολο να διαταραχθεί και να παρακωλυθεί από διάφορους παράγοντες οι 

οποίοι ανάλογα με το βαθμό που ισχύουν μπορούν να τη δυσχεράνουν ή ακόμα και 

να την αποτρέψουν. 

 Το στυλ της σχολικής ηγεσίας θεωρείται από τους περισσότερους ένας 

σημαντικός παράγοντας παρακώλυσης συνεργασίας. Αυτό συνάδει με το αποτέλεσμα 

της έρευνας των Athanasoula-Reppa et.al. (2010) που μεταξύ των άλλων αναφέρει 

πως το στυλ ηγεσίας που εκείνος χρησιμοποιεί θεωρείται πολύ σημαντικό καθώς 

αυτό επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας με τους γονείς. Από μέρος 

του διευθυντή πάλι, η καλλιέργεια και η ύπαρξη ενός κακού κλίματος επικοινωνίας 

μπορεί να βάλει εμπόδια στη συνεργασία με τους γονείς. Το πώς αντιμετωπίζουν οι 

ερωτώμενοι αυτόν τον παράγοντα σχετίζεται με το φύλο τους αφού οι γυναίκες 

τείνουν να συμφωνούν περισσότερο από τους άντρες στο ότι το στυλ της σχολικής 

ηγεσίας επηρεάζει τη συνεργασία σχολείου και γονέων. 
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 Η επόμενη κατηγορία παραγόντων παρακώλησης αφορά αυτούς που 

πηγάζουν από τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, υπάρχει συμφωνία με το άγχος ελέγχου που 

βιώνουν οι εκπαιδευτικοί από τους γονείς ως τροχοπέδη στη συνεργασία σχολείου 

γονέων. Σε μικρότερο βαθμό υποστηρίζεται πως ο μεγάλος φόρτος εργασίας 

παρακωλύει τη συνεργασία. Η αρνητική άποψη όμως, των εκπαιδευτικών για τους 

γονείς δε μπορεί να θεωρηθεί εμπόδιο συνεργασίας, ούτε όμως και το αντίθετο καθώς 

οι απαντήσεις μοιράστηκαν σχεδόν ομοιόμορφα στους τρεις άξονες της κλίμακας του 

ερωτηματολογίου. 

 Για τη μη ομαλή συνεργασία σχολείου γονέων υπεύθυνοι μπορεί να 

θεωρηθούν και οι γονείς. Στις προτάσεις που δίνονται οι εκπαιδευτικοί κατά κύριο 

λόγο συμφωνούν, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο. Η αδιαφορία των γονέων 

βρίσκει σύμφωνου τους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Ακολουθεί η έλλειψη χρόνου 

των γονέων. Με το δισταγμό των γονέων ως παράγοντα παρακώλυσης συνεργασίας 

συμφωνούν οι μισοί εκπαιδευτικοί, οι υπόλοιποι είτε είναι ουδέτεροι είτε διαφωνούν. 

Η έλλειψη του υπόβαθρου ώστε οι γονείς να παρακολουθήσουν την πρόοδο και τα 

θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά τους βρίσκει σύμφωνους τους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς του δείγματος. 

 Τέλος, η ανεπαρκής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σε 

θέματα συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ γονέων και σχολείου, για την οποία 

φέρει ευθύνη το υπουργείο Παιδείας, ως παράγοντας παρακώλησης θα μπορούσαμε 

να πούμε πως απορρίφθηκε αφού οι περισσότεροι από του ερωτώμενους έδειξαν τη 

διαφωνία τους. Αξίζει να σημειωθεί πως ο παραπάνω παράγοντας σχετίζεται με ο 

φύλο και την ηλικία των ερωτώμενων. Βρέθηκε λοιπόν, πως είναι πιο πιθανό είναι 

πιο πιθανό οι γυναίκες να συμφωνούν με τον παραπάνω παράγοντα. Εντύπωση όμως 

προκαλεί το ότι είναι πιο πιθανό οι νέοι σε ηλικία εκπαιδευτικοί να είναι πιο πιθανό 

να συμφωνήσουν με την έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ως παράγοντα 

συνεργασίας. Προφανώς, λόγω της μικρής πείρας τους νιώθουν πιο ευάλωτοι και 

ανασφαλείς.  

 Προκειμένου να επιτευχθεί μια ουσιαστική και αποτελεσματική επικοινωνία 

μεταξύ σχολείου και οικογένειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές πρακτικές 

στις οποίες θα πρέπει οι γονείς να λαμβάνουν μέρος για να διευκολυνθεί η 

συνεργασία (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2009) Ο διαχωρισμός των πρακτικών σύμφωνα με 
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την ίδια ερευνήτρια, μπορεί να γίνει σε τυπικές και άτυπες. Οι ερωτώμενοι κατά βάση 

έδειξαν να συμφωνούν με τις τυπικές πρακτικές και κυρίως με τις προσκλήσεις για 

συναντήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Παρόμοιο βαθμό συμφωνίας 

εμφανίζουν η ανταλλαγή ενημερωτικών σημειωμάτων και η ύπαρξη εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ειδικά για τους γονείς.  

 Παρομοίως για τις άτυπες πρακτικές επικοινωνίας υπάρχει συμφωνία με τις 

τρεις από τις τέσσερις πρακτικές που προτείνοντα και αναφέρεται με τη σειρά που 

επιλέχθηκαν. Ευκαιριακή συνεργασία με τους γονείς για την αντιμετώπιση τρεχόντων 

πρακτικών προβλημάτων, οργανωμένη συμμετοχή των γονέων και των μαθητών σε 

συλλογικές δράσεις και τηλεφωνική επικοινωνία. Αντιθέτως,  η πλειοψηφία έδειξε να 

διαφωνεί με τις επισκέψεις των γονέων στην τάξη ως άτυπη μορφή επικοινωνίας. 

 Ο άξονας αυτός εστίασε στην επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας. 

Η επικοινωνία αυτή σύμφωνα με τις απαντήσεις, είναι σημαντική για το διευθυντή 

της σχολικής μονάδας αφού ο ίδιος αφιερώνει αρκετό χρόνο σε αυτήν. Σαφώς και 

υπάρχουν δυσκολίες και αρνητικοί παράγοντες στην επικοινωνία, το θετικό όμως 

είναι πως δε θεωρούνται όλοι εξίσου σημαντικοί. 

3.3.5 5
ος

 άξονας: Αυθεντική ηγεσία και η επιρροή της στο σχολικό σύστημα 

Σχετικά με την αυθεντικότητα, στον πρώτο πυλώνα, τον πυλώνα της 

ευαισθητοποίησης, από τις απαντήσεις διαφαίνεται πως ο διευθυντής γνωρίζει ποιος 

πραγματικά είναι και δεν είναι μπερδεμένος με τα αισθήματα του. Εννοιολογικά αυτό 

σημαίνει, πως έχει εμπιστοσύνη στα συναισθήματα του, στις επιθυμίες του και κατ’ 

επέκταση στον ίδιο του τον εαυτό. Σύμφωνα με τη θεωρία, έχει επίγνωση του 

πλήρους εαυτού του, των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του. 

 Στο δεύτερο πυλώνα, αυτόν της αμερόληπτης επεξεργασίας, θα μπορούσαμε 

να πούμε, ότι ο διευθυντής αποδέχεται τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά 

χαρακτηριστικά του. Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις των ερωτώμενων δείχνουν πως σε 

μεγάλο βαθμό εκείνος δεν δυσκολεύεται να αποδεχτεί τα προσωπικά του λάθη και σε 

λιγότερο μεγάλο βαθμό δε νιώθει άβολα όταν κάποιος παρατηρεί αντικειμενικά τα 

όρια και τις ελλείψεις του. Στο αν αμφισβητεί την εγκυρότητα των φιλοφρονήσεων 

που λαμβάνει δε μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα γιατί πολλοί ήταν 
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εκείνοι που κράτησαν ουδέτερη στάση. Είναι δηλαδή αντικειμενικός και αποδέχεται 

τις θετικές και αρνητικές πλευρές του. 

 Ο τρίτος πυλώνας που αφορά τη συμπεριφορά του διευθυντή και το εάν αυτός 

δρα με βάση τις πραγματικές προτιμήσεις και αξίες, περιλαμβάνει τις περισσότερες 

ερωτήσεις. Από τις απαντήσεις βλέπουμε, πως ο διευθυντής δεν προσποιείται ότι 

ενδιαφέρεται πολύ για κάτι, πράγμα που στην πραγματικότητα δε συμβαίνει, ούτε 

χρησιμοποιεί, τουλάχιστον όχι συχνά, τη σιωπή του ή ένα νεύμα του για να δείξει ότι 

συμφωνεί. Έχει δυσκολία στο να προσποιείται και προσπαθεί να λειτουργεί με τρόπο 

που είναι συνεπής με τις προσωπικές του αξίες, ακόμα κι αν οι άλλοι επικρίνουν ή 

απορρίπτουν κάτι τέτοιο, έχοντας έτσι μια συμπεριφορά που αντανακλά τις αξίες του, 

δίχως να εκφράζει τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες του.  

 Σύμφωνα με τους ερωτώμενους, ο διευθυντής τους είναι αρκετά πιθανό να 

δείχνει στους άλλους ένα ψεύτικό πρόσωπο και να ξοδεύει πολύ ενέργεια 

επιδιώκοντας στόχους οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για τους άλλους, ακόμη κι αν 

ο ίδιος τους θεωρεί ασήμαντους. Μπορεί δηλαδή κάποιες φορές να μην ενεργεί με 

βάση τις δικές του αξίες και ίσως να προσποιείται.  

 Συνολικά για ολόκληρο το μέρος που αφορά τη συμπεριφορά του διευθυντή, 

μπορούμε να συμπεράνουμε πως σε γενικές γραμμές δρα με βάση τις προσωπικές ου 

αξίες και όχι τα προσωπικά του οφέλη. Κάποιες φορές όμως, λειτουργεί 

προσπαθώντας να ευχαριστεί τους άλλους και ίσως να δείχνει ένα ψεύτικο πρόσωπο. 

 Στον τέταρτο και τελευταίο πυλώνα αυτού του τμήματος του 

ερωτηματολογίου μελετάται ο σχεσιακός προσανατολισμός, δηλαδή η ύπαρξη 

ειλικρίνειας και διαφάνειας στις σχέσεις που έχει ο διευθυντής. Με βάση τις 

απαντήσεις, γίνεται κατανοητό πως η ειλικρίνεια στις σχέσεις είναι υπαρκτή όπως 

επίσης και η σημασία του να γνωρίζουν η γύρω τον πραγματικό εαυτό του διευθυντή. 

Οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό πως ο διευθυντής τους 

θέλει οι συνάδελφοί του να κατανοούν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του όπως 

επίσης είναι σημαντικό για αυτό να κατανοεί με τη σειρά του τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες των συναδέλφων του. Δίνει σημασία στο να εκφράζει στους συναδέλφους 

του το πόσο πραγματικά νοιάζεται γι’ αυτούς αφού η διαφάνεια και η ειλικρίνειά σε 

στενές σχέσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για αυτόν. Όπως εντοπίστηκε μετά από 
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έλεγχο το τελευταίο είναι πιο πιθανό να ισχύει όταν ο διευθυντής είναι άντρας. Σε 

περίπτωση που διαφωνεί με ένα συνάδελφο δεν προτίμα να αγνοήσει το θέμα αλλά να 

συγκρουστεί εάν αυτό είναι απαραίτητο. 

 Στη συνέχεια εξετάστηκε σε ποιο βαθμό πιστεύουν οι ερωτώμενοι πως ο 

διευθυντής τους κατέχει κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες ενός 

αυθεντικού ηγέτη. Συνολικά φάνηκε πως το προφίλ του διευθυντή που σκιαγραφείται 

από τις απαντήσεις των ερωτώμενων πλαισιώνεται από τα χαρακτηριστικά και τις 

δεξιότητες ενός αυθεντικού ηγέτη. Θεωρείται λοιπόν, πως οι περισσότεροι 

διακατέχονται από αισιοδοξία (Yukl, 2012Luthans & Avolio, 2003), είναι ανοιχτοί 

στην επικοινωνία και πιστοί στις αξίες και πεποιθήσεις τους (Robbins & Judge, 

2011), ειλικρινείς (Ilies et.al., 2005Yukl, 2012), δίκαιοι (Yukl, 2012), αρωγοί στη 

δημιουργία καλών σχέσεων (Ilies et.al., 2005) και γνήσιοι εκφραστές των απόψεών 

τους (Avolio & Gardner, 2005). Σχετικά με το χειρισμό ζητημάτων αναφορικά με 

τους γονείς είναι πολύ αποτελεσματικοί. 

 Σύμφωνα με τους ερωτώμενους τα στοιχεία αυθεντικότητας που εμφανίζουν 

οι διευθυντές και σε συνδυασμό με το στυλ ηγεσίας που ακολουθούν, τους 

διευκολύνουν σε διάφορες καταστάσεις εντός της σχολικής μονάδας. Το πρώτο 

πράγμα που ευνοείται είναι η δημιουργία ουσιαστικών και γνήσιων σχέσεων στο 

σχολείο, πράγμα που αποτελεί άλλωστε βασικό συστατικό της ανάπτυξης της 

αυθεντικής ηγεσίας (Avolio & Gardner, 2005). Ακολουθούν το κλίμα εμπιστοσύνης 

και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών (Yukl, 2012) και οι ευημερία στο χώρο 

εργασίας που έχει διαπιστωθεί από τους Goldman και Kernis (2002). Λιγότερο 

φαίνεται να η αυθεντική ηγεσία να προωθεί τη θετική στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στη δουλεία και το άνοιγμα του σχολείου στο ευρύτερο περιβάλλον. 

 Συμπερασματικά, σχεδόν όλοι ο ερωτώμενοι πιστεύουν πως το στυλ ηγεσίας 

επηρεάζει την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου πράγμα που 

συνάδει με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών (Bossert, 1985Hopkins et.al., 

1994) και εδώ και χρόνια αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών. 

 Το ότι η ικανότητα του διευθυντή να δημιουργεί γνήσιες και αυθεντικές 

σχέσεις επηρεάζει το γενικότερο κλίμα στο σχολείο βρίσκει σύμφωνους σχεδόν όλους 

τους εκπαιδευτικούς του δείγματος και έρχεται σε συμφωνία με την έρευνα των 
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Grandey και Gabriel (2015), που υποστηρίζει πως η αυθεντικότητα αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για ευημερία στην εργασία και θετικά επαγγελματικά 

αποτελέσματα. Ακόμα, βρέθηκε πως υπάρχει σχέση μεταξύ αυτής της θέσης και το 

φύλο του διευθυντή του ερωτώμενου αφού οι περισσότεροι που συμφώνησαν έχουν 

άντρα διευθυντή. 

 Αντίστοιχα, η ικανότητα του διευθυντή να δημιουργεί γνήσιες και αυθεντικές 

σχέσεις επηρεάζει την επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς, που αποτελεί και ένα 

από τα βασικά μέρη της παρούσας έρευνας, είναι πολύ σημαντική. Οι γονείς 

αποτελούν μέρος της κοινωνίας εκτός σχολείου και ο κοινωνικός προσανατολισμός 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αυθεντικότητα (Guillen et.al., 2016) το στυλ 

ηγεσίας που χρησιμοποιεί ο διευθυντής επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της 

επικοινωνίας με τους γονείς (Athanasoyla-Reppa et.al., 2010). Στην προκειμένη 

περίπτωση τα στοιχεία αυθεντικότητας που χρησιμοποιεί ο διευθυντής αναφορικά με 

τις αυθεντικές σχέσεις, φαίνεται να επηρεάζει την επικοινωνία του σχολείου με τους 

γονείς. 

 Κλείνοντας, μετά από ανασκόπηση των ευρημάτων, γίνεται φανερό πως οι 

διευθυντές για τους οποίους γίνεται λόγος στην έρευνα ακολουθούν το μοντέλο της 

αυθεντικής ηγεσίας στο σύνολο τους. Η δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που 

συνοδεύουν ένα τέτοιο μοντέλο θεωρούνται πολύ σημαντικά από τους ερωτώμενους 

και έχουν λειτουργικά και συναισθηματικά οφέλη στη σχολική μονάδα. Επιπλέον, η 

αυθεντικότητα του διευθυντή δείχνει να συνδέεται με την επικοινωνία εντός της 

σχολικής μονάδας αλλά και με την επικοινωνία μεταξύ αυτού και των γονέων. 

Κεφάλαιο 4
ο
: Συμπεράσματα 

Η εν λόγω έρευνα επιχειρεί να μελετήσει τη σημασία της αυθεντικότητας της ηγεσίας 

στην επικοινωνία εντός σχολείου και στην επικοινωνία μεταξύ σχολείου και γονέων. 

Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι μελετά τον τύπο της αυθεντικής 

ηγεσίας σε συνδυασμό με την επικοινωνία. Τα αποτελέσματα της έρευνας αλλά και οι 

παρατηρήσεις που προέκυψαν ως απόρροια της σχολαστικής βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε σαφή συμπεράσματα σε σχέση με τους 

στόχους στους οποίους κλήθηκε να ανταποκριθεί η παρούσα μελέτη. 
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 Ρόλος εκπαιδευτικού και διευθυντή  

Με το ξεκίνημα της συγκεκριμένης μελέτης διερευνήθηκαν οι απόψεις των 

ερωτώμενων εκπαιδευτικών σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα και το ρόλο του 

διευθυντή και των εκπαιδευτικών στο σημερινό σχολείο κι αυτό γιατί εκεί λαμβάνει 

χώρα το θέμα της έρευνας και με τους παραπάνω να αποτελούν πρωταγωνιστές στον 

τομέα της επικοινωνίας. Υποστηρίχθηκε λοιπόν, πως ο ρόλος των διευθυντών και των 

εκπαιδευτικών στο σημερινό σχολείο χαρακτηρίζεται σημαίνοντας και ουσιαστικός. 

 Γονεϊκή εμπλοκή 

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, το ζήτημα της συμμετοχής και 

της εμπλοκής των γονέων στη σχολική διαδικασία έχει απασχολήσει κατά καιρούς 

ιδιαιτέρως τους ερευνητές. Στην προκειμένη περίπτωση από τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων της συγκεκριμένης έρευνας υποδηλώνεται πως η συμμετοχή των γονέων 

στα σχολικά δρώμενα είναι επιθυμητή. 

 Επικοινωνία 

Η επικοινωνία είτε εντός, είτε εκτός της σχολικής μονάδας αποτελεί αντικείμενο 

μελέτης λόγω της διαδικασίας που ακολουθείται, της μορφής που κατέχει και των 

μελών που συμμετέχουν σε αυτήν. Από τα αποτελέσματα της έρευνας επισημαίνεται 

πως ο διευθυντής της σχολικής μονάδας επιθυμεί και επιδιώκει την επικοινωνία και 

μάλιστα αφιερώνει αρκετό χρόνο σε αυτήν. Στην έρευνα αυτή επιχειρήθηκε η 

ανάλυση τόσο της επικοινωνίας εντός του σχολείου, δηλαδή μεταξύ του διευθυντή 

και των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, όσο και της επικοινωνίας 

του σχολείου με τους γονείς των μαθητών. Στην πρώτη περίπτωση η επικοινωνία 

είναι επιθυμητή και από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς χαρακτηρίστηκε 

αποτελεσματική. Οι δυσκολίες και οι αρνητικοί παράγοντες που ίσως υπάρχουν 

εμφανίζονται σε μικρό βαθμό και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν αρνητικά την 

επικοινωνία. 

 Ανάλογα κινήθηκαν και οι απαντήσεις αναφορικά με την επικοινωνία μεταξύ 

του σχολείου και των γονέων. Από την πλειοψηφία των ερωτώμενων εκπαιδευτικών 

η παραπάνω μορφή επικοινωνίας χαρακτηρίστηκε μετά από ανάλυση των 

απαντήσεων ως αποτελεσματική. Όπως σε κάθε μορφή επικοινωνίας, έτσι κι εδώ, 

υπάρχουν δυσκολίες και αρνητικοί παράγοντες που αφορούν τους εμπλεκόμενους 
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στη διαδικασία αλλά και ανώτερα στελέχη. Δέουσας σημασίας φαίνεται να είναι για 

τους εκπαιδευτικούς η καλλιέργεια και η ύπαρξη από μέρους του διευθυντή ενός 

καλού κλίματος επικοινωνίας όπως και το στυλ της σχολικής ηγεσίας που ακολουθεί. 

 Σχολική ηγεσία και αυθεντικότητα διευθυντή 

Το στυλ της σχολικής ηγεσίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αποτελεσματική 

επικοινωνία κάθε μορφής. Αυτό προσυπογράφεται από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση του συγκεκριμένου αντικειμένου αλλά και από τις απόψεις των 

δασκάλων που συμμετείχαν στην έρευνα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, οι διευθυντές τους εμφανίζουν στο σύνολό τους και σε 

μεγάλο βαθμό χαρακτηριστικά και δεξιότητες ενός αυθεντικού ηγέτη. Αυτό μας 

οδηγεί αυτόματα στο συμπέρασμα πως οι διευθυντές αυτοί ακολουθούν συνειδητά ή 

ασυνείδητα, το μοντέλο και το στυλ της αυθεντικής ηγεσίας. Τα χαρακτηριστικά για 

τα οποία γίνεται λόγος παραπάνω θεωρούνται σημαντικά καθώς τα οφέλη από την 

ύπαρξη τους ευνοούν κατά σειρά τη δημιουργία ουσιαστικών και γνήσιων σχέσεων 

σο σχολείο και ενισχύουν το κλίμα εμπιστοσύνης, ευημερίας και συνεργασίας μεταξύ 

των εκπαιδευτικών. 

 Αυθεντικότητα διευθυντή και επικοινωνία 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία και με βάση τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν και 

αναλύθηκαν από τα ερωτηματολόγια, η αυθεντικότητα του διευθυντή και η ικανότητά 

του να δημιουργεί γνήσιες και αυθεντικές σχέσεις επηρεάζει θετικά το γενικότερο 

κλίμα αλλά και την επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς. Μάλιστα, τις παραπάνω 

θέσεις υποστηρίζει η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων. Τα χαρακτηριστικά 

και οι δεξιότητες του αυθεντικού ηγέτη που εντοπίζονται στους διευθυντές του 

δείγματος, καθιστούν την ευημερία στο σχολείο και την αποτελεσματική επικοινωνία 

ως κάποια από τα βασικότερα αποτελέσματα της ύπαρξης αυτών των 

χαρακτηριστικών. 

Συμπεράσματα 

Ρόλος εκπαιδευτικού και 

διευθυντή 

Σημαντικός και ουσιαστικός 
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Γονεϊκή εμπλοκή Επιθυμητή η συμμετοχή των γονέων στα σχολικά 

δρώμενα 

Σχολική ηγεσία και 

αυθεντικότητα 

διευθυντή 

Οι διευθυντές των ερωτώμενων ακολουθούν το μοντέλο 

της αυθεντικής ηγεσίας. 

Τα οφέλη από την ύπαρξη της αυθεντικής ηγεσίας 

ευνοούν τη δημιουργία ουσιαστικών και γνήσιων 

σχέσεων στο σχολείο και ενισχύουν το κλίμα 

εμπιστοσύνης, ευημερίας και συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών. 

Επικοινωνία 
Η επικοινωνία εντός και εκτός σχολείου είναι επιθυμητή 

και αποτελεσματική. Οι δυσκολίες και οι αρνητικοί 

παράγοντες υπάρχουν, εμφανίζονται όμως σε μικρό 

βαθμό και δεν επηρεάζουν αρνητικά την επικοινωνία 

Αυθεντικότητα 

διευθυντή και 

επικοινωνία 

Η αυθεντικότητα του διευθυντή επηρεάζει θετικά την:  

 επικοινωνία εντός του σχολείου και το 

γενικότερο κλίμα 

 την επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς. 

 

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας επιθυμεί και 

επιδιώκει την επικοινωνία και αφιερώνει αρκετό χρόνο 

σε αυτήν. 

 

Σημαντική είναι η καλλιέργεια από μέρους του 

διευθυντή ενός καλού κλίματος επικοινωνίας όπως και 

το στυλ της σχολικής ηγεσίας που ακολουθεί 

Πίνακας 20: Συγκεντρωτικός πίνακας συμπερασμάτων 

4.1 Προτάσεις για περεταίρω διερεύνηση 

Θα πρέπει να τονίζουμε πως το ζήτημα που πραγματεύτηκε η παρούσα εργασία χρίζει 

περεταίρω διερεύνησης λόγω του ότι όπως είναι γνωστό, σε κάθε μορφή επικοινωνίας 

υπάρχουν πολλοί παράμετροι που την επηρεάζουν. Ειδικότερα όταν αυτό γίνεται σε 
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συνάρτηση με το στυλ ηγεσίας που ακολουθεί ο διευθυντής και εδώ δεν είναι άλλο 

από αυτό της αυθεντικής ηγεσίας.  

 Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων εντοπίστηκαν συχνά συσχετίσεις που 

αφορούσαν το φύλο του ερωτώμενου αλλά και το φύλο του διευθυντή τους. Καλό θα 

ήταν λοιπόν, να πραγματοποιηθεί μια νέα έρευνα εστιασμένη στην επίδραση του 

φύλου στην επιρροή της αυθεντικής ηγεσίας στην επικοινωνία εντός και εκτός της 

σχολικής μονάδας. 

 Επιπρόσθετα, το ίδιο μπορεί να γίνει μελετώντας το μέγεθος και την περιοχή 

των σχολείων των ερωτώμενων. Ο λόγος που προτείνεται αυτό είναι γιατί 

εντοπίστηκαν συχνά συσχετίσεις στις αναλύσεις των αποτελεσμάτων αλλά και γιατί 

θα παρουσίαζε ενδιαφέρον η μελέτη της αυθεντικής ηγεσίας και της επικοινωνίας σε 

δύο διαφορετικά σε μέγεθος και σε τρόπο λειτουργίας σχολεία και κοινωνικά 

πλαίσια. 

 Η έρευνα αυτή χρησιμοποίησε την απλή τυχαία δειγματοληψία με δείγμα που 

αποτελούνταν αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η 

ανάλυση της έγινε χρησιμοποιώντας την ποσοτική μέθοδο. Μια επόμενη έρευνα θα 

μπορούσε να γίνει χρησιμοποιώντας συνδυαστική μέθοδο, δηλαδή και ποσοτική και 

ποιοτική ανάλυση. Ειδικότερα, καλό θα ήταν να πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις 

στους διευθυντές των σχολείων ταυτόχρονα διαμοιρασμός ερωτηματολογίων με την 

ίδια θεματολογία στους εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια συσχέτιση των 

αποτελεσμάτων. Η παραπάνω μέθοδος μπορεί να μας δώσει μια σφαιρική άποψη για 

της πεποιθήσεις εκπαιδευτικών και διευθυντών και να μας οδηγήσει σε πιο 

ολοκληρωμένα και ασφαλή συμπεράσματα. 
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Παράρτημα 

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες, 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας για το Μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα «Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης-εκπαιδευτική ηγεσία» στο 

Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας, διεξάγω την παρούσα έρευνα που σκοπό έχει τη 

διερεύνηση της σημασίας της  αυθεντικότητας της ηγεσίας στην επικοινωνία εντός 

του σχολείου και στην επικοινωνία σχολείου-γονέων με βάση τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών.  

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν με 

εμπιστευτικότητα για καθαρά επιστημονικούς σκοπούς.  

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας στην έρευνα καθώς η συμβολή σας 

καθίσταται καθοριστική για την εκπόνηση της. 

Με εκτίμηση, 

Τσιαφίλλη Χριστίνα 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 

1. Φύλο 

Άντρας      Γυναίκα 

2. Επίπεδο μόρφωσης 

Πτυχίο ΑΕΙ   

Διδασκαλείο   

Μεταπτυχιακό   

Διδακτορικό  

 

3. Έτη προϋπηρεσίας                                     Ηλικία ερωτώμενου 

Έτη προϋπηρεσίας  Ηλικία 

0-5  έως 30  

6-10  31-40  

11-15  41-50  

16-20  51-60  

21-25  61+  

26-30    

31-35    

 

4. Περιοχή και μέγεθος σχολείου 

Περιοχή  Μέγεθος 

Αστική  Μονοθέσιο  

Ημιαστική  Ολιγοθέσιο  

Χωριό  Εξαθέσιο  

  Πολυθέσιο  
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5. Φύλο διευθυντή/ντριας του σχολείου σας 

Άντρας Γυναίκα 

 

Ερωτηματολόγιο 

6. Κατά την άποψή σας, πώς αντιλαμβάνεστε το εκπαιδευτικό μας σύστημα;  

Πολύ συγκεντρωτικό    1   2     3 4 5 Εντελώς αποκεντρωμένο  

7. Κατά την άποψή σας, ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή στο σημερινό 

σχολείο; 

Τυπικός/ διεκπεραιωτικός  1        2         3        4        5    Σημαντικός/ουσιαστικός 

 

8. Κατά την άποψή σας, ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σημερινό 

σχολείο; 

Τυπικός/ διεκπεραιωτικός  1        2         3        4        5    Σημαντικός/ουσιαστικός 

 

9. Κατά την άποψή σας,  ποιες από τις παρακάτω ομάδες ασκούν μεγαλύτερη 

πίεση στο σχολείο;   Ιεραρχήστε τις δύο πρώτες προτιμήσεις σας, δίνοντας 1 

στην πιο σημαντική   

Η διοικητική ηγεσία του Υπουργείου και τα ανώτερα στελέχη της   

Η Εκκλησία   

Οι συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών   

Οι επιστημονικές ενώσεις  

Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις   

Τα Πανεπιστήμια   

Η τοπική κοινωνία  

Οι επιχειρηματικές ομάδες  

Τα πολιτικά κόμματα και οργανώσεις  

Τα ΜΜΕ  

Οι γονείς  

 

10. Σε ποιο βαθμό, οι γονείς των μαθητών σας: 

1-καθόλου, 2-σπάνια, 3-λίγο, 4-πολύ, 5-πάρα πολύ 

 1 

 

2 

 

3  4  5  

Συμμετέχουν ενεργά σε αυτά που συμβαίνουν στο 

σχολείο και εκφράζουν τις απόψεις τους 
     

Είναι οργανωμένοι σε Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων 
     

Είναι ενήμεροι για αυτά που συμβαίνουν στο 

σχολείο 
     

Σας επισκέπτονται τακτικά      

Ανταποκρίνονται σε κινήσεις επικοινωνίας      
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Συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων      

Παρέχουν εθελοντική εργασία      

Βοηθούν τους μαθητές για μάθηση στο σπίτι      

Λειτουργούν ως συνθετικοί κρίκοι μεταξύ σχολείου 

και κοινότητας 
     

 

11. Γενικά, ως πρακτική, στο σχολείο σας είναι επιθυμητή η συμμετοχή των 

γονέων στη σχολική διαδικασία; 

Ναι   Όχι   

 

12. Γενικά, εσείς επιθυμείτε τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική διαδικασία; 

Ναι   Όχι   

13. Σε ποιο βαθμό θα χαρακτηρίζατε αποτελεσματική την επικοινωνία με το 

διευθυντή σας;  

Καθόλου αποτελεσματική  1    2 3 4 5  Πολύ αποτελεσματική 

14. Σε ποιο βαθμό θα χαρακτηρίζατε αποτελεσματική την επικοινωνία με τους 

συναδέλφους σας; 

Καθόλου αποτελεσματική  1    2 3 4 5  Πολύ αποτελεσματική 

 

15. Σε ποιο βαθμό, στο σχολείο σας ισχύουν τα παρακάτω αναφορικά με τη 

σχέση σας με τους συναδέλφους; 

1-καθόλου, 2-σπάνια, 3-λίγο, 4-πολύ, 5-πάρα πολύ 

 

16. Εσείς προσωπικά, πόσο χρόνο θεωρείτε ότι αφιερώνετε στην επικοινωνία σας  

με τους συναδέλφους; 

Πολύ λίγο      1      2      3      4      5      Πάρα πολύ 

17. Θα θέλατε να επικοινωνείτε περισσότερο με τους συναδέλφους; 

Ναι   Όχι   

18. Σε γενικές γραμμές, τι είδους θεματολογία έχει η επικοινωνία σας;  

Ιεραρχήστε τις απαντήσεις σας, δίνοντας 1 στην πιο σημαντική 

 

Θέματα διδασκαλίας  

Θέματα που αφορούν το σχολείο  

Θέματα σχετικά με άλλους συναδέλφους και προϊσταμένους  

 1 

 

2 

 

3  4  5  

 

Ανταγωνιστικότητα – όχι ιδιαίτερα φιλικό κλίμα      

Διαφορά κουλτούρας-χαρακτήρων       

Έλλειψη διάθεσης για επικοινωνία      

Κλίμα Αδιαφορίας      
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Γενικά εκπαιδευτικά ζητήματα  

Προσωπικά και οικογενειακά θέματα  

Κοινωνικά θέματα  

 

19. Σε ποιο βαθμό, αφιερώνει ο διευθυντής σας χρόνο, προκειμένου να 

επικοινωνήσει με τους γονείς; 

Καθόλου   1    2 3 4 5   Πάρα πολύ 

 

20. Σε ποιο βαθμό, αφιερώνει ο διευθυντής σας χρόνο, προκειμένου να 

επικοινωνήσει με τους εκπαιδευτικούς; 

Καθόλου   1    2 3 4 5   Πάρα πολύ 

 

21. Θεωρείτε ότι είναι σημαντικό οι διευθυντές  να έχουν μια στρατηγική και 

γνώσεις  για τη διαχείριση των σχέσεών τους με τους γονείς; 

Καθόλου   1    2 3 4 5   Πάρα πολύ 

 

22. Πόσο σημαντικούς θεωρείτε τους παρακάτω παράγοντες παρακώλυσης της 

συνεργασίας μεταξύ γονέων και σχολείου; 

1:Διαφωνώ απολύτως, 2:Διαφωνώ, 3:Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ,  4:Συμφωνώ,  

5:Συμφωνώ απολύτως 

 

23. Κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω πρακτικές επικοινωνίας σχολείου 

γονέων; 

1:Διαφωνώ απολύτως, 2:Διαφωνώ, 3:Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ,  4:Συμφωνώ,  

5:Συμφωνώ απολύτως 

 1 

 

2 

 

3  

 

4  

 

5  

 

Προσκλήσεις για συναντήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους. 

     

 1 

 

2 

 

3 

 

4  

 

5  

 

Το στυλ της σχολικής ηγεσίας      

Η καλλιέργεια από το διευθυντή και η ύπαρξη κακού 

κλίματος επικοινωνίας 

     

Το άγχος ελέγχου που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί από τους 

γονείς     

     

Ο μεγάλος φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών       

Η αρνητική άποψη των εκπαιδευτικών για τους γονείς      

Η αδιαφορία των γονέων         

Ο δισταγμός των γονέων       

Η έλλειψη χρόνου των γονέων      

Η έλλειψη του υπόβαθρου ώστε οι γονείς να 

παρακολουθήσουν την πρόοδο και τα θέματα που σχετίζονται 

με τα παιδιά τους 

     

Η ανεπαρκής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των 

διευθυντών σε θέματα συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ 

γονέων και σχολείου  
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Ανταλλαγή ενημερωτικών σημειωμάτων.      

Πίνακας ανακοινώσεων αποκλειστικά για τους γονείς.      

Εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για γονείς.      

Οργανωμένη συμμετοχή των γονέων και των μαθητών σε 

συλλογικές δράσεις. 

     

Επισκέψεις των γονέων στην τάξη.      

Τηλεφωνική επικοινωνία.      

Ευκαιριακή συνεργασία με τους γονείς για την αντιμετώπιση 

τρεχόντων πρακτικών προβλημάτων 

     

 

24. Κατά την άποψή σας, σε ποιο βαθμό τα παρακάτω συμβαίνουν στο σχολείο 

σας; 

1:Διαφωνώ απολύτως, 2:Διαφωνώ, 3:Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ,  4:Συμφωνώ,  

5:Συμφωνώ απολύτως 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ο διευθυντής σας είναι συχνά μπερδεμένος σχετικά με τα 

αισθήματά του. 

     

Συχνά προσποιείται ότι ενδιαφέρεται πολύ για κάτι, πράγμα 

που στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει. 

     

Γνωρίζει ποιος πραγματικά είναι.      

Θέλει οι συνάδελφοί του να κατανοούν τις δυνάμεις και τις 

αδυναμίες του. 

     

Νιώθει άβολα όταν κάποιος παρατηρεί αντικειμενικά τα όρια 

και τις ελλείψεις του. 

     

Έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές τη σιωπή του, ή το 

κούνημα του κεφαλιού του, για να συμφωνήσει με μια 

δήλωση ή θέση ακόμα κι αν διαφωνούσε. 

     

Είναι πρόθυμος να αλλάξει τον εαυτό του για τους άλλους 

αρκεί η ανταμοιβή να είναι εξαιρετικά ικανοποιητική. 

     

Του είναι εύκολο να προσποιείται.      

Δίνει σημασία στο να εκφράζει στους συναδέλφους του το 

πόσο πραγματικά νοιάζεται γι’ αυτούς. 

     

Δυσκολεύεται να αποδεχτεί τα προσωπικά του λάθη.      

Είναι σημαντικό για αυτόν να κατανοεί τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες των συναδέλφων του. 

     

Θέλει οι κοντινοί του άνθρωποι να γνωρίζουν τον 

πραγματικό του εαυτό και όχι την κοινωνική εικόνα. 

     

Προσπαθεί να λειτουργεί με τρόπο που είναι συνεπής με τις 

προσωπικές του αξίες, ακόμα κι αν οι άλλοι επικρίνουν ή 

απορρίπτουν κάτι τέτοιο. 

     

Εάν διαφωνεί με έναν συνάδελφο, προτιμά να αγνοήσει το 

θέμα παρά να συγκρουστεί. 

     

Η συμπεριφορά του αντανακλά τις αξίες του      

Η συμπεριφορά του εκφράζει συνήθως τις προσωπικές του 

ανάγκες και επιθυμίες. 

     

Σπάνια, αν όχι ποτέ, δείχνει στους άλλους ένα ψεύτικο 

πρόσωπο. 
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Ξοδεύει πολύ ενέργεια επιδιώκοντας στόχους οι οποίοι είναι 
πολύ σημαντικοί για τους άλλους, ακόμη κι αν ο ίδιος τους 

θεωρεί ασήμαντους 

     

Συχνά αμφισβητεί την εγκυρότητα των φιλοφρονήσεων που 

λαμβάνει. 

     

Η διαφάνεια και η ειλικρίνειά σε στενές σχέσεις είναι 

εξαιρετικά σημαντικές για αυτόν. 

     

Είναι πρόθυμος να υπομείνει τις αρνητικές συνέπειες 

εκφράζοντας τις αληθινές του πεποιθήσεις για τα πράγματα. 

     

 

25. Σε ποιο βαθμό, εκτιμάτε ότι ο  διευθυντής σας είναι: 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Αισιόδοξος      

Ανοικτός στην επικοινωνία      

Πιστός στις αξίες και πεποιθήσεις       

Ειλικρινής      

Δίκαιος      

Αρωγός στη δημιουργία καλών σχέσεων      

Γνήσιος εκφραστής των απόψεών του      

Αποτελεσματικός στο χειρισμό ζητημάτων αναφορικά με 

τους γονείς 

     

  

26. Κατά την άποψή σας, σε τι πιστεύετε ότι βοηθούν τα παραπάνω στοιχεία της 

προσωπικότητας και του στυλ ηγεσίας του διευθυντή; Ιεραρχήστε τις 

απαντήσεις σας, δίνοντας 1 στην πιο σημαντική 

 Δημιουργία ουσιαστικών και γνήσιων σχέσεων στο σχολείο  

Αποτελεσματική Επικοινωνία  

Ευημερία στο Σχολείο  

Θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη δουλειά   

Κλίμα Εμπιστοσύνης & Συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών  

Άνοιγμα του σχολείου στο ευρύτερο περιβάλλον  

 

27. Κατά πόσο συμφωνείτε με τα παρακάτω; 

1:Διαφωνώ απολύτως, 2:Διαφωνώ, 3:Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ,  4:Συμφωνώ,  

5:Συμφωνώ απολύτως 

 1 

 

2 

 

3 

 

4  5  

Το στυλ ηγεσίας  επηρεάζει την αποτελεσματική και εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου 

     

Η ικανότητα του διευθυντή να δημιουργεί γνήσιες και 

αυθεντικές σχέσεις επηρεάζει το γενικότερο κλίμα στο 

σχολείο 

     

Η ικανότητα του διευθυντή να δημιουργεί γνήσιες και 

αυθεντικές σχέσεις επηρεάζει την επικοινωνία του σχολείου 

με τους γονείς 
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