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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το φαινόμενο των σχολικών συγκρούσεων, 

γιατί, όπως και σε όλους τους οργανισμούς, έτσι και στις σχολικές μονάδες 

εμφανίζονται συγκρούσεις. Έγινε προσπάθεια μέσω της ποιοτικής έρευνας να 

μελετηθούν οι απόψεις των διευθυντών δημοτικών σχολείων, προκειμένου να 

νοηματοδοτηθεί η έννοια της σύγκρουσης και να εντοπιστούν οι ομάδες ανάμεσα στις 

οποίες εκδηλώνονται οι σχολικές συγκρούσεις, οι αιτίες που τις προκαλούν, οι 

επιπτώσεις που επιφέρουν στα μέλη της σχολικής κοινότητας, οι τρόποι που αυτές 

διαχειρίζονται καθώς και να διευκρινιστεί ο ρόλος που διαδραματίζει ο διευθυντής στη 

διαχείρισή τους.  

Η έρευνα διεξήχθη στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Συμμετέχοντες στην 

έρευνα ήταν δεκατρείς διευθυντές δημοτικών σχολείων, οι απόψεις των οποίων 

συγκεντρώθηκαν με τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε ότι οι σχολικές συγκρούσεις είναι 

ένα πολύπλοκο και ποικιλόμορφο φαινόμενο, καθώς σε κάθε σχολική μονάδα 

λαμβάνουν χώρα διαφορετικού είδους συγκρούσεις που οφείλονται σε μια 

ποικιλομορφία αιτιών και διαχειρίζονται με διαφορετικούς τρόπους. Εντοπίστηκαν 

συγκρούσεις ανάμεσα σε όλες τις ομάδες της σχολικής κοινότητας, με διαφορετική 

ωστόσο συχνότητα εμφάνισης σε κάθε σχολική μονάδα. Οι αιτίες που τις προκαλούν  

είναι οργανωσιακές  αλλά και διαπροσωπικές.  Οι επιπτώσεις των συγκρούσεων 

χαρακτηρίζονται κυρίως αρνητικές.  Καταβάλλονται συνήθως προσπάθειες να 

επιλύονται με συνεργατικές μεθόδους, ενώ οι διευθυντές αντιλαμβάνονται το ρόλο 

τους ως  διαχειριστές της σύγκρουσης, προκειμένου αυτή να επιλυθεί.  

Λέξεις- κλειδιά : σχολικές συγκρούσεις, μορφές, αιτίες, επιπτώσεις, τεχνικές 

διαχείρισης, ρόλος διευθυντή 
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ABSTRACT 

The present study examines the phenomenon of school conflicts because, as in all 

organizations, conflicts occur in schools as well. An attempt has been made through 

qualitative research to examine the views of primary school Directors in order to 

identify the conceptualization of conflict and to trace the groups among which school 

conflicts occur, the reasons that cause them, the impact they have on the members of 

the school community, the ways in which they are managed as well as the role of the 

principal in their management.  

The study was conducted in Pella's Regional Unit. The sample of the study 

consisted of thirteen Directors of Primary schools. Semi-structured interview  was the 

basic instrument for  gathering qualitative data.  

The results of the study revealed that school conflicts are a complex and 

multidimensional phenomenon, as in every school context  different kinds of conflicts 

occur due to a variety of reasons, and they are managed in different ways. Conflicts 

have been revealed among all groups in the school community, with a different 

frequency of occurrence in every school contex though. The reasons that cause them 

are both organizational and interpersonal. The impacts of the conflicts are considered 

mainly negative. Efforts are usually made to resolve conflicts by cooperative methods, 

while directors perceive their role as conflict managers in order to solve them. 

 

Keywords: school conflicts, types, reasons, impacts, management techniques, school 

directors’ role 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για την παρουσίαση του φαινομένου των συγκρούσεων στα δημοτικά σχολεία και 

προκειμένου να κατανοηθεί το είδος αυτών, οι αιτίες που τις προκαλούν, οι τρόποι 

διαχείρισής τους και οι επιπτώσεις τους, η εργασία κινήθηκε σε δύο άξονες. Ο  πρώτος 

άξονας αναφέρεται  στο θεωρητικό πλαίσιο των συγκρούσεων και ο δεύτερος άξονας 

στην ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διευθυντές δημοτικών σχολείων της 

Περιφερειακής Ενότητας  Πέλλας, ώστε να αναδυθούν οι προσωπικές τους αντιλήψεις 

γύρω από το πολύπλοκο φαινόμενο των σχολικών συγκρούσεων.  

Στην καθημερινή ζωή των οργανισμών και των σχολείων καθημερινά 

εκδηλώνονται συγκρούσεις, οι οποίες προκύπτουν από μια ποικιλία αιτιών. Η 

εκδήλωση των συγκρούσεων επηρεάζει τα μέλη των οργανισμών δημιουργώντας τους 

συνήθως αρνητικά συναισθήματα, ιδιαίτερα όταν προκύπτουν εξαιτίας  

δυσλειτουργιών στις σχέσεις των ανθρώπων. Οι συγκρούσεις επομένως πρέπει να 

διαχειρίζονται και να επιλύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μην 

αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια που καταβάλουν τα μέλη του κάθε οργανισμού 

και άρα της κάθε σχολικής μονάδας για επίτευξη των στόχων τους.  

Η σύγκρουση είναι ένα αναπόφευκτο φαινόμενο που προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση των ανθρώπων. Οι διαφωνίες ή οι συμφωνίες που προκύπτουν 

ανάμεσα στα άτομα ή τις ομάδες οδηγούν σε συγκρούσεις (Ghaffar, 2009).  Οφείλονται 

στις παρανοήσεις που προκύπτουν λόγω των διαφορετικών σκέψεων, αξιών και 

συναισθημάτων που έχουν οι άνθρωποι (Marquis & Huston, 2000 · Rahim, Magner & 

Shapiro, 2000) και λαμβάνουν χώρα σε οποιοδήποτε οργανισμό.  

Επομένως, οι συγκρούσεις, καθώς εκδηλώνονται σε όλα τα εργασιακά 

περιβάλλοντα, εμφανίζονται και στα σχολεία (Miklas & Kleiner, 2003). Το σχολείο ως 

οργανισμός για να επιτύχει τους στόχους του αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό του. Το 

κάθε άτομο ωστόσο διαθέτει τη δική του προσωπικότητα και διαφέρει από τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας όσον αφορά στις ικανότητές του, τα κίνητρά του, τις αξίες του, τις 

γνώσεις του, τις ανάγκες του, τις εμπειρίες του (Saiti, 2015). Η διαφορετικότητα αυτή 

οδηγεί  αναπόφευκτα σε συγκρούσεις που εμφανίζονται εντός των σχολικών μονάδων. 

Άλλωστε οι συγκρούσεις είναι  ένα φαινόμενο απολύτως φυσικό, που εμφανίζεται όταν 

δύο ή περισσότερα άτομα περνούν κάποιο χρόνο μαζί (Rahim, 2001). 
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Οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται τις συγκρούσεις ως αρνητικό φαινόμενο που θα 

πρέπει να αποφεύγεται λόγω των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί στον 

οργανισμό. Ωστόσο, οι συγκρούσεις δεν είναι αυθύπαρκτες, αλλά προκαλούνται από 

την ανθρώπινη συμπεριφορά. Επομένως, το αν οι επιπτώσεις τους θα είναι 

καταστροφικές ή ωφέλιμες για τον οργανισμό, εξαρτάται από τον τρόπο που οι 

άνθρωποι θα  τις διαχειριστούν (Tjosvold, 2006).  Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο 

τα μέλη της σχολικής κοινότητας να αναγνωρίζουν το είδος  των συγκρούσεων, να 

είναι εξοικειωμένοι με τις  διάφορες μεθόδους διαχείρισης των συγκρούσεων και  να 

μπορούν  κάθε φορά να εφαρμόζουν την καταλληλότερη, προκειμένου να μειώνονται 

οι αρνητικές επιπτώσεις τους και να ενισχύονται οι θετικές. 

Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των σχολικών συγκρούσεων διαδραματίζει ο 

διευθυντής του σχολείου, καθώς είναι ο κύριος υπεύθυνος για την εξασφάλιση ενός 

υγιούς και δημιουργικού περιβάλλοντος για όλους τους εμπλεκόμενους, 

εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς,  ώστε να μπορέσει το σχολείο να επιτύχει τους 

στόχους του. Καθώς οι συγκρούσεις επηρεάζουν το σχολικό κλίμα και καθώς επίσης 

αποτελούν ένα καθημερινό φαινόμενο της σχολικής ζωής,  οι διευθυντές  αφιερώνουν 

πολύτιμο χρόνο στην προσπάθειά τους να επιλύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν 

από τις συγκρούσεις (Saiti, 2015). Η καλή γνώση των θεωρητικών προσεγγίσεων των 

συγκρούσεων και των μεθόδων διαχείρισής τους μπορεί να τους καταστήσει 

περισσότερο αποτελεσματικούς στην αντιμετώπιση και διαχείριση αυτού του 

φαινομένου, κερδίζοντας έτσι πολύτιμο χρόνο που θα μπορούν να τον διαθέσουν αλλού 

και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος στη σχολική τους μονάδα. 

Σκοπός επομένως της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των 

διευθυντών δημοτικών σχολείων για τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο 

της σχολικής μονάδας. Επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι να νοηματοδοτηθεί η 

έννοια της σύγκρουσης και της διαχείρισης των συγκρούσεων, να προσδιοριστούν τα 

μέλη ή οι ομάδες του σχολείου ανάμεσα στις οποίες εκδηλώνονται συγκρούσεις, να 

αναδυθούν τα συχνότερα αίτια που οδηγούν σε συγκρούσεις τα μέλη του σχολείου,  να 

διευκρινιστούν οι επιπτώσεις των συγκρούσεων για τη σχολική μονάδα, να 

αναδειχθούν οι τεχνικές που εφαρμόζονται, ώστε να διαχειρίζονται με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο οι συγκρουσιακές καταστάσεις που προκύπτουν, και να 

προσδιοριστεί ο ρόλος των διευθυντών στη διαχείριση των συγκρούσεων.  
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Προκειμένου η παρούσα εργασία να προσφέρει στην περαιτέρω διερεύνηση του 

φαινομένου των σχολικών συγκρούσεων και να βοηθήσει στην ανάδειξη 

αποτελεσματικών τεχνικών διαχείρισής τους, θέτει τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα: 

 Πώς νοηματοδοτούν οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων την έννοια της 

σύγκρουσης και της διαχείρισης των συγκρούσεων; 

 Ποιες μορφές σύγκρουσης εκδηλώνονται  στα δημοτικά σχολεία; 

 Ποιες είναι οι αιτίες των συγκρούσεων; 

 Ποιες είναι οι επιπτώσεις των συγκρούσεων; 

 Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των συγκρούσεων; 

 Πώς αντιλαμβάνονται οι διευθυντές  το ρόλο τους αναφορικά με τη διαχείριση 

των συγκρούσεων; 

Προκειμένου να διερευνηθούν τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα η εργασία 

διαρθρώνεται ως εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο  διασαφηνίζεται η σπουδαιότητα της έρευνας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετώνται και παρουσιάζονται γενικότερα οι συγκρούσεις. 

Διασαφηνίζεται η έννοια της σύγκρουσης, μέσω των ορισμών στους οποίους έχουν 

καταλήξει οι ερευνητές. Αναφέρονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις των  συγκρούσεων, 

όπως έχουν διαμορφωθεί στο πέρασμα των χρόνων, και η τυπολογία των 

συγκρούσεων. Αναλύεται η διαδικασία της σύγκρουσης και αναφέρονται οι αιτίες και 

οι πιθανές επιπτώσεις των συγκρούσεων. Παρατίθενται τα διάφορα στυλ διαχείρισης 

τους καθώς  και οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του στυλ διαχείρισης των 

συγκρούσεων.  

Στο τρίτο κεφάλαιο  μελετώνται και παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι 

συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στις σχολικές μονάδες. Αναφέρονται τα είδη των 

συγκρούσεων  που μπορεί να εμφανιστούν σε μια σχολική μονάδα και οι αιτίες που τις 

προκαλούν. Επίσης, αναλύονται οι διάφορες τεχνικές διαχείρισης των σχολικών 

συγκρούσεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ρόλο που διαδραματίζει ο διευθυντής 

του σχολείου στη διαχείριση των συγκρούσεων, καθώς είναι ο άμεσα υπεύθυνος για 

την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Επίσης, παρατίθενται τα πορίσματα  Ελλήνων 

και ξένων ερευνητών, που έχουν μελετήσει το φαινόμενο των συγκρούσεων, ώστε να 

μπορεί να γίνει σύγκριση με τα πορίσματα της παρούσας έρευνας. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η μεθοδολογία εκπόνησης της παρούσας 

έρευνας, η περιγραφή του δείγματος και  η ανάλυση των δεδομένων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο  παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 

συνεντεύξεις των διευθυντών.  

Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθεται η συζήτηση, όπου γίνεται η διασύνδεση των 

αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με τα πορίσματα άλλων παλιότερων 

αντίστοιχων ερευνών, οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας καθώς και οι προτάσεις 

για μελλοντικές έρευνες. 

Στη συνέχεια ακολουθεί  ο επίλογος της εργασίας. 

Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της ξενόγλωσσης και 

ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων 
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1. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Οι συγκρούσεις  επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ατόμων και κατ’ επέκταση 

επηρεάζουν και την επίτευξη ή μη των στόχων ενός οργανισμού. Το φαινόμενο των 

συγκρούσεων εμφανίζεται και στα ελληνικά σχολεία (Iordanides, Bakas, Saiti  & Ifanti, 

2014). Ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διερευνηθεί το είδος των 

συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα σε μια σχολική μονάδα, τα αίτια που τις 

προκαλούν καθώς και οι τεχνικές διαχείρισής τους. Επίσης, είναι σημαντικό να 

διερευνηθεί αν τα μέλη του οργανισμού αντιλαμβάνονται τις συγκρούσεις ως 

δυσλειτουργικές, που παρεμποδίζουν τους στόχους της σχολικής μονάδας, ή ως 

λειτουργικές, που μπορούν να αναδείξουν τα προβλήματα και να οδηγήσουν στην 

επίλυσή τους.  Οι συγκρούσεις δεν επιφέρουν πάντα αρνητικές συνέπειες αλλά μπορεί 

να επιφέρουν και θετικά αποτελέσματα, καθώς μπορεί να βοηθήσουν στην 

ενεργοποίηση των μελών του οργανισμού με αποτέλεσμα αυτά να καταβάλλουν 

μεγαλύτερη προσπάθεια (Μπουραντάς, 2002). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Rahim 

(2002), δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πότε μια σύγκρουση πρέπει να υποβαθμίζεται, να 

ενισχύεται να αγνοείται ή να αφήνεται να εξελιχθεί. Ακόμη, δεν είναι  ξεκάθαρο με 

ποιο τρόπο μπορεί να υποβαθμιστεί, να ενισχυθεί, να αγνοηθεί ή να αφεθεί να 

εξελιχθεί, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικός ο οργανισμός. Επίσης, δεν είναι 

ξεκάθαρο πώς μπορούν να διαχειριστούν με διαφορετικό τρόπο συγκρούσεις που 

αφορούν σε διαφορετικές καταστάσεις. Η μελέτη επομένως του φαινομένου των 

συγκρούσεων είναι απαραίτητη, ώστε αυτές να κατανοηθούν πιο βαθιά και να 

οδηγηθούμε σε καλύτερη διαχείρισή τους. 

Και, ενώ έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες (Beitler, Machowski, Johnson & Zapf, 

 Shih &Susanto, 2010)  για τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στους ﮲  2016

οργανισμούς και τη διαχείρισή τους όμως, όπως αναφέρει και η Saiti (2015), στην 

Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί λίγες μελέτες σχετικές με τις συγκρούσεις στις 

σχολικές μονάδες, οι περισσότερες από τις οποίες μελετούν τις συγκρούσεις των 

μαθητών.  

Δεδομένης της σημαντικότητας της μελέτης του φαινομένου της σύγκρουσης, 

καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το σχολικό κλίμα, την επίτευξη των στόχων 

του σχολείου, αλλά και τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, πραγματοποιείται η 

παρούσα μελέτη, ώστε να συμβάλει στην περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου.  
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Επίσης, οι διευθυντές  διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των 

σχολείων. Είναι τα άτομα που έχουν τη δύναμη να κάνουν αλλαγές και μπορούν να 

επηρεάσουν τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της σύγκρουσης (Johnson, 2003). 

Λόγω της σημαντικότητας του ρόλου τους επομένως στη διαχείριση των συγκρούσεων 

στην παρούσα εργασία μελετώνται οι δικές τους απόψεις γύρω από το φαινόμενο των 

σχολικών συγκρούσεων.  

 Έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και μελετούν το φαινόμενο των 

συγκρούσεων (Iordanides κ.ά. 2014 · Πατσάλης & Παπουτσάκη, 2014 · Saiti, 2015) 

έχουν χρησιμοποιήσει την ποσοτική προσέγγιση, ενώ η έρευνα των Μητσαρά και 

Ιορδανίδη (2015) χρησιμοποιεί την ποσοτική και την ποιοτική προσέγγιση. Δεδομένης 

όμως της πολυπλοκότητας του φαινομένου των συγκρούσεων, της πολυπλοκότητας 

των αιτιών που το προκαλούν καθώς και της πολυπλοκότητας των αιτιών που 

επηρεάζουν την επιλογή του στυλ με το οποίο αυτό θα  διαχειριστεί η παρούσα εργασία 

επιχειρεί να διαφωτίσει το φαινόμενο των σχολικών συγκρούσεων μέσω της ποιοτικής 

προσέγγισης αποκλειστικά. Η ποιοτική έρευνα δίνει τη δυνατότητα να αναδυθούν 

προσωπικές αντιλήψεις, που ίσως να μην αναδύονται μέσω της ποσοτικής έρευνας, άρα 

μπορεί να προσφέρει περαιτέρω πολύτιμες πληροφορίες στην έρευνα των 

συγκρούσεων. Για το λόγο αυτό στην παρούσα εργασία μελετώνται οι απόψεις των 

διευθυντών δημοτικών σχολείων σχετικά με τις συγκρούσεις που εκδηλώνονται στο 

χώρο των σχολικών μονάδων μέσω της ποιοτικής έρευνας, ώστε να αναδυθούν οι 

προσωπικές τους αντιλήψεις γύρω από το είδος, τις αιτίες και τις επιπτώσεις των 

σχολικών συγκρούσεων καθώς και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη 

διαχείρισή τους. 

. 
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2. ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

2.1 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις της σύγκρουσης  

Ως σύγκρουση χαρακτηρίζεται η διαδικασία που ξεκινά όταν ένα μέλος θεωρεί ότι 

ένα άλλο μέλος επηρεάζει ή πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά κάτι για το οποίο το 

πρώτο μέλος ενδιαφέρεται (Thomas, 1976). Είναι η επιδίωξη εκ μέρους των 

εμπλεκόμενων στη σύγκρουση στόχων αλληλοσυγκρουόμενων με αποτέλεσμα το 

όφελος που αποκομίζει τα ένα μέλος να αποβαίνει εις βάρος του άλλου μέλους (Deutsh, 

1973) και για αυτό το λόγο το ένα μέλος  προσπαθεί να εμποδίσει την επίτευξη των 

στόχων του άλλου μέλους (Μπουραντάς, 2002) . Οι Bacharach και Lawler (1981) 

αναφέρουν ότι οι συγκρούσεις εμφανίζονται όταν οι εργαζόμενοι έχουν αντίθετα 

συμφέροντα τα οποία αποτελούν την  αιτία για να εμφανιστεί η σύγκρουση ή ακόμη 

και κοινά συμφέροντα τα οποία αποτελούν το κίνητρο για διαπραγμάτευση, 

προκειμένου να επέλθει μια συμφωνία, προσθέτοντας έτσι ότι  όχι μόνο τα αντίθετα 

αλλά και τα κοινά συμφέροντα προκαλούν συγκρούσεις.  Από τους παραπάνω 

ορισμούς διαφαίνεται ότι η σύγκρουση ορίζεται ως αποτέλεσμα των διαφωνιών και 

των αντίθετων στόχων των ατόμων και της παρεμπόδισης της επίτευξης αυτών των 

στόχων αλλά ακόμη και των διαπραγματεύσεων που προκύπτουν για την ικανοποίηση  

κάποιων  κοινών συμφερόντων των μελών του οργανισμού. 

Οι επόμενοι ορισμοί προσθέτουν και την έννοια της αλληλεπίδρασης των ατόμων, 

ως συνιστώσα που επηρεάζει την εμφάνιση των συγκρούσεων. Έτσι, ως σύγκρουση 

ορίζεται η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε άτομα που συσχετίζονται και τα οποία 

αισθάνονται ότι εμποδίζονται οι στόχοι τους, οι σκοποί τους, οι αξίες τους και θεωρούν 

ότι τα άλλα μέλη παρεμποδίζουν την πραγματοποίηση αυτών των στόχων (Putnam & 

Poole, 1987). Η σύγκρουση συχνά εκδηλώνεται όταν υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στα 

άτομα που αλληλεπιδρούν (Barki & Hartwick, 2004). Παρόμοια οι Jehn και Bendersky 

(2003) αναφέρουν ότι σύγκρουση συνίσταται όταν τα άτομα που αλληλεπιδρούν 

αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν αποκλίσεις στις απόψεις τους. Οι Masters και Albright 

(2002) προσθέτουν και την αναγκαιότητα της επίλυσης μέσω αμοιβαίας προσπάθειας, 

καθώς αναφέρουν ότι  η διαφωνία δύο ή περισσότερων ατόμων που βρίσκονται σε 

αλληλεξάρτηση συνιστά σύγκρουση, η οποία για να λυθεί απαιτεί αμοιβαία 

προσπάθεια από όλα τα μέλη που εμπλέκονται.  
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Ο Rahim (2001) προσθέτει τη διάσταση της επικοινωνίας, καθώς αναφέρει ότι  ως 

σύγκρουση  ορίζεται η διαδικασία της επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων ή των μελών 

μιας ομάδας η οποία διακρίνεται από διαφωνία και ασυμβατότητα. 

Από τους παραπάνω ορισμούς διαφαίνεται ότι οι συγκρούσεις είναι απόρροια των  

συγκρουόμενων ή  κοινών στόχων των μελών ενός οργανισμού, της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας τους που διακρίνεται από ασυμβατότητα. 

2.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις της σύγκρουσης   

Η σύγκρουση είναι ένα φαινόμενο εγγενές των οργανισμών, που απασχόλησε τους 

μελετητές. Υπάρχουν τρεις θεωρήσεις των συγκρούσεων, η παραδοσιακή θεώρηση, η 

αλληλεπιδραστική θεώρηση και η εστιασμένη στην επίλυση της σύγκρουσης θεώρηση  

(Robbins & Judge, 2012). 

 Παραδοσιακή θεώρηση 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή θεώρηση η σύγκρουση είναι αρνητική για τον 

οργανισμό (Σαΐτης, 2014). Υποδηλώνει δυσλειτουργία του οργανισμού που οφείλεται 

στην κακή επικοινωνία των μελών και την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ τους. 

Χαρακτηρίζει την αδυναμία των διευθυντών να διευθετήσουν αποτελεσματικά τα 

προβλήματα που προκύπτουν καθώς και την αδυναμία τους να αντιληφθούν τις 

ανάγκες των υφισταμένων τους. Η παραδοσιακή προσέγγιση της σύγκρουσης 

περιορίζεται απλά στο να χαρακτηρίζει επιβλαβείς τις επιπτώσεις της και δεν αναζητά 

τα αίτια που την προκαλούν, η αντιμετώπιση των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει 

στην άρση των δυσλειτουργιών. 

 Αλληλεπιδραστική θεώρηση 

Η αλληλεπιδραστική θεώρηση διαφοροποιείται από την παραδοσιακή θεώρηση. 

Δεν προσδιορίζει κατηγορηματικά ούτε ως αρνητικές αλλά και ούτε ως θετικές τις 

συγκρούσεις (Σαΐτης, 2014). Αναγνωρίζει ότι μέσω της σύγκρουσης υπάρχει η 

πιθανότητα να τονωθεί η δημιουργικότητα της ομάδας, ώστε αυτή να ξεφύγει από τη 

στασιμότητα  και να προχωρήσει σε αλλαγές και καινοτομίες, που θα τη βοηθήσουν να 

γίνει πιο αποτελεσματική. Κατατάσσει τις συγκρούσεις σε λειτουργικές και 

δυσλειτουργικές (Robbins & Judge, 2012).  

Μια λειτουργική σύγκρουση μπορεί να επιδράσει θετικά στις επιδόσεις της ομάδας 

και στην καλύτερη επίτευξη των στόχων της, καθώς μέσα από τη διαδικασία της 
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σύγκρουσης μπορεί να αναδυθούν τα προβλήματα και να επιλυθούν με δημιουργικό 

τρόπο.  Η λειτουργική σύγκρουση λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και 

προωθεί τη γένεση νέων ιδεών. Σύμφωνα επομένως με τη αλληλεπιδραστική θεώρηση 

θα μπορούσε ενδεχομένως να ενθαρρύνονται οι λειτουργικές συγκρούσεις, 

προκειμένου να τονώνεται η δημιουργικότητα της ομάδας.  

Μια δυσλειτουργική σύγκρουση αντιθέτως λειτουργεί ανασταλτικά στις επιδόσεις 

της ομάδας. Αυξάνει τις τριβές και τις έριδες μεταξύ των μελών επηρεάζοντας έτσι τη 

συνεκτικότητα της ομάδας και την οδηγεί σε αποδιοργάνωση. Οδηγεί τα μέλη σε 

έλλειψη κατανόησης του ενός για τις ανάγκες του άλλου, η οποία παρεμποδίζει τη 

συνεργασία, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται και η ολοκλήρωση του έργου που έχει 

αναλάβει η ομάδα. Επίσης, αναγκάζει τους διευθυντές να καταναλώνουν πολύτιμο 

χρόνο στην προσπάθειά τους να τις διαχειριστούν. 

 Εστιασμένη στην επίλυση θεώρηση 

Η εστιασμένη στην επίλυση θεώρηση των συγκρούσεων αναγνωρίζει ότι οι 

συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες σε έναν οργανισμό. Δέχεται ωστόσο ότι μια 

σύγκρουση, ακόμη και αν έχει βοηθήσει στην παραγωγή νέων ιδεών, δημιουργεί και 

αρνητικά συναισθήματα στα μέλη της ομάδας τα οποία επηρεάζουν τις σχέσεις τους. 

Η εστιασμένη στην επίλυση θεώρηση της σύγκρουσης κινείται ανάμεσα στην 

παραδοσιακή προσέγγιση και την αλληλεπιδραστική (Robbins & Judge, 2012). 

Αναγνωρίζοντας ότι μια σύγκρουση μπορεί να επιφέρει θετικές αλλά και αρνητικές 

επιπτώσεις προσανατολίζεται προς την αναζήτηση των καλύτερων δυνατών λύσεων, 

που θα βοηθήσουν στην παραγωγική της επίλυση και θα μειώσουν όσο γίνεται 

περισσότερο την αρνητική της επιρροή.  

2.3 Τύποι συγκρούσεων   

Σε έναν οργανισμό μπορεί να εμφανιστούν δύο τύποι συγκρούσεων, η σύγκρουση 

που αφορά στο έργο και η σύγκρουση που αφορά στις σχέσεις των ανθρώπων (Jehn, 

1995).  Η σύγκρουση για το έργο προκύπτει από τις διαφορετικές ιδέες και απόψεις 

που έχουν τα μέλη της ομάδας όσον αφορά στην καλύτερη επίτευξη των στόχων τους. 

Η σύγκρουση στις σχέσεις αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις και σε διαφωνίες μεταξύ 

των μελών της ομάδας για  θέματα που δε σχετίζονται με την εργασία, όπως  κοινωνικά 

γεγονότα, πολιτική, κοινωνικούς σχολιασμούς. Οι συγκρούσεις στις σχέσεις κάνουν 

την ομάδα λιγότερο αποτελεσματική και καινοτόμο, ενώ οι συγκρούσεις που αφορούν 
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στο έργο μπορεί να οδηγήσουν τα μέλη στο να σκεφτούν περισσότερες εναλλακτικές 

για την επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει και να βελτιώσει την ποιότητα 

των αποφάσεων τους και τη δημιουργικότητα τους (De Drue & Beersma, 2005). Οι 

συγκρούσεις που αφορούν στο έργο ενδέχεται να επιφέρουν βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της ομάδας, όταν σχετίζονται με ζητήματα που δεν αφορούν την 

καθημερινή ρουτίνα, καθώς μέσω της συζήτησης που προκύπτει, οδηγούνται τα μέλη 

σε ποιοτικότερες αποφάσεις, όταν όμως σχετίζονται με θέματα ρουτίνας, τότε 

επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα (DeChurch & Marks, 2001). Φαίνεται επομένως 

ότι, ενώ οι συγκρούσεις που αφορούν στις σχέσεις, επηρεάζουν αρνητικά τα 

αποτελέσματα της ομάδας και την ικανοποίηση των μελών, οι συγκρούσεις που 

αφορούν στο έργο σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι ωφέλιμες για τον οργανισμό 

και σε άλλες επιβλαβείς. Σημαντικό βέβαια ρόλο  όσον αφορά  στα αποτελέσματα που 

θα επιφέρει η σύγκρουση στο έργο διαδραματίζει και ο  τρόπος που αυτές θα 

διαχειριστούν (DeChurch & Marks, 2001).  

Ανάλογα με το ποιοι εμπλέκονται οι συγκρούσεις μπορεί να ταξινομηθούν ως 

διαπροσωπικές, ενδοπροσωπικές, ενδοομαδικές και διαομαδικές (Rahim, 2002 · 

Speakman & Ryals, 2010 ). Οι διαπροσωπικές  συγκρούσεις εκδηλώνονται ανάμεσα 

σε δύο ή περισσότερα μέλη του οργανισμού λόγω διαφωνιών που προκύπτουν. Οι 

ενδοπροσωπικές εκδηλώνονται μέσα στο ίδιο το άτομο.  Οι ενδοομαδικές συγκρούσεις 

εκδηλώνονται ανάμεσα στα μέλη της ίδιας ομάδας. Οι διαομαδικές  συγκρούσεις 

εκδηλώνονται ανάμεσα σε ομάδες του οργανισμού. Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2014) 

υπάρχουν και συγκρούσεις οι οποίες εκδηλώνονται ανάμεσα σε ένα μέλος και την 

ομάδα στην οποία ανήκει. 

2.4 Διαδικασία της σύγκρουσης  

Η διαδικασία της σύγκρουσης, περιλαμβάνει πέντε στάδια: α) το στάδιο της 

ενδεχόμενης εναντίωσης ή ασυμβατότητας, β) το στάδιο της επίγνωσης και 

εξατομίκευσης, γ) το στάδιο των προθέσεων, δ) το στάδιο της συμπεριφοράς και ε) το 

στάδιο των αποτελεσμάτων (Kernberg, 1998 · Robbins& Judge, 2012).  

 Στάδιο ενδεχόμενης εναντίωσης ή ασυμβατότητας 

Στο στάδιο αυτό εμφανίζονται οι συνθήκες οι οποίες είναι πιθανόν να οδηγήσουν 

σε συγκρούσεις τα μέλη της ομάδας. Οι συνθήκες αυτές μπορεί να αφορούν στην 
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επικοινωνία των μελών, στη δομή της ομάδας και στις προσωπικές μεταβλητές. Οι 

συνθήκες που αφορούν στην επικοινωνία περιλαμβάνουν την κακή επικοινωνία, τις 

παρανοήσεις, την ελλιπή ανταλλαγή πληροφοριών. Οι συνθήκες που αφορούν στη 

δομή της ομάδας σχετίζονται με  το μέγεθος της ομάδας, το σαφή προσδιορισμό των 

αρμοδιοτήτων, την ταύτιση των στόχων του μέλους με τους στόχους της ομάδας, την 

κινητικότητα των μελών, την εξάρτηση της ομάδας από μία άλλη, το ηγετικό στυλ των 

διευθυντών. Όταν οι αρμοδιότητες των μελών δεν είναι προσδιορισμένες με σαφήνεια, 

όταν οι ομάδες έχουν αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, όταν οι στόχοι των μελών 

δεν εναρμονίζονται, όταν τα μέλη αλλάζουν συνεχώς και χάνεται η συνεκτικότητα της 

ομάδας, δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη των 

συγκρούσεων. Οι συνθήκες που αφορούν στις προσωπικές μεταβλητές σχετίζονται με 

τα προσωπικά χαρακτηριστικά των μελών, την ιδιοσυγκρασία τους, το προσωπικό τους 

σύστημα αξιών, τα συναισθήματά τους.  

 Στάδιο της επίγνωσης και εξατομίκευσης 

Στο στάδιο αυτό τα μέλη αντιλαμβάνονται ότι έχουν δημιουργηθεί τέτοιες 

συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Έτσι η σύγκρουση γίνεται 

αντιληπτή αλλά αυτό δε σημαίνει απαραιτήτως ότι θα επηρεαστεί και η συμπεριφορά 

των ατόμων. Μολονότι το ένα μέλος αντιλαμβάνεται την ύπαρξη των συνθηκών που 

μπορεί να οδηγήσουν σε διαφωνία με ένα άλλο μέλος είναι πιθανό να μην επηρεαστούν 

τα συναισθήματά του προς αυτό το μέλος. Όταν η σύγκρουση γίνεται βιούμενη, 

επέρχεται και συναισθηματική εμπλοκή των μελών. Μπορεί να δημιουργηθούν 

αισθήματα έχθρας, έντασης και αντιπαλότητας του ενός μέλους προς το άλλο. Η  

προσέγγιση της διαφωνίας μέσω αρνητικών ή θετικών συναισθημάτων θα 

προσδιορίσουν και την εξέλιξη της διαφωνίας. Η ύπαρξη θετικών συναισθημάτων 

μπορεί να βοηθήσει στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων που θα ικανοποιήσουν τα 

μέλη.  

 Στάδιο των προθέσεων 

Στο στάδιο των προθέσεων το άτομο επιχειρεί να προσδιορίσει τον τρόπο που θα 

ενεργήσει. Είναι το στάδιο που προηγείται πριν την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς. 

Ταυτόχρονα προσπαθεί να κάνει υποθέσεις για τις προθέσεις του άλλου μέλους, ώστε 

να τροποποιήσει αντίστοιχα τη συμπεριφορά του.  Ανάμεσα στις προθέσεις και την 

εκδήλωση μιας συμπεριφοράς μπορεί να μεσολαβεί μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Οι προθέσεις των ατόμων για το πώς θα διαχειριστούν τη σύγκρουση δεν είναι 
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στατικές. Κατά την εξέλιξη της σύγκρουσης οι αρχικές προθέσεις μπορεί να 

τροποποιηθούν και να αλλάξουν, καθώς είναι δυνατό να επηρεαστούν από τη 

συμπεριφορά που θα εκδηλώσει το άλλο μέλος που εμπλέκεται στη σύγκρουση. 

Αναλόγως του βαθμού που ένα άτομο σκοπεύει να εκδηλώσει συνεργατική ή 

διεκδικητική συμπεριφορά μπορούν να προσδιοριστούν πέντε τύποι προθέσεων για τη 

διαχείριση της σύγκρουσης: ανταγωνισμός, συνεργατικότητα, αποφευκτικότητα, 

προσαρμοστικότητα και συμβιβαστικότητα. Η πρόθεση του ανταγωνισμού 

υποδηλώνει τη διάθεση του ατόμου να ικανοποιήσει μόνο τις δικές του απαιτήσεις 

αδιαφορώντας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άλλου ατόμου. Η πρόθεση 

της συνεργατικότητας υποδηλώνει τη διάθεση των εμπλεκομένων στη σύγκρουση,  

μέσω της διασαφήνισης των διαφορών που έχουν προκύψει, να οδηγηθούν σε λύσεις 

που θα ικανοποιούν και θα είναι ωφέλιμες για  όλα τα μέλη. Η πρόθεση της 

αποφευκτικότητας υποδηλώνει τη διάθεση ενός ατόμου να αγνοήσει τη σύγκρουση και 

να αποφύγει τα μέλη με τα οποία διαφωνεί. Η πρόθεση της προσαρμοστικότητας 

υποδηλώνει τη διάθεση του ατόμου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του άλλου μέλους 

θέτοντας σε δεύτερη θέση τις δικές του απαιτήσεις  προκειμένου να μη διαταραχθούν 

οι σχέσεις τους. Τέλος η διάθεση της συμβιβαστικότητας υποδηλώνει τη διάθεση των 

εμπλεκομένων να υπάρχει αμοιβαία υποχώρηση όλων, προκειμένου να  ικανοποιηθεί 

ένα μέρος των απαιτήσεων όλων των μελών, αποδεχόμενοι ότι το υπόλοιπο κομμάτι 

των απαιτήσεων τους δεν μπορεί να ικανοποιηθεί και  θα πρέπει να παραιτηθούν από 

τη διεκδίκησή του.  

 Στάδιο της συμπεριφοράς 

Στο στάδιο της συμπεριφοράς οι προθέσεις εκφράζονται και υλοποιούνται. Στο 

στάδιο αυτό περιλαμβάνονται η έκφραση των απόψεων των εμπλεκόμενων και η 

αντίδραση του καθενός στην αλληλεπίδραση που πραγματοποιείται μεταξύ τους.  

 Στάδιο των αποτελεσμάτων 

Η ολοκλήρωση της σύγκρουσης επιφέρει κάποια αποτελέσματα τα οποία μπορεί 

να είναι λειτουργικά ή δυσλειτουργικά για τον οργανισμό. Εάν τα αποτελέσματα της 

σύγκρουσης έχουν καταφέρει να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας και 

τη δημιουργικότητα της, έχουν επιφέρει καινοτομίες,  έχουν οδηγήσει σε πιο ποιοτικές 

αποφάσεις, έχουν επαναπροσδιορίσει επιτυχώς τις ισορροπίες ανάμεσα στα μέλη της 

ομάδας, τότε είναι λειτουργικά. Εάν όμως τα αποτελέσματα της σύγκρουσης είναι η 

δυσαρέσκεια, η διατάραξη της συνεκτικότητας της ομάδας, η παρεμπόδιση της 
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επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, η απώλεια της εμπιστοσύνης και της 

ικανοποίησης των μελών, τότε είναι δυσλειτουργικά. 

2.5 Αιτίες της σύγκρουσης  

Η διαδικασία της σύγκρουσης ξεκινά, όταν τα άτομα αντιλαμβάνονται διαφορές 

και αντιθέσεις ανάμεσα στα ίδια και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στα ενδιαφέροντά 

τους, τα πιστεύω τους και τις αξίες τους (De Dreu, Harinck & Van Vianen 1999). Οι 

διαφορές αυτές μπορεί να αφορούν σε εργασιακά θέματα ή σε θέματα προσωπικών 

σχέσεων. Αιτίες συγκρούσεων που σχετίζονται με τα εργασιακά θέματα είναι η 

κατανομή των πόρων και  οι αντίθετες απόψεις για τις διαδικασίες και τις πολιτικές 

που πρέπει να ακολουθηθούν για την ολοκλήρωση του έργου, ενώ αιτίες συγκρούσεων 

που σχετίζονται με τις προσωπικές σχέσεις μπορεί να είναι το διαφορετικό στυλ 

συμπεριφοράς του κάθε ανθρώπου, οι διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις ή οι 

αντίθετες αξίες (De Dreu &  Beersma, 2005). Έτσι η διαμοίραση των πόρων, ιδιαίτερα 

όταν αυτοί είναι περιορισμένοι, οι διαφορετικοί στόχοι, οι διαφορές στις αντιλήψεις 

και τις αξίες, οι διαφωνίες σχετικά  με τις απαιτήσεις των διάφορων ρόλων, η φύση της 

εργασίας καθώς και το επίπεδο ανάπτυξης του οργανισμού αποτελούν τους  

συχνότερους παράγοντες που οδηγούν τα μέλη του οργανισμού σε διαφωνίες (Plunkett 

& Attner, 1989). 

Σημαντικός παράγοντας πρόκλησης συγκρούσεων αποτελεί και η μη επαρκής 

διασαφήνιση των ρόλων (Saiti, 2015). H διασαφήνιση των ρόλων βοηθάει τα άτομα να 

γνωρίζουν ακριβώς τι αναμένεται από τον καθένα και έτσι να αποφεύγονται οι μεταξύ 

τους προστριβές για το ποιος πρέπει να κάνει τι.  

Μια άλλη αιτία που οδηγεί σε συγκρούσεις είναι η κακή επικοινωνία μεταξύ των 

μελών του οργανισμού (Saiti, 2015). Η έλλειψη μιας κατάλληλης διαδικασίας 

πληροφόρησης μπορεί να επιφέρει παρανοήσεις που αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε 

σύγκρουση.  

Επίσης αιτία σύγκρουσης μπορεί να αποτελέσει η πίεση προς ένα άτομο να 

εμπλακεί σε μια δραστηριότητα που είναι αντίθετη με τα προσωπικά του συμφέροντα 

και ενδιαφέροντα (Rahim, 2002). 
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Τα συγκρουόμενα συμφέροντα και οι διαφορετικές προσωπικές απόψεις μπορεί να 

προκαλέσουν αρνητικά συναισθήματα ζήλιας, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε 

περαιτέρω αντιπαραθέσεις μέσα στον οργανισμό (Σαΐτης, 2014). 

Σημαντική αιτία διαφωνίας μέσα σε έναν οργανισμό μπορεί να αποτελέσει και ο 

ανταγωνισμός για το ποιος θα ασκήσει επιρροή στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας (Σαΐτης, 

2014). 

Τα άτομα έχουν ανάγκη από αναγνώριση της μοναδικότητάς τους, αξιοπρέπεια, 

ασφάλεια, ισότητα, συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η μη ικανοποίηση 

αυτών των αναγκών αποτελεί αιτία συγκρούσεων (Fisher, 1997). Επίσης,  σύγκρουση 

μπορεί να προκύψει  και από το αίσθημα αδικίας που μπορεί να βιώσει το άτομο. Εάν 

κάποιος θεωρήσει ότι αδικήθηκε θα αντιδράσει προκειμένου να διορθώσει την αδικία 

που θεωρεί ότι έχει υποστεί (March & Simon, 1993). 

Το στυλ διοίκησης μπορεί να αποτελέσει αιτία συγκρούσεων. Όταν τα μέλη της 

ομάδας δε συμφωνούν με τον τρόπο που διοικεί ο διευθυντής και αισθάνονται ότι δε 

λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη τους και οι ανάγκες τους, τότε δημιουργείται απογοήτευση 

και αίσθηση δυσαρέσκειας (Johnson & Scollay,2001). 

2.6 Επιπτώσεις των συγκρούσεων   

Οι συγκρούσεις μπορεί να επιφέρουν  είτε θετικές είτε αρνητικές επιπτώσεις. Το 

είδος των επιπτώσεων που θα προκύψουν εξαρτάται από τις συγκεκριμένες συνθήκες 

στις οποίες λαμβάνει χώρα η σύγκρουση, όπως είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες 

της ομάδας, το κλίμα της ομάδας, οι ισχύουσες νόρμες για τη σύγκρουση γενικότερα 

καθώς και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την επίλυση των συγκρούσεων 

(Simons,  & Peterson, 2000 · Tjosvold, 1998).  Επίσης, αν η ένταση της σύγκρουσης 

είναι χαμηλή, τότε προκύπτει αποφυγή, μη σωστή αξιοποίηση των πληροφοριών και 

απραξία. Αν η ένταση της σύγκρουσης είναι υψηλή, τότε προκύπτει μείωση της 

αντιληπτικής ικανότητας των ατόμων και της σωστής αξιολόγησης των πληροφοριών. 

Αντίθετα, όταν η ένταση της σύγκρουσης κινείται σε μέτρια επίπεδα, τότε τα 

εμπλεκόμενα μέλη μπορεί να οδηγηθούν στην αναζήτηση περισσότερων εναλλακτικών 

λύσεων προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση (De Drue & Beersma, 2005). Πιο 

συγκεκριμένα οι επιπτώσεις των συγκρούσεων μπορεί να είναι οι εξής: 

 Αρνητικές επιπτώσεις 
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Οι συγκρούσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις όταν λαμβάνουν χώρα σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Προκαλούν συναισθηματική φόρτιση στα μέλη της ομάδας 

και  επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεσή τους για ενεργητική συμμετοχή και ολοκλήρωση 

των στόχων της ομάδας (Carnevale & Probst, 1998). Η συναισθηματική φόρτιση  και 

η έλλειψη εμπιστοσύνης δεν επιτρέπουν στα άτομα να επικεντρωθούν στο πρόβλημα 

και να προσπαθήσουν να  σκεφτούν νέες δημιουργικές ιδέες, η εφαρμογή των οποίων 

θα μπορούσε να οδηγήσει στη λύση του προβλήματος (De Drue & Beersma, 2005).  

Έτσι επέρχεται απροθυμία για ανάληψη νέων πρωτοβουλιών και μειώνεται η διάθεση 

για συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη (Saiti, 2015). Οι συγκρούσεις  επομένως 

προκαλούν δυσαρέσκεια και παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας.  

Οδηγούν σε κακή επικοινωνία των μελών και χαλάρωση της μεταξύ τους 

συνεκτικότητας (Robbins & Judge, 2012). Επιπλέον, επηρεάζουν αρνητικά τη 

συνεργασία των μελών με αποτέλεσμα να προκαλούνται δυσλειτουργίες στον 

οργανισμό (Σαΐτης, 2014). 

Επίσης, η επίλυση των συγκρούσεων απαιτεί χρόνο (Tjosvold, 1998), ο οποίος θα 

μπορούσε να διατεθεί στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.  

Οι συγκρούσεις κάνουν τα μέλη να νιώθουν άβολα, μειώνουν την ικανοποίησή 

τους από τη συμμετοχή στην ομάδα, αυξάνουν το φόρτο εργασίας και οδηγούν τους 

εργαζόμενους σε συχνές απουσίες από τη δουλειά  (Jehn & Bendersky, 2003). Σε 

κάποια από τα άτομα της ομάδας δημιουργείται η αίσθηση της ήττας από το 

αποτέλεσμα της σύγκρουσης, που οδηγεί στη συνέχεια σε πτώση του ηθικού τους 

(Σαΐτης, 2014). Θεωρούν ότι οι συγκρούσεις, ιδιαίτερα όταν διακρίνονται από υψηλή 

ένταση, υποδηλώνουν δυσλειτουργίες του τμήματος στο οποίο ανήκουν και κακή 

συνεργασία των μελών του. Η άποψη αυτή επηρεάζει αρνητικά την αντίληψή τους για 

την εργασία τους  και κατ’ επέκταση την εργασιακή τους ικανοποίηση (De Drue & 

Beersma, 2005). Επιπρόσθετα, οι συχνές συγκρούσεις αποτελούν ένα σημαντικό 

παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει τα άτομα σε επαγγελματική εξουθένωση (De Dreu, 

van Dierendonck & Dijkstra 2004). Προκαλούν ανησυχία, απογοήτευση που μερικές 

φορές εκδηλώνονται ακόμη και με σωματικές διαταραχές, όπως πονοκέφαλο και  

στομαχικές ενοχλήσεις (Spector, Chen, & O’Connell, 2000). 

Στις  αρνητικές επιπτώσεις των συγκρούσεων επομένως συμπεριλαμβάνονται οι 

αδύναμες διαπροσωπικές σχέσεις και το υψηλό stress, ενώ ιδιαίτερα για το σχολικό 
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περιβάλλον συμπεριλαμβάνονται  η μείωση της σχολικής επιτυχίας των μαθητών και 

η αύξηση των απουσιών (Morris-Rothschild & Brass, 2006). 

 Θετικές επιπτώσεις 

Οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες αλλά ωστόσο κάτω από συγκεκριμένες 

συνθήκες μπορεί  να επηρεάσουν και θετικά τον οργανισμό. Μέσα από τις 

διαφορετικές και πολλές φορές αντικρουόμενες απόψεις, αξίες και αντιλήψεις υπάρχει 

η πιθανότητα να αναδειχθεί ένα πρόβλημα, ώστε να καταστεί δυνατό να επιλυθεί, να 

ενεργοποιηθούν οι υπάλληλοι προς τα πιο σημαντικά ζητήματα του οργανισμού, να 

υποκινηθούν οι άνθρωποι να είναι πιο αληθινοί, να συμμετέχουν ενεργητικά  στην 

ομάδα και να μάθουν να αναγνωρίζουν τα οφέλη που προκύπτουν από τις διαφορές 

τους (Ghaffar,  2009). Επίσης, καθώς εμφανίζονται διάφορα προβλήματα, μπορεί τα 

μέλη του οργανισμού να οδηγηθούν σε καλύτερη διευκρίνιση των στόχων τους  και 

ίσως και επαναπροσδιορισμό τους (Saiti, 2015). 

Στις θετικές επιπτώσεις των συγκρούσεων συμπεριλαμβάνονται η αύξηση της 

δημιουργικότητας, η καλύτερη ποιότητα των αποφάσεων και η ανάπτυξη της 

αμοιβαίας κατανόησης (Rahim , Magner & Shapiro, 2000). Καθώς αμφισβητείται η 

ισχύουσα κατάσταση, εκφράζονται νέες ιδέες, που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, και 

αναζητούνται νέες εναλλακτικές, που θα ικανοποιούν τα μέλη της ομάδας.  Μετρίου 

βαθμού συγκρούσεις σχετίζονται θετικά με την αύξηση των καινοτομιών που μπορεί 

να εμφανίσει μία ομάδα (De Dreu, 2006) και οι οποίες μπορούν να τη βγάλουν από τη 

στατικότητα και να την οδηγήσουν σε αλλαγή. 

Οι ισορροπίες στον οργανισμό είναι πιθανόν να επαναπροσδιοριστούν, ενώ μέσω 

της σύγκρουσης μπορεί να ενισχυθεί η συνοχή της ομάδας (Amason, 1996) και η 

εσωτερική της ενότητα (Σαΐτης, 2014). Βελτιώνονται οι προσωπικές τους σχέσεις, 

καθώς μέσω των συγκρούσεων δίνεται η δυνατότητα να μάθουν περισσότερα ο ένας 

για τον άλλο και να ανακαλύψουν νέους τρόπους συνεργασίας (Φασουλής, 2006). 

Οι συγκρούσεις μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αγελαίας σκέψης 

(Robbins & Judge, 2012). Τα άτομα δεν  αποδέχονται παθητικά κάποιες αποφάσεις που 

τους προτείνονται και οδηγούνται σε αντιπαράθεση. Μέσα από την αντιπαράθεση 

ακούγονται και διαφορετικές απόψεις, έστω και αν ανήκουν στη μειονότητα. 
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2.7 Στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων  

Η διαχείριση των συγκρούσεων είναι  πολύπλοκη. Η καλή γνώση των διάφορων  

στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων μπορεί να οδηγήσει στην λειτουργική επίλυσή 

τους. Με την έννοια διαχείριση των συγκρούσεων ορίζεται η διαδικασία που επιχειρεί 

με την υιοθέτηση διάφορων στρατηγικών να μειώσει τα δυσλειτουργικά αποτελέσματα 

της σύγκρουσης και να ενισχύσει τα λειτουργικά της αποτελέσματα (Menon, 

Bharadway & Howell, 1996).  

Οι Blake και Mouton (1964) πρότειναν ένα μοντέλο πέντε κατηγοριών για την 

ταξινόμηση των διαφορετικών μεθόδων διαχείρισης των συγκρούσεων. Αυτές οι πέντε 

κατηγορίες είναι η κυριαρχία (forcing), η επίλυση (problem solving), ο συμβιβασμός 

(compromising), η εξομάλυνση (smoothing) και η αποφυγή (withdrawing). Η επιλογή 

του ατόμου ενός από τα παραπάνω στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων εξαρτάται από 

τον υψηλό ή χαμηλό βαθμό του ενδιαφέροντος που δείχνει το άτομο για τα 

αποτελέσματα ή για τους ανθρώπους. 

Ένα άλλο μοντέλο  για τη διαχείριση των διαπροσωπικών συγκρούσεων είναι το 

μοντέλο Thomas-Kilmann (Thomas & Kilmann, 1974 · Thomas, 1976 · Kilmann & 

Thomas, 1977), που βασίζεται σε δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση αφορά στη 

θετικότητα, δηλαδή στο βαθμό που το άτομο ενδιαφέρεται να ικανοποιήσει τα 

προσωπικά του συμφέροντα και η άλλη διάσταση αφορά στη συνεργασία, δηλαδή στο 

βαθμό που το άτομο ενδιαφέρεται να ικανοποιήσει τα συμφέροντα του άλλου 

εμπλεκόμενου στη σύγκρουση. Περιλαμβάνει επίσης πέντε τρόπους διαχείρισης των 

συγκρούσεων: 

 τον ανταγωνισμό (competing): το  άτομο που χρησιμοποιεί τον ανταγωνισμό 

διακρίνεται από χαμηλή διάθεση συνεργασίας. Δεν έχει πρόθεση να 

ικανοποιήσει και τις απαιτήσεις του άλλου εμπλεκόμενου στη σύγκρουση. 

Ενδιαφέρεται μόνο για την ικανοποίηση των προσωπικών του συμφερόντων. 

 την προσαρμογή (accommodating): το άτομο που χρησιμοποιεί την 

προσαρμογή διακρίνεται από υψηλή διάθεση συνεργασίας. Ενδιαφέρεται για 

την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άλλου εμπλεκόμενου στη σύγκρουση, 

ακόμη και αν αυτό γίνεται εις βάρος των δικών του απαιτήσεων.  

 την αποφυγή (avoiding): το άτομο δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να ικανοποιήσει 

ούτε τις δικές του απαιτήσεις ούτε τις απαιτήσεις του άλλου εμπλεκόμενου στη 
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σύγκρουση. Προσπαθεί να αποφύγει το θέμα που προκάλεσε τη σύγκρουση. Η 

τεχνική της αποφυγής αποτελεί μια παθητική στάση, που σκοπό έχει να 

υποβιβάσει τη σημαντικότητα του θέματος της σύγκρουσης και να εμποδίσει 

τις οποιεσδήποτε  σκέψεις γύρω από αυτό (De Dreu &  Beersma, 2005). 

 τον συμβιβασμό (compromising): το άτομο επιδεικνύει μέτριο βαθμό 

συνεργασίας. Ενδιαφέρεται να ικανοποιήσει κάποιες από τις απαιτήσεις του, 

ενώ υποχωρεί και σε κάποιες από τις απαιτήσεις του άλλου εμπλεκόμενου. 

 τη συνεργασία (collaborating): το άτομο διακρίνεται από  υψηλό βαθμό 

συνεργασίας αλλά και υψηλό ενδιαφέρον για την ικανοποίηση των 

προσωπικών του απαιτήσεων. Προσπαθεί να βρει λύσεις που θα 

ικανοποιήσουν τόσο  τους δικούς  του στόχους όσο και τους στόχους   του 

άλλου εμπλεκόμενου στη σύγκρουση, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών 

σχετικά με τις προτεραιότητες και τις προτιμήσεις του καθενός (De Dreu, &  

Beersma, 2005). 

Σύμφωνα με τους Rahim και Bonoma (1979) και Rahim (1983) η επιλογή του στυλ 

διαχείρισης των συγκρούσεων εξαρτάται από το βαθμό που το άτομο ενδιαφέρεται για 

την ικανοποίηση των προσωπικών του συμφερόντων ή για την ικανοποίηση των 

συμφερόντων των άλλων. Καταλήγουν σε πέντε στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων: 

 ενσωμάτωση (integrating): το άτομο διακρίνεται από υψηλό ενδιαφέρον για τον 

εαυτό του και για τους άλλους. Οι εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση αναζητούν 

μέσω της συνεργασίας και της αμοιβαιότητας λύσεις που να ικανοποιούν όλα 

τα μέλη. Αυτό το στυλ διαχείρισης προϋποθέτει τα άτομα να είναι 

προσανατολισμένα σε κοινούς στόχους και λιγότερο στα προσωπικά 

συμφέροντα. Προσπαθούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους μέσω της 

ανταλλαγής πληροφοριών (Shih & Susanto, 2010). Βασίζονται στην 

δημιουργικότητα, την ευελιξία και την ανοιχτή επικοινωνία , ώστε να βρεθεί η 

καλύτερη για όλους τους εμπλεκόμενους δυνατή λύση.  

 παραχώρηση (obliging): το άτομο διακρίνεται από χαμηλό ενδιαφέρον για τον 

εαυτό του και υψηλό ενδιαφέρον για τους άλλους. Οι εμπλεκόμενοι δεν 

αναζητούν όλες τις εναλλακτικές λύσεις με αποτέλεσμα η τελική απόφαση να 

είναι χαμηλής ποιότητας (Kuhn & Poole, 2000). Η διαδικασία είναι 

μονόπλευρη και το άτομο εγκαταλείπει την προσπάθεια να ικανοποιήσει τους 
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δικούς του στόχους και υποχωρεί στις απαιτήσεις των άλλων χωρίς κριτική 

αξιολόγηση της ειλημμένης  απόφασης. 

 επιβολή (dominating): το άτομο διακρίνεται από το υψηλό ενδιαφέρον που 

δείχνει για την ικανοποίηση των δικών του συμφερόντων και το χαμηλό 

ενδιαφέρον για την ικανοποίηση των συμφερόντων των άλλων. Η προσέγγιση 

αυτή χαρακτηρίζεται από αντιπαλότητα και τη διάσταση κερδίζω -  χάνεις.  Το 

όφελος που αποκομίζει η μία πλευρά αποβαίνει εις βάρος της άλλης πλευράς. 

Αυτό το στυλ διαχείρισης χρησιμοποιείται κυρίως όταν το άτομο εμμένει στις 

απαιτήσεις του και προσπαθεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο (Putnam & Wilson, 

1982).  

 αποφυγή (avoiding): το άτομο διακρίνεται από χαμηλό ενδιαφέρον τόσο για τα 

δικά του συμφέροντα όσο και για τα συμφέροντα των άλλων. Αυτό το στυλ 

διαχείρισης υιοθετείται, όταν γίνεται προσπάθεια να μην εκφραστεί ανοιχτά η 

σύγκρουση, είτε μέσω της αγνόησης της είτε μέσω της αλλαγής του θέματος 

της συζήτησης. Σχετίζεται με την παραχώρηση, την αποποίηση ευθυνών, την 

αποφυγή καταστάσεων (Rahim, 2002).  

 συμβιβασμός (compromising): το άτομο διακρίνεται από μέτριο ενδιαφέρον 

τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους άλλους. Μέσω του συμβιβασμού 

επιδιώκεται να βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, χωρίς ωστόσο να έχει 

προηγηθεί μια συντονισμένη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Οι 

εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση τελικά ικανοποιούν κάποιες από τις απαιτήσεις 

τους, ενώ εγκαταλείπουν κάποιες άλλες, γιατί θεωρούν ότι πρέπει να 

αποδεχτούν και κάποιες απώλειες (Poole,  Holmes & DeSanctis  1991). Τα 

άτομα επιλέγουν αυτό το στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων όταν δεν 

διακρίνονται από ιδιαίτερη επιθυμία να επιλύσουν ένα πρόβλημα ή όταν 

υπάρχει πίεση χρόνου. Ο συμβιβασμός γίνεται αντιληπτός στους 

εμπλεκόμενους ως μια δίκαιη συναλλαγή που μέσω των αμοιβαίων 

υποχωρήσεων μεγιστοποιεί τα οφέλη όλων των πλευρών, ελαχιστοποιεί τις 

απώλειες και προσφέρει μια γρήγορη επίλυση στο πρόβλημα που έχει 

δημιουργηθεί (Rahim, 2002). 
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2.8 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του στυλ διαχείρισης των 

συγκρούσεων 

Σημαντικό παράγοντα για την επιλογή του στυλ διαχείρισης αποτελεί η στάση και 

η αντίληψη που υιοθετεί το άτομο απέναντι στη σύγκρουση. Όταν αντιλαμβάνεται τη 

σύγκρουση ως σύγκρουση συμφερόντων και ως ανταγωνιστική για το ποιος θα 

καταφέρει να επικρατήσει, θα οδηγηθεί στην επιλογή ανταγωνιστικών στυλ 

διαχείρισης της. Όταν όμως αντιλαμβάνεται τη σύγκρουση ως μια εποικοδομητική 

διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγικά αποτελέσματα, τότε θα υιοθετήσει 

συνεργατικές μεθόδους επίλυσης της σύγκρουσης (Tjosvold, 2006).   

 Η συναισθηματική κατάσταση των ατόμων που εμπλέκονται σε μια σύγκρουση 

επηρεάζει το στυλ που θα επιλέξουν για να τη διαχειριστούν. Τα άτομα που 

διακρίνονται από θετική διάθεση, όπως  αφοσίωση και ενεργητική συμμετοχή, 

επιλέγουν συνεργατικές μεθόδους επίλυσης των συγκρούσεων, ενώ τα άτομα που 

διακρίνονται από αρνητική συναισθήματα, όπως θυμό, φόβο, ενοχή, νευρικότητα, 

επιλέγουν μεθόδους αποφυγής και επιβολής  (Desivilya & Yagil, 2005). Η αρνητική 

διάθεση οδηγεί στην επιλογή ανταγωνιστικών μεθόδων και διακρίνει τα άτομα που 

παρουσιάζουν υψηλό ενδιαφέρον για τον εαυτό τους (Rhoades,  Arnold & Jay, 2001).  

Όσοι είναι ικανοποιημένοι, ευγενικοί, ευχαριστημένοι αλληλεπιδρούν καλύτερα με το 

κοινωνικό τους περιβάλλον. Είναι πιο δημιουργικοί, ευέλικτοι και διαπραγματεύονται 

καλύτερα. Τα χαρακτηριστικά αυτά τους καθιστούν πιο αποτελεσματικούς στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην εξεύρεση λύσεων και επιλέγουν κυρίως 

συνεργατικές μεθόδους επίλυσης των συγκρούσεων  (Isen, 2000).  

Τα άτομα που διακρίνονται από υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη επιλέγουν 

μεθόδους ενσωμάτωσης και συμβιβασμού προκειμένου να διαχειριστούν τις 

συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται (Shih & Susanto, 2010). Η επιλογή αυτών των 

μεθόδων απορρέει από το γεγονός ότι έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται καλύτερα 

τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο και των άλλων. Επιπλέον, ενδιαφέρονται για τα 

συναισθήματα όλων των εμπλεκομένων στη σύγκρουση, καθώς τα θεωρούν ως βάση 

για το χτίσιμο των σχέσεων των ανθρώπων (Mayer & Salovey, 1997).  

Η ευσυνειδησία και η διάθεση για διαφάνεια και επίτευξη συμφωνίας  οδηγούν σε 

επιλογή μεθόδων ενσωμάτωσης για τη διαχείριση των συγκρούσεων  (Shih & Susanto, 

2010). 



28 

 

Επίσης, η ηλικία επηρεάζει την επιλογή του στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων. 

Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας προτιμούν πιο παθητικές στρατηγικές διαχείρισης των 

συγκρούσεων, όπως την αποφυγή ή την παραχώρηση (Beitler κ.ά, 2016). 

Βέβαια η επιλογή του στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων δεν εξαρτάται μόνο από 

την προσωπικότητα του ατόμου που καλείται να διαχειριστεί τη σύγκρουση αλλά και 

από τις συνθήκες μέσα στις οποίες λαμβάνει χώρα μια σύγκρουση, όπως το επίπεδο 

των στόχων του οργανισμού, τα χρονοδιαγράμματα, τις ασκούμενες πιέσεις (De Dreu, 

&  Beersma, 2005). 

Το είδος της εξουσίας που χρησιμοποιεί κάποιος επηρεάζει επίσης την επιλογή του 

στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων. Έτσι τα άτομα που κάνουν  χρήση της εξουσίας 

λόγω θέσης επιλέγουν συνήθως την αποφυγή και την επιβολή, προκειμένου να 

διαχειριστούν τις συγκρούσεις που προκύπτουν (Johnson, 2003).  
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3. ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

3.1 Μορφές συγκρούσεων στη σχολική μονάδα  

Σε όλους τους  οργανισμούς η συχνή αλληλεπίδραση των μελών οδηγεί σε 

συγκρούσεις, οι οποίες εκφράζουν την εχθρότητα, τον ανταγωνισμό ή την παρανόηση 

που μπορεί να προκύψει από την αλληλεπίδραση. Οι συγκρούσεις στα σχολεία μπορεί 

να πάρουν διάφορες μορφές. Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2014) στο σχολικό περιβάλλον 

μπορεί να εμφανιστούν συγκρούσεις διαπροσωπικές, ομαδικές, μεταξύ ατόμων και 

ομάδων και συγκρούσεις της σχολικής κοινότητας. 

Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στο ανθρώπινο 

δυναμικό του σχολείου, όπως για παράδειγμα ανάμεσα στους δασκάλους του σχολείου 

ή ανάμεσα στους δασκάλους και το διευθυντή του σχολείου. Οι δάσκαλοι 

δυσκολεύονται να υπακούσουν στους διευθυντές  ή να ακολουθήσουν κανόνες ή να 

αποδεχτούν επιπλέον εργασία, ενώ οι διευθυντές τους πιέζουν για πολλές σχολικές 

δραστηριότητες, με αποτέλεσμα οι συγκρούσεις ανάμεσα στους δασκάλους και τους 

διευθυντές να είναι συχνές (Ghaffar,  2009). 

Οι ομαδικές συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες του 

σχολείου. Έτσι μπορεί να παρατηρηθούν συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές και, καθώς σε κάθε οργανισμό δημιουργούνται άτυπες ομάδες, 

εμφανίζονται συγκρούσεις και μεταξύ αυτών των ομάδων.  

Οι συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων προκύπτουν ανάμεσα σε ένα άτομο 

και μια ομάδα. Συγκεκριμένα μπορεί να εμφανιστούν συγκρούσεις ανάμεσα στον 

διευθυντή του σχολείου και τον σύλλογο διδασκόντων ή ανάμεσα σε έναν εκπαιδευτικό 

και τους μαθητές μιας σχολικής τάξης.  

Οι συγκρούσεις της σχολικής κοινότητας εμφανίζονται ανάμεσα στο σχολείο και 

την τοπική κοινωνία. Το σχολείο είναι ένα ανοιχτό σύστημα που βρίσκεται σε 

αλληλεπίδραση με το ευρύτερο περιβάλλον του. Αναπόφευκτα η αλληλεπίδραση αυτή 

μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις, όπως για παράδειγμα ανάμεσα στο σύλλογο 

διδασκόντων και το σύλλογο γονέων ή την τοπική αυτοδιοίκηση.  

Επομένως, οι συγκρούσεις μέσα σε μια σχολική μονάδα μπορεί να είναι 

συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών, μεταξύ των διευθυντών και των δασκάλων, μεταξύ 
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των δασκάλων ή ακόμα και μεταξύ της σχολικής μονάδας και την τοπική αυτοδιοίκηση 

ή τους γονείς (Henkin & Holliman, 2009). 

3.2 Αιτίες συγκρούσεων στη σχολική μονάδα  

Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει το σχολικό περιβάλλον δημιουργεί ευνοϊκές 

συνθήκες για την ανάπτυξη συγκρούσεων στη σχολική μονάδα. Η κακή επικοινωνία, 

οι οργανωτικές αδυναμίες, οι συγκρουόμενοι στόχοι, οι περιορισμένοι πόροι, οι 

ατομικές διαφορές και το εξωτερικό περιβάλλον είναι οι κυριότερες αιτίες 

συγκρούσεων στα σχολεία (Σαΐτης, 2014). Αναλυτικότερα: 

 Η κακή επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής μονάδας δεν επιτρέπει την 

καλή μετάδοση των πληροφοριών, οδηγεί σε λάθος αποκωδικοποίηση των 

μηνυμάτων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρανοήσεις και έλλειψη 

αλληλοκατανόησης που οδηγούν σε συγκρούσεις (Μπουραντάς, 2002). 

 Το ίδιο  αποτέλεσμα προκαλούν και ορισμένες οργανωτικές αδυναμίες, όπως ο 

ασαφής καταμερισμός των αρμοδιοτήτων.  

 Επίσης, ενδέχεται να υπάρχουν συγκρουόμενοι στόχοι μεταξύ των μελών, 

οπότε αναπόφευκτα επέρχεται σύγκρουση.  

 Η έλλειψη πόρων είναι πιθανό να  δημιουργεί προστριβές ανάμεσα στους 

διευθυντές και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς τα λειτουργικά έξοδα του 

σχολείου καλύπτονται από τους Δήμους.  

 Επιπλέον, το σχολείο καλείται ως κομμάτι του ευρύτερου κοινωνικού 

συστήματος  να συνεργάζεται με τους διάφορους κοινωνικούς φορείς. Από την 

αλληλεπίδραση αυτή είναι πιθανό να προκύψουν συγκρούσεις.  

 Τέλος, όπως και σε κάθε άλλο οργανισμό, έτσι και στο σχολείο, συγκρούσεις 

προκύπτουν από τις διαφορές που παρουσιάζουν τα άτομα στις αξίες τους, τα 

πιστεύω τους, την ιδεολογία τους. Σε ένα σχολείο  αλληλεπιδρούν ο διευθυντής, 

οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές, οι εκπρόσωποι της τοπικής 

αυτοδιοίκησης  και των διαφόρων συλλόγων και  αντιλαμβάνονται τα όσα 

συμβαίνουν στο σχολείο  από τη δική του οπτική γωνία ο καθένας και σύμφωνα 

με το δικό του σύστημα αξιών. Ο συγκερασμός όλων αυτών των διαφορετικών 

απόψεων είναι δύσκολος, οπότε και οι συγκρούσεις αναπόφευκτες. 
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Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη επέμβαση των γονέων στο έργο των 

εκπαιδευτικών. Η επέμβαση αυτή των γονέων αποτελεί αιτία συγκρούσεων στη 

σχολική μονάδα (Lareau & Munoz, 2012). 

Αιτία συγκρούσεων σε μια σχολική μονάδα μπορεί να αποτελεί η συμπεριφορά και 

ο τρόπος που διοικεί ο ίδιος ο διευθυντής, όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας των δασκάλων (Iordanides κ.ά., 2014). Όταν το στυλ διοίκησης του 

διευθυντή χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστική διάθεση προς τα υπόλοιπα μέλη της 

σχολικής κοινότητας, είναι πιθανό να αυξηθούν οι συγκρούσεις. Παρόμοια, όταν στη 

σχολική μονάδα υπάρχουν δάσκαλοι που διακρίνονται από ασυμβίβαστες 

προσωπικότητες,  τότε είναι πιθανό να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό κλίμα που μπορεί 

να οδηγήσει στην εκδήλωση διαφωνιών.  

Θέματα που άπτονται της καθημερινή λειτουργίας της σχολικής μονάδας μπορεί 

να οδηγήσουν σε συγκρούσεις. Μία συχνή αιτία διαφωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 

αποτελεί η κατανομή των τάξεων, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, η κατανομή των 

μαθητών στα τμήματα, η οργάνωση των σχολικών δραστηριοτήτων. Ένταση μπορεί να 

προκληθεί και όταν κάποιος εκπαιδευτικός απουσιάζει συχνά, καθώς οι συχνές 

απουσίες προκαλούν αναστάτωση στη λειτουργία του σχολείου. Επίσης, οι καινοτομίες 

επιφέρουν αλλαγές με αποτέλεσμα να  προκαλούνται αντιδράσεις στα μέλη της 

σχολικής μονάδας. Επομένως, η υιοθέτηση και η εφαρμογή τους  είναι πιθανό να 

αποτελέσουν αιτίες συγκρούσεων (Iordanides κ.ά., 2014).  

3.3 Τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων στη σχολική μονάδα  

Οι συγκρούσεις συχνά χαρακτηρίζονται ως αρνητικές και καταστροφικές, όμως 

υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι μπορούν να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα για τον 

οργανισμό, αν διαχειριστούν σωστά ( Tjosvold, 2006). Επομένως ο τρόπος διαχείρισής 

τους είναι αυτός που θα τους προσδώσει θετική ή αρνητική διάσταση. Αποτελούν 

πρόβλημα για τον οργανισμό όταν παρεμποδίζουν την παραγωγικότητα, αλλοιώνουν 

την ηθική του οργανισμού, προκαλούν επιπλέον συγκρούσεις και απρεπείς 

συμπεριφορές  (Ghaffar,  2009). Φαίνεται ότι θετικά αποτελέσματα προκύπτουν όταν 

υιοθετούνται στρατηγικές ενσωμάτωσης στόχων και συνεργασίας για την επίλυση των 

συγκρούσεων, ενώ αρνητικά αποτελέσματα όταν υιοθετούνται ανταγωνιστικές 

στρατηγικές (Montes, Rodríguez & Serrano, 2012). Επομένως οι στρατηγικές επίλυσης 

των συγκρούσεων που υιοθετούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη επηρεάζουν 
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αποφασιστικά τα αποτελέσματα της σύγκρουσης. Αποτελεσματικές είναι οι 

στρατηγικές που καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν το θέμα της 

σύγκρουσης και να ενδυναμώσουν ταυτόχρονα τις σχέσεις των εμπλεκόμενων μελών 

στη σύγκρουση (Davis, Capobianco & Kraus, 2004).  

Η τεχνική της αποφυγής, η τεχνική του συμβιβασμού, η τεχνική της μεσολάβησης, 

η χρήση της εξουσίας, η τεχνική του οργανώνειν,  η τεχνική της συνεργασίας είναι 

κάποιες από τις τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση των 

συγκρούσεων της σχολικής μονάδας (Σαΐτης, 2014). 

 Η τεχνική της αποφυγής χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί ή να 

αναβληθεί η σύγκρουση. Πιθανόν το ένα μέλος να προτιμήσει να 

απομακρυνθεί, ώστε να αποτραπεί η εκδήλωση της σύγκρουσης ή να 

υποβαθμίσει την αιτία της σύγκρουσης. Με τη τεχνική αυτή η σύγκρουση δεν 

εκδηλώνεται αλλά ταυτόχρονα δεν επιλύεται και η αιτία της. 

 Η τεχνική του συμβιβασμού χρησιμοποιείται προκειμένου να βρεθεί μια μέση 

λύση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου 

αποτελεί η ωριμότητα των εμπλεκομένων στη σύγκρουση. Γίνεται προσπάθεια 

να επιμεριστούν οι διαφορές μεταξύ των μελών. Η τεχνική του συμβιβασμού 

μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην επίλυση των διαπροσωπικών 

συγκρούσεων, μολονότι δύσκολα επιτυγχάνεται συμβιβασμός σε αυτού του 

είδους των συγκρούσεων. Ωστόσο, μέσω της πειθούς, μπορούν τα μέλη να 

οδηγηθούν στην ικανοποίηση ενός μέρους των απαιτήσεων τους (Γιαννίκας, 

2014). 

 Η τεχνική της μεσολάβησης χρησιμοποιείται όταν οι εμπλεκόμενοι στη 

σύγκρουση δεν μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές τους και χρειάζονται τη 

συνδρομή ενός τρίτου προσώπου, κοινά αποδεκτού όσον αφορά στο κύρος του, 

προκειμένου να βοηθήσει την επικοινωνία τους. Ο μεσολαβητής προσπαθεί να 

βοηθήσει τους εμπλεκόμενους στη σύγκρουση να αναγνωρίσουν και να 

εκφράσουν τις διαφορές τους, ώστε να μπορέσουν να οδηγηθούν σε μια λογική 

διευθέτηση του προβλήματός τους.  

 Η τεχνική της χρήση της εξουσίας χρησιμοποιείται από τον διευθυντή, όταν οι 

εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση δεν μπορούν να καταλήξουν σε κάποια 

συμφωνία. Ο διευθυντής χρησιμοποιεί την εξουσία του και ασκεί πίεση στους 

υφισταμένους να σταματήσουν  τη διαφωνία τους. Η τεχνική αυτή μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί στις προσωπικές συγκρούσεις, καθώς αυτού του είδους οι 

συγκρούσεις οφείλονται στις διαφορές των προσωπικοτήτων των ατόμων που 

εμπλέκονται στη σύγκρουση και του αξιακού τους συστήματος, οπότε δύσκολα 

επιτυγχάνεται ο συμβιβασμός, όμως η λύση θα είναι προσωρινή (Γιαννίκας, 

2014).  

 Η τεχνική του οργανώνειν χρησιμοποιείται για να οργανωθούν και να 

μελετηθούν οι αιτίες που προκάλεσαν τη σύγκρουση. Η εμπεριστατωμένη 

ανάλυση των αιτιών είναι αυτή που θα οδηγήσει στην εξεύρεση των 

κατάλληλων λύσεων. Η τεχνική αυτή είναι κατάλληλη για τη διευθέτηση 

συγκρούσεων που προκύπτουν από οργανωσιακές αδυναμίες. 

 Τέλος, η τεχνική της συνεργασίας χρησιμοποιείται όταν τα μέλη που 

εμπλέκονται στη σύγκρουση προσπαθούν να επιλύσουν τη σύγκρουση με 

τέτοιο τρόπο , ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων. Προτείνονται διάφορες 

εναλλακτικές και επιλέγονται όσες είναι αποδεκτές από όλα τα μέλη. Η 

συγκεκριμένη τεχνική απαιτεί  χρόνο για να εφαρμοστεί, όμως καταφέρνει να 

αναδείξει τους παράγοντες της σύγκρουσης και επιφέρει ουσιαστικές λύσεις, 

που ικανοποιούν τους εμπλεκόμενους, καθώς βασίζεται στη φιλοσοφία 

«κερδίζω-κερδίζεις».  

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του σχολείου και της ποικιλομορφίας των 

προβλημάτων που προκύπτουν είναι απαραίτητη η γνώση των τεχνικών που 

αναφέρθηκαν, ώστε, αναλόγως της σύγκρουσης που έχει προκύψει και των αιτιών που 

την προκάλεσαν, να  επιλέγεται η καταλληλότερη τεχνική για την αποτελεσματικότερη 

διαχείρισή της. 

3.4 Ο ρόλος του διευθυντή στη διαχείριση των σχολικών συγκρούσεων  

Το εκπαιδευτικό σύστημα  αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 

που μπορεί να οδηγήσει μια χώρα σε οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, η απαίτηση της 

αγοράς εργασίας για ειδικούς και επαγγελματίες οδηγεί τις χώρες στο να επενδύουν 

στα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι 

αποτελεσματικοί οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί είναι να διοικούνται από άτομα που είναι 

καλά εκπαιδευμένα, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

του οργανισμού μέσω των στρατηγικών που χρησιμοποιούν. Η εξασφάλιση ενός 

υγιούς και θετικού εργασιακού περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των 
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διευθυντών. Η δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος απαιτεί μεταξύ άλλων και την 

σωστή διαχείριση των συγκρούσεων (Iordanides κ.ά., 2014). Ως διαχείριση των 

συγκρούσεων δε νοείται απλά η αποφυγή, η μείωση ή ο τερματισμός των 

συγκρούσεων, αλλά ο σχεδιασμός τέτοιων μακροπρόθεσμων στρατηγικών ώστε να 

μειωθούν οι δυσλειτουργίες τους και να ενισχυθούν τα εποικοδομητικά τους 

αποτελέσματα προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματικός ο οργανισμός (Rahim, 

2002). Έτσι ο διευθυντής, όταν σχεδιάζει τις στρατηγικές του διαχείρισης των 

συγκρούσεων, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας του οργανισμού, την ικανοποίηση των αναγκών των 

εμπλεκομένων και φυσικά την εξεύρεση ηθικών λύσεων (Rahim, 2002). 

Καθώς οι συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα σε μια σχολική μονάδα είναι ένα 

καθημερινό φαινόμενο (Riasi & Asadzadeh, 2016) και  μπορεί να επηρεάσουν τη 

λειτουργία του σχολείου, οι διευθυντές θα πρέπει να είναι σε θέση να τις διαχειρίζονται  

με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Όταν καλούνται να διαχειριστούν μια σύγκρουση 

πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι εξαρτάται από τους ίδιους το αν θα τη διαχειριστούν 

κατάλληλα ή όχι (Iordanides κ.ά., 2014).  Όσο καλύτερα είναι προετοιμασμένοι να 

αναγνωρίσουν το είδος των συγκρούσεων τόσο καλύτερα θα μπορέσουν και να τις 

διαχειριστούν. Οι διευθυντές που αναζητούν τις πηγές των συγκρούσεων μπορεί να  

ανακαλύψουν ότι αρκετές από αυτές σχετίζονται με τη δική τους συμπεριφορά στις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις, η οποία μπορεί να απορρέει από τα ηγετικά τους 

γνωρίσματα (Johnson, 2003). Πρέπει να είναι ανοιχτοί στις νέες πληροφορίες και να 

είναι πρόθυμοι, αν χρειαστεί βάσει των νέων στοιχείων, να αλλάξουν τις απόψεις τους 

για κάποιο θέμα (Rahim, 2002). 

Βέβαια σε κάθε οργανισμό ο διευθυντής πρέπει να έχει κάποιο είδος εξουσίας, 

ώστε να καταφέρει  να διαχειριστεί τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στη σχολική 

μονάδα και να οδηγήσει τον οργανισμό στην επίτευξη των στόχων του.  Σε ένα 

εκπαιδευτικό οργανισμό οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 

διαφορετικές πηγές εξουσίας, ώστε να μπορούν να ηγούνται αποτελεσματικά στους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές (Riasi &Asadzadeh, 2016). Σύμφωνα με την 

τυπολογία των French και Raven (1959) υπάρχουν πέντε πηγές εξουσίας : η δύναμη 

της επιβολής (coercive power), η χαρισματική δύναμη (referent power), η νόμιμη 

δύναμη (legitimate power), η δύναμη του ειδικού (expert) και η δύναμη της ανταμοιβής 

(reward power). Η δύναμη της επιβολής βασίζεται στην αντίληψη ότι ο ηγέτης μπορεί 
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να τιμωρήσει τους υφισταμένους του, αν εκείνοι δεν συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις 

του. Η χαρισματική δύναμη βασίζεται στην αίσθηση της ενότητας που έχουν οι 

υφιστάμενοι με τον ηγέτη τους. Ο ηγέτης αποτελεί το πρότυπο των υφισταμένων του. 

Η νόμιμη δύναμη βασίζεται στην αντίληψη των υφισταμένων ότι ο ηγέτης τους έχει τη 

νόμιμη εξουσία να διευθύνει τον οργανισμό. Η δύναμη του ειδικού βασίζεται στην 

αντίληψη των υφισταμένων ότι ο ηγέτης έχει τις απαραίτητες γνώσεις και είναι ειδικός 

σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Η δύναμη της ανταμοιβής βασίζεται στην ικανότητα του 

ηγέτη να ανταμείβει τους υφισταμένους του, όταν εκδηλώνουν την επιθυμητή 

συμπεριφορά.   

Οι θετικές ή αρνητικές συνέπειες  που μπορεί να επιφέρουν οι συγκρούσεις 

εξαρτάται από τον τρόπο που αυτές θα διαχειριστούν (Park &Antonioni, 2007). Οι 

διευθυντές που διακρίνονται κυρίως από ενδιαφέρον προς τους άλλους και λιγότερο 

από ενδιαφέρον για τον εαυτό τους μπορούν να αυξήσουν τις θετικές επιπτώσεις των 

συγκρούσεων (Johnson, 2003). Η αποτελεσματική και εποικοδομητική διαχείριση των 

συγκρούσεων μπορεί να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων στο 

σχολικό περιβάλλον, στους γονείς, στους μαθητές και στον οργανισμό (Kaushal & 

Kwantes, 2006).  

Η διαχείριση των συγκρούσεων αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους διευθυντές 

των σχολείων, καθώς καθορίζει τις επιπτώσεις που θα προκύψουν και απαιτεί και πολύ 

από το χρόνο τους. Ο καθένας ωστόσο αναπτύσσει το δικό του ξεχωριστό στυλ 

διαχείρισης των συγκρούσεων βασιζόμενος στις προσωπικές του εμπειρίες, τις αξίες 

του και την εκπαίδευσή του (Karip, 2000).  Έτσι λοιπόν, η αποτελεσματικότητα των 

διευθυντών στη διαχείριση των συγκρούσεων εξαρτάται από τις γνώσεις που 

διαθέτουν, την προσωπικότητά τους, το σύστημα αξιών τους, τη ευελιξία τους 

(Σαΐτης,2014).  Είναι απαραίτητο να γνωρίζουν διάφορες τεχνικές διαχείρισης των 

συγκρούσεων, ώστε να μπορούν να διευθύνουν πιο αποτελεσματικά τη σχολική τους 

μονάδα. Θα πρέπει πάντα να έχουν υπόψιν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 

μεγιστοποιήσουν τις θετικές επιπτώσεις των συγκρούσεων και να μειώσουν τις 

αρνητικές (Riasi &Asadzadeh, 2016). Μολονότι βέβαια ο καθένας έχει ένα 

συγκεκριμένο στυλ διαχείρισης συγκρούσεων, αυτό μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα 

με τη δοθείσα κατάσταση (Hocker & Wilmot, 1995). Για παράδειγμα, για τη 

διευθέτηση της παρουσίασης μιας σχολικής γιορτής μπορεί ο διευθυντής να εφαρμόσει 

την τεχνική της εξουσίας, για τον τρόπο χρήσης του φωτοτυπικού μηχανήματος ή των 
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διαφόρων εποπτικών μέσων  την τεχνική του οργανώνειν, για την κατανομή των 

τάξεων την τεχνική του συμβιβασμού, για τη διευθέτηση προσωπικών προβλημάτων 

την τεχνική της αποφυγής, της συνεργασίας ή της μεσολάβησης (Σαΐτης,2014). 

Αναφορικά με το ρόλο του μεσολαβητή που μπορεί να αναλάβει ο διευθυντής της 

σχολικής μονάδας στη διαχείριση των συγκρούσεων, σύμφωνα με τον Σαΐτη (2014), 

για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο συγκεκριμένο ρόλο, θα πρέπει να 

ακολουθήσει την εξής διαδικασία : 

 Να διερευνήσει  τους λόγους που προκάλεσαν τη σύγκρουση των δύο μελών. 

 Να αναφέρει στα μέλη που εμπλέκονται στη σύγκρουση τι τον έχει 

προβληματίσει. Να ζητήσει από τον κάθε εμπλεκόμενο να εκφράσει τις αιτίες 

που προκαλούν τη  διαφωνία και να τον ακούσει με μεγάλη προσοχή. 

 Να ζητήσει από τον κάθε εμπλεκόμενο να εκφράσει τις θέσεις του άλλου 

μέλους,  ώστε να βεβαιωθούν ότι αυτές έχουν γίνει σωστά αντιληπτές. 

 Να τονίσει την ανάγκη συνεργασίας. 

 Να ζητήσει από το κάθε μέλος να προτείνει πιθανές λύσεις για τη βέλτιστη 

ρύθμιση   της μεταξύ τους διαφοράς. 

 Να ορίσει νέα συνάντηση για επανεξέταση του θέματος σε περίπτωση που δεν 

έχει προκύψει κοινά αποδεκτή λύση. 

Ο διευθυντής πρέπει να παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να συζητούν με 

ειλικρίνεια και σαφήνεια τα θέματα που αποτελούν σημεία τριβής μεταξύ τους, ώστε 

να επιλύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, πρέπει  να επιδιώκει  

επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της σχολική μονάδας,  που να βασίζεται στην 

διακριτικότητα και την εμπιστοσύνη, λόγω του ότι η κακή επικοινωνία αποτελεί 

παράγοντα εμφάνισης συγκρούσεων. Οφείλει να ακούει προσεκτικά τα παράπονα 

όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και να προσπαθεί να τα επιλύει με δίκαιο 

τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζεται η συνεργασία (Σαΐτης, 2014). Πρέπει να φροντίζει 

για την εγκαθίδρυση κλίματος εμπιστοσύνης στο σχολείο και να διακρίνεται από βαθιά 

κατανόηση και γνώση των ανθρωπίνων σχέσεων, δηλαδή να διαθέτει συναισθηματική 

νοημοσύνη (Saiti, 2015). 

Σύμφωνα με την Johnson (2003) οι   διευθυντές των σχολείων μπορούν να 

βελτιώσουν την ικανότητά τους στη διαχείριση των συγκρούσεων ακολουθώντας τις 

παρακάτω τεχνικές: 
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 Να υιοθετούν την επιλογή «κερδίζω – κερδίζεις» για τη διευθέτηση των 

συγκρούσεων.  

 Να χρησιμοποιούν επικοινωνιακές στρατηγικές  που να δείχνουν το 

ενδιαφέρον προς τους άλλους και όχι προς τον εαυτό τους. 

 Να αξιολογούν τις προσωπικές σχέσεις των μελών που εμπλέκονται στη 

σύγκρουση. 

 Να αξιοποιούν στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ειδικοί στη διαχείριση 

συγκρούσεων. 

 Να μελετούν τη συμπεριφορά των πετυχημένων διευθυντών σχολείων που 

έχουν καταφέρει να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρούσεις. 

 Να αξιολογούν την κατάσταση μετά την επίλυση της σύγκρουσης και να 

ψάχνουν για τυχόν στοιχεία που ενδεχομένως να υποδηλώνουν ότι χρειάζεται 

επιπλέον ενασχόληση με το θέμα.  

Ο διευθυντής θα πρέπει να παίρνει τα απαραίτητα εκείνα μέτρα, ώστε να 

προλαμβάνει τις συγκρούσεις στο μέτρο του δυνατού. Κάποιες από τις ενέργειες στις 

οποίες μπορεί να προβεί, προκειμένου να μειωθούν οι τριβές που εμφανίζονται στη 

σχολική μονάδα είναι οι εξής (Γιαννίκας, 2014): 

 Καλός συντονισμός  των διαφόρων δραστηριοτήτων, ώστε να αποφευχθούν οι 

άσκοπες προστριβές.   

 Σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων και του ρόλου του κάθε ατόμου και της 

κάθε ομάδας, ώστε ο καθένας να γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να κάνει.   

 Μετακίνηση κάποιου μέλους σε άλλη ομάδα. Η μετακίνηση αυτή μπορεί να 

βοηθήσει  στην περίπτωση που υπάρχουν προστριβές ανάμεσα στο μέλος που 

μετακινείται και στην ομάδα στην οποία ανήκε. Επίσης, ο ερχομός ενός άλλου 

μέλους στην νέα ομάδα μπορεί να ενδυναμώσει τη νέα ομάδα και να 

λειτουργήσει θετικά στη συνεκτικότητά της.  

 Οργάνωση τακτικών συναντήσεων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα μέλη 

της σχολικής μονάδας να επικοινωνούν και να συζητούν τα θέματα που 

προκύπτουν. Η καλή επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη και 

λειτουργική επίλυση των διαφωνιών. 

Είναι φανερό επομένως ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας καταλαμβάνει 

κεντρικό ρόλο στην επιτυχή διαχείριση των συγκρούσεων και είναι ο άμεσα υπεύθυνος 



38 

 

για τη σωστή οργάνωση του σχολείου. Πρέπει να διακρίνεται από υψηλές ικανότητες 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου και να είναι σε θέση να 

εφαρμόζει τις κατάλληλες στρατηγικές, ώστε να αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τις διαφωνίες που προκύπτουν. Για το λόγο αυτό οι διευθυντές θα έπρεπε να 

εκπαιδεύονται, ώστε να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για τη διαχείριση των 

συγκρούσεων ( Ξηροτύρη - Κουφίδου, 1997). 

3.5 Επισκόπηση προγενέστερων σχετικών ερευνών  

Σύμφωνα με τους DeChurch και Marks (2001) η επιλογή της μεθόδου επίλυσης 

των συγκρούσεων επηρεάζει τα αποτελέσματά τους. Η χρήση μεθόδων επίλυσης των 

συγκρούσεων  που οδηγούν σε αμοιβαία αποδεκτές λύσεις έχουν θετική συσχέτιση με 

την ικανοποίηση των μελών της ομάδας. Διαπιστώθηκε ότι οι συνεργατικές μέθοδοι 

επίλυσης των συγκρούσεων βελτιώνουν την επαγγελματική ικανοποίηση των μελών , 

ενώ οι ανταγωνιστικές ή οι παθητικές μέθοδοι  την πλήττουν.  Όταν η σύγκρουση 

διαχειρίζεται με ενεργητικές μεθόδους, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της ομάδας, 

ενώ, όταν η σύγκρουση διαχειρίζεται παθητικά, η αποτελεσματικότητα μειώνεται.  

Σύμφωνα με τη Johnson (2003)  η επιτυχής διαχείριση των συγκρούσεων 

εξαρτάται από την ικανότητα των διευθυντών να κατευθύνουν το ενδιαφέρον από την 

ικανοποίηση του προσωπικού συμφέροντος στην ικανοποίηση του συμφέροντος των 

μελών του οργανισμού και του ίδιου του οργανισμού. Ωστόσο, αρκετοί διευθυντές 

ενδιαφέρονται κυρίως για την ικανοποίηση των προσωπικών συμφερόντων με 

αποτέλεσμα να προκαλείται στα μέλη του οργανισμού προσωπική και επαγγελματική 

απογοήτευση.  

Σύμφωνα με έρευνα του Salleh (2013) η έλλειψη οικονομικών πόρων και  οι 

ελλείψεις στις υλικοτεχνικές υποδομές αποτελούν αιτίες συγκρούσεων. Επίσης, 

διαπίστωσε ότι οι δάσκαλοι θεωρούν ότι, αν δεν καταβληθούν προσπάθειες να επιλυθεί 

μια σύγκρουση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τότε υπάρχει πιθανότητα αυτή να 

επαναληφθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση της σύγκρουσης θεωρούν ότι 

είναι η αμοιβαία κατανόηση και η διάθεση για διαπραγμάτευση. Οι άνδρες 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μια καθαρή λύση είναι η καλύτερη πρακτική για την 

επίλυση της σύγκρουσης, ενώ οι γυναίκες προτιμούν τη μέθοδο του συμβιβασμού. 

Θεωρούν όλοι ότι η πιο σωστή διαδικασία για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης είναι 
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η συζήτηση, η αναζήτηση των πραγματικών αιτιών της σύγκρουσης, η επίδειξη 

διάθεσης ανοχής και συμβιβασμού και η συμβουλευτική για συμφιλίωση. 

Οι Iordanides κ.ά. (2014) στην έρευνά τους καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 

συγκρούσεις είναι ένα συχνό φαινόμενο στα σχολεία και  η σωστή διαχείρισή τους 

βοηθά στην καλύτερη επίτευξη των στόχων του σχολείου. Διαπίστωσαν ότι στα 

σχολεία μεγάλου μεγέθους και στα σχολεία αστικών περιοχών οι συγκρούσεις είναι πιο 

συχνές, ενώ παρατηρούνται λιγότερες συγκρούσεις στα σχολεία που διοικούνται από 

γυναίκες διευθύντριες. Επίσης,  στα σχολεία όπου οι διευθυντές έχουν μεγαλύτερη 

εμπειρία, οι συγκρούσεις είναι λιγότερες. Οι συγκρούσεις οφείλονται κυρίως σε 

οργανωσιακούς και προσωπικούς λόγους. Κυριότερες αιτίες που προκαλούν 

συγκρούσεις είναι η κατανομή των τάξεων, η έλλειψη κανονισμού λειτουργίας, η 

συχνή απουσία κάποιων εκπαιδευτικών, η υποχρέωση διοργάνωσης κάποιων σχολικών 

εκδηλώσεων, ο ορισμός των εφημεριών, η υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομιών. 

Επίσης, αιτίες συγκρούσεων είναι η κακή επικοινωνία των μελών του σχολείου, οι 

προσωπικές διαφορές, η έλλειψη συνοχής με τη σχολική κοινότητα, η έλλειψη 

συνεργασίας, η συχνή μετακίνηση των δασκάλων, το εργασιακό άγχος, η ελλιπής 

συνεργασία μεταξύ δασκάλων και διευθυντών, το αρνητικό σχολικό κλίμα. Κατά την 

άποψη των δασκάλων οι συνήθεις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επίλυση των 

συγκρούσεων είναι οι συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, η διαμεσολάβηση του 

διευθυντή, η χρήση εξουσίας εκ μέρους του διευθυντή, η αποφυγή, η ανάληψη 

πρωτοβουλίας εκ μέρους κάποιου εκπαιδευτικού, το πρόσχημα των διευθυντών ότι δε 

συμβαίνει κάτι. Κατά την άποψη των διευθυντών οι συνήθεις τεχνικές είναι οι 

συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων και η παρακίνηση για ανάληψη 

πρωτοβουλίας εκ μέρους κάποιου εκπαιδευτικού. Οι διευθυντές χρησιμοποιούν 

δηλαδή κυρίως συμβατικές μεθόδους επίλυσης και λιγότερο χρησιμοποιούν την 

πρόληψη ή την επιβολή για τη διαχείριση των συγκρούσεων. Από την έρευνα 

διαφάνηκε ότι η σχολική ηγεσία είναι πολύ σημαντική για τη διαχείριση των 

συγκρούσεων και ότι η συμμετοχική διακυβέρνηση βοηθά στην καλύτερη 

αντιμετώπιση αυτών. Τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι διευθυντές θεωρούν ότι οι 

συγκρούσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματική λειτουργία του 

σχολείου, στη συνεργασία, στο κλίμα του σχολείου, στη συμπεριφορά των μαθητών. 

Αναγνωρίζουν όμως και τις θετικές επιπτώσεις των συγκρούσεων που αφορούν στον 

πιο αποδοτικό διάλογο, στην προώθηση της δημιουργικότητας, στη βελτίωση της 
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εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θεωρούν  ότι στην καλύτερη  διαχείριση των συγκρούσεων  

θα βοηθούσε η εκπαίδευση των διευθυντών και η μεγαλύτερη αυτονομία της σχολικής 

μονάδας. 

Σύμφωνα με έρευνα των Πατσάλη και Παπουτσάκη (2014) οι συγκρούσεις που 

λαμβάνουν χώρα μεταξύ των σχολικών μονάδων αφορούν κυρίως στους μαθητές. 

Αναφέρουν ότι οι διευθυντές προσπαθούν να διασφαλίσουν θετικό κλίμα στη σχολική 

μονάδα. Διαπίστωσαν επίσης σε αντίθεση με την έρευνα των Iordanides κ.ά. (2014) ότι  

οι διευθυντές επιλέγουν κυρίως την πρόληψη ως μέτρο για την αποφυγή των 

συγκρούσεων.  

Η έρευνα των Μητσαρά και Ιορδανίδη (2015) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 

τεχνικές που επιλέγονται για τη διαχείριση των σχολικών συγκρούσεων κατά σειρά 

προτίμησης είναι: (α) της συνεργασίας, (β) της εξομάλυνσης ή παραχώρησης, (γ) του 

συμβιβασμού, (δ) της χρήσης της εξουσίας και (ε) της αποφυγής. Το μέγεθος του 

σχολείου  δε φάνηκε να επηρεάζει  την επιλογή της τεχνικής διαχείρισης των 

συγκρούσεων, ενώ αντίθετα την επηρεάζει το είδος και τα αίτια της σύγκρουσης. 

Επίσης δε φάνηκε το φύλο να επηρεάζει την επιλογή της τεχνικής διαχείρισης των 

συγκρούσεων ιδιαίτερα. Το μόνο που παρατηρήθηκε ήταν μια μικρή διαφορά στην 

προτίμηση της χρήσης εξουσίας από τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, όπως επίσης 

και μη χρήση της αποφυγής εκ μέρους των γυναικών σε αντίθεση με τους άνδρες που 

τη χρησιμοποιούν σε μικρό βαθμό. Διαπιστώθηκε ότι η εργασιακή εμπειρία επηρεάζει 

την επιλογή της μεθόδου διαχείρισης των συγκρούσεων, καθώς τα άτομα με μεγάλη 

εργασιακή εμπειρία προσανατολίζονται κυρίως στην επίτευξη όχι των ατομικών 

στόχων αλλά αυτών του οργανισμού καθώς και ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα 

είναι πιο αποτελεσματικά στη διαχείριση των συγκρούσεων. Τέλος διαφάνηκε ότι ο 

διευθυντής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των συγκρούσεων. 

H Saiti (2015), ύστερα από έρευνα που διεξήγαγε σε δασκάλους δημοτικών 

σχολείων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συγκρούσεις που προκύπτουν στα 

δημοτικά οφείλονται σε διαπροσωπικούς και οργανωσιακούς λόγους. Η έλλειψη 

συνοχής του συλλόγου διδασκόντων, η κακή επικοινωνία καθώς και η 

αναποτελεσματικότητα των διευθυντών καταδείχθηκαν ως αιτίες συγκρούσεων. Οι 

διευθυντές επιλέγουν συνήθως το συμβιβασμό και την αποφυγή ως μεθόδους 

διαχείρισης των συγκρούσεων. Διαπίστωσε επίσης ότι οι συγκρούσεις εμφανίζονται 

συχνότερα σε σχολεία αστικών περιοχών. Ως μέθοδοι διαχείρισης των συγκρούσεων 
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προτείνονται η ενσωμάτωση, η συνεργασία και η συνεκτικότητα μεταξύ των μελών της 

σχολικής μονάδας, καθώς  είναι  τεχνικές που βοηθούν στην  αποδοτικότερη  

διαχείριση των συγκρούσεων. 

Σύμφωνα με έρευνα των Riasi και Asadzadeh (2015) υπάρχει θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στην δύναμη ανταμοιβής των διευθυντών και στην υιοθέτηση του στυλ της 

παραχώρησης για τη διαχείριση των συγκρούσεων. Επίσης σε έρευνα των Riasi και 

Asadzadeh (2016) διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στη νόμιμη δύναμη των 

διευθυντών και την υιοθέτηση του στυλ παραχώρησης και του στυλ της ενσωμάτωσης 

για τη διαχείριση των συγκρούσεων. Η επιλογή του στυλ παραχώρησης μπορεί να είναι 

αποτελεσματική για τον οργανισμό, όταν η λύση που προτείνουν οι υφιστάμενοι είναι 

καλύτερη από αυτή του διευθυντή. Τόσο το στυλ της παραχώρησης όσο και της 

ενσωμάτωσης σχετίζονται με υψηλά επίπεδα συνεργασίας. Η χρήση της νόμιμης 

εξουσίας επομένως μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα συνεργασίας. Επίσης 

σύμφωνα με την ίδια έρευνα υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στη δύναμη επιβολής 

των διευθυντών και την επιλογή του στυλ αποφυγής και επιβολής διαχείρισης των 

συγκρούσεων, τα οποία διακρίνονται από χαμηλά επίπεδα συνεργασίας. Η επιλογή του 

στυλ επιβολής μπορεί να είναι αποτελεσματική όταν ο διευθυντής καλείται να πάρει 

γρήγορες αποφάσεις, δεν εξασφαλίζει όμως τη συνεργασία των υφισταμένων. Οι 

διευθυντές επομένως που χρησιμοποιούν τη δύναμη επιβολής δείχνουν λιγότερο 

πρόθυμοι να συνεργαστούν με τους υφισταμένους τους και να ικανοποιήσουν και τις 

δικές τους ανάγκες. 

Οι Shanka και Thuo (2017) σε έρευνά τους διαπίστωσαν ότι οι αιτίες συγκρούσεων 

στα δημοτικά σχολεία αφορούν τρεις τομείς, τον τομέα της οργάνωσης, τον τομέα της 

εργασίας και τον τομέα της ηγεσίας. Οι αιτίες συγκρούσεων που σχετίζονται με τον 

τομέα της οργάνωσης είναι  η έλλειψη ή η άνιση κατανομή των πόρων και οι 

ανεπαρκείς υλικοτεχνικές υποδομές. Οι αιτίες συγκρούσεων που σχετίζονται με την 

εργασία είναι  ο φόρτος εργασίας, η έλλειψη εργασιακής ικανοποίησης, η έλλειψη 

αυτονομίας στη διδασκαλία, οι αργοπορίες και οι απουσίες, οι ελλιπείς αρμοδιότητες, 

η κακή εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών, η έλλειψη εκπαίδευσης του 

προσωπικού, η έλλειψη συστήματος ανταμοιβών. Οι αιτίες συγκρούσεων που 

σχετίζονται με την ηγεσία είναι η έλλειψη δέσμευσης, η ατελής εφαρμογή των 

κανονισμών, η φτωχή επικοινωνία, οι ελλιπείς ηγετικές ικανότητες, η μικρή εμπλοκή 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η έλλειψη καθοδήγησης. Οι διευθυντές για να 
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διαχειριστούν τις συγκρούσεις προσπαθούν να βρουν τις πραγματικές αιτίες τους, 

εμπλέκουν τους δασκάλους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δημιουργούν σύστημα 

αναγνώρισης και ανταμοιβών των προσπαθειών τους προσωπικού, αναγνωρίζουν τη 

μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Επίσης, θεωρούν ότι πρέπει να γνωρίζουν τις διάφορες 

μεθόδους διαχείρισης των συγκρούσεων, ώστε σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούν 

την κατάλληλη. Έτσι, ανάλογα με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί χρησιμοποιούν 

τη συζήτηση, την τιμωρία, την επιβολή, το συμβιβασμό ή  την αποφυγή. 
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4. Η ΕΡΕΥΝΑ 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των διευθυντών 

δημοτικών σχολείων για τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας. Επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι να προσδιοριστούν τα μέλη ή 

οι ομάδες του σχολείου ανάμεσα στις οποίες εκδηλώνονται συγκρούσεις, να 

αναδυθούν τα συχνότερα αίτια που οδηγούν σε συγκρούσεις τα μέλη του σχολείου,    

να διευκρινιστούν οι επιπτώσεις των συγκρούσεων για τη σχολική μονάδα, να 

αναδειχθούν οι τεχνικές που εφαρμόζονται, ώστε να διαχειρίζονται με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο οι συγκρουσιακές καταστάσεις που προκύπτουν, και να 

προσδιοριστεί ο ρόλος των διευθυντών στη διαχείριση των συγκρούσεων.  

4.1 Οι συμμετέχοντες  

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα ήταν διευθυντές δημοτικών σχολείων της 

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής έγινε, γιατί 

αποτελεί τον τόπο διαμονής και εργασίας της ερευνήτριας, με αποτέλεσμα η 

προσέγγιση των διευθυντών και η διεξαγωγή της έρευνας να καθίσταται πιο εύκολη.  

Επίσης, είναι μια περιοχή που διαθέτει σχολεία μεγάλου και μικρού μεγέθους καθώς  

επίσης και σχολεία αστικών και αγροτικών περιοχών. 

Η επιλογή του δείγματος έγινε με βάση την τεχνική της δειγματοληψίας ευκολίας 

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Συγκεκριμένα  συμμετείχαν 13 διευθυντές, από τους 

οποίους οι  7  ήταν άνδρες και οι 6  ήταν γυναίκες. Όλοι είχαν ηλικία πάνω από πενήντα 

ετών, με εργασιακή εμπειρία από 26 έως 35 έτη. Η εμπειρία τους σε διευθυντική θέση 

κυμαίνονταν από λίγες μέρες έως 15 έτη.  Από τους 13 συμμετέχοντες στην έρευνα οι  

2  διέθεταν  μόνο  πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας,  ο 1 είχε μετεκπαιδευτεί στο 

διδασκαλείο, 2 διέθεταν δεύτερο πτυχίο,  2 μεταπτυχιακό , 2 διέθεταν μεταπτυχιακό 

και μετεκπαίδευση στο διδασκαλείο, 3 δεύτερο πτυχίο και μεταπτυχιακό και 1 δεύτερο 

πτυχίο, μετεκπαίδευση και παρακολουθούσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Οι 5 

από τους 13 συμμετέχοντες υπηρετούσαν σε σχολεία αστικών περιοχών και οι  8 σε 

σχολεία αγροτικών περιοχών. Το μέγεθος των σχολείων στα οποία υπηρετούσαν ως 

διευθυντές κυμαίνονταν από τους 45 έως τους 227 μαθητές και ήταν από 6/θέσια έως 

14/θέσια.  Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και αποφάσισαν 

την εθελοντική τους συμμετοχή. Επίσης, τους δόθηκε το παραχωρητήριο της έρευνας, 
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που παρατίθεται στο παράρτημα 1, όπου αναφέρονταν οι λόγοι για τους οποίους 

πραγματοποιείται η έρευνα καθώς και η συμμετοχή τους σε αυτή, το οποίο και 

υπέγραψαν. 

4.2 Επιλογή είδους έρευνας  

Η επιστημονική έρευνα ως στόχο έχει να βρει απαντήσεις σε διάφορα ερωτήσεις. 

Για να το επιτύχει αυτό αξιοποιεί διάφορες επιστημονικές μεθόδους. Σύμφωνα με τον 

Φίλια (1998) μπορεί τελικά να οδηγηθεί στην εύρεση αυτών των απαντήσεων, υπάρχει 

όμως και το ενδεχόμενο αυτό να μην καταστεί δυνατό. 

Η ποιοτική έρευνα προσπαθεί να περιγράψει, να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τα 

φαινόμενα που εξετάζει αξιοποιώντας την μοναδικότητα του κάθε ατόμου και κατ’ 

επέκταση τη μοναδικότητα της προσωπικής του εμπειρίας. Επιχειρεί να κατανοήσει τα 

φαινόμενα μέσα στο πλαίσιο που λαμβάνουν χώρα. Οι έννοιες δεν ορίζονται εκ των 

προτέρων, αλλά τις συγκεκριμενοποιούν και τις ορίζουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες  κατά 

τη διεξαγωγή της έρευνας. Το ενδιαφέρον του ερευνητή επομένως προσανατολίζεται 

στις εμπειρίες και τα βιώματα του συνεντευξιαζόμενου, στο «πώς» και το «γιατί» 

οδηγείται στις συγκεκριμένες δράσεις του, διερευνά την ιδιαιτερότητα του φαινομένου 

και επιχειρεί μια ολιστική και πλαισιοθετημένη προσέγγιση (Ίσαρη & Πουρκός,2015). 

Ο ερευνητής αφήνει τους συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα και να 

παρουσιάσουν το υπό εξέταση φαινόμενο μέσα από τη δική τους οπτική γωνία και 

αντίληψη. Δεν υποδεικνύει απαντήσεις αλλά περιμένει να αναδυθούν μέσα από το λόγο 

του συμμετέχοντα στην έρευνα. Για να μπορέσει ωστόσο ο συμμετέχων να καταθέσει 

με ειλικρίνεια τις απόψεις του, θα πρέπει να καλλιεργηθεί εμπιστοσύνη ανάμεσα στον 

ίδιο και τον ερευνητή.  Ωστόσο και ο ίδιος ο ερευνητής έχει τα δικά του βιώματα, τις 

δικές του αντιλήψεις, το δικό του αξιακό σύστημα. Άρα στην ποιοτική προσέγγιση  

υπεισέρχεται η υποκειμενικότητα του ερευνητή, που ωστόσο δεν θεωρείται εμπόδιο, 

αλλά τοποθετείται σε ένα πλαίσιο αναστοχασμού, για να διαπιστωθεί πως οι 

προσωπικές στάσεις και αντιλήψεις τόσο του συνεντευκτή όσο και του 

συνεντευξιαζόμενου επηρεάζουν τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων (Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015). 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας υπάρχει το ενδεχόμενο, άλλωστε αυτός είναι και 

ο στόχος, να εμφανίζονται νέα δεδομένα. Για το λόγο αυτό η έρευνα πρέπει να είναι 
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σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να αφήνει ευελιξία στον ερευνητή για περαιτέρω 

διερεύνηση των δεδομένων που ανακύπτουν.   

Το δείγμα που επιλέγεται για την πραγματοποίηση της ποιοτικής έρευνας είναι 

μικρό, γιατί στόχος είναι η ολιστική κατανόηση των στάσεων του ατόμου και των 

προσωπικών του αντιλήψεων. Γίνεται περιγραφή των δεδομένων που έχουν προκύψει 

και μέσω της κωδικοποίησης και της ανεύρεσης των μεταξύ τους σχέσεων 

οδηγούμαστε στην ερμηνεία τους (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).   

Το θέμα της παρούσας εργασίας έχει μελετηθεί από άλλους μελετητές ( Iordanides 

κ.ά., 2014 · Πατσάλης & Παπουτσάκη, 2014 ·  Saiti, 2015) μέσω της ποσοτικής 

προσέγγισης. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική προσέγγιση, ώστε 

να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να καταθέσουν τις δικές τους προσωπικές 

απόψεις και αντιλήψεις, προκειμένου να αναδυθούν νέα δεδομένα αναφορικά με το 

φαινόμενο των σχολικών συγκρούσεων. 

4.3 Μέσα συλλογής δεδομένων  

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας θεωρήθηκε ότι καταλληλότερο μέσο 

συλλογής πληροφοριών είναι η συνέντευξη. Η συνέντευξη ως τεχνική της ποιοτικής 

έρευνας  συλλογής δεδομένων επιτρέπει τη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν 

σε ένα συγκεκριμένο θέμα και τη συστηματική αξιοποίησή τους στη συνέχεια (Φίλιας, 

1998).   

Η ημιδομημένη συνέντευξη αποτελείται από ένα σύνολο προκαθορισμένων 

ερωτήσεων.  Ο ερευνητής ωστόσο έχει τη δυνατότητα να τροποποποιήσει τη ροή των 

ερωτήσεων, εάν το κρίνει απαραίτητο. Ανάλογα με τις απαντήσεις που λαμβάνει 

μπορεί να προσθέσει κάποιες ερωτήσεις (Ιωσηφίδης, 2003). Εάν έχει προκύψει ένα 

δεδομένο που απαιτεί εμβάθυνση, έχει τη δυνατότητα να κάνει περαιτέρω ερωτήσεις, 

ώστε να κατανοήσει και να διευκρινίσει καλύτερα τα λεγόμενα του 

συνεντευξιαζόμενου. Η δυνατότητα αυτή προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία στον 

ερευνητή, ώστε να μπορεί να διερευνήσει σε βάθος το θέμα που τον ενδιαφέρει.  

Ταυτόχρονα οι προκαθορισμένες ερωτήσεις αποτελούν ένα οδηγό, ώστε να καλυφθούν 

όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν τον ερευνητή, ο οποίος στους νέους κυρίως ερευνητές 

είναι ιδιαίτερα απαραίτητος (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Για τις ανάγκες της παρούσας 
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εργασίας επιλέχθηκε,  η ημιδομημένη συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής δεδομένων, 

λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρέστερη συλλογή των δεδομένων αποτελεί η 

σωστή οργάνωση και σχεδιασμός της συνέντευξης. Ο συνεντευκτής πρέπει να γνωρίζει 

πολύ καλά το θέμα που επιθυμεί να διερευνήσει, ώστε να είναι σε θέση να τροποποιεί 

τη σειρά των ερωτήσεων κατά την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Πρέπει να 

βρίσκεται σε ετοιμότητα και να αφαιρεί ερωτήσεις που θεωρεί ότι έχουν ήδη 

απαντηθεί, ώστε να μην κουράζει τον συμμετέχοντα στην έρευνα. Επίσης, πρέπει να 

τροποποιεί τη διατύπωση των ερωτήσεων, εάν αντιλαμβάνεται ότι δεν γίνονται 

κατανοητές από τον συνεντευξιαζόμενο. Οι ερωτήσεις επομένως πρέπει να είναι απλές 

και όχι πολύπλοκες, κατανοητές και όχι δυσνόητες. Πρέπει να είναι ανοιχτές και όχι 

κατευθυνόμενες, ώστε να προτρέπουν τον συμμετέχοντα να ανατρέξει στα προσωπικά 

του βιώματα και εμπειρίες και να  εκφραστεί ελεύθερα. Οι σωστά δομημένες ερωτήσεις 

παροτρύνουν τον ερωτώμενο να μιλήσει και να καταθέσει τις απόψεις του. Η 

διαδικασία της συνέντευξης είναι πιθανό να δημιουργήσει άγχος και ανασφάλεια στον 

ερωτώμενο.  Για το λόγο αυτό στην αρχή του τίθενται οι εύκολες και απλές ερωτήσεις,  

ώστε να εξοικειωθεί με τη διαδικασία, και στη συνέχεια οι πιο δύσκολες ερωτήσεις   

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Εξασφαλίζονται έτσι οι απαραίτητες συνθήκες, 

προκειμένου να αντληθούν όσα περισσότερα δεδομένα είναι δυνατό, η ανάλυση και η 

ερμηνεία των οποίων θα  οδηγήσουν σε απαντήσεις των ερευνητικών του ερωτημάτων. 

Σημαντική προϋπόθεση για μια επιτυχημένη συνέντευξη αποτελεί και η 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στον συνεντευξιαζόμενο. Ο 

συνεντευξιαζόμενος πρέπει να πειστεί ότι ο σκοπός του ερευνητή  δεν είναι να 

αξιολογήσει τις απαντήσεις που θα δώσει ως σωστές ή λάθος αλλά ότι ο σκοπός του 

είναι να ακούσει πραγματικά τις προσωπικές του απόψεις και εμπειρίες, γιατί θεωρεί 

ότι θα συμβάλουν στη διερεύνηση του φαινομένου που τον ενδιαφέρει.   Ο ερευνητής   

επομένως πρέπει να ακούει προσεκτικά και  να καθοδηγεί τη συνέντευξη, αλλά όχι  τις 

απαντήσεις.  Πρέπει να εξηγεί, να καθιστά κατανοητό στον συνεντευξιαζόμενο το 

αντικείμενο της έρευνά του και να είναι πρόθυμος να απαντήσει σε οποιεσδήποτε 

απορίες του. Να είναι ευγενικός και συμπαθητικός, ώστε να λειτουργεί ενθαρρυντικά 

προς τον ερωτώμενο, δημιουργώντας έτσι θετικό κλίμα και εξασφαλίζοντας τις 

απαραίτητες συνθήκες που θα τον βοηθήσουν να εκφραστεί και να καταθέσει τις 

απόψεις του  (Φίλιας, 1998).  
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Η μέθοδος της συνέντευξης παρουσιάζει πλεονεκτήματα, ωστόσο έχει και 

μειονεκτήματα. Η γνώση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της επιτρέπει 

την κατάλληλη αξιοποίησή της και βέβαια την αποφυγή της σε περιπτώσεις που δεν 

ενδείκνυται. Τα πλεονεκτήματα της συνέντευξης είναι ότι δίνει τη δυνατότητα για μια  

εις βάθος διερεύνηση των προσωπικών απόψεων, αξιών, στάσεων, αντιλήψεων, 

συμπεριφορών των συμμετεχόντων στην έρευνα, ώστε να μπορέσει ο ερευνητής να 

μελετήσει και να κατανοήσει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κάθε 

άτομο αποτελεί μια διαφορετική, μοναδική προσωπικότητα, με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και αντιλήψεις, που επηρεάζουν την οπτική γωνία από την οποία 

αντιλαμβάνεται τα διάφορα θέματα.  Η συνέντευξη επομένως επιτρέπει  να αναδυθούν 

αυτές οι διαφορετικές  οπτικές γωνίες από τις οποίες αντιλαμβάνεται το υπό 

διερεύνηση θέμα ο κάθε ερωτώμενος . Η επικοινωνία ανάμεσα στον ερευνητή και τον 

ερωτώμενο είναι ουσιαστική και πραγματική.  Αυτή η διάδραση που λαμβάνει χώρα 

σε πραγματικό χρόνο δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή ακόμη και να τροποποιήσει 

τον αρχικό του σχεδιασμό της έρευνας, εάν το κρίνει απαραίτητο προκειμένου να 

διερευνήσει περαιτέρω ένα θέμα που έχει αναδυθεί.  Τα μειονεκτήματα ωστόσο της 

συνέντευξης είναι ότι είναι ιδιαίτερα  απαιτητική και χρονοβόρα, τόσο στη διεξαγωγή 

της, όσο και στο σχεδιασμό της  και την ανάλυση δεδομένων. Ο ερευνητής πρέπει να   

διακρίνεται από επικοινωνιακές ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να καλλιεργεί το 

κατάλληλο κλίμα εμπιστοσύνης και να είναι ενθαρρυντικός προς τον 

συνεντευξιαζόμενο, ώστε αυτός να μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Επίσης, 

προϋποθέτει ευαισθησία σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας (Ίσαρη & Πουρκός, 

2015). Ένα σημαντικό ζήτημα όσον αφορά στις συνεντεύξεις είναι η αμφισβήτηση της 

εγκυρότητάς της, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεαστούν από την 

υποκειμενικότητα του ερευνητή. Σύμφωνα με τους Cohen και Manion (2000) τα 

χαρακτηριστικά του συνεντευκτή, τα χαρακτηριστικά του ερωτώμενου και το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων αποτελούν δυνητικές πηγές μεροληψίας.  

Αναμφίβολα η διεξαγωγή μια συνέντευξης είναι μια απαιτητική διαδικασία. Μέσω 

όμως της συνέντευξης μπορούν να αναδυθούν σημαντικά δεδομένα και προεκτάσεις 

γύρω από το ερευνόμενο  θέμα,  που πιθανόν ο ερευνητής να μην είχε σκεφτεί. Είναι 

ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων που μπορεί να  οδηγήσει σε εμβάθυνση και 

καλύτερη κατανόηση πολύπλοκων φαινομένων που απασχολούν τους ερευνητές. 
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Το φαινόμενο των σχολικών συγκρούσεων αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο 

που απασχολεί τους ερευνητές λόγω της συχνότητας που αυτό παρατηρείται και των 

σημαντικών επιπτώσεων του στην επίτευξη των στόχων του σχολείου. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των διευθυντών αναφορικά με 

τις συγκρούσεις στις σχολικές μονάδες.  Επιλέχθηκε επομένως η ποιοτική έρευνα, γιατί 

επιτρέπει τη βαθύτερη κατανόηση των ατομικών στάσεων και αντιλήψεων. Διερευνά 

σε βάθος τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τα κίνητρα των ατόμων, οδηγώντας έτσι σε 

μια ολιστική κατανόηση του θέματος. Η ημιδομημένη συνέντευξη δίνει περιθώρια 

ευελιξίας και  επιτρέπει την εμβάθυνση στο θέμα αναλόγως των απαντήσεων του 

ερωτώμενου. Επιτρέπει την ανάδειξη θεμάτων που πιθανόν ο ερευνητής δεν είχε 

σκεφτεί. Ο ερευνητής έχει με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να κατατανοήσει 

καλύτερα την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Για το λόγο αυτό στην 

παρούσα εργασία  χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη   ως βασικό εργαλείο  

συλλογής δεδομένων από  διευθυντές των δημοτικών σχολείων  της Περιφερειακής 

Ενότητας Πέλλας , ώστε να γίνει μια απόπειρα να προσδιοριστούν οι απόψεις των 

διευθυντών των δημοτικών σχολείων γύρω από τις σχολικές συγκρούσεις, οι μορφές 

με τις οποίες εκδηλώνονται, οι  αιτίες τους, οι επιπτώσεις τους και οι τεχνικές 

διαχείρισής τους. 

Ο σχεδιασμός και οι ερωτήσεις της συνέντευξης οργανώθηκαν γύρω από τους εξής 

έξι θεματικούς άξονες: 

 Νοηματοδότηση του φαινομένου της σύγκρουσης που εμφανίζεται στη 

σχολική μονάδα και της διαχείρισης των συγκρούσεων. 

 Προσδιορισμός των μορφών  συγκρούσεων που εκδηλώνονται στη σχολική 

μονάδα. 

 Προσδιορισμός  των αιτιών που οδηγούν σε σχολικές συγκρούσεις. 

 Εντοπισμός των επιπτώσεων των σχολικών συγκρούσεων . 

 Εντοπισμός των στρατηγικών διαχείρισης των σχολικών συγκρούσεων. 

 Καθορισμός του ρόλου του διευθυντή στη διαχείριση των σχολικών 

συγκρούσεων. 

Αναλυτικότερα τα ερευνητικά ερωτήματα, οι θεματικοί άξονες και οι ερωτήσεις 

της συνέντευξης ανά άξονα παρουσιάζονται στο πρωτόκολλο της συνέντευξης  που 

παρατίθεται στο παράρτημα 1.  
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4.4 Διαδικασία  διεξαγωγής των συνεντεύξεων  

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2017- 

Οκτώβριος 2017. Αρχικά διεξήχθη μία πιλοτική συνέντευξη, ώστε αφενός να 

διαπιστωθεί  αν οι ερωτήσεις είναι ξεκάθαρες και σαφείς, ώστε να  γίνονται εύκολα 

κατανοητές από τους συνεντευξιαζόμενους, και αφετέρου να προσδιοριστεί σε γενικές 

γραμμές ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της συνέντευξη.  

Ο χώρος στον οποίο διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις ήταν τα γραφεία των διευθυντών. 

Η ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης ορίστηκε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με 

τους συμμετέχοντες, προκειμένου να υπάρχει η απαραίτητη άνεση χρόνου, ώστε να 

διεξαχθεί απρόσκοπτα η συνέντευξη. Κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων έγινε 

προσπάθεια από την ερευνήτρια να καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης με τους 

συνεντευξιαζόμενους , ώστε να ελαχιστοποιηθεί όσο γίνεται το άγχος που βιώνουν οι 

άνθρωποι, όταν καλούνται να δώσουν μία συνέντευξη. Διευκρινίστηκε ότι οι 

απαντήσεις δεν αξιολογούνται ως σωστές ή λάθος και ότι ο σκοπός της έρευνας είναι 

να καταγραφούν και να αξιοποιηθούν οι προσωπικές τους απόψεις γύρω από το 

πολύπλοκο φαινόμενο των σχολικών συγκρούσεων, ώστε να εμπλουτιστεί η έρευνα 

γύρω από αυτό το φαινόμενο.  

Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν με τη βοήθεια της εφαρμογής «εγγραφή ήχου» 

του κινητού τηλεφώνου. Η χρονική διάρκεια των συνεντεύξεων κυμάνθηκε από   12   

λεπτά έως 67 λεπτά. Στη συνέχεια τα δεδομένα της κάθε συνέντευξης 

απομαγνητοφωνήθηκαν από την ερευνήτρια και δόθηκαν στον αντίστοιχο 

συμμετέχοντα, ώστε να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των στοιχείων. 

Στο παράρτημα 2 της εργασίας παρατίθενται ενδεικτικά μία συνέντευξη. 

4.5 Ανάλυση δεδομένων 

Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η θεματική 

ποιοτική ανάλυση. Η θεματική ποιοτική ανάλυση χρησιμοποιείται  ευρέως από την 

ποιοτική έρευνα. Επικεντρώνεται στον εντοπισμό, την περιγραφή  και την ένταξη σε 

θεματικούς άξονες νοημάτων που ο ερευνητής παρατηρεί ότι επαναλαμβάνονται 

(Ίσαρης & Πουρκός, 2015). 
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Αρχικά στον κάθε συμμετέχοντα  δόθηκε ένας συγκεκριμένος αριθμός - κωδικός, 

που ουσιαστικά αντιπροσώπευε τη σειρά διεξαγωγής της συνέντευξης. Ο κωδικός 

δόθηκε,  ώστε το αρχείο των συνεντεύξεων να μην περιλαμβάνει τα ονόματα των 

συμμετεχόντων στην έρευνα. 

 Η θεματική ποιοτική ανάλυση ακολουθεί την επαγωγική προσέγγιση και  κινείται 

σε τρία επίπεδα :  Αναγωγή δεδομένων - Έκθεση δεδομένων -Παρουσίαση και 

ερμηνεία αποτελεσμάτων. Έτσι η ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας 

ξεκίνησε από μια προσεκτική ανάγνωση των συνεντεύξεων, ώστε να σχηματιστεί μια 

πρώτη εικόνα. Στη συνέχεια έγινε μια πιο ενδελεχής ανάγνωση, ώστε μέσα από το 

κείμενο να αναδυθούν οι αρχικοί κωδικοί. Ακολούθησε η αναζήτηση των κωδικών που 

παρουσίαζαν εσωτερική ομοιογένεια, προκειμένου να ενωθούν και να σχηματίσουν 

κατηγορίες. Στο επόμενο στάδιο αναζητήθηκαν οι κατηγορίες με την ίδια θεματική, 

ώστε να ομαδοποιηθούν και να δημιουργήσουν το θεματικό τους άξονα. Η διαδικασία 

αυτή επαναλήφθηκε αρκετές φορές, αφενός για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα 

μελετήθηκαν σωστά και αναδύθηκαν όλοι οι κωδικοί από αυτά και  αφετέρου για να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος των επικαλύψεων και φυσικά να επιβεβαιωθεί η ορθή 

συσχέτιση και σύνδεση των κωδικών στις συγκεκριμένες κατηγορίες και των 

κατηγοριών στους θεματικούς τους άξονες. Στη συνέχεια έγινε η ανάλυση και η 

παρουσίαση των θεματικών αξόνων και των κατηγοριών τους με παράλληλη 

παρουσίαση χαρακτηριστικών αποσπασμάτων των συνεντεύξεων, ώστε να αναδυθούν 

οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα  της παρούσας μελέτης. 

 Για παράδειγμα από το τμήμα της πρώτης συνέντευξης: 

« Η αλήθεια είναι ότι με αγχώνουν οι συγκρούσεις….. Εεεε…. Όταν είναι κάτι που 

δεν είναι… που …εεεε… έχει θέμα με τη νομοθεσία με όλα αυτά….. εεεεε.. τα 

διαδικαστικά…δεν,  δεν με αγχώνει πολύ, γιατί πιστεύω ότι βρίσκουμε λύση.  Όταν όμως 

οι συγκρούσεις είναι προσωπικές, εεε…  εκεί είναι…  αυτό είναι που με αγχώνει πάρα 

πολύ και προσπαθώ να βρω τρόπους έτσι ώστε είτε να μιλήσω με τους εκπαιδευτικούς 

κατ΄ ιδίαν είτε να θέσω κάποια θέματα στο σύλλογο διδασκόντων, έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάθε δύσκολη κατάσταση.» 

αναδύθηκαν οι κωδικοί: 

ΣΥΓΕΡ: συγκρούσεις έργου 

ΣΥΓΣΧ: συγκρούσεις σχέσεων 
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ΟΛΣΥΠΡΑΓ:  όλες οι συγκρούσεις προκαλούν άγχος 

ΧΑΓΕΔΣΕΡ: χαμηλό άγχος εξαιτίας της διαχείρισης των συγκρούσεων έργου         

ΕΥΔΙΣΥΕΡ: εύκολα διαχειρίσιμες οι συγκρούσεις έργου 

ΨΑΓΕΔΣΣΧ: υψηλό άγχος εξαιτίας της διαχείρισης των συγκρούσεων σχέσεων 

ΚΙΔΣΥΔΕΚ : κατ’ ιδίαν συζητήσεις διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς 

ΣΥΣΘΕΣΔΙ: συζήτηση των συγκρουσιακών θεμάτων των εκπαιδευτικών στο σύλλογο 

διδασκόντων 

Οι κωδικοί ΣΥΓΕΡ και ΣΥΓΣΧ εντάχθηκαν στην κατηγορία «Είδη συγκρούσεων», 

που ομαδοποιήθηκε στον πρώτο θεματικό άξονα «Νοηματοδότηση του φαινομένου της 

σύγκρουσης που εμφανίζεται στη σχολική μονάδα και της διαχείρισης των 

συγκρούσεων». Ο κωδικός ΟΛΣΥΠΡΑΓ εντάχθηκε στην κατηγορία «Συναισθήματα 

που προκαλεί το φαινόμενο των συγκρούσεων», που ομαδοποιήθηκε στον πρώτο 

θεματικό άξονα «Νοηματοδότηση του φαινομένου της σύγκρουσης που εμφανίζεται 

στη σχολική μονάδα και της διαχείρισης των συγκρούσεων».  Οι κωδικοί ΧΑΓΕΔΣΕΡ 

και ΨΑΓΕΔΣΣΧ εντάχθηκαν στην κατηγορία «Επιπτώσεις της διαχείρισης των 

συγκρούσεων στους διευθυντές των σχολείων» που ομαδοποιήθηκε στον έκτο 

θεματικό άξονα «Καθορισμός του ρόλου του διευθυντή στη διαχείριση των σχολικών 

συγκρούσεων». Ο κωδικός ΕΥΔΙΣΥΕΡ εντάχθηκε στην κατηγορία «Αξιολόγηση των 

συγκρούσεων», που ομαδοποιήθηκε στον πρώτο θεματικό άξονα «Νοηματοδότηση 

του φαινομένου της σύγκρουσης που εμφανίζεται στη σχολική μονάδα και της 

διαχείρισης της σύγκρουσης». Οι κωδικοί ΚΙΔΣΥΔΕΚ και ΣΥΣΘΕΣΔΙ εντάχθηκαν 

στην κατηγορία «Τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων των εκπαιδευτικών», που 

ομαδοποιήθηκε στον πέμπτο θεματικό άξονα «Εντοπισμός των στρατηγικών 

διαχείρισης των σχολικών συγκρούσεων»  

 Από το τμήμα της όγδοης συνέντευξης : 

«Ναι, βέβαια, συνεχώς και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς εκφράζουν παράπονα, οι 

μεν  για τους δε. Τώρα για ποιο λόγο; Για πολλά θέματα εεε… είναι η βαθμολογία, είναι 

ότι δεν δίνουμε σημασία στο παιδί, είναι για κάποια περιστατικά που συνέβησαν στο 

σχολείο και εμείς τα περάσαμε, δεν το αντιμετωπίσαμε όπως έπρεπε σωστά…εεε… 

διάφορα τέτοια θέματα καθημερινά ας πούμε. Υπάρχουν  διαφορετικές απόψεις μεταξύ 

των γονέων και των εκπαιδευτικών.» 
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αναδύθηκαν οι κωδικοί : 

ΣΥΓΓΟΕΚ : συγκρούσεις μεταξύ γονέων και  εκπαιδευτικών 

ΔΙΒΑΘΠΑΙ : διαφωνία για τη βαθμολογία του παιδιού τους 

ΑΔΕΚΠΠΑΙ: αίσθημα γονέων για αδιάφορη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού προς το    

                       παιδί τους 

ΔΙΑΠΓΟΕΚ: ύπαρξη διαφορετικών απόψεων μεταξύ  γονέων και εκπαιδευτικών 

                       εκπαιδευτικών 

Ο κωδικός ΣΥΓΓΟΕΚ εντάχθηκε στην κατηγορία «Ομάδες εμφάνισης 

συγκρούσεων»  που ομαδοποιήθηκε στον δεύτερο θεματικό άξονα « Προσδιορισμός 

των μορφών συγκρούσεων που εκδηλώνονται στη σχολική μονάδα». Οι κωδικοί 

ΔΙΒΑΘΠΑΙ, ΑΔΕΚΠΠΑΙ , ΔΙΑΠΓΟΕΚ εντάχθηκαν στην κατηγορία «Αιτίες 

συγκρούσεων γονέων – εκπαιδευτικών» που ομαδοποιήθηκε στον θεματικό άξονα 

«Προσδιορισμός των αιτιών που οδηγούν σε  σχολικές συγκρούσεις». 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

Από τη διαδικασία της ανάλυσης των δεδομένων προέκυψαν 407 κωδικοί, που 

εντάχθηκαν σε 52 κατηγορίες και ομαδοποιήθηκαν στους εξής 6 θεματικούς άξονες: 

  Νοηματοδότηση του φαινομένου της σύγκρουσης που εμφανίζεται στη 

σχολική μονάδα και της διαχείρισης των συγκρούσεων. 

 Προσδιορισμός των μορφών  συγκρούσεων που εκδηλώνονται στη σχολική 

μονάδα. 

 Προσδιορισμός  των αιτιών που οδηγούν σε σχολικές συγκρούσεις. 

 Εντοπισμός των επιπτώσεων των σχολικών συγκρούσεων. 

 Εντοπισμός των στρατηγικών διαχείρισης των σχολικών συγκρούσεων. 

 Καθορισμός του ρόλου του διευθυντή στη διαχείριση των σχολικών 

συγκρούσεων. 

 

5.1  Νοηματοδότηση του φαινομένου της σύγκρουσης που εμφανίζεται 

στη σχολική μονάδα και της διαχείρισης των συγκρούσεων  

Στον πρώτο θεματικό άξονα της έρευνας διερευνώνται οι έννοιες της σύγκρουσης 

και της διαχείρισης των συγκρούσεων, όπως την αντιλαμβάνονται οι διευθυντές των 

σχολείων, καθώς και τα συναισθήματα που τους προκαλεί το φαινόμενο της 

σύγκρουσης. Διερευνώνται επίσης η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται το φαινόμενο 

της σύγκρουσης στη σχολική μονάδα και η αξιολόγησή του φαινομένου εκ μέρους των 

διευθυντών, τα είδη των συγκρούσεων και οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

εμφάνιση ή μη  των συγκρούσεων. Επίσης διερευνάται το πώς αξιολογούν οι 

διευθυντές τη διαχείριση των συγκρούσεων, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαχείριση των συγκρούσεων καθώς και τα αποτελέσματα της αποτελεσματικής 

διαχείρισης. 
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Πίνακας 1.  Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «Νοηματοδότηση του φαινομένου 

της σύγκρουσης που εμφανίζεται στη σχολική μονάδα και της διαχείρισης των συγκρούσεων» 

Κατηγορίες Κωδικοί Εννοιολογικοί ορισμοί Σύνολο 

αναφορών 

1. Έννοια της 

σύγκρουσης 

ΔΙΔΙΑΦΑΠ=   

ΔΙΜΣΥΝΦΟ=  

ΑΠΑΛΓΟΕΚ=  

 

ΑΠΑΛΜΑΕΚ= 

 

ΑΠΑΛΜΜΜ=  

 

ΔΙΑΦΙΔΕΜ=  

ΕΛΑΛΕΜΠ=  

 

ΔΙΑΜΕΜΠΛ= 

ΔΣΧΜΣΧΚ=  

διαφωνία λόγω διαφορετικών απόψεων  

διαφωνία με συναισθηματική φόρτιση 

αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης γονέων 

και εκπαιδευτικών 

αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μαθητών 

και εκπαιδευτικών 

αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μαθητών 

με μαθητές 

διαφορά ιδεολογίας εμπλεκομένων 

έλλειψη αλληλοκατανόησης μεταξύ των 

εμπλεκομένων 

διαμάχη μεταξύ των εμπλεκομένων 

διατάραξη σχέσεων μελών σχολικής 

κοινότητας 

9 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

5 

 

1 

 

2. Συναισθήματα 

που προκαλεί το 

φαινόμενο της 

σύγκρουσης 

στους 

διευθυντές 

ΠΡΔΥΣΣΥΝ=  

ΕΠΜΥΠΣΥ=  

ΛΣΥΓΠΡΗΡ=  

 

ΛΣΥΓΠΡΘΣ=  

 

ΔΣΥΓΠΡΑΓ=  

 

ΟΛΣΥΠΡΑΓ= 

ΕΜΦΘΥΜ=  

ΕΜΑΡΠΙ=  

ΠΡΟΣΤΕΝΣ=  

  

ΠΡΟΤΑΡΣ=  

 

ΠΡΟΑΜΗΧΣ=  

 

ΑΠΣΥΝΕΠΣ= 

 

ΠΡΓΕΠΙΛΣ=   

πρόκληση δυσάρεστων συναισθημάτων  

επιθυμία  για μη ύπαρξη συγκρούσεων 

η λειτουργική σύγκρουση προκαλεί 

ηρεμία 

η λειτουργική σύγκρουση προκαλεί 

θετικά συναισθήματα 

η δυσλειτουργική σύγκρουση προκαλεί 

άγχος 

όλες οι συγκρούσεις προκαλούν άγχος 

εμφάνιση θυμού 

εμφάνιση αρτηριακής πίεσης 

πρόκληση στενοχώριας εξαιτίας των 

συγκρούσεων 

πρόκληση ταραχής εξαιτίας των 

συγκρούσεων 

πρόκληση αμηχανίας εξαιτίας των 

συγκρούσεων 

απουσία συναισθηματικής επίδρασης 

των συγκρούσεων 

πρόκληση για επίλυση των 

συγκρούσεων 

5 

3 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

2 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3. Είδη 

συγκρούσεων 

ΣΥΓΕΡ =   

ΣΥΓΣΧ =   

ΛΕΙΤΣΥΓ= 

ΔΥΣΣΥΓ= 

συγκρούσεις έργου 

συγκρούσεις σχέσεων 

λειτουργικές συγκρούσεις 

δυσλειτουργικές συγκρούσεις 

3 

2 

1 

1 

4. Εμφάνιση 

συγκρούσεων 

στο πλαίσιο της 

σχολικής 

μονάδας 

ΥΠΣΥΓ=  

ΜΥΠΕΝΣΥΓ= 

ύπαρξη συγκρούσεων 

μη ύπαρξη έντονων συγκρούσεων 

10 

4 
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5. Συχνότητα 

εμφάνισης 

συγκρούσεων 

στο πλαίσιο της 

σχολικής 

μονάδας 

ΠΕΕΜΦΣΥΓ= 

ΜΕΣΥΧΣΥΓ=  

ΣΥΧΣΥΓΚ=  

ΚΑΗΠΣΥΓ=  

ΚΑΣΥΓΚ =  

ΣΠΕΝΣΥΓ= 

ΔΣΣΥΓΚΣΧ =  

περιορισμένη εμφάνιση συγκρούσεων 

μέτρια συχνότητα συγκρούσεων 

μεγάλη συχνότητα  συγκρούσεων 

καθημερινές οι ήπιες συγκρούσεις 

καθημερινές συγκρούσεις 

σπάνιες οι έντονες συγκρούσεις 

διαφορετική η συχνότητα των 

συγκρούσεων σε κάθε σχολείο 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

6. Αξιολόγηση των 

συγκρούσεων 

ΦΥΥΠΣΥΓ=  

 

ΑΝΟΙΣΥΓ =  

ΑΡΝΣΥΓΟΛ=  

ΔΙΣΥΓΜΑΘ=  

 

ΕΥΘΟΛΥΠΣ=  

ΑΝΑΠΟΣΥΓ=  

ΙΔΑΠΣΥΓ=  

ΑΝΠΡΟΣΥΓ=  

ΔΥΔΙΣΥΣΧ=  

 

ΕΥΔΙΣΥΕΡ=  

 

ΜΕΠΣΣΣΧ=  

φυσιολογική η ύπαρξη των 

συγκρούσεων 

αναπόφευκτες οι συγκρούσεις 

αρνητικές οι συγκρούσεις για όλους 

διδακτικές οι συγκρούσεις  για τους 

μαθητές 

ευθύνη όλων η ύπαρξη συγκρούσεων 

αναγκαιότητα αποφυγής συγκρούσεων 

ιδανική η αποφυγή των συγκρούσεων 

αναγκαιότητα πρόληψης συγκρούσεων 

δύσκολα διαχειρίσιμες οι συγκρούσεις 

σχέσεων 

εύκολα διαχειρίσιμες οι συγκρούσεις 

έργου 

μεγάλη η επιρροή των συγκρούσεων  

σχέσεων στο σχολείο 

 

2 

6 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

7. Παράγοντες που 

σχετίζονται με 

την διαχείριση 

των 

συγκρούσεων 

και  επηρεάζουν 

την εμφάνισή 

τους 

ΤΡΧΕΔΕΜ=  

 

ΤΡΔΙΔΙΔΙ= 

 

ΠΡΠΡΠΡΑΠ=  

 

ΠΡΕΠΠΡΑΠ=  

 

ΕΔΙΑΧΕΙΡΣ=  

 

ΕΠΣΥΧΕΣΥ= 

 

ΕΠΕΥΡΛΥΣ= 

τρόπος χειρισμού διαφωνιών από τους 

εμπλεκόμενους 

τρόπος διαχείρισης διαφωνιών από τους 

διευθυντές 

ύπαρξη προσπάθειας προβολής 

προσωπικών απόψεων 

ύπαρξη προσπάθειας επιβολής 

προσωπικών απόψεων 

επίδειξη διαλλακτικότητας στον 

χειρισμό της διαφωνίας 

επίδειξη συνεργασίας στον χειρισμό της 

διαφωνίας 

ύπαρξη επιθυμίας για εύρεση λύσης 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

8. Παράγοντες που 

σχετίζονται με 

το είδος της 

σχολικής 

μονάδας και τα 

χαρακτηριστικά 

των μελών της 

και επηρεάζουν 

την εμφάνιση 

συγκρούσεων 

ΜΕΣΧΜΟ= 

ΜΟΕΠΕΚ=  

ΦΥΛΕΚΠ=  

ΗΛΔΙΑΦΕΚ=  

ΕΤΣΥΝΕΚ=  

ΜΟΕΠΜΑ= 

μέγεθος σχολικής μονάδας 

μορφωτικό επίπεδο εκπαιδευτικών 

φύλο εκπαιδευτικών 

ηλικιακή διαφορά εκπαιδευτικών 

έτη συνεργασίας εκπαιδευτικών 

μορφωτικό επίπεδο μαθητών 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

9. Παράγοντες που 

σχετίζονται με 

την 

ΙΔΧΑΠΡΟΕΚ=  

 

ΥΠΔΙΠΡΟ=  

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας των εκπαιδευτικών 

ύπαρξη διαφορετικών προσωπικοτήτων 

2 

 

2 
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προσωπικότητα 

των μελών της 

σχολικής 

μονάδας και 

επηρεάζουν την 

εμφάνιση 

συγκρούσεων 

ΥΠΔΙΠΡΑΞ=  

 

ΜΞΕΑΝΡΟ=  

 

ΙΔΧΑΠΡΔΙ=  

 

ΥΠΑΙΣΚΑΤ=  

ΙΧΠΡΜΕΣΚ=  

 

 

ΥΠΑΙΣΚΑΧ=  

ΥΠΕΥΕΡΜΕ=  

ΔΗΜΔΙΕ=  

ΜΕΣΥΔΙΕ=  

ύπαρξη διαφορετικών προσωπικών 

αξιών 

μη ξεκάθαρη αντίληψη του ρόλου τους 

από τα μέλη της σχολικής μονάδας 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας του διευθυντή 

ύπαρξη μελών με αίσθημα καταδίωξης 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας μελών σχολικής 

κοινότητας 

ύπαρξη μελών με αίσθημα καχυποψίας 

ύπαρξη ευερέθιστων μελών 

δημοκρατικότητα διευθυντή 

μεροληπτική συμπεριφορά διευθυντή 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

 

 

4 

1 

1 

1 

1 

10. Παράγοντες που 

σχετίζονται με 

το σχολικό 

κλίμα και 

επηρεάζουν την 

εμφάνιση 

συγκρούσεων 

ΥΠΔΙΑΦΜΕ=  

 

ΥΠΣΥΝΜΕ=  

 

ΥΠΑΝΤΜΕ=  

 

ΥΠΚΑΣΧΚΛ=  

ΒΕΝΤΕΜΔΙ=  

 

ΕΙΔΕΜΔΙ=  

ΑΔΜΕΤΜΕ=  

 

ΥΠΔΙΑΛΣΧ=  

 

ΕΛΣΥΛΜΕ =  

 

ΑΠΚΛΣΥΔΙ=  

 

ΚΟΥΛΣΧ=  

ΥΠΣΥΝΑΛ=  

ύπαρξη διαφωνιών μεταξύ των μελών 

της σχολικής μονάδας 

ύπαρξη συνεργασίας στα μέλη της 

σχολικής μονάδας 

ύπαρξη ανταγωνισμού  στα μέλη της 

σχολικής μονάδας 

ύπαρξη καλού σχολικού  κλίματος 

βαθμός έντασης των εμφανιζόμενων 

διαφωνιών 

είδος εμφανιζόμενων διαφωνιών 

άδικη μεταχείριση ορισμένων μελών της 

σχολικής μονάδας  

ύπαρξη διάφορων αλλαγών στη σχολική 

μονάδα 

έλλειψη συλλογικότητας μεταξύ των 

μελών της σχολικής μονάδας 

απουσία κλίκας στο σύλλογο 

διδασκόντων  

κουλτούρα σχολείου 

ύπαρξη συναδελφικής αλληλεγγύης 

 

1 

 

1 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

1 

11. Σημασία της 

διαχείρισης των 

συγκρούσεων 

ΜΕΠΣΥΓ=  

ΤΡΕΠΣΥΓ=  

ΠΡΙΚΟΛΕΜ=  

 

ΘΕΡΠΡΟ=  

ΕΤΕΠΠΡΚΑ=  

 

ΕΥΤΡΑΠΣΧ=  

 

ΔΙΑΧΣΠΡΟ=  

ΤΡΤΕΡΑΔ=  

ΕΥΑΙΣΥΓ=  

ΤΡΑΠΗΡ=  

μείωση επιπτώσεων των συγκρούσεων 

ο τρόπος επίλυσης της σύγκρουσης 

προσπάθεια ικανοποίησης όλων των 

εμπλεκομένων 

θεραπεία των προβλημάτων 

εύρεση του τρόπου επιστροφής πρότερη 

κατάσταση 

εύρεση τρόπου αποκατάστασης 

σχέσεων 

διαχείριση σημαίνει πρόληψη 

τρόπος τερματισμού αδικίας 

εύρεση αιτιών σύγκρουσης 

τρόπος αποκατάστασης ηρεμίας 

1 

6 

 

2 

1 

 

2 

 

1 

2 

1 

1 

1 

12. Αξιολόγηση της 

διαχείρισης των 

συγκρούσεων 

ΔΥΘΕΜΔΣΥ=  

 

ΑΔΙΚΟΛ=  

δύσκολο θέμα η διαχείριση των 

συγκρούσεων 

αδύνατη η ικανοποίηση όλων 

2 

 

1 
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Οι διευθυντές αντιλαμβάνονται την έννοια της σύγκρουσης ως έντονη διαφωνία, 

αντιπαλότητα, αντιπαράθεση ιδεών, αποτέλεσμα των διαφορετικών απόψεων και της 

διαφοράς  των αντιλήψεων και της ιδεολογίας των εμπλεκόμενων μερών. Στις 

περιπτώσεις που είναι έντονες, με συναισθηματική φόρτιση,  μπορεί να οδηγήσουν 

ακόμη και  σε διαμάχες ή φιλονικίες. Επίσης, η σύγκρουση γίνεται αντιληπτή και ως 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Συγκεκριμένα η Δ1 αναφέρει : 

 «Εεεεεε  συγκρούσεις υπάρχουν σε κάθε σχολική μονάδα πιστεύω και αυτό είναι 

λόγω… του ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις». 

Ο Δ11 τονίζει: 

«..υπάρχει μία διαφωνία, διαφορετικές απόψεις αλλά πολύ έντονες, δίχως να υπάρχει 

αλληλοκατανόηση της μιας πλευράς προς την άλλη. Έντονη δηλαδή, για κάποιο θέμα, 

έντονη έως  και σε επίπεδο διαμάχης.» 

Ο Δ3 σχολιάζει: 

ΠΡΙΚΜΕΠΟ=  

 

ΕΠΑΠΣΥΓ=  

ΣΗΗΔΙΑΣΥ=  

προσπάθεια ικανοποίησης μεγαλύτερου 

ποσοστού 

επηρεάζει αποτελέσματα σύγκρουσης 

σημαντική η διαχείριση των 

συγκρούσεων 

 

1 

1 

 

1 

13. Παράγοντες που 

επηρεάζουν τη 

διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΥΠΔΙΧΑ=  

ΔΥΗΔΙΑΝΘ=  

ΥΠΠΡΟΕΓ=  

ΥΠΠΡΟΠΙΣ=  

ΔΠΡΜΣΚΑΛ=  

 

 

ΕΝΣΥΦΟΡΕ=  

 

ύπαρξη διαφορετικών χαρακτήρων 

δύσκολη η διαχείριση των ανθρώπων 

ύπαρξη προσωπικών εγωισμών 

ύπαρξη προσωπικών πιστεύω 

δύσκολη η προσαρμογή των μελών της 

σχολικής κοινότητας στις εκπαιδευτικές 

αλλαγές 

ένταση συναισθηματικής φόρτισης των 

εμπλεκομένων στη σύγκρουση 

2 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

14. Επακόλουθα της  

αποτελεσματι-

κής διαχείρισης 

συγκρούσεων 

ΟΥΣΑΠΕΠ=  

ΚΑΑΠΓΟΛ=  

ΕΠΠΡΚΑΤ=  

ΥΠΧΑΡΣΥΝ=  

ΕΠΟΜΜΕΕΜ= 

 

ΤΕΡΣΥΓ=  

ΚΑΘΑΠΛΥ=  

ΕΞΑΛΠΡΟ=  

ΕΥΡΣΥΝΛΥ=  

ΚΑΑΙΣΥΓ=  

ουσιαστική αποδοχή της επίλυσης 

καλό αποτέλεσμα για όλους 

επιστροφή στην πρότερη κατάσταση 

ύπαρξη χαρούμενων συναδέλφων 

επίτευξη ομόνοιας μεταξύ των 

εμπλεκομένων 

τερματισμός σύγκρουσης 

καθολική αποδοχή λύσης 

εξάλειψη προβλημάτων 

εύρεση συναινετικής λύσης 

κατανόηση αιτιών σύγκρουσης 

1 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 
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«Η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών με τους μαθητές, η αλληλεπίδραση μαθητών με 

μαθητές, γονέων με εκπαιδευτικούς… εεε…και περισσότερο τώρα σε αυτή την εποχή, …, 

μεγάλο ρόλο στις συγκρούσεις παίζει η οικογένεια.» 

Οι διευθυντές θεωρούν ότι στη σχολική μονάδα εμφανίζονται συγκρούσεις. 

Πιστεύουν ότι είναι απόλυτα φυσιολογική η ύπαρξη των συγκρούσεων. Ο Δ4 

αναφέρει: 

«Για τη δουλειά μας είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχουμε συγκρούσεις».  

Ο Δ3 τις χαρακτηρίζει ως αναπόφευκτες, αφού το σχολείο αποτελεί κύτταρο της 

κοινωνίας, στην οποία εκδηλώνονται συγκρούσεις. Λέει: 

«Συγκρούσεις υπάρχουν σε κάθε κύτταρο της κοινωνίας μας. Από την κερκίδα ενός 

ποδοσφαιρικού αγώνα, από το καφενείο, από την οικογένεια και από την ίδια την τάξη 

του σχολείου, γιατί το σχολείο είναι και ένα κύτταρο της κοινωνίας». 

H συχνότητα εμφάνισης των συγκρούσεων ποικίλει σε κάθε σχολική μονάδα. Σε 

άλλες σχολικές μονάδες οι συγκρούσεις είναι συχνές, σε άλλες εμφανίζουν μέτρια 

συχνότητα και σε άλλες είναι σπάνιες. Σύμφωνα με τον Δ8 το φαινόμενο των 

συγκρούσεων: 

« Όχι, δεν ήταν συχνό.  Διαφορετικές απόψεις  υπήρχαν, κάθε μέρα υπάρχουν, αλλά 

συγκρούσεις όχι.» 

Σύμφωνα με τη Δ1 : 

 «Εεε... θα έλεγα ούτε πολύ συχνά αλλά ούτε και καθόλου. Δηλαδή υπάρχει μία μέτρια 

κατάσταση.» 

Σύμφωνα όμως με τον Δ9: 

« Εεε… σχετικά συχνή». 

Επιβεβαιώνεται επομένως η άποψη της Δ13 που τονίζει: 

«Ναι, η εμπειρία το έχει αποδείξει αυτό, ότι σε κάποια σχολικές μονάδες οι 

συγκρούσεις είναι πιο έντονες, σε κάποιες άλλες όχι ή και καθόλου.» 

Μολονότι βέβαια οι διευθυντές θεωρούν αναπόφευκτη την ύπαρξη των 

συγκρούσεων, τονίζουν πως οι συγκρούσεις τους προκαλούν κυρίως αρνητικά 

συναισθήματα και διάθεση αποφυγής τους. Ο Δ3 αναφέρει:  
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«Το συναίσθημα που μου δημιουργεί η λέξη σύγκρουση είναι αρνητικό. Δεν θα ήθελα 

στη σχολική μου μονάδα να υπάρχουν συγκρούσεις και προσπαθώ από την πρώτη στιγμή 

να αποφεύγω όσο το δυνατόν τις συγκρούσεις.» 

Βιώνουν αρνητικά συναισθήματα, όπως θυμό, στενοχώρια, άγχος, ταραχή, 

αμηχανία, δυσθυμία, εκνευρισμό ακόμη και αρτηριακή πίεση. Σύμφωνα με τον Δ9 οι 

συγκρούσεις προκαλούν: 

«Σίγουρα άγχος, σίγουρα πίεση, και  αρτηριακή και από την άλλη, εεε.. κάποιες 

φορές θυμό…». 

Οι περισσότεροι διευθυντές αξιολογούν τις συγκρούσεις ως ένα αρνητικό 

φαινόμενο που διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου και θα πρέπει να 

αποφεύγονται και να προλαμβάνονται. Σύμφωνα όμως με τη Δ2 οι συγκρούσεις δεν 

προκαλούν πάντα αρνητικά συναισθήματα. Αναγνωρίζει δύο ειδών συγκρούσεων τις 

συγκρούσεις που επιφέρουν θετικά αποτελέσματα, καθώς βοηθούν να αναδυθούν 

κάποιες νέες απόψεις και ιδέες και να κατανοήσει καλύτερα ο ένας τις θέσεις του 

άλλου,  και τις ακραίες συγκρούσεις που επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα. Το είδος 

της σύγκρουσης επομένως καθορίζει και το είδος των συναισθημάτων που βιώνει. 

Συγκεκριμένα λέει: 

«Εεεε… ανάμεικτα. Ανάλογα με την περίπτωση. Εεε….  στην πιο απλή της μορφή ας 

πούμε που θεωρώ ότι σηκώνει συζήτηση και ότι μπορεί να επέλθει συμφωνία εεε…  ή μη 

συμφωνία ….  εεε… απλά αντιπαράθεση ιδεών και να γίνουν σεβαστές από όλους  εεε… 

με βρίσκει ήρεμη, γιατί μπορεί να επέλθει ….. κάτι θετικό πχ. ας πούμε να μπορέσουμε 

να δούμε και την άποψη των άλλων ανθρώπων και ίσως να βγάλουμε κάτι θετικό από 

αυτό. Στην ακραία της μορφή εεε…  μπορώ να πω ότι μου δημιουργεί αρνητικά 

συναισθήματα και λίγο …. άγχος ας πούμε; … για το πώς θα το διαχειριστούμε. …Εεε… 

όταν απλά διαφωνούμε σε κάτι ή έχουμε κάποιες διαφορετικές ιδέες ή ….. εεε.. νομίζω 

ότι μπορεί να βγει κάτι θετικό, δηλαδή κάτι που δεν έχουμε σκεφτεί εμείς μπορεί ο άλλος 

να το βλέπει από άλλη οπτική γωνία και κάπου να καθίσουμε και να βρούμε … εεε.. ίσως 

αλλάξουμε εμείς άποψη, ίσως αλλάξει εκείνος, ίσως κάπου τα βρούμε στη μέση, Από κει 

νομίζω ότι όταν συζητάς και ανταλλάσσεις με άλλους εεε… μόνο εποικοδομητικό μπορεί 

να είναι γιατί βλέπεις και την άλλη οπτική γωνία κάτι που δεν το έχει σκεφτεί εσύ και 

μπορεί να είναι…εεε… να μας επιφέρει θετικά αποτελέσματα και στη δουλειά μας, τον 

τρόπο διδασκαλίας μας, στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου μας τον τρόπο που 
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αντιμετωπίζουμε τους γονείς, στα παιδιά… Πολλές φορές έχουν βγει θετικά 

συμπεράσματα από τέτοιες συζητήσεις ή διαφωνίες αρχικές.» 

Μία άλλη κατηγοριοποίηση των συγκρούσεων που αναδύθηκε είναι οι 

συγκρούσεις έργου και οι συγκρούσεις σχέσεων. Αναφέρθηκε μάλιστα ότι οι 

συγκρούσεις των σχέσεων είναι πιο δύσκολα διαχειρίσιμες. Η Δ13 τονίζει:  

 «Γιατί ο κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δική του προσωπικότητα και εκεί πλέον το να 

επέμβεις  και να διαμορφώσεις, να προσπαθήσεις τέλος πάντων να διαχειριστείς μία 

προσωπικότητα, πρέπει να έχεις και τις ανάλογες  γνώσεις, πρέπει να ξεφεύγεις από το 

εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό κομμάτι και  να πας στο ψυχολογικό μετά, για να μπορέσεις 

να διαχειριστείς. Νομίζω ότι οι πιο δύσκολες είναι αυτές. Στο επίπεδο της σχολικής 

μονάδας οι συγκρούσεις, στο επίπεδο των καθηκόντων  δηλαδή, με μία σωστή διαχείριση 

νομίζω ότι αντιμετωπίζονται πιο εύκολα.» 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση ή μη των συγκρούσεων είναι 

αρκετοί. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η προσωπικότητα των διευθυντών και η 

δημοκρατικότητα με την οποία  χειρίζονται τις διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν. 

Ο Δ11 αναφέρει ως παράγοντα που επηρεάζει την εμφάνιση των συγκρούσεων: 

«Εντάξει, θα δώσω έναν εεε… πρώτο ρόλο στο διευθυντή της σχολικής μονάδας, 

γιατί νομίζω ότι ξεκινάει ο παλμός, ο ρυθμός, ο τόνος και από την προσωπικότητά του , 

το οποίο διακατέχει τη σχολική μονάδα, εεε… ίσως να είναι μια αιτία, έχει την 

περισσότερη ευθύνη  για αυτά τα θέματα.» 

Το συνεργατικό ή το ανταγωνιστικό σχολικό κλίμα που επικρατεί στη σχολική 

μονάδα, η έλλειψη συλλογικότητας, οι διαφορετικές προσωπικές αξίες, πιστεύω και 

πεποιθήσεις, η διάθεση επιβολής αυτών των διαφορετικών προσωπικών απόψεων, οι 

μη ξεκάθαροι ρόλοι, η ύπαρξη αδικιών είναι επίσης παράγοντες που ευνοούν την 

εμφάνιση συγκρούσεων. Σύμφωνα με τη Δ2: 

«Μπορεί να είναι πολλοί παράγοντες.  Μπορεί να είναι και θέμα προσωπικοτήτων…. 

του πώς … τι αξίες, τι πιστεύω έχει κάποιος …εεε…  που εκ των πραγμάτων 

συγκρούονται με τις απόψεις κάποιου άλλου. Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο και 

ούτε έχουμε τα ίδια πιστεύω ούτε τα ίδια …εεε..  τις ίδιες πεποιθήσεις. Εεε…  μπορεί να 

είναι στον τρόπο που νομίζουμε εεε… ότι πρέπει να φερόμαστε ή μπορούμε να φερόμαστε 

σαν εκπαιδευτικοί στο σχολείο μας. Ίσως δεν έχουμε …μμμ…να υπάρχουν κυρίως γιατί 

κάποιος δεν έχει καταλάβει ή δεν θεωρεί ότι μπορεί να κάνει άλλα πράγματα από αυτά 
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που πρέπει. Δηλαδή ίσως δεν έχει ξεκάθαρο το ρόλο του. Μπορεί να είναι από …  μπορεί 

να είναι από τον τρόπο που λειτουργεί το σχολείο.  Να υπάρχουν παράπονα αδικίες από 

τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και να δημιουργεί αυτές τις συγκρούσεις.» 

Επίσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και  η προσωπικότητα των εκπαιδευτικών, 

η διαλλακτικότητα  ή η ανταγωνιστικότητα που επιδεικνύουν, η ηλικιακή διαφορά που 

έχουν . Τα άτομα που είναι πιο ευερέθιστα, καχύποπτα και διακρίνονται από αίσθημα 

καταδίωξης είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε συγκρουσιακές καταστάσεις. Όπως 

τονίζει η Δ13: 

«Δηλαδή  η προσωπικότητα του καθενός, το πώς βγαίνει μέσα στο σχολείο, είναι 

αυτή που δημιουργεί και τις συγκρούσεις. Δηλαδή ένα άτομο που είναι ευερέθιστο, που 

παρεξηγείται εύκολα, εεε… που είναι καχύποπτο, αισθάνεται ότι όλοι το καταδιώκουν θα 

δημιουργήσει σίγουρα συγκρούσεις μέσα σε ένα σχολείο. Οπότε νομίζω ότι η 

προσωπικότητα είναι αυτή που δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα». 

«Ναι, υπάρχουν συγκρούσεις…… πολλές που οφείλονται ….στις διαφορές τις 

ηλικιακές, τις διαφορές νοοτροπίας, εεε… στην ανταγωνιστικότητα..» 

Ως παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση των συγκρούσεων αναφέρθηκαν 

και η ένταση και το είδος των διαφωνιών,  το μέγεθος  της σχολικής μονάδας και το 

φύλο των μελών της σχολικής μονάδας. Ο Δ9 αναφέρει ως αιτία που εμφανίζονται 

συχνές συγκρούσεις στη σχολική του μονάδα: 

«Εεε… σχετικά συχνή, γιατί είναι αρκετοί μαθητές και αρκετοί εκπαιδευτικοί.» 

Και ο Δ12 ισχυρίζεται ότι το φύλο των εκπαιδευτικών επηρεάζει την εμφάνιση των 

συγκρούσεων καθώς λέει: 

«Μπορεί να είναι σκληρό αυτό που θα πω αλλά ήτανε συνήθως στις εκπαιδευτικούς, 

μεταξύ δηλαδή των εκπαιδευτικών θηλυκού γένους.» 

Η πολυετή συνεργασία και γνωριμία όμως των εκπαιδευτικών, το καλό σχολικό 

κλίμα, η απουσία διάφορων υποομάδων, η ύπαρξη συναδελφικής αλληλεγγύης και η 

διάθεση για εξεύρεση λύσεων στα θέματα που προκύπτουν, το υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο των εκπαιδευτικών είναι παράγοντες που αποτρέπουν την εμφάνιση 

συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Δ6 : 
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«μεταξύ των συναδέλφων είναι εκείνες (οι συγκρούσεις)  οι οποίες είναι λιγότερες, 

αφού περάσει ιδιαίτερα ένα διάστημα και υπάρξει γνωριμία μεταξύ των συναδέλφων, 

αλλά και αυξημένη συναδελφική αλληλεγγύη». 

Η Δ3 αποδίδει την  απουσία συγκρούσεων στο σχολείο του μεταξύ των 

εκπαιδευτικών: 

«Στην  ύπαρξη καλού κλίματος, καλών συναδέλφων μεταξύ τους, ίσως και κάποιοι 

που να ήθελαν να δημιουργήσουν προβλήματα τους αποτρέπει το γεγονός ότι είναι μόνοι 

τους,  δεν μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος για να κάνουν την κλίκα … και η 

δημοκρατικότητα στο σχολείο.» 

Την έννοια διαχείριση των συγκρούσεων οι διευθυντές την αντιλαμβάνονται ως 

τρόπο αντιμετώπισης της σύγκρουσης, ως θεραπεία, ως εύρεση των αιτιών της 

σύγκρουσης και ως προτάσεις επίλυσής της. Θεωρούν ότι η διαχείριση είναι ο τρόπος 

για να αποκατασταθεί η ηρεμία, να αποκατασταθούν οι σχέσεις και να επανέλθει η 

σχολική μονάδα στην πρότερη κατάσταση πριν την εκδήλωση της σύγκρουσης. 

Πιστεύουν ότι είναι ο τρόπος για να βρεθεί μια δίκαιη λύση και να τερματιστεί 

οποιαδήποτε αδικία έχει συντελεστεί. Κάποιοι αντιλαμβάνονται την έννοια της 

διαχείρισης και ως πρόληψη, ώστε να προλαμβάνεται η εκδήλωση των συγκρούσεων. 

Επίσης  η έννοια διαχείριση γίνεται αντιληπτή και ως προσπάθεια προκειμένου να 

μειωθούν οι επιπτώσεις των συγκρούσεων ή και ως προσπάθεια να ικανοποιηθούν όλοι 

οι εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση. Σύμφωνα με τον Δ3: 

«… για μένα η διαχείριση είναι η πρόληψη.» 

Ο Δ8 αναφέρει ότι για εκείνον διαχείριση σημαίνει: 

«… από τη στιγμή που φτάσαμε στη σύγκρουση να μην συνεχιστεί αυτό, να 

σταματήσει και όσο γίνεται τα άσχημα αποτελέσματα μιας σύγκρουσης να μην 

επηρεάσουν αυτούς που εμπλέκονται και τους υπόλοιπους  που εργάζονται στο χώρο.» 

Η Δ10 τονίζει: 

« Η έννοια διαχείριση των συγκρούσεων είναι η θεραπεία, να βρεθεί ένας τρόπος, 

έτσι ώστε να σταματήσει η σύγκρουση, αλλά και να αποκατασταθούν οι σχέσεις και να 

έρθουν όσο το δυνατόν στην προηγούμενη φάση, πριν τη σύγκρουση.» 

Αναγνωρίζουν ότι η διαχείριση των συγκρούσεων είναι δύσκολο  και πολύπλοκο 

θέμα. Θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ικανοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι 



63 

 

στη σύγκρουση. Πιστεύουν όμως ότι από τη διαχείρισή της  εξαρτώνται τα 

αποτελέσματα και οι επιπτώσεις που  θα επιφέρει η σύγκρουση. Σύμφωνα με τη Δ5: 

«… Είναι πολύπλοκο το θέμα δεν είναι έτσι απλό.» 

Και η Δ13 προσθέτει: 

«Είναι πολύ σημαντική η διαχείριση των συγκρούσεων, γιατί ανάλογα με το πώς θα 

διαχειριστεί κάποιος τις συγκρούσεις θα μπορέσει  ή να τις μειώσει, έως να τις εξαλείψει, 

ή ανάποδα, το αντίθετο, να τις εντείνει περισσότερο». 

Η διαχείριση των συγκρούσεων είναι δύσκολη, αφού η ύπαρξη διαφορετικών 

χαρακτήρων καθιστά τη διαχείριση των ανθρώπων δύσκολη. Η διαχείριση καθίσταται 

ακόμη πιο δύσκολη όταν κάνουν την εμφάνισή τους οι προσωπικοί εγωισμοί και η 

έντονη συναισθηματική φόρτιση.  

Σύμφωνα με την άποψη του Δ9: 

«…είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς τους ανθρώπους, δεν είναι εύκολο να 

διαχειριστείς ανθρώπους,  γιατί καθένας έχει τα εγώ του, έχει τα πιστεύω του και είναι 

δύσκολο κάποια πράγματα να τα αλλάξεις. Είναι εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες που 

κάπου πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή για να τους ενώσεις.» 

Η Δ10 συμπληρώνει: 

« Όταν υπάρχουν τα νεύρα, όταν νομίζει ο ένας ότι αδικείται για μία κατάσταση, 

σίγουρα δεν μπορείς να είσαι τόσο ήρεμος για να βρεις την άκρη.» 

«Φυσικά κάθε μία περίπτωση είναι τελείως διαφορετική …. και δεν υπάρχει δηλαδή, 

έτσι νομίζω, μία συνταγή που να μπορείς να ανταπεξέλθεις, απλά τη διαχειρίζεσαι 

ανάλογα.» 

Οι διευθυντές χαρακτηρίζουν τη διαχείριση της σύγκρουσης αποτελεσματική 

βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί. Όταν έχει επιτευχθεί ένα καλό 

αποτέλεσμα για όλους, έχει τερματιστεί η σύγκρουση, έχει επέλθει ξανά ομόνοια 

μεταξύ των εμπλεκομένων, η λύση που δόθηκε ήταν συναινετική και έχει την αποδοχή 

όλων και έχουν κατανοηθεί και επιλυθεί οι αιτίες της σύγκρουσης, τότε η διαχείριση 

θεωρείται αποτελεσματική. Σύμφωνα με τον Δ11: 

«Αναμένω από τη λύση να συζητηθούν οποιαδήποτε θέματα προκύψουν να 

ξαναέρθει η ηρεμία και η αρμονικότητα στη σχολική μονάδα.» 
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Η Δ13 αναφέρει ότι χαρακτηρίζει αποτελεσματική τη διαχείριση της σύγκρουσης: 

« Όταν δεν ξεφεύγει … από τα όρια της, δηλαδή  έχουν αντιληφθεί ο κάθε 

εμπλεκόμενος στη σύγκρουση το ποιος …- ποιος έφταιγε, κανένας δε  λέει ότι φταίει- 

αλλά το πώς λειτούργησε στη σύγκρουση ο καθένας και το πώς έπρεπε να την 

αντιμετωπίσει ο ίδιος από την αρχή. Αυτό νομίζω ότι αυτό είναι το πιο εεε… δηλαδή να 

καταλάβουνε για ποιο λόγο έγινε η σύγκρουση, τι θα μπορούσε να γίνει, ώστε να 

αποφευχθεί η σύγκρουση και για ποιο λόγο φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε.» 

Ο Δ9 τονίζοντας την αναγκαιότητα της σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης 

των συγκρούσεων αναφέρει ότι αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά μία σύγκρουση: 

«… μπορεί να εξαπλωθεί και να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα.». 

 

5.2 Προσδιορισμός των μορφών συγκρούσεων που εκδηλώνονται στη 

σχολική μονάδα.  

Στο δεύτερο θεματικό άξονα διερευνώνται οι διάφορες μορφές συγκρούσεων που 

εμφανίζονται στη σχολική μονάδα, η συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται, η 

σημαντικότητά τους και  η αξιολόγηση αυτών των συγκρούσεων εκ μέρους των 

διευθυντών. 

Πίνακας 2. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «Προσδιορισμός των μορφών 

συγκρούσεων που εκδηλώνονται στη σχολική μονάδα» 

Κατηγορίες Κωδικοί Εννοιολογικοί ορισμοί Σύνολο 

αναφορών 

15. Ομάδες εκδήλωσης 

συγκρούσεων      

ΣΥΓΕΚΠ=  

ΣΥΓΔΙΤΑΥ=  

 

ΣΥΓΕΚΔΙΕ=  

 

ΣΥΓΓΟΕΚ=  

 

ΣΥΓΜΑΘ=  

ΣΥΓΓΟΝ=  

συγκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτικών 

συγκρούσεις  μεταξύ διευθυντή και  

τοπικής αυτοδιοίκησης 

συγκρούσεις  μεταξύ εκπαιδευτικών  και  

διευθυντή 

συγκρούσεις  μεταξύ γονέων και  

εκπαιδευτικών 

συγκρούσεις μεταξύ μαθητών 

συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

12 

 

3 

 

4 

 

12 

10 

5 

16. Συχνότητα εμφάνισης 

των διάφορων μορφών 

συγκρούσεων 

ΙΔΣΥΧΕΜ=  

 

ΜΒΣΣΥΓΜΑ=  

 

ΜΒΣΣΥΓΕΚ=  

ίδια η συχνότητα εμφάνισης των 

διάφορων μορφών συγκρούσεων 

μεγάλος βαθμός συχνότητας 

συγκρούσεων μαθητών 

μεγάλος βαθμός συχνότητας  

2 

 

 

8 
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ΠΒΣΣΥΓΕΚ=  

 

ΣΣΕΣΥΓΕΚ=  

 

ΜΒΣΣΓΟΕΚ=  

 

 

ΠΒΣΣΓΟΕΚ=  

 

 

ΣΣΕΣΥΓΓΟ=  

 

ΣΣΕΣΔΙΕΚ= 

συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών 

περιορισμένος βαθμός συχνότητας 

συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών  

σπάνια συχνότητα εμφάνισης 

συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών  

μεγάλος βαθμός συχνότητας 

συγκρούσεων μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών  

περιορισμένος βαθμός συχνότητας 

συγκρούσεων μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών  

σπάνια συχνότητα εμφάνισης 

συγκρούσεων μεταξύ των γονέων 

σπάνια συχνότητα εμφάνισης 

συγκρούσεων μεταξύ του διευθυντή και 

των εκπαιδευτικών  

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

17. Κατάταξη 

σημαντικότητας 

συγκρούσεων 

ΠΣΗΣΥΓΕΚ=  

 

ΣΗΣΥΔΙΕΚ=  

 

ΙΣΣΥΕΚΓΕ=  

 

 

ΠΣΗΣΥΓΕ=  

 

ΠΣΗΣΥΓΟ =  

 

ΛΣΗΣΥΓΟΕ=  

 

 

ΑΣΣΥΜΑ=  

 

ΠΣΗΣΥΓΜΑ=  

πιο σημαντικές οι συγκρούσεις μεταξύ 

των εκπαιδευτικών 

σημαντικές οι συγκρούσεις μεταξύ του 

διευθυντή και των εκπαιδευτικών 

ισοβαρείς οι συγκρούσεις μεταξύ των  

εκπαιδευτικών και μεταξύ των γονέων 

και των εκπαιδευτικών 

πιο σημαντικές οι συγκρούσεις μεταξύ 

των γονέων και των εκπαιδευτικών 

πιο σημαντικές οι συγκρούσεις μεταξύ 

των γονέων 

λιγότερο σημαντικές οι συγκρούσεις 

μεταξύ των γονέων και των 

εκπαιδευτικών 

ασήμαντες οι συγκρούσεις μεταξύ των 

μαθητών 

πιο σημαντικές οι συγκρούσεις μεταξύ 

των μαθητών 

 

6 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

18. Αξιολόγηση των 

διάφορων μορφών 

συγκρούσεων 

ΕΠΣΥΓΕΚ=  

 

ΧΡΔΣΥΕΚ=  

 

ΑΚΠΣΥΜΑ=  

 

ΑΝΣΥΓΜΑ=  

 

ΗΣΥΔΙΤΑΥ=  

 

ΕΝΤΣΥΓΟ=  

 

ΑΓΧΣΥΓΟ=  

 

ΔΙΑΣΥΜΑ=  

 

επώδυνες για το σχολείο οι συγκρούσεις 

μεταξύ των εκπαιδευτικών 

χρονοβόρα η διαχείριση των 

συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών 

αναμενόμενες και περαστικές οι 

συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών 

αναπόφευκτες οι συγκρούσεις μεταξύ  

των μαθητών 

ήπιες οι συγκρούσεις μεταξύ του 

διευθυντή και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

έντονες οι συγκρούσεις μεταξύ των  

γονέων 

αγχωτικές οι συγκρούσεις μεταξύ των 

γονέων 

διαχειρίσιμες οι συγκρούσεις μεταξύ των 

 μαθητών 

 

3 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Οι ομάδες ανάμεσα στις οποίες έχουν εντοπίσει την εκδήλωση των συγκρούσεων 

οι διευθυντές είναι μεταξύ των εκπαιδευτικών, μεταξύ των εκπαιδευτικών και του 

διευθυντή, μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων, μεταξύ του διευθυντή και των 

γονέων, μεταξύ του διευθυντή και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των ίδιων των 

γονέων και μεταξύ των μαθητών. Η Δ9 αναφέρει τις ομάδες ανάμεσα στις οποίες 

εκδηλώνονται συγκρούσεις λέγοντας: 

«Σε μία σχολική μονάδα υπάρχουν πολλοί λόγοι, για να υπάρξουν συγκρούσεις. 

Διαφορετικοί είναι οι λόγοι για κάθε ομάδα που εμπλέκεται στη σχολική μονάδα. Άλλοι 

είναι οι λόγοι που συγκρούονται ας πούμε οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοι μεταξύ τους, άλλοι 

είναι οι λόγοι που συγκρούονται ο διευθυντής με τους συναδέλφους ή οι γονείς με τους 

δασκάλους και τον διευθυντή.» 

Η Δ10 ορίζοντας την έννοια της σύγκρουσης ορίζει και τις ομάδες ανάμεσα στις 

οποίες εκδηλώνονται συγκρούσεις. Συγκεκριμένα αναφέρει: 

« Σύγκρουση είναι η διατάραξη των σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές, ανάμεσα στους 

δασκάλους, στους δασκάλους με τους γονείς, στο διευθυντή με την …. με τον εκπρόσωπο 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη σχολική επιτροπή.» 

Και η Δ13 αναφέρει: 

«Συγκρούσεις δημιουργούνται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του συλλόγου 

διδασκόντων. Οι λόγοι είναι πολλοί και διάφοροι…. Οι συγκρούσεις στους μαθητές 

επίσης ξεκινούν από πάρα πολλούς λόγους…Δεν ξεχνούμε τους εξωτερικούς εισβολείς – 

εντός εισαγωγικών-  στο σχολείο, που είναι οι γονείς, πολλές φορές και η τοπική 

κοινωνία και οι τοπικοί άρχοντες, γιατί αναπόφευκτα το σχολείο και ειδικά ο διευθυντής 

του σχολείου, η διευθύντρια έρχεται σε επαφή μαζί τους για τις ανάγκες που υπάρχουν, 

οπότε αναγκαστικά δημιουργούνται και εκεί κάποιου είδους σχέσεις και αναπόφευκτα 

και συγκρούσεις.» 

ΔΙΑΣΥΓΟΕ=  

 

ΔΣΜΑΑΠΣΓ=  

 

 

ΔΔΕΝΣΥΜΑ=  

διαχειρίσιμες οι συγκρούσεις μεταξύ των 

γονέων και των εκπαιδευτικών 

δύσκολες οι συγκρούσεις μεταξύ των 

μαθητών ως απόρροια των συγκρούσεων 

των γονέων 

δύσκολα διαχειρίσιμες οι έντονες 

συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών 

 

2 

 

 

1 

 

1 
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Αναφορικά με τη συχνότητα εμφάνισης των συγκρούσεων ανάμεσα στις διάφορες 

ομάδες αρκετοί διευθυντές ανέφεραν τις συγκρούσεις των μαθητών ως πιο συχνές. 

Σύμφωνα με τον Δ9: 

«Σίγουρα οι συγκρούσεις ανάμεσα σε μαθητή και μαθητή είναι πολύ πιο συχνές.» 

 Ο Δ4 αναφέρει: 

«Πολλές ( συγκρούσεις) μεταξύ μαθητών». 

Και η Δ10 τονίζει: 

«Οι πιο συχνές είναι αυτές που εκδηλώνονται ανάμεσα στους μαθητές. Και συνήθως 

στα διαλείμματα.» 

Επίσης ως συχνές αναφέρονται και οι συγκρούσεις ανάμεσα στους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς. 

Η Δ2 αναφέρει: 

«Τα τελευταία χρόνια εεε… είναι σύνηθες φαινόμενο να υπάρχει σύγκρουση  μεταξύ 

εκπαιδευτικών και γονέων. Αυτές θεωρώ πιο συχνές.» 

Η Δ5 επίσης λέει: 

«Περισσότερο συχνές είναι οι συγκρούσεις ανάμεσα στους μαθητές. Δεύτερο θα 

έβαζα τις συγκρούσεις ανάμεσα σε γονείς και συναδέλφους.. και δασκάλους» 

Ο Δ4 διαφοροποιείται λέγοντας: 

«…πιο λίγες (οι συγκρούσεις)  μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων.» 

Επίσης για τις περισσότερες σχολικές μονάδας οι συγκρούσεις μεταξύ των 

εκπαιδευτικών αναφέρονται ως  σπάνιες,  ένας διευθυντής όμως τις αναφέρει ως 

συχνές. Χαρακτηριστικά αναφέρει η Δ10 για τη συχνότητα εμφάνισης των 

συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών: 

«…με λιγότερη συχνότητα θα έλεγα οι συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, 

οι οποίες επίσης είναι περιοδικές.»   

Το ίδιο ισχυρίζεται και η Δ5: 

«Μεταξύ συναδέλφων … ήταν ελάχιστες και σπάνιες οι συγκρούσεις.» 
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Η αντίληψη της Δ1 για τη συχνότητα εμφάνισης των διάφορων συγκρούσεων είναι 

διαφορετική, καθώς στη δική της σχολική μονάδα: 

«Πιστεύω μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι οι περισσότερες συγκρούσεις, εεεε.. γιατί 

μες στο σύλλογο προσπαθούμε να λύσουμε κάποια πράγματα, έτσι ώστε  διαφωνούμε.» 

Κάποιοι διευθυντές θεωρούν ότι οι διάφορες συγκρούσεις εμφανίζονται με την ίδια 

συχνότητα. Σύμφωνα με τον Δ11: 

«Πιο συχνές; Πιο συχνές… Επί  ίσοις όροις θα το έβαζα, δεν θα έδινα σε κάποια το 

πρώτο εεε… νομίζω επί ίσοις όροις τα ποσοστά.» 

Το ίδιο υποστηρίζει και ο Δ8: 

 «Η συχνότητα… θα  έλεγα το ίδιο συχνά». 

Αναφορικά με τη σημαντικότητα των συγκρούσεων  ως πιο σημαντικές για τη 

σχολική μονάδα αναφέρθηκαν κυρίως οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και 

οι συγκρούσεις μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα  ο Δ11 λέει: 

«Για μένα το ξαναλέω πιο σημαντική είναι οι συγκρούσεις των συναδέλφων, γιατί 

από κει ξεκινάει η καρδιά, η καλή διάθεση εεε…της σχολικής μονάδας.» 

Το ίδιο υποστηρίζει και η Δ10: 

«Σύμφωνα με τη γνώμη μου είναι η … πιο σημαντική είναι ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς.» 

Την ίδια άποψη έχει και η Δ1: 

«Πιο σημαντική είναι .. πιο σημαντικές οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών.» 

Για τη Δ2 είναι εξίσου σημαντικές για τη σχολική μονάδα οι συγκρούσεις μεταξύ 

των εκπαιδευτικών και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων. Συγκεκριμένα 

αναφέρει: 

« Και οι δυο παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. ... Εεε.. είτε είναι 

σύγκρουση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς εεε… χαλάει το σχολικό το κλίμα είτε είναι 

σύγκρουση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς πάλι το ίδιο γίνεται. Νομίζω είναι 

ισοβαρείς.» 

Την ίδια άποψη έχει και ο Δ11: 



69 

 

«Η κάθε μία έχει τη βαρύτητά της. Όταν και οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους δεν 

νιώθουν καλά, δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα σχολείο σωστά. Όταν ο γονιός με τον 

δάσκαλο δεν έχει καλή συνεργασία, το ίδιο και εκεί. Το καθένα, νομίζω δεν μπορώ να 

πω ότι το ένα είναι πιο βαρύ από το άλλο. Όλα έχουν τη σπουδαιότητά τους και τη 

βαρύτητά τους.» 

Οι συγκρούσεις των μαθητών, μολονότι αναφέρονται ως οι πιο συχνές 

συγκρούσεις που εκδηλώνονται στη σχολική μονάδα, δεν αναφέρθηκαν από τους 

διευθυντές και ως πιο σημαντικές. Συγκεκριμένα ο Δ6 υποστηρίζει για τις συγκρούσεις 

των μαθητών: 

«Όχι, όχι  δεν θεωρώ ότι είναι  σημαντικές.» 

Μόνο η Δ7 θεωρεί ως πιο σημαντικές τις συγκρούσεις των μαθητών λέγοντας: 

«Όλες οι συγκρούσεις είναι σημαντικές και χρειάζονται επίλυση. Είναι όμως (των 

μαθητών) από τις πιο σημαντικές.» 

Αξιολογώντας τις συγκρούσεις των διάφορων ομάδων οι διευθυντές αναφέρουν 

ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι επώδυνες για τη σχολική μονάδα, 

ενώ και η διαχείρισή τους απαιτεί πολύ χρόνο. Για τον Δ8: 

«…οι εκπαιδευτικοί είναι η ψυχή του σχολείου, οπότε αυτές οι συγκρούσεις  μεταξύ 

τους είναι οι πιο επώδυνες και για τους ίδιους αλλά και για τη λειτουργία του σχολείου.» 

Η Δ10 τονίζει: 

«Σύμφωνα με τη γνώμη μου είναι η … πιο σημαντική είναι ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς…οι συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς είναι αυτές που αφήνουν 

ανοιχτά τραύματα, ανοιχτές πληγές στο σχολείο.».  

Και ο Δ9 συμπληρώνει: 

« … θέλει πολύ περισσότερο χρόνο για τη διαχείρισή τους και για να βρεθεί λύση στο 

συγκεκριμένο θέμα που έχει προκύψει.» 

Οι συγκρούσεις των μαθητών χαρακτηρίζονται ως αναμενόμενες, αναπόφευκτες 

και περαστικές, που μπορούν να διαχειριστούν εύκολα, εκτός να πρόκειται για πολύ 

έντονες συγκρούσεις ή για συγκρούσεις που αποτελούν απόρροια των συγκρούσεων 

των οικογενειών των παιδιών. Η άποψη της Δ10 είναι: 

«…ανάμεσα στους μαθητές είναι αναμενόμενες οι συγκρούσεις και περαστικές.» 



70 

 

Ο Δ12 αναφέρει: 

«Ε, αυτό ( οι συγκρούσεις των μαθητών) αναπόφευκτο είναι. Τα παιδιά στο ένα 

διάλειμμα μαλώνουν, στο άλλο θα συμφιλιωθούν, θα παίξουν, θα  ξαναχτυπηθούν, ε, θα 

γελάσουν. Έτσι είναι η παιδικότητα.» 

Για τον Δ6 οι συγκρούσεις των μαθητών είναι διαχειρίσιμες, εκτός αν είναι 

απόρροια συγκρούσεων των οικογενειών: 

«Αλλά θεωρώ ότι οι πιο διαχειρίσιμες από όλες  είναι  αυτές φυσικά των παιδιών.» 

«Βέβαια υπάρχουν και πιο σοβαρές συγκρούσεις  οι οποίες δυστυχώς μεταφέρονται  

απέξω. Είναι  πιο δύσκολες αυτές να επιλυθούν και συνήθως δεν επιλύονται. Εκείνο που 

μπορούμε να κάνουμε είναι να τις εεε… τουλάχιστον να τις αποδυναμώσουμε. Εννοώ 

δηλαδή συγκρούσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των γονέων, των οικογενειών και 

μεταφέρονται μέσα στο σχολείο.» 

Η Δ13 αναφέρει για τις έντονες συγκρούσεις των μαθητών: 

«Το θέμα είναι να μην ξεφεύγουν και φτάνουν στο επίπεδο του γνωστού bulling. Όσο 

είναι σε ένα επίπεδο διαχειρίσιμο, όπως είναι με όλα, ακόμη και μέσα στην οικογένεια 

δύο αδέρφια έχουνε συγκρούσεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν όμως 

ξεφεύγουμε εκεί και φτάνουν σε σημείο δηλαδή το παιδί, …το θύμα …, το παιδί που είναι 

το θύμα να υποφέρει,  τότε χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση και είναι λίγο δύσκολο να 

αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις.» 

Οι συγκρούσεις μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζονται ως 

διαχειρίσιμες . Σύμφωνα με τον Δ6: 

«… οι γονείς δεν ξέρουν περισσότερο και έχουν κάποιες λανθασμένες απόψεις τις 

οποίες τις υποστηρίζουν και  τις περισσότερες φορές, αν έρθεις σε κουβέντα μαζί τους, 

την αλλάζουν.»  

Για τον Δ4 όμως οι συγκρούσεις γονέων – εκπαιδευτικών είναι έντονες και 

αγχωτικές: 

«Εκείνες που είναι έντονες θα ‘λεγα εγώ και είναι και οι  πιο αγχωτικές είναι με τους 

γονείς.» 
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5.3 Προσδιορισμός των αιτιών που οδηγούν σε σχολικές συγκρούσεις  

Στον τρίτο θεματικό άξονα διερευνώνται οι αιτίες που προκαλούν τις συγκρούσεις 

μεταξύ των διαφόρων ομάδων της σχολικής μονάδας, η συχνότητα με την οποία 

εμφανίζονται και η σημαντικότητά τους. 

Πίνακας 3. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «Προσδιορισμός των αιτιών που 

οδηγούν σε σχολικές συγκρούσεις» 

Κατηγορίες Κωδικοί  Εννοιολογικοί ορισμοί Σύνολο 

αναφορών 

19. Αιτίες συγκρούσεων 

των μαθητών 

ΠΑΙΕΓΩ=  

ΥΠΑΝΤΜΑ=  

 

ΔΙΑΓΠΑΙΧ=  

 

ΕΜΑΔΕΠΔΙ=  

 

ΑΙΑΠΟΡΟΜ=  

 

ΑΝΤΣΥΚΛ= 

 

ΔΙΚΕΠΙΠΑΙ=  

 

ΑΚΣΛΥΠΓ=  

 

ΕΠΡΟΣΥΓΟ=  

 

ΑΝΠΡΟΣΧ= 

ΕΚΥΠΕΜΑ=  

 

ΕΚΕΠΣΥΜ=  

 

ΜΙΕΝΔΣΥΓ=  

 

 

ΑΙΑΔΜΕΤ=  

παιδικός εγωκεντρισμός 

ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ των 

μαθητών 

διαφωνίες σχετικά με τους κανόνες και 

τον τρόπο παιχνιδιού 

εμφάνιση αδιαλλαξίας στην επίλυση των 

διαφωνιών 

αίσθημα απόρριψης από τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας 

αντιπαλότητα λόγω συμμετοχής μαθητών 

σε κλίκες  

διαφωνίες για τις καλύτερες επιδόσεις 

στα παιχνίδια 

αδυναμία κοινωνικής συνύπαρξης λόγω 

της υπερπροστατευτικότητας των γονέων 

εμπλοκή σε προϋπάρχουσες συγκρούσεις 

γονέων 

ανταλλαγή προσβλητικών σχολίων 

εκνευρισμός μαθητών λόγω 

υπερκόπωσής τους 

εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς από 

κάποιους μαθητές 

πρόκληση σχολικών συγκρούσεων από 

τους μαθητές ως απόρροια μίμησης 

ενδοοικογενειακών συγκρούσεων 

ύπαρξη αισθήματος στους μαθητές  

άδικης μεταχείρισης 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

3 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

1 

20. Αιτίες συγκρούσεων 

εκπαιδευτικών 

ΕΝΙΚΠΡΣΥ=  

 

ΜΕΝΙΚΚΣΥ= 

 

ΧΑΠΡΟΕΚΠ=  

 

ΔΙΑΩΡΠΡ=  

 

ΔΙΑΕΦΗΜ=  

 

υψηλό ενδιαφέρον για ικανοποίηση 

προσωπικού συμφέροντος 

μικρό ενδιαφέρον για ικανοποίηση 

κοινού συμφέροντος 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

εκπαιδευτικών 

διαφωνίες για τη διαμόρφωση του 

ωρολόγιου προγράμματος 

διαφωνίες για το πρόγραμμα των 

εφημεριών 

 

2 

 

1 

 

2 

 

6 

 

4 
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ΔΙΚΑΤΤΑΞ= 

ΔΙΥΛΟΠΡ=  

 

ΑΝΑΘΕΚΔ= 

 ΕΛΔΙΑΘΣΥ=  

 

ΑΔΚΑΤΑΡΜ=  

  

 

ΔΙΑΝΤΓΔΙ=  

 

ΔΑΤΡΛΕΣΧ=  

 

 

ΤΡΕΠΠΜΑ=  

 

ΔΙΥΙΚΑΙΝ=   

 

ΥΠΕΡΓΑΓΧ=  

ΥΠΠΑΡΕΚ=  

 

ΕΠΙΔΙΔΕΠ=  

ΥΠΑΣΥΠΟΔ=  

 

ΥΠΠΡΟΙΠΕ=  

 

ΑΣΕΡΩΡ=  

ΕΛΚΑΘΗΚ= 

ΚΑΣΧΒΙΒ=  

 

ΔΙΕΚΚΛΙΚ=  

διαφωνίες για την κατανομή τάξεων 

διαφωνίες για την υλοποίηση ή μη 

διάφορων προγραμμάτων 

διαφωνίες για την ανάθεση εκδηλώσεων 

έλλειψη διάθεσης συνεργασίας μεταξύ 

των εκπαιδευτικών 

αίσθημα εκπαιδευτικών για άδικη 

μεταχείριση και άνιση κατανομή 

αρμοδιοτήτων 

διαφορετικές αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

για τον τρόπο διδασκαλίας 

διαφορετικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τον τρόπο λειτουργίας 

του σχολείου 

διαφωνίες για τον τρόπο επιβολής 

πειθαρχίας στους μαθητές 

διαφωνίες για την υιοθέτηση 

καινοτομιών 

ύπαρξη εργασιακού άγχους 

ύπαρξη παρεξηγήσεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών 

επιλογή διδακτικών επισκέψεων 

ύπαρξη ασάφειας στις υπουργικές 

οδηγίες  

ύπαρξη προσωπικών και οικογενειακών 

προβλημάτων στους εκπαιδευτικούς 

ασάφεια εργασιακού ωραρίου 

έλλειψη καθηκοντολογίου 

διαφωνίες για την καταλληλότητα των  

σχολικών βιβλίων 

διάσπαση των εκπαιδευτικών σε κλίκες 

6 

 

2 

2 

 

1 

 

 

5 

 

3 

 

 

4 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

1 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

21. Αιτίες συγκρούσεων 

γονέων - 

εκπαιδευτικών 

ΕΛΑΛΓΟΕΚ=  

 

ΑΔΕΚΠΠΑΙ=  

 

 

ΔΙΑΠΓΟΕΚ=  

 

ΚΑΕΠΓΟΕΚ=  

 

ΠΑΓΟΣΥΕΚ=  

 

ΕΠΓΟΕΡΕΚ=  

 

ΑΑΠΑΠΑΙ=  

 

 

ΕΠΙΘΔΓΟ=  

 

ΔΙΒΑΘΠΑΙ=  

έλλειψη αλληλοκατανόησης μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών 

αίσθημα γονέων για αδιάφορη 

συμπεριφορά του εκπαιδευτικού προς το 

παιδί τους 

ύπαρξη διαφορετικών απόψεων μεταξύ  

γονέων και εκπαιδευτικών 

κακή επικοινωνία μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών 

παράπονα γονέων για τη συμπεριφορά 

των εκπαιδευτικών απέναντί τους 

επέμβαση γονέων στο έργο των  

εκπαιδευτικών 

άκριτη αποδοχή από τους γονείς των  

παραπόνων των παιδιών για διάφορα 

συμβάντα στο σχολείο 

επιθετική διάθεση γονέων προς τους  

εκπαιδευτικούς 

διαφωνία για τη βαθμολογία του παιδιού 

 

1 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

6 

 

6 

 

 

2 

 

3 
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ΠΓΕΑΝΤΑ=  

 

 

ΑΞΕΚΓΟ=  

 

ΔΕΠΣΗΜ=  

ΑΓΓΣΧΝΟ=  

ΥΠΔΥΠΑΙ=  

 

ΥΓΑΔΜΠΑΙ=  

 

ΕΕΜΓΠΕΚ=  

 

ΑΜΚΥΕΚ=  

 

ΔΙΓΟΕΠΚΥ=  

 

 

ΑΓΠΥΠΕΕ=  

 

ΔΥΓΑΠΚΑ=  

ΑΜΡΟΕΚ=  

 τους 

προτίμηση γονέων προς συγκεκριμένο  

εκπαιδευτικό για ανάληψη της τάξης του 

παιδιού τους  

αξιολόγηση εκπαιδευτικού από τους 

γονείς 

διαδικασία επιλογής σημαιοφόρου 

άγνοια γονέων της σχολικής νομοθεσίας 

υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του 

παιδιού από τους γονείς 

υπόνοια γονέων άδικης μεταχείρισης 

παιδιού 

έλλειψη εμπιστοσύνης γονέων προς 

εκπαιδευτικούς 

αμφισβήτηση του κύρους των 

εκπαιδευτικών 

διαφωνία γονέων για τις επιβληθείσες 

στα παιδιά τους κυρώσεις από τους 

εκπαιδευτικούς 

απαίτηση γονέων για παροχή υψηλής 

ποιότητας εκπαιδευτικό έργο 

δυσκολία γονέων αποδοχής καινοτομιών 

αμφισβήτηση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού 

3 

 

 

2 

 

3 

1 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

22. Αιτίες συγκρούσεων 

διευθυντή-

εκπαιδευτικών 

ΜΤΗΕΡΩΡ=  

 

ΚΑΠΡΟΕΚ=  

 

ΜΤΗΚΑΝΣΧ=  

ΠΛΗΑΣΚΕΦ=  

 

ΕΠΑΥΣΥΔΙ =  

μη τήρηση εργασιακού ωραρίου από τους 

εκπαιδευτικούς 

καθυστερημένη προσέλευση 

εκπαιδευτικών 

μη τήρηση κανονισμών σχολείου 

πλημμελής άσκηση του καθήκοντος των 

εφημεριών από τους εκπαιδευτικούς 

επίδειξη αυταρχικής συμπεριφοράς από 

τον διευθυντή 

1 

 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

23. Αιτίες συγκρούσεων 

διευθυντή – τοπικής 

αυτοδιοίκησης 

ΑΤΑΥΙΔΣΧ=  

 

ΕΚΕΡΛΑΧΡ=  

 

ΚΑΕΠΔΙΤΑ=  

 

ΕΛΚΑΘΣΧ=  

ΕΛΣΥΚΤΥΠ=  

ΕΛΚΑΓΡΥΛ=   

ΠΒΑΝΤΑΥ=  

 

 

ΠΠΡΟΜΥΛ=  

άγνοια της τοπικής αυτοδιοίκησης της 

ιδιαιτερότητας του σχολείου 

εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών σε 

λάθος χρόνο 

κακή επικοινωνία μεταξύ διευθυντή και 

τοπικής αυτοδιοίκησης 

ελλιπής καθαριότητα σχολείου 

ελλιπής συντήρηση κτηριακών υποδομών  

ελλιπής κάλυψη γραφικής ύλης 

περιορισμένος βαθμός ανταπόκρισης  

τοπικής αυτοδιοίκησης στις  ανάγκες του  

σχολείου 

περιορισμένη προμήθεια υλικών 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

2 

2 

 

 

2 

1 

24. Αιτίες συγκρούσεων 

γονέων 

ΕΜΣΥΓΠΑΙ=  

ΑΝΚΟΙΝΓΟ=  

 

ΟΙΚΟΓΔΙΑ=  

εμπλοκή στις συγκρούσεις των παιδιών 

ανταγωνισμός των γονέων για το  

κοινωνικό τους γόητρο 

οικογενειακές διαφορές γονέων 

4 

 

1 

1 
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Οι αιτίες που προκαλούν συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών είναι συνήθως ο 

παιδικός εγωκεντρισμός, η ανταγωνιστικότητα των μαθητών, η αδιαλλαξία, οι 

επιδόσεις τόσο στα μαθήματα όσο και στα παιχνίδια, οι διαφωνίες για τα παιχνίδια, η 

μη τήρηση των κανόνων των παιχνιδιών, τα προσβλητικά σχόλια και οι εμπαιγμοί, 

ακόμη και η άσκηση σωματικής βίας. Επίσης η ύπαρξη διάφορων υποομάδων (κλίκες)  

οδηγεί τους μαθητές σε αντιπαλότητα και ανταγωνισμό.  Πολλές φορές οι αιτίες των 

συγκρούσεων των μαθητών ξεκινούν από διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των 

οικογενειών τους και που μεταφέρονται και στα ίδια τα παιδιά. Ακόμη και η 

υπερπροστατευτικότητα των γονέων και ο τρόπος ανατροφής τους  μπορεί να οδηγήσει 

τους μαθητές σε δυσκολία αποδοχής των κοινωνικών κανόνων και αδυναμία 

συνύπαρξης με τους άλλους συμμαθητές τους, με αποτέλεσμα να εμπλέκονται σε 

συγκρούσεις. Ως αιτία σύγκρουσης αναφέρθηκε επίσης και η ύπαρξη 

ενδοοικογενειακών συγκρούσεων που λειτουργούν ως πρότυπα μίμησης προς τα 

παιδιά, με αποτέλεσμα να αναπαράγουν την ίδια συμπεριφορά και στο σχολείο. Επίσης 

αιτία σύγκρουσης αναφέρθηκε και η υπερκόπωση των παιδιών από την ενασχόλησή 

τους με πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες, καθώς αυτή τους δημιουργεί έντονο 

στρες και άγχος που εκτονώνεται μέσω των συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Δ3: 

«..και του το  δείχνει, δεν θέλει να καθίσει δίπλα του στο θρανίο, δεν θέλει να παίξει 

μαζί του στο διάλειμμα, τον απορρίπτει, επιλέγει μία συγκεκριμένη παρέα, αυτή η 

συγκεκριμένη παρέα γίνεται κλειστή, δεν δέχεται εύκολα την είσοδο κάποιου άλλου 

μαθητή, αναπόφευκτα δημιουργείται μία αντίπαλη ομάδα, όπου κάνει παρέα, 

δημιουργούνται δηλαδή δύο ομάδες διαφορετικές μέσα στην ίδια τάξη, αυτό έχει συνέπεια 

και στην επιλογή παρτενέρ στα παιχνίδια… οι καλοί εεε.. επιλέγονται μεταξύ τους ή 

κάνουν μία ομάδα μαθητών που τα καταφέρνουν, απωθούν μία άλλη ομάδα, που δεν τα 

καταφέρνουν, δεν έχουν ούτε τα σωματικά προσόντα ούτε και την τέχνη, την κατάρτιση, 

για να παίξουν ένα ομαδικό παιχνίδι, αυτό δημιουργεί εντάσεις στους χαμένους και 

συγκρούσεις … αναπόφευκτα.» 

Και η Δ5 αναφέρει: 

«Πιστεύω ότι οι μαθητές έχουν μάθει από το σπίτι τους να τα έχουν όλα δικά τους. 

Στο σχολείο δεν μπορούν να είναι οι αρχηγοί, όπως είναι στο σπίτι, ούτε και όλα να 

ΟΙΚΟΝΔΙΑ=  

ΠΡΟΔΙΑΦ=  

οικονομικές διαφορές γονέων 

προσωπικές διαφορές γονέων 

2 

1 
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στρέφονται γύρω από τον εαυτό τους. Αυτό δημιουργεί στα παιδιά μία δυσφορία και 

προσπαθούν να βρούνε και αυτά έναν τρόπο να βγάλουν αυτή εεε… τη δυσαρέσκειά τους 

με … ή πειράζοντας ή χτυπώντας. Αυτό. Εεε …. Επίσης …  ας πούμε το πρόγραμμα των 

παιδιών με τις δραστηριότητές τους είναι πολύ βαρύ. Είναι βαρύ για τα παιδιά. Με το να 

ξυπνήσουν πρωί και ιδίως αν έχουν κοιμηθεί αργά το βράδυ και δεν κοιμούνται νωρίς 

…  είναι που έρχονται κουρασμένα.  Όλο το απόγευμα έχουν δραστηριότητες. Τα τρέχουν 

οι γονείς  από δω και από κει , έχουν να διαβάσουν είναι πολύ σκληρά εργαζόμενοι, αυτό 

… τα παιδιά, οι μαθητές…., αυτό θα του δημιουργήσει σίγουρα ένα άγχος, ένα στρες που 

πρέπει κάπως να εκτονωθεί. Εκτονώνεται, όταν βλέπουν τα άλλα παιδιά και αρχίζουν 

και χτυπάνε , κοροϊδεύουν, βρίζονται. Και έτσι δεν είναι σε μία ήρεμη ψυχολογική 

κατάσταση.» 

Ως αιτίες συγκρούσεων των εκπαιδευτικών αναφέρθηκαν διάφορες αιτίες 

οργανωσιακού χαρακτήρα όπως  η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, η 

κατανομή των τάξεων και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η κατανομή των τάξεων, 

η ασάφεια του εργασιακού ωραρίου, η έλλειψη του καθηκοντολογίου, ο 

προγραμματισμός των διδακτικών επισκέψεων,  η ασάφεια που μπορεί να υπάρχει στις 

οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, η ανάληψη και ο τρόπος υλοποίησης διάφορων 

προγραμμάτων, οι εφημερίες, η ανάθεση των διάφορων εκδηλώσεων, η άνιση 

κατανομή των αρμοδιοτήτων. Επίσης, αναφέρθηκαν και αιτίες παιδαγωγικού 

χαρακτήρα, όπως οι διαφορετικές απόψεις για τα σχολικά βιβλία, τον τρόπο 

διδασκαλίας των μαθημάτων, την εισαγωγή καινοτομιών, τον τρόπο αντιμετώπισης 

περιστατικών βίας και γενικότερα για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Τέλος 

αναφέρθηκαν αιτίες που σχετίζονται με την προσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών, 

όπως οι κλίκες που μπορεί να έχουν διαμορφωθεί στον σύλλογο διδασκόντων, το 

αίσθημα της αδικίας που μπορεί να βιώνουν κάποιοι εκπαιδευτικοί, το ενδιαφέρον που 

μπορεί να δείχνουν κάποιοι για την ικανοποίηση των προσωπικών τους συμφερόντων 

και όχι των κοινών στόχων του σχολείου, οι διαφορετικές προσωπικότητες, οι 

διαφορετικές αντιλήψεις για τις σχέσεις των εκπαιδευτικών καθώς και τα προσωπικά 

προβλήματα που μπορεί αν έχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί και επηρεάζουν τις σχέσεις 

τους με τους άλλους. 

Η Δ2 αναφέρει χαρακτηριστικά ως αιτίες σύγκρουσης των εκπαιδευτικών: 

«Στους εκπαιδευτικούς συνήθως είναι αυτό που είπα προηγουμένως ότι έχουν 

διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς πρέπει να γίνει η διδασκαλία, για το πώς πρέπει να 
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λειτουργούν τα πράγματα στο σχολείο. Εεε… από τα πιο απλά, ας πούμε του πώς θα 

γίνεται η… , εεε… πώς θα εφαρμόζεται ένα σύστημα που να εεε… που να ελέγχει την  

πειθαρχία των μαθητών ή τα περιστατικά βίας ή το  πώς θα γίνεται η εφημερία πέρα από 

τα τυπικά, δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν καλά τα πράγματα …Εεε… από το 

αν θα συμμετέχουμε σε κάποιο πρόγραμμα σαν σχολείο, είτε αυτό είναι σχολικών 

δραστηριοτήτων είτε είναι μία άλλη καινοτομία είτε ένα πρόγραμμα συνεργασίας με τους 

γονείς είτε μία ενδοσχολική επιμόρφωση..»  

Ο Δ11 υποστηρίζει: 

Παράδειγμα ας πούμε στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς μπορεί να υπάρχει μία 

σύγκρουση για την κατανομή των τάξεων. Έτσι; Εκεί βέβαια  είναι και οι οδηγίες του 

Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες  βέβαια δεν είναι  ξεκάθαρες… Παράδειγμα μία τάξη να 

τη θέλουν δύο συνάδελφοι … Κάτι άλλο το πρόγραμμα … … είναι και αυτό ένα θέμα…» 

Και η Δ10 αναφέρει: 

«Συνήθως συγκρούονται στην αρχή της χρονιάς για τις τάξεις, για τον τρόπο δηλαδή 

που θα μοιραστούν οι τάξεις… Άρα εκεί στην αρχή της χρονιάς υπάρχει μία σύγκρουση. 

Μετά έχουμε σύγκρουση για το πρόγραμμα εεε…. αν πρέπει να είναι … να έχουν όλοι 

εξίσου ίδια εξάωρα, ίδια πεντάωρα, ίδια τετράωρα, αν ένας έχει κάπως ευνοϊκότερο 

πρόγραμμα, τότε θεωρούν ότι είναι ο ευνοούμενος και επίσης άλλος ένας τρόπος  που 

συγκρούονται είναι στις διδακτικές  επισκέψεις…» 

 Ως αιτίες συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονιών αναφέρονται η 

επέμβαση των γονέων στο έργο των δασκάλων, η έλλειψη εμπιστοσύνης που δείχνουν 

οι γονείς προς κάποιον δάσκαλο και η αρνητική αξιολόγηση που του κάνουν, η 

προτίμηση των γονέων προς ένα συγκεκριμένο δάσκαλο, η απαίτηση των γονέων για 

παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου, η διαφωνία για κάποιες κυρώσεις που 

έχει επιβάλει ο δάσκαλος στο παιδί τους, τα παράπονα για τη συμπεριφορά κάποιων 

εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές, η υπερεκτίμηση των δυνατότητων των παιδιών 

τους, η βαθμολογία, η επιλογή του σημαιοφόρου, η άγνοια της νομοθεσίας εκ μέρους 

των γονέων, η άκριτη αποδοχή των παραπόνων που εκφράζουν τα παιδιά τους, η κακή 

επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, όπως επίσης και η 

δυσκολία αποδοχής από τους γονείς κάποιων καινοτομιών.  

Ο Δ3 αναφέρει χαρακτηριστικά : 
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«Απομυθοποιείται πλέον ο δάσκαλος. Το οικονομικό έπαιξε μεγάλο ρόλο πάνω σε 

αυτό το θέμα, οι οικογένειες με οικονομική άνεση άρχισαν να αμφισβητούν πρώτες το 

ρόλο του…Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις ο δάσκαλος να 

αμφισβητείται. Να αμφισβητείται το έργο του... ο τρόπος που δουλεύει ο ένας δάσκαλος 

αμφισβητείται…ή θα θέλαμε πολλές φορές σαν γονείς πολύ περισσότερα 

πράγματα…Υπάρχουν συγκρούσεις και όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι οι γονείς 

άρχισαν πλέον μέσα από το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων να επεμβαίνουν και στο 

έργο του δασκάλου.»  

Και ο Δ6 αναφέρει για τις αιτίες σύγκρουσης γονέων – εκπαιδευτικών: 

«Κυρίως ξεκινάνε  και  από την άγνοια των νόμων αλλά και των τρόπων διδασκαλίας 

και γενικά τις εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και από την πεποίθηση ότι το δικό τους 

το παιδί είναι αυτό που τα ξέρει όλα και είναι αυτό που τα λέει όλα σωστά. Δεν δέχονται  

το παιδί τους ότι έχει κάνει κάποιο σφάλμα ακόμα πολλές φορές το παιδί τους …. Και 

φυσικά είναι και οι διαφορές, κάποιες διαφορετικές απόψεις και πεποιθήσεις, που 

έχουμε, για κάποια, κάποιο τρόπο διδασκαλίας για κάποια  μαθήματα, για κάποια  

συμπεριφορά κάποιου συναδέλφου. Δεν ταιριάζεις με τα δικά τους οπότε έρχεται  η  

σύγκρουση.» 

Ως αιτίες σύγκρουσης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των διευθυντών 

επισημάνθηκαν  η αυταρχικότητα του διευθυντή, η μη τήρηση εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών των κανονισμών του σχολείου, η καθυστερημένη προσέλευση των 

εκπαιδευτικών, η πλημμελής άσκηση των εφημεριών,  η μη τήρηση του εργασιακού 

ωραρίου.  

Η Δ5 λέει: 

«… αν είναι αυταρχικός ο διευθυντής, τότε υπάρχει σύγκρουση.» 

Και συμπληρώνει: 

«Τώρα οι συγκρούσεις γίνονται, όταν κάτι δεν πάει καλά στην εύρυθμη λειτουργία 

του σχολείου ή καθυστερεί κάποιος να έρθει στη δουλειά του ή δεν  κάνει την υπηρεσία, 

όπως πρέπει να την κάνει και με αποτέλεσμα να αναγκάζομαι και εγώ να παρεμβαίνω.»  

Και η Δ10 υποστηρίζει: 

«και επίσης ο διευθυντής  συγκρούεται με τους εκπαιδευτικούς στον 

τρόπο…εεε…όταν γίνονται οι διδακτικές επισκέψεις, όπου η μετακίνηση γίνεται με τα 
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πόδια εεε…, όπου ο διευθυντής επιμένει ότι όλοι, όλοι οι εκπαιδευτικοί να γυρίσουν πίσω 

αλλά αυτοί θεωρούν ότι εγώ, αφού σχόλασα στις 11:30, φεύγω,  όμως δεν είναι έτσι γιατί 

δεν είναι διδακτικό ωράριο είναι εργασιακό… Εεε…ως προς την τήρηση του ωραρίου 

είναι μεγάλος ο βραχνάς, αν καθυστερούν κάποιοι και αν καθυστερούν  ευκαιριακά ή 

τυχαία δεν τίθεται θέμα, αν είναι κάτι που γίνεται κάτ’  επανάληψη... εκεί πέρα 

συγκρούεσαι, γιατί κάνεις τη μία φορά παρατήρηση, τη δεύτερη κάνεις  παρατήρηση ε, 

από κει και πέρα μετά…»  

Αναφορικά με τις αιτίες σύγκρουσης μεταξύ των διευθυντών και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης οι διευθυντές ανέφεραν το βαθμό ανταπόκρισης του δήμου στις ανάγκες 

του σχολείου, τη συντήρηση των κτιριακών υποδομών και την αδυναμία διόρθωσης 

βλαβών λόγω οικονομικών δυσχερειών, την προμήθεια υλικών, την κακή επικοινωνία 

σχολείου – τοπικής αυτοδιοίκησης, την άγνοια εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης 

της ιδιαιτερότητας του σχολείου που έχει ως αποτέλεσμα την εκτέλεση εργασιών σε 

λάθος χρόνος. 

Σύμφωνα με τον Δ8: 

«Δε γνωρίζουν πολλές φορές οι της  τοπικής αυτοδιοίκησης τις ιδιαιτερότητες των 

σχολείων, πώς λειτουργεί, τις απαιτήσεις τους και τα λοιπά και αυτή η άγνοιά τους είναι 

το, το…  ας πούμε το σημείο αυτό που δυσχεραίνει την επικοινωνία με  το σχολείο. Και 

αυτό οδηγεί σε συγκρούσεις. Πώς να το πω… δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε...  Ζητάμε 

από την τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρω εγώ, να φροντίσει να κάνει κάποιες εργασίες που… 

αυτές οι εργασίες πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι. Πολλές φορές γίνονται φθινόπωρο, 

γίνονται χειμώνα ή καθυστερούν ή α! θα κάνουμε τις εργασίες, ενώ το σχολείο δουλεύει. 

Είναι το καθάρισμα του σχολείου, οι προσλήψεις καθαριστριών…» 

Η Δ13 για το ίδιο θέμα αναφέρει: 

«Τώρα έχω ακούσει όμως ότι σε πάρα πολλούς δήμους υπάρχουν έντονες 

συγκρούσεις, γιατί και λόγω της οικονομικής κατάστασης οι δήμοι δεν είναι έτοιμοι να 

ανταποκριθούν εεε… στο επίπεδο του να διορθώσουν τα προβλήματα που υπάρχουν στα 

σχολεία, οπότε εκ των πραγμάτων δημιουργούνται συγκρούσεις.» 

Σχετικά με τις συγκρούσεις μεταξύ των γονέων εντοπίστηκαν ως κύριες αιτίες οι 

προσωπικές τους διαφορές, που μπορεί να οφείλονται σε οικονομικούς ή 

οικογενειακούς ή ακόμη και σε κοινωνικούς λόγους, αλλά και η εμπλοκή τους στις 

διαφωνίες των παιδιών τους και η μεγέθυνση αυτών των περιστατικών, που έχει ως 
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αποτέλεσμα τη μεταφορά της σύγκρουσης των παιδιών τους στους ίδιους. Ο Δ3 

αναφέρει ως αιτίες συγκρούσεων των γονέων: 

«Οι προσωπικές διαφορές σε …στη συμβίωσή τους μέσα στο χώρο, μέσα στο ίδιο 

τους το χωριό. Διαφορές σε επίπεδο…εεε.. κτηματικές διαφορές, προσωπικές διαφορές 

που κανένας δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς από πού, πώς έχουν προέλθει, …οικονομικές 

διαφορές.» 

Τέλος ο Δ4 θεωρεί τις συγκρούσεις των γονέων ως: 

«Ε… συνήθως από … είναι συνέχεια των συγκρούσεων των μαθητών.» 

5.4.Εντοπισμός των επιπτώσεων των σχολικών συγκρούσεων  

Στον τέταρτο θεματικό άξονα διερευνώνται οι επιπτώσεις των σχολικών 

συγκρούσεων στο σχολείο και στα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Πίνακας 4. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα «Εντοπισμός των επιπτώσεων των 

σχολικών συγκρούσεων» 

Κατηγορίες Κωδικοί Εννοιολογικοί ορισμοί Σύνολο 

αναφορών 

25. Επιπτώσεις στο 

σχολείο 

ΕΠΛΕΙΣΧ=  

ΔΗΑΣΣΧΚΛ=  

ΕΠΔΡΑΣΧ=  

 

ΔΙΑΣΥΔΙΔ=  

ΠΑΣΜΕΣΧΚ=  

 

επιρροή στη λειτουργία του σχολείου 

δημιουργία άσχημου σχολικού κλίματος  

επιρροή στις δραστηριότητες του 

σχολείου 

διάσπαση συλλόγου διδασκόντων 

παρακώληση  της συνεργασίας των 

μελών της σχολικής κοινότητας 

7 

7 

 

2 

1 

 

1 

26. Επιπτώσεις στους 

εκπαιδευτικούς 

ΜΕΙΕΡΑΠ=  

ΠΡΚΑΔΙΑΘ=  

ΕΛΣΥΓΟ=  

ΑΡΠΡΕΠΕΡ=  

 

ΥΠΨΥΣΥΣΧ=  

 

ΕΛΟΜΑΔ=  

 

ΠΕΒΑΕΠΕΚ=  

 

ΣΥΕΚΚΛΙΚ=  

ΕΜΑΝΤΕΚ=  

 

ΠΡΨΥΧΑΝΕ= 

 

ΕΡΓΚΟΠΕΚ=  

μειωμένη εργασιακή απόδοση 

πρόκληση κακής διάθεσης 

ελλιπής συνεργασία με τους γονείς 

άρνηση προσφοράς επιπλέον έργου εκτός 

των βασικών τους υποχρεώσεων 

ύπαρξη ψυχρότητας στις συναδελφικές 

σχέσεις 

έλλειψη ομαδικότητας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών 

περιορισμένος βαθμός επικοινωνίας 

μεταξύ των εκπαιδευτικών 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε κλίκες 

εμφάνιση ανταγωνιστικής συμπεριφοράς 

στους εκπαιδευτικούς 

πρόκληση ψυχικής αναστάτωσης στους 

εκπαιδευτικούς 

εργασιακή κόπωση εκπαιδευτικών 

6 

6 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

2 

 

2 

 

4 

2 
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Όσον αφορά στις επιπτώσεις των συγκρούσεων στο σχολείο όλοι οι διευθυντές 

αναφέρουν ότι οι συγκρούσεις επηρεάζουν αρνητικά το σχολείο, καθώς διαταράσσεται 

η ομαλή του λειτουργία. Επηρεάζονται οι δραστηριότητες του σχολείου και 

παρεμποδίζεται το έργο της σχολικής μονάδας. Δημιουργείται κακό σχολικό κλίμα με 

αποτέλεσμα να διασπάται ο σύλλογος διδασκόντων και να παρεμποδίζεται η 

συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Η άποψη του Δ11 στο 

ερώτημα αν έχουν επιπτώσεις στο σχολείο οι συγκρούσεις είναι η εξής: 

ΠΑΚΑΠΟΔΙ=  

ΑΙΣΕΚΑΓΟ=  

 

ΑΙΣΑΝΣΠΛ=  

παροχή κακής ποιότητας διδασκαλία 

αίσθημα έλλειψης κατανόησης από τους 

γονείς 

πρόκληση αισθήματος επαγγελματικής  

ανεπάρκειας σε περίπτωση λάθους τους 

1 

 

1 

 

1 

27. Επιπτώσεις στους 

μαθητές  

ΔΕΚΚΠΟΙΔ=  

ΠΕΒΑΣΥΜΑ=  

 

ΑΠΤΑΞΥΣΧ=  

 

ΕΜΦΓΚΡ=  

ΕΜΦΕΝΔΒ=  

ΑΝΤΤΕΑΤΜ=  

ΔΗΑΡΝΚΛ=   

 

ΨΥΧΑΝΜΑ= 

ΕΜΠΠΡΜΑ=  

ΒΕΚΤΡΔΣΥ=  

 

ΠΑΠΜΕΑΠ=  

ΕΚΚΑΚΟΣΥ=  

δέκτες κακής ποιότητας διδασκαλίας 

περιορισμένος βαθμός συνεργασίας 

μαθητών 

απομόνωση τάξης από την υπόλοιπη 

σχολική μονάδα 

εμφάνιση γκρίνιας στους μαθητές 

εμφάνιση ενδοσχολικής βίας 

αντίληψη της τεταμένης ατμόσφαιρας 

δημιουργία αρνητικού κλίματος στην 

τάξη 

ψυχολογική αναστάτωση μαθητών 

εμπόδιο στην πρόοδο των μαθητών 

βιωματική εκμάθηση τρόπων διαχείρισης 

συγκρούσεων 

παράδειγμα προς μελλοντική αποφυγή 

εκμάθηση κανόνων κοινωνικής 

συμβίωσης 

2 

 

2 

 

1 

3 

1 

2 

 

1 

2 

2 

 

2 

1 

 

2 

28. Επιπτώσεις στους 

γονείς 

ΑΕΣΥΜΣΧ=  

 

ΑΠΠΡΠΣΧ=  

 

ΑΝΚΑΣΧΚΛ=  

ΜΕΙΕΚΣΧ=  

αρνητική επιρροή στη συνεργασία τους 

με το σχολείο 

απόκτηση  προκατάληψης προς το 

σχολείο 

ανησυχία για το κακό σχολικό κλίμα 

μειωμένη εκτίμηση του σχολείου 

 

1 

 

3 

1 

1 

29. Επιπτώσεις στους 

διευθυντές 

ΠΡΑΙΣΤΕΔ=  

 

ΠΡΑΕΑΠΡΣ =  

 

ΠΡΓΔΥΣΥ=  

 

ΙΚΑΛΕΙΣΥ=  

 

ΔΠΡΓΕΞΛΥ=  

ΒΙΣΥΑΓΧ=   

πρόκληση αισθήματος στενοχώριας 

στους διευθυντές 

πρόκληση αισθήματος ενοχής λόγω 

αποτυχίας πρόληψης των συγκρούσεων 

προβληματισμός για δυσλειτουργικές  

συγκρούσεις 

ικανοποίηση από λειτουργικές 

συγκρούσεις 

διαρκής προσπάθεια για εξεύρεση λύσης 

βίωση συναισθημάτων άγχους 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

4 

4 
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«Οπωσδήποτε έχουνε. Αυτό είναι αυτονόητο ότι έχουνε.... Οι συγκρούσεις 

δηλητηριάζουν … δηλητηριάζουν το σχολείο.» 

Και η Δ1 αναφέρει: 

«…έχει αντίκτυπο και στη λειτουργία του σχολείου και στις….εεε. δραστηριότητες 

και σε όλα όσα αναλαμβάνουν οι συνάδελφοι… ο σύλλογος διδασκόντων χωρίζεται σε 

ομάδες και αυτό είναι ένα πρόβλημα.» 

Συγκεκριμένα οι συγκρούσεις  επιφέρουν στους εκπαιδευτικούς άγχος, 

δυσαρέσκεια, εκνευρισμό, ταραχή, σύγχυση, έλλειψη καλής διάθεσης και ψυχολογική 

αναστάτωση. Δημιουργούνται κλίκες και αναπτύσσονται ανταγωνιστικές σχέσεις και 

ψυχρότητα μεταξύ τους, ενώ η μεταξύ τους επικοινωνία δυσκολεύει. Τα αρνητικά 

συναισθήματα και η έλλειψη συνεργατικότητας τους αφαιρεί τη διάθεση για περαιτέρω 

προσφορά στο σχολείο και μετατρέπονται σε απλούς διεκπεραιωτές των καθηκόντων 

τους, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε εργασιακή κόπωση,  μειωμένη εργασιακή 

απόδοση και επιθυμία  απομάκρυνσης από το χώρο του σχολείου, ενώ επηρεάζεται 

αρνητικά και η ποιότητα της διδασκαλίας τους. Όπως αναφέρει και ο Δ3: 

«Όταν υπάρχουν συχνές συγκρούσεις μεταξύ μαθητών και συγκρούσεις μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και, όταν το κλίμα πλέον είναι αρνητικό σε ένα σχολείο, τότε και οι ίδιοι 

οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν σε αυτό το κλίμα δεν νιώθουν άνετα, νιώθουν το χώρο 

της δουλειάς τους δύσκολο, επίπονη την εργασία τους, εεε… το μυαλό τους είναι στο να 

τελειώσουν τη δουλειά τους τυπικά και να απομακρυνθούν από το σχολείο. Δεν υπάρχει 

διάθεση για να προσφέρουμε κάτι περισσότερο.» 

Ο Δ6 αναφέρεται ιδιαίτερα στις συγκρούσεις μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών 

και τονίζει ότι αυτές δημιουργούν στους εκπαιδευτικούς άγχος,  αίσθημα μη 

κατανόησης από τους γονείς και αίσθημα ανεπάρκειας στην περίπτωση που διαφανεί 

από τη σύγκρουση ότι έχει χειριστεί λάθος  κάποιο θέμα. Λέει συγκεκριμένα: 

«..σίγουρα μία τέτοια κατάσταση με ένα γονέα δεν αρέσει στον εκπαιδευτικό, σίγουρα 

τον στρεσάρει, σίγουρα  τον αγχώνει, τον κάνει να αισθανθεί πολύ άσχημα, εεε…, γιατί 

αισθάνεται ότι δεν τον καταλαβαίνει ο πατέρας ή ακόμη και  δίκιο να είχε ο πατέρας, η 

μείωση και το ότι έκανε λάθος ο εκπαιδευτικός  είναι αυτό που τον  επηρεάζει πάρα πολύ 

και τον κάνει να αισθάνεται άσχημα.» 
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Η ύπαρξη συγκρούσεων μπορεί να έχει και αρνητικές αλλά και θετικές επιπτώσεις 

στους μαθητές. Έτσι οι μαθητές από τις μεταξύ τους συγκρούσεις βιώνουν ένα 

αρνητικό κλίμα μέσα στην τάξη, οδηγούνται σε έλλειψη συνεργατικότητας και δεν 

μπορούν να αποδώσουν στην εκπόνηση των projects που έχουν αναλάβει. Ο Δ3 

σχολιάζει: 

«Επηρεάζει τη μεταξύ τους σχέση, περισσότερο χαλάει το κλίμα μέσα στην τάξη, το 

κλίμα συνεργατικότητας που έχουν μεταξύ τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δάσκαλος 

να μην μπορέσει να βρει ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Ένα απλό 

παράδειγμα στην εκπόνηση ενός σχεδίου project συνεργασίας μέσα σε ένα τμήμα γίνεται 

εξαιρετικά δύσκολο, όταν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των μαθητών από ότι  σε μια 

σχολική τάξη, όπου οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους.» 

Τους δημιουργείται ψυχολογική αναστάτωση και εμποδίζεται η πρόοδός τους. 

Πολλές φορές διακόπτεται η διδασκαλία και εκδηλώνονται γκρίνιες και παράπονα. 

Σύμφωνα με τη Δ7: 

«Αν το περιστατικό συμβεί μέσα στην τάξη εεε… διακόπτεται το μάθημα, επηρεάζει 

την ψυχολογία των παιδιών.» 

Επίσης οι συγκρούσεις μπορεί να οδηγήσουν και στην εμφάνιση ενδοσχολικής 

βίας. Κατά την άποψη της Δ10: 

«Αν δεν έρθει η αποκατάσταση, κάποιος είναι ο ηγέτης, ο αρχηγός, οπότε είναι το 

πρώτο βήμα για την ενδοσχολική βία.» 

Επίσης οι μαθητές αντιλαμβάνονται την ύπαρξη γενικότερα των συγκρούσεων που 

μπορεί να εμφανίζονται στη σχολική μονάδα, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε 

απομόνωση την τάξη τους. Καθώς οι συγκρούσεις επηρεάζουν και τη διδασκαλία των 

εκπαιδευτικών γίνονται αποδέκτες κακής ποιότητας διδασκαλίας. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει η Δ2: 

«Ένας εκπαιδευτικός σε ένα σχολείο ο οποίος δεν έχει καλές σχέσεις με τους άλλους 

εκπαιδευτικούς  ή νιώθει απομονωμένος για κάποιο λόγο εεε.. σαφώς και  στην τάξη του 

και στη διδασκαλία του θα τα περάσει αυτά τα πράγματα. Θα νιώθει και η τάξη του 

απομονωμένη.» 
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Οι συγκρούσεις ωστόσο έχουν και θετικές επιπτώσεις στους μαθητές, καθώς μέσω 

αυτών μαθαίνουν τους κανόνες της κοινωνικής συμβίωσης και τους τρόπους χειρισμού 

ή αποφυγής μελλοντικών συγκρούσεων. Κατά τον Δ6: 

«Θεωρώ ότι  μαθαίνουν τα παιδιά να μην  ξαναεπαναλάβουν το λόγο και να μην 

ξαναοδηγηθούν σε σύγκρουση.  Και φυσικά τους διάφορους τρόπους αντίδρασης και 

λύσης της σύγκρουσης που ακολουθούν. Μαθαίνουν και αυτό.» 

Η ύπαρξη συγκρούσεων στη σχολική μονάδα έχει επιπτώσεις και στους γονείς 

καθώς τους δημιουργείται κακή εικόνα για το σχολείο, που τους οδηγεί σε ανησυχία, 

έλλειψη εμπιστοσύνης, προκατάληψη και μειωμένη εκτίμηση της σχολικής μονάδας. 

Η άποψη του Δ8 είναι: 

«Επειδή αυτά που γίνονται λίγο-πολύ σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών και τα λοιπά, 

τα μαθαίνουν και οι γονείς, έχουν μία προκατάληψη απέναντι των εκπαιδευτικών αυτών 

και γενικά του σχολείου, ε! και αυτό εμποδίζει τη συνεργασία, την καλή συνεργασία που 

πρέπει να έχουν.» 

Οι συγκρούσεις τέλος επηρεάζουν και τους ίδιους του διευθυντές. Τους προκαλούν 

δυσθυμία και άγχος. Ο Δ8 μιλάει και για αίσθημα ενοχής καθώς αναφέρει: 

«… και βέβαια μου δημιουργούν και αισθήματα ενοχής, γιατί υποτίθεται είναι μέρος 

της δουλειάς μου σαν διευθυντής, όχι να τις διαχειρίζομαι, να τις προλαμβάνω και να 

μην εμφανίζονται.» 

Οι περισσότεροι διευθυντές αναφέρουν ότι τους δημιουργείται έντονος 

προβληματισμός για την εξεύρεση λύσης. Η Δ2 ωστόσο διαχωρίζει τις επιπτώσεις των 

συγκρούσεων αναλόγως των αποτελεσμάτων τους. Έτσι αναφέρει: 

«Εεε..  ανάλογα από το αποτέλεσμα. Αν καταφέρουν να επιλυθούν και να βγει κάτι 

καλό εεε..  είμαι χαρούμενη και, αν εεε.. ειδικά  αν μπορέσω να συμβάλω στο να πάρουν 

μία θετική εξέλιξη τα πράγματα,…εεε.. έχει πολύ καλό αποτέλεσμα και σε μένα. 

Αισθάνομαι ικανή ας πούμε, ότι μπορώ να αντιμετωπίσω κάτι τέτοιο. Αν είναι κάτι που 

θα οδηγήσει σε πολύ αρνητικό εεε.. με βάζει σε σκέψεις για το πώς πρέπει, εεε…. να το…,  

γιατί και κει δεν το παρατάμε, όταν φτάσεις ένα άσχημο σημείο, βλέπουμε ότι παίρνουν 

αρνητική τροπή τα  πράγματα με κινητοποιεί , έτσι ώστε να κινητοποιηθεί όλος ο 

σύλλογος, για να δούμε τι λύση θα βρεθεί.» 
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5.5 Εντοπισμός των στρατηγικών διαχείρισης των σχολικών 

συγκρούσεων 

Στον πέμπτο θεματικό άξονα διερευνώνται οι στρατηγικές διαχείρισης των 

συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες. Εντοπίζονται οι διάφορες τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται στη σχολική για την επίλυση των συγκρούσεων όπως και οι τεχνικές 

πρόληψης των συγκρούσεων. Διερευνώνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

των διάφορων τεχνικών, οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της τεχνικής 

διαχείρισης των συγκρούσεων που εμφανίζονται καθώς και το πότε χαρακτηρίζεται 

αποτελεσματική μια τεχνική. 

Πίνακας 5. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα « Εντοπισμός των στρατηγικών 

διαχείρισης των σχολικών συγκρούσεων» 

Κατηγορίες Κωδικοί Εννοιολογικοί ορισμοί Σύνολο 

αναφορών 

30. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων 

ΠΡΑΚΕΜΑΔ=  

 

ΕΥΕΠΡΑΙΣ=  

 

ΚΙΔΣΥΔΕΜ= 

 

ΣΥΔΟΛΕΜΠ=  

 

ΕΠΑΠΔΕΜ=  

 

ΣΥΣΥΔΙΛΥ=  

 

ΔΙΑΕΜΜΕ=  

 

ΕΠΣΥΝΕΜ=  

 

ΕΠΣΥΣΥΜΕ=  

 

ΠΑΡΑΕΜΠ=  

ΕΠΝΟΜΔΙ=  

 

ΕΥΚΣΤΕΜ=  

 

ΔΙΑΜΣΧΣ=  

ΔΕΚΕΙΔΕΠ=  

 

ΔΙΑΜΔΕΚ=  

ΑΠΟΕΠΘΕ=  

ΑΝΠΡΕΠ=  

προσεκτική ακρόαση εμπλεκομένων από 

διευθυντή 

εύρεση από τους εμπλεκόμενους των 

πραγματικών αιτιών σύγκρουσης  

κατ’ ιδίαν συζητήσεις διευθυντή με τον  

κάθε εμπλεκόμενο 

συζητήσεις διευθυντή με όλους τους 

εμπλεκόμενους  μαζί 

επιβολή απόφασης διευθυντή στους 

εμπλεκόμενους 

συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων για  

εύρεση λύσης 

ανάπτυξη διαλόγου ανάμεσα στα 

εμπλεκόμενα μέρη 

επιδίωξη συνεργασίας των εμπλεκόμενων 

μερών 

επιδίωξη συμβιβασμού των  

συγκρουόμενων μερών 

παραχώρηση ενός εκ των εμπλεκομένων 

επιβολή νομοθεσίας εκ μέρους του  

διευθυντή 

εύρεση κοινών στόχων μεταξύ των 

εμπλεκομένων 

διαμεσολάβηση σχολικού συμβούλου 

διοργάνωση εκδήλωσης με ειδικό 

επιστήμονα 

διαμεσολάβηση διευθυντή εκπαίδευσης 

αποφυγή επίλυσης του θέματος 

ανάδειξη του προβλήματος για επίλυση 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

1 

 

5 

 

2 

 

1 

1 

 

3 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 
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ΚΑΕΝΣΕΜ=  καλλιέργεια ενσυναίσθησης στα 

εμπλεκόμενα μέρη  

 

1 

31. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων 

εκπαιδευτικών 

ΚΙΔΣΥΔΕΚ=  

 

ΣΥΜΒΕΚ= 

ΕΠΔΕΣΧΣΥ=  

 

 

ΑΠΠΛΕΙΟΨ=  

ΔΙΑΜΔΜΕ=  

 

ΓΝΘΕΔΕΔΙ=  

 

ΔΣΕΠΑΠΔΙ=  

 

ΟΙΚΑΠΟΕΚ=  

 

ΧΡΠΕΙΘΔΙ=  

 

ΑΠΧΡΕΠΘΕ=  

 

ΣΥΣΘΕΣΔΙ= 

κατ’ ιδίαν συζητήσεις διευθυντή με τους 

εκπαιδευτικούς 

συμβιβασμός μεταξύ των εκπαιδευτικών 

επίλυση της διαφωνίας των 

εκπαιδευτικών από τον σχολικό 

σύμβουλο 

αποδοχή απόφασης πλειοψηφίας 

διαμεσολάβηση διευθυντή μεταξύ των 

εκπαιδευτικών 

γνωστοποίηση του θέματος στον 

διευθυντή εκπαίδευσης για διευθέτηση 

διευθέτηση της σύγκρουσης μέσω της 

επιβολής της απόφασης του διευθυντή 

οικειοθελής απόσπαση εκπαιδευτικού σε 

άλλη σχολική μονάδα 

χρήση της πειθούς εκ μέρους του 

διευθυντή 

αποφυγή χρονοτριβής στην επίλυση του 

θέματος 

συζήτηση των συγκρουσιακών θεμάτων 

των εκπαιδευτικών στο σύλλογο 

διδασκόντων 

 

4 

1 

 

 

1 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

32. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων μεταξύ 

γονέων και 

εκπαιδευτικών 

ΔΙΑΔΕΚΓΟ=  

 

ΣΥΝΣΔΙΓΟ=  

 

ΕΝΔΕΠΓΕΚ=  

 

ΕΝΣΓΟΕΚ=  

 

ΑΝΔΙΑΛΓΕ= 

διαμεσολάβηση διευθυντή ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς 

συνεργασία μεταξύ συλλόγου 

διδασκόντων και γονέων 

ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

και γονέων 

ανάπτυξη ενσυναίσθησης μεταξύ  

εκπαιδευτικών και γονέων 

ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των γονέων 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

33. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων γονέων 

ΔΙΑΜΔΓΟ=  

 

ΔΙΑΜΣΧΣΓ=  

 

ΔΙΑΜΨΓΟ= 

 

διαμεσολάβηση διευθυντή ανάμεσα 

στους γονείς 

διαμεσολάβηση σχολικού συμβούλου 

ανάμεσα στους γονείς 

διαμεσολάβηση ψυχολόγου ανάμεσα 

στους γονείς 

 

3 

 

1 

 

1 

34. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων μαθητών 

ΣΥΝΓΟΕΚΠ=  

 

ΣΥΝΜΕΠΑΙ=  

 

ΠΡΑΚΜΑΔΕ=  

 

ΔΙΣΧΣΥΜΑ=  

 

ΔΙΑΜΕΚΠΜ=  

 

συνεργασία μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών 

ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των 

παιδιών 

προσεκτική ακρόαση μαθητών από το 

διευθυντή ή τους εκπαιδευτικούς 

διαμεσολάβηση του σχολικού συμβούλου 

στους μαθητές 

διαμεσολάβηση εκπαιδευτικού στους 

μαθητές 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

4 
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ΕΝΗΜΓΟ=  

ΓΝΠΡΣΥΔΙ=  

 

ΔΙΑΜΔΜΑ=  

ενημέρωση γονέων 

γνωστοποίηση προβλήματος σύλλογο 

διδασκόντων 

διαμεσολάβηση διευθυντή στους μαθητές 

1 

 

3 

3 

35. Τεχνικές πρόληψης 

συγκρούσεων 

ΚΑΕΠΔΕΚ=  

 

ΚΕΠΔΜΣΧΚ=  

 

ΕΑΝΠΙΣΥΚ=  

 

ΑΣΥΕΜΚPR=  

 

ΚΑΛΔΗΚΛ= 

ΕΦΙΣΟΝΔΙ=  

 

ΔΙΕΠΙΑΙΣ=  

καλή επικοινωνία διευθυντή 

εκπαιδευτικών 

καλή επικοινωνία διευθυντή μελών 

σχολικής κοινότητας 

έγκαιρη αντίληψη πιθανών 

συγκρουσιακών καταστάσεων 

ανάπτυξη συνεργασίας εκπαιδευτικών 

μέσω κοινών project 

καλλιέργεια δημοκρατικού κλίματος 

εφαρμογή ισονομίας εκ μέρους του 

διευθυντή 

διευθέτηση πιθανών αιτιών σύγκρουσης 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

36. Πλεονεκτήματα/Μειο-

νεκτήματα της 

τεχνικής του διαλόγου 

ΕΜΠΟΛΕΛ=  

ΗΘΙΚΕΑΕΛ=  

 

ΑΝΑΟΛΑΠ=  

ΔΙΕΡΘΕΜ=  

ΠΑΠΛΥΣ=  

ΑΠΑΡΑΝΤ=  

 

ΑΠΣΘΜΜΣΣ=  

 

ΧΡΟΝΕΥΛΥ=  

ΑΝΣΠΕΜΔΣ=  

 

ΠΙΜΕΞΛΥ=  

εμπλοκή όλων στην εύρεση λύσης 

ηθική ικανοποίηση εμπλεκομένων από 

την εύρεση λύσης 

ανάδειξη  όλων των απόψεων 

διερεύνηση του θέματος 

πιο αποδεκτή η λύση 

αποτελεσματική στην αρχή της 

αντιπαράθεσης 

αποτελεσματική σε θέματα μη 

σύγκρουσης συμφερόντων 

χρονοβόρα στην εύρεση λύσης 

αναποτελεσματική σε περιπτώσεις μη 

διάθεσης συμβιβασμού 

πιθανότητα μη εξεύρεσης λύσης 

2 

 

1 

5 

1 

2 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

37. Πλεονεκτήματα/μειο-

νεκτήματα της 

τεχνικής της αποφυγής 

ΑΜΘΜΠΧΡ=  

 

ΕΞΧΡΓΚΣΚ=  

ΠΙΘΔΙΟΠΡ=  

άμβλυνση του θέματος με την πάροδο 

του χρόνου 

εξασφάλιση χρόνου για καλύτερη σκέψη 

πιθανότητα διόγκωσης του προβλήματος 

 

1 

1 

1 

38. Πλεονεκτήματα/μειο-

νεκτήματα της 

τεχνικής της επιβολής 

ΔΟΜΛΕΙΣΧ=  

ΑΠΣΔΙΣ=  

 

ΑΠΣΠΕΑΣΥ=  

 

ΑΜΤΕΣΥΓ=  

ΕΠΙΑΔΙΕΞ=  

ΥΠΑΠΛΥ=  

ΣΚΛΤΕΧ=  

ΜΠΡΑΠΛΥ=  

ΕΞΧΡΕΞ=  

ΕΚΠΙΔΙΣΥ= 

διασφάλιση ομαλής λειτουργίας σχολείου 

αποτελεσματική σε δισεπίλυτες 

συγκρούσεις 

αποτελεσματική σε περιπτώσεις  

ασυνεννοησίας  

άμεσος τερματισμός σύγκρουσης 

επίλυση αδιεξόδων 

υποχρεωτική αποδοχή της λύσης 

σκληρή ως τεχνική 

μη πραγματική αποδοχή λύσης 

εξαναγκασμός σε χρήση εξουσίας 

εγκυμονεί κινδύνους για πιθανή 

διόγκωση της σύγκρουσης 

1 

 

4 

 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

39. Πλεονεκτήματα/μειο-

νεκτήματα της 

ΕΥΜΕΛΥ=  

ΕΠΚΟΙΣΤ=  

ΜΕΙΙΚΕΜΠ=  

εύρεση μέσης λύσης  

επίτευξη κοινών στόχων 

μειωμένη ικανοποίηση εμπλεκόμενων 

1 

1 

1 
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Διαφάνηκε ότι χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές στις σχολικές μονάδες 

προκειμένου να διαχειριστούν οι συγκρούσεις. Ως τεχνικές αναφέρθηκαν ο διάλογος, 

η συνεργασία και οι συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, ώστε να αναδειχθεί το 

πρόβλημα, να εντοπιστούν οι πραγματικές αιτίες του προβλήματος, να τονιστούν οι 

κοινοί στόχοι και να βρεθεί η καταλληλότερη λύση.  Επίσης ως τεχνική επιλέγεται και 

η κατ’ ιδίαν συζήτηση των διευθυντών με τους εμπλεκόμενους στη σύγκρουση, με 

προσεκτική ακρόαση των εμπλεκομένων από τον διευθυντή, ώστε να εντοπιστούν οι 

λόγοι που οδήγησαν το κάθε μέλος στη σύγκρουση καθώς και οι απαιτήσεις που 

προβάλλουν, ώστε να ικανοποιηθούν και να λήξει η σύγκρουση. Επιπλέον  γίνεται και 

προσπάθεια ενσυναίσθησης, ώστε να κατανοήσει καλύτερα ο ένας τις θέσεις του 

άλλου. Η Δ5 λέει σχετικά με τις τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων: 

«Με συζήτηση θα έλεγα. Καθένας λέει την άποψη του ήσυχα, χωρίς φωνές και χωρίς 

να υψώσει την ένταση της φωνής του. Αυτό το έχω αρχικό και γενικό κανόνα….» 

Και συμπληρώνει: 

«Όχι δεν κουκουλώνουμε προβλήματα, γιατί θα τα βρούμε αύριο μπροστά μας. Το 

πρόβλημα πρέπει να λυθεί από την αιτία του, από τη ρίζα του. Θα βγει προς τα έξω. Δεν 

το καμουφλάρουμε.» 

τεχνικής του 

συμβιβασμού 

40. Πλεονεκτήματα/μειο-

νεκτήματα της 

τεχνικής της 

παραχώρησης 

ΤΕΡΜΣΥΓ=  

ΗΘΙΚΥΠΤΣ=  

 

ΜΙΚΑΙΥΠ=  

τερματισμός σύγκρουσης 

ηθική ικανοποίηση υποχωρούντα για τον 

τερματισμό της σύγκρουσης 

μη ικανοποίηση αιτημάτων υποχωρούντα 

1 

 

1 

1 

41. Πλεονεκτήματα/μειο-

νεκτήματα της 

τεχνικής της 

διαμεσολάβησης 

ΑΠΣΔΣΥΓ=  

 

ΑΠΑΜΑΔ=  

 

ΑΠΘΕΓΝΤΕ=  

αποτελεσματική σε δύσκολες 

συγκρούσεις 

απαιτείται αμεροληψία από 

διαμεσολαβητή 

απαιτείται θεωρητική γνώση της τεχνικής 

 

1 

 

1 

1 

42. Παράγοντες που 

επηρεάζουν την 

επιλογή τεχνικής 

διαχείρισης 

ΥΠΕΓΕΜ=  

ΕΝΓΙΚΠΣ=  

 

ΔΑΕΠΣΜΕΠ=  

 

ΓΙΚΠΣΕΑΜ=  

 

 

ΑΑΕΑΜΕΠ=  

ύπαρξη εγωισμού στα εμπλεκόμενα μέρη 

ενδιαφέρον για ικανοποίηση προσωπικών 

συμφερόντων 

τα διαλλακτικά άτομα επιλέγουν 

συνεργατικές μεθόδους επίλυσης 

για ικανοποίηση προσωπικού  

συμφέροντος επιλογή ανταγωνιστικών  

μεθόδων  

ανταγωνιστικά άτομα επιλέγουν 

ανταγωνιστικές μεθόδους επίλυσης 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

2 
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Για τον Δ8 η προσεκτική ακρόαση είναι ιδιαίτερα σημαντική και βοηθά στην 

καλύτερη διαχείριση των συγκρούσεων. Αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Άκουσε πρώτα από όλα τους εμπλεκόμενους. Αυτό είναι το πρώτο. Να τους ακούς. 

Να τους ακούς όμως, πραγματικά να τους ακούσεις και μετά οι παρεμβάσεις…» 

Σύμφωνα με τη Δ1: 

«Εεεε… Πάντα με συζήτηση, με σύλλογο, κάνουμε συνεδρίαση Συλλόγου 

Διδασκόντων και προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα... Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος 

τρόπος…Εντάξει … και με κατ’ ιδίαν, όταν υπάρχει έντονο θέμα προσωπικό, με κατ’ 

ιδίαν συζήτηση με τον εκπαιδευτικό…,  του διευθυντή με τον εκπαιδευτικό…. Έτσι… Ή 

με  τους γονείς..» 

Άλλη τεχνική που αναφέρθηκε είναι η επιβολή της νομοθεσίας για την επίλυση της 

σύγκρουσης ή η επιβολή μιας απόφασης εκ μέρους του διευθυντή κάνοντας χρήση της 

εξουσίας του λόγω θέσης. Η Δ10 λέει: 

«Κοιτάξτε η θέση μου είναι τέτοια, ώστε τα επιχειρήματά μου είναι βασικά νόμοι, 

εεε… είναι ένα βασικό επιχείρημα, οπότε δεν μπορεί ο άλλος να το αμφισβητήσει.» 

Και ο Δ6 ισχυρίζεται: 

«Εεε… τώρα εντάξει άλλες φορές ανάλογα  σε ποιο σημείο φτάνει η σύγκρουση, 

ανάλογα τραβάω και εγώ το σχοινί. Μερικές φορές δεν….εεε… ήταν σπάνιες αυτές  οι 

φορές που χρειάστηκε εεε… να κάνω επίκληση ας πούμε της θέσης.» 

Άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι η τεχνική της παραχώρησης, του 

συμβιβασμού καθώς και η αποφυγή μιας σύγκρουσης και η μετακύλιση για αργότερα 

του χρόνου διαχείρισής της. Η Δ10 αναφέρει την τεχνική της παραχώρησης ως την πιο 

συνηθισμένη τεχνική διαχείρισης των συγκρούσεων:  

«Ο πιο συνηθισμένος είναι ότι ο ένας υποχωρεί. Συνήθως κάποιος υποχωρεί, για να 

λήξει εκεί η σύγκρουση και να μη δοθεί συνέχεια.» 

Ο Δ6 λέει για την τεχνική της αποφυγής μιας σύγκρουσης: 

«Βέβαια και  αυτό είναι μια τεχνική να αφήσουμε μία φορά, άλλη φορά να λύσουμε 

την… να δοθεί λύση στη σύγκρουση.» 

Ως τεχνικές αναφέρθηκαν επίσης η διαμεσολάβηση του σχολικού συμβούλου και 

του διευθυντή εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Δ11:  
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«Αν φτάσουμε σε αδιέξοδο, υπάρχουν και άλλες τεχνικές …δηλαδή το να καλέσω τον 

σχολικό σύμβουλο». 

Και Δ13 συμπληρώνει: 

«… γιατί υπάρχουν και τέτοιου είδους συγκρούσεις, οι οποίες πάνε στον διευθυντή 

εκπαίδευσης…» 

Η ίδια διευθύντρια αναφέρει και την τεχνική της διοργάνωσης εκδήλωσης για το 

επίμαχο θέμα που προκαλεί συγκρούσεις με ομιλητή ειδικό επιστήμονα. 

«συνήθιζα εγώ να καλώ και κάποιους ειδικούς όταν φτάναμε σε ένα σημείο η 

σύγκρουση να είναι ιδιαίτερη, να έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά, κάποιους ειδικούς 

και να γίνεται μία εκδήλωση - συζήτηση με βάση το θέμα  το συγκεκριμένο και ο ειδικός 

πάντα βοηθούσε, δηλαδή κάποιος ειδικός τύπου ας πούμε Κέντρο Στήριξης Όραμα, 

κάποια ψυχολόγος. Βοήθησαν πάρα πολύ σε τέτοιου είδους συγκρούσεις που υπήρχαν.» 

Αναφορικά με τις συγκρούσεις των εκπαιδευτικών οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διαχείρισή τους είναι οι κατ’ ιδίαν συζητήσεις με 

τους διευθυντές και στη συνέχεια με όλους τους εμπλεκόμενους, η προσπάθεια άμεσης 

επίλυσης της σύγκρουσης, ο συμβιβασμός και η αποδοχή της απόφασης της 

πλειοψηφίας, η επιβολή της νομοθεσίας, η πειθώ εκ μέρους του διευθυντή, ώστε να 

πειστούν οι εμπλεκόμενοι να έρθουν σε κάποια συμφωνία, η επέμβαση του σχολικού 

συμβούλου και του διευθυντή εκπαίδευσης καθώς και η οικειοθελής απόσπαση του 

εκπαιδευτικού σε κάποια άλλη υπηρεσία ή σχολική μονάδα. 

Η άποψη του Δ9 είναι: 

«Εξαρτάται  πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Αν το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, μπορεί 

να καλέσω τον καθένα ξεχωριστά, να κρίνω, να δω το τι ακριβώς θα μου πει ο καθένας 

και, όταν θα έρθει η ώρα να καλέσω και τους δύο, τότε θα το κάνω. Και πάλι, αν δε 

λυθεί, πάλι υπάρχει ο σχολικός σύμβουλος που μπορεί να βοηθήσει την όλη κατάσταση.» 

Ο Δ4 τονίζει: 

«Κάποιος θα αποσπαστεί σε μια άλλη υπηρεσία, θα αφήσει το σχολείο.» 

Οι τεχνικές που επιλέγονται για τη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των 

γονέων και των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τον Δ9 είναι διαμεσολάβηση του 

διευθυντή με κατ’ ιδίαν συζήτησή του τον κάθε εμπλεκόμενο αρχικά και στη συνέχεια 

με όλους τους εμπλεκόμενους. Συγκεκριμένα αναφέρει: 
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«Εκεί αν είναι ανάμεσα σε γονιό και σε εκπαιδευτικό πάλι ακούω τις απόψεις και 

του εκπαιδευτικού πρώτα και του γονιού μετά και κάποια στιγμή τους φέρνω και τους 

δύο, τις δύο μεριές στο γραφείο και πάλι με συζήτηση προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα.» 

Η Δ1 τονίζει ότι για να επιλυθούν οι συγκρούσεις μεταξύ των γονέων και των 

εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη όχι μόνο η μεσολάβηση του διευθυντή αλλά και 

προσεκτική ακρόαση των γονιών εκ μέρους των εκπαιδευτικών, ώστε να κατανοηθούν 

και οι δικές τους θέσεις, και η συνεργασία συλλόγου διδασκόντων και γονέων. Επίσης 

αναφέρει ως τεχνική και την ενδοσχολική επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης των 

συγκρούσεων: 

«Βέβαια το θέμα της παρεμβολής του διευθυντή μπορεί να είναι και διαφορετικό, 

εεε…  δηλαδή …εεε.. μπορεί…. αν  αντιληφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα στο σύλλογο, όσον 

αφορά τη συμπεριφορά…..,  τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τα παιδιά, οι οποίες 

έρχονται σε αντίθεση με αυτό των γονέων, θα πρέπει οπωσδήποτε κάτι να κάνει ώστε 

να…. εεε… να ενεργοποιήσει τους εκπαιδευτικούς με κάποια σεμινάρια..., με κάποια 

ενδοσχολική επιμόρφωση…,  έτσι ώστε να κατανοήσουν,  γιατί όσο ζούμε μαθαίνουμε… 

να…  και να υιοθετήσουν τρόπους,... που αυτοί θα τους κάνουν να μπορούν να 

χειρίζονται   ευκολότερα τα πράγματα με τους γονείς.» 

Στις συγκρούσεις μεταξύ των γονέων ως τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων 

επισημάνθηκαν η διαμεσολάβηση του διευθυντή, του σχολικού συμβούλου ή κάποιου 

ειδικού ψυχολόγου. Κατά τον Δ3: 

«Κάποιος ειδικός, κάποιος ψυχολόγος από κάποιες υποστηρικτικές δομές, που μας 

παρέχονται τώρα στα σχολεία μας, υπάρχει το «ΟΡΑΜΑ», που έχει ψυχολόγο, υπάρχει 

το ΚΕΔΔΥ,  υπάρχουν ενδεχομένως κάποιοι με κάποιες γνώσεις, σχολικός σύμβουλος, 

που μπορεί να λειτουργήσει ως διαιτητής και να είναι κοινής αποδοχής για τους γονείς.» 

Για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων των μαθητών οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται είναι η γνωστοποίηση των προβλημάτων στο σύλλογο διδασκόντων, 

η ενημέρωση των γονέων και η συνεργασία μαζί τους, η προσεκτική ακρόαση των 

μαθητών, η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και η διαμεσολάβηση του 

εκπαιδευτικού ή του διευθυντή του σχολείου ή του σχολικού συμβούλου. Σύμφωνα με 

τον Δ9: 

«Σίγουρα μαθαίνω για το λόγο για τον οποίο συγκρούστηκαν... Πάντα παρουσία  των 

μαθητών ακούω τις απόψεις τους … Κάποιες φορές όταν χρειάζεται να παρέμβει και ο 
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εκπαιδευτικός, ναι, το κάνω. Καλώ και τον εκπαιδευτικό της τάξης … και με διαλογική 

συζήτηση προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα… Κάποιες φορές… καλούμε και  το σχολικό 

σύμβουλο ο οποίος μπορεί να δώσει… να ακούσει τις απόψεις ολωνών και να δώσει 

κάποια διαφορετική λύση, που μπορεί να λύσει το θέμα.» 

Σημαντική για τους διευθυντές είναι και η πρόληψη των συγκρούσεων. Αυτή 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της καλής επικοινωνίας του διευθυντή με τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας, την έγκαιρη αντίληψη των πιθανών συγκρουσιακών 

καταστάσεων και την διευθέτηση τους πριν εξελιχθούν σε συγκρούσεις, την ύπαρξη 

ισονομίας και δικαιοσύνης, την ύπαρξη δημοκρατικότητας και την ανάπτυξη της 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών μέσα από τη συμμετοχή τους σε κοινά προγράμματα. 

Έτσι ο Δ8 αναφέρει: 

«Ναι. Πρέπει να επικοινωνείς με τους εκπαιδευτικούς. Όχι μόνο με τους 

εκπαιδευτικούς και με  όσους εμπλέκονται στη σχολική μονάδα, γιατί  συγκρούσεις 

προκύπτουν  με όλους σχεδόν. Οπότε με αυτή την επικοινωνία, με την μμμ…γνωρίζοντας 

τι συμβαίνει στη σχολική μονάδα θα αντιληφθείς έγκαιρα εεε… ποια… εεε… θα 

αντιληφθείς έγκαιρα ότι οδηγούνται κάποια πράγματα στη σύγκρουση. Οπότε εκεί πρέπει 

να κάνεις την αποτελεσματική, αν μπορείς, παρέμβαση.  Ένας διευθυντής που το κάνει 

αυτό μμμ…  μπορεί κάποιες από τις συγκρούσεις, όχι όλες, να τις προλάβει.» 

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής της συζήτησης και του διαλόγου είναι ότι 

ακούγονται όλες οι απόψεις, επιτυγχάνεται καλύτερη διερεύνηση της κατάστασης και 

κατ’ επέκταση γίνεται πιο αποδεκτή η λύση που υιοθετείται και επέρχεται ηθική 

ικανοποίηση στους εμπλεκόμενους, καθώς συμμετείχαν στην προσπάθεια επίλυση της 

σύγκρουσης. Είναι αποτελεσματική στην αρχή της αντιπαράθεσης και σε ζητήματα 

που δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Είναι χρονοβόρα και αναποτελεσματική σε 

περιπτώσεις μη διάθεσης συμβιβασμού και τότε είναι πιθανό να μην οδηγήσει τελικά 

σε εύρεση λύσης.  Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δ6: 

 «Πλεονέκτημα είναι ότι δεν… εεε… Σταματάει η σύγκρουση και έρχονται πιο κοντά 

οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι. Βρίσκεται η λύση πιο σύντομα, η πιο αποδεκτή λύση και 

ερχόμαστε πιο εύκολα στο αποτέλεσμα. Ε, μερικές φορές δεν μπορείς να βρεις τη λύση, 

γιατί ο  καθένας  βάζει τον εαυτό του και το εγώ του, θεωρεί ότι έχει δίκιο και ίσως έχει 

και δίκιο και επιμένει και στο δίκιο, αν δεν είναι διατεθειμένος να κάνει κάποιο βήμα 
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πίσω, εεε…. οπότε πρέπει να τρέξει σε βάθος ο διάλογος, περισσότερο χρόνο και δεν 

ξέρεις τι μπορεί να βγει από αυτόν το  διάλογο.» 

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής της αποφυγής είναι ότι τελικά το θέμα αμβλύνεται 

με την πάροδο του χρόνου και παρέχεται χρόνος για καλύτερη σκέψη του ζητήματος. 

Υπάρχει ο κίνδυνος όμως τελικά αντί να αμβλυνθεί να οξυνθεί περισσότερο και να 

διογκωθεί το πρόβλημα. Ο Δ4 αναφέρει σχετικά: 

«Συνήθως ο χρόνος κυλάει υπέρ των εκπαιδευτικών. Δηλαδή έντονες διαφωνίες, 

συγκρούσεις που έχουν γίνει στο χώρο του σχολείου, είναι αποδεκτές, από την άλλη όμως 

περιμένουμε σε λίγο καιρό να αμβλυνθούν αυτές και να συνεχίσει κανονικά η λειτουργία 

του σχολείου…Εννοώ με τον καιρό αμβλύνεται το θέμα.» 

Ο Δ6 όμως επισημαίνει τον κίνδυνο λέγοντας: 

«Αλλά και από την άλλη πλευρά είναι ότι μπορεί να θεριέψει η σύγκρουση, να 

δημιουργήσει καταστάσεις μόνιμες οι οποίες μετά πολύ πιο δύσκολα επιλύονται.» 

Η τεχνική της επιβολής είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις δισεπίλυτων 

συγκρούσεων, αδιεξόδων και ασυνεννοησίας. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να 

αποδεχτεί τη λύση, καθώς ο διευθυντής κάνει χρήση της εξουσίας του, με αποτέλεσμα 

να τερματίζεται άμεσα η σύγκρουση και να αποκαθίσταται η ομαλή λειτουργία του 

σχολείου.  Χαρακτηρίζεται ωστόσο ως σκληρή τεχνική που τελικά μπορεί να οδηγήσει 

και σε διόγκωση της σύγκρουσης. Ο  Δ12 λέει για την τεχνική της επιβολής ότι την 

επιλέγει : 

«Όταν βλέπω ότι δεν υπάρχει ίσως η κατανόηση ή κάποιος είναι τόσο φορτισμένος 

που δεν θέλει να καταλάβει αυτό που του δείχνω, οπότε αναπόφευκτα στο τέλος θα 

φτάσουμε και εκεί.» 

Διευκρινίζει όμως ότι είναι η τελευταία του επιλογή, γιατί:  

«Είναι σκληρό αυτό… Εεε… τα πράγματα θα έρθουνε στα άκρα από την αρχή και 

αυτό δεν το θέλω.» 

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής του συμβιβασμού είναι ότι βρίσκεται η μέση λύση 

και οδηγεί σε επίτευξη των κοινών στόχων, όμως η ικανοποίηση των εμπλεκομένων 

από τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει η δοθείσα λύση είναι μειωμένη. Αντίστοιχα 

στην τεχνική της παραχώρησης τα πλεονεκτήματα είναι ότι τερματίζεται η σύγκρουση 
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και ο υποχωρών έχει την ηθική ικανοποίηση ότι συντέλεσε στον τερματισμό της 

σύγκρουσης, όμως έχουν μείνει ανικανοποίητα τα αιτήματά του. 

Η Δ2 αναφερόμενη στην τεχνική του συμβιβασμού αναφέρει: 

«… όταν έχουμε να πετύχουμε ένα στόχο να γίνει ένας, ίσως συμβιβασμός να το πω, 

προκειμένου να παραμερίζουμε τις προσωπικές μας αξίες, ίσως, και πεποιθήσεις, 

προκειμένου να πετύχουμε το στόχο, γιατί στο σχολείο δεν είναι ατομικοί στόχοι είναι 

και συλλογικοί…» 

Αλλά συνεχίζει, 

«Ε στο συμβιβασμό είναι λιγότερη η ικανοποίηση, γιατί κάποιος θα κάνει μια 

παραχώρηση, κάποιος εεε… θα δώσει κάτι…μμμ..κάποιος θα κερδίσει κάτι και γίνεται 

μια μέση οδός.» 

Η τεχνική της διαμεσολάβησης είναι αποτελεσματική σε δύσκολες συγκρούσεις, 

απαιτεί όμως ο διαμεσολαβητής να διακρίνεται από αυξημένες ικανότητες, να είναι 

αμερόληπτος και να είναι καλός γνώστης της τεχνικής. Η Δ10 αναφερόμενη στη 

συγκεκριμένη τεχνική λέει: 

«Εεε… η διαμεσολάβηση είναι πολύ πετυχημένη τεχνική, αρκεί αυτός που την ασκεί 

να γνωρίζει τις βασικές αρχές της και να μην εμπλέκεται. Ο διαμεσολαβητής δεν 

εμπλέκεται, αφήνει τα δύο μέρη να  τα βρουν μεταξύ τους με τη σωστή καθοδήγηση. 

Εεε…Το  μειονέκτημα είναι ότι εεε…  πρέπει ο διαμεσολαβητής να είναι, να ξέρει τις 

αρχές και να μην χειροτερέψει τα πράγματα, δηλαδή να μην τείνει υπέρ του ενός  ή του 

άλλου, οπότε αυτό θα τα καταστρέψει, θα καταστρέψει τη διαμεσολάβηση.» 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους εμπλεκόμενους στην επιλογή μίας 

συγκεκριμένης τεχνικής για τη διαχείριση των συγκρούσεων είναι η ύπαρξη ή μη 

διαλλακτικότητας και ο βαθμός του ενδιαφέροντος των εμπλεκόμενων για την 

ικανοποίηση των προσωπικών του συμφερόντων. Τα άτομα που διακρίνονται από 

διαλλακτικότητα οδηγούνται στην επιλογή συνεργατικών μεθόδων διαχείρισης, ενώ τα 

άτομα που διακρίνονται από αδιαλλαξία οδηγούνται σε ανταγωνιστικές μεθόδους 

διαχείρισης. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση της Δ13: 

«Υπάρχουν συνάδελφοι, οι οποίοι προσπαθούν, συνήθως είναι οι πιο … οι 

συνάδελφοι που είναι πιο διαλλακτικοί, γενικά έχουν τη διαλλακτικότητα  σαν άποψη 

ζωής. Υπάρχουν βέβαια και συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν έντονο χαρακτήρα και δεν 
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μπορούνε με διαλλακτικότητα να το συζητήσουν… οι οποίοι αντί να χρησιμοποιούν 

τρόπους ήπιους, για να λύσουν το θέμα, τεντώνουν  το σχοινί και τότε εεε …» 

5.6 Καθορισμός του ρόλου του διευθυντή στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

Στον έκτο θεματικό άξονα διερευνώνται οι προσωπικές απόψεις των διευθυντών 

για το ρόλο τους στη διαχείριση των συγκρούσεων, οι προσδοκίες που θεωρούν ότι 

έχουν τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας από αυτούς ως διαχειριστές των 

συγκρούσεων, οι επιπτώσεις της διαχείρισης των συγκρούσεων στους διευθυντές, τα 

χαρακτηριστικά που πιστεύουν ότι πρέπει να διακρίνουν έναν αποτελεσματικό 

διευθυντή στη διαχείριση των συγκρούσεων, ο βαθμός της επάρκειας που έχουν για τη 

διαχείριση των συγκρούσεων, το είδος της βοήθειας που θα χρειάζονταν για να 

καταστούν πιο αποτελεσματικοί στον τομέα της διαχείρισης των συγκρούσεων καθώς 

και προτάσεις που κάνουν για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συγκρούσεων. 

Πίνακας 6. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα « Καθορισμός του ρόλου του 

διευθυντή στη διαχείριση των συγκρούσεων» 

Κατηγορίες Κωδικοί Εννοιολογικοί ορισμοί Σύνολο 

αναφορών 

43. Προσωπικές 

αντιλήψεις διευθυντών 

για το ρόλο τους στη 

διαχείριση των 

συγκρούσεων 

 

 

 

 

ΥΠΠΡΟΣΥ=  

 

ΥΠΕΥΔΙΛΥ=  

ΥΠΔΙΑΜΣΥ=  

 

ΓΝΥΦΣΥΓ=  

 

ΥΠΕΠΣΥΓ=  

ΕΥΙΚΛΓΟΛ=  

 

ΥΠΑΜΕΠΣΥ=  

 

ΥΠΔΙΑΙΣΟΡ=  

ΥΠΕΥΛΕΣΧ=  

 

ΣΟΚΑΗΔΣ=  

 

ΕΠΣΥΜΣΧΚ=  

 

ΣΣΣΥΣΥΔΙ=  

 

ΣΗΡΟΣΔΣ=  

υπεύθυνος για την πρόληψη των 

συγκρούσεων 

υπεύθυνος για εύρεση δίκαιων λύσεων 

υπεύθυνος διαμεσολάβησης στις 

συγκρούσεις 

έχει υποχρέωση γνώσης υφιστάμενων  

συγκρούσεων 

υπεύθυνος επίλυσης των συγκρούσεων 

υπεύθυνος εύρεση ικανοποιητικής λύσης 

για όλους 

υπεύθυνος για άμεση επίλυση των 

συγκρούσεων 

υπεύθυνος για διατήρηση ισορροπιών 

υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία 

σχολείου 

σοβαρό καθήκον του η διαχείριση των  

συγκρούσεων 

επιδίωξη συζητήσεων ανάμεσα στα μέλη 

της σχολικής κοινότητας 

υπεύθυνος για σύγκληση συχνών 

συνεδριάσεων συλλόγου διδασκόντων 

σημαντικός ο ρόλος του στη διαχείριση 

4 

 

2 

 

4 

 

1 

7 

 

5 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 



95 

 

 

ΥΠΔΗΚΣΧΚ=  

 

ΠΑΕΚΓΕΞΠ=  

 

ΠΡΕΞΦΟΠΔ=  

 

 

ΥΠΑΞΣΟΘΕ=  

 των συγκρούσεων 

υπεύθυνος για τη δημιουργία καλού 

σχολικού κλίματος 

παρότρυνση εκπαιδευτικών για 

εξωτερίκευση παραπόνων 

καταβολή προσπαθειών εκ μέρους του 

για εξάλειψη του φόβου των μελών της 

σχολικής κοινότητας προς τον διευθυντή 

υπεύθυνος αξιολόγησης σοβαρότητας 

θέματος 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

44. Χαρακτηριστικά 

αποτελεσματικού 

διευθυντή στη 

διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΑΤΣΕΒΑΛ= 

ΑΤΕΠΙΚΧΑ=  

ΔΙΚΜΕΣΧΜ=  

 

ΕΜΑΣΜΣΧ=  

  

ΑΤΔΙΗΡΕΜ= 

ΑΤΙΚΔΣΥΓ=  

  

ΚΑΤΔΙΠΑΙ=  

 

ΑΤΧΑΔΗΗΓ=  

 

ΓΝΙΔΧΑΕΚ=  

 

 

ΑΤΙΚΚΑΘΕ=  

 

ΑΤΑΥΕΝΣ=  

ΑΤΓΝΨΥΧ=  

ΑΞΕΜΠΜΣΧ=  

 

ΧΑΙΕΚΤΕΚ=  

 

ΑΤΙΚΠΕΙΘ=  

ΓΝΜΕΣΧΚ=  

 

ΙΚΔΠΡΟΚΑ=  

 

ΑΤΔΙΑΕΙΛ=  

ΑΤΚΑΛΑΚΡ=  

ΑΤΜΣΥΚΛ=  

άτομο που σέβεται τους άλλους 

άτομο με επικοινωνιακά χαρίσματα 

δίκαιος προς όλα τα μέλη της σχολικής 

μονάδας 

άτομο που εμπνέει ασφάλεια στα  

υπόλοιπα μέλη της σχολικής μονάδας 

άτομο που διακρίνεται από ηρεμία 

άτομο με ικανότητα στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

καταρτισμένος σε διοικητικά και 

παιδαγωγικά θέματα 

άτομο με χαρακτηριστικά δημοκρατικού 

ηγέτη 

γνώστης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών του 

σχολείου 

άτομο με ικανότητα καθοδήγησης των 

εκπαιδευτικών 

άτομο με αυξημένη ενσυναίσθηση 

άτομο με γνώσεις σε θέματα  ψυχολογίας 

άξιος της εμπιστοσύνης των μελών της  

σχολικής κοινότητας 

άτομο που χαίρει της εκτίμησης των 

εκπαιδευτικών 

άτομο με ικανότητα πειθούς 

γνώστης των μελών της σχολικής  

κοινότητας 

άτομο με ικανότητα διαφορετικής  

προσέγγισης κάθε ατόμου 

άτομο που διακρίνεται από ειλικρίνεια  

άτομο με ικανότητα καλής ακρόασης 

άτομο με μη συμμετοχή σε κλίκες 

1 

2 

 

6 

 

1 

3 

 

4 

 

5 

 

3 

 

 

3 

 

2 

3 

2 

 

1 

 

2 

1 

 

4 

 

2 

1 

2 

1 

45. Προσδοκίες των άλλων 

από τον διευθυντή στη 

διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΔΙΚΣΥΟΛ=  

ΙΚΔΙΑΧΚΡ=  

ΕΠΕΠΙΣΥΓ=  

ΔΙΑΚΣΧΚΛ=  

ΙΚΕΠΙΒΑΠ= 

ΕΔΗΜΕΠΣΥ=  

 

ΑΝΕΥΕΠΑΔ=   

δίκαιη συμπεριφορά απέναντι σε όλους 

ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων 

επίτευξη  επίλυσης της σύγκρουσης 

διασφάλιση καλού σχολικού κλίματος 

ικανότητα επιβολής απόφασης 

επιλογή δημοκρατικών μεθόδων 

επίλυσης συγκρούσεων 

ανάληψη ευθύνης για επίλυση των  

6 

1 

8 

2 

1 

 

2 
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ΕΠΣΕΠΣΥΝ=  

αδιεξόδων 

επίδειξη σεβασμού προς συναδέλφους 

1 

1 

46. Επιπτώσεις της 

διαχείρισης των 

συγκρούσεων στους 

διευθυντές 

ΜΑΠΠΟΧΡΔ=  

 

ΠΟΙΚΧΡΕΝΔ=  

 

ΑΠΠΟΧΡΕΔ=  

 

ΕΠΠΡΖΔΙ=  

 

ΑΠΣΚΕΔΙΕ=  

ΠΡΟΚΟΥΔΙ= 

ΠΙΓΔΚΣΧΚ=  

 

ΑΦΧΡΑΛΕΝ=  

 

ΔΙΣΥΠΡΔΥ= 

 

ΧΑΓΕΔΣΕΡ= 

 

ΨΑΓΕΔΣΣΧ= 

μη απαίτηση  πολύ χρόνου ενασχόλησης 

από τους διευθυντές 

ποικίλλει ο χρόνος ενασχόλησης των 

διευθυντών  

απαίτηση πολύ χρόνου ενασχόλησης από 

τους διευθυντές 

επιρροή στην προσωπική ζωή των 

διευθυντών 

απασχολεί τη σκέψη του διευθυντή 

πρόκληση κούρασης στους διευθυντές 

πίεση για διασφάλιση καλού σχολικού 

κλίματος 

αφαίρεση χρόνου από άλλες 

ενασχολήσεις 

η διαχείριση των συγκρούσεων προκαλεί 

δυσαρέσκεια 

χαμηλό άγχος εξαιτίας της διαχείρισης 

των συγκρούσεων έργου         

υψηλό άγχος εξαιτίας της διαχείρισης 

των συγκρούσεων σχέσεων 

 

1 

 

1 

 

7 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

47. Αξιολόγηση των 

τεχνικών διαχείρισης  

ΜΗΥΠΚΑΤΕ=  

ΔΠΕΑΠΔΤΕ=  

μη ύπαρξη καθορισμένης τεχνικής 

διαφορετικές περιπτώσεις απαιτούν 

διαφορετικές τεχνικές 

4 

 

4 

48. Παράγοντες που 

επηρεάζουν τους 

διευθυντές στην 

επιλογή τεχνικών 

διαχείρισης 

ΠΡΟΕΜΠΛ=  

ΕΤΓΝΩΕΜΠ=  

ΕΜΠΔΙΔΙΟΙ=  

ΕΝΤΣΥΓΚ=  

ΕΙΔΣΥΓΚ= 

ΕΝΣΤΕΠΜΕ=  

προσωπικότητα εμπλεκομένων 

έτη γνωριμίας εμπλεκόμενων 

εμπειρία του διευθυντή στη διοίκηση 

ένταση της σύγκρουσης 

είδος της σύγκρουσης  

ενστικτώδης επιλογή της  

καταλληλότερης μεθόδου 

3 

2 

1 

2 

5 

 

1 

49. Βαθμός επάρκειας 

διευθυντών στη 

διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΑΙΣΘΕΠΑΡ=  

ΑΙΣΘΑΝΕΠ=  

ΑΙΣΘΜΕΠΑ=  

αίσθημα επάρκειας 

αίσθημα ανεπάρκειας 

αίσθημα μέτριας επάρκειας 

3 

3 

4 

50. Παράγοντες που 

επηρεάζουν την 

επάρκεια των 

διευθυντών 

ΕΜΠΔΙΑΣΥ =  

ΠΟΛΣΥΓΓ=  

ΘΕΚΑΤΔΙΣΥ=  

 

ΕΜΑΠΣΥΓ=  

εμπειρία στη διαχείριση συγκρούσεων 

πολυπλοκότητα συγκρούσεων 

θεωρητική κατάρτιση στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

εμφάνιση απρόβλεπτων συγκρούσεων 

5 

3 

 

3 

2 

51. Είδος βοήθειας που 

χρειάζονται οι 

διευθυντές  

ΕΠΙΜΠΟΛ=   

ΣΥΑΝΠΡΟ=  

 

ΜΕΛΒΙΔΙ=  

 

ΒΟΗΨΥΧ=  

ΒΟΗΣΧΣ=  

ΣΥΜΑΛΔ=  

ΒΟΗΚΟΙΝΛ=  

επιμόρφωση από την πολιτεία 

συμβουλευτική από ανώτερους 

προϊστάμενους 

μελέτη βιβλιογραφίας για τη διαχείριση 

των συγκρούσεων 

βοήθεια ψυχολόγου 

βοήθεια σχολικού συμβούλου 

συμβουλευτική από άλλο διευθυντή 

βοήθεια κοινωνικού λειτουργού 

5 

 

1 

 

2 

4 

2 

2 

1 
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Αναφορικά με το τι πιστεύουν οι διευθυντές για το ρόλο που καλούνται να 

διατελέσουν στη διαχείριση των συγκρούσεων, θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι κυρίως 

για την πρόληψη των συγκρούσεων αλλά και για τη διευθέτηση και επίλυση των 

συγκρούσεων που εκδηλώνονται στη σχολική μονάδα. Θεωρούν ότι θα πρέπει να 

καλούν σε συχνές συνεδριάσεις το σύλλογο διδασκόντων, για να επιλύονται τα θέματα 

που προκύπτουν και  να εξαλείψουν το φόβο προς το διευθυντή, ώστε να 

εξωτερικεύουν οι εκπαιδευτικοί τα παράπονά τους. Πρέπει ο διευθυντής να λειτουργεί 

ως διαμεσολαβητής και να επιδιώκει την άμεση αντιμετώπιση των συγκρούσεων. 

Θεωρούν επομένως ότι ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για την πρόληψη 

όσο και για την επιτυχή διαχείριση και τον τερματισμό των συγκρούσεων. Ο Δ8 τονίζει 

σχετικά με το ρόλο του στη διαχείριση των συγκρούσεων: 

«Ένας είπαμε είναι η πρόληψη. Η  πρόληψη. Το πιο σημαντικό. Επειδή όμως 

συγκρούσεις συμβαίνουν και… δηλαδή… δεν υπάρχει …όσο κι αν κάποιος είναι 

προνοητικός, πρέπει να έχεις και κάποιες ικανότητες, ας πούμε, να μπορέσεις να τις 

διαχειριστείς. Αν δεν έχεις αυτές τις ικανότητές, .., αν κάποιος δεν έχει τις ικανότητες, 

δυστυχώς για μένα δεν πρέπει να είναι διευθυντής στη σχολική μονάδα.» 

Παρόμοια είναι και η άποψη του Δ6: 

«Εεε… δεν θέλω να υπάρξουν αυτές οι  συγκρούσεις.  Από τη στιγμή που θα 

υπάρξουν θεωρώ υποχρέωσή μου να τις, να τις κάνω να σταματήσουν και να δοθεί μία 

ΣΥΜΦΙΛ=  

ΠΑΒΙΣΕΔΣ=  

 

ΝΟΜΒΟΗ=  

συμβουλές από φίλους 

παρακολούθηση βιωματικών σεμιναρίων 

διαχείρισης συγκρούσεων 

νομική βοήθεια 

1 

 

1 

1 

52. Προτάσεις διευθυντών ΔΣΧΣΤΕΛ=  

ΕΦΕΡΓΩΡ=  

ΕΣΚΔΙΣΥ=  

 

 

ΔΙΑΤΨΥΧ=  

ΠΡΣΧΚΚΣΥ=  

 

 

ΓΝΩΘΗΓΕ=  

ΑΠΡΟΛΑΠΔ=  

 

ΕΝΕΚΓΝΟΜ=  

δημιουργία σχολείου στελεχών 

εφαρμογή εργασιακού ωραρίου 

επιμόρφωση όλων των  μελών της 

σχολικής κοινότητας σε θέματα 

διαχείρισης συγκρούσεων 

διατήρηση ψυχραιμίας 

προσανατολισμός όλων των μελών της 

 σχολική κοινότητας προς το κοινό  

συμφέρον 

γνώση θεωριών ηγεσίας 

αποσαφήνιση των ρόλων των μελών της  

σχολικής κοινότητας  από τον διευθυντή 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη 

νομοθεσία 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 



98 

 

λύση η οποία να ικανοποιεί όλους, όλα τα μέρη των συγκρούσεων … τώρα … τα μέλη 

που συγκρούονται τέλος πάντων και τους από δω και τους από κει.» 

Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν έναν διευθυντή αποτελεσματικό στη 

διαχείριση των συγκρούσεων είναι η δημοκρατικότητα, η αμεροληψία και η ίση 

μεταχείριση όλων, ώστε να μην υπάρχουν αδικίες. Πιστεύουν ότι ο διευθυντής θα 

πρέπει να είναι επικοινωνιακός και να γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο σκέψης και τις 

δυνατότητες των εκπαιδευτικών, ώστε να κάνει σωστή κατανομή των αρμοδιοτήτων, 

προκειμένου να προλαμβάνονται οι συγκρούσεις. Θεωρούν επίσης ότι πρέπει να 

διακρίνεται από ενσυναίσθηση και να έχει την ικανότητα να προσεγγίζει με 

διαφορετικό τρόπο τον κάθε εμπλεκόμενο στη σύγκρουση, ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητές του. Ένας διευθυντής θα πρέπει να είναι καλός γνώστης της νομοθεσίας 

αλλά να έχει και γνώσεις ψυχολογίας. Επίσης θα πρέπει να διακρίνεται από ψυχραιμία 

και ηρεμία και να χαίρει της εμπιστοσύνης των υπόλοιπων μελών της σχολικής 

κοινότητας.  

 Η άποψη της Δ13 για τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διευθυντή στη 

διαχείριση των συγκρούσεων είναι: 

«Να είναι ψύχραιμος, να είναι ήρεμος σαν προσωπικότητα, να έχει κάποιες γνώσεις 

για το πώς διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις, να είναι δίκαιος. Νομίζω το δίκαιος είναι 

το πιο σημαντικό από όλα, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί σωστά την κάθε σύγκρουση 

και να μην αφήσει  πικρία στους εμπλεκόμενους στη σύγκρουση.» 

Και ο Δ8 τονίζει : 

«Παράδειγμα να υπάρχει επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, να υπάρχει 

ειλικρίνεια στη σχέση τους, να είναι δίκαιος, αμερόληπτος, δηλαδή όταν  πας να λύσεις 

μία διαφορά, άμα η εικόνα που έχεις δώσει στους εκπαιδευτικούς είναι ότι εσύ πας 

κάποιον να ευνοήσεις από τους δύο, δεν είσαι δίκαιος και τα λοιπά, ε, δεν υπάρχει 

περίπτωση να πετύχεις.» 

Σχετικά με τις προσδοκίες που έχουν τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας 

από τους ίδιους στη διαχείριση των συγκρούσεων πιστεύουν ότι αναμένουν από αυτούς 

την εξεύρεση λύσεων και τη διασφάλιση του καλού σχολικού κλίματος. Περιμένουν 

επίσης δίκαιη αντιμετώπιση και απόδοση δικαιοσύνης. Επιπλέον αναμένουν από το 

διευθυντή την επιλογή δημοκρατικών μεθόδων επίλυσης των συγκρούσεων αλλά σε 
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περίπτωση αδιεξόδων περιμένουν από αυτόν να αναλάβει την ευθύνη της απόφασης 

που θα άρει το αδιέξοδο.  Η Δ2 τονίζει: 

«Αναμένουν από κάθε διευθυντή να είναι δίκαιος, αμερόληπτος, να σέβεται τον κάθε 

συνάδελφο, να του επιτρέπει να εκφράζει τις απόψεις του και γενικά να δημιουργεί ένα 

σχολικό κλίμα, όπου  όλα να επιλύονται με συζήτηση και να αισθάνονται όλοι ασφαλείς 

και ιδίως να εκφράζουν τις απόψεις τους και ότι όταν έρθουν σε κάποια σύγκρουση να 

μπορεί το θέμα να λυθεί μέσα σε ένα πλαίσιο διαλόγου. Πολλές φορές βέβαια, όταν 

φτάνουμε σε αδιέξοδο, αναμένουν από τον διευθυντή να πάρει θέση.» 

Οι διευθυντές αναφέρουν σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει η διαχείριση των 

συγκρούσεων στους ίδιους ότι απαιτεί πολύ χρόνο και απασχολεί συνεχώς τη σκέψη 

τους η εξεύρεση των κατάλληλων τρόπων αντιμετώπισης των συγκρούσεων 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η ύπαρξη καλού σχολικού κλίματος.  Χαρακτηριστική 

είναι η τοποθέτηση της Δ10: 

«Απαιτεί πολύτιμο χρόνο και όχι μόνο χρόνο αλλά και ενέργεια. Είναι πολύ 

κουραστικό, εξουθενωτικό θα έλεγα, για μένα είναι εξουθενωτικό, γιατί προσπαθείς όχι 

μόνο να λύσεις τη σύγκρουση ανάμεσα στα δύο μέρη αλλά ξέροντας ότι, αν δεν το 

καταφέρεις, από σένα εξαρτάται και η ισορροπία του σχολείου. Κινδυνεύει δηλαδή να 

πληγεί το καλό σχολικό κλίμα.» 

Επίσης η Δ1 τονίζει ότι η διαχείριση των συγκρούσεων σχέσεων της προκαλεί 

υψηλό άγχος σε σύγκριση με τη διαχείριση των συγκρούσεων έργου που της προκαλεί 

χαμηλότερο : 

«... Όταν είναι κάτι που δεν είναι… που …εεεε… έχει θέμα με τη νομοθεσία με όλα 

αυτά….. εεεεε.. τα διαδικαστικά…δεν,  δεν με αγχώνει πολύ, γιατί πιστεύω ότι βρίσκουμε 

λύση.  Όταν όμως οι συγκρούσεις είναι προσωπικές, εεε…  εκεί είναι…  αυτό είναι που 

με αγχώνει πάρα πολύ …» 

Σχετικά με τις διάφορες τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων οι διευθυντές 

υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει μία ιδανική τεχνική. Θεωρούν ότι κάθε περίπτωση είναι 

διαφορετική και απαιτεί διαφορετικό χειρισμό. Κατά τον Δ8: 

«Δεν  υπάρχει δηλαδή ένας κανόνας, οποίος αυτός πρέπει να τηρηθεί. Εξαρτάται από 

την περίπτωση.» 

Το ίδιο υποστηρίζει και ο Δ3: 
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«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας de facto τρόπος ή να υπάρχει μία λύση στάνταρ που 

να τραβάμε το, το συρτάρι και να λέμε… εεε.. να παίρνουμε την ερώτηση και να λέμε… 

σύγκρουση για το πρόγραμμα, η λύση είναι αυτή. Δεν υπάρχει καθορισμένος τρόπος. 

Κάθε τρόπος έχει τα μειονεκτήματά του, έχει και τα πλεονεκτήματα του. Ανάλογα με το 

πώς εμείς χειριζόμαστε την κατάσταση.» 

Οι παράγοντες που καταδείχθηκαν ότι επηρεάζουν έναν διευθυντή στην επιλογή 

της κατάλληλης τεχνικής κάθε φορά σχετίζονται με την προσωπικότητα τόσο των 

εμπλεκομένων όσο και του ίδιου του διευθυντή, με το είδος, τις αιτίες και την ένταση  

της σύγκρουσης, την εμπειρία του διευθυντή και τα έτη που γνωρίζονται οι 

εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση. Η άποψη της Δ1 είναι: 

«Δηλαδή  κάθε θέμα θέλει και το χειρισμό του. Και ο χειρισμός αυτός θα είναι ίσως 

είναι από κάθε διευθυντή ή από κάθε σύλλογο διαφορετικός. Αναλόγως την 

προσωπικότητα και του διευθυντή αλλά και των εκπαιδευτικών .… δηλαδή εξαρτάται 

από το θέμα. Ποιο είναι το θέμα και πώς το αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί. Και 

φυσικά πώς το αντιλαμβάνεται και ο διευθυντής και τι σπουδαιότητα δίνει σε αυτό το 

θέμα.» 

Η Δ2 για το ίδιο θέμα λέει: 

«Εεε..αναλόγως το είδος της σύγκρουσης. Αν πρέπει, αν είναι κάτι που αφορά 

μεμονωμένα συναδέρφους, αν είναι κάτι που αφορά εεε.. κάτι που θα επηρεάσει όλο το 

σύλλογο….ας πούμε  στο προηγούμενο σχολείο, επειδή γνώριζα τον κάθε συνάδελφο, 

γνώριζα τον τρόπο που θα του μιλήσω, τον τρόπο … τι έχει ανάγκη εεε… να επιλύσει, για 

ποιο λόγο γίνεται κάτι και δρούσα εεε.. ανάλογα.» 

Οι περισσότεροι διευθυντές αισθάνονται μέτρια επαρκείς για την διαχείριση των 

συγκρούσεων. Ο Δ8 αναφέρει: 

«Προσπαθώ εγώ. Κάποιες φορές τα καταφέρνω, κάποιες φορές όχι.» 

Ο Δ6 υποστηρίζει: 

«Μέχρι στιγμής όσο … όσες συγκρούσεις  βρήκα μπροστά μου πιστεύω ότι τις έλυσα 

αρκετά   καλά. Αλλά ποτέ δεν είσαι … θεωρώ ότι ποτέ δεν πρέπει … δεν είμαι τέλεια 

προετοιμασμένος για αυτό.» 

Ο Δ3 απαντάει: 
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«Όχι, και δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να πει με βεβαιότητα, θα ήταν πολύ 

υπεροπτικό να πει με βεβαιότητα ότι είναι έτοιμος και είναι προετοιμασμένος και μπορεί 

να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε σύγκρουση.» 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επάρκεια των διευθυντών στη διαχείριση των 

συγκρούσεων είναι κατά την άποψή τους η εμπειρία στην αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων, η θεωρητική κατάρτιση στις τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων 

αλλά και η πολυπλοκότητα των συγκρούσεων. Η Δ1 αναφορικά με την εμπειρία 

τονίζει: 

«Όταν ανέλαβα επισήμως διευθύντρια…σίγουρα δεν ήξερα να χειριστώ πολλά 

πράγματα. Τώρα νομίζω ότι έχω και την εμπειρία και μπορώ να χειριστώ καλύτερα, μετά 

από τόσα χρόνια που είμαι σε αυτή τη θέση, μπορώ να χειριστώ καλύτερα κάποια 

πράγματα.» 

Ο Δ3 τονίζει την πολυπλοκότητα των συγκρούσεων: 

«…γιατί πολύ απλά κάθε μελέτη περίπτωσης είναι και διαφορετική. Μπορώ αυτή τη 

στιγμή να καταγράψω στο χαρτί εγώ διακόσιες μελέτες περίπτωσης με προσωπικά μου 

βιώματα και άλλες διακόσιες εσείς και άλλες διακόσιες κάποιος άλλος συνάδελφος, έτσι 

ώστε δεν είναι δυνατόν να μπορούμε να προετοιμαστούμε ή να ξέρουμε πώς θα 

αντιδράσουμε σε κάτι που δεν ξέρουμε τι θα είναι.» 

Οι διευθυντές επομένως θεωρούν ότι χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να γίνουν 

πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση των συγκρούσεων. Αναφέρουν ότι η επιμόρφωση 

πάνω στο φαινόμενο των συγκρούσεων θα ήταν πολύτιμη βοήθεια καθώς και η 

παρακολούθηση βιωματικών σεμιναρίων. Τονίζουν επίσης και την ανάγκη μελέτης της 

σχετικής βιβλιογραφίας της διαχείρισης των συγκρούσεων, ώστε να αποκτήσουν 

καλύτερη θεωρητική κατάρτιση. Αναφέρθηκε επίσης ως βοήθεια και η συζήτηση με 

άλλους διευθυντές που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις και η παροχή 

συμβουλευτικής από κάποιον ανώτερο. Επίσης θεωρούν εποικοδομητική και την 

συνδρομή κάποιων ειδικών, όπως ψυχολόγων, σχολικών συμβούλων, κοινωνικών 

λειτουργών  ακόμη και νομικών. 

Σύμφωνα με τον Δ12: 

«Παίρνεις… ρωτάς  αν κάποιος συνάδελφος έχει ξανατύχει, εεε… δεν είμαι ποτέ 

αρνητικός σε μία δεύτερη, τρίτη, πέμπτη γνώμη για ένα θέμα. Το μόνο που με ενδιαφέρει 
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είναι να υπάρχει σωστή και δίκαιη λύση… Έχω συζητήσει και θέματα που μπορεί να ήταν 

εκπαιδευτικού ή διοικητικού περιεχομένου και με δικηγόρους που θεωρούσα ότι ήταν 

κάτι παραπάνω από τις δικές μου τις γνώσεις και πάντα χρειαζόμαστε για να είμαστε 

προετοιμασμένοι για τη χειρότερη περίπτωση.» 

Και η άποψη του Δ3 είναι: 

«Όχι μόνο χρειαζόμαστε βοήθεια, όχι μόνο πρέπει κάθε χρόνο και καθημερινά να 

προετοιμαζόμαστε ή να ψάχνουμε τρόπους να προετοιμαστούμε είτε αυτό είναι ένα 

σεμινάριο είτε σε επίπεδο τοπικό είτε σε ενδοσχολική επιμόρφωση, σε επίπεδο  ΠΕΚ είτε 

σε  επίπεδο συμβούλου, σε επίπεδο διευθυντή σχολείου, σε εεε… διεύθυνσης,  πάντα 

πρέπει να γίνονται συγκεντρώσεις, πάντα πρέπει να γίνονται ενημερώσεις σε αυτούς που 

διαχειρίζονται κρίσεις, που είναι διευθυντές σχολείων κ.λ.π. Μελέτες περίπτωσης.»  

Αυτό που προτείνουν τελικά οι διευθυντές για την ορθότερη διαχείριση των 

συγκρούσεων είναι η πραγματοποίηση επιμορφώσεων, όχι μόνο για τους διευθυντές 

αλλά για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, η εφαρμογή του εργασιακού ωραρίου, 

ώστε να εκλείψουν κάποιες αιτίες σύγκρουσης, η αποσαφήνιση των ρόλων των μελών 

της σχολικής κοινότητας, η σωστή ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την ισχύουσα 

νομοθεσία, η καλή γνώση των θεωριών ηγεσίας και ακόμη και δημιουργία σχολείου 

στελεχών. Συγκεκριμένα η Δ10 αναφέρει: 

«Θα ήθελα να προτείνω να … ο διευθυντής να  κρατάει την ισορροπία στο σχολείο, 

εεε… να εξηγεί στους εκπαιδευτικούς καλά τα καθήκοντά τους, τις υποχρεώσεις τους, να 

τους υπενθυμίζει τις κείμενες διατάξεις, να τους κάνει μικρές επιμορφώσεις, έτσι ώστε 

να ξέρουν οι εκπαιδευτικοί και τα δικαιώματά τους αλλά και τις υποχρεώσεις τους.» 

Και ο Δ3 προτείνει: 

«…για μένα  ήδη από χθες να έχει δημιουργηθεί σχολείο στελεχών, όπως ήταν παλιά 

το διδασκαλείο. Να υπάρχει σε ετήσια βάση, να υπάρχει ένα τμήμα εεε…σε… που να 

λειτουργεί σε ετήσια βάση κυλιόμενα και να δέχεται όλους τους διευθυντές των σχολείων 

των νομών, αν είναι σε επίπεδο περιφέρειας, όλης της περιφέρειας τουλάχιστον μία φορά 

το χρόνο με απαλλαγή από τα καθήκοντά τους για μία εβδομάδα, έτσι ώστε να 

παρακολουθούν αυτό το σχολείο στελεχών.» 
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

6.1 Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι απόψεις δεκατριών διευθυντών 

δημοτικών σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για το φαινόμενο των 

σχολικών συγκρούσεων. Στόχος ήταν να νοηματοδοτηθεί η έννοια της σύγκρουσης και 

της διαχείρισης των συγκρούσεων, να προσδιοριστούν τα είδη των συγκρούσεων που 

εμφανίζονται σε μια σχολική μονάδα, οι αιτίες που τις προκαλούν , οι επιπτώσεις που 

επιφέρουν στη σχολική μονάδα και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για τη 

διαχείρισή τους. Ένας ακόμη στόχος ήταν να προσδιοριστεί το πώς αντιλαμβάνονται 

οι ίδιοι οι διευθυντές το ρόλο τους στη διαχείριση των συγκρούσεων.  

Από την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν διαφάνηκε ότι το 

φαινόμενο των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες είναι ιδιαίτερα ποικιλόμορφο και 

πολύπλοκο, αφού ο κάθε διευθυντής εξέφραζε διαφορετικές απόψεις για το είδος των 

συγκρούσεων που βιώνει η δική του σχολική μονάδα, τις αιτίες που τις προκαλούν 

αλλά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για την αντιμετώπισή τους.  

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αντιλαμβάνονται  τη σύγκρουση ως αντιπαλότητα, 

ως έντονη αντιπαράθεση, ως διαφωνία που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε φιλονικία, 

ως αποτέλεσμα διαφορετικών απόψεων, αντιλήψεων και ιδεολογιών που αναδύονται 

μέσω της αλληλεπίδρασης των διάφορων μελών της σχολικής κοινότητας. Οι 

αντιλήψεις αυτές για την έννοια της σύγκρουσης βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους 

Barki και Hartwick (2004) που αναφέρουν ότι η σύγκρουση εκδηλώνεται όταν υπάρχει 

διαφωνία ανάμεσα στα άτομα που αλληλεπιδρούν και τους Jehn και Bendersky (2003) 

που αναφέρουν ότι σύγκρουση συνίσταται όταν τα άτομα που αλληλεπιδρούν 

αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν αποκλίσεις στις απόψεις τους. Σύμφωνα επίσης με τους 

διευθυντές η ύπαρξη των συγκρούσεων είναι απολύτως φυσιολογική. Η άποψη αυτή 

ταυτίζεται με την άποψη του Rahim (2001) που αναφέρει ότι οι συγκρούσεις είναι ένα 

φαινόμενο απολύτως φυσικό, που εμφανίζεται, όταν δύο ή περισσότερα άτομα περνούν 

κάποιο χρόνο μαζί. 

Οι διευθυντές αναφέρουν ότι στις σχολικές μονάδες υφίστανται συγκρούσεις. Στην 

ίδια διαπίστωση καταλήγει και η έρευνα των Ιordanides κ.ά. (2014) στην οποία 

αναφέρεται ότι το φαινόμενο των συγκρούσεων εμφανίζεται και στα ελληνικά σχολεία. 
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Επίσης χαρακτηρίζουν αναπόφευκτο το φαινόμενο των συγκρούσεων, καθώς 

αναπόφευκτο είναι το φαινόμενο των συγκρούσεων και στην ευρύτερη κοινωνία, 

τμήμα της οποίας αποτελεί και το σχολείο. Αντίστοιχη είναι και η άποψη των Miklas 

και Kleiner (2003) σύμφωνα με τους οποίους  οι συγκρούσεις εκδηλώνονται σε όλα τα 

εργασιακά περιβάλλοντα και κατ’ επέκταση εμφανίζονται και στα σχολεία. Η 

συχνότητα εμφάνισης των συγκρούσεων  ωστόσο είναι διαφορετική σε κάθε σχολική 

μονάδα, καθώς η κάθε σχολική μονάδα είναι ξεχωριστή και έχει τις δικές της 

ιδιαιτερότητες. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα στην πλειονότητά τους αντιλαμβάνονται τη 

σύγκρουση ως αρνητικό φαινόμενο που τους προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, όπως 

δυσαρέσκεια, άγχος και δυσθυμία. Στην έρευνα των Ιordanides κ.ά. (2014) είχαν 

εντοπιστεί όχι μόνο αρνητικές αλλά και κάποιες θετικές επιπτώσεις των συγκρούσεων. 

Υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες ώστε αυτές να 

αποφεύγονται και να μην εμφανίζονται. Αντιλαμβάνονται τη σύγκρουση επομένως 

σύμφωνα με την αντίληψη της παραδοσιακής θεώρησης. Μόνο μία διευθύντρια 

διαφοροποιήθηκε και φάνηκε να αντιλαμβάνεται τη σύγκρουση σύμφωνα με την 

αλληλεπιδραστική θεώρηση, καθώς αναγνώρισε ότι οι συγκρούσεις μπορεί να είναι όχι 

μόνο δυσλειτουργικές αλλά και λειτουργικές για έναν οργανισμό. 

Αναδύθηκε επίσης και η κατηγοριοποίηση των συγκρούσεων σε συγκρούσεις που 

αφορούν στα εργασιακά καθήκοντα και σε συγκρούσεις που αφορούν στην 

προσωπικότητα και στις σχέσεις των μελών της σχολικής μονάδας, καθώς και το 

γεγονός ότι είναι πιο δύσκολες και πιο δύσκολα διαχειρίσιμες οι συγκρούσεις σχέσεων. 

Η κατηγοριοποίηση αυτή βρίσκεται σε αντιστοιχία με την κατηγοριοποίηση της Jehn 

(1995) που διαχωρίζει τις συγκρούσεις σε συγκρούσεις έργου και συγκρούσεις 

σχέσεων.  

Η εμφάνιση ή μη των συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες είναι απόρροια 

διάφορων παραγόντων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η προσωπικότητα και το στυλ 

ηγεσίας του διευθυντή. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί με τους Johnson και Scollay 

(2001) οι οποίοι αναφέρουν ότι το στυλ διοίκησης του διευθυντή, αν είναι τέτοιο που 

δε λαμβάνει υπόψιν τη γνώμη των μελών και τις ανάγκες τους, μπορεί να προκαλέσει 

δυσαρέσκεια στα μέλη της ομάδας, η οποία δυσαρέσκεια οδηγεί στην ανάπτυξη 

συγκρούσεων. Επίσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το σχολικό κλίμα που 

υπάρχει. Όταν το κλίμα είναι ανταγωνιστικό και υπάρχει έλλειψη συλλογικότητας, 
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ευνοείται η  εμφάνιση των συγκρούσεων. Καθοριστική είναι και η προσωπικότητα των 

ίδιων των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί που διακρίνονται από ανταγωνιστικότητα 

και καχυποψία εμπλέκονται πιο εύκολα σε συγκρούσεις. Επίσης οι διαφορετικές 

προσωπικές αξίες, τα διαφορετικά πιστεύω και πεποιθήσεις καθώς και η διάθεση 

επιβολής αυτών των προσωπικών απόψεων στα υπόλοιπα μέλη της σχολικής 

κοινότητας  αποτελούν παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις. ΄Όπως 

αναφέρουν και οι De Dreu και  Beersma (2005) το διαφορετικό στυλ συμπεριφοράς 

του κάθε ατόμου, οι αντίθετες αξίες ευνοούν την εμφάνιση των συγκρούσεων. Το ίδιο 

υποστηρίζουν και οι  Plunkett και Attner (1989), καθώς λένε ότι οι διαφορές στις 

αντιλήψεις και τις αξίες είναι ανάμεσα στους συχνότερους παράγοντες που οδηγούν τα 

μέλη ενός οργανισμού σε συγκρούσεις  

Αναφέρθηκε και η ηλικιακή διαφορά των εκπαιδευτικών ως παράγοντας που 

ευνοεί την ανάπτυξη των συγκρούσεων λόγω των διαφορετικών αντιλήψεων και 

τρόπου σκέψης που διαθέτουν τα άτομα διαφορετικής ηλικίας. Κατά την άποψη ενός 

διευθυντή οι συγκρούσεις είναι περισσότερες μεταξύ των γυναικών εκπαιδευτικών 

υποδεικνύοντας έτσι ότι το φύλο πιθανόν να επηρεάζει την εμφάνιση των 

συγκρούσεων, αν και ο συγκεκριμένος παράγοντας δεν υποδείχθηκε από κανένα άλλο 

συνεντευξιαζόμενο. Διαφορετική άποψη σχετικά με το φύλο εκφράζουν οι Iordanides 

κ.ά. (2014) οι οποίοι αναφέρουν ότι στα σχολεία που οι διευθύντριες είναι γυναίκες οι 

συγκρούσεις είναι λιγότερες.  

 Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσαν συμμετέχοντες στην έρευνα στην ύπαρξη αδικιών, 

καθώς  οδηγούνται τα  άτομα σε συγκρούσεις προκειμένου να αρθεί η αδικία. Υπάρχει 

ταύτιση επομένως με τους March και Simon (1993) σύμφωνα με τους οποίους όταν 

ένα μέλος θεωρεί ότι έχει αδικηθεί αντιδρά, ώστε να καταφέρει να αποκαταστήσει την 

αδικία που έχει διαπραχθεί εις βάρος του.  

Η μη ύπαρξη ξεκάθαρων ρόλων προκαλεί επίσης σύγχυση, καθώς δεν είναι 

ξεκάθαρες  οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κάθε μέλους, με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται συγκρούσεις. Σύμφωνα με τους Plunkett και Attner (1989) οι διαφωνίες 

σχετικά με τις απαιτήσεις των διάφορων ρόλων οδηγούν στην ανάπτυξη συγκρούσεων. 

Την ίδια άποψη έχει και η Saiti (2015).  

 Άλλοι παράγοντες που καταδείχθηκαν ότι επηρεάζουν την εμφάνιση των 

συγκρούσεων είναι το είδος και η ένταση των διαφωνιών καθώς και το μέγεθος της 
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σχολικής μονάδας, που όσο πιο μεγάλο είναι τόσο περισσότερο ευνοεί την εκδήλωση 

των συγκρούσεων. Στο ίδιο συμπέρασμα σχετικά με το μέγεθος της σχολικής μονάδας 

καταλήγουν και οι  Iordanides κ.ά.(2014) καθώς αναφέρουν ότι στα σχολεία αστικών 

περιοχών μεγάλου μεγέθους οι συγκρούσεις είναι πιο συχνές.  

Στον αντίποδα η πολυετής συνεργασία των εκπαιδευτικών βοηθά τους 

εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν καλύτερα ο ένας τις ιδιαιτερότητες του άλλου, να 

αναπτύσσουν συναδελφική αλληλεγγύη και να κατορθώνουν να επιλύουν τα διάφορα 

ζητήματα χωρίς να οδηγούνται σε συγκρούσεις. Καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή της 

εμφάνισης συγκρούσεων σε μια σχολική μονάδα παίζουν το καλό σχολικό κλίμα, το 

δημοκρατικό πνεύμα, η μη ύπαρξη υποομάδων (κλίκες) και το υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο των εκπαιδευτικών. Επίσης τονίζεται  η διάθεση για εξεύρεση λύσεων στα 

διάφορα ζητήματα που προκύπτουν. Και οι  Masters και Albright (2002)  αναφέρουν 

ότι η επίλυση μιας διαφωνίας απαιτεί αμοιβαία προσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα 

μέλη. 

Την έννοια διαχείριση των συγκρούσεων οι συμμετέχοντες στην έρευνα την 

αντιλαμβάνονται ως προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σύγκρουση, να 

βρεθούν οι αιτίες που την προκάλεσαν, να προταθούν διάφορες λύσεις και να 

επιτευχθεί ο τερματισμός της σύγκρουσης. Αναφέρουν ότι η κατάλληλη διαχείριση  

είναι αυτή που θα βοηθήσει στον τερματισμό οποιασδήποτε αδικίας. Για κάποιους 

διευθυντές η έννοια διαχείριση ταυτίζεται με την έννοια της πρόληψης, καθώς θεωρούν 

ότι στόχος της σωστής διαχείρισης των συγκρούσεων είναι να προλαμβάνονται και να 

επιλύονται οι οποιεσδήποτε αιτίες που  πιθανό στο μέλλον θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν στην εκδήλωση κάποιων συγκρούσεων. Οι απόψεις αυτές συμφωνούν με 

τον Rahim (2002) σύμφωνα με τον οποίο  ως διαχείριση των συγκρούσεων δε 

θεωρείται απλά η αποφυγή, η μείωση ή ο τερματισμός των συγκρούσεων, αλλά ο 

σχεδιασμός τέτοιων μακροπρόθεσμων στρατηγικών ώστε να μειωθούν οι 

δυσλειτουργίες τους  και να ενισχυθούν τα εποικοδομητικά τους αποτελέσματα. Επίσης 

η διαχείριση των συγκρούσεων διαφάνηκε ότι γίνεται αντιληπτή και ως οι προσπάθειες 

που καταβάλλονται είτε για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις όλων των εμπλεκομένων 

στη σύγκρουση είτε να μειωθούν οι επιπτώσεις των συγκρούσεων.  

Η διαχείριση των συγκρούσεων θεωρείται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα  

δύσκολο και πολύπλοκο θέμα, αφού δεν είναι εύκολο να ικανοποιηθούν όλες οι 

απαιτήσεις των εμπλεκομένων. Τονίζουν όμως τη σημαντικότητα της διαχείρισης των 
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συγκρούσεων, αφού αυτή είναι που καθορίζει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της 

σύγκρουσης, καθώς η λάθος διαχείριση μπορεί να οδηγήσει σε διόγκωση της 

σύγκρουσης. Η σημαντικότητα της σωστής διαχείρισης αναφέρεται και από τον 

Tjosvold (2006) σύμφωνα με τον οποίο η  διαχείριση των συγκρούσεων μπορεί να 

επηρεάσει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης καθιστώντας τες είτε θετικές είτε αρνητικές. 

Οι λόγοι που κατά την άποψη των διευθυντών καθιστούν δύσκολη τη σύγκρουση 

αφορούν σε δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση αφορά στην ανθρώπινη φύση, δηλαδή 

στην ύπαρξη διαφορετικών χαρακτήρων και προσωπικοτήτων, στην ύπαρξη 

προσωπικών εγωισμών καθώς και στην έντονη συναισθηματική φόρτιση που πιθανόν 

να βιώνουν όσοι εμπλέκονται σε μία σύγκρουση.  Η άλλη διάσταση αφορά στην ίδια 

τη φύση των συγκρούσεων, καθώς είναι πολύπλοκες, πολυδιάστατες και απρόβλεπτες. 

Επομένως, αν η διαχείριση της σύγκρουσης έχει οδηγήσει στην κατανόηση των 

αιτιών της σύγκρουσης, στην εύρεση συναινετικής λύσης και στον τερματισμό της 

σύγκρουσης μέσω της καθολικής αποδοχής της δοθείσας λύσης, τότε χαρακτηρίζεται 

αποτελεσματική. Παρόμοια είναι και η άποψη των Davis κ.ά. (2004) οι οποίοι 

χαρακτηρίζουν αποτελεσματική τη διαχείριση της σύγκρουσης όταν οδηγεί στην 

επίλυση του θέματος, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται οι σχέσεις των εμπλεκόμενων.  

Από την έρευνα καταδείχθηκε ότι μέσα στη σχολική μονάδα εκδηλώνονται 

συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τον 

διευθυντή του σχολείου, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ανάμεσα στον 

διευθυντή και την τοπική αυτοδιοίκηση, ανάμεσα στους γονείς και φυσικά ανάμεσα 

στους μαθητές. Και οι Henkin και Holliman (2009) καταδεικνύουν τις ίδιες ομάδες 

εκδήλωσης συγκρούσεων. Και ο  Σαΐτης (2014) αναφέρει ότι στο σχολικό περιβάλλον 

μπορεί να εμφανιστούν συγκρούσεις διαπροσωπικές, ομαδικές, μεταξύ ατόμων και 

ομάδων και συγκρούσεις της σχολικής κοινότητας. 

Ως πιο συχνές αναφέρθηκαν οι συγκρούσεις ανάμεσα στους μαθητές και 

ακολουθούν σε συχνότητα εμφάνισης οι συγκρούσεις ανάμεσα στους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα και με την έρευνα των Πατσάλη και Παπουτσάκη (2014) οι 

συγκρούσεις στις σχολικές μονάδες αφορούν κυρίως στους μαθητές. Οι περισσότεροι 

διευθυντές θεωρούν ότι είναι λιγότερες οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

Μόνο σε μία σχολική μονάδα αναφέρονται οι συγκρούσεις των εκπαιδευτικών ως πιο 

συχνές. Δεν αναφέρθηκαν ως συχνές οι συγκρούσεις μεταξύ των δασκάλων και των 
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διευθυντών, ενώ σε έρευνά του ο Ghaffar (2009) αναφέρει ότι οι συγκρούσεις ανάμεσα 

στους δασκάλους και τους διευθυντές είναι συχνές, καθώς οι δάσκαλοι δυσκολεύονται 

να αποδεχτούν επιπλέον εργασία, ενώ οι διευθυντές τους πιέζουν για επιπλέον σχολικές 

δραστηριότητες. Κάποιοι άλλοι διευθυντές ανέφεραν ότι οι συγκρούσεις που 

εκδηλώνονται ανάμεσα στις διάφορες ομάδες εμφανίζονται με την ίδια συχνότητα. Δεν 

παρατηρήθηκε επομένως απόλυτη ταύτιση στις απόψεις των διευθυντών σχετικά με τη 

συχνότητα εμφάνισης των διάφορων συγκρούσεων καταδεικνύοντας έτσι το γεγονός 

ότι η κάθε σχολική μονάδα είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή και αντιμετωπίζει τα δικά της 

ιδιαίτερα προβλήματα. 

Αναφορικά με την σημαντικότητα των συγκρούσεων διαφάνηκε ότι ιδιαίτερη 

βαρύτητα για το σχολείο έχουν οι συγκρούσεις των εκπαιδευτικών και οι συγκρούσεις 

μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, αφού είναι αυτές που μπορούν να επηρεάσουν 

περισσότερο αρνητικά το σχολικό κλίμα, την ομοψυχία και την ομόνοια της σχολικής 

μονάδας. Με εξαίρεση μόνο την άποψη μίας διευθύντριας που θεωρεί περισσότερο 

σημαντικές τις συγκρούσεις των μαθητών, οι υπόλοιποι διευθυντές θεωρούν ότι 

μολονότι οι συγκρούσεις των μαθητών είναι οι πιο συχνές, εντούτοις δεν είναι και οι 

πιο σημαντικές. 

Οι συγκρούσεις των εκπαιδευτικών καταδείχθηκαν ως δύσκολες συγκρούσεις που 

επηρεάζουν έντονα τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και ως συγκρούσεις των 

οποίων η διαχείριση είναι δύσκολη και απαιτεί πολύ χρόνο. Οι συγκρούσεις των 

μαθητών καταδείχθηκαν ως πιο εύκολα διαχειρίσιμες εκτός από τις περιπτώσεις που 

είναι έντονες ή ξεκινούν από συγκρούσεις των οικογενειών των παιδιών, οπότε σε αυτή 

την περίπτωση είναι πιο δύσκολο να διαχειριστούν. Οι απόψεις των διευθυντών 

αναφορικά με τις συγκρούσεις γονέων – εκπαιδευτικών διίστανται. Σύμφωνα με την 

άποψη κάποιων διευθυντών αυτές οι συγκρούσεις είναι εύκολο να διαχειριστούν, 

σύμφωνα όμως με την άποψη κάποιων άλλων είναι ιδιαίτερα αγχωτικές και δύσκολο 

να διαχειριστούν. 

Μέσα από τη διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν τις πιο συχνές συγκρούσεις 

που εκδηλώνονται στη σχολική μονάδα, δηλαδή αυτές των μαθητών αναδείχθηκαν ως 

κυριότερες αιτίες ο παιδικός εγωκεντρισμός και η δυσκολία των παιδιών να 

ακολουθήσουν τους κανόνες της κοινωνικής συμβίωσης. Η αδιαλλαξία επίσης των 

παιδιών κατά τη διαχείριση μιας διαφωνίας μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση. Άλλη 

αιτία που αναδείχθηκε είναι η υπερπροστατευτικότητα των γονιών απέναντι στα παιδιά 
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τους που τα οδηγεί σε εγωκεντρισμό  με αποτέλεσμα να μην μπορούν εύκολα να 

συνυπάρξουν με τους άλλους. Επίσης, όταν υπάρχουν κλίκες ανάμεσα στους μαθητές, 

ευνοείται η εκδήλωση συγκρούσεων μεταξύ τους, αφού αναπτύσσονται ανάμεσά τους 

αισθήματα αντιπαλότητας και ανταγωνισμού. Συνηθισμένες αιτίες συγκρούσεων 

αποτελούν οι εμπαιγμοί, τα προσβλητικά σχόλια που κάνουν ο ένας στον άλλο και η 

άσκηση σωματικής βίας. Επίσης ως αιτίες σύγκρουσης των μαθητών αναδύθηκαν και 

οι τυχόν διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των οικογενειών των  παιδιών και 

που μεταφέρονται και στα ίδια τα παιδιά. Αναφέρθηκε ακόμη ότι οι μαθητές που 

βιώνουν ενδοοικογενειακές συγκρούσεις μιμούνται αυτό το στυλ συμπεριφοράς και το 

αναπαράγουν και στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος ως αιτία προσδιορίστηκε και η 

υπερκόπωση των μαθητών από τις πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες, που έχει ως 

αποτέλεσμα να δημιουργείται ένταση και στρες στους μαθητές, με αποτέλεσμα να μην 

επιδεικνύουν την απαραίτητη ψυχραιμία και ηρεμία στη διευθέτηση των διαφωνιών 

τους και να οδηγούνται σε συγκρούσεις. 

Οι αιτίες που προκαλούν συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών αφορούν είτε 

διαπροσωπικούς είτε οργανωσιακούς λόγους. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η  

Saiti (2015). Το ωρολόγιο πρόγραμμα, η κατανομή των τμημάτων, η έλλειψη 

καθηκοντολογίου, ο προγραμματισμός των διδακτικών επισκέψεων, η ασάφεια του 

εργασιακού ωραρίου, οι εφημερίες, η κατανομή των αρμοδιοτήτων, η υλοποίηση 

καινοτόμων προγραμμάτων αναδύθηκαν ως σημεία τριβής μεταξύ των εκπαιδευτικών 

που τους οδηγούν σε συγκρούσεις. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και η 

έρευνα των Iordanides κ.ά.(2014). Οι διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των 

εκπαιδευτικών για τον τρόπο διδασκαλίας, για την καταλληλότητα των σχολικών 

βιβλίων, για την αντιμετώπιση των περιστατικών βίας επίσης μπορεί να αποτελέσουν 

αιτίες σύγκρουσης των εκπαιδευτικών. Αναδύθηκαν φυσικά και ως αιτίες σύγκρουσης 

η διαφορετικότητα των προσωπικοτήτων των εκπαιδευτικών, οι διαφορές στις 

αντιλήψεις τους, τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετωπίζει  ο καθένας, το αίσθημα 

της αδικίας που μπορεί να βιώνουν κάποιοι.  Συγκρούσεις εγείρονται και από το 

ενδιαφέρον κάποιων εκπαιδευτικών για ικανοποίηση των προσωπικών τους 

συμφερόντων και όχι των κοινών στόχων του σχολείου. Σύμφωνα και με τον Σαΐτη 

(2014) η διαφορά των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, οι συγκρουόμενοι στόχοι, οι 

οργανωτικές αδυναμίες της σχολική μονάδας αποτελούν αιτίες σύγκρουσης των 

εκπαιδευτικών. 
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Oι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή μπορεί να 

οφείλονται στο αυταρχικό στυλ ηγεσίας του διευθυντή. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί 

και με την έρευνα των Iordanides κ.ά.  (2014), που αναφέρουν ότι ο τρόπος διοίκησης 

του διευθυντή μπορεί να αποτελέσει αιτία συγκρούσεων. Μπορεί όμως οι συγκρούσεις 

να οφείλονται και σε πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του σχολείου, όπως η 

καθυστερημένη προσέλευση, η μη τήρηση του εργασιακού ωραρίου, η μη τήρηση των 

κανονισμών του σχολείου, η πλημμελής τήρηση του καθήκοντος της εφημερίας. 

Παρόμοια και ο Ghaffar (2009) αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να 

υπακούσουν στους διευθυντές, να ακολουθήσουν κανόνες ή να εργαστούν επιπλέον.  

Μέσα από την έρευνα αναδύθηκαν και οι συνήθεις αιτίες που προκαλούν 

συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Ως σημαντική αιτία 

καταδείχθηκαν οι παρεμβάσεις των γονέων στο έργο των εκπαιδευτικών. Η παρέμβαση 

των γονέων στο εκπαιδευτικό έργο αναφέρεται ως αιτία σύγκρουσης και στους Lareau 

και Munoz (2012). Επίσης συγκρούσεις παρατηρούνται ως απόρροια της 

αμφισβήτησης του ρόλου του δασκάλου στη σύγχρονη κοινωνία. Άλλωστε η μη 

διασαφήνιση των ρόλων οδηγεί σε διαφωνίες (Plunkett & Attner, 1989). Τονίστηκε 

επίσης η έλλειψη εμπιστοσύνης των γονέων προς τους δασκάλους και η αρνητική 

διάθεση που κρατούν απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Η κακή επικοινωνία γονέων – 

εκπαιδευτικών εντείνει ακόμη περισσότερο αυτή την αντιπαλότητα. Τη σημαντικότητα 

της καλής επικοινωνίας υποδεικνύει και η Saiti (2015) που αναφέρει ότι η κακή 

πληροφόρηση οδηγεί σε παρανοήσεις και κατ’ επέκταση σε συγκρούσεις. Συγκρούσεις 

επίσης εγείρονται όταν οι γονείς υπερεκτιμούν τις δυνατότητες των παιδιών, με 

αποτέλεσμα, όταν διαψεύδονται οι προσδοκίες τους, να καταλογίζουν ευθύνες στον 

εκπαιδευτικό. Η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού απέναντι στα παιδιά τους αλλά και 

απέναντι στους ίδιους, η βαθμολογία που έβαλε, οι κυρώσεις που επέβαλε για κάποιο 

παράπτωμα εντοπίστηκαν επίσης ως αιτίες σύγκρουσης. Επιπλέον συγκρούσεις 

εκδηλώνονται λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζουν κάποιοι γονείς στην  αποδοχή  

καινοτομιών αλλά και λόγω άγνοιας της ισχύουσας νομοθεσίας.  Τέλος συγκρούσεις 

εκδηλώνονται και λόγω της απαίτησης των γονιών για παροχή εκπαιδευτικού έργου 

υψηλής ποιότητας. 

Από την έρευνα διαφάνηκε ότι οι αιτίες που προκαλούν τις συγκρούσεις ανάμεσα 

στο διευθυντή του σχολείου και την τοπική αυτοδιοίκηση σχετίζονται με τις δυσκολίες 
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που παρουσιάζουν οι δήμοι, λόγω της οικονομικής κρίσης, στο να καλύψουν τις 

υλικοτεχνικές ανάγκες των σχολείων, όπως είναι η συντήρηση των σχολικών κτηρίων 

και η προμήθεια των απαραίτητων  υλικών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. 

Σύμφωνα και με τους Plunkett και Attner (1989) η διαμοίραση των πόρων, ιδιαίτερα 

όταν αυτοί είναι περιορισμένοι, αποτελεί αιτία σύγκρουσης μεταξύ των μελών ενός 

οργανισμού. Σύμφωνα επίσης και με έρευνα του Salleh (2013) η έλλειψη οικονομικών 

πόρων και  οι ελλείψεις στις υλικοτεχνικές υποδομές αποτελούν αιτίες συγκρούσεων. 

Αιτία σύγκρουσης με την τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί και η κακή επικοινωνία  

σχολείου – τοπικής αυτοδιοίκησης, που έχει ως αποτέλεσμα τον κακό συντονισμό και 

την εκτέλεση διάφορων τεχνικών εργασιών σε λάθος χρονική στιγμή με αρνητικές 

επιπτώσεις στη λειτουργία του σχολείου. 

Τέλος οι συγκρούσεις μεταξύ των γονέων διαφάνηκε από την έρευνα ότι 

οφείλονται και σε προϋπάρχουσες προσωπικές διαφορές τους. Ιδιαίτερα οι γονείς που 

ζουν σε αγροτικές περιοχές γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους και οι διαφορές τους 

μπορεί να είναι κοινωνικές, οικονομικές ή ακόμα και οικογενειακές. Οι διαφορές αυτές 

των γονιών μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις και τα παιδιά. Και αντίστροφα όμως 

οι διαφορές και οι συγκρούσεις των παιδιών μπορούν να μεταφερθούν και στους γονείς 

και να αποτελέσουν αιτίες συγκρούσεων των γονέων. 

Οι διευθυντές χαρακτηρίζουν ως αρνητικές τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι 

συγκρούσεις στο σχολείο. Αναφέρουν ότι επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του, 

παρεμποδίζουν την συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας και δημιουργείται 

αρνητικό σχολικό κλίμα.  

Ιδιαίτερα όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς αναφέρθηκε ότι προκαλούν άγχος, 

δυσαρέσκεια, εκνευρισμό, ταραχή, σύγχυση, έλλειψη καλής διάθεσης και ψυχολογική 

αναστάτωση. Παρόμοια είναι  και η διαπίστωση των Carnevale και Probst (1998) που 

αναφέρουν ότι οι συγκρούσεις προκαλούν συναισθηματική φόρτιση στα μέλη της 

ομάδας και τους παρεμποδίζουν στην ολοκλήρωση των στόχων τους. Εξαιτίας των 

συγκρούσεων δημιουργούνται κλίκες, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται 

συναισθήματα αντιπαλότητας. Οι σχέσεις τους χαρακτηρίζονται από ψυχρότητα και 

έλλειψη συνεργατικότητας, που οδηγούν σε επιδείνωση της μεταξύ τους επικοινωνίας. 

Όπως αναφέρουν και οι Robbins και Judge (2012) οι συγκρούσεις  εμποδίζουν την 

καλή επικοινωνία των μελών και προκαλούν απώλεια της συνεκτικότητάς τους. Το 

κακό σχολικό κλίμα αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς να διεκπεραιώνουν απλά τα 
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καθήκοντά τους και να αποχωρούν χωρίς να εκδηλώνουν διάθεση και προθυμία για 

ανάληψη και ενασχόληση με κάποιες επιπλέον δραστηριότητες. Και η Saiti (2015) 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι συγκρούσεις προκαλούν απροθυμία για ανάληψη 

επιπλέον πρωτοβουλιών και για συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη. Οι συγκρούσεις 

επίσης επηρεάζουν την εργασιακή τους απόδοση και την ποιότητα της διδασκαλίας 

τους. Προκαλούν εργασιακή κόπωση και εξουθένωση και μειωμένη εργασιακή 

ικανοποίηση. Την επαγγελματική εξουθένωση ως επίπτωση των συγκρούσεων 

αναφέρουν και οι De Dreu κ.ά. (2004). Και οι De Drue και Beersma (2005) αναφέρουν 

ότι οι συγκρούσεις οδηγούν σε μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση. Ο  Ghaffar (2009) 

καθώς και η Saiti (2015) αναφέρονται και σε θετικές επιπτώσεις των συγκρούσεων, 

όπως η ανάδειξη του προβλήματος μέσω της σύγκρουσης, που μπορεί να οδηγήσει σε  

ανεύρεση λύσης και ο επαναπροσδιορισμός των στόχων. Στην παρούσα έρευνα μόνο 

από μία διευθύντρια αναφέρθηκαν η διερεύνηση του προβλήματος από διάφορες 

οπτικές γωνίες, που θα έχει ως πιθανό αποτέλεσμα την εξεύρεση καλύτερης λύση, και 

η επίτευξη αλληλοκατανόησης μέσω της έκφρασης των προσωπικών θέσεων του 

καθενός  ως θετικές επιπτώσεις των συγκρούσεων. Επίσης από τις συγκρούσεις γονέων 

– εκπαιδευτικών δημιουργείται άγχος στους εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερα αν από το 

αποτέλεσμα της σύγκρουσης, αντιληφθεί ο εκπαιδευτικός ότι έχει χειριστεί με λάθος 

τρόπος κάποιο θέμα του δημιουργείται και αίσθημα ανεπάρκειας. Όπως αναφέρει και 

ο Σαΐτης (2014) η αίσθηση της ήττας από το αποτέλεσμα της ήττας μπορεί να οδηγήσει 

σε πτώση του ηθικού. 

Οι διευθυντές υποστηρίζουν επίσης ότι η ύπαρξη σχολικών συγκρούσεων 

επηρεάζει και τους γονείς. Οδηγούνται σε απώλεια της εμπιστοσύνης προς το σχολείο, 

διαταράσσεται η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και εκτιμούν λιγότερο τη σχολική 

μονάδα.  

Οι συγκρούσεις έχουν επιπτώσεις επίσης και στους ίδιους τους μαθητές. Από την 

έρευνα διαφάνηκε ότι οι συγκρούσεις των μαθητών επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα 

μέσα στη σχολική τάξη εμποδίζοντας έτσι τη συνεργασία τους. Τους προκαλείται 

συναισθηματική φόρτιση, η διδασκαλία διακόπτεται συνεχώς από την έκφραση 

παραπόνων και εμποδίζεται η πρόοδός τους. Οι Morris-Rothschild και Brass (2006) 

αναφέρουν  επίσης τη μείωση της σχολικής επιτυχίας των μαθητών ως επίπτωση των 

συγκρούσεων αλλά αναφέρουν επίσης ως επίπτωση και την αύξηση των απουσιών, 

εύρημα που δεν επιβεβαιώθηκε ωστόσο από την παρούσα έρευνα. Οι συγκρούσεις 
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ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν και ενδοσχολική βία. Τα παιδιά επίσης 

αντιλαμβάνονται το αρνητικό κλίμα που δημιουργείται στο σχολείο από τις 

συγκρούσεις των ενηλίκων, οι οποίες λειτουργούν ως αρνητικό παράδειγμα για αυτά. 

Αναφέρθηκε ωστόσο ως θετική επίπτωση των συγκρούσεων στους μαθητές το γεγονός 

ότι μαθαίνουν βιωματικά τους τρόπους διαχείρισης των συγκρούσεων που θα τους 

χρησιμεύσουν στην καλύτερη κοινωνικοποίησή τους. 

Οι συγκρούσεις επηρεάζουν και τους ίδιους τους διευθυντές, αφού τους προκαλούν 

άγχος. Αναδύθηκε και η διαφοροποίηση ανάμεσα στις συγκρούσεις έργου και 

σχέσεων, καθώς οι συγκρούσεις έργου θεωρούνται λιγότερο αγχωτικές και πιο εύκολα 

διαχειρίσιμες, σε αντίθεση με τις συγκρούσεις σχέσεων που θεωρούνται πιο αγχωτικές 

και λιγότερο εύκολες στη διαχείριση. Σύμφωνα άλλωστε και με τους  DeChurch και 

Marks (2001) οι συγκρούσεις στις σχέσεις επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα στον 

οργανισμό, ενώ οι συγκρούσεις έργου μπορεί να αποβούν και ωφέλιμες, αναλόγως του 

τρόπου διαχείρισής τους.  Οι διευθυντές είναι τα άτομα που έχουν τη δύναμη να κάνουν 

αλλαγές και μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της 

σύγκρουσης (Johnson, 2003). Από την έρευνα διαφάνηκε ότι τους προκαλούνται 

αισθήματα ενοχής και μη σωστής ανταπόκρισης στα καθήκοντά τους όταν δε 

διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρούσεις. Αντίθετα, όταν τις διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά, αισθάνονται προσωπική ικανοποίηση. 

Προκειμένου να διαχειριστούν και να αντιμετωπιστούν  αποτελεσματικά οι 

συγκρούσεις χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές. Η πιο συνηθισμένη τεχνική που 

αναδύθηκε είναι ο διάλογος ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη και οι συνεδριάσεις του 

συλλόγου διδασκόντων. Οι Iordanides κ.ά.(2014) επίσης εντοπίζουν τη συζήτηση και 

τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ως τεχνικές διαχείρισης των σχολικών 

συγκρούσεων. Αντίστοιχα  οι Shanka και Thuo (2017) αναφέρονται στη συζήτηση ως 

τεχνική διαχείρισης των συγκρούσεων. Η τεχνική του διαλόγου προσφέρει το 

πλεονέκτημα της καλύτερης διερεύνησης της συγκρουσιακής κατάστασης, καθώς δίνει 

τη δυνατότητα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη να εκφράσουν την άποψή τους και να 

επιτευχθεί ένας συγκερασμός τους, και την ανάδειξη των πραγματικών αιτιών της 

σύγκρουσης. Επίσης αναφέρθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι είναι πιο πιθανό να υλοποιήσουν 

τη λύση που θα αναδειχθεί μέσω αυτής της διαδικασίας. Εντοπίστηκε ως μειονέκτημα 

ωστόσο το ότι είναι χρονοβόρα διαδικασία και μη αποδοτική όταν υιοθετούνται 

ακραίες στάσεις, χωρίς διάθεση συμβιβασμού, ενώ δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθεί 
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τελικά η εύρεση μιας λύσης. Και στην έρευνα του Salleh (2013) οι δάσκαλοι θεωρούν  

ότι η πιο σωστή διαδικασία για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης είναι η συζήτηση, η 

αναζήτηση των πραγματικών αιτιών της σύγκρουσης, η επίδειξη διάθεσης ανοχής και 

συμβιβασμού και η συμβουλευτική για συμφιλίωση. 

Συνήθης τεχνική είναι και οι κατ’ ιδίαν συζητήσεις του διευθυντή με τον κάθε 

εμπλεκόμενο στη σύγκρουση και στη συνέχεια η συζήτηση από κοινού με όλους όσοι 

εμπλέκονται, με τον διευθυντή να αναλαμβάνει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Η τεχνική 

της διαμεσολάβησης είναι μια τεχνική που μπορεί να υιοθετείται σε δισεπίλυτες 

συγκρούσεις, όμως ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι έμπειρος και καλός γνώστης των 

απαιτήσεων της τεχνικής  για να μπορέσει να την εφαρμόσει με επιτυχία. Και ο Σαΐτης 

(2014) αναφέρεται ιδιαίτερα στις ενέργειες που πρέπει να προβεί ένας διευθυντής ώστε 

να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως διαμεσολαβητής. 

 Επίσης χρησιμοποιείται η τεχνική της επιβολής που αφορά είτε στην επιβολή της 

νομοθεσίας είτε στην επιβολή μιας απόφασης του διευθυντή, καθώς κάνει χρήση της 

εξουσίας του λόγω θέσης. Ως πλεονέκτημα της τεχνικής της επιβολής αναφέρθηκε το 

γεγονός ότι δεν είναι χρονοβόρα και οδηγεί σε άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης. 

Ενδείκνυται σε δισεπίλυτες περιπτώσεις και περιπτώσεις αδιαλλαξίας των 

εμπλεκομένων. Το μειονέκτημα που εντοπίστηκε και αναφέρθηκε είναι ότι μπορεί 

ουσιαστικά η επίλυση να είναι επιφανειακή και όχι ουσιαστική, με αποτέλεσμα να 

επανεμφανιστεί η σύγκρουση. Και ο Γιαννίκας (2014) αναφέρει ότι η λύση που 

προσφέρει η επιβολή θα είναι προσωρινή. Επίσης οι  Riasi και Asadzadeh (2016) 

αναφέρουν ότι η τεχνική της επιβολής είναι αποτελεσματική, όταν πρέπει να ληφθούν 

γρήγορες αποφάσεις, αλλά δεν εξασφαλίζεται όμως η συνεργασία των μελών. 

Αναφέρθηκαν επίσης η τεχνική του συμβιβασμού, της παραχώρησης και η τεχνική 

της αποφυγής της σύγκρουσης.  Η τεχνική της αποφυγής αναφέρθηκε και με την έννοια 

της αγνόησης  της σύγκρουσης αλλά και την έννοια της αναβολής της σύγκρουσης για 

κάποια άλλη χρονική στιγμή. Η Saiti (2015) αναφέρει επίσης ότι οι διευθυντές 

επιλέγουν συνήθως το συμβιβασμό και την αποφυγή ως μεθόδους διαχείρισης των 

συγκρούσεων. Επίσης οι Shanka και Thuo (2017) αναφέρουν ως τεχνικές που 

χρησιμοποιούν οι διευθυντές τη συζήτηση, την τιμωρία, την επιβολή, το συμβιβασμό 

ή την αποφυγή. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα ο συμβιβασμός 

είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται συχνά στις σχολικές μονάδες. Τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρει κατά την άποψή τους είναι ότι επέρχεται μερική 



115 

 

ικανοποίηση σε όλα τα μέλη της σύγκρουσης και προβάλλονται οι κοινοί στόχοι. . Ο 

Γιαννίκας (2014) αναφέρει ότι, μέσω της πειθούς, μπορούν τα μέλη να οδηγηθούν στην 

ικανοποίηση ενός μέρους των απαιτήσεων τους Το γεγονός όμως ότι η ικανοποίηση 

είναι μειωμένη αποτελεί και το μειονέκτημα της τεχνικής. Καταδείχθηκε επίσης ότι η 

τεχνική της παραχώρησης οδηγεί σε τερματισμό της σύγκρουσης. Όμως μολονότι έχει 

επιτευχθεί ο τερματισμός της σύγκρουσης το εμπλεκόμενο στη σύγκρουση μέλος που 

ακολούθησε την τεχνική της παραχώρησης, δεν έχει ικανοποιήσει τα αιτήματά του και 

επομένως δεν αισθάνεται ικανοποιημένο από τη ληφθείσα απόφαση, καθώς θεωρεί ότι 

θα μπορούσε να εξευρεθεί μια καλύτερη λύση. Η άποψη αυτή συμφωνεί με την 

τοποθέτηση των Kuhn και Poole (2000) ότι, καθώς οι εμπλεκόμενοι δεν αναζητούν 

όλες τις εναλλακτικές λύσεις,  η τελική απόφαση  είναι χαμηλής ποιότητας. Στην 

τεχνική της αποφυγής ως πλεονέκτημα αναδύθηκε το γεγονός ότι ο χρόνος μπορεί να 

αμβλύνει το ζήτημα της σύγκρουσης, οπότε αυτό θα λυθεί από μόνο του. Γίνεται 

δηλαδή μια προσπάθεια, όπως αναφέρουν και οι  De Dreu και Beersma (2005) να 

υποβιβαστεί η σημαντικότητα του θέματος. Στην περίπτωση που η αποφυγή νοείται με 

την έννοια της μετακύλισης του χρόνου διαχείρισης της σύγκρουσης το πλεονέκτημα 

είναι ότι δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για συναισθηματική απεμπλοκή και πιο 

ψύχραιμη σκέψη. Το μειονέκτημα ωστόσο που τονίστηκε είναι ότι η αποφυγή της 

σύγκρουσης μπορεί τελικά να μην οδηγήσει στη λύση της αλλά αντίθετα σε διόγκωσή 

της. 

Για την αντιμετώπιση των σχολικών συγκρούσεων αναφέρθηκε ως τεχνική και οι 

επεμβάσεις ατόμων έξω από τη σχολική μονάδα, όπως του σχολικού συμβούλου ή  του 

διευθυντή εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα για τις συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται γονείς 

αναφέρθηκε και η επέμβαση  κάποιου ειδικού ψυχολόγου . 

Για την επίλυση συγκρούσεων  στις οποίες εμπλέκονται οι  εκπαιδευτικοί 

αναφέρθηκε ως τεχνική και η οικειοθελής απόσπαση του εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού 

σε κάποια άλλη υπηρεσία ή σχολική μονάδα. Σύμφωνα και με τον Γιαννίκα (2014) η 

μετακίνηση είναι αποτελεσματική όταν υπάρχουν τριβές ανάμεσα σε ένα μέλος και την 

ομάδα του. 

Επίσης ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η πρόληψη των συγκρούσεων, η οποία 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εξασφάλισης της καλής επικοινωνίας των μελών της 

σχολικής κοινότητας, την καλλιέργεια δημοκρατικού και συνεργατικού κλίματος, τη 

διασφάλιση της δικαιοσύνης και τον έγκαιρο εντοπισμό και διευθέτηση των αιτιών που 
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μπορεί να πυροδοτήσουν συγκρούσεις. Αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Πατσάλη και Παπουτσάκη (2014), οι οποίοι διαπίστωσαν επίσης ότι οι 

διευθυντές επιλέγουν την πρόληψη κυρίως ως μέτρο για την αποφυγή των 

συγκρούσεων. Οι Iordanides κ.ά. (2014) όμως στη δική τους έρευνα διαπίστωσαν ότι 

οι διευθυντές επιλέγουν λιγότερο την πρόληψη ως μέτρο για τη διαχείριση των 

συγκρούσεων. 

Ως παράγοντες που επηρεάζουν τα άτομα στην  επιλογή της τεχνικής διαχείρισης 

εντοπίστηκαν η διαλλακτικότητα τους και o βαθμός του  ενδιαφέροντος τους για την 

ικανοποίηση των προσωπικών τους συμφερόντων. Όταν τα άτομα χαρακτηρίζονται 

από αδιαλλαξία και ενδιαφέρον για τα προσωπικά τους συμφέροντα μόνο, επιλέγουν 

συνήθως ανταγωνιστικές μεθόδους διαχείρισης. Αντίθετα τα πιο διαλλακτικά άτομα 

επιλέγουν συνεργατικές μεθόδους διαχείρισης. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί με την 

άποψη του Tjosvold (2006), ο οποίος αναφέρει ότι η θεώρηση της σύγκρουσης ως 

σύγκρουση συμφερόντων οδηγεί σε επιλογή ανταγωνιστικών μεθόδων διαχείρισής της, 

ενώ η θεώρησή της  ως διαδικασία εύρεσης εποικοδομητικών λύσεων για όλους οδηγεί 

σε επιλογή συνεργατικών μεθόδων διαχείρισής της.  

Οι διευθυντές θεωρούν ότι διαδραματίζουν πολύ σημαντικό  ρόλο τόσο στην 

πρόληψη όσο και  στη διαχείριση των σχολικών συγκρούσεων. Πιστεύουν ότι οφείλουν 

να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, να συγκαλούν συχνά συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων, να αντιμετωπίζουν άμεσα τις συγκρούσεις και να δημιουργούν τέτοιες 

προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν να εξωτερικεύονται τα παράπονα από τα μέλη της 

σχολικής μονάδας. Σύμφωνα με τον Γιαννίκα (2014) μέσω των τακτικών συναντήσεων 

τα μέλη επικοινωνούν καλύτερα και λύνουν έγκαιρα τις διαφωνίες που προκύπτουν. 

Η δημοκρατικότητα, η αμεροληψία, η ψυχραιμία, η ίση μεταχείριση όλων, η καλή 

επικοινωνία,  η καλή γνώση του ανθρώπινου δυναμικού και των σχέσεων που έχουν 

αναπτυχθεί, η ενσυναίσθηση, η δίκαιη κατανομή αρμοδιοτήτων, η γνώση της 

νομοθεσίας αναδύθηκαν ως χαρακτηριστικά που μπορεί να καταστήσουν έναν 

διευθυντή αποτελεσματικό στη διαχείριση των συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον 

Μπουραντά (2002) η έλλειψη επικοινωνίας οδηγεί σε παρανοήσεις και κατά συνέπεια 

σε συγκρούσεις, ενώ η  Saiti (2015) τονίζει τη σημαντικότητα του να διαθέτει ο 

διευθυντής συναισθηματική νοημοσύνη. Επίσης  ο Σαΐτης (2014) αναφέρει ότι ο 

διευθυντής πρέπει να διαχειρίζεται με δίκαιο τρόπο τα διάφορα θέματα που 

προκύπτουν. 
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Οι διευθυντές έχουν την άποψη ότι τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας 

περιμένουν από αυτούς δικαιοσύνη και να βρίσκουν τη λύση στα συγκρουσιακά 

ζητήματα που προκύπτουν. Αναμένουν οι λύσεις να αναδύονται κυρίως μέσα από 

δημοκρατικές διαδικασίες αλλά, αν αυτό δεν είναι εφικτό, αναμένουν από αυτούς να 

επιλέξουν ακόμη και τη λύση της επιβολής, για να λυθεί το ζήτημα που έχει προκύψει.  

Θεωρούν ότι η διαχείριση των συγκρούσεων απαιτεί πολύ από το χρόνο τους.  Με 

τη διαπίστωση αυτή συμφωνεί και Saiti (2015). Επίσης υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει 

μία ιδανική τεχνική για όλες τις περιπτώσεις. Αντίθετα θεωρούν ότι πρέπει να 

επιλέγεται κάθε φορά η πιο κατάλληλη για την κάθε περίπτωση. Την ίδια άποψη 

εκφράζουν και οι Hocker και Wilmot (1995) και ο Σαΐτης (2014).  

Η προσωπικότητα τους και η εμπειρία τους αναδείχθηκαν ως παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιλογή της τεχνικής διαχείρισης μιας σύγκρουσης από τους 

διευθυντές. Και ο Karip (2000) αναφέρει ότι ο κάθε διευθυντής έχει τον δικό τρόπο 

διαχείρισης των συγκρούσεων που εξαρτάται από τις προσωπικές του εμπειρίες και  

αξίες αλλά και την εκπαίδευσή του. Επίσης το είδος, οι αιτίες  και η ένταση της 

σύγκρουσης καθώς και τα έτη γνωριμίας με τους εμπλεκομένους στη σύγκρουση 

επηρεάζουν την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής. 

Ενώ θεωρούν πολύ σημαντικό το ρόλο τους στη διαχείριση των συγκρούσεων, 

ωστόσο δεν αισθάνονται ιδιαίτερα επαρκείς αναφορικά με τη διαχείριση των 

συγκρούσεων. Διαφάνηκε ότι από τους διευθυντές λείπει η θεωρητική κατάρτιση πάνω 

στο θέμα των συγκρούσεων και στηρίζονται κυρίως στην εμπειρία τους. Η 

πολυπλοκότητα και η ποικιλομορφία των σχολικών συγκρούσεων καθιστά για τους 

διευθυντές  ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείρισή τους  

Η βοήθεια που αναφέρουν ότι θα τους ήταν χρήσιμη είναι η επιμόρφωση, ώστε να 

αποκτήσουν θεωρητική κατάρτιση, η συμβουλευτική από κάποιον ανώτερο ή από 

κάποιον άλλο διευθυντή. Επίσης θα ήθελαν τη βοήθεια ειδικών, όπως ψυχολόγων και 

κοινωνικών λειτουργών .  Σύμφωνα με τη Johnson (2003) η αξιοποίηση στρατηγικών 

που χρησιμοποιούν οι ειδικοί αλλά και η μελέτη της συμπεριφοράς των πετυχημένων 

διευθυντών μπορεί να βοηθήσουν τους διευθυντές στο να γίνουν πιο αποτελεσματικοί 

στη διαχείριση των συγκρούσεων.  

Τέλος, οι διευθυντές προτείνουν τις συνεχείς επιμορφώσεις και τη δημιουργία 

σχολείου στελεχών, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις συγκρούσεις. Η  
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Ξηροτύρη- Κουφίδου (1997) επίσης τονίζει την ανάγκη εκπαίδευσης των διευθυντών, 

προκειμένου να καταρτιστούν θεωρητικά στο φαινόμενο των συγκρούσεων. Επιπλέον 

οι διευθυντές προτείνουν την εφαρμογή του εργασιακού ωραρίου, την αποσαφήνιση 

των ρόλων των μελών της σχολικής κοινότητας, την ενημέρωση των εκπαιδευτικών 

και των γονέων για την ισχύουσα νομοθεσία και την καλή γνώση των θεωριών ηγεσίας, 

ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα το φαινόμενο των σχολικών συγκρούσεων. Η μη 

αποσαφήνιση των ρόλων αναφέρεται και από τον Σαΐτη (2014) ως οργανωτική 

αδυναμία που ευνοεί την ανάπτυξη των συγκρούσεων. 

Στην παρούσα έρευνα διαφάνηκε ότι οι διευθυντές θεωρούν πολύ σημαντικό το 

ρόλο τους στη διαχείριση των συγκρούσεων και αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα και 

την ποικιλομορφία των σχολικών συγκρούσεων, καθώς αυτές οφείλονται σε ποικίλες 

αιτίες και αφορούν σε διαφορετικές ομάδες και πρόσωπα της σχολικής κοινότητας. 

Αντιλαμβάνονται τις συγκρούσεις κυρίως ως αρνητικό φαινόμενο που επιφέρει 

αρνητικές επιπτώσεις στη σχολική μονάδα. Αναφέρουν ότι κάθε συγκρουσιακή 

κατάσταση είναι διαφορετική και χρειάζεται διαφορετική τεχνική διαχείρισης. Για το 

λόγο αυτό πιστεύουν ότι είναι αναγκαία η γνώση αυτών των τεχνικών διαχείρισης. 

Θεωρούν ωστόσο ότι τους λείπει η απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση πάνω στο 

φαινόμενο των σχολικών συγκρούσεων και εκφράζουν την ανάγκη για επιμόρφωση, 

ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικοί στο ρόλο τους. 

6.2 Περιορισμοί της έρευνας  

Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει τις απόψεις των διευθυντών των 

δημοτικών σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για τις συγκρούσεις που 

λαμβάνουν χώρα στις σχολικές μονάδες. Δόθηκε έτσι η δυνατότητα στους διευθυντές, 

οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην λειτουργία του σχολείου, να 

καταθέσουν τις προσωπικές τους απόψεις και αντιλήψεις φωτίζοντας το θέμα από τη 

δική τους οπτική γωνία. 

Ως συμμετέχοντες στην έρευνα επιλέχθηκαν διευθυντές μόνο από την περιοχή της 

Περιφερειακής Ενότητας  Πέλλας λόγω του ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί τον 

τόπο διαμονής και εργασίας της ερευνήτριας. Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων είναι 

χρονοβόρα, οπότε δεν ήταν δυνατό να συμμετέχουν στην έρευνα διευθυντές σχολείων 

άλλων γεωγραφικών περιοχών, καθώς απαιτούνταν αφενός  πολύς χρόνος για τη 

μετακίνηση σε αυτές και αφετέρου ήταν δύσκολο να βρεθούν διευθυντές που θα 
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ήθελαν να συμμετέχουν στην έρευνα.  Η επιλογή όμως των συμμετεχόντων μόνο από 

μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή αποτελεί ένα σημαντικό περιορισμό της 

παρούσας έρευνας, αφού δεν μπορεί να προσφέρει στοιχεία για άλλες περιοχές της 

Ελλάδας.  

Έναν άλλο περιορισμό αποτελεί το γεγονός ότι ερευνήθηκαν οι απόψεις γύρω από 

τις σχολικές συγκρούσεις μόνο των διευθυντών των σχολείων. Δε διερευνήθηκαν οι 

απόψεις των υπόλοιπων μελών της σχολικής κοινότητας, όπως των εκπαιδευτικών, των 

μαθητών ή των γονέων, ώστε να υπάρχει μια πληρέστερη εικόνα για το πώς 

αντιλαμβάνονται όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας τις συγκρούσεις. 

Επίσης, ο χρόνος που διεξήχθησαν  οι συνεντεύξεις αποτελεί έναν άλλο 

περιορισμό. Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν κατά τη χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 

2017 -  Οκτώβριος 2017, χρονικό διάστημα που συμπίπτει με την έναρξη της σχολικής 

χρονιάς. Η αρχή της σχολικής χρονιάς μπορεί να χαρακτηρίζεται είτε από αυξημένες 

εκδηλώσεις συγκρούσεων, καθώς είναι η περίοδος που διευθετούνται κάποια 

οργανωσιακά θέματα, που αποτελούν αιτίες συγκρούσεων, όπως για παράδειγμα 

κατανομή τάξεων ή κατανομή αρμοδιοτήτων, είτε από μειωμένες εκδηλώσεις 

συγκρούσεων, για παράδειγμα μεταξύ των συναδέλφων ή μεταξύ δασκάλων και 

γονέων, καθώς ο χρόνος αλληλεπίδρασής τους είναι μικρός και  κάποιες από αυτές 

μπορεί να βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της λανθάνουσας σύγκρουσης.  

Λόγω των παραπάνω περιορισμών τα πορίσματα επομένως της παρούσας έρευνας 

δεν μπορούν να γενικευτούν. Προσθέτουν ωστόσο κάποια επιπλέον δεδομένα που 

μπορούν να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω μελέτη του φαινομένου των 

συγκρούσεων. 

6.3 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες  

Λόγω του περιορισμού του δείγματος της παρούσας μελέτης θα μπορούσε να 

διερευνηθεί μέσω της ποιοτικής έρευνας  το φαινόμενο των σχολικών συγκρούσεων 

και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, ώστε να προκύψει μια πληρέστερη 

εικόνα για τις αντιλήψεις των διευθυντών γύρω από το ζήτημα των συγκρούσεων. 

Επίσης, θα μπορούσαν να διερευνηθούν μέσω της ποιοτικής έρευνας οι απόψεις 

και οι αντιλήψεις και των υπόλοιπων μελών της σχολικής κοινότητας, των δασκάλων, 

των μαθητών και των γονέων, για το φαινόμενο των συγκρούσεων. 
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Επιπλέον μια παρόμοια έρευνα θα μπορούσε να διεξαχθεί σε διαφορετική χρονική 

περίοδο του σχολικού έτους, ώστε να προσδιοριστεί κατά πόσο οι σχολικές 

συγκρούσεις  συσχετίζονται με αυτή. 

Όπως διαφάνηκε στην παρούσα εργασία  η διαχείριση των συγκρούσεων είναι ένα 

πολύπλοκο και καθημερινό φαινόμενο της σχολικής ζωής, που απασχολεί τους 

διευθυντές των σχολείων και απαιτεί πολύτιμο χρόνο και ιδιαίτερους χειρισμούς και 

ικανότητες εκ μέρους τους. Η δυσκολία χειρισμού των συγκρούσεων αναπόφευκτα 

επηρεάζει συναισθηματικά τους διευθυντές των σχολείων. Αντικείμενο  μελλοντικής 

έρευνας θα μπορούσε να αποτελεί η μελέτη των συναισθηματικών επιπτώσεων της 

διαχείρισης των συγκρούσεων στους διευθυντές των σχολείων και οι επιπτώσεις και οι 

επιδράσεις τους στην άσκηση του έργου τους. 
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 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Οι συγκρούσεις αποτελούν ένα αναπόφευκτο και καθημερινό φαινόμενο της 

σχολικής ζωής. Οφείλεται σε μια ποικιλία αιτιών και επιφέρει ποικίλες επιπτώσεις σε 

όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Το φαινόμενο των συγκρούσεων επομένως δεν 

πρέπει να αντιμετωπίζεται επιφανειακά. Η αναζήτηση των πραγματικών αιτιών που 

πυροδοτούν τις διάφορες συγκρούσεις πρέπει να είναι κυρίαρχο μέλημα όλων, όσοι 

εμπλέκονται σε αυτές. Μέσα από την ανεύρεση των πραγματικών αιτιών μπορούμε να 

οδηγηθούμε στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, ώστε από την κάθε σύγκρουση 

να προκύπτουν εποικοδομητικά αποτελέσματα και να ελαχιστοποιούνται οι 

δυσλειτουργίες που προκύπτουν. Η αναζήτηση των αιτιών μπορεί να ανασύρει στην 

επιφάνεια προβληματισμούς που βρίσκονταν σε λανθάνουσα μορφή. Ο εντοπισμός 

τους επομένως μπορεί να επιφέρει και τη λύση. Όλα τα μέλη πρέπει να 

αντιλαμβάνονται ότι οι συγκρούσεις είναι μια πραγματικότητα, αλλά εξαρτάται από 

τους ίδιους κατά πόσο αυτές θα είναι καταστροφικές και θα επηρεάσουν αρνητικά το 

κλίμα του σχολείου και κατ’ επέκταση την επίτευξη των στόχων του. Η καλή γνώση 

των διαφορετικών τεχνικών διαχείρισης των συγκρούσεων μπορεί να οδηγήσει σε 

δημιουργική επίλυση, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν την αίσθηση ότι έχουν 

ικανοποιηθεί. Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι πολύπλοκη. Επομένως δεν μπορεί να υπάρξει 

ένα και μοναδικό μοντέλο διαχείρισης των συγκρούσεων. Ο συνυπολογισμός κάθε 

φορά του είδους της σύγκρουσης, των αιτιών της, της χρονικής στιγμής που αυτή 

εκδηλώνεται, της ιδιαιτερότητας της προσωπικότητας και των αναγκών των 

εμπλεκομένων, των στόχων του σχολείου,  των εναλλακτικών λύσεων είναι αυτός που 

θα καταδείξει τελικά το καταλληλότερο μοντέλο διαχείρισης για τη δεδομένη  και μόνο 

για αυτή σύγκρουση. 

Οι διευθυντές των σχολείων ως κύριοι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία του 

σχολείου έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη διαχείριση των συγκρούσεων. Πρέπει να 

διακρίνονται από ετοιμότητα και ικανότητα, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν 

τις αιτίες των συγκρούσεων και να επιλέγουν κάθε φορά την κατάλληλη τεχνική 

διαχείρισής της, ώστε να συμβάλλει στη συνεκτικότητα της ομάδας και όχι στη 

διάσπασή της. Επίσης πρέπει να καλλιεργήσουν ένα κλίμα στη σχολική τους μονάδα 

που θα ωθεί τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς στην υιοθέτηση μιας 

θετικής και ώριμης στάσης απέναντι στις συγκρούσεις, μιας στάσης που θα πρεσβεύει 
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ότι ναι μεν οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες, είναι όμως δυνατό  μέσα από τη σωστή 

διαχείριση και αξιοποίησή τους να εντοπιστούν και να επιλυθούν  με τον 

καταλληλότερο τρόπο, ώστε να μειωθούν οι αρνητικές τους συνέπειες και να 

ενισχυθούν οι θετικές.  

Η συνύπαρξη των ανθρώπων επιφέρει συγκρούσεις. Η στάση όμως των ανθρώπων 

απέναντι σε αυτές καθορίζει  την εξέλιξή τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Πρωτόκολλο συνέντευξης  

Ερευνητικά ερωτήματα  Θεματικοί άξονες Ερωτήσεις συνέντευξης 

 
 Ερωτήσεις στην αρχή της συνέντευξης: 

Φύλο 

Ποια είναι η ηλικιακή σας ομάδα; 

      20-30, 30-40, 40-50, 50+ 

Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

Πόσα χρόνια εργάζεστε ως διευθυντής σε       

      σχολείο;   

Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο που   

       είστε σήμερα; 

Ποιες είναι οι σπουδές σας; 

A. Πώς οι διευθυντές 

νοηματοδοτούν τις 

συγκρούσεις που 

εμφανίζονται στη 

σχολική τους μονάδα 

καθώς και τη 

διαχείρισή τους; 

 Νοηματοδότηση του φαινομένου 

της σύγκρουσης που εμφανίζεται 

στη σχολική μονάδα και της 

διαχείρισης των συγκρούσεων.  

 

 

 

1.1 Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια  της               

«σύγκρουσης» στη σχολική σας μονάδα; 

1.2 Τι συναισθήματα σας δημιουργεί; 

1.3 Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι 

επηρεάζουν την εκδήλωση ή μη των 

συγκρούσεων; 

1.4 Τι σημαίνει για σας η έννοια διαχείριση 

των  συγκρούσεων; 

Β. Ποιες μορφές   

   συγκρούσεων   

   εμφανίζονται στη   

   σχολική μονάδα;  

Προσδιορισμός των μορφών  

συγκρούσεων που εκδηλώνονται 

στη σχολική μονάδα. 

 

2.1   Έχετε παρατηρήσει την ύπαρξη  

        συγκρούσεων  στη σχολική σας μονάδα; 

2.2   Ποια είναι η συχνότητα εμφάνισής τους; 

2.3   Ανάμεσα σε ποια άτομα ή σε ποιες ομάδες      

        παρατηρούνται  συνήθως οι συγκρούσεις; 

2.4   Τις συγκρούσεις που αναφέρατε πώς θα τις  
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       κατατάσσατε ανάλογα με τη συχνότητα     

       εμφάνισής τους; 

2.5  Ποια από αυτές θεωρείται πιο σημαντική;  

     Γ. Ποιες είναι οι αιτίες   

         των σχολικών   

         συγκρούσεων; 

Προσδιορισμός  των αιτιών που 

οδηγούν σε σχολικές συγκρούσεις. 

3.1 Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι αιτίες που  

      προκαλούν  κάθε μία από τις μορφές   

      σύγκρουσης που αναφέρατε; 

3.2 Ποια από αυτές θεωρείτε ότι είναι η  

       συχνότερη αιτία για την κάθε  

       μορφή σύγκρουσης που αναφέρατε; 

3.3 Ποιες από αυτές τις αιτίες πιστεύετε ότι  

       προκαλούν τις ισχυρότερες συγκρούσεις; 

    Δ. Ποιες είναι οι  

        επιπτώσεις  

        των σχολικών  

        συγκρούσεων; 

Εντοπισμός των επιπτώσεων των 

σχολικών συγκρούσεων. 

4.1 Θεωρείτε ότι οι συγκρούσεις έχουν  

       επιπτώσεις στη λειτουργία του σχολείου;  

       Πώς πιστεύετε ότι την επηρεάζουν; 

4.2  Ποιες επιπτώσεις θεωρείτε ότι  επιφέρουν  

        στους εκπαιδευτικούς; 

4.3  Ποιες επιπτώσεις θεωρείτε ότι επιφέρουν  

       στους μαθητές; 

4.4  Ποιες επιπτώσεις θεωρείτε ότι επιφέρουν  

       στους γονείς; 

4.5 Ποιες επιπτώσεις θεωρείτε ότι επιφέρουν σε         

      σας; 

Ε. Ποιες τεχνικές  

     χρησιμοποιούνται για  

     τη διαχείριση των  

     συγκρούσεων; 

 

Εντοπισμός των στρατηγικών 

διαχείρισης των σχολικών 

συγκρούσεων. 

5.1 Με ποιους τρόπους επιλύονται οι      

       συγκρούσεις; 

5.2 Ποιος από αυτούς τους τρόπους είναι ο πιο  

      συνηθισμένος; 

5.3 Από τι εξαρτάται η επιλογή του τρόπου  

       επίλυσης κάθε φορά; 

5.4 Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα  

       και τα μειονεκτήματα της κάθε τεχνικής  
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       που  αναφέρατε; 

ΣΤ. Ποιος είναι ο ρόλος  

    του διευθυντή στη  

    διαχείριση των  

    συγκρούσεων; 

Καθορισμός του ρόλου του 

διευθυντή στη διαχείριση των 

σχολικών συγκρούσεων. 

6.1 Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο δικός σας ρόλος  

      στη διαχείριση των συγκρούσεων; 

6.2 Τι πιστεύετε ότι αναμένουν από εσάς τα  

       υπόλοιπα μέλη της σχολικής μονάδας  

       αναφορικά με τη διαχείριση των    

       συγκρούσεων; 

6.3 Ποια  τεχνική ή τεχνικές  επιλέγετε εσείς για          

      τη διαχείριση των συγκρούσεων; 

6.4  Ποια από αυτές θεωρείτε πιο  

       αποτελεσματική;  

6.5 Πότε χαρακτηρίζετε αποτελεσματική μια      

       τεχνική; 

6.6 Ποιους παράγοντες λαμβάνετε υπόψιν,  

      ώστε να επιλέξετε την τεχνική που θα  

      αξιοποιήσετε  κάθε φορά; 

6.7 Θεωρείτε ότι η διαχείριση των συγκρούσεων  

      απαιτεί πολύτιμο χρόνο από εσάς; 

6.8 Θεωρείτε ότι είστε κατάλληλα  

       προετοιμασμένος όσον αφορά στη  

       διαχείριση  των συγκρούσεων; 

6.9  Θεωρείτε ότι χρειάζεστε κάποια βοήθεια  

       όσον αφορά στη διαχείριση των  

       συγκρούσεων; Αν ναι, τι είδους  

       συγκεκριμένα; 

6.10 Ποια κατά τη γνώμη σας χαρακτηριστικά  

        πρέπει να διαθέτει ο διευθυντής, ώστε να  

        είναι σε θέση να διαχειρίζεται  

        αποτελεσματικά τις συγκρούσεις; 

6.11 Τι θα θέλατε να προτείνετε γενικότερα για  

        τις συγκρούσεις και ειδικότερα για τη  
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        διαχείρισή  τους;   
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Παραχωρητήριο  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ  

               ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

 

Δια του παρόντος παραχωρώ στ………………………………………………..,  

φοιτητ… του μεταπτυχιακού προγράμματος «Οργάνωση και Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης- Εκπαιδευτική Ηγεσία», του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την ηχογραφημένη 

συνέντευξή μου  που ……. παραχώρησα για την εκπόνηση εργασίας τ…  στα πλαίσια 

των σπουδών τ…  . ….. άνωθεν αναφερθ…… μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό για 

ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις 

( συμπεριλαμβανομένου και σε CD και στο διαδίκτυο), σε διαλέξεις, σε ραδιοφωνικές 

και τηλεοπτικές εκπομπές. 

Περιορισμοί 

Επιθυμώ να διασφαλιστεί η ανωνυμία μου 

 Ημερομηνία :  

Ο/Η  πληροφορητής/τρια                          

_____________________ 

  

                                                                                   Η  Ερευνήτρια 

 

          ________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Συνέντευξη Δ1  

Διάρκεια 35:58 

Ε: Θα θέλατε να μου πείτε ποια είναι η ηλικιακή σας ομάδα; 20 ως 30, 30-40,40-50, 

50+; 

Σ1 : 50+  

Ε: Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; 

Σ1:  27  

Ε: Πόσα χρόνια  εργάζεστε ως διευθύντρια σε σχολείο; 

Σ1:  8 χρόνια 

Ε:Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο που είστε σήμερα; 

Σ1: έξι χρόνια. 

Ε: Και ποιες είναι οι σπουδές σας; 

Σ1: Έχω τελειώσει την Παιδαγωγική Ακαδημία με  εξομοίωση. Έχω πτυχίο από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοίκηση επιχειρήσεων και είμαι στο τέλος του 

μεταπτυχιακού μου εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Ε: Με αυξημένα προσόντα. Εεεε.. Το θέμα της εργασίας μας είναι οι συγκρούσεις. θα 

θέλατε να μου πείτε πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την έννοια της σύγκρουσης στη σχολική 

μονάδα; 

Σ1: Εεεεεε  συγκρούσεις υπάρχουν σε κάθε σχολική μονάδα πιστεύω και αυτό είναι 

λόγω…. του ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Είναι λογικό να υπάρχουν 

συγκρούσεις. 

Ε:  Το εντοπίζετε δηλαδή ως αποτέλεσμα διαφωνίας; 

Σ1: Διαφορετικών απόψεων μπορώ… 

Ε: Μάλιστα. 

Σ1: μπορώ να πω. Αυτό. 

Ε: Τι συναισθήματα σας δημιουργεί εσάς η σύγκρουση; 
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Σ1: Οπωσδήποτε.. εξαρτάται βέβαια από τη σύγκρουση.. έτσι... και εξαρτάται από το 

θέμα της σύγκρουσης. Εεεε... Εντάξει δεν είναι ότι πιο ευχάριστο εεεεεεε…. με 

απασχολεί πάντα. Εεε..το θέμα είναι να βρεθεί κάποια λύση. Έτσι. 

Ε: Μάλιστα. Θεωρείτε δηλαδή ότι το είδος της σύγκρουσης επηρεάζει τα 

συναισθήματα που θα σας προκαλέσει; 

Σ1: Βέβαια. Βέβαια. Επηρεάζει το είδος της σύγκρουσης. Σίγουρα την επηρεάζει. Μία 

σύγκρουση έντονη.. 

Ε:Ναι.. 

Σ1: Και εξαρτάται βέβαια και από το θέμα της σύγκρουσης, επηρεάζει. Επηρεάζει 

διαφορετικά. 

Ε: Θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα σε αυτό; 

Σ1:Εεε...:Όταν είναι μία απλή διαφωνία για... κάποια θέματα του σχολείου.. 

Ε:Ναι.. 

Σ1.. μπορούν να λυθούν. Μπορεί να υπάρχει συζήτηση να ειπωθούν οι διάφορες 

απόψεις και να λυθούν κάποια πράγματα. Το πρόβλημα είναι όταν οι συγκρούσεις είναι 

έντονες σε σχέση με κάποια θέματα που έχουν σχέση εεε και με την προσωπικότητα 

των εκπαιδευτικών και αναφέρονται... είναι πιο βαθιά είναι…. συναισθηματικά. 

Ε: Μάλιστα. 

Σ1: Αυτό. 

Ε: Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι επηρεάζουν την εκδήλωση ή μη των συγκρούσεων; 

Σ1: Εεεε... παράγοντες είναι πολλοί. Εεε...Σημασία έχει το κλίμα που έχει δημιουργηθεί 

πρώτα από όλα στο σχολείο, εεεε , τι κλίμα υπάρχει. Υπάρχει ανταγωνισμός; Υπάρχει 

συνεργασία; Υπάρχουν πολλές διαφωνίες για κάποια θέματα; Εεεε Υπάρχουν 

πολλοί…. Εντωμεταξύ... η προσωπικότητα των εκπαιδευτικών. Εεε... Υπάρχουν 

πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις συγκρούσεις. 

Ε: Αν θα εκδηλωθούν τελικά ή όχι. 

Σ1:Αν  θα εκδηλωθούν. Πώς θα εκδηλωθούν. Με ποιο τρόπο. 

Ε: Μάλιστα. Για σας η έννοια διαχείριση των συγκρούσεων τι σημαίνει; 
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Σ1: Εεε..Διαχείριση είναι ένα μεγάλο θέμα..Εεε.. είναι δύσκολο. Εε..δημιουργεί άγχος 

σε όλους και στους εκπαιδευτικούς και στο διευθυντή. Εεεε…. ο  διευθυντής σίγουρα.. 

εγώ προσωπικά θέλω να μην υπάρχουν πολλές συγκρούσεις, να υπάρχουν 

διαφορετικές απόψεις να μην υπάρχουν έντονες συγκρούσεις. Η  ερώτηση ποια ήτανε;  

Ε:Τι σημαίνει η έννοια διαχείριση των συγκρούσεων; 

Σ1: Η διαχείριση είναι δύσκολη, εεε..όπως είπα προηγουμένως, εεε… εξαρτάται, όπως 

είπα και από την προσωπικότητα του διευθυντή το πώς θα το χειριστεί,εεεε.. το τι βάζει 

ως στόχο, ως σκοπό δηλαδή, εεεε... πολλές φορές ο σκοπός, οι σκοποί που θέτει ο 

σύλλογος διδασκόντων έχει σχέση με τις συγκρούσεις. 

Ε: Ναι. 

Σ1: Άλλο για τη διαχείριση δεν μου έρχεται.  

Ε:Δηλαδή όταν έχετε μία σύγκρουση και λέτε ότι πρέπει να τη διαχειριστώ αυτή τη 

στιγμή τι αναμένετε εσείς από το αποτέλεσμα; 

Σ1:Όπωσδήποτε το αποτέλεσμα θέλω να είναι καλό για όλους. 

Ε:Ναι. 

Σ1: Δεν μπορείς, δεν μπορούν όλοι να συμφωνούν. Αν συμφωνεί όμως το μεγαλύτερο 

ποσοστό των εκπαιδευτικών πιστεύω ότι είναι... ότι η διαχείριση είναι καλή. 

Ε:Δηλαδή η διαχείριση είναι μία προσπάθεια να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι; 

Σ1:Ναι. 

Ε: Στη σχολική σας μονάδα, μιας και όπως μου είπατε έχετε αρκετά χρόνια, έχετε 

παρατηρήσει την ύπαρξη συγκρούσεων; Υπάρχουν συγκρούσεις; 

Σ1:Υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν, υπάρχουν συγκρούσεις, αρκετές φορές, από τις πιο 

μικρές, δηλαδή από την κατανομή των τμημάτων μέχρι μεγαλύτερες  για τα 

προγράμματα, εεε... για πολλά θέματα για το πώς θα γίνουν κάποια, κάποιες 

εκδηλώσεις, εεε... πολλά, πολλές. 

Ε:Μάλιστα. 

Σ1: Και επίσης και για το πώς θα χειριστούμε και το έμψυχο δυναμικό μας, δηλαδή τα 

παιδιά,  τη συμπεριφορά τους..εεε.  παίζει ρόλο.  
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Ε:Πόσο συχνά εκδηλώνονται συγκρούσεις; 

Σ1:Στη δική μου μονάδα; 

Ε: Ναι. 

Σ1:Εεε... θα έλεγα ούτε πολύ συχνά αλλά ούτε και καθόλου. Δηλαδή υπάρχει μία 

μέτρια κατάσταση, ίσως λίγο παραπάνω από κάποια άλλα σχολεία που ξέρω εγώ, γιατί 

υπάρχουν έντονες προσωπικότητες, με διαφορετικές απόψεις και εκεί καλούμαστε να 

αποφασίσουμε, να μιλήσουμε και να συνεργαστούμε, ώστε να αποτραπούν 

συγκρούσεις και να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. 

Ε: Συνήθως ανάμεσα σε ποια άτομα ή σε ποιες ομάδες παρατηρείτε την ύπαρξη των 

συγκρούσεων; 

Σ1: Ομάδες εκπαιδευτικών; 

Ε: Γενικότερα,, γιατί σε ένα σχολείο  δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί, είναι γονείς, 

μαθητές. Συνήθως ανάμεσα σε ποιες ομάδες έχετε εντοπίσει συγκρούσεις; 

Σ1: Υπάρχουν συγκρούσεις και με…  και μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά υπάρχουν 

και συγκρούσεις εκπαιδευτικών με  γονέων για τον τρόπο χειρισμού κάποιων 

προβλημάτων. Για τους άλλους φορείς δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν έντονες 

συγκρούσεις, σχεδόν καθόλου συγκρούσεις που εμπλέκονται. Αλλά οι γονείς, οι οποίοι 

έρχονται στο σχολείο,  εεε ναι εκφράζουν κάποιες διαφωνίες εκφράζουν κάποια 

παράπονα, οπότε αυτά προσπαθεί ο σύλλογος διδασκόντων με τον διευθυντή όσο 

γίνεται να διευθετηθούν, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. 

Ε: Άρα συγκρούσεις  εντοπίζετε ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς. 

Σ1: Ναι. 

Ε: Ωραία. Αυτές τις συγκρούσεις δηλαδή αυτές που αναφέρατε ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και ανάμεσα στους γονείς πως θα τις κατατάσσατε με τη συχνότητα 

εμφάνισής τους; Δηλαδή περισσότερο συχνές είναι οι συγκρούσεις μεταξύ των 

εκπαιδευτικών ή μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων; 

Σ1: Πιστεύω μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι οι περισσότερες συγκρούσεις, εεεε.. γιατί 

μες στο σύλλογο προσπαθούμε να λύσουμε κάποια πράγματα έτσι ώστε  διαφωνούμε, 

λέμε τις απόψεις μας έτσι ώστε προς τα έξω προς τους γονείς να εμφανιζόμαστε ως 
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όλοι μαζί, ότι συμφωνούμε ότι είμαστε ενωμένοι ότι προσπαθούμε να λύσουμε τα 

θέματα του σχολείου των μαθητών όλα αυτά. 

Ε: Άρα θεωρείτε πιο σημαντική… 

Σ1: Πιο σημαντική είναι ... πιο σημαντικές οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

Ε: Μάλιστα.  Να έρθουμε λίγο, μου είπατε βέβαια κάποιες αιτίες πριν , να έρθουμε λίγο 

να τις δούμε πιο αναλυτικά. Συνήθεις αιτίες ανάμεσα στις συγκρούσεις των 

εκπαιδευτικών. Ποιες  θα χαρακτηρίζατε εσείς ως αιτία που προκαλούν σύγκρουση στο 

σχολείο σας; Ο λόγος δηλαδή που διαφωνούν συνήθως οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. 

Σ1: Το μεγάλο θέμα των τάξεων. 

Ε: Η κατανομή των τάξεων; 

Σ1: Η κατανομή των τάξεων. Εκεί υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις, εεεεε… ποιος θα 

πάρει ποια τάξη...και είναι αυτό ένα μεγάλο θέμα. 

Ε: Μάλιστα. 

Σ1: Τώρα υπάρχουν και άλλες συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών όσον αφορά τα 

προγράμματα,  τι προγράμματα θα γίνουν,... αναλόγως βέβαια και τις αντιλήψεις και 

την  προσωπικότητα του κάθε εκπαιδευτικού, τι πιστεύει, πόσο μπορεί να βοηθήσει, αν 

θέλει να συνεργαστεί, κάποιοι μπορεί να μη θέλουν να συνεργαστούν,...... οπότε είναι 

δύσκολο έτσι να υπάρχει έτσι... μία συμφωνία... μία συζήτηση... Συζήτηση υπάρχει. 

Εεεεε...Να βγει ένα ας πούμε αποτέλεσμα καλό ….. για το σχολείο. 

Ε: Μάλιστα.  Από αυτές συνήθως ποια είναι η πιο συχνή αιτία που εκδηλώνεται; 

Σ1: Πιστεύω ότι παίζει ρόλο η προσωπικότητα του των εκπαιδευτικών... το πώς 

αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα και όσον αφορά τη νομοθεσία αλλά και ως 

αναφορά το σύλλογο διδασκόντων.. 

Ε: Τη λειτουργία του εννοείτε; 

Σ1:Τη  λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων….εεεε.. πώς αντιλαμβάνονται τη σχέση 

τους με τους άλλους συναδέλφους….τη σχέση τους με τον διευθυντή….εεεε.. εκεί οι 

αιτίες είναι αυτές. 

Ε: Εντοπίζετε δηλαδή κυρίως σε προσωπικό επίπεδο τις αιτίες; 

Σ1: Σε προσωπικό ναι, σε προσωπικό είναι οι αιτίες… 
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Ε: Και όχι τόσο  για την εργασία δηλαδή αιτίες για την εργασία. 

Σ1:Ναι. 

Ε: Άρα θεωρείτε ότι οι ισχυρότερες συγκρούσεις είναι οι συγκρούσεις που 

προκαλούνται εξαιτίας; 

Σ1: Της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών. 

Ε:Της προσωπικότητας  των εκπαιδευτικών. Θεωρείτε.. 

Σ1: Και του διευθυντή. 

Ε: Θεωρείτε ότι τελικά  επηρεάζουν την γενικότερη λειτουργία του σχολείου η ύπαρξη 

των συγκρούσεων;  

Σ1: Ναι... Την επηρεάζει.. την επηρεάζει... το πώς; 

Ε:Πώς πιστεύετε ότι την  επηρεάζει; 

Σ1: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει και τόσο καλό κλίμα στο σύλλογο... αυτό έχει 

αντίκτυπο και στη λειτουργία του σχολείου και στις….εεε. δραστηριότητες και σε όλα 

όσα αναλαμβάνουν οι συνάδελφοι...δηλαδή όταν οι εκπαιδευτικοί είναι 

δυσαρεστημένοι ...εεεεε ...και δεν υπάρχει μια λύση για κάποιο θέμα...εεεε.. είναι 

λογικό να μη θέλουν να αναλάβουν κάποια πράγματα να κάνουνε..εεεεε.. να δείχνουν 

αδιαφορία...εεεε… να μη συνεργάζονται τόσο όσο θα έπρεπε..ή να συνεργάζονται σε 

ομάδες...και αυτό είναι ένα θέμα…..δηλαδή όταν ο σύλλογος διδασκόντων χωρίζεται 

σε ομάδες και αυτό είναι ένα πρόβλημα.εεε ..σε ένα σύλλογο….εεε...αυτό. 

Ε: Να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Δηλαδή συγκεκριμένα για τους εκπαιδευτικούς 

ποιες θεωρείτε ότι είναι οι επιπτώσεις πάνω στους εκπαιδευτικούς, όταν δηλαδή είναι 

σε ένα σχολείο που υπάρχουν συγκρούσεις; 

Σ1: Εεε...πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί από τη στιγμή που υπάρχουν πολλές 

συγκρούσεις και δε λύνονται αυτές οι συγκρούσεις είναι λογικό να τους δημιουργείται 

ένα άγχος..να μην έρχονται με ... ευδιάθετοι στο σχολείο...να είναι συγκρατημένοι...να 

μη θέλουν να προσφέρουν..να  βοηθήσουν σε κάτι...εεεεε...αυτό. 

Ε: Μάλιστα. Αρνητική διάθεση δηλαδή απέναντι στο σχολείο. 

Σ1: Αρνητική διάθεση. 

Ε: Στους μαθητές; Οι επιπτώσεις στους μαθητές; 
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Σ1:Σίγουρα από τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί συγκρούονται συνεχώς και δε μπορούν 

να...εεε….συνεργαστούν….σίγουρα υπάρχει…...εεε...αυτό έχει αντίκτυπο και στους 

μαθητές. Εεεεεε… εμείς ως εκπαιδευτικοί υποτίθεται ότι επιδιώκουμε τη συνεργασία, 

θέλουμε να συνεργάζονται οι μαθητές μας, θέλουμε να παράγουμε έργο μέσα στην 

τάξη με τη συνεργασία, εεεε...θέλουμε την αποδοχή της διαφορετικότητας..εεε...όλα 

αυτά όμως αν δε συμβαίνουν μέσα στο σύλλογο διδασκόντων….εεε..πώς εμείς ως 

εκπαιδευτικοί θα μπορέσουμε αυτά να τα μεταφέρουμε στους μαθητές...εεε...να 

κάνουμε τους μαθητές μας να συνεργάζονται...να κάνουμε τους μαθητές μας να 

αποδέχονται τις διαφορετικές απόψεις από τους συμμαθητές τους; Οπότε σίγουρα έχει 

αντίκτυπο και στα παιδιά. 

E:Λειτουργείτε δηλαδή ως αρνητικό παράδειγμα. 

Σ1: Ναι. 

Ε:Αντιλαμβάνονται δηλαδή τα παιδιά την ύπαρξη των συγκρούσεων και το 

αντιλαμβάνονται ως αρνητικό παράδειγμα; 

Σ1: Ναι. Αυτό ακριβώς. 

Ε: Στους γονείς; 

Σ1: Στους γονείς σίγουρα, αν υπάρχει…αν δεν υπάρχει καλό κλίμα στο σύλλογο 

διδασκόντων, αυτό θα γίνει αντιληπτό από τους γονείς. Τώρα το θέμα είναι πως εμείς 

θα μπορέσουμε.. ο διευθυντής δηλαδή και …οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν 

να το απαλύνουν αυτό το πράγμα…δηλαδή να το διευθετήσουν.. εμείς τουλάχιστον 

στο δικό μας σύλλογο προσπαθούμε ό,τι προβλήματα έχουμε να μην τα βγάζουμε προς 

τα έξω…. Να μην τα αντιλαμβάνονται οι γονείς….. όταν είναι προβλήματα τα οποία 

μπορούμε να τα λύσουμε μέσα στο σύλλογο. Εντάξει αν υπάρχουν προβλήματα που 

πρέπει να επέμβουν και οι γονείς αυτό είναι άλλο θέμα. Εεεε.. αυτό νομίζω…. δηλαδή  

οι γονείς δεν μπορούν να παρέμβουν ουσιαστικά στις συγκρούσεις των εκπαιδευτικών. 

Δεν… Δεν….. 

Ε: Όταν υπάρχει, γιατί μου είχατε αναφέρει πριν ότι υπάρχουν και συγκρούσεις 

ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς.. 

Σ1: Ναι. 

Ε: Σε αυτή την περίπτωση..  

Σ1: Ναι. Αυτή είναι δύσκολη. 
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Ε:Τι επιπτώσεις πιστεύετε ότι έχει στους γονείς;  

Σ1:Ναι. Είναι δύσκολο…όταν υπάρχουν τέτοιες απόψεις, δηλαδή όταν υπάρχουν  

διαφορετικές απόψεις … Βασικά πιστεύω ότι είναι θέμα και εκπαιδευτικού δηλαδή το 

πώς θα χειριστεί ένα γονέα ή με τον τρόπο που θα τον προσεγγίσει, με τη συμπεριφορά 

του,… δηλαδή αν όλα γίνονται με τρόπο τον οποίο έχει ως…. επιζητείται η συνεργασία 

τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει. Υπάρχουν όμως και οι εκπαιδευτικοί που δεν το 

αντιλαμβάνονται έτσι, εεε…. δηλαδή, όταν είμαστε ανοιχτοί ακούμε τους γονείς, εεε..  

τους,.. ακούμε τα προβλήματά τους μπορεί να είναι σίγουρα, τις περισσότερες φορές 

έχουν οι γονείς,…. από λάθος πληροφορίες,… εεε…από άγνοια, είναι λάθος 

πληροφορημένοι… είναι λάθος…. τα  βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει οι 

εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής φυσικά να μπουν στη θέση των γονέων, εεε… 

ενσυναίσθηση,  εεε… να καταλάβουν τι ζητούν οι γονείς, άσχετα με το πώς θα το 

βγάλουν, πώς θα το πούνε να καταλάβουν τη θέση τους και από κει και πέρα με καλό 

τρόπο να προσπαθήσουν να…., να…  χειριστούν πρώτα από όλα το γονιό, να τον 

ξεαγχώσουν με το πρόβλημα που έχει για να μπορέσουν να προχωρήσουν και αυτοί, 

μαζί, σε συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων των παιδιών τους. 

 Ε:Θεωρείτε δηλαδή ότι η διαχείριση τελικά της σύγκρουσης επηρεάζει το αποτέλεσμα 

της σύγκρουσης; 

Σ1: Επηρεάζει… Επηρεάζει.. Αλλιώς βλέπει ο γονιός έναν εκπαιδευτικό που θα τον… 

θα του χαμογελάσει… θα τον πάρει στο γραφείο… θα του μιλήσει… θα τον ακούσει 

και δεν θα τον αποπάρει από την πρώτη στιγμή. Έτσι;  Εεεε.. μπορεί   να του αλλάξει 

και γνώμη ο εκπαιδευτικός. Έχει αυτή τη δυνατότητα…. Εεεεε.. αρκεί βέβαια να είναι 

ικανός… και να μπορεί…. και να θέλει να το κάνει. 

Ε: Μάλιστα. 

Σ1: Αυτό. 

Ε: Σε σας τι επιπτώσεις έχουν οι συγκρούσεις, ως διευθύντρια σε ένα σχολείο; 

Σ1: Η αλήθεια είναι ότι με αγχώνουν οι συγκρούσεις….. Εεεε…. Όταν είναι κάτι που 

δεν είναι… που …εεεε… έχει θέμα με τη νομοθεσία με όλα αυτά….. εεεεε.. τα 

διαδικαστικά…δεν,  δεν με αγχώνει πολύ, γιατί πιστεύω ότι βρίσκουμε λύση.  Όταν 

όμως οι συγκρούσεις είναι προσωπικές, εεε…  εκεί είναι…  αυτό είναι που με αγχώνει 

πάρα πολύ και προσπαθώ να βρω τρόπους έτσι ώστε είτε να μιλήσω με τους 
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εκπαιδευτικούς κατ΄ ιδίαν είτε να θέσω κάποια θέματα στο σύλλογο διδασκόντων, έτσι 

ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάθε δύσκολη κατάσταση. 

Ε: Μάλιστα. Γενικότερα στο σχολείο σας με ποιους τρόπους συνήθως επιλύονται 

συγκρούσεις; 

Σ1: Εεεε… Πάντα με συζήτηση, με σύλλογο, κάνουμε συνεδρίαση Συλλόγου 

διδασκόντων και προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα. 

Ε: Μέσω της συζήτησης…; 

Σ1:Μέσω της συζήτησης. 

Ε: ..του συλλόγου.  

Σ1: Ναι. 

Ε: Αυτός δηλαδή είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος; 

Σ1: Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος…Εντάξει είπα και με 

κατ’ ιδίαν, όταν υπάρχει έντονο θέμα προσωπικό, με κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον 

εκπαιδευτικό…,  του διευθυντή με τον εκπαιδευτικό…. Έτσι… Ή με  τους γονείς.. 

Έτσι.. είναι κι αυτό. Αλλά, εεεεε…  ο διευθυντής πρέπει να παρεμβαίνει και όταν δει 

ότι κάποιος εκπαιδευτικός δεν μπορεί να χειριστεί εεε… κάποιος γονέα πρέπει 

οπωσδήποτε να παρέμβει και αυτός …. εκείνη τη στιγμή.  Βέβαια το θέμα της 

παρεμβολής του διευθυντή μπορεί να είναι και διαφορετικό, εεε…  δηλαδή …εεε.. 

μπορεί…. αν  αντιληφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα στο σύλλογο, όσον αφορά τη 

συμπεριφορά…..,  τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τα παιδιά, οι οποίες έρχονται σε 

αντίθεση με αυτό των γονέων, θα πρέπει οπωσδήποτε κάτι να κάνει ώστε να…. εεε… 

να ενεργοποιήσει τους εκπαιδευτικούς με κάποια σεμινάρια..,  με κάποια ενδοσχολική 

επιμόρφωση…,  έτσι ώστε να κατανοήσουν,  γιατί όσο ζούμε μαθαίνουμε… να…  και 

να υιοθετήσουν τρόπους,…. που αυτοί θα τους κάνουν να μπορούν να χειρίζονται  τα 

ευκολότερα τα πράγματα με τους γονείς. Αλλά αυτό … και κατ’ επέκταση και μεταξύ 

τους με τους εκπαιδευτικούς. 

Ε:  Ποια θεωρείτε δηλαδή ότι  είναι τα πλεονεκτήματα, γιατί μου είπατε ότι συνήθως 

με τη συγκέντρωση, τη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, τι θεωρείτε ότι είναι 

πλεονέκτημα, ποιο πλεονέκτημα αποφέρει αυτή η τεχνική για τη διαχείριση των 

συγκρούσεων; 
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Σ1:  Στο  σύλλογο διδασκόντων ο καθένας λέει την άποψή του.  Εντάξει μπορεί να μη 

βγει κάποια απόφαση για το πώς θα χειριστούμε κάποια θέματα αλλά είναι και το θέμα 

της πλειοψηφίας. Δηλαδή αν οι πιο  πολλοί συμφωνήσουν σε κάτι ότι έτσι πρέπει να 

το χειριστούν πιστεύω ότι βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα,  άσχετα αν υπάρχουν κάποιες 

αντίθετες απόψεις. 

Ε: Και το μειονέκτημα επομένως τι; 

Σ1:  Μειονέκτημα; Για τις αντίθετες απόψεις; Εντάξει. Κάποιοι εκπαιδευτικοί μπορεί 

να μη πειστούν…έτσι;… και να μην εφαρμόσουν κάποια πράγματα που πήρε απόφαση 

ο σύλλογος. Τώρα από εκεί και πέρα ο διευθυντής πρέπει λόγω της θέσης του να το 

υπενθυμίσει αυτό, εεε.. να παρεμβαίνει, όχι .. να μην παρεμβαίνει από άποψη θέσης, 

…. να παρεμβαίνει εεε… διαχειριστικά, δηλαδή …. με  άλλο τρόπο…. 

Ε: Να μην κάνει χρήση της θέσης του δηλαδή… 

Σ1: Ναι. 

Ε: ..ο διευθυντής; 

Σ1: Ναι. Ναι. Ότι έτσι είναι και έτσι πρέπει να γίνει. Δηλαδή  πρέπει να υπάρχει 

ευελιξία, εεε.. διαλλακτικότητα… 

Ε: Και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είπατε; Τα πλεονεκτήματα ποια πιστεύετε ότι 

είναι; 

Σ1: Πιστεύω ότι ένας εκπαιδευτικός αλλιώς θα μιλήσει στο σύλλογο και αλλιώς θα 

μιλήσει στον διευθυντή του ή σε κάποιο άλλο συνάδελφο, όταν του απευθύνει το λόγο 

προσωπικά face to face … είναι πλεονέκτημα αυτό για μένα, …δηλαδή πιστεύω ότι 

βγαίνει καλό αποτέλεσμα. 

Ε: Μειονέκτημα σε αυτή τη μέθοδο; Έχετε εντοπίσει κάποιο; 

Σ1: Μειονέκτημα…..Όταν αντιληφθεί ο σύλλογος, εεε… ότι ο διευθυντής μιλάει 

εεε…. κατ΄ ιδίαν  με κάποιους όχι μ όλους… τότε υπάρχει θέμα… υπάρχει θέμα μεταξύ 

των εκπαιδευτικών,  εεε…. ίσως πιστεύουν ότι κάποιοι έχουν την εύνοια του 

διευθυντή… 

Ε:Ναι. 

Σ1: Εεεε… Ότι ο διευθυντής ας πούμε προτιμάει τους συναδέλφους αυτούς, τους 

φέρετε διαφορετικά, εεε… αυτό είναι το μειονέκτημα νομίζω. 
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Ε: Μάλιστα. Κατάλαβα. Άρα το είπατε βέβαια πριν ότι δεν κάνετε χρήση της θέσης 

σας για τη διαχείριση των συγκρούσεων, επομένως ποιος θεωρείτε εσείς ότι είναι ο 

δικός σας ρόλος στη διαχείριση των συγκρούσεων, εσείς ως διευθύντρια πώς 

αντιλαμβάνεστε το δικό σας ρόλο; 

Σ1: Ναι. Η αλήθεια είναι …. Εντάξει αγχώνομαι….όταν….. εεεεε…. 

Ε: Ότι τι πρέπει εσείς να κάνετε για να διαχειριστείτε μια σύγκρουση; 

Σ1: Εεεε….πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτώ και να επιδιώξω το καλύτερο αποτέλεσμα, 

που θα μπορεί να γίνει…εεεεε..και ο τρόπος που θα μιλήσω και ο τρόπος που θα 

φερθώ….εεεεε … παίζει σημαντικό ρόλο…εεε…. πιστεύω ότι επηρεάζει και τους 

εκπαιδευτικούς εεεε….  δηλαδή δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου…. το αποφασίζω και 

διατάζω να γίνει έτσι. Θέλω συζήτηση, πιο συχνές συνεδριάσεις συλλόγων και το 

επιδιώκω αυτό. 

Ε: Μάλιστα. Εεε.. Τι πιστεύετε ότι τα άλλα μέλη της σχολικής μονάδας περιμένουν 

από εσάς; 

Σ1: Εεε… η αλήθεια είναι ότι εεεε…πολλές φορές αντιλήφθηκα ότι κάποια μέλη του 

συλλόγου εεε…θέλανε να πάρουν μία απόφαση … θέλανε να πάρω μία απόφαση εδώ 

και τώρα….Εεεεε….. κάτι σαν διαταγή ας πούμε. Εγώ το απέφευγα λόγω του 

χαρακτήρα μου να το κάνω αυτό.  Εεεεε… εντάξει αλλά πρέπει κάποιες φαντάζομαι 

κάποιες στιγμές πρέπει να γίνεται και αυτό, όχι συχνά, αλλά σε έκτακτες περιπτώσεις 

όταν δεν βρίσκεται λύση να αναλαμβάνει ο διευθυντής την επίλυση κάποιας διαφωνίας. 

Ε: Σε ένα θέμα δηλαδή που δεν έχει.. 

Σ1:Σε ένα θέμα που δεν μπορεί να λυθεί μέσω του συλλόγου διδασκόντων . 

Ε: Μέσω της συζήτησης; 

Σ1: Και μέσω της συζήτησης, ναι. 

Ε:  Πιστεύετε δηλαδή ότι το περιμένουν αυτό τα άλλα μέλη του συλλόγου από τον 

διευθυντή; 

Σ1: Το περιμένουν. Ναι. 

Ε: Το αναμένουν; 

Σ1: Το αναμένουν. Ναι. 
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Ε: Σε κάποιο θέμα ιδιαίτερα δύσκολο;  

Σ1: Δύσκολο, ναι. 

Ε: Δύσκολο, που δεν έχει επέλθει λύση; 

Σ1: Ναι. 

Ε: Τελικά..... εσείς…. η τεχνική που  χρησιμοποιείτε εσείς συγκεκριμένα για τη 

διαχείριση των συγκρούσεων επομένως; 

Σ1: Εγώ προσπαθώ όλα να λύνονται μέσα από το σύλλογο διδασκόντων. 

Ε:Μάλιστα. 

Σ1: Εεεε.. τώρα εντάξει υπάρχουν προβλήματα. Εεε.. μερικές φορές, όταν δεν 

υπάρχουν, όπως είπα, και όταν δεν υπάρχει άλλη λύση, παίρνω εγώ την ευθύνη. 

Ε: Αλλά θεωρείτε πιο αποτελεσματική όμως; 

Σ1: Πιο αποτελεσματική είναι το να αποφασίσουν όλοι μαζί. Αυτό γιατί, όταν 

αποφασίζουν όλοι, είναι υπεύθυνοι και όλοι.. 

Ε:Ναι. 

Σ1:.. για κάποιο θέμα. 

Ε: Δεσμεύονται δηλαδή. 

Σ1:Δεσμεύονται.  Όταν το αποφασίζει ο διευθυντής… εεε.. δεν έχουνε.. πιστεύω ότι 

δεν αισθάνονται τόσο την ευθύνη. Τους ξεαγχώνει, όταν το αποφασίζει ο διευθυντής. 

Ε:Μάλιστα. Κατάλαβα. Πότε εσείς τελικά θεωρείτε αποτελεσματική μία τεχνική; Ότι 

χρησιμοποιήσαμε αυτή την τεχνική και όντως ήταν αποτελεσματική; 

Σ1: Ναι…  δεν νομίζω να υπάρχει μία τεχνική που να είναι για κάποιο συγκεκριμένο 

θέμα. Δηλαδή  κάθε θέμα θέλει και το χειρισμό του. Και ο χειρισμός αυτός θα είναι 

ίσως είναι από κάθε διευθυντή ή από κάθε σύλλογο διαφορετικός. Αναλόγως, όπως 

είπα και προηγουμένως ,πριν, την προσωπικότητα και του διευθυντή αλλά και των 

εκπαιδευτικών .Δεν… δηλαδή εξαρτάται από το θέμα. Ποιο είναι το θέμα και πώς το 

αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί. Και φυσικά πώς το αντιλαμβάνεται και ο 

διευθυντής και τι σπουδαιότητα δίνει σε αυτό το θέμα. 

Ε: Εσείς τελικά όμως πότε θα είσαστε ικανοποιημένη δηλαδή ότι χρησιμοποιήσαμε 

αυτή την τεχνική, είτε  την επιβολή της απόφασης είτε τη συζήτηση στο Σύλλογο και 
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ότι: « Ναι είμαι ευχαριστημένη, γιατί ήταν αποτελεσματική». Δηλαδή τι αποτέλεσμα 

θα.. είναι αυτό που σας ικανοποιεί; 

Σ1: Με ικανοποιεί όταν η απόφαση είναι συλλογική… κακά τα ψέματα. Εεε.. όταν 

πάρω εγώ την απόφαση και λυθεί κάτι εεε..εντάξει είμαι ευχαριστημένη που λύθηκε 

αλλά πιστεύω ότι υποβόσκει αυτό το πράγμα και ότι πρέπει να λύνονται όλα με 

δημοκρατικές διαδικασίες εεε.. όπως πρέπει,  όπως πρέπει. 

Ε:Άρα θέλετε δηλαδή  σιγουριά να πειστείτε ότι ένα θέμα έχει όντως λυθεί και δεν 

υπάρχει σε λανθάνουσα μορφή; 

Σ1: Ναι. 

Ε: Εσείς τελικά, είπατε πριν ότι κάθε θέμα θέλει διαφορετικό χειρισμό, άρα ποιους 

παράγοντας λαμβάνετε υπόψη κάθε φορά για να αποφασίσετε ποια τεχνική θα 

χρησιμοποιήσετε; 

Σ1: Είπαμε η σπουδαιότητα του θέματος.. 

Ε: Ναι.. 

Σ1: Δηλαδή  πόσο σημαντικό είναι το θέμα,   ποιον, ποιους  αφορά το θέμα. Εεε.. 

παράγοντες άλλοι;…χμ.... την διάθεση των …. εκπαιδευτικών. Θέλουν να το λύσουν 

γιατί ο διευθυντής σίγουρα ξέρει την προσωπικότητα των εκπαιδευτικών, εεε.. ξέρει με 

τι θα είναι ευχαριστημένοι και πρέπει να τη λαμβάνει υπόψη του στις αποφάσεις.. 

έτσι… στους συλλόγους διδασκόντων που γίνονται για… τις… για να λύσουν κάποιο 

θέμα, που έχει δημιουργήσει  πρόβλημα  στο σχολείο. Εεε.. τώρα κάποιο άλλο 

παράγοντα δεν μπορώ να σκεφτώ. 

Ε: Εγώ απλά θέλω λιγάκι να επανέλθω σε αυτό που είπατε πριν ότι για  σας η 

σπουδαιότητα του θέματος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Απλά  για να το 

διευκρινίσουμε. Ένα θέμα που εσείς θεωρείτε πάρα πολύ σημαντικό… ποια τεχνική 

επιλέγετε; 

Σ1: οπωσδήποτε τη συζήτηση . 

Ε: Τη συζήτηση. 

Σ1: Ναι. 

Ε: Το σύλλογο διδασκόντων. 

Σ1: Ναι. 



149 

 

Ε: Θεωρείτε ότι τελικά η διαχείριση των Συγκρούσεων απαιτεί  πολύτιμο χρόνο από 

σας; 

Σ1:Ναι..ναι…πολύτιμο…  και η διαχείριση σε ακολουθεί και στην προσωπική σου 

ζωή. Δηλαδή… 

Ε: Δηλαδή; 

Σ1: ..όταν υπάρχουν συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο μεταφέρεται αυτό και στο … 

εεεε. στην προσωπική σου ζωή. Το σκέφτεσαι,… σε απασχολεί… προσπαθείς να βρεις 

τρόπους… συζητάς με άτομα της εμπιστοσύνης σου… εεε.. βλέπεις πως το σκέφτονται 

κάποια άλλοι. Εεε..πιστεύω ότι αυτό τότε  είναι καλό για τον, για αυτόν που 

διαχειρίζεται τις συγκρούσεις. Δηλαδή να παίρνει   τις απόψεις και ατόμων που τους 

έχει εμπιστοσύνη, που τους….  που τους θαυμάζει για την προσωπικότητά τους… που 

είναι οι φίλοι… Έτσι. 

Ε: Άρα πιστεύετε ότι απαιτεί χρόνο όχι μόνο από τον επαγγελματικό σας χρόνο μέσα 

στο σχολείο αλλά και.. 

Σ1: και εκτός, και εκτός. 

Ε: ..και από  την προσωπική σας ζωή. Θεωρείτε ότι εσείς είστε κατάλληλα 

προετοιμασμένη για τη διαχείριση των συγκρούσεων; 

Σ1: Εεε.. αυτή τη στιγμή…  νομίζω πως ναι.. αλλά όταν ανέλαβα επισήμως διευθύντρια  

Ε:Ναι.. 

Σ1: …σίγουρα δεν ήξερα να χειριστώ πολλά πράγματα. Τώρα νομίζω ότι έχω και την 

εμπειρία και μπορώ να χειριστώ καλύτερα μετά από τόσα χρόνια που είμαι σε αυτή τη 

θέση μπορώ να χειριστώ καλύτερα κάποια πράγματα. 

Ε: Θεωρείτε λοιπόν ότι η εμπειρία ως διευθύντρια σας βοήθησε.. 

Σ1:..ναι. 

Ε: …στην αποτελεσματικότερη διαχείριση; 

Σ1: Η εμπειρία είναι το σημαντικότερο. Βέβαια δεν γεννιέται κάνεις  διευθυντής… 

έτσι; Είπαμε με τον καιρό, με τις καταστάσεις, γνωρίζεις πράγματα, κάνεις λάθη, 

προσπαθείς να τα διορθώσεις… έτσι… 
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Ε:Άρα   πιστεύετε ότι ένας διευθυντής χρειάζεται τελικά βοήθεια για τη διαχείριση των 

συγκρούσεων; 

Σ1: Από ποιον; Γενικά; 

Ε: Γενικότερα, ναι. 

Σ1:Χρειάζεται. Χρειάζεται βοήθεια….  Εκτός το περιβάλλον του φυσικά,  χρειάζεται 

και συμβουλευτική μπορώ να πω.  Δηλαδή να…να… αν δεν μπορεί να διαχειριστεί 

κάποια πράγματα καλά είναι να πάει σε έναν ειδικό, εεε.. να πάρει τη γνώμη του…,  

γιατί … είναι .. τελικά και η  ψυχολογία που παίζει σημαντικό ρόλο δηλαδή το πώς το 

αντιμετωπίζει αυτός και το πώς το βλέπουν και οι άλλοι …  νομίζω ότι ένας ειδικός θα 

μπορέσει να τον… να τον βοηθήσει. 

Ε:Τι ειδικό εννοείται συγκεκριμένα; 

Σ1: Κάποιος… κάποιος  ψυχολόγος, κάποιος που κάνει συμβουλευτική εεεε…για 

διάφορα έτσι.. θέματα του σχολείου… 

Ε: Μάλιστα. Και τελικά για …τη γνώμη σας…  κατά τη γνώμη σας ποια 

χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο διευθυντής για να μπορεί να είναι αποτελεσματικός 

στη διαχείριση των συγκρούσεων; 

Σ1: Ποια χαρακτηριστικά… Να είναι δημοκρατικός. 

Ε: Μάλιστα. 

Σ1:Εεε… να προσπαθεί να αναθέτει…όχι να αναθέτει… δεν το είπα καλά… εεε… να 

βάλει όλους τους εκπαιδευτικούς … στο..να αναλάβουν κάποιες ευθύνες. 

Ε:Να τους εμπλέξει. 

Σ1: Να τους εμπλέξει. Αυτό που λένε ας πούμε μετασχηματιστική ηγεσία γιατί  πολλές 

φορές η αλλαγή φέρνει κάποιο άγχος. Έτσι; 

Ε:Ναι. 

Σ1: Να μπορέσει να μετασχηματίσει τις απόψεις τους με κάποιο τρόπο είτε είναι 

με…όπως είπα και προηγουμένως με ενδοσχολική επιμόρφωση είτε είναι με 

ανταλλαγή απόψεων είτε να φέρει στο σχολείο του κάποιον ειδικό  να μιλήσουνε.. να 

μπορέσουμε να λυθούν θέματα… τα του σχολείου… μέσα στο σύλλογο δηλαδή. 
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Ε:Μάλιστα. Θα  θέλατε να μας προτείνετε κάτι   γενικότερα για τις συγκρούσεις και αν 

θέλετε και ιδιαίτερα για τη διαχείριση των Συγκρούσεων, ολοκληρώνοντας; 

Σ1: Τι..; Να προτείνω..; Να προτείνω ότι για να πάρει κάποιος  μία θέση διευθυντή 

καταρχήν πρέπει να είναι γνώστης της θεωρίας… της ηγεσίας… Να ξέρει δηλαδή 

κάποια πράγματα .. όσα έχουν σχέση με  τους τρόπους ηγεσίας και να μπορέσει να  

προσαρμόσει τη δική του προσωπικότητα, εεε…. έτσι ώστε να… να επιλέξει τι θα 

χρησιμοποιήσει. Βέβαια αυτό δεν είναι απόλυτο γιατί όπως σας είπα παράγοντας είναι 

και ο σύλλογος,… σε τι σύλλογο…  θα πάει. Εεε.. μπορεί να έχει τις καλύτερες απόψεις 

για να γίνει… για  τα οράματα. Το θέμα όμως είναι και η αποδοχή του συλλόγου και 

εεε…όλοι… όλο αυτό  που γίνεται με το Σύλλογο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. 

Ε: Άρα  θεωρείτε ότι ένας διευθυντής θα πρέπει να έχει καλή γνώση της θεωρίας της 

ηγεσίας. 

Σ1:Της θεωρίας , της θεωρίας ναι.. 

Ε:..ως εργαλείο στα χέρια του.. 

Σ1:.. Και μετά   η πράξη θα του δώσει και την εμπειρία. 

Ε: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε. 

Σ1:Να είστε καλά . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  

Ατομικοί πίνακες δεδομένων των διευθυντών  

Δ1 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΥΛΟ : ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: ΠΤΥΧΙΟ 

2Ο  ΠΤΥΧΙΟ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΗΛΙΚΙΑ : 50+ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 27 

ΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΥΠ:8 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 6/ΘΕΣΙΟ 
 

 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

1. Έννοια της σύγκρουσης ΔΙΔΙΑΦΑΠ= διαφωνία λόγω 

διαφορετικών απόψεων 

 

2.  Συναισθήματα που προκαλεί το 

φαινόμενο της σύγκρουσης 

στους διευθυντές 

ΠΡΔΥΣΣΥΝ= πρόκληση δυσάρεστων 

συναισθημάτων 

ΕΠΜΥΠΣΥ= επιθυμία για μη ύπαρξη 

συγκρούσεων 

 

3. Είδη συγκρούσεων 
ΣΥΓΕΡ = συγκρούσεις έργου 

ΣΥΓΣΧ = συγκρούσεις σχέσεων 

4. Εμφάνιση συγκρούσεων στο 

πλαίσιο της σχολικής μονάδας 
ΥΠΣΥΓ=ύπαρξη συγκρούσεων 

5. Συχνότητα εμφάνισης 

συγκρούσεων στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας 

ΜΕΣΥΧΣΥΓ= μέτρια συχνότητα 

6. Αξιολόγηση των συγκρούσεων 
ΕΥΔΙΣΥΕΡ= εύκολα διαχειρίσιμες οι 

συγκρούσεις έργου 

7. Παράγοντες που σχετίζονται με 

τη διαχείριση των συγκρούσεων 

και επηρεάζουν την εμφάνισή 

τους  

ΕΠΣΥΧΕΣΥ= επίδειξη συνεργασίας 

στον χειρισμό της διαφωνίας 

 

8. Παράγοντες που σχετίζονται με 

το σχολικό κλίμα και 

επηρεάζουν την εμφάνιση  

συγκρούσεων 

ΥΠΔΙΑΦΜΕ= ύπαρξη διαφωνιών 

μεταξύ των μελών της σχολικής 

κοινότητας 
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ΥΠΣΥΝΜΕ= ύπαρξη συνεργασίας στα 

μέλη της σχολικής κοινότητας 

ΥΠΑΝΤΜΕ= ύπαρξη ανταγωνισμού στα 

μέλη της σχολικής κοινότητας 

ΥΠΚΑΣΧΚΛ= ύπαρξη καλού σχολικού 

κλίματος 

ΒΕΝΤΕΜΔΙΑ= βαθμός έντασης 

εμφανιζόμενων  διαφωνιών 

ΕΙΔΕΜΔΙ= είδος εμφανιζόμενων 

διαφωνιών 

9. Παράγοντες που σχετίζονται με 

την προσωπικότητα των μελών 

της σχολικής μονάδας και 

επηρεάζουν την εμφάνιση 

συγκρούσεων 

ΙΔΧΑΠΡΟΕΚ= ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας των 

εκπαιδευτικών 

 

10. Αξιολόγηση της διαχείρισης 

των συγκρούσεων 

ΔΥΘΕΜΔΣΥ= δύσκολο θέμα η 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΑΔΙΚΟΛ= αδύνατη η ικανοποίηση όλων 

ΠΡΙΚΜΕΠΟ= προσπάθεια ικανοποίησης 

μεγαλύτερου ποσοστού 

11. Επακόλουθα  αποτελεσματικής 

διαχείρισης συγκρούσεων 
ΚΑΑΠΓΟΛ= καλό αποτέλεσμα για 

όλους 

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

12. Ομάδες εκδήλωσης 

συγκρούσεων 

ΣΥΓΕΚΠ= συγκρούσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΓΟΕΚ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 

13. Συχνότητα εμφάνισης των 

διάφορων μορφών 

συγκρούσεων 

ΜΒΣΣΥΓΕΚ= μεγάλος βαθμός 

συχνότητας συγκρούσεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών 

 

14. Κατάταξη σημαντικότητας 

συγκρούσεων 

ΠΣΗΣΥΓΕΚ= πιο σημαντικές οι 

συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ΛΣΗΣΥΓΟ= λιγότερο σημαντικές οι 

συγκρούσεις γονέων 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

 

15. Αιτίες συγκρούσεων 

εκπαιδευτικών 

ΧΑΠΡΟΕΚΠ= χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας εκπαιδευτικών 
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ΔΙΚΑΤΤΑΞ= διαφωνίες για την 

κατανομή τάξεων 

ΔΙΥΛΟΠΡ= διαφωνίες για την 

υλοποίηση ή μη διάφορων  

προγραμμάτων 

ΑΝΑΘΕΚΔ= διαφωνίες για την ανάθεση 

εκδηλώσεων 

ΔΑΤΡΛΕΣΧ=  διαφορετικές αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για τον τρόπο 

λειτουργίας του σχολείου 

ΕΛΔΙΑΘΣΥ= έλλειψη διάθεσης 

συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 

 

16. Αιτίες συγκρούσεων γονέων - 

εκπαιδευτικών 

ΔΙΑΠΓΟΕΚ= ύπαρξη διαφορετικών 

απόψεων μεταξύ  γονέων και 

εκπαιδευτικών 

ΚΑΕΠΓΟΕΚ= κακή επικοινωνία  μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών 

 ΠΑΓΟΣΥΕΚ= παράπονα γονέων για τη 

συμπεριφορά των εκπαιδευτικών 

απέναντί τους 

 

Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

17. Επιπτώσεις στο σχολείο 
ΕΠΛΕΙΣΧ= επιρροή στη λειτουργία του 

σχολείου 

ΔΗΑΣΣΧΚΛ= δημιουργία άσχημου 

σχολικού κλίματος  

ΕΠΔΡΑΣΧΟ= επιρροή στις 

δραστηριότητες του σχολείου 

ΔΙΑΣΥΔΙΔ= διάσπαση συλλόγου 

διδασκόντων 

18. Επιπτώσεις στους 

εκπαιδευτικούς 
ΠΡΚΑΔΙΑΘ= πρόκληση κακής διάθεσης 

ΑΡΠΡΕΠΕΡ= άρνηση προσφοράς 

επιπλέον έργου εκτός των βασικών τους 

υποχρεώσεων 

ΠΡΨΥΧΑΝΕ= πρόκληση ψυχικής 

αναστάτωσης στους εκπαιδευτικούς 
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19. Επιπτώσεις στους μαθητές  
ΠΕΒΑΣΥΜΑ= περιορισμένος βαθμός 

συνεργασίας μαθητών 

20. Επιπτώσεις στους διευθυντές 
ΒΙΣΥΑΓΧ= βίωση συναισθημάτων 

άγχους 

Ε. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

21. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων εκπαιδευτικών 
ΚΙΔΣΥΔΕΚ = κατ’ ιδίαν συζητήσεις 

διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς 

ΣΥΣΘΕΣΔΙ = συζήτηση των 

συγκρουσιακών θεμάτων των 

εκπαιδευτικών στο σύλλογο 

διδασκόντων 

ΔΣΕΠΑΠΔΙ= διευθέτηση της 

σύγκρουσης μέσω της επιβολής της 

απόφασης του διευθυντή 

ΑΠΠΛΕΙΟΨ = αποδοχή απόφασης 

πλειοψηφίας 

22. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 

ΔΙΑΔΕΚΓΟ= διαμεσολάβηση διευθυντή 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς 

ΣΥΝΣΔΙΓΟ= συνεργασία μεταξύ 

συλλόγου διδασκόντων και γονέων 

ΕΝΔΕΠΓΕΚ= ενδοσχολική επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών και γονέων 

ΕΝΣΓΟΕΚ=ανάπτυξη ενσυναίσθησης 

μεταξύ  εκπαιδευτικών και γονέων 

23. Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα 

της τεχνικής του διαλόγου 
ΕΜΠΟΛΕΛ=εμπλοκή όλων στην εύρεση 

λύσης 

ΑΝΑΟΛΑΠ= ανάδειξη όλων των 

απόψεων 

ΠΑΠΛΥΣ= πιο αποδεκτή η λύση 

24. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 

της τεχνικής της επιβολής 
ΑΠΣΔΙΣ= αποτελεσματική σε 

δισεπίλυτες συγκρούσεις 

ΜΠΡΑΠΛΥ= μη πραγματική αποδοχή 

λύσης 

ΣΤ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 
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25. Προσωπικές αντιλήψεις 

διευθυντών για το ρόλο τους 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΥΠΕΠΣΥΓ= υπεύθυνος επίλυσης 

συγκρούσεων 

ΕΥΙΚΛΓΟΛ= υπεύθυνος εύρεσης 

ικανοποιητικής λύσης για όλους 

ΕΠΣΥΜΣΧΚ=επιδίωξη συζητήσεων 

ανάμεσα στα μέλη της σχολικής 

κοινότητας 

ΣΣΣΥΣΥΔΙ= υπεύθυνος για σύγκληση 

συχνών συνεδριάσεων συλλόγου 

διδασκόντων 

26. Χαρακτηριστικά 

αποτελεσματικού διευθυντή στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΑΤΧΑΔΗΗΓ= άτομο με χαρακτηριστικά 

δημοκρατικού ηγέτη 

 

27. Προσδοκίες των άλλων από τον 

διευθυντή στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΙΚΕΠΙΒΑΠ=ικανότητα επιβολής 

απόφασης 

28. Επιπτώσεις της διαχείρισης των 

συγκρούσεων στους διευθυντές 
ΑΠΣΚΕΔΙΕ=απασχολεί τη σκέψη του 

διευθυντή 

ΧΑΓΕΔΣΕΡ=χαμηλό άγχος εξαιτίας της 

διαχείρισης των συγκρούσεων έργου         

ΨΑΓΕΔΣΣΧ=υψηλό άγχος εξαιτίας της 

διαχείρισης των συγκρούσεων σχέσεων 

ΑΠΠΟΧΡΕΔ=απαίτηση πολύ χρόνο 

ενασχόλησης από τους διευθυντές 

ΕΠΠΡΖΔΙ= επιρροή στην προσωπική 

ζωή των διευθυντών 

29. Αξιολόγηση των τεχνικών 

διαχείρισης  
ΜΗΥΠΚΑΤΕ=μη ύπαρξη καθορισμένης 

τεχνικής 

ΔΠΕΑΠΔΤΕ= διαφορετικές περιπτώσεις 

απαιτούν διαφορετικές τεχνικές 

30. Παράγοντες που επηρεάζουν 

τους διευθυντές στην επιλογή 

τεχνικών διαχείρισης 

ΠΡΟΕΜΠΛ= προσωπικότητα 

εμπλεκομένων 

ΕΝΤΣΥΓΚ= ένταση της σύγκρουσης 

ΕΙΔΣΥΓΚ=είδος της σύγκρουσης 

31. Παράγοντες που επηρεάζουν 

την επάρκεια των διευθυντών 
ΕΜΠΔΙΑΣΥ =Εμπειρία στη διαχείριση 

συγκρούσεων 

32. Είδος βοήθειας που χρειάζονται 

οι διευθυντές  
ΒΟΗΨΥΧ= βοήθεια ψυχολόγου 

ΣΥΜΦΙΛ= συμβουλές από φίλους 
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33. Προτάσεις διευθυντών 
ΓΝΩΘΗΓΕ= γνώση θεωριών ηγεσίας 

 

Δ2 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΥΛΟ : ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: ΠΤΥΧΙΟ , 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΗΛΙΚΙΑ : 50+ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 26 

ΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΥΠ:6 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:ΑΣΤΙΚΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:8/ΘΕΣΙΟ 

 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

1. Έννοια της σύγκρουσης 
ΔΙΑΜΕΜΠΛ = διαμάχη μεταξύ των 

εμπλεκομένων 

ΔΙΜΣΥΝΦΟ= διαφωνία με 

συναισθηματική φόρτιση 

ΔΙΔΙΑΦΑΠ= διαφωνία λόγω 

διαφορετικών απόψεων 

 

2.  Συναισθήματα που προκαλεί το 

φαινόμενο της σύγκρουσης 

στους διευθυντές 

ΛΣΥΓΠΡΗΡ= η λειτουργική σύγκρουση 

προκαλεί ηρεμία 

ΛΣΥΓΠΡΘΣ= η λειτουργική σύγκρουση 

προκαλεί θετικά συναισθήματα 

ΔΣΥΓΠΡΑΓ= η δυσλειτουργική 

σύγκρουση προκαλεί άγχος 

 

3. Είδη συγκρούσεων 
ΛΕΙΤΣΥΓ= λειτουργικές συγκρούσεις 

ΔΥΣΣΥΓ= δυσλειτουργικές συγκρούσεις 

4. Εμφάνιση συγκρούσεων 
ΥΠΣΥΓ=ύπαρξη συγκρούσεων 

5. Παράγοντες που σχετίζονται με 

την προσωπικότητα των μελών 

της σχολικής μονάδας και 

επηρεάζουν την εμφάνιση 

συγκρούσεων 

ΥΠΔΙΠΡΟ= ύπαρξη διαφορετικών 

προσωπικοτήτων 

ΥΠΔΙΠΡΑΞ= ύπαρξη διαφορετικών 

προσωπικών αξιών 
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ΜΞΕΑΝΡΟ= μη ξεκάθαρη αντίληψη του 

ρόλου τους από τα μέλη της σχολικής 

μονάδας 

6. Παράγοντες που σχετίζονται με 

το σχολικό κλίμα και 

επηρεάζουν την εμφάνιση 

συγκρούσεων 

ΑΔΜΕΤΜΕ = άδικη μεταχείριση 

ορισμένων μελών της σχολικής μονάδας 

ΚΟΥΛΣΧ= κουλτούρα σχολείου 

ΕΛΣΥΛΜΕ = έλλειψη συλλογικότητας 

μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας 

7. Σημασία της διαχείρισης των 

συγκρούσεων 
ΤΡΕΠΣΥΓ= ο τρόπος επίλυσης της 

σύγκρουσης 

8. Παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαχείριση των συγκρούσεων 
ΥΠΔΙΧΑ= ύπαρξη διαφορετικών 

χαρακτήρων 

9. Επακόλουθα αποτελεσματικής 

διαχείρισης συγκρούσεων 
ΕΠΠΡΚΑΤ= επιστροφή στην πρότερη 

κατάσταση 

ΥΠΧΑΡΣΥΝ= ύπαρξη χαρούμενων 

συναδέλφων 

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

10. Ομάδες εκδήλωσης 

συγκρούσεων 
ΣΥΓΕΚΠ= συγκρούσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΓΟΕΚ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 

11. Συχνότητα εμφάνισης των 

διάφορων μορφών 

συγκρούσεων 

ΜΒΣΣΓΟΕΚ= μεγάλος βαθμός 

συχνότητας  συγκρούσεων μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών  

12. Κατάταξη σημαντικότητας 

συγκρούσεων 
ΙΣΣΥΕΚΓΕ= ισοβαρείς οι συγκρούσεις 

μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ 

των γονέων και των εκπαιδευτικών 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

13. Αιτίες συγκρούσεων 

εκπαιδευτικών 
ΔΙΑΕΦΗΜ=διαφωνίες για το πρόγραμμα 

των εφημεριών 

ΔΙΥΛΟΠΡ= διαφωνίες για την 

υλοποίηση ή μη διάφορων 

προγραμμάτων 

ΑΔΚΑΤΑΡΜ= αίσθημα εκπαιδευτικών 

για άδικη μεταχείριση και άνιση 

κατανομή αρμοδιοτήτων 
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ΔΙΑΝΤΓΔΙ= διαφορετικές αντιλήψεις 

εκπαιδευτικών για τον τρόπο 

διδασκαλίας 

ΔΑΤΡΛΕΣΧ= διαφορετικές αντιλήψεις 

για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου 

ΤΡΕΠΠΜΑ= διαφωνίες για τον τρόπο 

επιβολής πειθαρχίας στους μαθητές 

ΔΙΥΙΚΑΙΝ=διαφωνίες για την υιοθέτηση 

καινοτομιών 

14. Αιτίες συγκρούσεων γονέων - 

εκπαιδευτικών 
ΑΔΕΚΠΠΑΙ= αίσθημα γονέων για 

αδιάφορη συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού προς το παιδί τους 

ΚΑΕΠΓΟΕΚ= κακή επικοινωνία μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών 

ΠΑΓΟΣΥΕΚ= παράπονα γονέων για τη 

συμπεριφορά των εκπαιδευτικών 

απέναντί τους 

ΕΠΓΟΕΡΕΚ= επέμβαση γονέων στο 

έργο των εκπαιδευτικών 

Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

15. Επιπτώσεις στο σχολείο 
ΔΗΑΣΣΧΚΛ= δημιουργία άσχημου 

σχολικού κλίματος  

16. Επιπτώσεις στους 

εκπαιδευτικούς 
ΥΠΨΥΣΥΣΧ= ύπαρξη ψυχρότητας στις 

συναδελφικές σχέσεις 

ΕΛΟΜΑΔ= έλλειψη ομαδικότητας 

μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ΠΕΒΑΕΠΕΚ= περιορισμένος βαθμός 

επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ΠΡΨΥΧΑΝΕ = πρόκληση ψυχικής 

αναστάτωσης στους εκαιδευτικούς 

17. Επιπτώσεις στους μαθητές  
ΑΠΤΑΞΥΣΧ= απομόνωση τάξης από 

την υπόλοιπη σχολική μονάδα 

18. Επιπτώσεις στους γονείς 
ΑΝΚΑΣΧΚΛ= ανησυχία για το κακό 

σχολικό κλίμα 

ΑΠΠΡΠΣΧ= απόκτηση προκατάληψης 

προς το σχολείο 

19. Επιπτώσεις στους διευθυντές 
ΠΡΓΔΥΣΥ= προβληματισμός για 

δυσλειτουργικές συγκρούσεις 
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ΙΚΑΛΕΙΣΥ= ικανοποίηση από 

λειτουργικές συγκρούσεις 

ΔΠΡΓΕΞΛΥ= διαρκής προσπάθεια για 

εξεύρεση λύσης 

Ε. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

20. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων 
ΔΙΑΕΜΜΕ= ανάπτυξη διαλόγου 

ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη 

ΕΠΣΥΝΕΜ = επιδίωξη συνεργασίας των 

εμπλεκόμενων μερών 

21. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων εκπαιδευτικών 
ΣΥΜΒΕΚ= συμβιβασμός μεταξύ των 

εκπαιδευτικών 

ΚΙΔΣΥΔΕΚ = κατ’ ιδίαν συζητήσεις 

διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς 

22. Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα 

της τεχνικής του διαλόγου 
ΕΜΠΟΛΕΛ=εμπλοκή όλων στην εύρεση 

λύσης 

ΗΘΙΚΕΑΕΛ= ηθική ικανοποίηση 

εμπλεκομένων από την εύρεση λύσης 

23. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 

της τεχνικής του συμβιβασμού 
ΕΥΜΕΛΥ= εύρεση μέσης λύσης  

ΕΠΚΟΙΣΤ= επίτευξη κοινών στόχων 

ΜΕΙΙΚΕΜΠ= μειωμένη ικανοποίηση 

εμπλεκόμενων 

ΣΤ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

24. Προσωπικές αντιλήψεις 

διευθυντών για το ρόλο τους 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

 

 

 

 

ΥΠΠΡΟΣΥ= υπεύθυνος για την 

πρόληψη των συγκρούσεων 

ΥΠΕΠΣΥΓ= υπεύθυνος επίλυσης 

συγκρούσεων 

ΕΥΙΚΛΓΟΛ= υπεύθυνος εύρεσης 

ικανοποιητικής λύσης για όλους 

ΥΠΔΙΑΙΣΟΡ=υπεύθυνος για διατήρηση 

ισορροπιών 

ΣΗΡΟΣΔΣ= σημαντικός ο ρόλος του στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΥΠΔΗΚΣΧΚ= υπεύθυνος για τη 

δημιουργία καλού σχολικού κλίματος 

ΠΑΕΚΓΕΞΠ= παρότρυνση 

εκπαιδευτικών για εξωτερίκευση 

παραπόνων 
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ΠΡΕΞΦΟΠΔ= καταβολή προσπαθειών 

εκ μέρους του για εξάλειψη του φόβου 

των μελών της σχολικής κοινότητας  

προς τον διευθυντή 

 

25. Χαρακτηριστικά 

αποτελεσματικού διευθυντή στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΓΝΙΔΧΑΕΚ= γνώστης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών του 

σχολείου 

ΑΤΑΥΕΝΣ= άτομο με αυξημένη 

ενσυναίσθηση 

ΓΝΜΕΣΧΚ= γνώση των μελών της 

σχολικής κοινότητας 

ΙΚΔΠΡΟΚΑ= άτομο με ικανότητα 

διαφορετικής προσέγγισης κάθε ατόμου 

ΑΤΚΑΛΑΚΡ=άτομο με ικανότητα 

καλής ακρόασης 

26. Προσδοκίες των άλλων από τον 

διευθυντή στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΔΙΚΣΥΟΛ= δίκαιη συμπεριφορά 

απέναντι σε όλους 

ΕΔΗΜΕΠΣΥ= επιλογή δημοκρατικών 

μεθόδων επίλυσης συγκρούσεων 

ΑΝΕΥΕΠΑΔ= ανάληψη ευθύνης για 

επίλυση των αδιεξόδων 

ΔΙΑΚΣΧΚΛ=διασφάλιση καλού 

σχολικού κλίματος 

ΕΠΣΕΠΣΥΝ=επίδειξη σεβασμού προς 

συναδέλφους 

27. Επιπτώσεις της διαχείρισης των 

συγκρούσεων στους διευθυντές 
ΑΠΠΟΧΡΕΔ=απαίτηση πολύ χρόνο 

ενασχόλησης από τους διευθυντές 

28. Παράγοντες που επηρεάζουν 

τους διευθυντές στην επιλογή 

τεχνικών διαχείρισης 

ΕΤΓΝΩΕΜΠ= έτη γνωριμίας 

εμπλεκόμενων 

ΕΙΔΣΥΓΚ=είδος της σύγκρουσης 

ΕΝΣΤΕΠΜΕ= ενστικτώδης επιλογή της 

καταλληλότερης μεθόδου 

29. Βαθμός επάρκειας διευθυντών 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΑΙΣΘΜΕΠΑ= αίσθημα μέτριας 

επάρκειας 

30. Παράγοντες που επηρεάζουν 

την επάρκεια των διευθυντών 
ΕΜΠΔΙΑΣΥ =Εμπειρία στη διαχείριση 

συγκρούσεων 
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31. Είδος βοήθειας που χρειάζονται 

οι διευθυντές  
ΣΥΜΑΛΔ= συμβουλευτική από άλλο 

διευθυντή 

ΠΑΒΙΣΕΔΣ=  παρακολούθηση 

βιωματικών σεμιναρίων διαχείρισης 

συγκρούσεων 

32. Προτάσεις διευθυντών 
ΕΠΙΜΔ= επιμόρφωση διευθυντών 

 

Δ3 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΥΛΟ : ΑΝΔΡΑΣ 

ΗΛΙΚΙΑ : 50+ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: ΠΤΥΧΙΟ, 

2Ο ΠΤΥΧΙΟ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 30 

ΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΥΠ:11 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:6/ΘΕΣΙΟ 

 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

1. Έννοια της σύγκρουσης 
ΑΠΑΛΓΟΕΚ= αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης γονέων και 

εκπαιδευτικών 

ΑΠΑΛΜΑΕΚ=αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης μαθητών και  

εκπαιδευτικών 

ΑΠΑΛΜΜΜ= αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης μαθητών με μαθητές 

 

2.  Συναισθήματα που προκαλεί το 

φαινόμενο της σύγκρουσης 

στους διευθυντές 

ΠΡΔΥΣΣΥΝ= πρόκληση δυσάρεστων 

συναισθημάτων 

ΕΠΜΥΠΣΥ= επιθυμία για μη ύπαρξη 

συγκρούσεων 

3. Εμφάνιση συγκρούσεων στο 

πλαίσιο της σχολικής μονάδας 
ΥΠΣΥΓ=ύπαρξη συγκρούσεων 

4. Συχνότητα εμφάνισης 

συγκρούσεων στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας 

ΚΑΗΠΣΥΓ= καθημερινές οι ήπιες 

συγκρούσεις 
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ΣΠΕΝΣΥΓ= σπάνιες οι έντονες 

συγκρούσεις 

5. Αξιολόγηση των συγκρούσεων 
ΑΝΟΙΣΥΓ= αναπόφευκτες οι 

συγκρούσεις 

ΔΙΣΥΓΜΑΘ= διδακτικές οι συγκρούσεις  

για τους μαθητές 

6. Παράγοντες που σχετίζονται με 

το είδος της σχολικής μονάδας 

και τα χαρακτηριστικά των 

μελών της και επηρεάζουν την 

εμφάνιση συγκρούσεων 

ΕΤΣΥΝΕΚ= έτη συνεργασίας 

εκπαιδευτικών 

ΔΗΜΔΙΕ= δημοκρατικότητα διευθυντή 

ΜΕΣΥΔΙΕ= μεροληπτική συμπεριφορά 

διευθυντή 

7. Παράγοντες που σχετίζονται με 

το σχολικό κλίμα και 

επηρεάζουν την εμφάνιση 

συγκρούσεων 

ΥΠΚΑΣΧΚΛ= ύπαρξη καλού σχολικού 

κλίματος 

ΑΠΚΛΣΥΔΙ= απουσία κλίκας στο 

σύλλογο διδασκόντων 

8. Σημασία της διαχείρισης των 

συγκρούσεων 
ΔΙΑΧΣΠΡΟ= διαχείριση σημαίνει 

πρόληψη 

ΤΡΤΕΡΑΔ= τρόπος τερματισμού αδικίας 

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

9. Ομάδες εκδήλωσης 

συγκρούσεων 
ΣΥΓΕΚΠ= συγκρούσεις μεταξύ  

εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΓΟΕΚ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΜΑΘ= συγκρούσεις μεταξύ 

μαθητών 

ΣΥΓΓΟΝ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

10. Συχνότητα εμφάνισης των 

διάφορων μορφών 

συγκρούσεων 

ΜΒΣΣΥΓΜΑ= μεγάλος βαθμός 

συχνότητας συγκρούσεων μαθητών 

 

ΣΣΕΣΥΓΕΚ= σπάνια συχνότητα 

εμφάνισης συγκρούσεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών  

 

ΣΣΕΣΥΓΓΟ= σπάνια συχνότητα 

εμφάνισης συγκρούσεων μεταξύ των 

γονέων 
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11. Κατάταξη σημαντικότητας 

συγκρούσεων 
ΠΣΗΣΥΓΟ = πιο σημαντικές οι 

συγκρούσεις των γονέων 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

12. Αιτίες συγκρούσεων των 

μαθητών 
ΠΑΙΕΓΩ= παιδικός εγωκεντρισμός 

ΑΙΑΠΟΡΟΜ= αίσθημα απόρριψης από 

τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 

 

ΑΝΤΣΥΚΛ=αντιπαλότητα λόγω 

συμμετοχής μαθητών σε κλίκες 

ΔΙΚΕΠΙΠΑΙ=διαφωνίες για τις 

καλύτερες επιδόσεις στα παιχνίδια 

ΑΚΣΛΥΠΓ= αδυναμία κοινωνικής 

συνύπαρξης λόγω της 

υπερπροστατευτικότητας των γονέων 

ΕΠΡΟΣΥΓΟ= εμπλοκή σε 

προϋπάρχουσες συγκρούσεις γονέων 

13. Αιτίες συγκρούσεων 

εκπαιδευτικών 

ΔΙΚΑΤΤΑΞ= διαφωνίες για την 

κατανομή τάξεων 

ΑΔΚΑΤΑΡΜ= αίσθημα εκπαιδευτικών 

για άδικη μεταχείριση και άνιση 

κατανομή αρμοδιοτήτων 

ΑΣΕΡΩΡ= ασάφεια εργασιακού ωραρίου 

ΕΛΚΑΘΗΚ= έλλειψη καθηκοντολογίου 

14. Αιτίες συγκρούσεων γονέων - 

εκπαιδευτικών 
ΕΠΓΟΕΡΕΚ= επέμβαση γονέων στο 

έργο των εκπαιδευτικών 

ΠΓΕΑΝΤΑ= προτίμηση γονέων προς 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό για ανάληψη 

της τάξης του παιδιού τους  

ΑΞΕΚΓΟ= αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

από τους γονείς 

ΑΜΚΥΕΚ= αμφισβήτηση του κύρους 

των εκπαιδευτικών 

ΑΜΡΟΕΚ= αμφισβήτηση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού 

15. Αιτίες συγκρούσεων γονέων 
ΟΙΚΟΝΔΙΑ= οικονομικές διαφορές 

γονέων 

ΠΡΟΔΙΑΦ= προσωπικές διαφορές 

γονέων 



165 

 

Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

16. Επιπτώσεις στο σχολείο 
ΕΠΛΕΙΣΧ= επιρροή στη λειτουργία του 

σχολείου 

ΔΗΑΣΣΧΚΛ= δημιουργία άσχημου 

σχολικού κλίματος  

17. Επιπτώσεις στους 

εκπαιδευτικούς 
ΕΡΓΚΟΠΕΚ= εργασιακή κόπωση 

εκπαιδευτικών 

ΑΡΠΡΕΠΕΡ= άρνηση προσφοράς 

επιπλέον έργου εκτός των βασικών τους 

υποχρεώσεων 

18. Επιπτώσεις στους μαθητές  
ΔΗΑΡΝΚΛ=δημιουργία αρνητικού 

κλίματος  στην τάξη 

ΕΚΚΑΚΟΣΥ= εκμάθηση κανόνων 

κοινωνικής συμβίωσης 

ΠΕΒΑΣΥΜΑ= περιορισμένος βαθμός 

συνεργασίας μαθητών 

Ε. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

19. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων εκπαιδευτικών 
ΚΙΔΣΥΔΕΚ= κατ’ ιδίαν συζητήσεις 

διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς  

ΔΣΕΠΑΠΔΙ=διευθέτηση της 

σύγκρουσης μέσω της επιβολής της 

απόφασης του διευθυντή 

ΟΙΚΑΠΟΕΚ= οικειοθελής απόσπαση 

εκπαιδευτικού σε άλλη σχολική μονάδα 

ΧΡΠΕΙΘΔΙ= χρήση της πειθούς εκ 

μέρους του διευθυντή 

ΑΠΧΡΕΠΘΕ= αποφυγή χρονοτριβής 

στην επίλυση του θέματος 

20. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων γονέων 
ΔΙΑΜΔΓΟ= διαμεσολάβηση διευθυντή 

ανάμεσα στους γονείς 

ΔΙΑΜΣΧΣΓ= διαμεσολάβηση σχολικού 

συμβούλου ανάμεσα στους γονείς 

ΔΙΑΜΨΓΟ=διαμεσολάβηση ψυχολόγου 

ανάμεσα στους γονείς 

21. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων μαθητών 
ΣΥΝΜΕΠΑΙ=ανάπτυξη της συνεργασίας 

μεταξύ των παιδιών 

ΔΙΑΜΕΚΠΜ=διαμεσολάβηση 

εκπαιδευτικού στους μαθητές 
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ΕΝΗΜΓΟ= ενημέρωση γονέων 

ΓΝΠΡΣΥΔΙ= γνωστοποίηση 

προβλήματος σύλλογο διδασκόντων 

22. Τεχνικές πρόληψης 

συγκρούσεων 
ΚΑΕΠΔΕΚ= καλή επικοινωνία 

διευθυντή εκπαιδευτικών 

ΕΑΝΠΙΣΥΚ= έγκαιρη αντίληψη 

πιθανών συγκρουσιακών καταστάσεων 

ΑΣΥΕΜΚPR= ανάπτυξη συνεργασίας 

εκπαιδευτικών μέσω κοινών project 

ΚΑΛΔΗΚΛ= καλλιέργεια δημοκρατικού 

κλίματος 

ΔΙΕΠΙΑΙΣ= διευθέτηση πιθανών αιτιών 

σύγκρουσης 

23. Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα 

της τεχνικής του διαλόγου 
ΑΝΑΟΛΑΠ= ανάδειξη όλων των 

απόψεων 

ΣΤ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

24. Προσωπικές αντιλήψεις 

διευθυντών για το ρόλο τους 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

 

 

 

ΥΠΠΡΟΣΥ= υπεύθυνος για την 

πρόληψη των συγκρούσεων 

ΥΠΕΥΔΙΛΥ= υπεύθυνος για εύρεση 

δίκαιων λύσεων 

ΥΠΔΙΑΜΣΥ= υπεύθυνος 

διαμεσολάβησης στις συγκρούσεις 

25. Χαρακτηριστικά 

αποτελεσματικού διευθυντή στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΔΙΚΜΕΣΧΜ=δίκαιος προς όλα τα μέλη 

της σχολικής μονάδας 

ΓΝΙΔΧΑΕΚ= γνώστης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών του 

σχολείου 

ΑΤΙΚΚΑΘΕ= άτομο με ικανότητα 

καθοδήγησης των εκπαιδευτικών 

ΑΤΑΥΕΝΣ= άτομο με αυξημένη 

ενσυναίσθηση 

ΧΑΙΕΚΤΕΚ= άτομο που χαίρει της 

εκτίμησης των εκπαιδευτικών 

ΑΤΧΑΔΗΗΓ= άτομο με χαρακτηριστικά 

δημοκρατικού ηγέτη 

ΑΞΕΜΠΜΣΧ= άξιος της εμπιστοσύνης 

των μελών της σχολικής κοινότητας 
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26. Προσδοκίες των άλλων από τον 

διευθυντή στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΔΙΚΣΥΟΛ= δίκαιη συμπεριφορά 

απέναντι σε όλους 

ΙΚΔΙΑΧΚΡ= ικανότητα στη διαχείριση 

κρίσεων 

ΕΠΕΠΙΣΥΓ=επίτευξη  επίλυσης της 

σύγκρουσης 

ΕΔΗΜΕΠΣΥ= επιλογή δημοκρατικών 

μεθόδων επίλυσης συγκρούσεων 

27. Επιπτώσεις της διαχείρισης των 

συγκρούσεων στους διευθυντές 
ΜΑΠΠΟΧΡΔ=μη απαίτηση  πολύ 

χρόνου ενασχόλησης από τους 

διευθυντές 

28. Αξιολόγηση των τεχνικών 

διαχείρισης  
ΜΗΥΠΚΑΤΕ=μη ύπαρξη καθορισμένης 

τεχνικής 

ΔΠΕΑΠΔΤΕ= διαφορετικές περιπτώσεις 

απαιτούν διαφορετικές τεχνικές 

29. Παράγοντες που επηρεάζουν 

τους διευθυντές στην επιλογή 

τεχνικών διαχείρισης 

ΠΡΟΕΜΠΛ= προσωπικότητα 

εμπλεκομένων 

ΕΤΓΝΩΕΜΠ= έτη γνωριμίας 

εμπλεκόμενων 

ΕΜΠΔΙΔΙΟΙ= εμπειρία του διευθυντή 

στη διοίκηση 

30. Βαθμός επάρκειας διευθυντών 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΑΙΣΘΕΠΑΡ= αίσθημα επάρκειας 

31. Παράγοντες που επηρεάζουν 

την επάρκεια των διευθυντών 
ΠΟΛΣΥΓΓ= πολυπλοκότητα 

συγκρούσεων 

ΕΜΠΔΙΑΣΥ =Εμπειρία στη διαχείριση 

συγκρούσεων 

32. Είδος βοήθειας που χρειάζονται 

οι διευθυντές  
ΕΠΙΜΠΟΛ=επιμόρφωση από την 

πολιτεία 

ΒΟΗΨΥΧ = βοήθεια ψυχολόγου 

33. Προτάσεις διευθυντών 
ΔΣΧΣΤΕΛ= δημιουργία σχολείου 

στελεχών 

ΕΦΕΡΓΩΡ= εφαρμογή εργασιακού 

ωραρίου 
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Δ4 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΥΛΟ : ΑΝΔΡΑΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: ΠΤΥΧΙΟ, 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑ :50+ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 35 

ΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΥΠ:12 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:ΑΣΤΙΚΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 7/ΘΕΣΙΟ 

 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

1. Έννοια της σύγκρουσης 
ΔΙΔΙΑΦΑΠ= διαφωνία λόγω 

διαφορετικών απόψεων 

ΔΙΑΦΙΔΕΜ= διαφορά ιδεολογίας 

εμπλεκομένων 

2.  Συναισθήματα που προκαλεί το 

φαινόμενο της σύγκρουσης 

στους διευθυντές 

ΑΠΣΥΝΕΠΣ= απουσία 

συναισθηματικής επίδρασης των 

συγκρούσεων 

3. Εμφάνιση συγκρούσεων στο 

πλαίσιο της σχολικής μονάδας 
ΥΠΣΥΓ=ύπαρξη συγκρούσεων 

ΜΥΠΕΝΣΥΓ = μη ύπαρξη έντονων 

συγκρούσεων 

4. Συχνότητα εμφάνισης 

συγκρούσεων στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας 

ΚΑΣΥΓΚ = καθημερινές συγκρούσεις 

5. Αξιολόγηση των συγκρούσεων 
ΦΥΥΠΣΥΓ= φυσιολογική η ύπαρξη των 

συγκρούσεων 

ΑΝΟΙΣΥΓ = αναπόφευκτες οι 

συγκρούσεις 

ΕΥΘΟΛΥΠΣ= ευθύνη όλων η ύπαρξη 

συγκρούσεων 

6. Παράγοντες που σχετίζονται με 

το είδος της σχολικής μονάδας 

και τα χαρακτηριστικά των 

μελών της και επηρεάζουν την 

εμφάνιση συγκρούσεων 

ΙΔΠΡΟΕΚ= ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  

προσωπικότητας εκπαιδευτικών 
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ΙΧΠΡΜΕΣΚ= ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας μελών σχολικής 

κοινότητας 

ΜΟΕΠΜΑ = μορφωτικό επίπεδο 

μαθητών 

7. Παράγοντες που σχετίζονται με 

το σχολικό κλίμα και 

επηρεάζουν την εμφάνιση 

συγκρούσεων 

ΚΟΥΛΣΧ= κουλτούρα σχολείου 

8. Σημασία της διαχείρισης των 

συγκρούσεων 
ΕΥΑΙΣΥΓ= εύρεση αιτιών σύγκρουσης 

ΤΡΕΠΣΥΓ= ο τρόπος επίλυσης της 

σύγκρουσης 

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

9. Ομάδες εκδήλωσης 

συγκρούσεων 
ΣΥΓΕΚΠ= συγκρούσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΓΟΕΚ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΜΑΘ= συγκρούσεις μεταξύ 

μαθητών 

ΣΥΓΓΟΝ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

10. Συχνότητα εμφάνισης των 

διάφορων μορφών 

συγκρούσεων 

ΜΒΣΣΥΓΜΑ= μεγάλος βαθμός 

συχνότητας συγκρούσεων μαθητών 

 

ΠΒΣΣΥΓΕΚ= περιορισμένος βαθμός 

συχνότητας συγκρούσεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών  

 

ΠΒΣΣΓΟΕΚ= περιορισμένος βαθμός 

συχνότητας συγκρούσεων μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών  

11. Αξιολόγηση των διάφορων 

μορφών συγκρούσεων 
ΑΝΣΥΓΜΑ= αναπόφευκτες οι 

συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών 

ΕΝΤΣΥΓΟ= έντονες οι συγκρούσεις 

μεταξύ των γονέων 

ΑΓΧΣΥΓΟ= αγχωτικές οι συγκρούσεις 

μεταξύ των γονέων 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

12. Αιτίες συγκρούσεων 

εκπαιδευτικών 
ΔΙΚΑΤΤΑΞ= διαφωνίες για την 

κατανομή τάξεων  
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ΔΑΤΡΛΕΣΧ= διαφορετικές αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για τον τρόπο 

λειτουργίας του σχολείου 

ΑΔΚΑΤΑΡΜ= αίσθημα εκπαιδευτικών 

για άδικη μεταχείριση και άνιση 

κατανομή αρμοδιοτήτων 

ΔΙΑΝΤΓΔΙ= διαφορετικές αντιλήψεις 

εκπαιδευτικών για τον τρόπο 

διδασκαλίας 

ΚΑΣΧΒΙΒ= διαφωνίες για την 

καταλληλότητα των  σχολικών βιβλίων 

13. Αιτίες συγκρούσεων γονέων - 

εκπαιδευτικών 
ΑΔΕΚΠΠΑΙ= αίσθημα γονέων για 

αδιάφορη συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού προς το παιδί τους 

ΠΑΓΟΣΥΕΚ= παράπονα γονέων για τη 

συμπεριφορά των εκπαιδευτικών 

απέναντί τους 

ΑΓΠΥΠΕΕ= απαίτηση γονέων για 

παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό 

έργο 

14. Αιτίες συγκρούσεων γονέων 
ΕΜΣΥΓΠΑΙ= εμπλοκή στις συγκρούσεις 

των παιδιών 

Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

15. Επιπτώσεις στους 

εκπαιδευτικούς 
ΜΕΙΕΡΑΠ= μειωμένη εργασιακή 

απόδοση 

ΕΡΓΚΟΠΕΚ= εργασιακή κόπωση 

εκπαιδευτικών 

16. Επιπτώσεις στους μαθητές  
ΒΕΚΤΡΔΣΥ= βιωματική εκμάθηση 

τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων 

ΕΚΚΑΚΟΣΥ= εκμάθηση κανόνων 

κοινωνικής συμβίωσης 

17. Επιπτώσεις στους διευθυντές 
ΠΡΑΙΣΤΕΔ= πρόκληση αισθήματος 

στενοχώριας στους διευθυντές 

Ε. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

18. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων 
ΑΠΟΕΠΘΕ= αποφυγή επίλυσης του 

θέματος 

19. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων εκπαιδευτικών 
ΟΙΚΑΠΟΕΚ= οικειοθελής απόσπαση 

εκπαιδευτικού σε άλλη σχολική μονάδα 
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20. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 

ΔΙΑΔΕΚΓΟ= διαμεσολάβηση διευθυντή 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς 

21. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων μαθητών 
ΓΝΠΡΣΥΔΙ= γνωστοποίηση 

προβλήματος σύλλογο διδασκόντων 

ΔΙΑΜΔΜΑ= διαμεσολάβηση διευθυντή 

στους μαθητές 

22. Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα 

της τεχνικής του διαλόγου 
ΑΝΑΟΛΑΠ= ανάδειξη όλων των 

απόψεων 

23. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 

της τεχνικής της αποφυγής 
ΑΜΘΜΠΧΡ= άμβλυνση του θέματος με 

την πάροδο του χρόνου 

ΣΤ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

24. Προσωπικές αντιλήψεις 

διευθυντών για το ρόλο τους 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΓΝΥΦΣΥΓ= έχει υποχρέωση γνώσης 

υφιστάμενων συγκρούσεων 

25. Χαρακτηριστικά 

αποτελεσματικού διευθυντή στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΑΤΙΚΠΕΙΘ= άτομο με ικανότητα 

πειθούς 

ΚΑΤΔΙΠΑΙ=καταρτισμένος σε 

διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα 

26. Προσδοκίες των άλλων από τον 

διευθυντή στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΕΠΕΠΙΣΥΓ= επίτευξη  επίλυσης της 

σύγκρουσης 

27. Επιπτώσεις της διαχείρισης των 

συγκρούσεων στους διευθυντές 
ΠΟΙΚΧΡΕΝΔ= ποικίλλει ο χρόνος 

ενασχόλησης των διευθυντών 

28. Βαθμός επάρκειας διευθυντών 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΑΙΣΘΑΝΕΠ= αίσθημα ανεπάρκειας 

 

29. Είδος βοήθειας που χρειάζονται 

οι διευθυντές 
ΕΠΙΜΠΟΛ= επιμόρφωση από την 

πολιτεία 
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Δ5 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΥΛΟ : ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: ΠΤΥΧΙΟ, 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑ : 50+ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 34 

ΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΥΠ:10 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:ΑΣΤΙΚΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 6/ΘΕΣΙΟ 

 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

1. Έννοια της σύγκρουσης 
ΔΙΑΦΙΔΕΜ= διαφορά ιδεολογίας 

εμπλεκομένων 

ΔΙΔΙΑΦΑΠ= διαφωνία λόγο 

διαφορετικών απόψεων  

2.  Συναισθήματα που προκαλεί το 

φαινόμενο της σύγκρουσης 

στους διευθυντές 

ΠΡΔΥΣΣΥΝ= πρόκληση δυσάρεστων 

συναισθημάτων 

3. Εμφάνιση συγκρούσεων στο 

πλαίσιο της σχολικής μονάδας 
ΥΠΣΥΓ=ύπαρξη συγκρούσεων 

4. Παράγοντες που σχετίζονται με 

την προσωπικότητα των μελών 

της σχολικής μονάδας και 

επηρεάζουν την εμφάνιση 

συγκρούσεων 

ΙΧΠΡΜΕΣΚ= ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας μελών σχολικής 

κοινότητας 

5. Αξιολόγηση της διαχείρισης 

των συγκρούσεων 
ΔΥΘΕΜΔΣΥ= δύσκολο θέμα η 

διαχείριση των συγκρούσεων 

6. Επακόλουθα αποτελεσματικής 

διαχείρισης συγκρούσεων 
ΚΑΘΑΠΛΥ= καθολική αποδοχή λύσης 

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

7. Ομάδες εκδήλωσης 

συγκρούσεων 
ΣΥΓΕΚΠ= συγκρούσεις μεταξύ  

εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΕΚΔΙΕ= συγκρούσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών και διευθυντή 

ΣΥΓΓΟΕΚ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 
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ΣΥΓΜΑΘ= συγκρούσεις μεταξύ 

μαθητών 

8. Συχνότητα εμφάνισης των 

διάφορων μορφών 

συγκρούσεων 

ΜΒΣΣΥΓΜΑ= μεγάλος βαθμός 

συχνότητας συγκρούσεων μαθητών 

 

ΣΣΕΣΥΓΕΚ= σπάνια συχνότητα 

εμφάνισης συγκρούσεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών  

 

ΜΒΣΣΓΟΕΚ= μεγάλος βαθμός 

συχνότητας συγκρούσεων μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών  

ΣΣΕΣΔΙΕΚ= σπάνια συχνότητα 

εμφάνισης συγκρούσεων μεταξύ του 

διευθυντή και των εκπαιδευτικών 

9. Κατάταξη σημαντικότητας 

συγκρούσεων 
ΠΣΗΣΥΓΕ= πιο σημαντικές οι 

συγκρούσεις μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

10. Αιτίες συγκρούσεων των 

μαθητών 
ΠΑΙΕΓΩ= παιδικός εγωκεντρισμός 

ΑΝΠΡΟΣΧ=ανταλλαγή προσβλητικών 

σχολίων 

ΕΚΥΠΕΜΑ= εκνευρισμός μαθητών 

λόγω υπερκόπωσής τους 

11. Αιτίες συγκρούσεων 

εκπαιδευτικών 
ΔΙΑΩΡΠΡ= διαφωνίες για τη 

διαμόρφωση του ωρολόγιου 

προγράμματος  

ΔΙΚΑΤΤΑΞ= διαφωνίες για την 

κατανομή τάξεων 

ΔΙΕΚΚΛΙΚ= διάσπαση των 

εκπαιδευτικών σε κλίκες 

12. Αιτίες συγκρούσεων γονέων - 

εκπαιδευτικών 
ΠΑΓΟΣΥΕΚ= παράπονα γονέων για τη 

συμπεριφορά των εκπαιδευτικών 

απέναντί τους 

ΕΠΓΟΕΡΕΚ= επέμβαση γονέων στο 

έργο των εκπαιδευτικών 

ΑΑΠΑΠΑΙ= άκριτη αποδοχή από τους 

γονείς των παραπόνων των παιδιών για  

διάφορα συμβάντα στο σχολείο 
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ΔΙΒΑΘΠΑΙ= διαφωνία για τη 

βαθμολογία τους παιδιού τους 

ΠΓΕΑΝΤΑ= προτίμηση γονέων προς 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό για ανάληψη 

της τάξης του παιδιού τους  

ΑΞΕΚΓΟ= αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

από τους γονείς 

ΔΕΠΣΗΜ= διαδικασία  επιλογής 

σημαιοφόρου 

13. Αιτίες συγκρούσεων διευθυντή-

εκπαιδευτικών 
ΚΑΠΡΟΕΚ= καθυστερημένη 

προσέλευση εκπαιδευτικών 

ΜΤΗΚΑΝΣΧ= μη τήρηση κανονισμών 

σχολείου 

ΠΛΗΑΣΚΕΦ= πλημμελής άσκηση του 

καθήκοντος των εφημεριών από τους 

εκπαιδευτικούς 

ΕΠΑΥΣΥΔΙ= επίδειξη αυταρχικής 

συμπεριφοράς από τον διευθυντή 

Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

14. Επιπτώσεις στο σχολείο 
ΕΠΛΕΙΣΧ= επιρροή στη λειτουργία του 

σχολείου 

 ΕΠΔΡΑΣΧΟ= επιρροή στις 

δραστηριότητες του σχολείου 

15. Επιπτώσεις στους 

εκπαιδευτικούς 
ΜΕΙΕΡΑΠ= μειωμένη εργασιακή 

απόδοση 

ΠΑΚΑΠΟΔΙ= παροχή κακής ποιότητας 

διδασκαλία 

16. Επιπτώσεις στους μαθητές  
ΔΕΚΚΠΟΙΔ= δέκτες κακής ποιότητας 

διδασκαλίας 

ΨΥΧΑΝΜΑ= ψυχολογική αναστάτωση 

μαθητών 

ΕΜΠΠΡΜΑ= εμπόδιο στην πρόοδο των 

μαθητών 

17. Επιπτώσεις στους διευθυντές 
ΒΙΣΥΑΓΧ= βίωση συναισθημάτων 

άγχους 

Ε. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

18. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων 
ΔΙΑΕΜΜΕ=ανάπτυξη διαλόγου 

ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη 
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ΕΠΣΥΣΥΜΕ=επιδίωξη συμβιβασμού 

των συγκρουόμενων μερών 

ΑΝΠΡΕΠ= ανάδειξη του προβλήματος 

για επίλυση 

19. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων εκπαιδευτικών 
ΑΠΠΛΕΙΟΨ = αποδοχή απόφασης 

πλειοψηφίας 

ΔΣΕΠΑΠΔΙ=διευθέτηση της 

σύγκρουσης μέσω της επιβολής της 

απόφασης του διευθυντή 

20. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων μαθητών 
ΔΙΑΜΕΚΠΜ=διαμεσολάβηση 

εκπαιδευτικού στους μαθητές 

ΔΙΑΜΔΜΑ= διαμεσολάβηση διευθυντή 

στους μαθητές 

21. Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα 

της τεχνικής του διαλόγου 
ΧΡΟΝΕΥΛΥ=χρονοβόρα στην εύρεση 

λύσης 

22. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 

της τεχνικής της επιβολής 
ΑΜΤΕΣΥΓ= άμεσος τερματισμός 

σύγκρουσης 

ΣΤ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

23. Προσωπικές αντιλήψεις 

διευθυντών για το ρόλο τους 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΥΠΕΥΔΙΛΥ= υπεύθυνος για εύρεση 

δίκαιων λύσεων 

24. Χαρακτηριστικά 

αποτελεσματικού διευθυντή στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΓΝΙΔΧΑΕΚ= γνώστης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών του 

σχολείου 

ΑΤΓΝΨΥΧ=άτομο με γνώσεις σε 

θέματα  ψυχολογίας 

ΓΝΜΕΣΧΚ= γνώση των μελών της 

σχολικής κοινότητας 

ΙΚΔΠΡΟΚΑ= άτομο με ικανότητα 

διαφορετικής προσέγγισης κάθε ατόμου 

ΚΑΤΔΙΠΑΙ=καταρτισμένος σε 

διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα 

ΑΤΧΑΔΗΗΓ= άτομο με χαρακτηριστικά 

δημοκρατικού ηγέτη 

25. Επιπτώσεις της διαχείρισης των 

συγκρούσεων στους διευθυντές 
ΑΠΠΟΧΡΕΔ= απαίτηση πολύ χρόνου 

ενασχόλησης από τους διευθυντές 
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26. Παράγοντες που επηρεάζουν 

τους διευθυντές στην επιλογή 

τεχνικών διαχείρισης 

ΕΝΤΣΥΓΚ= ένταση της σύγκρουσης 

ΕΙΔΣΥΓΚ=είδος της σύγκρουσης 

27. Βαθμός επάρκειας διευθυντών 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΑΙΣΘΕΠΑΡ= αίσθημα επάρκειας 

28. Παράγοντες που επηρεάζουν 

την επάρκεια των διευθυντών 
ΘΕΚΑΤΔΙΣΥ=θεωρητική κατάρτιση στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

29. Είδος βοήθειας που χρειάζονται 

οι διευθυντές  
ΣΥΑΝΠΡΟ= συμβουλευτική από 

ανώτερους προϊστάμενους 

ΜΕΛΒΙΔΙ= μελέτη βιβλιογραφίας για τη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

30. Προτάσεις διευθυντών 
ΕΦΕΡΓΩΡ= εφαρμογή εργασιακού 

ωραρίου 

ΕΣΚΔΙΣΥ= επιμόρφωση μελών 

σχολικής κοινότητας σε θέματα 

διαχείρισης των συγκρούσεων 
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Δ6 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΥΛΟ : ΑΝΔΡΑΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: ΠΤΥΧΙΟ, 

2Ο  ΠΤΥΧΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑ :50+ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 30 

ΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΥΠ: 3 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:6/ΘΕΣΙΟ 

 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

1. Έννοια της σύγκρουσης 
ΔΙΔΙΑΦΑΠ= διαφωνία λόγω 

διαφορετικών απόψεων 

ΔΙΑΜΕΜΠΛ= διαμάχη μεταξύ των 

εμπλεκομένων 

2.  Συναισθήματα που προκαλεί το 

φαινόμενο της σύγκρουσης 

στους διευθυντές 

ΠΡΔΥΣΣΥΝ= πρόκληση δυσάρεστων 

συναισθημάτων 

3. Αξιολόγηση των συγκρούσεων ΑΝΑΠΟΣΥΓ= αναγκαιότητα αποφυγής 

συγκρούσεων 

ΑΝΠΡΟΣΥΓ= αναγκαιότητα πρόληψης 

των συγκρούσεων  

4. Παράγοντες που σχετίζονται με 

τη διαχείριση των συγκρούσεων 

και επηρεάζουν την εμφάνισή 

τους  

ΕΠΕΥΡΛΥΣ= ύπαρξη επιθυμίας για 

εύρεση λύσης 

5. Παράγοντες που σχετίζονται με 

το είδος της σχολικής μονάδας 

και τα χαρακτηριστικά των 

μελών της και επηρεάζουν την 

εμφάνιση συγκρούσεων 

 

ΕΤΣΥΝΕΚ= έτη συνεργασίας 

εκπαιδευτικών 

6. Παράγοντες που σχετίζονται με 

το σχολικό κλίμα και 

επηρεάζουν την εμφάνιση 

συγκρούσεων 

ΥΠΣΥΝΑΛ= ύπαρξη συναδελφικής 

αλληλεγγύης 
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7. Σημασία της διαχείρισης των 

συγκρούσεων 
ΤΡΕΠΣΥΓ= ο τρόπος επίλυσης της 

σύγκρουσης 

ΕΥΚΑΛΓΟΛ= εύρεση της καλύτερης 

λύσης για όλους 

8. Επακόλουθα αποτελεσματικής 

διαχείρισης συγκρούσεων 
ΕΠΠΡΚΑΤ= επιστροφή στην πρότερη 

κατάσταση 

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

9. Ομάδες εκδήλωσης 

συγκρούσεων 
ΣΥΓΕΚΠ= συγκρούσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΓΟΕΚ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΜΑΘ= συγκρούσεις μεταξύ 

μαθητών 

10. Συχνότητα εμφάνισης των 

διάφορων μορφών 

συγκρούσεων 

ΜΒΣΣΥΓΜΑ= μεγάλος βαθμός 

συχνότητας συγκρούσεων μαθητών 

 

ΣΣΕΣΥΓΕΚ= σπάνια συχνότητα 

εμφάνισης συγκρούσεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών  

11. Κατάταξη σημαντικότητας 

συγκρούσεων 
ΠΣΗΣΥΓΕΚ= πιο σημαντικές οι 

συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ΑΣΣΥΜΑ= ασήμαντες οι συγκρούσεις 

μεταξύ των μαθητών 

ΛΣΗΣΥΓΟΕ= λιγότερο σημαντικές οι 

συγκρούσεις μεταξύ των γονέων και των 

εκπαιδευτικών 

12. Αξιολόγηση των διάφορων 

μορφών συγκρούσεων 
ΕΠΣΥΓΕΚ= επώδυνες οι συγκρούσεις 

μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ΔΙΑΣΥΜΑ= διαχειρίσιμες οι 

συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών 

ΔΙΑΣΥΓΟΕ= διαχειρίσιμες οι 

συγκρούσεις μεταξύ των γονέων και των 

εκπαιδευτικών 

ΔΣΜΑΑΠΣΓ= δύσκολες οι συγκρούσεις 

μεταξύ των μαθητών ως απόρροια των 

συγκρούσεων των γονέων 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 



180 

 

13. Αιτίες συγκρούσεων των 

μαθητών 
ΔΙΑΓΠΑΙΧ= διαφωνίες σχετικά με τους 

κανόνες και τον τρόπο παιχνιδιού 

ΕΠΡΟΣΥΓΟ=εμπλοκή σε 

προϋπάρχουσες συγκρούσεις γονέων 

ΑΝΠΡΟΣΧ=ανταλλαγή προσβλητικών 

σχολίων 

ΕΚΕΠΣΥΜ= εκδήλωση επιθετικής 

συμπεριφοράς από κάποιους μαθητές 

ΜΙΕΝΔΣΥΓ= πρόκληση σχολικών 

συγκρούσεων από τους μαθητές ως 

απόρροια μίμησης ενδοοικογενειακών 

συγκρούσεων 

14. Αιτίες συγκρούσεων 

εκπαιδευτικών 
ΔΙΑΩΡΠΡ=διαφωνίες για τη 

διαμόρφωση του ωρολόγιου 

προγράμματος 

ΑΝΑΘΕΚΔ= διαφωνίες για την ανάθεση 

εκδηλώσεων 

ΔΑΤΡΛΕΣΧ= διαφορετικές αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για τον τρόπο 

λειτουργίας του σχολείου 

ΑΔΚΑΤΑΡΜ= αίσθημα εκπαιδευτικών 

για άδικη μεταχείριση και άνιση 

κατανομή αρμοδιοτήτων 

ΥΠΠΡΟΙΠΕ= ύπαρξη προσωπικών και 

οικογενειακών προβλημάτων στους 

εκπαιδευτικούς 

15. Αιτίες συγκρούσεων γονέων - 

εκπαιδευτικών 
ΔΙΑΠΓΟΕΚ= ύπαρξη διαφορετικών 

απόψεων μεταξύ  γονέων και 

εκπαιδευτικών 

ΚΑΕΠΓΟΕΚ= κακή επικοινωνία μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών 

ΠΑΓΟΣΥΕΚ= παράπονα γονέων για τη 

συμπεριφορά των εκπαιδευτικών 

απέναντί τους 

ΑΓΓΣΧΝΟ= άγνοια γονέων της 

σχολικής νομοθεσίας 

ΥΠΔΥΠΑΙ= υπερεκτίμηση των 

δυνατοτήτων του  παιδιού από τους 

γονείς 

ΥΓΑΔΜΠΑΙ= υπόνοια γονέων άδικης 

μεταχείρισης παιδιού 
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ΕΠΓΟΕΡΕΚ= επέμβαση γονέων στο 

έργο των εκπαιδευτικών 

Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

16. Επιπτώσεις στους 

εκπαιδευτικούς 
ΠΡΚΑΔΙΑΘ= πρόκληση κακής διάθεσης 

ΑΙΣΑΝΣΠΛ= πρόκληση αισθήματος 

επαγγελματικής ανεπάρκειας σε 

περίπτωση λάθους τους 

ΑΙΣΕΚΑΓΟ= αίσθημα έλλειψης 

κατανόησης από τους γονείς 

 

17. Επιπτώσεις στους μαθητές  
ΒΕΚΤΡΔΣΥ= βιωματική εκμάθηση 

τρόπων διαχείρισης συγκρούσεων 

ΠΑΠΜΕΑΠ= παράδειγμα προς 

μελλοντική αποφυγή 

ΨΥΧΑΝΜΑ= ψυχολογική αναστάτωση 

μαθητών 

ΕΜΠΠΡΜΑ= εμπόδιο στην πρόοδο των 

μαθητών 

18. Επιπτώσεις στους διευθυντές 
ΒΙΣΥΑΓΧ= βίωση συναισθημάτων 

άγχους 

Ε. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

19. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων 
ΔΙΑΕΜΜΕ=ανάπτυξη διαλόγου 

ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη 

ΕΠΝΟΜΔΙ= επιβολή νομοθεσίας εκ 

μέρους του διευθυντή 

ΕΠΑΠΔΕΜ= επιβολή απόφασης 

διευθυντή στους εμπλεκόμενους 

ΑΠΟΕΠΘΕ = αποφυγή επίλυσης του 

θέματος 

20. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 

ΑΝΔΙΑΛΓΕ = ανάπτυξη διαλόγου 

μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 

γονέων 

21. Τεχνικές πρόληψης 

συγκρούσεων 
ΕΦΙΣΟΝΔΙ=εφαρμογή ισονομίας εκ 

μέρους του διευθυντή 

22. Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα 

της τεχνικής του διαλόγου 
ΔΙΕΡΘΕΜ= διερεύνηση του θέματος 

ΠΑΠΛΥΣ= πιο αποδεκτή η λύση 
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ΧΡΟΝΕΥΛΥ=χρονοβόρα στην εύρεση 

λύσης 

ΑΝΣΠΕΜΔΣ= αναποτελεσματική σε 

περιπτώσεις μη διάθεσης συμβιβασμού 

ΠΙΜΕΞΛΥ= πιθανότητα μη εξεύρεση 

λύσης 

23. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 

της τεχνικής της αποφυγής 
ΕΞΧΡΓΚΣΚ= εξασφάλιση χρόνου για 

καλύτερη σκέψη 

ΠΙΘΔΙΟΠΡ= πιθανότητα διόγκωσης του 

προβλήματος 

24. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 

της τεχνικής της επιβολής 
ΑΠΣΔΙΣ= αποτελεσματική σε 

δισεπίλυτες συγκρούσεις 

ΑΜΤΕΣΥΓ= άμεσος τερματισμός 

σύγκρουσης 

ΜΠΡΑΠΛΥ= μη πραγματική αποδοχή 

λύσης 

ΕΞΧΡΕΞ= εξαναγκασμός σε χρήση 

εξουσίας 

ΣΤ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

25. Προσωπικές αντιλήψεις 

διευθυντών για το ρόλο τους 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

 

 

 

 

ΥΠΕΠΣΥΓ= υπεύθυνος επίλυσης 

συγκρούσεων 

ΕΥΙΚΛΓΟΛ= υπεύθυνος εύρεσης 

ικανοποιητικής λύσης για όλους 

ΥΠΑΜΕΠΣΥ= υπεύθυνος άμεσης 

επίλυσης των συγκρούσεων 

26. Χαρακτηριστικά 

αποτελεσματικού διευθυντή στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΚΑΤΔΙΠΑΙ=καταρτισμένος σε 

διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα 

ΑΤΙΚΚΑΘΕ=άτομο με ικανότητα 

καθοδήγησης των εκπαιδευτικών 

ΑΤΑΥΕΝΣ= άτομο με αυξημένη 

ενσυναίσθηση 

ΓΝΜΕΣΧΚ= γνώση των μελών της 

σχολικής κοινότητας 

ΑΤΔΙΗΡΕΜ=άτομο που διακρίνεται από 

ηρεμία 

27. Προσδοκίες των άλλων από τον 

διευθυντή στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΕΠΕΠΙΣΥΓ=επίτευξη  επίλυσης της 

σύγκρουσης 
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28. Βαθμός επάρκειας διευθυντών 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΑΙΣΘΜΕΠΑ= αίσθημα μέτριας 

επάρκειας 

29. Παράγοντες που επηρεάζουν 

την επάρκεια των διευθυντών 
ΠΟΛΣΥΓΓ= πολυπλοκότητα 

συγκρούσεων 

30. Είδος βοήθειας που χρειάζονται 

οι διευθυντές  
ΒΟΗΨΥΧ= βοήθεια ψυχολόγου 

ΒΟΗΣΧΣ= βοήθεια σχολικού 

συμβούλου 

31. Προτάσεις διευθυντών 
ΔΙΑΤΨΥΧ= διατήρηση ψυχραιμίας 
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Δ7 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΥΛΟ : ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: ΠΤΥΧΙΟ 

2Ο  ΠΤΥΧΙΟ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΗΛΙΚΙΑ :50+ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 30 

ΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΥΠ: 0 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 6/ΘΕΣΙΟ 

 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

1. Έννοια της σύγκρουσης 
ΔΙΑΜΕΜΠΛ = διαμάχη μεταξύ των 

εμπλεκομένων 

2.  Συναισθήματα που προκαλεί το 

φαινόμενο της σύγκρουσης 

στους διευθυντές 

ΠΡΓΕΠΙΛΣ = πρόκληση για επίλυση των 

συγκρούσεων 

 

3. Εμφάνιση συγκρούσεων στο 

πλαίσιο της σχολικής μονάδας 
ΥΠΣΥΓ=ύπαρξη συγκρούσεων 

4. Παράγοντες που σχετίζονται με 

την προσωπικότητα των μελών 

της σχολικής μονάδας και 

επηρεάζουν την εμφάνιση 

συγκρούσεων 

ΙΧΠΡΜΕΣΚ= ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας μελών σχολικής 

κοινότητας 

ΥΠΔΙΠΡΑΞ = ύπαρξη διαφορετικών 

προσωπικών αξιών 

5. Σημασία της διαχείρισης των 

συγκρούσεων 
ΤΡΕΠΣΥΓ=ο τρόπος επίλυσης της 

σύγκρουσης 

6. Επακόλουθα αποτελεσματικής 

διαχείρισης συγκρούσεων 
ΤΕΡΣΥΓ= τερματισμός σύγκρουσης 

ΕΞΑΛΠΡΟ= εξάλειψη προβλημάτων 

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

7. Ομάδες εκδήλωσης 

συγκρούσεων 
ΣΥΓΜΑΘ= συγκρούσεις μεταξύ  

μαθητών 

ΣΥΓΓΟΝ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 
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8. Συχνότητα εμφάνισης των 

διάφορων μορφών 

συγκρούσεων 

ΜΒΣΣΥΓΜΑ= μεγάλος βαθμός 

συχνότητας συγκρούσεων μαθητών 

9. Κατάταξη σημαντικότητας 

συγκρούσεων 
ΠΣΗΣΥΓΜΑ= πιο σημαντικές οι 

συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

10. Αιτίες συγκρούσεων γονέων  
ΕΜΣΥΓΠΑΙ=εμπλοκή στις συγκρούσεις 

των παιδιών 

Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

11. Επιπτώσεις στο σχολείο 
ΕΠΛΕΙΣΧ= επιρροή στη λειτουργία του 

σχολείου 

12. Επιπτώσεις στους 

εκπαιδευτικούς 
ΠΡΚΑΔΙΑΘ= πρόκληση κακής διάθεσης 

13. Επιπτώσεις στους μαθητές  
ΕΜΦΓΚΡ= εμφάνιση γκρίνιας στους 

μαθητές 

Ε. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

14. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων μαθητών 
ΣΥΝΓΟΕΚΠ= συνεργασία μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών 

ΠΡΑΚΜΑΔΕ= προσεκτική ακρόαση 

μαθητών από το διευθυντή ή τους 

εκπαιδευτικούς 

ΓΝΠΡΣΥΔΙ= γνωστοποίηση 

προβλήματος σύλλογο διδασκόντων 

ΣΤ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

15. Προσωπικές αντιλήψεις 

διευθυντών για το ρόλο τους 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΥΠΔΙΑΜΣΥ= υπεύθυνος 

διαμεσολάβησης στις συγκρούσεις 

16. Χαρακτηριστικά 

αποτελεσματικού διευθυντή στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΑΤΙΚΔΣΥΓ= άτομο με ικανότητα στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΑΤΓΝΨΥΧ= άτομο με γνώσεις σε 

θέματα  ψυχολογίας 

17. Προσδοκίες των άλλων από τον 

διευθυντή στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΕΠΕΠΙΣΥΓ=επίτευξη  επίλυσης της 

σύγκρουσης 

18. Παράγοντες που επηρεάζουν 

την επάρκεια των διευθυντών 
ΕΜΠΔΙΑΣΥ = εμπειρία στη διαχείριση 

συγκρούσεων 
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19. Είδος βοήθειας που χρειάζονται 

οι διευθυντές  
ΒΟΗΨΥΧ= βοήθεια ψυχολόγου 
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Δ8 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΥΛΟ : ΑΝΔΡΑΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: ΠΤΥΧΙΟ, 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑ :50+ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 33 

ΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΥΠ:7 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:6/ΘΕΣΙΟ 

 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

1. Έννοια της σύγκρουσης 
ΔΙΔΙΑΦΑΠ =  διαφωνία λόγω 

διαφορετικών απόψεων 

ΔΙΑΜΕΜΠΛ= διαμάχη μεταξύ των 

εμπλεκομένων 

2.  Συναισθήματα που προκαλεί το 

φαινόμενο της σύγκρουσης 

στους διευθυντές 

ΠΡΔΥΣΣΥΝ= πρόκληση δυσάρεστων 

συναισθημάτων 

3. Είδη συγκρούσεων 
ΣΥΓΕΡ = συγκρούσεις έργου 

4. Εμφάνιση συγκρούσεων στο 

πλαίσιο της σχολικής μονάδας 
ΥΠΣΥΓ=ύπαρξη συγκρούσεων 

5. Συχνότητα εμφάνισης 

συγκρούσεων στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας  

ΠΕΕΜΦΣΥΓ= Περιορισμένη εμφάνιση 

συγκρούσεων 

6. Αξιολόγηση των συγκρούσεων 
ΑΝΟΙΣΥΓ = αναπόφευκτες οι 

συγκρούσεις 

ΑΡΝΣΥΓΟΛ= αρνητικές οι συγκρούσεις 

για όλους 

7. Παράγοντες που σχετίζονται με 

διαχείριση των συγκρούσεων 

και επηρεάζουν την εμφάνισή 

τους 

ΕΔΙΑΧΕΙΡΣ = επίδειξη 

διαλλακτικότητας στον χειρισμό της 

διαφωνίας 

 

ΕΠΣΥΧΕΣΥ= επίδειξη συνεργασίας 

στον χειρισμό της διαφωνίας 
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ΤΡΧΕΔΕΜ= τρόπος χειρισμού 

διαφωνιών από τους εμπλεκόμενους 

  

ΤΡΔΙΔΙΔΙ =  τρόπος διαχείρισης 

διαφωνιών από τους διευθυντές 

 

ΠΡΠΡΠΡΑΠ = ύπαρξη προσπάθειας 

προβολής προσωπικών απόψεων 

 

ΠΡΕΠΠΡΑΠ= ύπαρξη προσπάθειας 

επιβολής προσωπικών απόψεων 

8. Σημασία της διαχείρισης των 

συγκρούσεων 
ΜΕΠΣΥΓ= μείωση επιπτώσεων των 

συγκρούσεων 

9. Επακόλουθα αποτελεσματικής 

διαχείρισης συγκρούσεων 
ΟΥΣΑΠΕΠ= ουσιαστική αποδοχή της 

επίλυσης 

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

10. Ομάδες εκδήλωσης 

συγκρούσεων 
ΣΥΓΕΚΠ= συγκρούσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΔΙΤΑΥ= συγκρούσεις μεταξύ 

διευθυντή και τοπικής αυτοδιοίκησης 

ΣΥΓΕΚΔΙΕ= συγκρούσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών και διευθυντή 

ΣΥΓΓΟΕΚ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 

11. Συχνότητα εμφάνισης των 

διάφορων μορφών 

συγκρούσεων 

ΙΔΣΥΧΕΜ= ίδια η συχνότητα εμφάνισης 

διάφορων μορφών συγκρούσεων 

12. Κατάταξη σημαντικότητας 

συγκρούσεων 
ΠΣΗΣΥΓΕΚ= πιο σημαντικές οι 

συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ΣΗΣΥΔΙΕΚ= σημαντικές οι συγκρούσεις 

μεταξύ του διευθυντή και των 

εκπαιδευτικών 

13. Αξιολόγηση των διάφορων 

μορφών συγκρούσεων 
ΕΠΣΥΓΕΚ= επώδυνες οι συγκρούσεις 

μεταξύ των εκπαιδευτικών 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

14. Αιτίες συγκρούσεων 

εκπαιδευτικών 
ΕΝΙΚΠΡΣΥ= υψηλό ενδιαφέρον για 

ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντος 
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ΜΕΝΙΚΚΣΥ=μικρό ενδιαφέρον για 

ικανοποίηση κοινού συμφέροντος 

ΔΙΑΩΡΠΡ= διαφωνίες για τη 

διαμόρφωση του ωρολόγιου 

προγράμματος 

ΧΑΠΡΟΕΚΠ= χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας εκπαιδευτικών 

ΔΙΑΕΦΗΜ= διαφωνίες για το 

πρόγραμμα των εφημεριών 

 

15. Αιτίες συγκρούσεων γονέων - 

εκπαιδευτικών 
ΕΛΑΛΓΟΕΚ=  έλλειψη 

αλληλοκατανόησης μεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών 

ΑΔΕΚΠΠΑΙ= αίσθημα γονέων για 

αδιάφορη συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού προς το παιδί τους 

ΔΙΑΠΓΟΕΚ= ύπαρξη διαφορετικών 

απόψεων μεταξύ  γονέων και 

εκπαιδευτικών 

ΥΠΔΥΠΑΙ= υπερεκτίμηση των 

δυνατοτήτων του παιδιού από τους 

γονείς 

ΔΙΒΑΘΠΑΙ= διαφωνία για τη 

βαθμολογία του παιδιού τους 

16. Αιτίες συγκρούσεων διευθυντή 

– τοπικής αυτοδιοίκησης 
ΑΤΑΥΙΔΣΧ= άγνοια της τοπικής 

αυτοδιοίκησης της ιδιαιτερότητας του 

σχολείου 

ΕΚΕΡΛΑΧΡ= εκτέλεση επισκευαστικών 

εργασιών σε λάθος χρόνο 

ΚΑΕΠΔΙΤΑ= κακή επικοινωνία μεταξύ 

διευθυντή και τοπικής αυτοδιοίκησης 

ΕΛΚΑΘΣΧ= ελλιπής καθαριότητα 

σχολείου 

Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

17. Επιπτώσεις στο σχολείο 
ΕΠΛΕΙΣΧ= επιρροή στη λειτουργία του 

σχολείου 

ΔΗΑΣΣΧΚΛ= δημιουργία άσχημου 

σχολικού κλίματος  

18. Επιπτώσεις στους 

εκπαιδευτικούς 
ΜΕΙΕΡΑΠ= μειωμένη εργασιακή 

απόδοση 
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ΠΡΚΑΔΙΑΘ= πρόκληση κακής διάθεσης 

ΕΛΣΥΓΟ= ελλιπής συνεργασία με τους 

γονείς 

19. Επιπτώσεις στους μαθητές  
ΔΕΚΚΠΟΙΔ= δέκτες κακής ποιότητας 

διδασκαλίας 

20. Επιπτώσεις στους γονείς 
ΑΕΣΥΜΣΧ= αρνητική επιρροή στη  

συνεργασία τους με το σχολείο 

ΑΠΠΡΠΣΧ= απόκτηση προκατάληψης 

προς το σχολείο 

21. Επιπτώσεις στους διευθυντές 
ΠΡΑΙΣΤΕΔ= πρόκληση αισθήματος 

στενοχώριας στους διευθυντές 

ΠΡΑΕΑΠΡΣ= πρόκληση αισθήματος 

ενοχής λόγω αποτυχίας πρόληψης των 

συγκρούσεων 

Ε. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

22. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων 
ΠΡΑΚΕΜΑΔ= προσεκτική ακρόαση 

εμπλεκομένων από διευθυντή 

ΣΥΔΟΛΕΜΠ=συζητήσεις διευθυντή με 

όλους τους εμπλεκόμενους μαζί 

ΕΥΕΠΡΑΙΣ= εύρεση από τους 

εμπλεκόμενους των πραγματικών αιτιών 

σύγκρουσης  

ΚΙΔΣΥΔΕΜ = κατ’ ιδίαν συζητήσεις 

διευθυντή με τον κάθε εμπλεκόμενο 

ΕΠΑΠΔΕΜ = επιβολή απόφασης 

διευθυντή στους εμπλεκόμενους 

23. Τεχνικές πρόληψης 

συγκρούσεων 
ΚΑΕΠΔΕΚ= καλή επικοινωνία 

διευθυντή εκπαιδευτικών 

ΚΕΠΔΜΣΧΚ= καλή επικοινωνία 

διευθυντή μελών σχολικής κοινότητας 

ΕΑΝΠΙΣΥΚ= έγκαιρη αντίληψη 

πιθανών συγκρουσιακών καταστάσεων 

24. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 

της τεχνικής της επιβολής 
ΔΟΜΛΕΙΣΧ= διασφάλιση ομαλής 

λειτουργίας σχολείου 

ΑΠΣΔΙΣ= αποτελεσματική σε 

δισεπίλυτες συγκρούσεις 

ΑΠΣΠΕΑΣΥ= αποτελεσματική σε 

περιπτώσεις ασυνεννοησίας  
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ΑΜΤΕΣΥΓ= άμεσος τερματισμός 

σύγκρουσης 

ΜΠΡΑΠΛΥ= μη πραγματική αποδοχή 

λύσης 

25. Παράγοντες που επηρεάζουν 

την επιλογή τεχνικής 

διαχείρισης 

ΥΠΕΓΕΜ= ύπαρξη εγωισμού στα 

εμπλεκόμενα μέρη 

ΕΝΓΙΚΠΣ= ενδιαφέρον για ικανοποίηση 

προσωπικών συμφερόντων 

ΣΤ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

26. Προσωπικές αντιλήψεις 

διευθυντών για το ρόλο τους 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

 

 

 

 

ΥΠΠΡΟΣΥ= υπεύθυνος για την 

πρόληψη των συγκρούσεων 

ΥΠΕΠΣΥΓ= υπεύθυνος επίλυσης 

συγκρούσεων 

ΕΥΙΚΛΓΟΛ=υπεύθυνος εύρεσης 

ικανοποιητικής λύσης για όλους 

ΥΠΕΥΛΕΣΧ= υπεύθυνος για την 

εύρυθμη λειτουργία σχολείου 

ΣΟΚΑΗΔΣ= σοβαρό καθήκον του η 

διαχείριση των συγκρούσεων 

27. Χαρακτηριστικά 

αποτελεσματικού διευθυντή στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΑΤΕΠΙΚΧΑ= άτομο με επικοινωνιακά 

χαρίσματα 

ΑΤΙΚΔΣΥΓ= άτομο με ικανότητα στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΧΑΙΕΚΤΕΚ= άτομο που χαίρει της 

εκτίμησης των εκπαιδευτικών 

ΓΝΜΕΣΧΚ= γνώση των μελών της 

σχολικής κοινότητας 

ΑΤΔΙΑΕΙΛ=άτομο που διακρίνεται από 

ειλικρίνεια  

ΑΤΚΑΛΑΚΡ= άτομο με ικανότητα 

καλής ακρόασης 

ΔΙΚΜΕΣΧΜ=δίκαιος προς όλα τα μέλη 

της σχολικής μονάδας 

28. Προσδοκίες των άλλων από τον 

διευθυντή στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΔΙΚΣΥΟΛ=δίκαιη συμπεριφορά 

απέναντι σε όλους 

ΕΠΕΠΙΣΥΓ=επίτευξη  επίλυσης της 

σύγκρουσης 
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ΔΙΑΚΣΧΚΛ= διασφάλιση καλού 

σχολικού κλίματος 

29. Επιπτώσεις της διαχείρισης των 

συγκρούσεων στους διευθυντές 
ΑΠΠΟΧΡΕΔ=απαίτηση πολύ χρόνου 

ενασχόλησης από τους διευθυντές 

30. Αξιολόγηση των τεχνικών 

διαχείρισης  
ΜΗΥΠΚΑΤΕ= μη ύπαρξη 

καθορισμένης τεχνικής 

ΔΠΕΑΠΔΤΕ= διαφορετικές περιπτώσεις 

απαιτούν διαφορετικές τεχνικές 

31. Παράγοντες που επηρεάζουν 

τους διευθυντές στην επιλογή 

τεχνικών διαχείρισης 

ΠΡΟΕΜΠΛ= προσωπικότητα 

εμπλεκομένων 

32. Βαθμός επάρκειας διευθυντών 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΑΙΣΘΜΕΠΑ= αίσθημα μέτριας 

επάρκειας 

33. Είδος βοήθειας που χρειάζονται 

οι διευθυντές  
ΜΕΛΒΙΔΙ= μελέτη βιβλιογραφίας για τη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

34. Προτάσεις διευθυντών 
ΠΡΣΧΚΚΣΥ= προσανατολισμός όλων 

των μελών της σχολικής κοινότητας προς 

το  κοινό συμφέρον 
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Δ9 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΥΛΟ : ΑΝΔΡΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: ΠΤΥΧΙΟ  

ΗΛΙΚΙΑ : 50+ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 31 

ΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΥΠ:8 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:ΑΣΤΙΚΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:14/ΘΕΣΙΟ 

 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

1. Συναισθήματα που προκαλεί το 

φαινόμενο της σύγκρουσης 

στους διευθυντές 

ΟΛΣΥΠΡΑΓ = όλες οι συγκρούσεις 

προκαλούν άγχος 

ΕΜΦΘΥΜ= εμφάνιση θυμού 

ΕΜΑΡΠΙ= εμφάνιση αρτηριακής πίεσης 

2. Εμφάνιση συγκρούσεων στο 

πλαίσιο της σχολικής μονάδας  
ΥΠΣΥΓ=ύπαρξη συγκρούσεων 

ΜΥΠΕΝΣΥΓ = μη ύπαρξη έντονων 

συγκρούσεων 

3. Συχνότητα εμφάνισης 

συγκρούσεων στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας 

ΣΥΧΣΥΓΚ= συχνές συγκρούσεις 

4. Παράγοντες που σχετίζονται με 

το είδος της σχολικής μονάδας 

και τα χαρακτηριστικά των 

μελών της και επηρεάζουν την 

εμφάνιση των συγκρούσεων 

ΜΕΣΧΜΟ= μέγεθος σχολικής μονάδας 

5. Σημασία της διαχείρισης των 

συγκρούσεων 
ΤΡΕΠΣΥΓ= ο τρόπος επίλυσης της 

σύγκρουσης 

ΠΡΙΚΟΛΕΜ= προσπάθεια ικανοποίησης 

όλων των εμπλεκομένων 

6. Παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαχείριση των συγκρούσεων 
ΥΠΔΙΧΑ= ύπαρξη διαφορετικών 

χαρακτήρων 

ΔΥΗΔΙΑΝΘ= δύσκολη η διαχείριση των 

ανθρώπων 

ΥΠΠΡΟΕΓ= ύπαρξη προσωπικών 

εγωισμών 



194 

 

ΥΠΠΡΟΠΙΣ= ύπαρξη προσωπικών 

πιστεύω 

ΔΠΡΜΣΚΑΛ= δύσκολη η προσαρμογή 

των μελών της σχολικής κοινότητας στις 

εκπαιδευτικές αλλαγές 

7. Επακόλουθα αποτελεσματικής 

διαχείρισης συγκρούσεων 
ΕΠΟΜΜΕΕΜ= επίτευξη ομόνοιας 

μεταξύ των  εμπλεκομένων 

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

8. Ομάδες εκδήλωσης 

συγκρούσεων 
ΣΥΓΕΚΠ= συγκρούσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΜΑΘ= συγκρούσεις μεταξύ 

μαθητών 

ΣΥΓΓΟΕΚ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 

9. Συχνότητα εμφάνισης των 

διάφορων μορφών 

συγκρούσεων 

ΜΒΣΣΥΓΜΑ= μεγάλος βαθμός 

συχνότητας συγκρούσεων μαθητών 

 

ΠΒΣΣΥΓΕΚ= περιορισμένος βαθμός 

συχνότητας συγκρούσεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών  

10. Κατάταξη σημαντικότητας 

συγκρούσεων 
ΠΣΗΣΥΓΕΚ= πιο σημαντικές οι 

συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

11. Αξιολόγηση των διάφορων 

μορφών συγκρούσεων 
ΧΡΔΣΥΕΚ= χρονοβόρα η διαχείριση 

των συγκρούσεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

12. Αιτίες συγκρούσεων των 

μαθητών 
ΠΑΙΕΓΩ= παιδικός εγωκεντρισμός 

ΥΠΑΝΤΜΑ= ύπαρξη ανταγωνισμού 

μεταξύ των μαθητών 

ΔΙΑΓΠΑΙΧ= διαφωνίες σχετικά με τους 

κανόνες και τον τρόπο παιχνιδιού 

ΕΜΑΔΕΠΔΙ=εμφάνιση αδιαλλαξίας 

στην επίλυση των διαφωνιών 

13. Αιτίες συγκρούσεων 

εκπαιδευτικών 
ΥΠΕΡΓΑΓΧ= ύπαρξη εργασιακού 

άγχους 
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ΥΠΠΑΡΕΚ= ύπαρξη παρεξηγήσεων 

μεταξύ των εκπαιδευτικών 

14. Αιτίες συγκρούσεων γονέων - 

εκπαιδευτικών 
ΑΑΠΑΠΑΙ= άκριτη αποδοχή από τους 

γονείς των παραπόνων των παιδιών για 

διάφορα συμβάντα στο σχολείο 

ΕΠΙΘΔΓΟ= επιθετική διάθεση γονέων 

προς τους εκπαιδευτικούς 

Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

15. Επιπτώσεις στο σχολείο 
ΕΠΛΕΙΣΧ= επιρροή στη λειτουργία του 

σχολείου 

ΔΗΑΣΣΧΚΛ= δημιουργία άσχημου 

σχολικού κλίματος  

ΠΑΣΜΕΣΧΚ= παρακώλυση  της 

συνεργασίας των μελών της σχολικής 

κοινότητας 

16. Επιπτώσεις στους 

εκπαιδευτικούς 
ΜΕΙΕΡΑΠ= μειωμένη εργασιακή 

απόδοση 

ΠΕΒΑΕΠΕΚ= περιορισμένος βαθμός 

επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 

17. Επιπτώσεις στους μαθητές  
ΕΜΦΓΚΡ= εμφάνιση γκρίνιας στους 

μαθητές 

18. Επιπτώσεις στους διευθυντές 
ΔΠΡΓΕΞΛΥ= διαρκής προσπάθεια για 

εξεύρεση λύσης 

Ε. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

19. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων 
ΕΥΕΠΡΑΙΣ=εύρεση από τους 

εμπλεκόμενους των πραγματικών αιτιών 

σύγκρουσης  

20. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων εκπαιδευτικών 
ΚΙΔΣΥΔΕΚ= κατ’ ιδίαν συζητήσεις 

διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς  

ΔΙΑΜΔΜΕ= διαμεσολάβηση διευθυντή 

μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ΕΠΔΕΣΧΣΥ= επίλυση της διαφωνίας 

των εκπαιδευτικών από τον σχολικό 

σύμβουλο 

21. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 

ΔΙΑΔΕΚΓΟ= διαμεσολάβηση διευθυντή 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς 
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22. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων μαθητών 
ΣΥΝΓΟΕΚΠ= συνεργασία μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών 

ΣΥΝΜΕΠΑΙ=ανάπτυξη της συνεργασίας 

μεταξύ των παιδιών 

ΠΡΑΚΜΑΔΕ= προσεκτική ακρόαση 

μαθητών από το διευθυντή ή τους 

εκπαιδευτικούς 

ΔΙΣΧΣΥΜΑ=διαμεσολάβηση του 

σχολικού συμβούλου στους μαθητές 

ΔΙΑΜΕΚΠΜ=διαμεσολάβηση 

εκπαιδευτικού στους μαθητές 

ΔΙΑΜΔΜΑ= διαμεσολάβηση διευθυντή 

στους μαθητές 

23. Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα 

της τεχνικής του διαλόγου 
ΑΝΑΟΛΑΠ= ανάδειξη όλων των 

απόψεων 

ΣΤ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

24. Προσωπικές αντιλήψεις 

διευθυντών για το ρόλο τους 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΥΠΔΙΑΜΣΥ= υπεύθυνος 

διαμεσολάβησης στις συγκρούσεις 

ΥΠΑΞΣΟΘΕ= υπεύθυνος αξιολόγησης 

σοβαρότητας θέματος 

ΥΠΕΠΣΥΓ= υπεύθυνος επίλυσης 

συγκρούσεων 

25. Χαρακτηριστικά 

αποτελεσματικού διευθυντή στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΑΤΙΚΔΣΥΓ= άτομο με ικανότητα στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

26. Προσδοκίες των άλλων από τον 

διευθυντή στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΕΠΕΠΙΣΥΓ= επίτευξη  επίλυσης της 

σύγκρουσης 

27. Επιπτώσεις της διαχείρισης των 

συγκρούσεων στους διευθυντές 
ΑΠΠΟΧΡΕΔ=απαίτηση πολύ χρόνου 

ενασχόλησης από τους διευθυντές 

28. Παράγοντες που επηρεάζουν 

τους διευθυντές στην επιλογή 

τεχνικών διαχείρισης 

ΕΙΔΣΥΓΚ=είδος της σύγκρουσης 

29. Βαθμός επάρκειας διευθυντών 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΑΙΣΘΑΝΕΠ= αίσθημα ανεπάρκειας 

30. Παράγοντες που επηρεάζουν 

την επάρκεια των διευθυντών 
ΕΜΠΔΙΑΣΥ = Εμπειρία στη διαχείριση 

συγκρούσεων 
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31. Είδος βοήθειας που χρειάζονται 

οι διευθυντές  
ΕΠΙΜΠΟΛ=επιμόρφωση από την 

πολιτεία 
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Δ10 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΥΛΟ : ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: ΠΤΥΧΙΟ , 2Ο  ΠΤΥΧΙΟ, 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ , 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ(ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ), 

ΗΛΙΚΙΑ :50+ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 30 

ΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΥΠ:10 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:ΑΣΤΙΚΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:6/ΘΕΣΙΟ 

 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

1. Έννοια της σύγκρουσης 
ΔΣΧΜΣΧΚ = διατάραξη σχέσεων μελών 

σχολικής κοινότητας 

 

2. Συναισθήματα που προκαλεί το 

φαινόμενο της σύγκρουσης 

στους διευθυντές 

ΠΡΟΣΤΕΝΣ = πρόκληση στενοχώριας 

εξαιτίας των συγκρούσεων 

ΠΡΟΤΑΡΣ= πρόκληση ταραχής εξαιτίας 

των συγκρούσεων 

ΠΡΟΑΜΗΧΣ= πρόκληση αμηχανίας 

εξαιτίας των συγκρούσεων 

3. Εμφάνιση συγκρούσεων στο 

πλαίσιο της σχολικής  μονάδας 
ΥΠΣΥΓ=ύπαρξη συγκρούσεων 

4. Αξιολόγηση των συγκρούσεων 
ΑΝΟΙΣΥΓ = αναπόφευκτες οι 

συγκρούσεις 

5. Σημασία της διαχείρισης των 

συγκρούσεων 
ΤΡΕΠΣΥΓ= ο τρόπος επίλυσης της 

σύγκρουσης 

ΘΕΡΠΡΟ= θεραπεία των προβλημάτων 

ΕΤΕΠΠΡΚΑ= εύρεση τρόπου 

επιστροφής πρότερη κατάσταση 

ΕΥΤΡΑΠΣΧ= εύρεση τρόπου 

αποκατάστασης σχέσεων 

6. Επακόλουθα αποτελεσματικής 

διαχείρισης συγκρούσεων 
ΤΕΡΣΥΓ= τερματισμός σύγκρουσης 

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
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7. Ομάδες εκδήλωσης 

συγκρούσεων 
ΣΥΓΕΚΠ= συγκρούσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΔΙΤΑΥ= συγκρούσεις μεταξύ 

διευθυντή και τοπικής αυτοδιοίκησης 

ΣΥΓΕΚΔΙΕ= συγκρούσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών και  διευθυντή 

ΣΥΓΓΟΕΚ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΜΑΘ= συγκρούσεις μεταξύ 

μαθητών 

ΣΥΓΓΟΝ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

8. Συχνότητα εμφάνισης των 

διάφορων μορφών 

συγκρούσεων 

ΜΒΣΣΥΓΜΑ= μεγάλος βαθμός 

συχνότητας συγκρούσεων μαθητών 

ΛΙΣΥΓΕΚ= λιγότερες οι συγκρούσεις 

εκπαιδευτικών 

ΜΒΣΣΓΟΕΚ= μεγάλος βαθμός 

συχνότητας συγκρούσεων μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών  

 

ΣΣΕΣΥΓΓΟ= σπάνια συχνότητα 

εμφάνισης συγκρούσεων μεταξύ των 

γονέων 

9. Κατάταξη σημαντικότητας 

συγκρούσεων 
ΠΣΗΣΥΓΕΚ= πιο σημαντικές οι 

συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

10. Αξιολόγηση των διάφορων 

μορφών συγκρούσεων 
ΑΚΠΣΥΜΑ= αναμενόμενες και 

περαστικές οι συγκρούσεις μεταξύ των 

μαθητών 

ΔΙΑΣΥΓΟΕ= διαχειρίσιμες οι 

συγκρούσεις μεταξύ των γονέων και των 

εκπαιδευτικών 

ΕΠΣΥΓΕΚ = επώδυνες για το σχολείο οι 

συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών  

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

11. Αιτίες συγκρούσεων των 

μαθητών 

ΥΠΑΝΤΜΑ= ύπαρξη ανταγωνισμού 

μεταξύ των μαθητών 

 

ΔΙΑΓΠΑΙΧ= διαφωνίες σχετικά με τους 

κανόνες και τον τρόπο παιχνιδιού 
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12. Αιτίες συγκρούσεων 

εκπαιδευτικών 
ΔΙΑΩΡΠΡ= διαφωνίες για τη 

διαμόρφωση του ωρολόγιου 

προγράμματος 

ΔΙΚΑΤΤΑΞ= διαφωνίες για την 

κατανομή τάξεων 

ΥΠΠΑΡΕΚ= ύπαρξη παρεξηγήσεων 

μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ΕΠΙΔΙΔΕΠ= επιλογή διδακτικών 

επισκέψεων 

13. Αιτίες συγκρούσεων γονέων - 

εκπαιδευτικών 
ΠΑΓΟΣΥΕΚ= παράπονα γονέων για τη 

συμπεριφορά των εκπαιδευτικών 

απέναντί τους 

ΔΙΒΑΘΠΑΙ= διαφωνία για τη 

βαθμολογία τους παιδιού τους 

ΥΓΑΔΜΠΑΙ= υπόνοια γονέων άδικης 

μεταχείρισης παιδιού 

14. Αιτίες συγκρούσεων διευθυντή-

εκπαιδευτικών 
ΜΤΗΕΡΩΡ= μη τήρηση εργασιακού 

ωραρίου από τους εκπαιδευτικούς 

ΚΑΠΡΟΕΚ= καθυστερημένη 

προσέλευση εκπαιδευτικών 

15. Αιτίες συγκρούσεων διευθυντή 

– τοπικής αυτοδιοίκησης 
ΕΛΣΥΚΤΥΠ= ελλιπής συντήρηση 

κτηριακών υποδομών  

ΕΛΚΑΓΡΥΛ= ελλιπής κάλυψη γραφικής 

ύλης 

ΠΒΑΝΤΑΥ= περιορισμένος βαθμός 

ανταπόκρισης τοπικής αυτοδιοίκησης 

στις  ανάγκες του  σχολείου 

16. Αιτίες συγκρούσεων γονέων 
ΕΜΣΥΓΠΑΙ= εμπλοκή στις συγκρούσεις 

των παιδιών 

Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

17. Επιπτώσεις στο σχολείο 
ΔΗΑΣΣΧΚΛ= δημιουργία άσχημου 

σχολικού κλίματος  

18. Επιπτώσεις στους 

εκπαιδευτικούς 
ΥΠΨΥΣΥΣΧ= ύπαρξη ψυχρότητας στις 

συναδελφικές σχέσεις 

ΠΕΒΑΕΠΕΚ= περιορισμένος βαθμός 

επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ΣΥΕΚΚΛΙΚ= συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε κλίκες 
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ΕΜΑΝΤΕΚ= εμφάνιση ανταγωνιστικής 

συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς 

19. Επιπτώσεις στους μαθητές  
ΕΜΦΕΝΔΒ= εμφάνιση ενδοσχολικής 

βίας 

ΑΝΤΤΕΑΤΜ= αντίληψη της τεταμένης 

ατμόσφαιρας 

20. Επιπτώσεις στους γονείς ΑΠΠΡΠΣΧ= απόκτηση προκατάληψης 

προς το σχολείο 

21. Επιπτώσεις στους διευθυντές 
ΔΠΡΓΕΞΛΥ= διαρκής προσπάθεια για 

εξεύρεση λύσης 

ΠΡΑΙΣΤΕΔ= πρόκληση αισθήματος 

στενοχώριας στους διευθυντές 

ΒΙΣΥΑΓΧ= βίωση συναισθημάτων 

άγχους 

Ε. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

22. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων 
ΠΑΡΑΕΜΠ = παραχώρηση ενός εκ των 

εμπλεκομένων 

ΕΠΝΟΜΔΙ= επιβολή νομοθεσίας εκ 

μέρους του διευθυντή 

23. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων εκπαιδευτικών 
ΑΠΠΛΕΙΟΨ = αποδοχή απόφασης 

πλειοψηφίας 

ΔΙΑΜΔΜΕ = διαμεσολάβηση διευθυντή 

μεταξύ των εκπαιδευτικών 

24. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων γονέων 
ΔΙΑΜΔΓΟ= διαμεσολάβηση διευθυντή 

ανάμεσα στους γονείς 

25. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων μαθητών 
ΔΙΑΜΕΚΠΜ=διαμεσολάβηση 

εκπαιδευτικού στους μαθητές 

26. Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα 

της τεχνικής του διαλόγου 
ΑΠΑΡΑΝΤ= αποτελεσματική στην αρχή 

της αντιπαράθεσης 

ΑΠΣΘΜΜΣΣ= αποτελεσματική σε 

θέματα μη σύγκρουσης συμφερόντων 

27. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 

της τεχνικής της παραχώρησης 
ΤΕΡΜΣΥΓ= τερματισμός σύγκρουσης 

ΗΘΙΚΥΠΤΣ= ηθική ικανοποίηση 

υποχωρούντα για τον τερματισμό της 

σύγκρουσης 

ΜΙΚΑΙΥΠ= μη ικανοποίηση αιτημάτων 

υποχωρούντα 



202 

 

28. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 

της τεχνικής της 

διαμεσολάβησης 

ΑΠΣΔΣΥΓ= αποτελεσματική σε 

δύσκολες συγκρούσεις 

ΑΠΑΜΑΔ= απαιτείται αμεροληψία από 

διαμεσολαβητή 

ΑΠΘΕΓΝΤΕ= απαιτείται θεωρητική 

γνώση της τεχνικής 

29. Παράγοντες που επηρεάζουν 

την επιλογή τεχνικής 

διαχείρισης 

ΔΑΕΠΣΜΕΠ= τα διαλλακτικά άτομα 

επιλέγουν συνεργατικές μεθόδους 

επίλυσης 

ΓΙΚΠΣΕΑΜ= για ικανοποίηση 

προσωπικού συμφέροντος επιλογή 

ανταγωνιστικών μεθόδων  

ΑΑΕΑΜΕΠ= ανταγωνιστικά άτομα 

επιλέγουν ανταγωνιστικές μεθόδους 

επίλυσης 

ΣΤ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

30. Προσωπικές αντιλήψεις 

διευθυντών για το ρόλο τους 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

 

ΥΠΔΙΑΜΣΥ= υπεύθυνος 

διαμεσολάβησης στις συγκρούσεις 

 

31. Χαρακτηριστικά 

αποτελεσματικού διευθυντή στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΔΙΚΜΕΣΧΜ = δίκαιος προς όλα τα μέλη 

της σχολικής μονάδας 

ΑΤΜΣΥΚΛ= άτομο με μη συμμετοχή σε 

κλίκες 

32. Προσδοκίες των άλλων από τον 

διευθυντή στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΕΠΕΠΙΣΥΓ= επίτευξη  επίλυσης της 

σύγκρουσης 

33. Επιπτώσεις της διαχείρισης των 

συγκρούσεων στους διευθυντές 
ΑΠΠΟΧΡΕΔ=απαίτηση πολύ χρόνου 

ενασχόλησης από τους διευθυντές 

ΠΡΟΚΟΥΔΙ=πρόκληση κούρασης στους 

διευθυντές 

ΠΙΓΔΚΣΧΚ= πίεση για διασφάλιση 

καλού σχολικού κλίματος 

ΑΦΧΡΑΛΕΝ= αφαίρεση χρόνου από 

άλλες ενασχολήσεις 

34. Παράγοντες που επηρεάζουν 

τους διευθυντές στην επιλογή 

τεχνικών διαχείρισης 

ΕΙΔΣΥΓΚ= είδος της σύγκρουσης 

35. Παράγοντες που επηρεάζουν 

την επάρκεια των διευθυντών 
ΘΕΚΑΤΔΙΣΥ=θεωρητική κατάρτιση στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 
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36. Είδος βοήθειας που χρειάζονται 

οι διευθυντές  
ΕΠΙΜΠΟΛ=επιμόρφωση από την 

πολιτεία 

37. Προτάσεις διευθυντών 
ΑΠΡΟΛΑΠΔ= αποσαφήνιση των ρόλων 

των μελών της σχολικής κοινότητας από 

τον διευθυντή 

ΕΝΕΚΓΝΟΜ= ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών για τη νομοθεσία 
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Δ11 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΥΛΟ : ΑΝΔΡΑΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: ΠΤΥΧΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑ :50+ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 31 

ΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΥΠ:15 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:6/ΘΕΣΙΟ 

 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

1. Έννοια της σύγκρουσης 
ΔΙΔΙΑΦΑΠ= διαφωνία λόγω 

διαφορετικών απόψεων  

ΕΛΑΛΕΜΠ = έλλειψη 

αλληλοκατανόησης εμπλεκομένων 

ΔΙΑΜΕΜΠΛ= διαμάχη μεταξύ των 

εμπλεκομένων 

2. Συχνότητα εμφάνισης 

συγκρούσεων στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας 

ΠΕΕΜΦΣΥΓ= Περιορισμένη εμφάνιση 

συγκρούσεων 

3. Αξιολόγηση των συγκρούσεων 
ΦΥΥΠΣΥΓ= φυσιολογική η ύπαρξη των 

συγκρούσεων 

4. Παράγοντες που σχετίζονται με 

το είδος της σχολικής μονάδας 

και τα χαρακτηριστικά των 

μελών της και επηρεάζουν την 

εμφάνιση συγκρούσεων 

ΙΔΧΑΠΡΟΕΚ= ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά  προσωπικότητας των 

εκπαιδευτικών 

ΙΔΧΑΠΡΔΙ= ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας των  διευθυντών 

5. Σημασία της διαχείρισης των 

συγκρούσεων 
ΔΙΑΧΣΠΡΟ= διαχείριση σημαίνει 

πρόληψη 

ΠΡΙΚΟΛΕΜ= προσπάθεια ικανοποίησης 

όλων των εμπλεκομένων 

6. Επακόλουθα αποτελεσματικής 

διαχείρισης συγκρούσεων 
ΕΠΟΜΜΕΕΜ= επίτευξη ομόνοιας 

μεταξύ των εμπλεκομένων 

ΕΥΡΣΥΝΛΥ= εύρεση συναινετικής 

λύσης 
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Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

7. Ομάδες εκδήλωσης 

συγκρούσεων 
ΣΥΓΕΚΠ= συγκρούσεις μεταξύ  

εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΓΟΕΚ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΜΑΘ= συγκρούσεις μεταξύ 

μαθητών 

8. Συχνότητα εμφάνισης των 

διάφορων μορφών 

συγκρούσεων 

ΙΔΣΥΧΕΜ= ίδια η συχνότητα εμφάνισης 

των διάφορων μορφών συγκρούσεων 

9. Κατάταξη σημαντικότητας 

συγκρούσεων 
ΠΣΗΣΥΓΕΚ= πιο σημαντικές οι 

συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

10. Αιτίες συγκρούσεων των 

μαθητών 
ΑΝΠΡΟΣΧ=ανταλλαγή προσβλητικών 

σχολίων 

ΕΚΕΠΣΥΜ= εκδήλωση επιθετικής 

συμπεριφοράς από κάποιους μαθητές 

11. Αιτίες συγκρούσεων 

εκπαιδευτικών 
ΕΝΙΚΠΡΣΥ= υψηλό ενδιαφέρον για 

ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντος 

ΔΙΑΩΡΠΡ= διαφωνίες για τη 

διαμόρφωση του ωρολόγιου 

προγράμματος 

ΔΙΚΑΤΤΑΞ= διαφωνίες για την 

κατανομή τάξεων 

ΥΠΑΣΥΠΟΔ= ύπαρξη ασάφειας στις 

υπουργικές οδηγίες  

12. Αιτίες συγκρούσεων γονέων - 

εκπαιδευτικών 
ΕΠΓΟΕΡΕΚ= επέμβαση γονέων στο 

έργο των εκπαιδευτικών 

ΕΕΜΓΠΕΚ= έλλειψη εμπιστοσύνης 

γονέων προς εκπαιδευτικούς 

ΑΜΚΥΕΚ= αμφισβήτηση του κύρους 

των εκπαιδευτικών 

ΔΙΓΟΕΠΚΥ= διαφωνία γονέων για τις 

επιβληθείσες στα παιδιά τους κυρώσεις 

από τους εκπαιδευτικούς 

Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 
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13. Επιπτώσεις στο σχολείο 
ΔΗΑΣΣΧΚΛ= δημιουργία άσχημου 

σχολικού κλίματος  

14. Επιπτώσεις στους 

εκπαιδευτικούς 
ΜΕΙΕΡΑΠ= μειωμένη εργασιακή 

απόδοση 

ΠΡΚΑΔΙΑΘ= πρόκληση κακής διάθεσης 

ΣΥΕΚΚΛΙΚ= συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε κλίκες 

ΠΡΨΥΧΑΝΕ= πρόκληση ψυχικής 

αναστάτωσης στους εκπαιδευτικούς 

15. Επιπτώσεις στους γονείς 
ΜΕΙΕΚΣΧ= μειωμένη εκτίμηση του 

σχολείου 

16. Επιπτώσεις στους διευθυντές 
ΔΠΡΓΕΞΛΥ= διαρκής προσπάθεια για 

εξεύρεση λύσης 

Ε. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

17. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων 
ΕΠΣΥΝΕΜ=επιδίωξη συνεργασίας των 

εμπλεκόμενων μερών 

ΕΥΚΣΤΕΜ= εύρεση κοινών στόχων 

μεταξύ των εμπλεκομένων 

ΔΙΑΜΣΧΣ= διαμεσολάβηση σχολικού 

συμβούλου 

ΕΠΑΠΔΕΜ = επιβολή απόφασης 

διευθυντή στους εμπλεκόμενους 

ΔΙΑΕΜΜΕ= ανάπτυξη διαλόγου 

ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη 

ΚΑΕΝΣΕΜ = καλλιέργεια 

ενσυναίσθησης στα εμπλεκόμενα μέρη  

18. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 

της τεχνικής της επιβολής 
ΕΠΙΑΔΙΕΞ= επίλυση αδιεξόδων 

ΣΤ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

19. Προσωπικές αντιλήψεις 

διευθυντών για το ρόλο τους 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΥΠΠΡΟΣΥ= υπεύθυνος για την 

πρόληψη των συγκρούσεων 

ΕΥΙΚΛΓΟΛ= υπεύθυνος εύρεσης 

ικανοποιητικής λύσης για όλους 

20. Χαρακτηριστικά 

αποτελεσματικού διευθυντή στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΑΤΣΕΒΑΛ= άτομο που σέβεται τους 

άλλους 

ΚΑΤΔΙΠΑΙ= καταρτισμένος σε 

διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα 
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ΑΤΕΠΙΚΧΑ= άτομο με επικοινωνιακά 

χαρίσματα 

ΔΙΚΜΕΣΧΜ= δίκαιος προς όλα τα μέλη 

της σχολικής μονάδας 

ΕΜΑΣΜΣΧ= άτομο που εμπνέει 

ασφάλεια στα υπόλοιπα μέλη της 

σχολικής μονάδας 

21. Προσδοκίες των άλλων από τον 

διευθυντή στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΔΙΚΣΥΟΛ= δίκαιη συμπεριφορά 

απέναντι σε όλους 

22. Βαθμός επάρκειας διευθυντών 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΑΙΣΘΜΕΠΑ= αίσθημα μέτριας 

επάρκειας 

23. Παράγοντες που επηρεάζουν 

την επάρκεια των διευθυντών 
ΠΟΛΣΥΓΓ= πολυπλοκότητα 

συγκρούσεων 

ΕΜΑΠΣΥΓ= εμφάνιση απρόβλεπτων 

συγκρούσεων 

24. Είδος βοήθειας που χρειάζονται 

οι διευθυντές  
ΒΟΗΣΧΣ= βοήθεια σχολικού 

συμβούλου 
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Δ12 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΥΛΟ : ΑΝΔΡΑΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: ΠΤΥΧΙΟ, 2Ο  ΠΤΥΧΙΟ 

ΗΛΙΚΙΑ :50+ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 31 

ΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΥΠ:7 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:6/ΘΕΣΙΟ 

 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

1. Έννοια της σύγκρουσης 
ΔΙΔΙΑΦΑΠ= διαφωνία λόγω 

διαφορετικών  απόψεων 

 

2.  Συναισθήματα που προκαλεί το 

φαινόμενο της σύγκρουσης 

στους διευθυντές 

ΟΛΣΥΠΡΑΓ= όλες οι συγκρούσεις 

προκαλούν άγχος 

ΕΜΦΘΥΜ= εμφάνιση θυμού 

ΠΡΟΣΤΕΝΣ= πρόκληση στενοχώριας 

εξαιτίας των συγκρούσεων 

ΕΠΜΥΠΣΥ= επιθυμία για μη ύπαρξη  

συγκρούσεων  

3. Εμφάνιση συγκρούσεων στο 

πλαίσιο της σχολικής μονάδας 
ΜΥΠΕΝΣΥΓ = μη ύπαρξη έντονων 

συγκρούσεων 

4. Συχνότητα εμφάνισης 

συγκρούσεων στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας  

ΠΕΕΜΦΣΥΓ= περιορισμένη εμφάνιση 

συγκρούσεων 

5. Αξιολόγηση των συγκρούσεων 
ΑΝΟΙΣΥΓ = αναπόφευκτες οι 

συγκρούσεις 

ΑΡΝΣΥΓΟΛ= αρνητικές οι συγκρούσεις 

για όλους 

6. Παράγοντες που σχετίζονται με 

το είδος της σχολικής μονάδας 

και τα χαρακτηριστικά των 

μελών της και επηρεάζουν την 

εμφάνιση συγκρούσεων 

ΥΠΔΙΠΡΟ= ύπαρξη διαφορετικών 

προσωπικοτήτων 

ΜΟΕΠΕΚ= μορφωτικό επίπεδο 

εκπαιδευτικών 

ΦΥΛΕΚΠ= φύλο εκπαιδευτικών 
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7. Παράγοντες που σχετίζονται με 

το σχολικό κλίμα και 

επηρεάζουν την εμφάνιση 

συγκρούσεων 

ΥΠΔΙΑΛΣΧ= ύπαρξη διάφορων 

αλλαγών στη σχολική μονάδα 

8. Σημασία της διαχείρισης των 

συγκρούσεων 
ΕΤΕΠΠΡΚΑ= εύρεση τρόπου 

επιστροφής πρότερη κατάσταση 

ΤΡΑΠΗΡ= τρόπος αποκατάστασης 

ηρεμίας 

9. Παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαχείριση των συγκρούσεων 
ΕΝΣΥΦΟΕΜ= ένταση συναισθηματικής 

φόρτισης των εμπλεκομένων στη 

σύγκρουση 

10. Επακόλουθα αποτελεσματικής 

διαχείρισης συγκρούσεων 
ΚΑΑΠΓΟΛ = καλό αποτέλεσμα για 

όλους 

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

11. Ομάδες εκδήλωσης 

συγκρούσεων 
ΣΥΓΕΚΠ= συγκρούσεις μεταξύ  

εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΓΟΕΚ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΜΑΘ= συγκρούσεις μεταξύ 

μαθητών 

ΣΥΓΓΟΝ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

12. Κατάταξη σημαντικότητας 

συγκρούσεων 
ΙΣΣΥΕΚΓΕ= ισοβαρείς οι συγκρούσεις 

μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ 

των γονέων και των εκπαιδευτικών 

13. Αξιολόγηση των διάφορων 

μορφών συγκρούσεων 
ΑΝΣΥΓΜΑ= αναπόφευκτες οι 

συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

14. Αιτίες συγκρούσεων των 

μαθητών 
ΕΚΕΠΣΥΜ= εκδήλωση επιθετικής 

συμπεριφοράς από κάποιους μαθητές 

ΑΙΑΔΜΕΤ= ύπαρξη αισθήματος στους 

μαθητών άδικης μεταχείρισης 

15. Αιτίες συγκρούσεων 

εκπαιδευτικών 
ΔΙΑΕΦΗΜ= διαφωνίες για το 

πρόγραμμα των εφημεριών 

ΑΔΚΑΤΑΡΜ= αίσθημα εκπαιδευτικών 

για άδικη μεταχείριση και άνιση 

κατανομή αρμοδιοτήτων 
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ΥΠΠΡΟΙΠΕ= ύπαρξη προσωπικών και 

οικογενειακών προβλημάτων στους 

εκπαιδευτικούς 

16. Αιτίες συγκρούσεων γονέων - 

εκπαιδευτικών 
ΕΠΙΘΔΓΟ= επιθετική διάθεση γονέων 

προς τους εκπαιδευτικούς 

ΑΞΕΚΓΟ= αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

από τους γονείς 

ΑΜΚΥΕΚ= αμφισβήτηση του κύρους 

των εκπαιδευτικών 

ΑΓΠΥΠΕΕ= απαίτηση γονέων για 

παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό 

έργο 

17. Αιτίες συγκρούσεων γονέων 
ΕΜΣΥΓΠΑΙ= εμπλοκή στις συγκρούσεις 

των παιδιών 

ΑΝΚΟΙΝΓΟ= ανταγωνισμός γονέων για 

το κοινωνικό τους γόητρο 

ΟΙΚΟΓΔΙΑ= οικογενειακές διαφορές 

γονέων 

ΟΙΚΟΝΔΙΑ= οικονομικές διαφορές 

γονέων 

Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

18. Επιπτώσεις στο σχολείο 
ΕΠΛΕΙΣΧ= επιρροή στη λειτουργία του 

σχολείου 

19. Επιπτώσεις στους 

εκπαιδευτικούς 
ΜΕΙΕΡΑΠ= μειωμένη εργασιακή 

απόδοση 

ΠΡΚΑΔΙΑΘ= πρόκληση κακής διάθεσης 

ΠΡΨΥΧΑΝΕ= πρόκληση ψυχικής 

αναστάτωσης στους εκπαιδευτικούς 

Ε. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

20. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων 

ΕΠΝΟΜΔΙ= επιβολή νομοθεσίας εκ 

μέρους του διευθυντή 

21. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων εκπαιδευτικών 
ΔΙΑΜΔΜΕ=διαμεσολάβηση διευθυντή 

μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ΓΝΘΕΔΕΔΙ= γνωστοποίηση του θέματος 

στον διευθυντή εκπαίδευσης για  

διευθέτηση 

22. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων γονέων 
ΔΙΑΜΔΓΟ= διαμεσολάβηση διευθυντή 

ανάμεσα στους γονείς 
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23. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 

της τεχνικής της επιβολής 
ΑΠΣΔΙΣ= αποτελεσματική σε 

δισεπίλυτες συγκρούσεις 

ΥΠΑΠΛΥ= υποχρεωτική αποδοχή της 

λύσης 

ΣΚΛΤΕΧ= σκληρή ως τεχνική 

ΕΚΠΙΔΙΣΥ= εγκυμονεί κινδύνους για 

πιθανή διόγκωση της σύγκρουσης 

ΣΤ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

24. Προσωπικές αντιλήψεις 

διευθυντών για το ρόλο τους 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΥΠΕΠΣΥΓ= υπεύθυνος επίλυσης 

συγκρούσεων 

25. Χαρακτηριστικά 

αποτελεσματικού διευθυντή στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΑΤΔΙΗΡΕΜ=άτομο που διακρίνεται από 

ηρεμία 

ΔΙΚΜΕΣΧΜ= δίκαιος προς όλα τα μέλη 

της σχολικής μονάδας 

26. Προσδοκίες των άλλων από τον 

διευθυντή στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΔΙΚΣΥΟΛ= δίκαιη συμπεριφορά 

απέναντι σε όλους 

27. Αξιολόγηση των τεχνικών 

διαχείρισης  
ΜΗΥΠΚΑΤΕ= μη ύπαρξη 

καθορισμένης τεχνικής 

ΔΠΕΑΠΔΤΕ= διαφορετικές περιπτώσεις 

απαιτούν διαφορετικές τεχνικές 

28. Βαθμός επάρκειας διευθυντών 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΑΙΣΘΕΠΑΡ= αίσθημα επάρκειας 

29. Είδος βοήθειας που χρειάζονται 

οι διευθυντές  
ΣΥΜΑΛΔ= συμβουλευτική από άλλο 

διευθυντή 

ΝΟΜΒΟΗ= νομική βοήθεια 
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Δ13 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ / 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΥΛΟ : ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ: ΠΤΥΧΙΟ 

2Ο  ΠΤΥΧΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΗΛΙΚΙΑ :50+ 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 35 

ΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΥΠ:5 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:6/ΘΕΣΙΟ 

 

Α. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

1. Έννοια της σύγκρουσης 
ΔΙΔΙΑΦΑΠ= διαφωνία λόγω 

διαφορετικών απόψεων 

2. Είδη συγκρούσεων 
ΣΥΓΕΡ = συγκρούσεις έργου 

ΣΥΓΣΧ = συγκρούσεις σχέσεων 

3. Εμφάνιση συγκρούσεων στο 

πλαίσιο της σχολικής μονάδας 
ΥΠΣΥΓ=ύπαρξη συγκρούσεων 

ΜΥΠΕΝΣΥΓ = μη ύπαρξη έντονων 

συγκρούσεων 

4. Συχνότητα εμφάνισης 

συγκρούσεων στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας 

ΔΣΣΥΓΚΣΧ = διαφορετική η συχνότητα 

των συγκρούσεων σε κάθε σχολείο 

5. Αξιολόγηση των συγκρούσεων 
ΑΝΟΙΣΥΓ = αναπόφευκτες οι 

συγκρούσεις 

ΙΔΑΠΣΥΓ= ιδανική η αποφυγή των 

συγκρούσεων 

ΔΥΔΙΣΥΣΧ= δύσκολα διαχειρίσιμες οι 

συγκρούσεις σχέσεων 

ΕΥΔΙΣΥΕΡ= εύκολα διαχειρίσιμες οι 

συγκρούσεις έργου 

ΜΕΠΣΣΣΧ= μεγάλη η επιρροή των 

συγκρούσεων  σχέσεων στο σχολείο  

6. Παράγοντες που σχετίζονται με 

το είδος της σχολικής μονάδας 

και τα χαρακτηριστικά των 

ΥΠΑΙΣΚΑΤ=  ύπαρξη μελών με 

αίσθημα καταδίωξης 
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μελών της και επηρεάζουν την 

εμφάνιση συγκρούσεων 

ΥΠΔΙΠΡΑΞ = ύπαρξη διαφορετικών  

προσωπικών αξιών 

ΗΛΔΙΑΦΕΚ= ηλικιακή διαφορά 

εκπαιδευτικών 

ΙΧΠΡΜΕΣΚ= ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας μελών σχολικής 

κοινότητας 

ΥΠΑΙΣΚΑΧ= ύπαρξη μελών με αίσθημα  

καχυποψίας 

ΥΠΕΥΕΡΜΕ = ύπαρξη ευερέθιστων 

μελών 

7. Παράγοντες που σχετίζονται με 

το σχολικό κλίμα και 

επηρεάζουν την εμφάνιση 

συγκρούσεων 

ΥΠΑΝΤΜΕ= ύπαρξη ανταγωνισμού  

στα μέλη της σχολικής κοινότητας 

8. Αξιολόγηση της διαχείρισης 

των συγκρούσεων 
ΕΠΑΠΣΥΓ= επηρεάζει αποτελέσματα 

σύγκρουσης 

ΣΗΗΔΙΑΣΥ= σημαντική η διαχείριση 

των συγκρούσεων 

9. Επακόλουθα αποτελεσματικής 

διαχείρισης συγκρούσεων 
ΚΑΑΙΣΥΓ= κατανόηση αιτιών 

σύγκρουσης 

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

10. Ομάδες εκδήλωσης 

συγκρούσεων 
ΣΥΓΕΚΠ= συγκρούσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΔΙΤΑΥ= συγκρούσεις μεταξύ 

διευθυντή και τοπικής αυτοδιοίκησης 

ΣΥΓΕΚΔΙΕ= συγκρούσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών και διευθυντή 

ΣΥΓΓΟΕΚ= συγκρούσεις μεταξύ γονέων 

και εκπαιδευτικών 

ΣΥΓΜΑΘ= συγκρούσεις μεταξύ 

μαθητών 

11. Συχνότητα εμφάνισης των 

διάφορων μορφών 

συγκρούσεων 

ΜΒΣΣΥΓΜΑ= μεγάλος βαθμός 

συχνότητας συγκρούσεων μαθητών 

ΜΒΣΣΓΟΕΚ= μεγάλος βαθμός 

συχνότητας  συγκρούσεων μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικών 
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12. Κατάταξη σημαντικότητας 

συγκρούσεων 
ΠΣΗΣΥΓΕ= πιο σημαντικές οι 

συγκρούσεις μεταξύ  γονέων και  

εκπαιδευτικών 

13. Αξιολόγηση των διάφορων 

μορφών συγκρούσεων 
ΗΣΥΔΙΤΑΥ= ήπιες οι συγκρούσεις 

μεταξύ του διευθυντή και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης 

ΔΔΕΝΣΥΜΑ= δύσκολα διαχειρίσιμες οι 

έντονες συγκρούσεις μεταξύ των 

μαθητών 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

14. Αιτίες συγκρούσεων των 

μαθητών 

ΥΠΑΝΤΜΑ= ύπαρξη ανταγωνισμού 

μεταξύ των μαθητών 

15. Αιτίες συγκρούσεων 

εκπαιδευτικών 
ΔΙΑΩΡΠΡ= διαφωνίες για τη 

διαμόρφωση του ωρολόγιου 

προγράμματος 

ΔΙΑΕΦΗΜ= διαφωνίες για το 

πρόγραμμα των εφημεριών 

ΔΙΑΝΤΓΔΙ= διαφορετικές αντιλήψεις 

εκπαιδευτικών για τον τρόπο 

διδασκαλίας 

ΕΠΙΔΙΕΠ= επιλογή διδακτικών 

επισκέψεων 

16. Αιτίες συγκρούσεων γονέων - 

εκπαιδευτικών 
ΕΠΓΟΕΡΕΚ= επέμβαση γονέων στο 

έργο των εκπαιδευτικών 

ΕΠΙΘΔΓΟ= επιθετική διάθεση γονέων 

προς τους εκπαιδευτικούς 

ΥΠΔΥΠΑΙ= υπερεκτίμηση των 

δυνατοτήτων του παιδιού από τους 

γονείς 

ΔΥΓΑΠΚΑ= δυσκολία γονέων 

αποδοχής καινοτομιών 

17. Αιτίες συγκρούσεων διευθυντή 

– τοπικής αυτοδιοίκησης 
ΕΛΣΥΚΤΥΠ= ελλιπής συντήρηση 

κτηριακών υποδομών  

ΕΛΚΑΓΡΥΛ= ελλιπής κάλυψη γραφικής 

ύλης 

ΠΒΑΝΤΑΥ= περιορισμένος βαθμός 

ανταπόκρισης τοπικής αυτοδιοίκησης 

στις  ανάγκες του  σχολείου 
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ΠΠΡΟΜΥΛ= περιορισμένη προμήθεια 

υλικών 

Δ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

18. Επιπτώσεις στους 

εκπαιδευτικούς 
ΕΜΑΝΤΕΚ= εμφάνιση ανταγωνιστικής 

συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς 

19. Επιπτώσεις στους μαθητές  
ΑΝΤΤΕΑΤΜ= αντίληψη της τεταμένης 

ατμόσφαιρας 

20. Επιπτώσεις στους διευθυντές 
ΔΥΣΑΡ= δυσαρέσκεια 

Ε. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

21. Τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων 
ΚΙΔΣΥΔΕΜ = κατ’ ιδίαν συζητήσεις 

διευθυντή με τον κάθε εμπλεκόμενο 

ΔΕΚΕΙΔΕΠ= διοργάνωση εκδήλωσης με 

ειδικό επιστήμονα 

ΔΙΑΜΔΕΚ= διαμεσολάβηση διευθυντή 

εκπαίδευσης  

ΣΥΣΥΔΙΛΥ= συνεδρίαση συλλόγου 

διδασκόντων για εύρεση λύσης 

ΔΙΑΕΜΜΕ= ανάπτυξη διαλόγου 

ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη 

22. Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα 

της τεχνικής του διαλόγου 
ΑΝΑΟΛΑΠ= ανάδειξη όλων των 

απόψεων 

23. Παράγοντες που επηρεάζουν 

την επιλογή τεχνικής 

διαχείρισης 

ΔΑΕΠΣΜΕΠ= τα διαλλακτικά άτομα 

επιλέγουν συνεργατικές μεθόδους 

επίλυσης 

ΑΑΕΑΜΕΠ= ανταγωνιστικά άτομα 

επιλέγουν ανταγωνιστικές μεθόδους 

επίλυσης 

ΣΤ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

24. Προσωπικές αντιλήψεις 

διευθυντών για το ρόλο τους 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

 

ΥΠΕΠΣΥΓ= υπεύθυνος επίλυσης 

συγκρούσεων 

ΥΠΔΙΑΙΣΟΡ=υπεύθυνος για διατήρηση 

ισορροπιών 

25. Χαρακτηριστικά 

αποτελεσματικού διευθυντή στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΔΙΚΜΕΣΧΜ= δίκαιος προς όλα τα μέλη 

της σχολικής μονάδας 
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ΑΤΙΚΔΣΥΓ= άτομο με ικανότητα στη 

διαχείριση των συγκρούσεων 

ΑΤΔΙΗΡΕΜ=άτομο που διακρίνεται από 

ηρεμία 

ΚΑΤΔΙΠΑΙ=καταρτισμένος σε 

διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα 

26. Προσδοκίες των άλλων από τον 

διευθυντή στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΔΙΚΣΥΟΛ=δίκαιη συμπεριφορά 

απέναντι σε όλους 

ΕΠΕΠΙΣΥΓ=επίτευξη  επίλυσης της 

σύγκρουσης 

27. Επιπτώσεις της διαχείρισης των 

συγκρούσεων στους διευθυντές 
ΔΙΣΥΠΡΔΥ= η διαχείριση των 

συγκρούσεων προκαλεί δυσαρέσκεια 

ΑΠΠΟΧΡΕΔ=απαίτηση πολύ χρόνου 

ενασχόλησης από τους διευθυντές 

28. Βαθμός επάρκειας διευθυντών 

στη διαχείριση των 

συγκρούσεων 

ΑΙΣΘΑΝΕΠ= αίσθημα ανεπάρκειας 

29. Παράγοντες που επηρεάζουν 

την επάρκεια των διευθυντών 
ΕΜΑΠΣΥΓ= εμφάνιση απρόβλεπτων 

συγκρούσεων 

ΘΕΚΑΤΔΙΣΥ= θεωρητική κατάρτιση 

στη διαχείριση των συγκρούσεων 

30. Είδος βοήθειας που χρειάζονται 

οι διευθυντές  
ΒΟΗΨΗΧ= βοήθεια ψυχολόγου 

ΒΟΗΚΟΙΝΛ= βοήθεια κοινωνικού 

λειτουργού 

ΕΠΙΜΠΟΛ=επιμόρφωση από την 

πολιτεία 

 


