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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάδνληαη νη αληηιήςεηο θαη νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πέιιαο ζρεηηθά κε ην stress. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα πξνζεγγηζηεί 

ελλνηνινγηθά ην stress, λα δηεξεπλεζνχλ νη αηηίεο πνπ ην πξνθαινχλ θαη ίζσο 

επεξεάδνπλ ην έξγν ησλ δηεπζπληψλ, λα πξνζδηνξηζηνχλ νη φπνηεο επηπηψζεηο ηνπ κε 

πηζαλά ζσκαηηθά ή ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα θαη λα αλαδπζνχλ δηάθνξεο ηερληθέο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ stress απφ ηνπο δηεπζπληέο. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη ηεο εξγαζίαο αμηνπνηήζεθαλ νη 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο σο βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν, νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ 

κε δψδεθα δηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ φηη ην εξγαζηαθφ stress ελππάξρεη  

αλάκεζα ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

δηαδξνκέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Δπίζεο, νη αηηίεο πνπ πξνθαινχλ stress είλαη πνηθίιεο, 

φπσο θαη νη επηπηψζεηο ηνπ θαη ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε δηεπζπληή. Καη ηέινο, αλαδχζεθαλ νη δηάθνξνη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ stress πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηεπζπληέο θαη νη 

νπνίνη ηνπο βνεζνχλ λα επηβηψλνπλ εξγαζηαθά αιιά θαη λα θέξλνπλ ζε πέξαο ηα 

θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ ην ξφιν ηνπο.  

Λέξεις – κλειδιά: stress δηεπζπληψλ, αηηίεο, επηπηψζεηο, κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο 

ABSTRACT 

The present study aims to record the believes and views of primary school directors of 

Pella‟s Regional Unit on stress. In particular, through this study, an attempt is made to 

conceptualize „stress‟, to identify the reasons of causing it and which perhaps 

influence the directors‟ actions, to determine its effects that cause  possible physical 

or psychological symptoms and to record various techniques of  dealing with stress 

from the part of the directors. 

In order to achieve the abovementioned objectives, semi-structured interviews were  

used as a basic instrument which were conducted with twelve primary school 

directors  during the school year 2017-2018. 

The results of the study revealed that work-related stress exists among the school 

directors and determines to a large extent the routes they have to follow in order to 

meet the requirements of the tasks they undertake. Moreover, a variety of reasons that 
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cause stress have been recorded, which are  related to the individual characteristics of 

each director. Finally, different modes of managing stress from the part of the 

directors have been identified, which helped them to manage everything in the 

workplace but also to accomplish the tasks in relation to their role. 

Key words: directors‟ stress, reasons, impacts, managerial strategies 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ έξρνληαη αληηκέησπνη θαζεκεξηλά κε 

απξφβιεπηεο θαη πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη κε έλα πιήζνο αλζξψπσλ κε 

δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, κε ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ, κε 

απνηέιεζκα λα βηψλνπλ εξγαζηαθφ stress. Σν ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

stress πνπ βηψλνπλ νη  δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα 

ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  Ζ δηεξεχλεζε αθνξά ζηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ 

stress θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πεγψλ πνπ πξνθαινχλ  stress, ησλ επηπηψζεψλ ηνπ θαη 

ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζήο ηνπ.  

Σν stress σο έλα ζεκείν κπνξεί λα ζεσξεζεί θπζηνινγηθφ θαη κάιηζηα δελ πξέπεη 

λα απνθεχγεηαη φηαλ νδεγεί ηα άηνκα ζε θπζηνινγηθέο θαη πγηείο αληηδξάζεηο. 

Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη παξαγσγηθά θαη λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγηθή ελεξγνπνίεζε 

ησλ αηφκσλ. ηαλ φκσο ην stress μεπεξλάεη θάπνηα επίπεδα, ηφηε παχεη λα είλαη 

επνηθνδνκεηηθφ θαη παξαγσγηθφ θαη επηθέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα άηνκα πνπ ην 

βηψλνπλ, φπσο κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο αιιά θαη ςπρνζσκαηηθέο 

δηαηαξαρέο. Σν stress επεξεάδεη ηνπο ελήιηθεο ηφζν ςπρηθά φζν θαη ζσκαηηθά (Bedu-

Addo, 2013). Ζ αληίδξαζε ηνπ ζψκαηνο ζε κηα ζπλζήθε πνπ εθιακβάλεηαη σο 

επηθίλδπλε επηθέξεη ηελ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, πνλνθεθάισλ θαη 

ππέξηαζεο. Σν stress κάιηζηα θαηεγνξήζεθε σο ππαίηην γηα πάλσ απφ ην 30% ησλ 

αλαπεξηψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο  (Smith, 2012).  

πσο θαη ζε πνιιά άιια αλζξσπνθεληξηθά επαγγέικαηα έηζη  θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλαληνχλ θαη αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. 

Ηδηαίηεξα νη  δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ παξνπζηάδνπλ πςειά  επίπεδα stress, ηα 

νπνία θαη ζπλερψο εληείλνληαη. Οη δηεπζπληέο ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη 

γηα ην stress επηζεκαίλνπλ φηη ε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηα δεκνγξαθηθά 

πξνβιήκαηα θαη νη δηάθνξεο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη απμάλνπλ ηηο 

επζχλεο ηνπο θαη νδεγνχλ ζε εζεινληηθή δηεχξπλζε  ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο σξαξίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Δπίζεο αλαθέξνπλ φηη 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε λέεο θαηαζηάζεηο θαη πξνζηίζεληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

αξκνδηφηεηεο ζην ξφιν ηνπο απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία. Χο εθ ηνχηνπ, ε αχμεζε ησλ 
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απαηηήζεσλ θαη ησλ επζπλψλ ηεο εξγαζίαο ηνπο νδεγεί θαη ζε αχμεζε ησλ επηπέδσλ 

ηνπ  stress πνπ βηψλνπλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζε έλα πην παηδαγσγηθφ ξφιν. Δλδηαθέξνληαη ζην έπαθξν γηα ηα καζεζηαθά 

επηηεχγκαηα θαη κε επίθεληξν ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πξνζπαζνχλ λα 

επηηχρνπλ πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. Οη Ash, Hodge θαη Connel (2013) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε έιιεηςε θαηάιιεισλ πξνζφλησλ ζηνπο δηεπζπληέο κεηψλεη ηα 

καζεζηαθά επηηεχγκαηα, κε απνηέιεζκα λα είλαη πην επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα 

απνηειεζκαηηθνχο ζρνιηθνχο εγέηεο, πνπ ζα επηθέξνπλ πςειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο. 

Απηφ ηνπο ζηξεζάξεη, θαζψο βιέπνπκε ηε ινγνδνζία λα απνηειεί  πιένλ λέν ζεκέιην 

ζηνηρείν ηεο ζέζεο ησλ δηεπζπληψλ (Lyons & Algozzine, 2006).  

Απηή ε αιιαγή ηνπ ξφινπ ησλ δηεπζπληψλ, νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο 

εξγαζίαο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο, ε κεγάιε γξαθεηνθξαηία θαζψο θαη ε 

κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε απμάλνπλ ην stress ηνπο (Boyland, 2011). Πιήζνο 

εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ζπλαληψληαη ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζηξεζάξνπλ ηνπο ζρνιηθνχο δηεπζπληέο θαη επεξεάδνπλ ελ γέλεη ηε 

ζρνιηθή κνλάδα θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ηνπ stress ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζρνιηθνχο 

εγέηεο. Δπίζεο, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη πνιινί δηεπζπληέο κπφξεζαλ λα ρεηξηζηνχλ 

νξζά ην stress ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο γηα λα ην 

αληηκεησπίζνπλ θαη λα ην κεηψζνπλ (Fahey, Insel & Roth, 2011). 

Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην ν θάζε δηεπζπληήο  πνπ βηψλεη ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο αλαγλσξίδεη θαη λα αλαπηχζζεη ηηο θαηάιιειεο 

ηερληθέο δηαρείξηζήο ηνπο, ψζηε λα κεηψζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο 

αξλεηηθέο ηνπο επηπηψζεηο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη απφπεηξα λα λνεκαηνδνηεζεί ην stress, λα 

εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ stress ζηνπο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη επηδξάζεηο πνπ αζθεί ην  stress ζε 

πξνζσπηθφ θαη εξγαζηαθφ επίπεδν θαη νη ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ησλ ζηξεζνγφλσλ 

παξαγφλησλ.  

Έηζη ινηπφλ κεηά ην εηζαγσγηθφ πιαίζην αθνινπζεί  ην πξψην θεθάιαην, φπνπ  

γίλεηαη ε δηαηχπσζε ηνπ ζέκαηνο, αλαθέξεηαη ν ζθνπφο θαη ε ζπνπδαηφηεηά ηεο 

έξεπλαο θαη παξαζέηνληαη  ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 
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ην δεχηεξν θεθάιαην πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα ηνπ stress θαη γίλεηαη απφπεηξα 

ελλνηνινγηθήο απνζαθήληζήο ηνπ κέζσ ησλ δηάθνξσλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δψζεη νη 

κειεηεηέο. Αλαθέξνληαη ηα ζηάδηα ηνπ  stress θαη ν ηξφπνο πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζή ηνπ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην  

εξγαζηαθφ stress  θαη ζηηο πεγέο πνπ ην πξνθαινχλ.  

ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ν ζχγρξνλνο ξφινο ηνπ δηεπζπληή – 

εγέηε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αλαδεηθλχνληαη νη επηπηψζεηο ηνπ stress πνπ βηψλνπλ νη 

δηεπζπληέο, ηα ζπκπηψκαηά ηνπ θαζψο θαη νη δηάθνξνη ηξφπνη θαη ζηξαηεγηθέο πνπ 

αλαπηχζζνπλ θαη πηνζεηνχλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεηαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο 

έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε, ε πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο θαη ε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. 

ην έθην θεθάιαην παξαηίζεηαη ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη 

ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηηο αλαθεξζείζεο έξεπλεο – κειέηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε 

ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε, νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη νη πξνηάζεηο θαη νη ζθέςεηο 

γηα κειινληηθέο έξεπλεο. 

ην έβδνκν θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ν επίινγνο. 

Σέινο, ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ μελφγισζζσλ θαη 

ειιελφγισζζσλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ θαζψο θαη ησλ παξαξηεκάησλ. 
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1.ΓΗΑΣΤΠΧΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

1.1 Γηαηύπσζε ηνπ ζέκαηνο 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ν ξφινο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ άιιαμε. Πιένλ ε 

εθπαίδεπζε ζηε ζχγρξνλε επνρή ρξεηάδεηαη ζρνιηθνχο εγέηεο κε γλψζεηο ζηηο αξρέο 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ πνιιαπιέο θαη 

πνηθίιεο θαηαζηάζεηο, φπσο ηε ζπλδηακφξθσζε θαη ην ζρεδηαζκφ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε ηελ θεληξηθή εμνπζία, ην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επεξρφκελε απηνλνκία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηηο απαηηήζεηο 

ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνπιίσλ. Δπίζεο, παξαηεξείηαη κία αθφκε κεηαζηξνθή ηνπ ξφινπ 

ηνπ δηεπζπληή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ παηδαγσγηθνχ εγέηε, πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλνο κε ηελ ππνρξέσζε επίηεπμεο ηθαλνπνηεηηθψλ καζεζηαθψλ 

επηηεπγκάησλ. 

 Πψο ινηπφλ, απηή ε απμεκέλε πίεζε, πνπ είλαη αλαπφθεπθηε, επεξεάδεη ηα 

επίπεδα stress ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ; Πξνθχπηεη ινηπφλ έλαο πξνβιεκαηηζκφο 

ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε εκθάληζε ηνπ stress ζηνπο δηεπζπληέο 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη πψο κπνξεί απηφ λα αληηκεησπηζηεί, ψζηε λα εθηειείηαη 

απξφζθνπηα ην έξγν ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο νη 

πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ θάζε δηεπζπληή, ψζηε λα κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο θαη λα ιεηαίλεη ηηο ζπλέπεηεο απηψλ. Δπνκέλσο 

ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη: 

 «Σν stress ζηνπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» 

1.2 θνπόο ηεο έξεπλαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη σο ζθνπφ λα εμεηάζεη θαη λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα  

θάπνηεο ζπληζηψζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ stress ησλ δηεπζπληψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. 

Θα εληνπηζηνχλ νη πεγέο πνπ πξνθαινχλ stress ζηνπο δηεπζπληέο θαη θάλνπλ ην 

ξφιν ηνπο πιένλ πην απαηηεηηθφ, κε πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο θαη ζα γίλεη πξνζπάζεηα 

ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα δεδνκέλα αληίζηνηρσλ δηεζλψλ εξεπλψλ, πνπ 

αλαθέξνπλ σο θχξηεο πεγέο stress γηα ηνπο δηεπζπληέο ηηο πηέζεηο πνπ  δέρνληαη απφ 
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ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο ή ηηο πηέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηνπο, ην θφξην εξγαζίαο θαη ηηο 

γεληθφηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο.  

Δπίζεο ζα εμεηαζηνχλ ηα ζπκπηψκαηα θαη νη επηπηψζεηο ηνπ stress ζηνπο 

δηεπζπληέο ηφζν ζε ζσκαηηθφ φζν θαη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν, θαζψο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε εξγαζηαθή θφπσζε, αξλεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη 

κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. 

Καη ηέινο, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα εμεηαζηεί πψο νη δηεπζπληέο δηαρεηξίδνληαη 

ην stress ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο κηαο θαη απηφ επεξεάδεηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη 

ζηξαηεγηθέο ή νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, γηα λα αληαπεμέιζνπλ απνηειεζκαηηθά 

ζε φινπο ηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ ζπλαληνχλ. 

Οη δηάθνξνη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο είλαη βέβαην φηη επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγία 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δηεπζπληψλ. Ο εληνπηζκφο ηνπο, ε 

θαηαλφεζή ηνπο θαη ε επηηπρήο δηαρείξηζή ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλνπνίεζεο.  

Δπνκέλσο νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ: 

 Ζ λνεκαηνδφηεζε πνπ δίλνπλ νη δηεπζπληέο ζην stress. 

 Οη πεγέο πνπ πξνθαινχλ stress ζηνπο δηεπζπληέο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

 Οη ζπλέπεηεο ηνπ stress ζηελ εξγαζία ηνπο. 

 Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δηεπζπληέο, γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο.  

1.3 πνπδαηόηεηα ηεο έξεπλαο 

ε κηα ζχγρξνλε θνηλσλία πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηελ ηαρχηεηα ζηε δηάδνζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο  

θαη ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο ν δηεπζπληήο κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο βξίζθεηαη 

αληηκέησπνο κε πνηθίιεο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη. Ζ δπλακηθή 

εθγξήγνξζήο ηνπο πξέπεη λα είλαη απμεκέλε, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέξρεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο ηέηνηαο θνηλσλίαο. Σειεπηαία κάιηζηα γίλεηαη ηδηαίηεξα ιφγνο 
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γηα ηα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία ή αθφκα θαη γηα απφδνζε ιφγνπ ηνπ έξγνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θνηλσλία, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα 

θαηάιεςε ηεο δηεπζπληηθήο ζέζεο απφ άηνκα απνηειεζκαηηθά, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε 

λα δηαρεηξηζηνχλ ην θαζεκεξηλφ ζηξεο ηεο εξγαζίαο. Οη δηεπζπληέο πξέπεη λα 

απνδεηθλχνπλ ζπλερψο φηη είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζηξεζνγφλεο 

ζπλζήθεο θαη φηη  κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθνί. Ο δηνηθεηηθφο θαη παηδαγσγηθφο  

ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηνλ εθζέηεη αλακθίβνια ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, πνιιέο θνξέο 

ίζσο θαη πηεζηηθέο, πνπ θαιείηαη λα ηηο αληηκεησπίζεη. Απηέο νη θαηαζηάζεηο ζέηνπλ 

ην δηεπζπληή ζην θέληξν πνηθίισλ απαηηήζεσλ, νη νπνίεο θαη ηνπ δεκηνπξγνχλ stress. 

Ζ αλάδεημε ινηπφλ ησλ παξαγφλησλ πξφθιεζεο ζηξεο θαη ε θαηάδεημε ησλ 

αληηδξάζεσλ  ησλ δηεπζπληψλ ζε απηνχο θάλνπλ ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ζεκαληηθφ, 

δηφηη ε αχμεζε ηνπ stress ζηνπο δηεπζπληέο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά γηα 

ηνπο  κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο εγέηεο. Δπίζεο, νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ απφδνζε ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, δηεπζχλνπλ ηα ζρνιεία, ρεηξίδνληαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη 

επεκβαίλνπλ, φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα θαη επθαηξία, κε απνηέιεζκα πνιινί απφ 

απηνχο λα κελ ραιαξψλνπλ νχηε ηα αββαηνθχξηαθα. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο ζρνιηθνχο εγέηεο λα απνζαθεληζηνχλ φινη 

εθείλνη νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ αληίθηππν ζην έξγν ηνπο, ψζηε λα 

είλαη έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα εκθαληζηνχλ κπξνζηά ηνπο. 

Δπίζεο, πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηε ζεκαζία ηεο αλάδεημεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

stress ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εγέηεο, γηαηί ε θαθή δηαρείξηζε ηνπ θαη ε έιιεηςε 

θαηαλφεζήο ηνπ κπνξεί λα απνηειέζεη απεηιή ζηα ζεκέιηα κηαο θνηλσλίαο πνπ έρεη 

ηελ εθπαίδεπζε σο αθξνγσληαίν ιίζν ηεο.  

1.4 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα πξνζπαζήζεη 

λα απαληήζεη ζηα εμήο θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

Πψο νη δηεπζπληέο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ αληηιακβάλνληαη θαη νξίδνπλ ηελ 

έλλνηα ηνπ stress;  

Πνηεο είλαη νη πεγέο πξφθιεζεο stress ζηνπο δηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ; 



14 

 

Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ηνπ stress θαη πψο εθδειψλεηαη ζηνπο δηεπζπληέο 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ; 

Πνηεο ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο εθαξκφδνπλ νη δηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην stress; 
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2.H ENNOIA ΣΟΤ  STRESS  

2.1 Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ηνπ stress   

Σν  stress είλαη κηα άζρεκε θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηνλ άλζξσπν, 

είηε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, είηε ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπ δσή, είηε ζηελ πξνζσπηθή θαη 

θνηλσληθή ηνπ δσή, θαη εκθαλίδεηαη κε δηάθνξα ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Stoebert θαη Rennert  (2008) νη εθπαηδεπηηθνί γεληθά 

εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα ζηξεο. Ο Kyriacou (2001) νξίδεη πσο ην ζηξεο 

δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο άζρεκσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλεη ην 

άηνκν, ελψ ν Roxas (2009), ππνζηεξίδεη φηη ην stress είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί. 

Χζηφζν νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ ζην φηη σο stress νξίδεηαη ε 

αληζνξξνπία πνπ πξνθαιείηαη ζε έλα άηνκν εμαηηίαο  ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ή κε άιια άηνκα.  

Έλαο γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ stress δφζεθε απφ ηνλ Lazarus (1993) πνπ 

ιέεη φηη ην stress δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ηεο ελεξγεηηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, φηαλ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη φηη δελ επαξθνχλ νη 

δπλαηφηεηέο ηνπ λα αληηκεησπίζεη πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηαπηφρξνλα κε θάπνηεο ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο παξακέηξνπο, βηψλεη stress. Καη 

ν αΐηεο (2008) φξηζε πσο ην stress είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ, ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πηέζεσλ κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα 

γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ην άηνκν, γηα λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζε 

απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. 

ηαλ ην ζψκα ελφο αηφκνπ αληηδξά ζε κηα κε εηδηθή απαίηεζε, απηφ 

αλαγλσξίδεηαη σο stress (Robbins, Powers & Burgess, 2012). Σν stress είλαη έλαο 

θπζηθφο, ρεκηθφο, ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο, πνπ πξνθαιεί ζσκαηηθή ή 

πλεπκαηηθή έληαζε ζηνλ άλζξσπν, αθνχ ην ζψκα εθ θχζεσο είλαη ξπζκηζκέλν λα 

αληηδξά ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ή πξφθιεζε (Robbins θ.ά., 2012).  

Σν stress δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο ζην ζηηγκηαίν θαη ζην ρξφλην stress. Αλ 

θαη ην ζηηγκηαίν ή αιιηψο νμχ stress είλαη πνιχ θνηλφ, δε δηαξθεί πνιχ. Ζ επίπησζή 

ηνπ δειαδή ζε έλαλ επεξρφκελν θίλδπλν είλαη βξαρππξφζεζκε. Παξαδείγκαηα απηνχ 

ηνπ είδνπο stress είλαη ηα πεξηζηαηηθά ζχληνκεο δηάξθεηαο, φπσο έλα παξ‟ νιίγν 
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αηχρεκα κε ην απηνθίλεην ή θαη νη εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη νη θνηηεηέο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ρξφλην stress είλαη ζπλερέο θαη εκθαλίδεηαη ζε πην έληνλα 

πεξηζηαηηθά πξνθαιψληαο ζην ζψκα κηα ζηαζεξή «θιεγκνληθή» θαηάζηαζε. Κπξίσο, 

βαζηθέο αηηίεο ηνπ ρξφληνπ stress είλαη ν κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο, νη θαθέο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ην ρακειφ επίπεδν δηαβίσζεο 

(Robbins θ.ά., 2012). 

Σν stress δελ είλαη πάληνηε θνξηηζκέλν αξλεηηθά νχηε πξέπεη λα ηνπ απνδίδεηαη 

αξλεηηθή δηάζηαζε θάζε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη (Cora, 2010). Τπάξρεη ε κνξθή ηνπ 

ζεηηθνχ stress, πνπ νδεγεί ζε ζεηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σν ζψκα 

κπνξεί θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη πξνεηνηκάδεηαη κε ζρεηηθή ηθαλφηεηα 

λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο. Θεηηθφ stress επίζεο πξνθχπηεη θαη ζε νξηζκέλα 

επηζπκεηά γεγνλφηα, φπσο είλαη ε αλακνλή ηεο γέλλεζεο ελφο κσξνχ, έλαο 

επηθείκελνο γάκνο, κία πξναγσγή ζην ρψξν εξγαζίαο (Igharo, 2013). 

Σέινο, ζην ζεκείν απηφ είλαη αλαγθαίν λα θάλνπκε κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ 

έλλνηα ηνπ stress θαη ζηελ έλλνηα ηνπ άγρνπο, δηφηη πνιχ ζπρλά ζπγρένληαη. Χο άγρνο 

ινηπφλ, νξίδεηαη εθείλε ε εληαηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ νδεγεί ηνλ 

άλζξσπν ζε απφγλσζε, δίλνληαο ηελ εληχπσζε ελφο κεγάινπ θηλδχλνπ πνπ 

δεκηνπξγείηαη, ίζσο θαη θαληαζηηθά, ιφγσ δηάθνξσλ εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ. ε 

απηήλ ηελ θαηάζηαζε άγρνπο ζπλήζσο επηθξαηεί κηα εζσηεξηθή ζχγρπζε, αγσλία θαη 

αλαζηάησζε (Μαξνχδαο, 1996), φπνπ ην άηνκν δε δχλαηαη λα δεη μεθάζαξα θάπνηα 

γεγνλφηα θαη ην ηνπίν γηα ην ηη ζα επαθνινπζήζεη είλαη ζνιφ. 

2.2 ηάδηα ηνπ stress 

χκθσλα κε ηνπο Robbins θ.ά. (2012), φινη φζνη αληηκεησπίδνπλ stress 

εκθαλίδνπλ δηαδνρηθά ηα παξαθάησ ηξία ζηάδηα αληηδξάζεσλ: ην ζηάδην ηνπ 

ζπλαγεξκνχ, ην ζηάδην ηεο αληίζηαζεο θαη ην ζηάδην ηεο εμάληιεζεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο επίδξαζεο ηεο ζηξεζνγφλνπ πεγήο ζην πξψην 

ζηάδην, ην ζψκα αληηδξά κε αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ (Fahey θ.ά., 2011), 

άκεζα θαη έληνλα (Insel & Roth, 2012). ην δεχηεξν ζηάδην, αλάινγα κε ηελ 

αληίιεςε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα εξκελεχεη ηηο επαπεηινχκελεο 

θαηαζηάζεηο, ην ζψκα πξνζπαζεί λα αληηζηαζεί, λα δηαρεηξηζηεί ην stress θαη λα 

επαλέιζεη ζηελ πξφηεξε θπζηνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε. Απηφ πηζαλφλ λα έρεη θαη 
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ζσκαηηθέο επηπηψζεηο (Robbins θ.ά., 2012). ην ηξίην ζηάδην, απηφ ηεο εμάληιεζεο, 

ν νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί θαη λα αληηκεησπίζεη ηε λέα ζηξεζνγφλν 

θαηάζηαζε, ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα εμαζζελεί, ην ζψκα γίλεηαη πην επάισην, 

επηξξεπέο ζε αζζεληθέο θαηαζηάζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιέο βηνρεκηθέο ή 

νξκνληθέο αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ αηφκνπ θαη έηζη επαλέξρεηαη ζην πξψην 

ζηάδην ηνπ ζπλαγεξκνχ, δεκηνπξγψληαο νπζηαζηηθά έλαλ θχθιν (Robbins θ.ά.,  

2012).  

Καζψο απμάλεηαη ε έληαζε κηαο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο, ηφζν απμάλεηαη θαη ν 

ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζηε λέα ζπλζήθε. Ζ κφληκε 

επίδξαζε ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη ε ζπλερήο ηνπ 

πξνζπάζεηα λα ηνπο αληηκεησπίζεη, πνιιέο θνξέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κφληκεο 

βιάβεο, θαηάζιηςε, πξψηκε γήξαλζε, δηαβήηε ή άιιεο αζζέλεηεο (Robbins θ.ά.,  

2012).  

2.3 Stress θαη ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο  

ε δηεζλέο επίπεδν, ηα δηάθνξα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη  νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ 

αξθεηέο θνξέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε πνιιαπιέο επζχλεο θαη εξγάδνληαη ππφ 

ζπλζήθεο νινέλα θαη πην ζηξεζνγφλεο. Κάπνηνη θαηνξζψλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ 

απηέο ηηο ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθά, ελψ θάπνηνη άιινη δελ ην 

θαηνξζψλνπλ απηφ, κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη ζε ρακειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

 Ο Nhundu (1999)  ζε έξεπλά ηνπ κε δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζπκπεξαίλεη 

φηη έλαο ζηνπο ηξεηο ζρεδφλ δηεπζπληέο ζεσξεί ηε ζέζε ηνπ εμαηξεηηθά ζηξεζνγφλα. 

Γηεπζπληέο πνπ θαηέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

δειψλνπλ ζηελ έξεπλά ηνπ φηη έρνπλ ιηγφηεξν stress ζε ζρέζε κε δηεπζπληέο κε 

ιηγφηεξα ρξφληα θαη είλαη θαη πην ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ ελδερφκελεο ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο. 

Ο Hill (1994) ζε έξεπλα ηνπ κε δηεπζπληέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηαιήγεη 

ζην ζπκπέξαζκα φηη απηνί απνιακβάλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο 

κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ηα κέιε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, εθθξάδνπλ φκσο έληνλα ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ έιιεηςε θνηλσληθήο 

αλαγλψξηζεο, ην θφξην εξγαζίαο, ηε γξαθεηνθξαηηθή δνπιεηά πνπ πξέπεη λα 



18 

 

δηεθπεξαηψζνπλ θαη ην stress πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή 

βάζε. 

Κάπνηα άηνκα είλαη εθ θχζεσο πην επηξξεπή ζην επαγγεικαηηθφ stress ζε ζρέζε 

κε άιια, γη‟ απηφ θαη παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζην ρεηξηζκφ ηνπ θαη ζηα 

απνηειέζκαηά ηνπ. ίγνπξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε 

δηεπζπληή παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ stress 

(Robbins θ.ά.,  2012).  

Έηζη ινηπφλ, έρνπκε δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ηα ιεγφκελα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ηχπνπ Α θαη δηεπζπληέο κε ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο ηχπνπ Β. Μηα πξψηκε έξεπλα ησλ Friedman θαη Rosenman ην 1974, 

κε ηε βνήζεηα θαξδηνιφγσλ, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη θάπνηα άηνκα 

παξνπζηάδνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα: αληαγσληζηηθφηεηα, θηινδνμία, 

αλππνκνλεζία, πάιε γηα ηελ ηήξεζε ησλ αζθπθηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη 

επίκνλε πξνζθφιιεζε ζην έξγν ηνπο. Απηά ηα άηνκα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ηχπνπ Α. Ζ ζπκπεξηθνξά φκσο απηψλ ησλ αηφκσλ 

ζρεηίδεηαη κε πςειά επίπεδα stress (Robbins θ.ά., 2012). Θέηνπλ πνιιέο θνξέο 

πςειέο απαηηήζεηο ζηνπο εαπηνχο ηνπο, δηαζέηνπλ ειάρηζην ρξφλν γηα δηαθνπέο ή 

θηιίεο, ην stress είλαη έλα ζηαζεξφ, ζρεδφλ θαζεκεξηλφ πξφβιεκα ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο θαη ελδερνκέλσο ε πίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη λα 

εκθαλίζνπλ θαξδηνινγηθά ή άιιεο θχζεσο πξνβιήκαηα. Οη Jamal θαη Baba (2001), 

ζε έξεπλά ηνπο ππνζηήξημαλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε άηνκα 

πνπ εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ηχπνπ Α θαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπο, ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμνπζέλσζε θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ 

αληινχλ απφ ην επάγγεικά ηνπο. 

ηνλ αληίπνδα ησλ πξνζσπηθνηήησλ ηχπνπ Α βξίζθνληαη νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ πνπ εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ηχπνπ Β. Οη 

πξνζσπηθφηεηεο απηέο έρνπλ κηα πην ραιαξή πξνζέγγηζε απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο 

stress θαη ην αληηκεησπίδνπλ πην απνηειεζκαηηθά. Δπηθνηλσλνχλ θαιχηεξα κε ηνπο 

θίινπο ηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη είλαη γεληθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην 

επάγγεικά ηνπο (Robbins θ.ά., 2012). 
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2.4 Σύπνη πεγώλ εξγαζηαθνύ stress 

Οη πεγέο ή αιιηψο παξάγνληεο stress είλαη θάπνηεο θαηαζηάζεηο, γεγνλφηα, 

εξεζίζκαηα ή ζέκαηα επράξηζηα ή θαη δπζάξεζηα, πξαγκαηηθά ή θαληαζηηθά πνπ 

πξνθαινχλ ζηνπο αλζξψπνπο stress (Fahey θ.ά. 2011). Πεγέο πξφθιεζεο stress 

κπνξεί λα είλαη θαη νη θαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, νη νηθνλνκηθέο 

αλεζπρίεο, νη άζρεκεο ζπλεξγαζίεο, νη βηαηφηεηεο, ην αβέβαην κέιινλ, ηα δηάθνξα 

επαγγεικαηηθά δεηήκαηα ή αθφκα θαη νη κεηαθηλήζεηο, νη αιιαγέο πεξηβάιινληνο.  

Οη Robbins θαη Judge (2007), δηαθξίλνπλ ηηο πεγέο stress ζε πεξηβαιινληηθέο, ζε 

νξγαλσηηθέο θαη ζε πξνζσπηθέο πεγέο. Οη ηειεπηαίεο κάιηζηα, αλεμάξηεηα απφ πνηα 

είλαη ε θαηάζηαζε θάζε θνξά, εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ αηνκηθέο δηαθνξέο, 

φπσο είλαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηα 

ζπκπηψκαηά ηνπ stress εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθά ζε θπζηνινγηθφ, ςπρνινγηθφ 

επίπεδν ή ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο.  

Μηα άιιε πξφηαζε θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ stress κε βάζε ηηο πεγέο ηνπ έγηλε απφ 

ηνλ Igharo (2013). Γηαθξίλεη ην ςπρνγελέο stress, φπνπ εδψ ιφγσ ελφο αλεπηζχκεηνπ 

ζπκβάληνο, δίλεηαη βαξχηεηα ζην ςπρνινγηθφ ππφβαζξν, ην λεπξνγελεηηθφ stress, 

πνπ νθείιεηαη ζηα θπζηθά, πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα, θαη ην δηαδηθαζηηθφ stress, 

πνπ νθείιεηαη ζηα πςειά επίπεδα γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ εηζεξρφκελσλ 

αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ.  

2.5 ρνιηθό – εξγαζηαθό  stress 

Σα εξγαζηαθά δεηήκαηα είλαη ηα πην θνηλά αίηηα πξφθιεζεο stress ζηνλ άλζξσπν. 

χκθσλα κε ηνπο Insel θαη Roth (2012), ην 41% ησλ Ακεξηθαλψλ γλψξηζαλ θάπνηα 

κνξθή stress ζηελ εξγαζία ηνπο. Πνιινί εξγαδφκελνη αλέθεξαλ φηη αθφκε θαη ε 

θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή  ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ηνπο 

πξνθαινχζε έληαζε. Δπίζεο, ε απαίηεζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα αθνινπζήζνπλ 

αζθπθηηθά πξνγξάκκαηα, ζθηρηά ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ππεξσξίεο ηνπο νδεγεί ζε 

απμεκέλα επίπεδα stress. Σν απμεκέλν εξγαζηαθφ stress κπνξεί λα απνδνζεί θαη ζην 

γεγνλφο φηη νη απαηηήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο δε ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

ηθαλφηεηεο, ηνπο πφξνπο ή ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ (Bedu-Addo, 2013).  
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χκθσλα κε ηνλ Boyland (2011) νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα 

απμεκέλα επίπεδα stress ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηή ε αχμεζε απνδφζεθε θπξίσο 

ζηελ αχμεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ 

ππάξρνπλ πιένλ γηα ινγνδνζία ηνπ έξγνπ ηνπο. Ζ κεγάιε γξαθεηνθξαηία θαη νη 

ζπλερείο αλαθνξέο θαη εθζέζεηο κεηψλνπλ ην ρξφλν ηνπο γηα επνηθνδνκεηηθέο 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο. Οη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο ζε απηή ηε 

κειέηε ηνπ Boyland (2011), αηζζάλνληαη φηη έρνπλ θηάζεη ζηα φξηα ηεο αληνρήο ηνπο 

κε ηηο ηφζεο επζχλεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ πιένλ θαη ζεσξνχλ φηη ην απμεκέλν stress  

ηνπο πξνθαιεί ή ζα ηνπο πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα πγείαο ή έζησ θαθή πνηφηεηα δσήο. 

Δπίζεο, ηα πςειά επίπεδα stress ζηνπο δηεπζπληέο κπνξεί δπλεηηθά λα απνηξέςνπλ 

ηελ είζνδν ζην επάγγεικα άιισλ αλζξψπσλ.  

Οη δηεπζπληέο νθείινπλ λα είλαη πιένλ ζρνιηθνί εγέηεο, γηα λα κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα ηε δηνίθεζε ησλ κνλάδσλ ηνπο παξά ηνπο 

ζθηρηνχο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ζηηο νδεγίεο ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο, λα πξνσζνχλ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

ηξηγψλνπ εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ – γνλέσλ, δηαηεξψληαο παξάιιεια πςειά 

καζεζηαθά επηηεχγκαηα (Boyland, 2011).  

Οη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ εκθαλίδνληαη  πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ελφο έξγνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ δηεπζπληψλ θαη 

έρεη πξνεθηάζεηο θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. Οη Darmody θαη Smith (2010) 

αλαθέξνπλ κάιηζηα φηη νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ δπζαξεζηνχληαη έληνλα 

φηαλ ε εξγαζία ηνπο έρεη αληίθηππν κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 

δσή.  

Οη δηεπζπληέο ζρνιείσλ είλαη θπξίσο ππεχζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, γηα ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο, κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, κε ηνπο καζεηέο, 

κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δπίζεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ πεηζαξρία ησλ καζεηψλ θαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (Strauss, 2013). ια ηα 

εκπιεθφκελα κε ηελ εθπαίδεπζε κέιε πξνζδνθνχλ απφ ηνπο δηεπζπληέο λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα πνιινί 
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απφ απηνχο λα ζηξεζάξνληαη δηφηη πηζηεχνπλ φηη ζα ηνπο δεηεζνχλ επζχλεο (Parker, 

2013).  

Ηδίσο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ νη δηεπζπληέο είλαη 

επηθνξηηζκέλνη θαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο κνλάδαο ηνπο, 

δεκηνπξγείηαη κία επηπιένλ ζηξεζνγφλα θαηάζηαζε. Σνπο δεκηνπξγείηαη πςειή 

αίζζεζε επζχλεο, θαζψο αληηιακβάλνληαη φηη φινη πξνζκέλνπλ απφ απηνχο λα είλαη 

δίθαηνη θαη αληηθεηκεληθνί σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο (Gable, 

Dedrick & Hawkes, 1984).  

Αθφκε θαη εξεπλεηέο απφ πην παιηά, φπσο νη Swent θαη Gmelch (1977), 

ζπκθσλνχλ κε ηα παξαπάλσ. ε έξεπλά ηνπο είραλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο ζην έξγν ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κπνξεί λα 

είλαη νη δηνηθεηηθνί πεξηνξηζκνί, νη δηνηθεηηθέο επζχλεο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο, ν θφξηνο εξγαζίαο θαη ε ππνρξεσηηθή 

ζπκκφξθσζε κε ηηο λφξκεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

ζνλ αθνξά ζην ζρνιηθφ stress πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο, 

ζηελ έξεπλα ησλ Juma, Simatwa θαη Ayodo (2016), δηαπηζηψζεθε φηη ην stress ζηε 

δνπιεηά ηνπο θπξίσο πεγάδεη απφ ηε ζχγθξνπζε ησλ ξφισλ ησλ δχν θχισλ, ηηο 

επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε, ηηο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο, 

ηελ θαθή επηθνηλσλία, ηηο θαθέο ζρέζεηο, ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ην θφξην 

εξγαζίαο, ηελ έιιεηςε ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Ζ αξλεηηθή εθ 

ησλ πξαγκάησλ επίδξαζε ηνπ stress δπζρεξαίλεη ην έξγν θαη ηελ απφδνζε ησλ 

γπλαηθψλ δηεπζπληξηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο απηέο πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα 

απνδείμνπλ φηη παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κπνξνχλ λα ηα 

θαηαθέξνπλ.  

ε άιιε έξεπλα αληηζέησο, έρεη απνδεηρζεί φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα επίπεδα stress θαη ζε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φπσο είλαη ην θχιν ή ηα έηε ππεξεζίαο θαη αθφκε δελ ππάξρεη 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα επίπεδα stress εμαηηίαο ηνπ ηχπνπ ή ηεο πεξηνρήο ηνπ 

ζρνιείνπ (Olayiwola, 2008). 
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3. ΣO STRESS ΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ – ΖΓΔΣΖ TH 

ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

3.1 Ο ζύγρξνλνο ξόινο ηνπ δηεπζπληή – εγέηε ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο δελ έκεηλε αλεπεξέαζηνο απφ ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο 

πνπ δηέπνπλ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο. Παξφιν πνπ πξφθεηηαη γηα έλαλ ζπληεξεηηθφ 

ρψξν, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα αθνινπζήζεη 

ηηο κεηαβνιέο ηεο επνρήο. Σν ζρνιείν ηνπ 21
νπ

 αηψλα, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζεη κε επειημία θαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Μαδί κε ηηο  ζπλερείο θαη γξήγνξεο αιιαγέο ηεο επνρήο, 

είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ παξαδνζηαθνχ 

δηεπζπληή ζε εγέηε, ψζηε λα βνεζήζεη ζην λα θαηαζηεί ην ζρνιείν απνηειεζκαηηθφ.  

χκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2005), σο εγεζία νξίδεηαη εθείλε ε δηαδηθαζία 

επεξεαζκνχ ηεο ζθέςεο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

κηαο κηθξήο ή κεγάιεο, ηππηθήο ή άηππεο νκάδαο αλζξψπσλ απφ έλαλ άλζξσπν 

(εγέηε), κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε εζεινληηθά θαη πξφζπκα θαη κε ηελ θαηάιιειε 

ζπλεξγαζία λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ γηα λα πινπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο, 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο θαη ηε θηινδνμία ηεο γηα πξφνδν ή έλα 

θαιχηεξν κέιινλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Παζηαξδή (2004), εγεζία είλαη ην πιέγκα 

εθείλσλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ρξεζηκνπνηείο κε ηνπο άιινπο, φηαλ πξνζπαζείο λα 

επεξεάζεηο ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ελψ είλαη θαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία πνπ 

εκθαλίδεηαη αβίαζηα κέζα ζε θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη δηακνηξάδεηαη ζηα κέιε ηεο 

(Hoy & Miskel, 2008). 

O λένο εγέηεο – δηεπζπληήο ινηπφλ, πξέπεη λα αληηιεθζεί ην ξφιν ηνπ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ζπληνληζηή θαη ηνπ νξγαλσηή πνπ εμαζθαιίδεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

γηα αλάδπζε θαιψλ πξαθηηθψλ άζθεζεο έξγνπ θαη ζπλεξγαζίαο, ψζηε λα 

αμηνπνηείηαη ζην έπαθξν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη λα αλαπηχζζνληαη νη ηθαλφηεηεο 

ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. Απηφο ζα θαζνδεγήζεη ηε ζρνιηθή κνλάδα, ψζηε κε 

πςεινχο ζηφρνπο λα αλνηρηεί ζηελ ηνπηθή θαη επξχηεξε θνηλσλία, ζα θαζνδεγήζεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηδίσο ηνπο λεφηεξνπο, ζα ειέγμεη ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ πνπ 

αλαζέηεη. 
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Ο εγέηεο - δηεπζπληήο, πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζεί θαη σο νξγαλσηήο ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο ηνπ, αμηνπνηψληαο φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ. Οθείιεη λα δηακνξθψζεη θαηάιιεια ην γξαθείν ηνπ, λα νξγαλψζεη ηε ζρνιηθή 

γξακκαηεία θαη ην ζρνιηθφ αξρείν, λα ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη ηα ππεξεζηαθά βηβιία, 

λα νξγαλψζεη ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε, λα θξνληίζεη γηα ηελ αζθάιεηα, ηε ζσζηή 

απνζήθεπζε θαη θχιαμε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, λα θξνληίζεη γηα ηελ νξζή 

ρξήζε θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ, λα επνπηεχζεη, λα εθπαηδεχζεη, λα 

ζπληνλίζεη, λα δηδάμεη, λα ρεηξηζηεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, λα ξπζκίζεη δεηήκαηα 

ιεηηνπξγίαο, λα εθπξνζσπήζεη ην ζρνιείν ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο (αΐηεο, 2008), λα ελεκεξψλεη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, λα 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο δηδαζθφλησλ θαη 

καζεηψλ, λα πξνσζεί επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο θαη ηελ 

επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θαη ηνπηθή θνηλφηεηα. Δπίζεο, ζηηο θιαζηθέο αξκνδηφηεηεο 

ελφο δηεπζπληή ζρνιείνπ είλαη λα πξνζθαιεί ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ζηηο νπνίεο θαη πξνεδξεχεη, λα έρεη ηελ επζχλε ζχληαμεο ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο, λα  ελεκεξψλεη γηα ην έξγν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, λα κεξηκλά καδί 

κε ην χιινγν Γηδαζθφλησλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, λα θξνληίδεη γηα ηελ πξνκήζεηα επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, γηα 

ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ αηζζεηηθή ησλ ρψξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ, θαζψο θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ. 

Γηαθαίλεηαη επνκέλσο φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ είλαη πνιιαπιέο θαη 

πνιχπινθεο πνπ θαζηζηνχλ ην ξφιν ηνπο ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη stress ζηνπο δηεπζπληέο θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπο. 

3.2 Πεγέο stress δηεπζπληώλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ 

Με βάζε έλα γξαθεηνθξαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ έρεη ζέζεη πνιχπινθνπο 

θαη πνιπάξηζκνπο ζηφρνπο, κε αλεπαξθείο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη αληζφηεηα ζην 

επίπεδν ησλ καζεηψλ, ε επίηεπμή απηψλ ησλ ζηφρσλ εθ κέξνπο ησλ δηεπζπληψλ 

θαληάδεη αξθεηά δχζθνιε (Resh & Pitts, 2013). Οη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην θαζήθνλ ιήςεο απνθάζεσλ, πνιιέο θνξέο, ζε ζχληνκν 
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ρξνληθφ δηάζηεκα. ρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε έξρνληαη αληηκέησπνη κε δηάθνξα 

ζέκαηα θαη δεηήκαηα, πνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα επηιπζνχλ, κε απνηέιεζκα ηα 

επίπεδα stress πνπ παξνπζηάδνπλ νινέλα λα απμάλνληαη. Δπίζεο θαη νη αιιαγέο ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν δελ άθεζαλ 

αλεπεξέαζηνπο ηνπο δηεπζπληέο – εγέηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ άζθεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο (Boyland, 2011).  

Ο ξφινο ησλ δηεπζπληψλ ζηα ζρνιεία ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ. Οη δηεπζπληέο, ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε δηδαζθαιία είλαη έλα απφ ηα 

πην επγελή επαγγέικαηα θαη δηαδξακαηίδνπλ θξίζηκν ξφιν πιένλ ζηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ καζεηψλ, θαζψο γλσξίδνπλ φηη έηζη εμππεξεηνχλ ηνπο 

απψηεξνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο. Βιέπνπκε ζήκεξα ηνπο δηεπζπληέο, πέξα απφ 

ηνλ θαζηεξσκέλν ηνπο ξφιν, λα εκπιέθνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζηε 

δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο θαη ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο 

κε απνηέιεζκα ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ επίδνζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ λα είλαη 

κεγάιε (Fink & Silverman, 2014).  κσο, ν Carter (1987) θαη νη Jacobsson, Pousette 

θαη Thylefors (2001), ζεσξνχλ φηη ε δηδαζθαιία πξνθαιεί stress ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πφζν κάιινλ ζε έλαλ δηεπζπληή πνπ πξέπεη λα απνδεηθλχεη αλά πάζα 

ζηηγκή φηη είλαη θαη  θαζνδεγεηήο ηεο ηάμεο θαη ζπκβνπιάηνξαο θαη παξαθηλεηήο θαη 

εκπλεπζηήο κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. ε έξεπλα ησλ Juma θ.ά. (2016), 

επηβεβαηψζεθε φηη νη δηεπζπληέο αληινχλ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ 

κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. ηαλ νη καζεηέο ηνπο απνηπγράλνπλ, απηφ γίλεηαη πεγή 

απνγνήηεπζεο, ππνλφκεπζεο, απειπηζίαο θαη αχμεζεο ηνπ stress, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη απαηηήζεηο θαη δηάθνξεο πηέζεηο γηα ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο 

ηνπο.  

Δπνκέλσο, απηή ε αλαγθαία κεηαζηξνθή ηνπ ξφινπ, απφ παξαδνζηαθνχο 

δηεπζπληέο ζε επαγγεικαηίεο ζρνιηθνχο εγέηεο, κε λέεο απαηηήζεηο, πνπ νθείινπλ λα 

ινγνδνηνχλ αλά πάζα ζηηγκή ζηνπο γνλείο, ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε, αλακθίβνια ηνπο δεκηνπξγεί έλα επηπξφζζεην stress. Δλδερφκελα ρακειά 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα νδεγνχλ ηελ θνηλσλία λα απαμηψλεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Combs, Edmonson θαη Jackson (2009), αιιά θαη ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο λα αδηαθνξνχλ γηα ην παξερφκελν είδνο εθπαίδεπζεο (Tsigilis, 

Zournatzi & Koustelios, 2011).  Άξα, ν δηεπζπληήο νθείιεη λα βνεζήζεη ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ λα αιιάμεη, ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα 
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πςειέο βαζκνινγίεο θαη απνηειεζκαηηθά ζρνιεία (Stewart-Banks, Kuofi, Hakim & 

Branch, 2015), κε απνηέιεζκα απηή ε απμεκέλε επζχλε λα απνηειεί έλα ζηξεζνγφλν 

παξάγνληα. 

Οη θαθέο ζρέζεηο κεηαμχ δηεπζπληψλ, δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, γνλέσλ θαη ε 

αλάγθε δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, είλαη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο stress ζην έξγν ησλ δηεπζπληψλ (Sogunro, 2012). Οη ζπγθξνχζεηο ζην 

ζρνιηθφ ρψξν απαηηνχλ γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο απφ ην 

δηεπζπληή. ε έξεπλα ησλ Lareau θαη Munoz (2012), δηαθάλεθε φηη ε αχμεζε ηεο 

εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζην ζρνιηθφ έξγν ηα ηειεπηαία ρξφληα νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ γνλέσλ θαη δηεπζπληψλ, εμαηηίαο δηαθνξεηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, πξνζεγγίζεσλ θαη απφςεσλ σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, 

ηνλ ηξφπν άζθεζεο εμνπζίαο θαη ηηο κνξθέο επηθνηλσλίαο. Σελ ππεξβνιηθή επζχλε 

θαη ην stress ζην έξγν ησλ δηεπζπληψλ εμαηηίαο ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζε ζρνιηθά 

δεηήκαηα, ηηο θαθέο ζρέζεεηο αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ζηνπο καζεηέο 

θαη ζηνπο γνλείο, ηελ θαθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθέξνπλ ζε έξεπλά 

ηνπο θαη νη Σζηάθθηξνο θαη Παζηαξδήο (2002).  Δπίζεο θαη νη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα 

ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο δηεπζπληέο πνπ πξνθχπηνπλ θάπνηεο θνξέο απφ 

ηελ αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ελδερφκελεο αιιαγέο, πνπ εηνηκάδνληαη λα 

πξνβνχλ νη δηεπζπληέο, ζηξεζάξνπλ ηνπο ηειεπηαίνπο (Knight, 2009).  

Μία άιιε πεγή stress ησλ δηεπζπληψλ είλαη θαη ε δηαρείξηζε ηεο πεηζαξρίαο θαη 

ησλ επηπιήμεσλ, πνπ επηβάιινπλ ζηνπο καζεηέο, κηαο θαη πξέπεη λα δηθαηνινγήζνπλ 

ηελ απφθαζή ηνπο ζηνπο γνλείο, νη νπνίνη ελδέρεηαη θάπνηεο θνξέο λα κελ 

ζπκθσλνχλ. ε έξεπλα ησλ Whan θαη Ross (1996) αλαγλσξίδνληαη σο αηηίεο 

πξφθιεζεο stress ζε δηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Απζηξαιίαο νη 

πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ, φπσο αξγφηεξα θαη ζηελ έξεπλα ησλ 

Uba-Mbibi θαη Nwamuo ην 2013, επηζεκαίλνληαη σο πεγέο stress ηα δηάθνξα ζέκαηα 

πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ θαζψο δελ ππάξρεη βνήζεηα απφ εηδηθνχο, ν θφξηνο εξγαζίαο 

θαη ην κέγεζνο ηεο ηάμεο. 

Οη γνλείο αλαθέξνπλ φηη νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο νη δηεπζπληέο 

θαιιηεξγνχζαλ  πλεχκα θαιήο επηθνηλσλίαο (Haines, Gross, Blue-Banning, Francis & 

Turnbull, 2015) θαζψο θαη ην ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα (Darmody & Smyth, 2010) ηνπο 

δεκηνπξγεί αίζζεζε εκπηζηνζχλεο. Μηα ηέηνηα αηκφζθαηξα, φπνπ επηθξαηεί ε 
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θξνληίδα θαη ν αιιεινζεβαζκφο, ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη δηεπζπληέο, νη 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ, ν εζεινληηζκφο, ε δηάρπζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ θαη ε παξαθνινχζεζε δηάθνξσλ πξνγξακκάησλ θάλεη ηνπο γνλείο λα 

είλαη ζεηηθά πξνζθείκελνη απέλαληη ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απηέο νη δηαπηζηψζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα νη δηεπζπληέο λα 

αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ γνλέσλ ή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, λα επηθνξηίδνληαη κε ηελ 

θαιιηέξγεηα απηήο θαη λα ζηξεζάξνληαη επηπξφζζεηα. κσο θαη ε έιιεηςε θαινχ 

επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ή ε έιιεηςε 

εθπαηδεπηηθνχ ππφβαζξνπ, γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ κειψλ ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπκβνπιίνπ είλαη δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ stress ζην έξγν ησλ 

δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Maeroff, 2010). 

Ζ έξεπλα ηνπ Sogunro (2012) ζε δηεπζπληέο ηνπ Connecticut ηεο Ακεξηθήο, 

ζπκπιεξψλεη φηη άιιεο αηηίεο stress ησλ δηεπζπληψλ είλαη ν ζθηρηφο πξνυπνινγηζκφο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν θφβνο ηεο απνηπρίαο εθηέιεζεο ελφο 

έξγνπ, νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί, νη ζρνιηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη, ηα θξίζηκα 

ζπκβάληα πνπ θαηά δηαζηήκαηα εκθαλίδνληαη ζην ζρνιηθφ ρψξν θαη ρξήδνπλ 

αληηκεηψπηζεο θαη ε αξλεηηθή δεκνζηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Μάιηζηα, φζνλ αθνξά ζην 

ηειεπηαίν, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο κε ηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα πνπ δίλεη ζε 

θάπνηνπο ηε δπλαηφηεηα λα δεκνζηνπνηήζνπλ αβίαζηα θαη άθξηηα νηηδήπνηε έρεη λα 

θάλεη κε ην ζρνιείν, θαζψο θαη νη ηειενπηηθέο αλαθνξέο πνπ πνιιέο θνξέο 

παξεξκελεχνπλ ζρνιηθά δεηήκαηα, ζηξεζάξνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο δηεπζπληέο 

(Sogunro, 2012). 

Ο Carr (1994) ζε έξεπλά ηνπ ζηελ Απζηξαιία αλαθέξεη φηη νη πνιιέο θαη 

ζχλζεηεο πιένλ απαηηήζεηο, ε ηαπηφρξνλε έιιεηςε επίζεκνπ ππνζηεξηθηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ηα αζθπθηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα (Whan & Ross, 1996) ζηξεζάξνπλ 

ηνπο δηεπζπληέο. Οκνίσο, νη δηεπζπληέο ελδέρεηαη λα ζηξεζάξνληαη θαη φηαλ ε 

θεληξηθή ππεξεζία δελ παξέρεη ηηο θαηάιιειεο θαη νπζηψδεηο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά 

κε δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιεθζνχλ νη ίδηνη ή ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ άκεζα 

(Fink & Silverman, 2014). ηνλ αληίπνδα, ε έξεπλα ησλ Eck θαη Goodwin (2010) 

επηζεκαίλεη φηη ε έιιεηςε απηνλνκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη απηή πνπ 

επηθνξηίδεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο δηεπζπληέο κε stress, δηφηη δελ έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη άκεζα δεηήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
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πξνζσπηθνχ, ζέκαηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πεηζαξρηθά δεηήκαηα ησλ 

καζεηψλ.  

Μηα άιιε βαζηθή ζηξεζνγφλα πεγή πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη δηεπζπληέο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ε έληνλε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ (Van der Merwe & 

Parsotam, 2011), πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηηο αλεπαξθείο ή θαθνζπληεξεκέλεο 

ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο (Anyanwu, Ezenwaji, Okenjom & Enyi, 2015 · Whan & 

Ross, 1996) ή αθφκε θαη ηελ έιιεηςε ζε βαζηθά ζρνιηθά είδε (Nhundu, 1999). Σν 

πξφβιεκα εληείλεηαη ηδίσο φηαλ νη παξαπάλσ εξεπλεηέο ζηηο κειέηεο ηνπο αλαθέξνπλ 

σο βαζηθή πεγή stress θαη ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο, ηηο ζπγθξνχζεηο κε ηνπο γνλείο ή 

ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα θαιπθζεί κε θαλέλαλ 

ηξφπν ην φπνην νηθνλνκηθφ θελφ. 

Ζ δηαηήξεζε επίζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

έλα δήηεκα πνπ ζηξεζάξεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Σα 

ζρνιεία κε επζχλε ηφζν ηνπ δηεπζπληή φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

πξέπεη λα παξέρνπλ ζαθείο νδεγίεο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ ζην ζρνιηθφ ρψξν, λα 

έρνπλ θαζηεξψζεη ζπγθεθξηκέλν θψδηθα δενληνινγίαο, λα πξνσζνχλ ηελ αζθάιεηα 

εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη λα εθαξκφδνπλ θαηάιιεια παξεκβαηηθά 

πξνγξάκκαηα, φηαλ ππάξρνπλ απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο (Maring & Koblinsky, 

2013). 

Σέινο, ζε κηα έξεπλα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, νη  Γεσξγνγηάλλεο, Γθφβαξεο θαη 

Γηάλλαθα (2013) αλαθέξνπλ πιήζνο πεγψλ πνπ πξνθαινχλ stress ζηνπο δηεπζπληέο, 

φπσο ηελ έιιεηςε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο, ηελ απνπζία επηζηεκνληθήο επάξθεηαο, ηελ 

έιιεηςε θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ ππνδνρή λέσλ ηερλνινγηψλ, ηελ 

ηδηνζπγθξαζία ηνπο, ηηο ρακειέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπο, ηελ απνπζία 

ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ απφ ηελ πνιηηεία, ηηο πνιιέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, 

ηελ θαθή ή ειιηπή επηθνηλσλία κε  ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο καζεηέο ή ηνπο γνλείο, ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

ζρνιηθφ θηήξην. 

3.3 Δπηπηώζεηο θαη ζπκπησκαηνινγία ηνπ stress 

Οη James θαη Vicne (2001) ζε έξεπλά ηνπο αλαθέξνπλ φηη νη δηεπζπληέο 

αλαπηχζζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φηαλ ζηξεζάξνληαη φπσο ζπκφ, εθλεπξηζκφ, 
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ζηελνρψξηα. Σν ίδην ππνζηεξίδνπλ θαη νη Robbins θαη Judge (2007), θαζψο 

παξαηεξνχλ φηη ην stress πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ, 

ηνπο πξνθαιεί θάπνηεο θνξέο δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, φπσο ζπκφ, απνγνήηεπζε, 

ζιίςε, λεπξηθφηεηα, επεξεζηζηφηεηα, αιιά θαη δπζθνιία ζηε ιήςε απφθαζεο, πςειή 

αξηεξηαθή πίεζε ή απψιεηα φξεμεο. Καη νη Chandola, Brunner θαη Marmot (2006), 

δηαπίζησζαλ ζε κειέηε ηνπο φηη ε επίδξαζε ηνπ ρξφληνπ  stress νδεγεί ηα άηνκα ζε 

αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ βιάπηνπλ ηελ πγεία, φπσο αχμεζε ηνπ 

θαπλίζκαηνο, θαηαλάισζε αιθνφι, θαθή δηαηξνθή, έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο, 

θίλδπλν κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ θαη θαξδηνπαζεηψλ ηδηαίηεξα ζηνπο άλδξεο. 

Ο Igharo (2013) δηαθξίλεη ηηο επηπηψζεηο ηνπ stress ζε δχν επίπεδα, ζην 

ςπρνινγηθφ (ζπλαηζζεκαηηθφ) επίπεδν θαη ζην θπζηθφ (θπζηνινγηθφ). ην 

ςπρνινγηθφ (ζπλαηζζεκαηηθφ) επίπεδν επηθξαηεί κηα πνηθηιία απφ ήπηεο έσο ζνβαξέο 

επηδξάζεηο, φπσο έληαζε, ρακειή ζπγθέληξσζε, ακλεζία, επεξεζηζηφηεηα, 

λεπξηθφηεηα, επηζεηηθφηεηα, αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά, κείσζε απνδνηηθφηεηαο. Καη 

ζην θπζηθφ (θπζηνινγηθφ) επίπεδν νη επηδξάζεηο πνηθίινπλ απφ ήπηεο έσο ζνβαξέο, 

φπσο αχμεζε θαξδηαθψλ παικψλ, πνλνθέθαινη, αχμεζε αξηεξηαθήο πίεζεο θαη 

ζσκαηηθνί πφλνη. Σν επίκνλν stress έρεη ζπλδεζεί κε θαηαζηνιή αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξέο αζζέλεηεο. 

ηελ έξεπλα ησλ Anyanwu θ.ά. (2015) αλαθέξνληαη νη επηπηψζεηο ησλ 

ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ζην έξγν ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φπσο είλαη ε 

επηζεηηθφηεηα ηφζν πξνο ην πξνζσπηθφ φζν θαη πξνο ηνπο καζεηέο, ε κείσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, αιιά θαη ζπκπηψκαηα φπσο νη θπζηθέο ή 

ρξφληεο παζήζεηο, νη δηάθνξνη ζσκαηηθνί πφλνη, νη επίκνλεο θεθαιαιγίεο, ε 

ππέξηαζε. 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπ ην stress κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο 

ζηελ πγεία, ζηελ ηθαλφηεηα άζθεζεο ζπλαηζζεκαηηθνχ ειέγρνπ, ζηελ θξηηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ αιιά αθφκε θαη ζηνλ χπλν ηνπ (Fahey θ.ά., 2011).  Ο θαθφο 

ηξφπνο δηαρείξηζήο ηνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ζε αλάξκνζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη πηψζε ηνπ εζηθνχ ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο φζν θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Ghaffar, 2010). 
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3.4 Γηαρείξηζε ηνπ stress  

Χο δηαρείξηζε ηνπ stress νξίδεηαη εθείλε ε δηαδηθαζία πνπ απαξηίδεηαη απφ 

δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ ηνπ θαη δείρλεη φιεο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ αηφκνπ πνπ ζθνπεχνπλ λα ην θέξνπλ ζε ςπρνινγηθή ηζνξξνπία. Γηα 

λα είλαη ζε ζέζε ην άηνκν λα αληηκεησπίζεη ηε ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε πξέπεη λα 

κάζεη λα μερσξίδεη ηηο ξεαιηζηηθέο απφ ηηο κε ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο.  

Οη δηάθνξεο ζεσξίεο ηνπ stress δείρλνπλ φηη ην επίπεδν θαη ν βαζκφο απφθξηζεο 

ζε απηφ εμαξηψληαη απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα έξζεη αληηκέησπν κε ηε ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε (Cox & Griffiths, 2010). 

ηαλ νη απαηηήζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηα εξγαιεία αληηκεηψπηζήο ηνπο ηφηε απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε απηή κπνξεί λα επέιζεη αληζνξξνπία κε απνηέιεζκα ην άηνκν λα 

ζηξεζάξεηαη.  

Ζ αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο ζηεξίδεηαη ζε  

πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο εθηηκήζεηο (Roesch, Weiner & Vaughn, 2012). Ζ 

πξσηνγελήο εθηίκεζε ηνπ stress είλαη ε θξίζε ηνπ αηφκνπ γηα ηε ζεκαζία ηνπ 

γεγνλφηνο, δειαδή αλ είλαη ζεηηθφ, αξλεηηθφ, επηθίλδπλν, άκεζα αληηκεησπίζηκν, 

πξνθιεηηθφ ή αθφκα θαη άζρεην. ηε δεπηεξνγελή εθηίκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

γεγνλφηνο, πεξηιακβάλεηαη ε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπ γεγνλφηνο ή θαη ε δπλαηφηεηα 

ηεο κεηακφξθσζεο ηεο αλεπηζχκεηεο θαηάζηαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ 

ζηαδίνπ αμηνινγνχληαη απφ ην άηνκν νη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί πφξνη πνπ 

δηαζέηεη. Χο εζσηεξηθνί πφξνη νξίδνληαη φιεο νη εζσηεξηθέο δπλάκεηο, ηθαλφηεηεο πνπ 

δηαζέηεη γηα λα αληηκεησπίζεη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε, ελψ νη εμσηεξηθνί πφξνη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο θαη δηεπθφιπλζεο απφ εηδηθνχο ή φρη. Έηζη 

ινηπφλ ε αξρηθή εθηίκεζε αθνξά ζηε δηαπίζησζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ελφο πεξηζηαηηθνχ θαη ε δεπηεξνβάζκηα εθηίκεζε αθνξά ζηελ θξίζε 

θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαρεηξηζηεί  κε ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο 

πνπ δηαζέηεη ην πεξηζηαηηθφ (Roesch θ.ά., 2012). 

Οη Poirel θαη Yvon (2014) αλαθέξνπλ φηη θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ stress νη 

δηεπζπληέο πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ φρη κφλν ηηο δχζθνιεο 

εμσηεξηθέο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο αιιά θαη ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα. Δπίζεο 

δηαπηζηψλνπλ φηη ε θχξηα αλεζπρία ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ζρεηίδεηαη κε ην 

ζρνιηθφ θιίκα. Οη δηεπζπληέο ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα ζην ζχλνιν 
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ηεο θαη φρη κεκνλσκέλα, δειαδή αλεζπρνχλ γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ απνθάζεσλ θαη 

ησλ ελεξγεηψλ ηνπο θαη ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ απηέο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηηο ζρνιηθέο 

επηδφζεηο. ια απηά θάλνπλ νξηζκέλνπο λα ζπκβηβάδνληαη, φηαλ είλαη λα 

αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο θαη αιιαγέο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ γηα λα κελ 

δηαηαξάμνπλ ην θιίκα. Χζηφζν, νη ζπκβηβαζκνί απηνί κπνξεί λα είλαη δαπαλεξνί ζην 

ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Ζ έξεπλα ησλ Poirel θαη Yvon (2014) δείρλεη επίζεο φηη νη 

έκπεηξνη δηεπζπληέο είλαη ζε ζέζε λα ειέγμνπλ θαη λα ξπζκίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, θπξίσο φηαλ κπνξνχλ λα αλαζηείινπλ θάπνηεο απνθάζεηο. Ζ 

δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπο, έηζη άιια 

είδε ζπλαηζζεκάησλ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη άιια φρη. Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

ηα άηνκα αληηκεησπίδνπλ ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο. Έηζη ινηπφλ φηαλ αλαζηνράδνληαη κία 

ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία επέδεημαλ ζπλαηζζήκαηα νξγήο θαη ζπκνχ, 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη έγηλε ιάζνο εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, πνπ νδήγεζε 

ζηελ εθδήισζε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, δελ αληηκεησπίζηεθε κε ηνλ θαηάιιειν 

ηξφπν ην ζέκα θαη θαη‟ επέθηαζε ν ιάζνο ρεηξηζκφο είρε σο απνηέιεζκα λα 

δηαηαξαρζεί ην ζρνιηθφ θιίκα. Γηαπηζηψλνπλ φηη είλαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα ηερληθή ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, γηαηί ν θαηάιιεινο 

έιεγρνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο 

ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο θαη επνκέλσο ζε κείσζε ηνπ stress πνπ βηψλνπλ. κσο 

απηή ε ζπλερήο ζπλαηζζεκαηηθή πξνζπάζεηα ησλ δηεπζπληψλ λα ηηζαζεχνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα κελ εθδειψλνληαη κε αξλεηηθφ ηξφπν θαη λα δείρλνπλ 

ζπλερψο αηζηφδνμνη θαηά ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ελφο πξνβιήκαηνο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αληίζηξνθα θαη ηειηθά λα ηνπο νδεγήζεη ζε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

πξνζσπηθή θαηαπφλεζε. 

Δπίζεο, νη δηεπζπληέο πνπ ιακβάλνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ηφζν απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο φζν θαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, κπνξνχλ θαη 

δηαρεηξίδνληαη πην απνηειεζκαηηθά θάζε κνξθή θαζεκεξηλήο επηβάξπλζεο πνπ 

θαίλεηαη ζηξεζνγφλα (Beausaert, Froehlich, Devos & Riley, 2016). 

ε έξεπλα ησλ Wright θαη Ballestero (2011), ζε ζρνιεία ηνπ Kentucky, 

δηαπηζηψζεθε φηη νη άληξεο δηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ δηαρεηξίδνληαη ην stress 

κε θαιχηεξν ηξφπν ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο δηεπζχληξηεο. ηελ ίδηα έξεπλα 
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δηαπηζηψζεθε ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ φηη ην stress ην δηαρεηξίδνληαη πην 

απνηειεζκαηηθά δηεπζπληέο κε πεξηζζφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο. Αληίζεηα, ε κειέηε 

ησλ Darmody θαη Smyth (2010) ζηελ Ηξιαλδία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην 

stress  αλάκεζα ζηνπο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ εμαξηάηαη απφ ην θχιν, 

ζπκθσλνχλ φκσο φηη εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία θαη ηελ πξφηεξε εκπεηξία πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη ζε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Δπνκέλσο γηα λα είλαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ stress 

επηηπρεκέλε ζα πξέπεη πξσηίζησο λα πεηζζεί ην άηνκν φηη ε ζηξεζνγφλνο θαηάζηαζε 

πνπ βηψλεη είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θαη δελ απνηειεί 

εκπφδην γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

3.5 ηξαηεγηθέο θαη κέζα αληηκεηώπηζεο ηνπ stress 

Γεδνκέλνπ φηη ην stress δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί είλαη αλαγθαίν λα 

πξνζδηνξηζηνχλ θάπνηεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζήο ηνπ θαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία, 

έηζη ψζηε λα κπνξεί  λα κεησζεί, αλ φρη λα εμαιεηθζεί, ε φπνηα πίεζε απφ ην 

πεξηβάιινλ. 

Έσο ζήκεξα, έρνπλ αλαθεξζεί πιεζψξα ζηξαηεγηθψλ, δεμηνηήησλ, ζθέςεσλ, 

πξαθηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ stress. Ζ δηαρείξηζε θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

stress είλαη κηα δηαδηθαζία δχζθνιε θαη απαηηεηηθή. Σν άηνκν πξέπεη λα ιάβεη ππφςε 

ηνπ φιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα αλαζχξεη φιεο ηηο δεμηφηεηέο ηνπ γηα λα 

δηακνξθψζεη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζε κία 

ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ν δηεπζπληήο πέξα απφ ηα δηνηθεηηθά 

ζέκαηα ή ηα δεηήκαηα εγεζίαο ζα πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη θαη ζε πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο stress, ψζηε λα κπνξεί λα δηεπζχλεη επάμηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο 

κνλάδαο ηνπ. Ο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ρσξίο ηελ άκεζε 

αληηκεηψπηζε ησλ ζρεδφλ θαζεκεξηλψλ ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ δε ζα κπνξέζεη 

λα επηηειέζεη νξγαλσκέλα φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο νχηε θαη ζα 

απνηειέζεη ν ίδηνο  παξάγνληα δεκηνπξγίαο αζθαινχο ζρνιηθνχ θιίκαηνο. 

Οξηζκέλεο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη πεξηνδηθά θαη 

άιιεο λα ζπκβαίλνπλ ζε πην ηαθηηθή βάζε. Ζ ζπρλφηεηα απηψλ ησλ ζηξεζνγφλσλ 

ζηηγκψλ θαζνξίδεη θαη ην είδνο ηνπ κεραληζκνχ εκπινθήο θαη αληηκεηψπηζεο. Οη 

δηάθνξεο ηερληθέο κείσζεο ηνπ stress κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
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αλαθνχθηζε βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζπκβάλησλ. Οη ηερληθέο 

κείσζεο ηνπ stress γηα βξαρππξφζεζκα πεξηζηαηηθά, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα 

πνπ δελ έξρνληαη αληηκέησπα κε ην stress ζε ζπρλή ή ηαθηηθή βάζε. Γηα παξάδεηγκα, 

θάπνηνη δηεπζπληέο, γηα λα αλαθνπθηζηνχλ απφ ην stress, επηδίδνληαη ζε θπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή έρνπλ κάζεη λα κεηαβηβάδνπλ δηάθνξα θαζήθνληα ζε άιινπο, γηα 

λα κεηψλνπλ ην stress (Uba-Mbibi & Nwamuo, 2013).  

Οη Pounder θαη Merrill (2001) ππνζηεξίδνπλ φηη ν δηαρσξηζκφο θαη ε 

αλαζπγθξφηεζε επζπλψλ, θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα, 

κέζσ ηνπ θαηακεξηζκνχ εγεζίαο, ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα ζπνπδαία ιχζε 

ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ stress. Οπζηαζηηθά νκηινχλ γηα κηα ζπλδηαρείξηζε ηεο δηνίθεζεο 

ηνπ ζρνιείνπ, σο ηε κφλε ηθαλή ιχζε λα αληηκεησπηζηνχλ νη νινέλα απμαλφκελεο 

θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο. Σελ θαηαλεκεκέλε κνξθή άζθεζεο εγεζίαο, πξνηείλνπλ ζε 

έξεπλά ηνπο θαη νη Klocko θαη Wells (2015) σο ιχζε, κε ηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

κεηξηαζηνχλ θάπνηνη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο, φπσο ν φγθνο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, νη 

ζπλερείο δηαθνπέο ζην έξγν ησλ δηεπζπληψλ, νη δηάθνξεο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη απφ 

ηα εκπιεθφκελα κέιε, ηα πξνζσπηθά ζέκαηα θαζψο θαη ε έιιεηςε πίζηεο ζε θάπνηεο 

δηαδηθαζίεο. 

χκθσλα κε κία άιιε πξνζέγγηζε, νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ stress 

εθηείλνληαη ζε ηξεηο ζπληζηψζεο, ζηηο θπζηθέο, ζηηο θνηλσληθέο - ςπρνινγηθέο θαη 

ζηηο ςπρηθέο – πλεπκαηηθέο ζπληζηψζεο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο (Van der Merwe & 

Parsotam, 2011). Ζ επίδξαζε ηνπ stress ζεσξνχλ φηη  κπνξεί λα κεηξηαζηεί κε ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή, ηηο ζσζηέο ζπλήζεηεο χπλνπ, ηε ζσκαηηθή άζθεζε, ηελ ελίζρπζε 

ζε πξνζσπηθφ επίπεδν απφ θνληηλνχο θίινπο απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα 

δηάθνξα δεκηνπξγηθά ρφκπη. 

ε κηα εθηελή έξεπλα ηεο Allison (1997), νη πην θνηλέο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ stress πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ γηα λα 

κεηξηάζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ stress ζηνλ εαπηφ ηνπο κε ζεηξά θαηάηαμεο ήηαλ: ε 

αλάπηπμε θαιψλ ζρέζεσλ κε ην πξνζσπηθφ, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο, ε 

δηαηήξεζε ηεο αίζζεζεο ηνπ ρηνχκνξ, ε αηζηφδνμε θαη αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε ησλ 

δεηεκάησλ, ε δηαηήξεζε θαιψλ ζπλεζεηψλ χπλνπ, ν θαζνξηζκφο ξεαιηζηηθψλ 

ζηφρσλ, ε ελδεδεηγκέλε ππεπζπλφηεηα, νη  ζπδεηήζεηο ζηνλ νηθνγελεηαθφ ή ζηελφ 

θηιηθφ θχθιν, ε ελαζρφιεζε κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε 
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δνπιεηά (ςάξεκα, θεπνπξηθή, ζαιάζζηα ζπνξ, κνπζηθά φξγαλα, θάκπηλγθ, δσγξαθηθή 

θ.α.), ε ελαζρφιεζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (παξαθνινχζεζε αζιεηηθψλ 

γεγνλφησλ, θηλεκαηνγξάθνο, ηαηλίεο, κνπζηθή, δηάβαζκα ελφο θαηάιιεινπ βηβιίνπ 

θ.α.), ε έληνλε εξγαζία αθφκα θαη ηα αββαηνθχξηαθα. ηελ ίδηα έξεπλα ηεο Allison 

(1997), θαηεγνξηνπνηνχληαη νη ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ stress. Έηζη έρνπκε ηα 

θπζηθά πξνγξάκκαηα πγείαο (ζσκαηηθή άζθεζε, ζσζηέο ζπλήζεηεο χπλνπ, πγηεηλέο 

ζπλήζεηεο δηαβίσζεο, ελαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

εξγαζία), ηελ απνθπγή θαη ηελ επαλαθφξηηζε (απφδξαζε απφ ηε ξνπηίλα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ relax θαη 

κείσζεο stress, νιηγνήκεξεο δηαθνπέο, θνηλσληθφηεηα, δηαρσξηζκφο ηεο εξγαζίαο απφ 

ηελ πξνζσπηθή δσή, επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ εξγαζίαο, απνκφλσζε γηα εξεκία, 

ρξφλνο γηα πξνβιεκαηηζκφ), ηελ πλεπκαηηθή θαη  θνηλσληθή ππνζηήξημε (ελαζρφιεζε 

κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε, ζπδεηήζεηο κε κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο, ζπδεηήζεηο κε πξντζηάκελνπο ή άιινπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ), ηε 

ζεηηθή ζηάζε θαη αληηκεηψπηζε (αχμεζε ησλ εξγαιείσλ δηνίθεζεο θαη επηθνηλσλίαο, 

δεκηνπξγία ζεηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ, αηζηνδνμία ζηελ αληηκεηψπηζε 

νπνησλδήπνηε δεηεκάησλ), ηε ξεαιηζηηθή πξννπηηθή (αίζζεζε ρηνχκνξ, 

αληηθεηκεληθνί ζηφρνη, ππεπζπλφηεηα), ηε δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ 

(ζαθήο θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ, ηερληθέο δηαρείξηζεο ρξφλνπ, πξνγξακκαηηζκφο 

ζπλαληήζεσλ, ειαρηζηνπνίεζε δηαθνπψλ θαη παξεκβάζεσλ ηελ ψξα ηεο εξγαζίαο), 

θαη ηελ αχμεζε ηεο ελαζρφιεζεο (εκπινθή φισλ ησλ κειψλ, πην ζθιεξή δνπιεηά). 

ε παξφκνηεο δηαπηζηψζεηο θαηέιεμαλ θαη νη Anyanwu θ.ά. (2015), νη νπνίνη 

αλαθέξνπλ φηη νη ζπλήζεηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα λα κεηψζνπλ ην stress είλαη ε αλάπηπμε ζηελψλ θηιηθψλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ελ γέλεη κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ζρνιείν, ε 

ζσζηή δηαρείξηζε ηεο νκάδαο κε ηελ νξζή αλάζεζε θαη ηεξάξρεζε θαζεθφλησλ ζην 

θάζε κέινο, ε πξφζιεςε θαηάιιεινπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε ζσκαηηθή άζθεζε, 

ε ζσζηή ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή θαη ε πξνζπάζεηα γηα θνηλσληθή αλαγλψξηζε. 

ρεδφλ ηηο ίδηεο ηερληθέο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ stress απφ ηνπο 

δηεπζπληέο πξνηείλνπλ θαη νη Uba-Mbibi θαη Nwamuo (2013), εζηηάδνληαο φκσο θαη 

ζηε βνήζεηα πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη δηεπζπληέο απφ ζπλαδέιθνπο ή αθφκα θαη 

απφ ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα. 
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Ζ αλάπηπμε ελφο εζσηεξηθνχ, ππνζηεξηθηηθνχ θαη επλντθνχ πεξηβάιινληνο κε 

ελζάξξπλζε ησλ νκαδηθψλ αιιά θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

ζρνιείνπ (Olayiwola, 2008) είλαη κηα άιιε ηερληθή ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ stress γηα 

ηνπο δηεπζπληέο θαη γηα φζνπο αζθνχλ ελ γέλεη δηνίθεζε. 

Οη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο ζρνιείνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηξεζνγφλα γεγνλφηα 

ζχκθσλα κε ηνλ Sogunro (2012), αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ χπλν ηνπο. 

Κνηκνχληαη ζπλήζσο 5 κε 6 ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ, ελψ ζχκθσλα κε 

ηνπο Insel θαη Roth (2012) απαηηνχληαη 7 έσο 9 ψξεο. Έηζη ινηπφλ κε επαξθείο 

πνζφηεηεο χπλνπ νη δηεπζπληέο  κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ κε φιεο 

ηνπο ηηο ςπρηθέο δπλάκεηο θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ηα ζηξεζνγφλα 

πεξηζηαηηθά πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Δπίζεο θαη νη 

Robbins θ.ά. (2012) αλέθεξαλ φηη νη αλεπαξθείο πνζφηεηεο χπλνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα βξεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ην απαζρνινχλ, 

επεξεάδνπλ ηελ νκηιία ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ γξάθεη,  δεκηνπξγνχλ θαθή δηάζεζε. Οη 

ίδηνη πξνηείλνπλ θάπνηεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ stress, φπσο ηε ζσκαηηθή 

θπζηθή άζθεζε, ηηο αζθήζεηο relax, ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο, ηελ αιιαγή ηεο 

ζεψξεζεο γχξσ απφ ζεκαληηθά θαη αζήκαληα γεγνλφηα ηεο δσήο θαη πεξηζζφηεξν 

γέιην θαη ρηνχκνξ ζηε δσή.  

Ο Boyland (2011) επίζεο πξνηείλεη γηα ηελ αλαθνχθηζε απφ ην stress ζηνπο 

δηεπζπληέο λα αζθνχληαη, λα κελ παίξλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζην ζπίηη, λα αθηεξψλνπλ 

ρξφλν ζην θαγεηφ ηνπο ζαλ λα είλαη έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο ηεο εκέξαο ηνπο, λα 

γξάθνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, λα βγαίλνπλ ζπρλά απφ ην 

γξαθείν ηνπο θαη λα αλαθαηεχνληαη κε ηνπο καζεηέο, λα κελ εθιακβάλνπλ φια ηα 

γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ σο πξνζσπηθά, λα έρνπλ ρηνχκνξ, νξγάλσζε θαη γεληθά 

ηζνξξνπία θαη κέηξν ζηε δσή ηνπο θαη ηέινο λα κελ ιακβάλνπλ βηαζηηθέο απνθάζεηο. 

Άιιεο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ stress ζχκθσλα κε ηνλ Sogunro (2012) είλαη λα 

κάζνπλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα ιέλε φρη ζε ιηγφηεξν ζεκαληηθά 

θαζήθνληα πνπ δελ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζην έξγν ηνπο. Σέηνηα είλαη ε αγλφεζε 

αζήκαλησλ ηειεθσλεκάησλ ή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη 

ζπλαληήζεσλ, ε αγλφεζε κε ξεαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ, ε αγλφεζε απνθάζεσλ πνπ 

απαηηνχλ πνιχ ρξφλν ή επηπιένλ πιεξνθφξεζε. Καη απηφο ν εξεπλεηήο πξνηάζζεη 

ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε ν δηεπζπληήο λα έρεη 
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πεξηζζφηεξν ρξφλν λα αθηεξψζεη ζηε δνπιεηά ηνπ. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη φηη ε 

δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη 

έλαο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ stress, φπσο θαη νη θνηλέο εξγαζίεο κε γνλείο, πξνζσπηθφ 

θαη καζεηέο. Οη δηεπζπληέο, πνπ είλαη θαιά ελεκεξσκέλνη, κε αλνηρηφ κπαιφ θαη πνπ 

ζπλαηζζάλνληαη ηνπο άιινπο, ζην ηέινο θεξδίδνπλ ην ζεβαζκφ θαη ηελ ππνζηήξημή 

ηνπο, κε απνηέιεζκα λα εμαζθαιίδνπλ κέζσ ησλ θαιψλ ζρέζεσλ έλα εξγαιείν 

ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ stress. Δπίζεο, ν Sogunro (2012) ππνζηεξίδεη φηη φιεο απηέο 

νη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη ν δηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ γηα λα 

δηαρεηξίδεηαη ηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά θαηξνχο, ζα 

βνεζήζνπλ θαη ην ίδην ην ζρνιείν λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφ. 

Μηα άιιε  ζπνπδαία ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ stress (Abu-Nasser, 2011) 

είλαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ απφ κέξνπο ησλ δηεπζπληψλ, κε νξγάλσζε ησλ 

ζηφρσλ θαη ζαθή θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηνπο 

δηεπζπληέο λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηα θαζήθνληά ηνπο. Αλ νη δηεπζπληέο 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην πνιπδηάζηαην ηνπ ρξφλνπ, ηηο εηδηθέο δεμηφηεηεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ απαηηνχληαη, ζα κπνξνχλ λα αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ ζην ζρνιείν, παξά ζηελ ζηείξα δηεθπεξαίσζε 

γξαθεηνθξαηηθψλ ππνζέζεσλ (Grissom, Loeb & Master, 2013). Απηή ινηπφλ ε 

πξνζέγγηζε ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, ε νπνία κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη 

λα δηδαρζεί κάιηζηα, ζα νδεγήζεη ηνπο δηεπζπληέο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο κε ιηγφηεξν stress θαη θαιχηεξεο επηδφζεηο. Οη ίδηνη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ σο 

ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ stress αθφκε θαη ηηο ηαθηηθέο επηζθέςεηο ησλ δηεπζπληψλ 

ζηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην καζεηηθφ δπλακηθφ ή θαη λα 

δηδάμνπλ θάπνηεο θνξέο, πξνθεηκέλνπ ε ζεηηθή ελέξγεηα πνπ ζα εηζπξάμνπλ απφ ηνπο 

καζεηέο λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ απνζπκθφξεζε ηνπ stress ηνπο. 

Ο Igharo (2013) πξνηείλεη κηα ζηξαηεγηθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζην πξφβιεκα, ζηε 

ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε, φπνπ νη άλζξσπνη ιακβάλνπλ δξάζε, είηε απνθεχγνληαο είηε 

ειαρηζηνπνηψληαο ή ηξνπνπνηψληαο ηνλ παξάγνληα ηνπ stress. Γειαδή, πξέπεη λα 

κεηαβάιινπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, γηα λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ πεγή 

ηνπ stress. Ο ίδηνο πξνηείλεη θαη ηε ζηξαηεγηθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπνπ νη 

άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο ζην stress. 

Γειαδή, πξνζπαζνχλ λα εμαιείςνπλ ή λα ηξνπνπνηήζνπλ δπζάξεζηα ή αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Μπνξνχλ λα ην θάλνπλ απηφ κε ην λα ζθέθηνληαη ζεηηθά ηνλ 
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ζηξεζνγφλν παξάγνληα, λα ραιαξψλνπλ, λα αξλνχληαη ή λα δηαθεχγνπλ ζε έλαλ 

θαληαζηηθφ θφζκν, ζ‟ έλαλ θφζκν πνπ επηζπκνχλ λα ζθέθηνληαη. ε απηφ ζα ηνπο 

βνεζήζεη θαη ε ηερληθή ηεο ειεγρφκελεο αλαπλνήο ζχκθσλα κε κηα πην ελαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ αλέδεημαλ κέζα απφ ζπλεληεχμεηο δηεπζπληψλ νη Van der Merwe θαη  

Parsotam  (2011). 

Σέινο, ε έξεπλα ησλ Juma θ.ά. (2016) δηαπίζησζε φηη νη  γπλαίθεο δηεπζχληξηεο 

ζρνιείσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κε αηζηνδνμία, 

δεκηνπξγηθφηεηα, θαηλνηνκία, ηηο βνεζά λα ειέγμνπλ ηα επίπεδα stress πνπ 

παξνπζηάδνπλ. Ζ βειηίσζε ησλ νξγαλσηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε πξνζέγγηζε πξφζσπν 

κε πξφζσπν, φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, ελδείθλπηαη σο απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο κεηξηαζκνχ ησλ 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, νχησο ψζηε νη δηεπζπληέο λα απνθνξηίδνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά. 
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4. Ζ ΔΡΔΤΝΑ 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ην stress ζηνπο δηεπζπληέο 

ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πέιιαο. 

Ζ έξεπλα ζηνρεχεη ζηε λνεκαηνδφηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress απφ ηνπο 

δηεπζπληέο θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ην πξνθαινχλ. Δπίζεο ζηνρεχεη 

ζηελ αλάδεημε ηφζν ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ stress ζηνπο δηεπζπληέο ζε ζσκαηηθφ θαη ζε 

ςπρνινγηθφ επίπεδν φζν θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ. 

4.1 Οη ζπκκεηέρνληεο  

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειείηαη απφ δηεπζχληξηεο θαη δηεπζπληέο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Πέιιαο. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο έγηλε δηφηη απνηειεί ηφπν θαηαγσγήο 

θαη εξγαζίαο ηνπ εξεπλεηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη απηήλ ηελ επηινγή 

πξαγκαηνπνηείηαη κε πεξηζζφηεξε επθνιία ε επαθή κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ε 

ιήςε ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ.  

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε βάζε ηελ ηερληθή ηεο δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο 

(Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). Πην ζπγθεθξηκέλα ζπκκεηείραλ 12 δηεπζπληέο ειηθίαο 50 

εηψλ θαη άλσ, απφ ηνπο νπνίνπο νη 6 ήηαλ γπλαίθεο θαη νη 6 άλδξεο. Ζ εξγαζηαθή 

ηνπο εκπεηξία ήηαλ πάλσ απφ 26 ρξφληα, ελψ ε δηεπζπληηθή ηνπο εκπεηξία ήηαλ πάλσ 

απφ 2 έηε. Οη 10 απφ ηνπο 12 εθηφο ηνπ βαζηθνχ ηνπο πηπρίνπ δηέζεηαλ θαη επηπιένλ 

ηίηινπο ζπνπδψλ. Σν κέγεζνο ησλ ζρνιείσλ πνπ δηεχζπλαλ ήηαλ απφ 5/ζ έσο 13/ζ εθ 

ησλ νπνίσλ ηα 5 ήηαλ ζε αζηηθή πεξηνρή θαη ηα 7 ζε αγξνηηθή. Οη ππνςήθηνη 

δηεπζπληέο θαη δηεπζχληξηεο γηα ηελ έξεπλα ελεκεξψζεθαλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο 

είλαη εζεινληηθή θαη ηνπο δφζεθε κηα ζχληνκε επεμήγεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ππφ ηε κνξθή παξαρσξεηεξίνπ, φπσο 

παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 1ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν αθνχ ην απνδέρζεθαλ πξφζπκα, 

ην ππέγξαςαλ. 
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4.2 Δπηινγή είδνπο έξεπλαο 

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα απνζθνπεί ζην λα δψζεη απάληεζε ζε ζεκαληηθά 

εξσηήκαηα κε ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ. Πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ 

αλαδήηεζε απαληήζεσλ πνπ άιιεο θνξέο κπνξεί λα ηηο αλαθαιχςεη θαη άιιεο φρη 

(Φίιηαο, 1998).  

Γηα λα δηεξεπλεζνχλ ηα εξσηήκαηα ζηελ παξνχζα έξεπλα, παξφιν πνπ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ είλαη θαηλνχξην, αθνινπζήζεθε σο  θαηαιιειφηεξε γηα ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ε πνηνηηθή κέζνδνο. Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε ζε κηαλ 

έξεπλα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηηο αληηιήςεηο, 

ηηο ηδέεο θαη ηηο ζέζεηο ηνπ ζπκκεηέρνληα, απνθηψληαο έηζη κηα πην νινθιεξσκέλε 

άπνςε γηα ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα.  

Ζ πνηνηηθή έξεπλα ελδηαθέξεηαη γηα ηε κνλαδηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, 

δηαθξίλεηαη γηα ηε δχλακή ηεο ζηελ πεξηγξαθή, ζηελ θαηαλφεζε, ζηε ζχλζεζε θαη 

ζηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ ιφγν, ην δηάινγν, ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία, κε δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο, αθεγεκαηηθέο θαη δηαινγηθέο 

ηερληθέο θαη αθήλνληαο ηηο έλλνηεο αλνηθηέο λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα δεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

κέζα απφ ηα κάηηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν άιισζηε, δελ επεξεάδεη 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, δελ ηνπο θαζνδεγεί θαη πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο.  

Σν άηνκν ζηελ πνηνηηθή έξεπλα κειεηάηαη νιηζηηθά θαη αλαιχεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ζχλνιφ ηεο κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζή ηεο, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ 

Yilmaz (2013), ε πνηνηηθή έξεπλα εμεηάδεη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο ζ‟ έλα πιαίζην πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο πξνδηαζέζεηο ηνπ εξεπλεηή. Γη‟ απηφ, ν ζρεδηαζκφο ηεο 

πξέπεη λα είλαη αλνηρηφο θαη επέιηθηνο, ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη άκεζα ζηελ 

εκθάληζε θαη ζηελ παξνπζίαζε λέσλ δεδνκέλσλ κε πεξηγξαθηθνχο ηξφπνπο θαη φρη 

κε καζεκαηηθέο ηερληθέο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα δελ ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηε ζηαηηζηηθή 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο, αιιά κε ηε ρξήζε ελφο κηθξνχ δείγκαηνο, 

επηδηψθεη ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ αλαδεηψληαο ζρέζεηο 

αλάκεζα ηνπο,  κε ζθνπφ λα θηάζεη ν εξεπλεηήο ζηελ εξκελεία ηνπο (Ίζαξε & 

Πνπξθφο, 2015) θαη λα αλαδπζνχλ λέα ζεσξεηηθά κνληέια. ηνλ αληίπνδα, νη 

πνζνηηθέο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ κε 
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ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, καζεκαηηθά κνληέια θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη επηδηψθεηαη 

γελίθεπζε ζε έλαλ επξχηεξν πιεζπζκφ.  

Σέινο, ε πνηνηηθή έξεπλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα βαζηζηεί ζηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ζηε κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ζηηο εζλνγξαθηθέο 

έξεπλεο, ζηε ιήςε ζπλεληεχμεσλ, ζηελ πξνθνξηθή ηζηνξία, ζηηο βηνγξαθηθέο 

πξνζεγγίζεηο, ζηελ εξεπλεηηθή δεκνζηνγξαθία θαη ζηηο έξεπλεο αξρείνπ φπσο είλαη ε 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ε ηζηνξηθή έξεπλα, ε ινγνηερληθή θξηηηθή (Ίζαξε & 

Πνπξθφο, 2015).  

Οη δηάθνξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο ζρεηηθά κε ην stress ησλ 

δηεπζπληψλ ζηεξίρζεθαλ θπξίσο ζε εξσηεκαηνιφγηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνζνηηθψλ 

εξεπλψλ. Δλαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κε δηάθνξεο κεζφδνπο πνηνηηθήο έξεπλαο δελ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ (Ross, 1999). Έηζη, κνινλφηη ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ κειεηάηαη δελ είλαη κία λέα θαηάζηαζε θαη έρεη δηεξεπλεζεί 

ζπζηεκαηηθά ζηνλ εγρψξην θαη δηεζλή επηζηεκνληθφ ρψξν, ζηελ παξνχζα εξγαζία 

γίλεηαη κία πξνζπάζεηα κέζσ ηεο  πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ 

κε ηελ αλάδεημε ησλ ελδφκπρσλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Δπνκέλσο, ζαλ πην ελδεδεηγκέλε κέζνδνο θαη κε βάζε ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, επηιέρζεθε γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ε πνηνηηθή κέζνδνο, κε ηε 

δηεμαγσγή εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. 

4.3 Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ ζπλέληεπμε είλαη κηα ζπλεζηζκέλε ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηελ πνηνηηθή 

έξεπλα, δηφηη δεκηνπξγεί κηα θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ 

εξεπλεηή θαη ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν. Δπηδηψθεη κηα ζπδήηεζε κε ζθνπφ ηε ζπιινγή 

νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο, επηηξέπνπλ κηα ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπο (Φίιηαο, 1998). Χο 

ηερληθή πνηνηηθήο έξεπλαο νη Cohen θαη Manion (2000) επηζεκαίλνπλ φηη ε 

ζπλέληεπμε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη 

γηα ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ, ηελ ππφδεημε λέσλ ή  θαη σο εξκελεπηηθφ εξγαιείν, ελψ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο ζηε δηεμαγσγή κηαο 

έξεπλαο. 
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Αλάινγα κε ην πψο δνκείηαη, ηππνπνηείηαη θαη δηεξεπλά, ε ζπλέληεπμε 

δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο  κνξθέο ηε κε δνκεκέλε, ηελ εκηδνκεκέλε θαη ηελ πιήξσο 

δνκεκέλε.  

Ζ κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη αλνηρηή θαη δελ πεξηιακβάλεη πξνθαζνξηζκέλεο 

εξσηήζεηο, αιιά επξείεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα 

εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θαη λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζηηο ζεκαηηθέο, επηηξέπνληαο έηζη 

θαη ηελ αλάδεημε ζεκάησλ πνπ πηζαλφλ δελ είραλ θαζνξηζηεί απφ ηνπο εξεπλεηέο εθ 

ησλ πξνηέξσλ  (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015).  

Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ επηιέρζεθε ηειηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ φκσο ελζαξξχλνπλ 

ηνλ απζνξκεηηζκφ ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ θαη επηηξέπνπλ ηελ εκβάζπλζε ζην ζέκα. 

Ο εξεπλεηήο πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιφο γλψζηεο ηνπ ζέκαηνο θαη λα ιακβάλεη 

γξήγνξα απνθάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, φζνλ αθνξά ζηε ζεηξά θαη 

ζηελ πξνζζαθαίξεζε ησλ εξσηήζεσλ, ζηε δηαηχπσζή ηνπο θαη ζην χθνο ηνπο, ζε 

ζπλάξηεζε πάληα κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Οη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχληνκεο, θαηαλνεηέο, ζρεηηθέο κε ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, λα βνεζνχλ 

ζηελ επηθνηλσλία, αλνηρηέο, επέιηθηεο θαη δελ πξέπεη λα είλαη θαηεπζπληηθέο, 

πξνζβιεηηθέο, καθξνζθειείο ή πνιχπινθεο. Οη απιέο θαη εχθνιεο εξσηήζεηο ηίζεληαη 

ζηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο, ελψ φζν ε ζπλέληεπμε πξνρσξά, θαιχπηνληαη ηα βαζηθά 

ζέκαηα θαη  ηίζεληαη νη πην δχζθνιεο εξσηήζεηο  (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). 

ηελ πιήξσο  δνκεκέλε ζπλέληεπμε ν εξσηψκελνο πξνηξέπεηαη λα απαληήζεη ζ‟ 

έλα πιήζνο εξσηήζεσλ πνπ ν αξηζκφο, ε ζεηξά θαη ην πεξηερφκελν ηνπο 

πξνθαζνξίδεηαη απζηεξά απφ ην έληππν ηεο ζπλέληεπμεο (Φίιηαο, 1998). 

Ζ επηηπρήο έθβαζε κηαο ζπλέληεπμεο πξνυπνζέηεη ζσζηή νξγάλσζε θαη 

ζρεδηαζκφ, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ άληιεζε ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ παίδεη ε 

δεκηνπξγία ελφο επηδέμηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αιιά θαη ν επηδέμηνο ζπλεληεπθηήο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλν θαη δνκεκέλν, ψζηε λα 

δεκηνπξγεί θίλεηξν ζηνλ εξσηψκελν γηα λα κηιήζεη αιιά θαη  λα βνεζάεη ζηελ 

άληιεζε ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα. Ο 

ζπλεληεπθηήο πξέπεη λα είλαη επγεληθφο, θαινζπλάηνο, ζπκπαζεηηθφο, λα δεκηνπξγεί 

ζεηηθή εηθφλα, λα μεθαζαξίδεη απφ ηελ αξρή ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, λα 

θαζεζπράδεη, λα  ελζαξξχλεη ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν θαη λα ηνπ θηλεί ην ελδηαθέξνλ, 
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λα ειαρηζηνπνηεί ηνπο αξλεηηθνχο παξάγνληεο, λα δηαζαθελίδεη νπνηεζδήπνηε 

απνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη θπζηθά λα είλαη θαιφο αθξναηήο. Πξέπεη επίζεο 

λα θξαηά νπδέηεξε ζηάζε, γηα λα απνθεχγεηαη ν επεξεαζκφο ηνπ εξσηψκελνπ  

(Φίιηαο, 1998).  

Ζ πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο κε ηε ρξήζε ζπλέληεπμεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα, αιιά έρεη θαη αξθεηά  κεηνλεθηήκαηα. Ζ γλψζε ησλ πιενλεθηεκάησλ 

θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο κεζφδνπ νδεγεί ζηε ζσζηή ρξήζε ηεο θαη ζηελ απνθπγή 

ηεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ελδείθλπηαη.  

Σα πιενλεθηήκαηα ινηπφλ κηαο ζπλέληεπμεο είλαη φηη επηηξέπεη ηελ εηο βάζνο 

δηεξεχλεζε απφςεσλ, αμηψλ, ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ, ζπκπεξηθνξψλ, δίλνληαο ζηνλ  

εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. Αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηψκελνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί 

ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, ελψ επηηξέπεη ηε δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηνλ ζπλεληεπθηή θαη ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν θαη ηελ ηπρφλ δηεξεχλεζε 

θάπνησλ ζεκάησλ πνπ δελ είραλ πξνθαζνξηζηεί.   

Απφ ηελ άιιε, ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη φηη είλαη απαηηεηηθή θαη 

απαηηεί ρξφλν, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο, ηε δηεμαγσγή ηεο θαη  θαηά ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Απαηηεί δε, απμεκέλεο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο απφ ηνλ ζπλεληεπθηή θαη 

επίζεο πξνυπνζέηεη πςειφ βαζκφ επαηζζεζίαο ζε δεηήκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο 

(Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). Έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ αθνξά ζηηο ζπλεληεχμεηο είλαη ε 

εχθνιε ακθηζβήηεζε ηεο εγθπξφηεηάο ηνπο, θαζψο ππεηζέξρνληαη δεηήκαηα πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε κεξνιεπηηθέο πεγέο, φπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλεληεπθηή, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξσηψκελνπ, ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηε θπιή, ηε ζξεζθεία, ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη ηελ ειηθία 

ησλ εξσηψκελσλ (Cohen & Manion, 2000). Οη ίδηνη επίζεο, ηνλίδνπλ φηη νη 

ζπλεληεχμεηο είλαη επηξξεπείο ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα θαη ηελ πξνθαηάιεςε ηνπ 

ζπλεληεπθηή. 

Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ελέρεη ε δηεμαγσγή κηα ζπλέληεπμεο, κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε εληππσζηαθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηεο θνηλσλίαο, ησλ δηάθνξσλ θαηλνκέλσλ θαη λα θσηίζεη δεηήκαηα 

ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. 
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Γη‟ απηφ ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα φια ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ εμαξρήο απφ ηνλ εξεπλεηή, λα πξνζδηνξηζηνχλ φιεο νη 

παξάκεηξνη ηνπ stress ζην έξγν ησλ δηεπζπληψλ θαη δηεπζπληξηψλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ παξνπζηάζηεθε, νη ζπλεληεχμεηο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θηλήζεθαλ γχξσ απφ ηνπο εμήο ζεκαηηθνχο άμνλεο: 

 Ννεκαηνδφηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεγψλ stress 

 Γηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ stress 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ stress   

Αλαιπηηθφηεξα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, νη ζεκαηηθνί άμνλεο θαη νη εξσηήζεηο 

ηεο ζπλέληεπμεο αλά άμνλα παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα 1 πνπ απνηειεί ην 

πξσηφθνιιν ηεο ζπλέληεπμεο. 

4.4 Γηεμαγσγή ησλ ζπλεληεύμεσλ 

Πξηλ μεθηλήζεη ε έξεπλα πξνεγήζεθε κηα πηινηηθή ζπλέληεπμε, ψζηε λα ειεγρζεί 

ε ζαθήλεηα, ε αιιεινπρία, ε θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ, ν ρξφλνο δηάξθεηαο θαη γηα 

λα απνθιεηζηνχλ νπνηαδήπνηε πηζαλά πξνβιήκαηα, πνπ ζα εκπφδηδαλ ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο.  

Ζ εξεπλεηηθή ινηπφλ θάζε δηήξθεζε πεξίπνπ δχν κήλεο, ην επηέκβξην θαη ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2017. Ζ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ πξαγκαηνπνηνχληαλ χζηεξα απφ  

νξηζηηθνπνίεζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηεο εκεξνκελίαο, ηεο ψξαο θαη 

ηνπ ρψξνπ πνπ ζα δηεμάγνληαλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζνχλ απξφζθνπηα. Ο 

εξεπλεηήο πξνζπάζεζε λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα θηιηθφ θαη άλεην θιίκα. Δπίζεο ηνπο παξείρε άλεζε ρξφλνπ, γηα λα 

απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα ηνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα 

δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο νη εξσηψκελνη εληζρχνληαλ απφ ηνλ εξεπλεηή λα 

θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο απζφξκεηα θαη εηιηθξηλά θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

εκβαζχλνπλ ζηηο απαληήζεηο πνπ έδηλαλ.  

ιεο νη ζπλεληεχμεηο ηειηθά, δηεμήρζεζαλ ζην ρψξν ηνπ γξαθείνπ δηεπζπληή ηεο 

θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θαηαγξάθεθαλ ζε ειεθηξνληθφ κέζν θαηαγξαθήο (θηλεηφ 

ηειέθσλν) θαη ζε θνξεηφ ππνινγηζηή πνπ ήηαλ αλνηρηά κπξνζηά ζηνλ ζπλεληεπθηή 
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θαη ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν. Μάιηζηα, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ελζαξξχλνληαλ λα 

κηιήζνπλ θαη λα απαληήζνπλ αλνηρηά ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. Σα δεδνκέλα ηεο θάζε 

ζπλέληεπμεο, αθνχ νινθιεξψζεθαλ κε ηε καγλεηνθψλεζε, απνκαγλεηνθσλήζεθαλ 

απφ ηνλ εξεπλεηή θαη θαηαγξάθεθαλ ζε αξρείν Word, ελψ ζην ηέινο επηδφζεθε ε 

απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε ζηνλ θάζε δηεπζπληή, γηα λα ειέγμεη ηελ αθξίβεηα 

ησλ ζηνηρείσλ. Δπηιεθηηθά, παξνπζηάδεηαη κία απφ ηηο απνκαγλεηνθσλεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο, απηνχζηα, ζην Παξάξηεκα 2 ηεο εξγαζίαο.  

4.5 Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζεκαηηθή 

πνηνηηθή αλάιπζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη είλαη ζπκβαηή κε έλα 

επξχ επηζηεκνινγηθφ πιαίζην θαη  ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα.  

Οη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ 

έλλνηα, ηηο αηηίεο, ηηο επηπηψζεηο θαη ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ stress ζηελ άζθεζε 

ηνπ έξγνπ ησλ δηεπζπληψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, επέηξεςαλ ζηνλ εξεπλεηή λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη έλα πιήζνο δηεπθξηληζηηθψλ εξσηήζεσλ. Έηζη, φπσο άιισζηε 

πξνηείλνπλ θαη νη Cohen θαη Crabtree (2006), νη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο 

εμαζθάιηζαλ  ζηνλ εξσηψκελν ηε δπλαηφηεηα λα ζθεθηεί κε άλεζε ρξφλνπ θαη ζηνλ 

εξεπλεηή ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ην stress 

θαη ηηο επηπηψζεηο απηνχ  

Σα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ, φπσο θαη αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή, ν νπνίνο 

ζπκπεξηέιαβε θαη πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο πνπ θαηέγξαθε θαηά ηελ ψξα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ζηνπο κνξθαζκνχο θαη 

ζηηο παχζεηο ή ζηελ δπζαξέζθεηα ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο εθ κέξνπο ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ. ε θάζε εξσηψκελν δφζεθε έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο 

αλαιφγσο ηεο ζεηξάο πνπ πάξζεθε ε ζπλέληεπμε, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

νινθιεξσκέλν αξρείν απαιιαγκέλν απφ ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα ή άιια 

αλαγλσξηζηηθά.  

Ζ ζεκαηηθή πνηνηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία επίπεδα θαη αθνινπζεί 

ηελ επαγσγηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαγσγήο δεδνκέλσλ, ηεο έθζεζεο 

δεδνκέλσλ θαη ηεο παξνπζίαζεο θαη εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ. 
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 Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ παξνχζα έξεπλα μεθίλεζε απφ κηα πξψηε 

πξνζεθηηθή αλάγλσζε θαη δηακνξθψζεθε κηα γεληθή ηδέα. Μέζα απφ ηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα θείκελα εληνπίζηεθαλ νη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη 

θαηαγξάθεθαλ ζεκεηψζεηο, πνπ απνηέιεζαλ ηελ αξρηθή βάζε  γηα ηε δεκηνπξγία 

θσδηθψλ. ηε ζπλέρεηα έγηλε πην επηζηακέλε αλάγλσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θσδηθψλ, πνπ νδήγεζε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ απφδνζε λνήκαηφο ηνπο. Οη θσδηθνί δελ επηβιήζεθαλ εθ 

ησλ πξνηέξσλ αιιά αλαδχζεθαλ κέζα απφ ην θείκελν θαη εθθξάδνπλ κε 

επηγξακκαηηθφ ηξφπν ην λφεκα ηκεκάησλ ηνπ θεηκέλνπ, έηζη φπσο ην αληηιακβάλεηαη 

ν εξεπλεηήο. ε έλα ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ πηζαλφλ λα πεξηιακβάλνληαλ πεξηζζφηεξα 

λνήκαηα κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο θσδηθνί, νη νπνίνη 

ζηε ζπλέρεηα ελψζεθαλ, αλαιφγσο ηνπ λνήκαηφο ηνπο, θαη  δεκηνχξγεζαλ θαηεγνξίεο 

κε εζσηεξηθή νκνηνγέλεηα. Οη θαηεγνξίεο πνπ είραλ θνηλφ πξνζαλαηνιηζκφ 

επηιέρζεθαλ, ζπλδέζεθαλ, νκαδνπνηήζεθαλ θαη δεκηνχξγεζαλ έλα ζεκαηηθφ άμνλα. 

Μεηέπεηηα, επαλεμεηάζηεθαλ νη θσδηθνί, νη θαηεγνξίεο θαη νη ζεκαηηθνί άμνλεο γηα 

λα επηβεβαησζνχλ νη ζπλδέζεηο ηνπο θαη λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο επηθαιχςεσλ, κε 

ηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο αιιαγέο, φπνπ ρξεηάζηεθε, κε πξνζζέζεηο ή αθαηξέζεηο 

θσδηθψλ, θαηεγνξηψλ ή ελδερνκέλσο θαη ζεκάησλ. Ζ αλάιπζε ζηακάηεζε φηαλ πηα 

δελ αλαδχζεθε θακηά λέα πιεξνθνξία κε επηπξφζζεηε αλάιπζε δεδνκέλσλ (Lincoln, 

Y.S.& Guba, E.G., 1985).  Οη ζεκαηηθνί άμνλεο θαη νη θαηεγνξίεο  πνπ πξνέθπςαλ 

κέζσ ηεο αλάιπζεο, έδσζαλ κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ εμεηάζηεθε. 

Οη ζεκαηηθνί άμνλεο πξνζδηνξίζηεθαλ κε έλαλ πεξηεθηηθφ ηίηιν, πνπ παξαπέκπεη ζηε 

ζεκαηηθή ηνπο, θαη αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ φινη, ν εξεπλεηήο θιήζεθε λα  ζπγγξάςεη 

ηελ αλάιπζή ηνπ, λα εξκελεχζεη ηα ζηνηρεία ηνπ κε ινγηθή ζπλέρεηα θαη αιιεινπρία 

ζπλδένληαο ηα δεδνκέλα  ηνπ ηφζν κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα φζν θαη 

κεηαμχ ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ θαη επηιέγνληαο απνζπάζκαηα απφ ηα ιεγφκελα ησλ 

εξσηψκελσλ, γηα λα απαληήζεη ζηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα.  

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία, πνπ αθνινπζήζεθε, γηα λα αλαιπζεί ην 

εξεπλεηηθφ πιηθφ θαη λα εμαρζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα, απφ ην ηκήκα ηεο έθηεο 

ζπλέληεπμεο: 

“Δ… δελ αηζζάλνκαη σξαία, αηζζάλνκαη έλα βάξνο ζηελ ςπρή θαη ζηελ θαξδηά θαη 

κηα όξεμε ζην ζηνκάρη… Γελ αηζζάλνκαη… αηζζάλνκαη όηη είκαη πηεζκέλνο, 

αηζζάλνκαη όηη έρεη πέζεη ε απηνπεπνίζεζε κνπ, όηη δελ κπνξώ λα ηα θαηαθέξσ,  
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αηζζάλνκαη θάπνην άγρνο,  είκαη πεξηζζόηεξν λεπξηθόο, ζέισ θάπνπ λα μεζπάζσ, θάηη 

πνιιέο θνξέο δελ αληηιακβάλνκαη θάπνηα πξάγκαηα κε ηελ πξώηε θνξά, κε ηε δεύηεξε 

θνξά ή θαη παίξλσ θαη ιάζνο απνθάζεηο κεξηθέο θνξέο. Δθηξαρύλνκαη, βγαίλσ εθηόο 

εαπηνύ, όια απηά, όρη όια καδί, αιιά όια απηά ζε θάπνηα δεδνκέλε ζηηγκή 

εκθαλίδνληαη  εμαηηίαο ηεο ζηξεζνγόλνπ θαηάζηαζεο.” 

Πξνέθπςαλ νη θσδηθνί: 

ΚΑΚΓΗΑΘ - Καθή δηάζεζε 

ΟΡΔΞΣΟΜ – ξεμε ζην ζηνκάρη 

ΑΗΓΤΦ – Αίζζεκα δπζθνξίαο 

ΜΔΗΧΑΤΣΟ – Μεησκέλε απηνπεπνίζεζε 

ΔΜΦΔΚΝΔ - Δκθάληζε εθλεπξηζκνχ 

ΔΠΗΘΞΔΠ – Δπηζπκία μεζπάζκαηνο 

Ο θσδηθφο ΟΡΔΞΣΟΜ εληάρζεθε ζηελ θαηεγνξία «σκαηηθά ζπκπηψκαηα 

stress» θαη νη ππφινηπνη θσδηθνί εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία «Φπρηθά ζπκπηψκαηα 

stress». Καη νη δχν θαηεγνξίεο ζηε ζπλέρεηα νκαδνπνηήζεθαλ ζην ζεκαηηθφ άμνλα 

«Γηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ stress».  

Απφ ην ηκήκα ηεο έλαηεο ζπλέληεπμεο: 

“Σην γξαθείν κνπ πάληα ππάξρεη κνπζηθή, ζπλήζσο νξγαληθή κνπζηθή, ε νπνία κε 

ραιαξώλεη θάπνηεο θνξέο, όηαλ δεκηνπξγείηαη θάπνην πξόβιεκα θαη ζηξεζάξνκαη, 

πξνζπαζώ είηε λα απνκνλσζώ είηε λα βγσ θακηά βόιηα έμσ, θάπνηα ζηηγκή ρξεηάζηεθε 

λα βγσ έμσ θαη λα ηζηξίμσ θαη λα μαλακπώ κέζα. Δ… απηά.” 

Πξνέθπςαλ νη θσδηθνί: 

ΑΚΥΑΛΜΟΤ – Αθξφαζε ραιαξσηηθήο κνπζηθήο 

ΔΠΑΠΠΡΥΧ – Δπηδήηεζε απνκφλσζεο ζε πξνζσπηθφ ρψξν 

ΑΠΒΟΛΣ - Απφδξαζε κέζσ βφιηαο 

ΚΑΣΚΡΑΤΓ – Καηαθπγή ζε θξαπγέο 

Οη παξαπάλσ θσδηθνί εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία «Σερληθέο δηαρείξηζεο stress», 

πνπ νκαδνπνηήζεθε ζην ζεκαηηθφ άμνλα «Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο 

ηνπ stress».  

Απφ ην ηκήκα ηεο δσδέθαηεο ζπλέληεπμεο:  
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“Κάζε δύζθνιε θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. Γηάθνξεο 

ζπγθξνύζεηο, θάζε είδνπο ζπγθξνύζεηο. Έλα αηύρεκα πνπ ζα ζπκβεί ζηνπο καζεηέο,  ε 

δηαρείξηζε ηνπ παηδαγσγηθνύ θιίκαηνο ζην ζρνιείν, κία δύζθνιε θαηάζηαζε, κία 

δύζθνιε θαηάζηαζε πνπ πεξλάεη θάπνηνο καζεηήο ή  θάπνηνο εθπαηδεπηηθόο, απηά. 

Απηά κνπ έξρνληαη ζην κπαιό απηή ηε ζηηγκή.” 

Πξνέθπςαλ νη θσδηθνί: 

ΔΜΦΤΛΔΟ – Δκπφδην ζηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 

ΑΝΓΗΓΗΤ – Αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζεο δηάθνξσλ ζπγθξνχζεσλ 

ΤΠΑΣΜΑΘ – Όπαξμε αηπρεκάησλ ζηνπο καζεηέο 

ΤΠΓΖΘΔΚΛ – Τπεχζπλνο δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

ΤΠΜΑΠΟΗΠ – Όπαξμε καζεηψλ κε πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα 

ΤΠΠΡΟΗΠΔ – Όπαξμε πξνζσπηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ ζηνπο    

              εθπαηδεπηηθνχο 

Οη θσδηθνί ΑΝΓΗΓΗΤ, ΤΠΓΖΘΔΚΛ εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία «Αηηίεο stress 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ δηεπζπληή», ν θσδηθφο  ΤΠΠΡΟΗΠΔ ζηελ θαηεγνξία «Αηηίεο 

stress πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο» θαη νη θσδηθνί ΤΠΑΣΜΑΘ, 

ΤΠΜΑΠΟΗΠ εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία «Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

καζεηέο» πνπ νκαδνπνηήζεθαλ ζην ζεκαηηθφ άμνλα «Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεγψλ ηνπ 

stress». Ο θσδηθφο ΔΜΦΤΛΔΟ εληάρζεθε ζηελ θαηεγνξία «Ζ έλλνηα ηνπ stress», 

πνπ νκαδνπνηήζεθε ζην ζεκαηηθφ άμνλα «Ννεκαηνδφηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress». 
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5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Απφ ηε ζπλνιηθή αλάιπζε ησλ δψδεθα ζπλεληεχμεσλ πξνέθπςαλ 221 θσδηθνί 

πνπ εληάρζεθαλ ζε 24 θαηεγνξίεο θαη νκαδνπνηήζεθαλ ζε 4 ζεκαηηθνχο άμνλεο.  

Οη ζεκαηηθνί άμνλεο πνπ πξνέθπςαλ είλαη: 

Α. Ννεκαηνδφηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress 

Β. Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεγψλ ηνπ stress 

Γ. Γηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ stress 

Γ. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ  stress 

Οη  θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ είλαη: 

1. Ζ έλλνηα ηνπ stress 

2. πζρέηηζε stress θαη ζέζεο επζχλεο 

3. Αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή 

4. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

5. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ δηεπζπληή 

6. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

7. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο καζεηέο 

8. εκαληηθφηεηα αηηηψλ stress 

9. πρλφηεηα αηηηψλ stress 

10. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηελ αχμεζε ηεο εκθάληζεο stress 

11. πρλφηεηα εκθάληζεο stress 

12. Έληαζε δηεπζπληηθνχ stress 

13.  Ηθαλνπνίεζε απφ ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή 

14. πλέπεηεο αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο 

15. Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή δσή 

16. σκαηηθά ζπκπηψκαηα stress 

17. Φπρηθά ζπκπηψκαηα  stress 

18. εκαληηθφηεηα ζπκπησκάησλ stress 

19. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηε κείσζε ηεο εκθάληζεο stress 

20. Σξφπνη αληηκεηψπηζεο αηηηψλ stress 

21. Σερληθέο πξφιεςεο stress 
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22. Σερληθέο δηαρείξηζεο stress 

23. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηερληθψλ 

24. Παξάγνληεο επηξξνήο ζηελ επηινγή ηερληθψλ 

5.1 Ννεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress 

Ο πξψηνο ζεκαηηθφο άμνλαο αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress απφ 

ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο, ζηε ζπζρέηηζε ηνπ stress θαη ηεο ζέζεο επζχλεο θαζψο 

θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ηνπο γηα ην ξφιν πνπ έρνπλ αλαιάβεη. 

Δληνπίδεηαη κηα πνηθηιία απαληήζεσλ θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ.  

Πίλαθαο 1. Καηεγνξίεο θαη θσδηθνί ηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα  «Ννεκαηνδφηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

stress» 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί Δλλνηνινγηθνί Οξηζκνί                                         ύλνιν         

                                                            Αλαθνξώλ 

1.H έλλνηα ηνπ 

stress 

ΑΗΦΤΥΠΗ=   

ΑΗΧΠΗΔ=  

ΔΜΦΤΛΔΟ=  

 

Αίζζεζε ςπρηθή πίεζεο θαη αλαζηάησζεο 

Αίζζεζε ζσκαηηθήο πίεζεο 

Δκπφδην ζηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ 

9 

3 

7 

 

2.πζρέηηζε 

stress θαη 

ζέζεο επζύλεο 

ΠΡΣΘΑΔΤ=  

 

ΑΝΣΘΔΤΘ=  

ΣΔΞΠΡΓΗ=  

 

  

Πξφθιεζε απμεκέλνπ βαζκνχ ζηξεο ιφγσ 

θαηνρήο ζέζεο απμεκέλεο επζχλεο 

Αλεμάξηεην ην ζηξεο απφ ηε ζέζε επζχλεο 

Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή 

πξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε ηνπ ζηξεο κε ηε 

ζέζε επζχλεο 

12 

 

1 

1 

 

 

3.Αληηιήςεηο 

γηα ην ξόιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΗΚΓΗΚΓΗ=  

 

ΤΛΓΑΠΓΗ=  

 

ΠΡΟΛΑΝΣΚ=  

 

 

ΧΛΔΥ=  

 

ΤΚΛΠΔΠΓ=  

  

ΒΔΓΥΑΜΑΘ=  

 

ΑΝΑΠΓΗΥ=  

  

ΑΠΓΘΑΠΓ=  

 

 

Ηθαλφο δάζθαινο γίλεηαη θαη ηθαλφο 

δηεπζπληήο 

Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ απνμελψλεη ηνλ 

δηεπζπληή 

Τπεχζπλνο γηα ηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ 

Τπεχζπλνο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ 

Σν ζπλεξγαηηθφ θιίκα βαζηθφο 

παξάγνληαο επηηπρίαο ηνπ δηεπζπληή  

Βαζηθή επηδίσμε ηνπ δηεπζπληή νη 

ραξνχκελνη καζεηέο 

Αλαγθαηφηεηα απνδνρήο δηεπζπληή απφ ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

Οη απαηηήζεηο ηεο δηεπζπληηθήο ζέζεο 

απαζρνινχλ ηνλ δηεπζπληή αθφκε θαη 

εθηφο ζρνιείνπ 

1 

 

1 

 

3 

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 
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ΑΠΠΔΑΓΚ=  

 

 

ΔΠΑΝΣΓΤΚ=  

 

ΓΖΤΝΟΡΑ=  

 

ΔΠΤΑΠΑΝ=  

 

ΤΠΔΤΥΚΛ=  

 

ΤΠΑΠΛΟΓΜ=  

  

ΓΝΓΔΤΠΡΟ=  

 

    

ΜΖΓΗΠΡΓΗ=  

 

ΤΠΟΡΚΑΗΓ=  

 

ΤΠΓΗΠΡΜΑ=  

 

ΤΠΓΔΠΑΔ=  

 

 

ΤΠΤΝΟΓΗ=  

  

ΠΟΛΡΟΛΓΗ= 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή απεκπινθή ηνπ 

δηεπζπληή πξνυπφζεζε επηηπρνχο 

αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ 

Δπαγγεικαηηζκφο ζηελ αληηκεηψπηζε 

δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ 

Γεκηνπξγία ζπλνιηθνχ νξάκαηνο ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα 

Δπίδεημε ζπλέπεηαο ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ηεξαξρηθά αλψηεξψλ ηνπ  

Τπεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία επράξηζηνπ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

Τπεχζπλνο γηα απφδνζε ιφγνπ ζε γνλείο 

θαη καζεηέο 

Απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

ηνπ δηεπζπληή ε επειημία θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα 

Με δηεθπεξαησηηθφο ν ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή 

Τπεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε θαηλνηφκσλ 

δξάζεσλ 

Τπεχζπλνο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πξνφδνπ ησλ καζεηψλ 

Τπεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

Αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ζηνλ δηεπζπληή 

Πνιχπινθνο ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

Οη δηεπζπληέο ηεο έξεπλαο αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ stress θπξίσο σο 

ςπρηθή πίεζε, θαζψο αλαθέξεη ν Γ5 “Αίζζεκα πίεζεο ζα ην έιεγα”, ν Γ4 “Μία 

θαηάζηαζε ςπρηθήο πίεζεο”, ν Γ10 “…λα… λα πηέδεζαη, πίεζε”, αιιά θαη σο 

ππνρξέσζε αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ θαη επίιπζεο δηάθνξσλ 

πξνβιεκάησλ, φπσο ηνλίδεη ν Γ6 “Γύζθνιεο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο κε αγρώλνπλ θαη νη 

νπνίεο πξνζπαζνύλ… Θα πξνζπαζήζσ, ίζσο απηό κε θάλεη πεξηζζόηεξν λα βξσ κία 

ιύζε ζύληνκα  ίζσο, θαη ε νπνία ε ιύζε απηή λα είλαη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα 

θαη λα είλαη απνδεθηή θαη ελ ηέιεη λα δώζεη ιύζε ζην πξόβιεκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί.” 

Ο Γ3 θάλεη αλαθνξά  θαη ζηε δπζθνιία δηαρείξηζεο ησλ δηάθνξσλ ζπλαηζζεκάησλ 

εμαηηίαο ηνπ stress “Stress, ην αληηιακβάλνκαη ζαλ κία κόληκε ή κία θαηάζηαζε πνπ 

δελ κπνξείο λα δηαρεηξηζηείο ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ.” 

ινη νη δηεπζπληέο εθθξάδνπλ θαηεγνξεκαηηθά φηη ππάξρεη ζπζρεηηζκφο 

αλάκεζα ζηα πςειά επίπεδα stress θαη ζηε ζέζε επζχλεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη. 
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Υαξαθηεξηζηηθά ν Γ9 ηνλίδεη κε έκθαζε φηη “Σίγνπξα, όζν ππάξρεη δηεπζπληηθή ζέζε 

ππάξρεη θαη ην ζηξεο”, ν Γ2 “Πηζηεύσ όηη ε αλάιεςε θάπνηαο ζέζεο επζύλεο ζίγνπξα 

δεκηνπξγεί ζηξεο”, ε Γ1 “Σίγνπξα ε αλάιεςε ζέζεο επζύλεο σο δηεπζύληξηα απμάλεη 

ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο…”, ε Γ7 “Σίγνπξα ε πίεζε πνπ ληώζεη έλαο εθπαηδεπηηθόο είλαη 

κεγάιε, αιιά όηαλ έρεη ζπγρξόλσο λα έρεηο θαη ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα θαη ηα 

δηνηθεηηθά ζεσξώ όηη είλαη κεγαιύηεξε ε πίεζε”. Ο Γ8 εθθξάδεηαη θάπσο αληηθαηηθά 

ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία πηζηεχνληαο φηη ην stress δε 

ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε “Γελ λνκίδσ όηη ην ζηξεο  αθνινπζεί δειαδή θάπνηεο ζέζεηο εμ 

νξηζκνύ. Α, έρεηο εθείλε ηε ζέζε ζα „ρεηο ζηξεο…”,  ελψ κεηά απφ ιίγν ππνζηεξίδεη φηη 

“…ζαλ δηεπζπληή εκέλα αο ην πνύκε έηζη κε ζηξεζάξεη, κε αλεζπρεί, γηαηί έρσ ηελ 

επζύλε γεληθόηεξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο”.   

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο δηεπζπληέο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα λνεκαηνδνηήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ stress δίλνπλ ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζην ξφιν ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ απηφ ηνπο ζηξεζάξεη. ε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία εκθαλίζηεθε πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ θσδηθψλ ιφγσ ησλ πξνζσπηθψλ 

αληηιήςεσλ ηνπ θάζε δηεπζπληή ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη 

κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζέηεη. 

Δπηθξαηνχλ αληηιήςεηο ηνπ ηχπνπ  “Τνλ βάδνπλ απέλαληη ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ. 

Απηό δελ ην είρα ζθεθηεί πην λσξίο ην θαηάιαβα ζηελ πνξεία όηη είλαη κόλνο ηνπ ν 

δηεπζπληήο ζην ζρνιείν”, ζχκθσλα κε ηε Γ4, αιιά θαη “Πξνζδνθίεο πνπ είρα ήηαλ λα 

δηνηθήζσ ην ζρνιείν θαη γηα κέλα δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ δε ζεκαίλεη γίλνκαη εγώ ην 

αθεληηθό θαη νη άιινη κε αθνινπζνύλ”, ζχκθσλα κε ηνλ Γ5. Αξθεηνί δηεπζπληέο 

εζηηάδνπλ ζηελ γεληθή επζχλε ηνπ δηεπζπληή, φπσο γηα παξάδεηγκα ν Γ11 “…ιόγσ 

ηεο επζύλεο έρνληαο απηό… απηή ηελ αίζζεζε, ηελ ζπλαίζζεζε όηη ε ζρνιηθή κνλάδα 

έρεη αξθεηά ζέκαηα, αξθεηά ζέκαηα, λα κελ ηα αλαιύζσ ηώξα, όιν απηό δεκηνπξγεί 

άκεζα κία πίεζε, κηα θπζηνινγηθή πίεζε ίζσο θαη πην… θαη από θάπνην ζεκείν θαη 

κεηά θαη πην ππεξβνιηθή ζα „ιεγα”.  Ο Γ8 αλαθέξεηαη ζηε ζπνπδαηφηεηα πξφιεςεο 

δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ νη 

εκπιεθφκελνη κε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα “Λνηπόλ, ηώξα ζην ζρνιείν ππάξρνπλ πάξα 

πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σαλ δηεπζπληήο πξέπεη λα 

πξνιακβάλεηο θαη βέβαηα λα αληηκεησπίδεηο”. Σέινο, ππάξρνπλ αλαθνξέο θαη γηα ηελ  

επαγγεικαηηθή επζχλε ηνπ δηεπζπληή λα εκπιέμεη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζε έλα θνηλά ζρεδηαζκέλν φξακα, φπσο ε Γ12 “…δελ είλαη όξακα 
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κόλν ελόο δηεπζπληή λα πεηύρεη θάπνηα πξάγκαηα ζε έλα ζρνιείν, είλαη πην γεληθό ην 

όξακα, είλαη  θαη όξακα θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ γνλέσλ πνπ ζπλεπηθνπξνύλ 

ηελ όιε θαηάζηαζε”. 

5.2 Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ ηνπ stress 

ην δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεγψλ ηνπ stress. Γίλεηαη πξνζπάζεηα 

αλάδεημεο ησλ αηηηψλ stress πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, κε ηνλ 

δηεπζπληή, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κε ηνπο καζεηέο. Γηεξεπλάηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ αηηηψλ θαη ε ζπρλφηεηά ηνπο ζην έξγν ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, αλαδεηθλχνληαη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αχμεζε ηεο εκθάληζεο 

stress, εμεηάδεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο stress θαη ηέινο γίλεηαη πξνζπάζεηα 

δηεξεχλεζεο ηεο έληαζεο ηνπ δηεπζπληηθνχ stress θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ή κε απφ ην 

ξφιν ηνπ δηεπζπληή.  

Πίλαθαο 2. Καηεγνξίεο θαη θσδηθνί ηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα «Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεγψλ ηνπ 

stress» 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί Δλλνηνινγηθνί Οξηζκνί                                         ύλνιν         

                                                    Αλαθνξώλ 

4.Αηηίεο stress 

πνπ 

ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ 

ΠΑΣΟΓΔΡ=  

 

ΤΠΠΟΗΠΡΟ=  

ΤΠΑΤΓΡΑΦ=  

ΤΠΡΓΓΗΔΡ=  

 

ΠΗΔΤΛΠΡ=  

 

ΤΑΛΥΝΟ=  

ΤΠΠΟΠΡΟ=  

ΔΛΚΑΥΚΛ=  

ΠΔΒΔΠΦΔΚ=  

 

ΠΔΒΤΝΣΑ=  

 

ΠΔΞΟΠΛΥ=  

ΠΡΤΚΣΥ=  

 

ΤΝΧΡΠΡΟ=  

ΔΛΑΤΟΗΓΗ=  

 

ΠΔΟΗΠΡΥ=  

Πξφθιεζε απμεκέλνπ ζηξεο ιφγσ φγθνπ 

εξγαζίαο 

Όπαξμε πνηθίισλ πξνβιεκάησλ 

Όπαξμε απμεκέλεο γξαθεηνθξαηίαο 

Όπαξμε πξνζεζκηψλ ζηε δηεθπεξαίσζε 

δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ  

Πίεζε γηα πινπνίεζε ζρνιηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

πρλέο αιιαγέο ηεο ζρνιηθήο λνκνζεζίαο 

Όπαξμε πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ 

Έιιεηςε θαινχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

Πεξηνξηζκέλνο βαζκφο επηθνηλσλίαο κε 

θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο 

Πεξηνξηζκέλνο βαζκφο ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

Πεξηνξηζκέλνο εμνπιηζκφο ζρνιείνπ 

Πξνβιήκαηα ζηε ζπληήξεζε ησλ 

θηεξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ ζρνιείνπ 

χληαμε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

Έιιεηςε απηνλνκίαο ζηελ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ 

Πεξηνξηζκέλνο νηθνλνκηθφο 

5 

 

2 

8 

5 

 

1 

 

2 

3 

2 

1 

 

1 

 

2 

6 

 

1 

1 

 

2 
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ΑΛΛΥΠΑ=  

 

 

ΠΔΒΑΦΖΟΡ=  

 

ΔΛΓΡΑΜΤΠ=  

ΔΜΑΠΚΑ= 

πξνυπνινγηζκφο γηα ην ζρνιείν 

πρλέο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ ιφγσ ζπρλψλ αιιαγψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

Πεξηνξηζκέλνο βαζκφο ςεθηαθήο 

νξγάλσζεο 

Έιιεηςε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο 

Δκθάληζε απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ 

 

2 

 

 

1 

 

1 

1 

5.Αηηίεο stress 

πνπ 

ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ δηεπζπληή 

ΠΔΓΝΓΗΚΑ=  

 

ΠΔΓΝΝΟΜ= 

ΤΠΓΖΘΔΚΛ= 

 

ΠΔΒΗΛΖΑΠ=  

 

ΤΠΦΟΔΓΑΝ=  

 

ΤΠΠΡΟΗΠΡ=  

 

ΤΠΚΑΑΝΟΗ=  

 

ΑΜΔΠΗΚΓΗ=  

 

 

ΤΠΦΟΛΑΔΡ=  

 

 

ΑΝΓΗΝΥΜ=  

 

ΤΠΠΑΓΗΔΡ=  

ΑΝΓΗΓΗΤ=  

 

ΑΝΤΑΠΗΔ=  

 

ΓΗΑΑΝΓΤΝ=  

 

ΓΗΥΣΟΚΟ=  

 

ΓΗΥΣΟΑΤ=  

 

ΠΔΒΑΔΓΗ=  

 

ΑΝΣΦΟΡΔΚ=  

ΔΛΞΔΓΡΓΗ=  

Πεξηνξηζκέλε γλψζε δηαρείξηζεο 

δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ 

Πεξηνξηζκέλε γλψζε ηεο λνκνζεζίαο 

Τπεχζπλνο δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο 

Πεξηνξηζκέλνο βαζκφο ηθαλφηεηαο ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ 

Όπαξμε θφβνπ ιφγσ πηζαλφηεηαο 

έγγξαθεο αλαθνξάο θαηά ηνπ δηεπζπληή 

Όπαξμε πξνζσπηθψλ νηθνγελεηαθψλ 

πξνβιεκάησλ 

Τπνρξέσζε θάιπςεο ησλ θαζεκεξηλψλ 

αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο 

Ακθηβνιία γηα ηελ επάξθεηα ησλ 

πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ ζηε 

δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

Όπαξμε θφβνπ ιφγσ πηζαλφηεηαο 

ιαλζαζκέλεο δηεθπεξαίσζεο θάπνηαο 

εξγαζίαο 

Αλάιεςε δηεχζπλζεο λέαο ζρνιηθήο 

κνλάδαο 

Τπνρξέσζε παξνρήο δηδαθηηθνχ έξγνπ 

Αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζεο δηάθνξσλ 

ζπγθξνχζεσλ 

Αλαγθαηφηεηα επίδεημεο ζπλέπεηαο ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αλψηεξεο ηεξαξρίαο 

Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο 

Γηαρείξηζε ζρέζεσλ κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία 

Γηαρείξηζε ζρέζεσλ κε ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε 

Πεξηνξηζκέλνο βαζκφο ζηήξημεο θαη 

επηκφξθσζεο δηεπζπληψλ 

Αληηκεηψπηζε θνξέσλ εθπαίδεπζεο 

Έιιεηςε μερσξηζηνχ γξαθείνπ δηεπζπληή 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

8 

 

1 

 

3 

 

1 

 

2 

 1 

6.Αηηίεο stress 

πνπ 

ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο 

ΤΠΠΡΟΗΠΔ=  

 

ΤΠΔΚΓΗΠΡ=  

 

ΤΠΤΑΝΔΚ=  

 

Όπαξμε πξνζσπηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

πξνβιεκάησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Όπαξμε εθπαηδεπηηθψλ κε δηαθνξεηηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο 

Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

6 

 

1 

 

7 
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ΔΛΛΦΗΛΟΣ=  

  

Έιιεηςε θηιφηηκνπ εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

1 

 

7.Αηηίεο stress 

πνπ 

ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο καζεηέο 

ΓΟΝΔΝΑΠ=  

 

ΔΗΚΑΓΟΥ=  

 

ΔΗΚΑΜΑΥ=  

 

ΤΠΑΣΜΑΘ=  

ΤΠΜΑΠΟΗΠ=  

 

ΤΠΤΓΟΥ=  

 

ΓΗΧΑΚΜΑ=  

 

ΤΠΤΜΔΜΑ=  

  

Όπαξμε γνλέσλ κε έληνλεο απαηηήζεηο απφ 

ηελ παξνρή έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ 

Δίζνδνο θαηλνχξησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα 

Δίζνδνο θαηλνχξησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα 

Όπαξμε αηπρεκάησλ ζηνπο καζεηέο 

Όπαξμε καζεηψλ κε πξνζσπηθά θαη 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα 

Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ γνλέσλ κε κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

Γηαζθάιηζε ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ 

καζεηψλ 

Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ 

6 

 

1 

 

1 

 

7 

6 

 

5 

 

1 

 

4 

 

8.εκαληηθό-

ηεηα αηηηώλ 

stress 

ΑΗΓΡΑΦ=  

ΑΤΛΠΡΟ=  

 

ΑΤΠΑΣΜΑ=  

 

ΑΤΚΥΚ=  

 

ΑΦΟΛΓΗΔ=  

 

ΑΠΔΟΗΠΡ=  

 

ΑΠΔΔΞ=  

 

ΑΤΚΣΤΠ=  

 

ΑΠΟΠΡΜΑ=  

 

 

ΑΠΟΠΡΔΚ=  

 

 

ΑΓΑΝΓΤ= 

 

ΑΓΗΥΣΚ=  

 

ΑΓΗΥΦΔ=  

 

ΑΓΗΤΓΚ=  

 

ΑΤΔΚΠΟ=  

 

ΑΤΠΠΡΓΔ=  

εκαληηθή αηηία ζηξεο ε γξαθεηνθξαηία 

εκαληηθή αηηία ζηξεο ε πίεζε γηα 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

εκαληηθή αηηία ζηξεο ε χπαξμε 

αηπρεκάησλ ζηνπο καζεηέο 

εκαληηθή αηηία ζηξεο ε χπαξμε θαθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

εκαληηθή αηηία ζηξεο ν θφβνο 

ιαλζαζκέλεο δηεθπεξαίσζεο εξγαζίαο 

εκαληηθή αηηία ζηξεο ν πεξηνξηζκέλνο 

νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζρνιείνπ 

εκαληηθή αηηία ζηξεο ν πεξηνξηζκέλνο 

εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ 

εκαληηθή αηηία ζηξεο ε ζπληήξεζε ησλ 

θηεξηαθψλ ππνδνκψλ 

εκαληηθή αηηία ζηξεο ε επίιπζε ησλ 

πξνζσπηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ  

πξνβιεκάησλ καζεηψλ 

εκαληηθή αηηία ζηξεο ηα πξνζσπηθά θαη 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

εκαληηθή αηηία ζηξεο ε δηαρείξηζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

εκαληηθή αηηία ζηξεο ε δηαρείξηζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

εκαληηθή αηηία ζηξεο ε δηαρείξηζε ησλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο 

εκαληηθή αηηία ζηξεο ε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ 

εκαληηθή αηηία ζηξεο νη ζπρλέο αιιαγέο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

εκαληηθή αηηία ζηξεο ε χπαξμε 

πξνζεζκηψλ ζηε δηεθπεξαίσζε 

2 

1 

 

6 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ 

9.πρλόηεηα 

αηηηώλ stress 

ΤΑΗΑΣΜΑ=  

 

ΤΑΗΓΗΑΓ=  

πρλή αηηία ζηξεο ηα αηπρήκαηα ησλ 

καζεηψλ 

πρλή αηηία ζηξεο ε δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

3 

 

2 

10.Παξάγνληεο 

επίδξαζεο 

ζηελ αύμεζε 

ηεο εκθάληζεο 

stress 

ΓΗΑΦΠΡΟΓ=  

ΣΑΥΑΛΛ=  

 

ΔΠΗΘΑΛΘΔ=  

ΤΠΤΠΚΗΔΜ=  

 

ΑΝΔΡΛΝΓΘ=  

 

ΔΠΗΠΑΠΥ=  

ΑΓΝΑΝΓΤΚ=  

Γηάςεπζε πξνζδνθηψλ ηνπ δηεπζπληή 

Σαρχηεηα ησλ αιιαγψλ ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ 

Δπηζπκία αιιαγήο ζέζεο  

Όπαξμε πνιιψλ ππνζέζεσλ θηλδχλνπ 

ιφγσ εκπεηξίαο    

Αλνινθιήξσην έξγν ιφγσ αλάιεςεο 

δηεπζπληηθήο ζέζεο ζε λέα ζρνιηθή κνλάδα  

Δπηζπκία παξακνλήο ζην παιηφ ζρνιείν 

Άγλνηα αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ 

5 

1 

 

3 

1 

 

1 

 

1 

1 

11.πρλόηεηα 

εκθάληζεο 

stress 

ΚΑΘΔΜΣΡ=  

ΤΥΔΜΣΡ=  

ΣΑΡΣΔΔΣ=  

Καζεκεξηλή ε εκθάληζε ζηξεο 

πρλή εκθάληζε ζηξεο 

ηξεο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο 

1 

2 

2 

12.Έληαζε 

δηεπζπληηθνύ 

stress 

ΜΔΣΣΓΗΔ=  

 

ΣΔΞΠΡΟ=  

 

ΣΑΤΜΔΗΚ=  

Μέηξηνο ν βαζκφο ηνπ ζηξεο ησλ 

δηεπζπληψλ 

Σν ζηξεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή 

Σν ζηξεο απμάλεηαη ή κεηψλεηαη αλαιφγσο 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

1 

 

1 

 

2 

13.Ηθαλνπνίε-

ζε από ην ξόιν 

ηνπ δηεπζπληή 

ΔΤΥΓΗΔΤΘ=  

 

ΝΑΗΟΥΗΚΡ=  

Δπραξηζηεκέλνο δηεπζπληήο απφ ηελ 

θαηνρή δηεπζπληηθήο ζέζεο 

Άιινηε λαη θαη άιινηε φρη ηθαλνπνίεζε 

απφ ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή 

10 

 

1 

 

Σν κεγαιχηεξν πιήζνο θσδηθψλ εκθαλίζηεθε ζηελ θαηεγνξία αηηίεο stress, φπνπ  

φινη νη δηεπζπληέο είραλ λα παξνπζηάζνπλ πνιιέο αηηίεο, πνπ θαηά ηελ αληίιεςή ηνπο 

είλαη ζηξεζνγφλεο θαη θαη‟ επέθηαζε δπζθνιεχνπλ ην έξγν ηνπο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

εξσηεζέλησλ αλέθεξε φηη ε γξαθεηνθξαηία είλαη αηηία stress ζην έξγν ηνπο. Ζ Γ7 

δείρλεη λα ελνριείηαη απφ  ηελ  “…γξαθεηνθξαηία πνπ ππάξρεη πνιύ κεγάιε, ην γεγνλόο 

όηη δελ ππάξρεη θάπνην βνεζεηηθό πξνζσπηθό, όηη αλαγθαδόκαζηε λα θάλνπκε από ην 

παξακηθξό ηερληθό έξγν κέρξη θαη ην πην ζύλζεην”, ελψ ε Γ10 ηνλίδεη φηη “Δκέλα κε… 

πξνζσπηθά κε ζηξεζάξεη πάξα πνιύ όηαλ έρσ λα θάλσ λα δηεθπεξαηώζσ κία 

δηνηθεηηθή ελέξγεηα θαη πνπ έρεη πξνζεζκία ζπγθεθξηκέλε θαη ζπλήζσο ηειεπηαία 

ζηηγκή ηα ζηέιλνπλ, νπόηε είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε ε πξνζεζκία”. Τπάξρνπλ βέβαηα 

θαη δηεπζπληέο, πνπ λαη κελ αλαγλσξίδνπλ ηε γξαθεηνθξαηία σο βαζηθή αίηηα stress, 

αιιά κπνξνχλ λα ηε δηαρεηξηζηνχλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ε Γ12 “Δίλαη 
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αιήζεηα όηη θάπνηεο πεξηόδνπο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

θαη ζην ηέινο ππάξρεη έληνλε πίεζε όζνλ αθνξά ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα, ηα 

γξαθεηνθξαηηθά. Τώξα ίζσο επεηδή έρσ θαη ηελ εκπεηξία, ηελ νπνία ηελ είρα από 

δηνηθεηηθή άπνςε θαη όηαλ αλέιαβα σο δηεπζύληξηα, δελ κπνξώ λα πσ όηη κε επεξεάδεη 

έληνλα απηό εδώ. Γειαδή είκαη πνιύ ήξεκε ζε απηό ην θνκκάηη”. Σα αηπρήκαηα ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιηθφ ρψξν είλαη κηα άιιε αηηία stress ζχκθσλα κε ηνλ Γ9 “Σίγνπξα  

ζεκαληηθή αηηία ηνπ ζηξεο είλαη ηα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζρνιείν καο”, ελψ ν 

Γ3 αλαθέξεη “Η αζθάιεηα ησλ καζεηώλ είλαη απηό πνπ κε ζηξεζάξεη.” Ο Γ11 

ζπλδπάδεη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ κε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο θαη 

ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα δηάθνξα 

επηζθεπαζηηθά ζέκαηα λα θαζπζηεξνχλ θαη λα απνηεινχλ ελ δπλάκεη θηλδχλνπο ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ “Η αζθάιεηα ησλ παηδηώλ έρεη ζρέζε θαη κε θάπνηα επηζθεπαζηηθά 

ζέκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην ζρνιείν, νπόηε είλαη θαη ιίγν αιιεινεμαξηώκελα 

απηά. Βαζηθά βάδσ ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ πάλσ από όια γηα κέλα θαη κπνξεί λα 

ζπκβεί θάηη, αιιά ζα πξέπεη λα έρεηο θαη ηηο δπλαηόηεηεο θάπνηα ζεκεία πνπ 

εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο θαη ινηπά, λα κπνξείο λα ηα θηηάμεηο. Δθεί έξρεηαη ε δπζθνιία, 

γηαηί πηα ην ζρνιείν δελ έρεη… δηθνύο ηνπο πόξνπο…”. Δπίζεο, άιια ελδηαθέξνληα 

ζέκαηα πνπ θαίλεηαη λα ζηξεζάξνπλ ηνπο δηεπζπληέο είλαη ε αληηκεηψπηζε θαη ε 

πξνζπάζεηα γηα ηθαλνπνίεζε γνλέσλ θαη καζεηψλ, ηα δηάθνξα θηεξηαθά 

πξνβιήκαηα, ν εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ. Πνιινί απφ ηνπο δηεπζπληέο επέκελαλ ζηελ 

αλαγθαηφηεηα δηαζθάιηζεο θαιψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ησλ γνλέσλ, ησλ καζεηψλ, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ζεσξψληαο φηη απηή είλαη αξκνδηφηεηα δηθή ηνπο, 

ε κε ηθαλνπνίεζε ηεο νπνίαο απνηειεί γηα απηνχο ζηξεζνγφλν παξάγνληα. Ζ Γ1 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά “Σεκαληηθό γηα κέλα είλαη νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

Από απηό μεθηλάσ γηα λα κπνξώ λα ην… θαη ην θαιό ζρνιηθό θιίκα. Από απηό μεθηλάσ 

θαη όηαλ είλαη απηό θαιό κπνξώ λα δηεθπεξαησζνύλ θαη όια ηα άιια”. Ζ έιιεηςε 

επηκνξθψζεσλ, ε άγλνηα ησλ λφκσλ θαη ν θφβνο ιάζνπο είλαη άιιεο αηηίεο πνπ 

αλαδείρζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, θαζψο επίζεο γελεζηνπξγέο αηηίεο  stress 

είλαη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, φπσο 

αλαθέξνπλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ν Γ5 “…αιιά άιια γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ 

ζρνιείν θαη έρνπλ ζρέζε κε ζπγθξνύζεηο καζεηώλ” θαη ε Γ2 “…νη καζεηέο καο 

πξνβιεκαηίδνπλ αξθεηά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη γηα ην πώο ζα κπνξέζνπκε λα 
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δηαρεηξηζηνύκε σο ζύιινγνο θαη ηνπο θαλόλεο πνπ πξέπεη λα ζέζνπκε, γηα λα 

κπνξέζνπκε λα δηαρεηξηζηνύκε όιν ην έκςπρν δπλακηθό ηνπ ζρνιείνπ καο”.  Ζ Γ7 

δηαηππψλεη φηη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ έρεη σο δηεπζχληξηα ιεηηνπξγεί 

αλαζηαιηηθά ζηε δνπιεηά ηεο θαη ζηξεζάξεηαη ηδηαίηεξα “Ο πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο 

είλαη απηόο πνπ θαληάδνκαη όηη κνπ δεκηνπξγεί ην κεγαιύηεξν ζέκα”. Δπίζεο ε Γ4 

είλαη ε κφλε πνπ αλαθέξεη φηη αηηίεο stress ππάξρνπλ θαη ζηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ 

θαζελφο, νη νπνίεο κάιηζηα κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν “Γηαηί δελ είλαη κόλν ην ζρνιείν, είλαη έλα ζσξό άιια 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, πνπ επηθνξηίδνπλ, αο πνύκε, θαη ηδίσο κία γπλαίθα. Μία 

γπλαίθα δηεπζύληξηα, πνπ έρεη λα θξνληίζεη γηα ην ηη ζα θάλε όια ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο, όηαλ γπξίζνπλε ζπίηη, ηνπ ηη ζα θνξέζνπλ θαη επίζεο ηώξα ζηελ ειηθία πνπ 

είκαζηε έρνπκε λα θξνληίζνπκε θαη ηνπο γνλείο καο…” ζε αληίζεζε κε ηνλ Γ3 πνπ 

ηζρπξίδεηαη φηη ην stress πνπ πξνέξρεηαη απφ αηηίεο πξνζσπηθέο δελ πξέπεη λα 

επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά “Δάλ δελ κπνξείο λα είζαη ζε ζέζε λα 

αθήζεηο ηα πξνζσπηθά ζνπ έμσ από ηελ πόξηα ηνπ ζρνιείνπ, πξνζσπηθή κνπ γλώκε 

είλαη κελ κπαίλεηο ζην ζρνιείν.  Άξα, όηαλ βξίζθνκαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, γηα κέλα 

ππάξρεη κόλν ην ζρνιείν, δελ ππάξρνπλ νύηε ηα πξνβιήκαηα ηεο νηθνγέλεηάο κνπ νύηε 

ηα πξνζσπηθά κνπ πξνβιήκαηα”. 

Σα αηπρήκαηα καζεηψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ εκθαλίδνληαη θπξίαξρα σο πξνο 

ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ αηηηψλ stress. Αθφκε ζε απηή ηε θαηεγνξία δηαθαίλεηαη θαη σο 

ζεκαληηθή αηηία stress απφ πιεπξάο θαηάηαμεο νη ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο πνπ κπνξεί 

λα ππάξρνπλ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα ηφζν κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ φζν θαη κε ηνπο 

καζεηέο αιιά θαη ηνπο γνλείο απηψλ. Αλαθέξεηαη απφ ηε Γ12 “…ζπγθξνπζηαθέο 

θαηαζηάζεηο ζε ζρέζεηο κέζα ζην ζρνιείν. Κάζε είδνπο ζρέζε”, φπσο επίζεο θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθ κέξνπο ησλ δηεπζπληψλ ζχκθσλα κε ηε Γ1 “Θα 

επέιεγα ηε δηαρείξηζε επηζθεπώλ ζην ζρνιείν, ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ”. 

ζνλ αθνξά ζηε ζπρλφηεηα ησλ αηηηψλ stress, ηα αηπρήκαηα κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ εκθαλίδνληαη θαη πάιη σο νη πην ζπρλέο αηηίεο ζχκθσλα κε ηνλ 

Γ9 “Οη ζπρλόηεηεο;… ζίγνπξα ηα αηπρήκαηα είλαη ζε πξώηε, ζε πξώηε κνίξα.” Καη ε 

πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αλαθέξεη ε 

Γ7 “…νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ είηε είλαη εθπαηδεπηηθώλ είηε είλαη  

εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ είηε είλαη καζεηώλ γνλέσλ κεηαμύ ηνπο ή ησλ γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ” θαη “ Θα έιεγα όηη είλαη αξθεηά ζπρλέο”. 
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ηελ θαηεγνξία ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηελ αχμεζε ηεο εκθάληζεο 

stress δηαθαίλεηαη πσο ε δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ επηδξά σο ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο ζην έξγν ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε Γ2 

δειψλεη νπζηαζηηθά απνγνεηεπκέλε απφ ηε κε αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηεο, ηελ 

έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε απνηέιεζκα απηά λα ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά θαη λα ηε 

ζηξεζάξνπλ “Να ην εμεγήζσ. Δίρα ηελ εληύπσζε όηη όινη νη άλζξσπνη, νη νπνίνη δνπλ 

θαη εξγάδνληαη ζε έλα ρώξν ζα κπνξνύζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ, λα βξνύλε κηα ρξπζή 

ηνκή. Γηαπίζησζα όηη απηό δελ είλαη θαη ηόζν εύθνιν. Βέβαηα έρνπκε λα θάλνπκε κε 

δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθόηεηεο ζίγνπξα, αιιά πώο λα ην πσ… Πίζηεπα όηη ζα 

ζπλαληήζσ θηινηηκία. Γελ ππάξρεη. Γελ κπνξώ λα πσ όηη δελ ππάξρεη θαζόινπ, αιιά 

είλαη δπζεύξεηε θαη πίζηεπα όηη, αλ ζα‟ ξζσ εγώ, θάπσο, όρη ηόζν απηαξρηθά, ζα 

κπνξνύζα λα έρσ θαη ηελ επηβεβαίσζε ησλ άιισλ, ηελ εθηίκεζε κπνξώ λα πσ, ηε 

κεγαιύηεξε εθηίκεζε. Βέβαηα ζ‟ απηό δηαςεύζηεθα”. Ζ επηζπκία αιιαγήο ηεο ζέζεο 

πνπ θαηέρνπλ δχν δηεπζπληέο εκθαλίζηεθε ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Ο Γ3 ζηνρεχνληαο ζε κηα άιιε ζέζε, ίζσο θαη αλψηεξεο, εκθαηηθά 

ηνλίδεη πσο “Ήδε ην ζθέθηεθα λα ην θάλσ θαη ίζσο είκαζηε θαη ιίγν εζηζκέλνη θαη ζην 

stress. Με γνεηεύεη ε ηδέα λα βξεζώ ζε έλα άγλσζην πεξηβάιινλ θαη λα αληηκεησπίζσ 

θαηλνύξγηα πξάγκαηα”, ελψ ε Γ12 ζεκεηψλεη φηη πξνηηκά λα νινθιεξψλεη θάηη πνπ 

αξρίδεη θαη κεηά είλαη αλνηθηή ζε δηάθνξεο ζέζεηο “Ναη. Γελ ζα ην έθαλα, ζεσξώ όηη 

έρσ μεθηλήζεη θάηη πνπ κνπ αξέζεη θαη επηδεηώ λα ην νινθιεξώζσ ζε απηή ηε θάζε 

πνπ είκαη ηώξα. Ίζσο αξγόηεξα λα επηδίσθα θάηη ηέηνην απηή ηε ζηηγκή  όρη, ζέισ λα 

νινθιεξώζσ ηε ζεηεία κνπ σο δηεπζύληξηα θαη κεηά βιέπνπκε”. 

Οη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο ζρνιείσλ ηνλίδνπλ φηη αλαιφγσο ηεο πεγήο 

πξνέιεπζεο stress ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπ πνηθίιεη απφ αξθεηά ζπρλή έσο 

πεξηνδηθή.  Ζ Γ1 ιέεη “Αλ όρη θαζεκεξηλά, πάξα πνιιέο θνξέο αλάινγα βέβαηα από 

ηελ Πξσηνβάζκηα θαη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο, όηαλ δειαδή ππάξρνπλ αιιαγέο νη 

νπνίεο πξέπεη λα δηεθπεξαησζνύλ θαη λα εηνηκαζηνύκε θαηάιιεια”, ελψ ε Γ10  

“Κνηηάμηε ζπλήζσο ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο είλαη απειπηζηηθό. Μεηά κπαίλνπκε ζε πην 

ινγηθά πιαίζηα θαη ζην ηέινο πάιη ηεο ρξνληάο θαη εθεί πάιη είλαη απνγνεηεπηηθό.” 

Ζ έληαζε ηνπ stress ζχκθσλα κε ηνπο δηεπζπληέο εμαξηάηαη απφ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ, φπσο 

ζεκεηψλεη ε Γ2 “Δμαξηάηαη βαζηθά από ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ θαζελόο. Τν πώο 

εθιακβάλεη θάπνηα πξάγκαηα πνπ ηνλ ζηξεζάξνπλ, πνπ ηνλ αγρώλνπλ θαη ηελ 
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δηαρείξηζε απηώλ ησλ πξαγκάησλ. Απηά”. Καη ν Γ11 “Πάλσ ζε απηό ζα  απαληήζσ όηη 

κπνξεί λα απμάλεηαη ή θαη λα κεηώλεηαη αλάινγα”.  

Αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα κε θαζνιηθή νκνηνκνξθία εκθαλίζηεθαλ ζηελ 

θαηεγνξία ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ αληινχλ νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ην 

ξφιν ηνπο. Καη νη δψδεθα ζπλεληεπμηαδφκελνη απάληεζαλ φηη είλαη επραξηζηεκέλνη 

κε ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηνπο, αιιηψο δελ ζα ήηαλ δηεπζπληέο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλέθεξαλ ή δελ ζα ήηαλ ππνςήθηνη ζηηο πξφζθαηεο θξίζεηο. ην ζεκείν απηφ  

αμηνπεξίεξγν είλαη, παξά ην γεγνλφο φηη δήισζαλ νη πεξηζζφηεξνη πσο δηαςεχζηεθαλ 

θάπνηεο πξνζδνθίεο πνπ είραλ, δηεθδίθεζαλ ηε δηεπζπληηθή ζέζε εθ λένπ θαη ηελ 

θαηέιαβαλ. Έηζη ν Γ5 κε εηιηθξηλή απηνθξηηηθή ιέεη “Δηιηθξηλά απηό δελ ην έρσ 

θηινζνθήζεη πνιύ, ηώξα πνπ κε ξσηάηε ζα‟ ιεγα όηη  είκαη ηθαλνπνηεκέλνο,  αθνύ 

ήκνπλ πάιη ζηνπο πίλαθεο γηα λα επηιεγώ δηεπζπληήο ηειεπηαία ζεκαίλεη όηη είκαη 

ηθαλνλνπνηεκέλνο, αιιηώο ζα ήκνπλ θαη εγώ ζηελ ηάμε , ζα είρα αθήζεη ηε ζέζε απηή”, 

ν Γ6 αθνπιηζηηθά ηνλίδεη “Δεε…, αθνύ ην δηάιεμα, ζέισ δε ζέισ ζα είκαη 

ηθαλνπνηεκέλνο. Δπηζπκία δηθή κνπ ήηαλ!!!” θαη ε Γ4 θάλεη θαη κία ζχγθξηζε κε ην 

ξφιν ηνπ δαζθάινπ “Δίκαη επραξηζηεκέλε. Γηα λα είκαη αθόκα δηεπζύληξηα ηόζα 

ρξόληα πάεη λα πεη όηη είκαη επραξηζηεκέλε. Κάπνηνο ζπλάδειθόο κνπ είρε πεη όηη δελ 

ζα δεηο θαλέλαλ δηεπζπληή λα μαλαγπξίδεη πάιη θαη λα γίλεηαη δάζθαινο. Ννκίδσ όηη ν 

ξόινο ηνπ δαζθάινπ είλαη πην δύζθνινο από ην ξόιν ηνπ δηεπζπληή”. 

5.3 Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ stress 

Οη επηπηψζεηο γεληθά ηνπ stress δηεξεπλψληαη ζην ηξίην ζεκαηηθφ άμνλα κέζα απφ 

ηηο ζπλέπεηεο αληηκεηψπηζεο κηαο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο, ηηο επηπηψζεηο ζηελ 

πξνζσπηθή δσή, ηα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ. 

Πίλαθαο 3. Καηεγνξίεο θαη θσδηθνί ηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα «Γηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ 

stress» 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί Δλλνηνινγηθνί Οξηζκνί                                         ύλνιν         

                                                  Αλαθνξώλ 

14.Δπηπηώζεηο 

ζηελ 

πξνζσπηθή 

δσή  

ΤΘΔΥΟΗ=  

 

ΤΝΑΠΚ=  

ΚΑΘΠΡΟΛΤ=  

 

πδεηήζεηο ζεκάησλ ζρνιείνπ κε ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

πλερήο απαζρφιεζε ζθέςεο 

Καζεκεξηλή πξνζπάζεηα γηα ιχζεηο ησλ 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ 

4 

 

5 

2 
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ΔΡΠΣΖΠΡ=  

 

ΜΔΔΡΠΡΕΧ=  

 

ΜΖΜΔΠΕΧ=  

Δπηπιένλ εξγαζία ζην ζπίηη ιφγσ 

αλαγθαηφηεηαο ηήξεζεο πξνζεζκηψλ 

Μεηαθνξά εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηελ 

πξνζσπηθή δσή 

Με κεηαθνξά εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηελ 

πξνζσπηθή δσή 

2 

 

5 

 

5 

15.σκαηηθά 

ζπκπηώκαηα 

stress 

ΣΑΥΤΚ=  

ΑΗΚΟΤΡ=  

ΑΤΑΡΠΗΔ=  

ΦΗΞΣΟΜ=  

ΓΗΑΣΤΠΝ=  

ΟΡΔΞΣΟΜ= 

ΠΟΝΟΚ=  

ΜΔΗΧΑΝΣ=  

ΜΟΤΓΑΚΡ=  

ΔΝΣΔΦΗΓΡ=  

ΝΔΤΚΗΝ=  

ΣΡΔΜΥΔΡ= 

Σαρπθαξδίεο 

Αίζζεκα θνχξαζεο 

Απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε 

θίμηκν ζηνκαρηνχ 

Γηαηαξαρέο χπλνπ 

ξεμε ζην ζηνκάρη 

Πνλνθέθαινο 

Μείσζε αληνρψλ 

Μνχδηαζκα ησλ άθξσλ 

Έληνλε εθίδξσζε 

Νεπξηθέο θηλήζεηο 

Σξέκνπιν ρεξηψλ 

2 

4 

5 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

16.Φπρηθά 

ζπκπηώκαηα 

stress 

ΑΗΓΤΦ=  

ΔΛΓΗΑΤΠΝ=  

ΑΠΧΛΛΔΤΣ=  

ΑΗΘΑΠΑΗ=  

ΔΛΖΡΔΜ=  

ΔΜΦΔΚΝΔ=  

ΚΑΚΓΗΑΘ=  

ΔΛΛΦΤΥΡ=  

ΑΡΝΔΡΓ=  

ΔΚΓΠΑΝ= 

ΑΗΑΠΟΓ=  

ΜΔΗΧΑΤΣΟ=  

ΔΠΗΘΞΔΠ=  

Αίζζεκα δπζθνξίαο 

Έιιεηςε δηαχγεηαο πλεχκαηνο 

Απψιεηα επηπρίαο 

Αίζζεκα απαηζηνδνμίαο 

Έιιεηςε εξεκίαο 

Δκθάληζε εθλεπξηζκνχ 

Καθή δηάζεζε 

Έιιεηςε ςπρξαηκίαο 

Άξλεζε γηα εξγαζία 

Δθδήισζε παληθνχ 

Αίζζεκα απνγνήηεπζεο 

Μεησκέλε απηνπεπνίζεζε 

Δπηζπκία μεζπάζκαηνο 

2 

1 

1 

1 

2 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

17.πλέπεηεο 

αληηκεηώπηζεο 

ζηξεζνγόλνπ 

θαηάζηαζεο  

ΑΗΑΠΔΜΤ=  

ΠΡΔΞΣΚΑ=  

 

ΑΗΔΞΟΤ=  

ΑΝΑΕΖΡΔΜ = 

ΔΠΗΘΑΠΟΜ=  

ΠΑΔΜΦΔΚΝ= 

ΓΗΑΤΑΡΠΗ=  

 

ΓΗΑΗΑΠΟ=  

Αίζζεζε απειεπζέξσζεο κπαινχ 

Πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ  ηεο 

ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο 

Αίζζεζε εμνπζέλσζεο 

Αλαδήηεζε εξεκίαο 

Δπηζπκία απνκφλσζεο 

Παξαηεηακέλε εκθάληζε ηνπ εθλεπξηζκνχ  

Γηαηήξεζε ηεο απμεκέλεο αξηεξηαθήο 

πίεζεο 

Γηαηήξεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο 

απνγνήηεπζεο 

3 

1 

 

3 

1 

1 

1 

1 

 

1 

18.εκαληηθό-

ηεηα 

ζπκπησκάησλ 

stress 

ΑΠΧΔΤΣ=  

ΑΗΑΠΑΗ=  

ΔΛΖΡΔΜ=   

ΑΤΑΡΠΗ=  

 

ΑΗΓΤ=  

 

ΜΔΗΑΤΣ=  

εκαληηθφ ζχκπησκα ε απψιεηα επηπρίαο 

εκαληηθφ ζχκπησκα ε απαηζηνδνμία 

εκαληηθφ ζχκπησκα ε έιιεηςε εξεκίαο 

εκαληηθφ ζχκπησκα ε απμεκέλε 

αξηεξηαθή πίεζε 

εκαληηθφ ζχκπησκα ε αίζζεζε 

δπζθνξίαο 

εκαληηθφ ζχκπησκα ε κεησκέλε 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 
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ΔΜΔΚΝΔ=  

 

ΔΠΞΔΠ=  

απηνπεπνίζεζε 

εκαληηθφ ζχκπησκα ε εκθάληζε 

εθλεπξηζκνχ 

εκαληηθφ ζχκπησκα ε επηζπκία 

μεζπάζκαηνο 

 

1 

 

1 

 

Μία θαηεγνξία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ σο πξνο ηα 

απνηειέζκαηά ηεο είλαη θαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζηξεζνγφλσλ 

παξαγφλησλ ζηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ θάζε δηεπζπληή. Παξνπζηάδνληαη 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο απαληήζεηο απφ δηεπζπληέο πνπ παξαδέρνληαη φηη ην 

επαγγεικαηηθφ stress έρεη επεθηάζεηο θαη ζηελ πξνζσπηθή ή νηθνγελεηαθή ηνπο δσή, 

φπσο ε Γ4 “Γελ μέξσ, πάληα ζην κπαιό κνπ ηξηγπξλάλε όια όζα έγηλαλ ζην ζρνιείν, 

όιεο νη επηζπκίεο ησλ γνλέσλ, απηά πνπ δεηάλε, ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηώλ, ηα 

επεμεξγάδνκαη θαη πξνζπαζώ λα βξσ κόλε κνπ κία ιύζε ηελ ώξα πνπ θαζαξίδσ, πνπ 

καγεηξεύσ, ζην κπαιό κνπ πάληα ππάξρνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα θαη λνκίδσ όηη θαη 

άιινη ην έρνπλ απηό. Γελ κπνξώ λα ηα αθήζσ ζην ζρνιείν ηα πξνβιήκαηα. Τα 

θνπβαιάσ ην θεθάιη κνπ” ή ν Γ6  “Τν ζηξεο, αλ δελ έρεη δνζεί ιύζε, γίλεηαη 

κεγαιύηεξν θαη κε ζπλνδεύεη άκα ζα πάσ ζην ζπίηη  θαη κε ζπλνδεύεη θαη ζηα ππόινηπα 

νηθνγελεηαθά θαζήθνληα θαη ηηο ππόινηπεο νηθνγελεηαθέο εκέξεο”. Δλψ είλαη άιινη πνπ 

ηζρπξίδνληαη ή έζησ θάλνπλ πξνζπάζεηα λα αθήζνπλ έμσ ην stress απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δσή, φπσο ε Γ10 “Σηελ αξρή,  ζηα πξώηα ρξόληα ην θνπβαινύζα, 

ηώξα πιένλ όρη. Τώξα πιένλ, όηαλ έξρνκαη ζην ζπίηη, πξνζπαζώ δειαδή λα αθήζσ 

πίζσ ηα πξνβιήκαηα ηεο δνπιεηάο θαη λα κελ ηα θνπβαιάσ” ή ε Γ12 “Ναη, επεηδή 

είκαη αξθεηά παιηά ζην επάγγεικα, έρσ θαηαθέξεη, ηνπιάρηζηνλ ηα ρξόληα πνπ είκαη 

δηεπζύληξηα, λα κελ ην θάλσ. Θπκάκαη όκσο όηη παιηόηεξα ζαλ εθπαηδεπηηθόο 

δπζθνιεύηεθα, δπζθνιεπόκνπλ πάξα πνιύ λα απνβάισ απηό, ην ό,ηη κεηέθεξα δειαδή 

ζην ζπίηη  ηα πξνβιήκαηα ηεο δνπιεηάο,  αο ην πσ έηζη. Τν δνύιεςα όκσο θαη έρσ 

αξθεηά ρξόληα ηώξα πνπ δελ ην θάλσ κε ηίπνηα”. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

θαη ε άπνςε ηνπ Γ3  φηη επεξεάδεηαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή απφ ην επαγγεικαηηθφ 

stress, αιιά δελ αθήλεη ηα πξνζσπηθά ηνπ πξνβιήκαηα λα ππεηζέιζνπλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπ ρψξν θαη λα ηνλ ζηξεζάξνπλ “Δάλ δελ κπνξείο λα είζαη ζε ζέζε λα 

αθήζεηο ηα πξνζσπηθά ζνπ έμσ από ηελ πόξηα ηνπ ζρνιείνπ πξνζσπηθή κνπ γλώκε 

είλαη κελ κπαίλεηο ζην ζρνιείν.  Άξα, όηαλ βξίζθνκαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, γηα κέλα 
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ππάξρεη κόλν ην ζρνιείν  δελ ππάξρνπλ νύηε ηα πξνβιήκαηα ηεο νηθνγέλεηάο κνπ νύηε 

ηα πξνζσπηθά κνπ πξνβιήκαηα”. 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζηα ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα πνπ βηψλνπλ, φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο 

ζηξεζάξνπλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο αλαθέξνληαη ζε ηαρπθαξδίεο θαη αχμεζε 

ηεο αξηεξηαθήο ηνπο πίεζεο “Δίκαη ζίγνπξνο όηη ππάξρεη αξηεξηαθή πίεζε απμεκέλε, 

ρσξίο λα έρεη κεηξεζεί πνηέ”, ιέεη ν Γ9 θαη ε Γ10 “Ταρππαικία, απμάλνληαη νη παικνί 

κνπ, απμάλεηαη ε πίεζή κνπ, ε αξηεξηαθή πίεζε”. Δπίζεο θαηαγξάθεθαλ σο ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα ζηνπο δηεπζπληέο πνλνθέθαινη, εθηδξψζεηο, κεησκέλεο αληνρέο, 

θνχξαζε, ηξέκνπιν ρεξηψλ, ζθίμηκν ζηνκάρνπ θαη δηαηαξαρέο χπλνπ. 

Σα ζπκπηψκαηα σζηφζν πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επηξξνή ησλ ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ είλαη κφλν ζσκαηηθά 

αιιά είλαη θαη ςπρηθά. Κπξίσο ε θαθή δηάζεζε, ε αγσλία, ν εθλεπξηζκφο, ν ζπκφο, ε 

ζηελαρψξηα, ε  ηαξαρή, ε απνγνήηεπζε, ε αίζζεζε αληθαλφηεηαο, ε απαηζηνδνμία, ε 

έιιεηςε εξεκίαο, ε απψιεηα ςπρξαηκίαο θαη δηαχγεηαο πλεχκαηνο, ε κείσζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο αλαθέξνληαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο δηεπζπληέο σο ςπρηθά 

ζπκπηψκαηα ηνπ stress. Υαξαθηεξηζηηθά o Γ11 αλαθέξεη “Γειαδή ππάξρεη κία 

απνγνήηεπζε πνπ πηα θαηαιαβαίλσ όηη θάηη δελ πάεη θαιά  θαη γηαηί λα κελ πεγαίλεη 

θαιά, ελώ ζα κπνξνύζε λα ήηαλ αιιηώο θάηη … βαζηθά  λνκίδσ πσο είλαη ε 

απνγνήηεπζε” θαη ν Γ6 “Γελ αηζζάλνκαη … αηζζάλνκαη όηη είκαη πηεζκέλνο, 

αηζζάλνκαη όηη έρεη πέζεη ε απηνπεπνίζεζε κνπ, όηη δελ κπνξώ λα ηα θαηαθέξσ, 

αηζζάλνκαη θάπνην άγρνο, είκαη πεξηζζόηεξν λεπξηθόο, ζέισ θάπνπ λα μεζπάζσ,  θάηη 

πνπ πνιιέο θνξέο δελ αληηιακβάλνκαη θάπνηα πξάγκαηα κε ηελ πξώηε θνξά, κε ηε 

δεύηεξε θνξά ή θαη παίξλσ θαη ιάζνο απνθάζεηο κεξηθέο θνξέο. Δθηξαρύλνκαη, βγαίλσ 

εθηόο εαπηνύ  όια απηά, όρη όια καδί,  αιιά όια απηά ζε θάπνηα δεδνκέλε ζηηγκή 

εκθαλίδνληαη  εμαηηίαο ηεο ζηξεζνγόλαο θαηάζηαζεο”. 

Κπξίσο φηαλ νινθιεξψλεηαη ε αληηκεηψπηζε κηαο θαηάζηαζεο, πνπ θαίλεηαη λα 

ζηξεζάξεη ηεο δηεπζπληέο γηα δηαθνξεηηθνχο βέβαηα ιφγνπο, εκθαλίδεηαη κία αλάγθε 

γηα εξεκία ή κία αίζζεζε απειεπζέξσζεο απφ  θάπνην βάξνο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπλ νη πεξηζζφηεξνη. Ο Γ5 ιέεη “…όηη ζέισ λα εξεκήζσ”, ή ε Γ4 “Α! Σην 

ηέινο ηεο εκέξαο ην stress θεύγεη, αθνύ έρνπλ ηειεηώζεη όιεο νη εξγαζίεο, πνπ ήηαλ λα 

γίλνπλ, κεηά λνκίδσ όηη απειεπζεξώλεηαη ην κπαιό  θαη θεύγεη ην stress  θαη κάιηζηα 
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ζθέθηεζαη όηη δελ ήηαλ … αο πνύκε ηόζν δύζθνια απηά πνπ ήηαλ λα γίλνπλ θαη δελ 

έπξεπε λα ζηξεζαξηζηεί ηόζν ην άηνκν”. 

Ζ απψιεηα ραξάο, επηπρίαο, εξεκίαο, ε αίζζεζε πίεζεο, αληθαλφηεηαο, ε κείσζε 

ηεο απηνπεπνίζεζεο, ε λεπξηθφηεηα, ε επηζπκία μεζπάζκαηνο αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

δηεπζπληέο σο ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνπλ εμαηηίαο ηνπ stress, φπσο ιέεη 

ε Γ4 “Απηή ε όιε ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, ε άζρεκε, απηή κε δπζθνιεύεη θαη απηό ην 

όηη  δελ κπνξώ λα ληώζσ ραξνύκελε θαη επηπρηζκέλε, απηό. ηη είκαη πάληα ζε 

εηνηκόηεηα ζαλ λα πεξηκέλσ θάηη όηη ζα γίλεη, θάηη θαθό  απηό. Γελ ζέισ λα ην ληώζσ. 

Θα ήζεια λα ήκνπλ ήξεκε…”. 

5.4 Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ  stress 

ηνλ ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζεκαηηθφ άμνλα ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνζδηνξίδνληαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ stress ζην έξγν 

ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Έηζη ινηπφλ δηεξεπλψληαη νη παξάγνληεο πνπ 

επηδξνχλ ζηε κείσζε ηεο εκθάληζεο stress,  νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ δηάθνξσλ 

αηηηψλ stress, νη ηερληθέο πξφιεςεο ηνπ stress, νη ηερληθέο δηαρείξηζήο ηνπ, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηερληθψλ απηψλ θαη νη παξάγνληεο επηξξνήο ζηελ επηινγή 

ηερληθψλ. 

Πίλαθαο 4. Καηεγνξίεο θαη θσδηθνί ηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα «Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηξφπσλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ stress» 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί Δλλνηνινγηθνί Οξηζκνί                                         ύλνιν        

                                                  Αλαθνξώλ 

19.Παξάγνληεο 

επίδξαζεο ζηε 

κείσζε ηεο 

εκθάληζεο 

stress  

ΜΔΗΣΔΔΜ=  

ΔΛΠΡΟΦΗΛ=  

ΤΠΠΡΟΗΑΝ=  

ΔΜΠΠΡΟΗΚ=  

ΓΝΧΠΡΟΥ=  

ΧΟΡΓΑΡΥ=  

ΜΖΓΗΑΠΡΟ= 

ΤΠΘΔΥΚΛ=  

ΓΝΑΠΓΗΘΔ=  

 

ΚΑΛΥΓΟΝ=  

ΔΠΔΠΑΝΚΑ=  

 

ΣΖΡΚΑΝΜΑ=  

ΣΖΡΚΑΝΔΚ=  

ΑΠΦΑΚΗΔΚ=  

Μείσζε ζηξεο εμαηηίαο ηεο εκπεηξίαο 

Έιιεηςε πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ 

Όπαξμε πξνζσπηθήο νηθνλνκηθήο άλεζεο  

Δκπηζηνζχλε ζηηο πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο 

Γλψζηεο πξνβιεκάησλ ζρνιείνπ 

σζηή νξγάλσζε αξρείσλ 

Με δηάςεπζε πξνζδνθηψλ 

Όπαξμε ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο  

Γλψζηεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηεπζπληηθήο 

ζέζεο 

Καιέο ζρέζεηο κε γνλείο 

Δπίδεημε επηκνλήο ζηελ αληηκεηψπηζε 

θαηαζηάζεσλ 

Σήξεζε θαλφλσλ απφ καζεηέο 

Σήξεζε θαλφλσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο 

Απνπζία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

8 

5 

1 

10 

2 

1 

5 

6 

2 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 
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ΣΖΡΚΑΝΓΟ = 

θηλεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Σήξεζε θαλφλσλ απφ γνλείο 

 

1 

20.Σξόπνη 

αληηκεηώπηζεο 

αηηηώλ stress  

ΑΝΠΡΟΔΜ=  

ΦΖΟΡΑΡΥ=  

ΔΠΦΤΑΝΚ=  

 

ΠΡΥΓΗΔΡ=  

 

ΠΡΔΤΠΡΑΠ=  

 

ΜΔΗΧΓΡΑΦ=  

 

ΚΑΤΤΓΟ=  

ΔΝΔΠΔΗΓ=  

 

ΓΗΑΥΟΗΚΟ=  

Αλάθιεζε πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ 

Φεθηαθή νξγάλσζε αξρείσλ ζρνιείνπ 

Δπίδεημε ςπρξαηκίαο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ 

Πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ θαιχηεξε 

δηεθπεξαίσζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ 

Πξνζπάζεηα εχξεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ 

αηηηψλ ησλ πξνβιεκάησλ 

Μείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο 

Καιή ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν γνλέσλ 

Δλδνζρνιηθή επηκφξθσζε απφ εηδηθνχο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο 

Αλάιεςε ηεο δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απφ ηνπο δηεπζπληέο 

1 

2 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

21.Σερληθέο 

πξόιεςεο 

stress 

ΚΓΑΠΓΗΜ=  

 

ΓΝΧΝΟΜ=  

ΜΖΑΤΣΖΝΟ=  

ΑΠΟΦΓΖΔΥ=  

ΓΚΛΔΜΜΚ=  

 

ΑΞΤΒΔΚ=  

 

Καιή γλψζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  

Γλψζε ηεο λνκνζεζίαο 

Με απζηεξή ηήξεζε ηνπ λφκνπ 

Απνθπγή δεκηνπξγίαο ερζξψλ 

Γεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κε ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

Αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ γηα 

βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

22.Σερληθέο 

δηαρείξηζεο 

stress 

ΔΠΗΓΗΑΛ=  

ΒΑΘΑΝ=  

ΑΚΥΑΛΜΟΤ=  

ΔΠΖΜΧ=  

 

ΑΝΒΟΔΗΓ=  

ΔΠΑΠΠΡΥΧ=  

 

ΑΠΒΟΛΣ=  

ΚΑΣΚΡΑΤΓ=  

ΑΝΒΟΖΔΚ=  

ΒΟΖΘΓΗΔ=  

 

ΑΝΒΟΓΗΠΡ=  

 

ΔΠΤΕΟΗΚ= 

ΠΡΟΥΑΛΑ=  

ΠΑΔΓΗΣ=  

 

ΠΡΟΔΚΛΚΑ=  

 

ΠΡΔΦΑΝΔΜ=  

 

ΚΑΤΣΗ=  

Δπηδίσμε δηαιείκκαηνο  

Βαζηέο αλαπλνέο 

Αθξφαζε ραιαξσηηθήο κνπζηθήο 

Δπηθέληξσζε κπαινχ ζε δηάθνξα ζεκεία 

ηνπ ζψκαηνο 

Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ εηδηθνχο 

Δπηδήηεζε απνκφλσζεο ζε πξνζσπηθφ 

ρψξν 

Απφδξαζε κέζσ βφιηαο  

Καηαθπγή ζε θξαπγέο 

Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ εθπαηδεπηηθνχο 

Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ άιινπο 

δηεπζπληέο 

Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ δηνηθεηηθφ 

πξντζηάκελν 

Δπηδίσμε ζπδήηεζεο κε ηελ νηθνγέλεηα  

Πξνζπάζεηα ραιάξσζεο 

Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ δηαρείξηζεο 

ζηξεο   

Πξνζπάζεηα γηα εθινγίθεπζε 

θαηαζηάζεσλ 

Πξνζπάζεηα εθεζπραζκνχ κέζσ 

αλάθιεζεο παιαηψλ παξφκνησλ εκπεηξηψλ 

Καηαθπγή ζηε ζπλήζεηα ηνπ ηζηγάξνπ 

3 

4 

3 

1 

 

7 

2 

 

4 

1 

2 

4 

 

2 

 

1 

7 

3 

 

3 

 

1 

 

1 
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ΔΝΠΑΗΚΟΜ=  

 

ΑΝΒΟΖΦΗΛ=  

ΔΝΓΗΥΟΜ=  

ΚΑΓΗΓΗΣ=   

 

ΚΑΣΦΟΔΡ=  

ΜΔΔΝΥΡΥΗ=  

Δλαζρφιεζε κε ην παίμηκν ηνπ 

θνκπνινγηνχ 

Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ θίινπο 

Δλαζρφιεζε κε δηάθνξα ρφκπη 

Καηαθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο 

κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε 

Καηακεξηζκφο θφξηνπ εξγαζίαο 

Μείσζε ηεο έληαζεο κέζσ ηεο ρξήζεο 

ρηνχκνξ 

1 

 

3 

1 

1 

 

1 

2 

23.Απνηειε-

ζκαηηθόηεηα 

ηερληθώλ 

ΑΣΔΒΑΘΑ= 

 

ΑΣΔΚΛΚΑΣ=  

 

ΑΣΑΝΒΟΔΚ=  

 

ΑΣΑΝΒΟΦΗ=  

 

ΑΣΠΑΔΓ=  

 

 

ΑΣΑΚΥΑΜΟ= 

 

ΑΣΔΠΓΗΑ=  

 

ΑΣΑΠΜΔΒΟ=  

 

Απνηειεζκαηηθή ε ηερληθή ησλ βαζηψλ 

αλαπλνψλ 

Απνηειεζκαηηθή ηερληθή ε εθινγίθεπζε 

θαηαζηάζεσλ 

Απνηειεζκαηηθή ηερληθή ε αλαδήηεζε 

βνήζεηαο απφ εθπαηδεπηηθνχο 

Απνηειεζκαηηθή ηερληθή ε αλαδήηεζε 

βνήζεηαο απφ θίινπο 

Απνηειεζκαηηθή ηερληθή ε 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ δηαρείξηζεο 

ζηξεο 

Απνηειεζκαηηθή ηερληθή ε αθξφαζε 

ραιαξσηηθήο κνπζηθήο 

Απνηειεζκαηηθή ηερληθή ε επηδίσμε 

δηαιείκκαηνο 

Απνηειεζκαηηθή ηερληθή ε απφδξαζε 

κέζσ βφιηαο 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

24.Παξάγνληεο 

επηξξνήο ζηελ 

επηινγή  

ηερληθώλ 

ΓΗΠΡΥΧΓΗ=  

 

ΜΔΓΠΡΟΒΛ=  

ΘΔΣΥΚΛΗ=  

Ο δηαζέζηκνο πξνζσπηθφο ρψξνο ηνπ 

δηεπζπληή 

Σν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο 

Θεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα 

1 

 

1 

1 

 

ηελ θαηεγνξία ηνπ άμνλα απηνχ, φπνπ κειεηψληαη νη παξάγνληεο επίδξαζεο ζηε 

κείσζε ηεο εκθάληζεο stress, ν πην ζπρλά εκθαληδφκελνο θσδηθφο κεηαμχ ησλ 

δηεπζπληψλ είλαη απηφο ηεο εκπεηξίαο πνπ θαηά ηελ άπνςή ηνπο βνεζά ζηε κείσζε 

ηνπ stress. Ζ Γ1 ηνλίδεη “Οη ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο λνκίδσ όηη απμάλνληαη. Απηό 

πνπ κεηώλεηαη θαηά θάπνην ηξόπν είλαη ν ηξόπνο πνπ αληαπνθξίλνκαη ιόγσ ηεο 

εκπεηξίαο θαη ηεο εμάζθεζεο ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο” θαη ν Γ6 “Δίλαη ε πείξα πνπ 

βνεζάεη ιίγν ζην λα αληηκεησπίδνπκε πην εύθνια, θάπνηεο θαηαζηάζεηο θαη πνιύ πην 

ζύληνκα λα ηηο επηιύνπκε”. Άιινη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ θαη έρνπλ ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζε αξθεηέο απαληήζεηο είλαη νη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 

ζρνιείνπ, νη νπνίεο θάπνηεο θνξέο θαίλεηαη λα βνεζνχλ ζηε κείσζε ηεο εκθάληζεο 

stress.  Αλαθέξεηαη απφ ηε Γ2 “…πηζηεύσ όηη έλα θαιό θιίκα ζην ζρνιείν βνεζάεη ζην 

λα αληηκεησπίζνπκε ην ζηξεο θαη απηό επηδηώθνπκε”, απφ ηε Γ12 “…θάζε θνξά πνπ 
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αληηκεηώπηδα ηα εκπόδηα. Τα  μεπεξλνύζα, είρα θαη πάξα πνιύ θαινύο ζπλεξγάηεο,  

νθείισ λα ην πσ απηό ζηελ όιε δηαδηθαζία”. Καη ηέινο ε Γ1 “…έρσ απηή ηελ εζηθή 

ηθαλνπνίεζε όηη πεηπραίλνπκε καδί κε ηηο ζπλαδέιθνπο κνπ ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπκε 

ζέζεη”. Έλαο θσδηθφο πνπ ζπλαληηέηαη ζπρλά ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη ε 

εκπηζηνζχλε ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ νξηζκέλνη απφ ηνπο 

δηεπζπληέο κε απνηέιεζκα λα κελ ζηξεζάξνληαη εχθνια θαη ην φπνην stress ηείλεη λα 

θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ λα κεηψλεηαη “…ζεσξώ όηη ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε κε εθθξάδεη, 

κπνξώ λα ζηαζώ σο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα δώζσ θαη ιύζεηο  ζε ζέκαηα 

ηα νπνία  κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ” ζεκεηψλεη ν Γ9, ελψ ν Γ3 “…είκαη πην ζίγνπξνο 

θαη απέλαληη ζηνλ εαπηό κνπ θαη απέλαληη ζηε δνπιεηά κνπ θαη πηζηεύσ όηη έρσ 

ζηγνπξηά όηη ζα ηα θαηαθέξσ ό,ηη θη αλ πξνθύςεη  θαη απηό κε εξεκεί”. Άμηα 

ζεκείσζεο είλαη θαη ε αλαθνξά ηεο Γ7 πνπ θάλεη ιφγν γηα ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ 

ζρνιείνπ απφ φινπο, δειαδή απφ καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, αιιά επίζεο 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε δηαηήξεζε ελφο ζηαζεξνχ ππξήλα εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν 

“Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ηνπο θαλόλεο  θαη γλσξίδνπλ όηη δελ έρεη αιιάμεη πιεύζε ην 

ζρνιείν, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηνπο ίδηνπο θαλόλεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί καο ζπλήζσο 

είλαη ζηαζεξνί, ππεύζπλνη ηκεκάησλ εδώ δνπιεύνπλ ζηηο νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο, νη 

γνλείο γλσξίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ ζρνιείνπ, γλσξίδνπλ πώο ζα ιεηηνπξγήζεη ην 

ζρνιείν”.   

Ζ δηαηήξεζε ηεο ςπρξαηκίαο, ε εξεκία πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη έλα δηεπζπληηθφ 

ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο, ε νξγάλσζε, ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, νη ελδνζρνιηθέο 

επηκνξθψζεηο είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ πξνηείλνπλ νη δηεπζπληέο γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ θάπνηα απφ ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ stress ζηελ εξγαζία ηνπο. Ο Γ3 

αλαθέξεη “…απηό πνπ κε θάλεη λα αληηκεησπίζσ εθείλε ηε ζηηγκή ηελ θαηάζηαζε είλαη 

ε εξεκία”. Καη ε Γ12 “…ε νξγάλσζε, ε νξγαλσηηθόηεηα, νπόηε λνκίδσ ην 

δηαρεηξίδνκαη θαιά απηό ην θνκκάηη ζε ζεκείν λα κε κε ζηξεζάξεη”. 

ηελ θαηεγνξία ησλ ηερληθψλ πξφιεςεο stress πξνηείλεηαη απφ ηε Γ4, ε θαιή 

γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν αζρνιείηαη θάπνηνο, ε θαιή γλψζε ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ε χπαξμε κέληνξα “…δελ ήμεξα θαιά ην αληηθείκελν . Έπξεπε λα ην 

κάζσ. Ήζεια θνληά κνπ θάπνηνλ πνπ ζα κε θαζνδεγνύζε θαη ζα κε βνεζνύζε ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνύζα  θαη ππήξρε επηπρώο απηόο ν άλζξσπνο , απηό κνπ 

δεκηνπξγνύζε κία… έλα είδνο αζθάιεηα”. Ο Γ8 βιέπεη κε κηα πην ζεηηθή καηηά ην 

ζέκα ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ καζεηψλ, γνλέσλ ή εθπαηδεπηηθψλ ζην ρψξν ησλ 
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ζρνιείσλ κε ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη έηζη 

λα πξνιεθζνχλ άζρεκεο θαηαζηάζεηο πνπ ελ δπλάκεη είλαη θαη ζηξεζνγφλεο 

“…πηζηεύσ όηη κέζα από απηέο ηηο ζπγθξνύζεηο, από απηέο ηηο δηάθνξεο απόςεηο θαη ηηο 

ζπγθξνύζεηο θακηά θνξά κπνξνύκε λα βγάινπκε πνιύ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, γηα ην 

άηνκό καο, γηα ην πνύ βξηζθόκαζηε θαη ην πώο ζα γίλνπκε θαιύηεξνη.  Έηζη πξέπεη λα 

ηηο ρξεζηκνπνηεί… είλαη ρξήζηκεο νη ζπγθξνύζεηο, είλαη ρξήζηκν πνπ κπνξνύκε λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα γίλνπκε θαιύηεξνη.” 

ζνλ αθνξά ζηελ θαηεγνξία ησλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηνπ stress αλαδχζεθαλ 

θάπνηεο ηερληθέο απφ ηνπο δηεπζπληέο. Αξθεηνί δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη θάζε είδνπο 

βνήζεηα είηε απφ εηδηθνχο είηε απφ ζπλαδέιθνπο είηε απφ άιινπο δηεπζπληέο είηε απφ 

ην νηθνγελεηαθφ ή θηιηθφ πεξηβάιινλ ζπλδξάκεη ζηε δηαρείξηζε ηνπ stress πνπ 

ελδέρεηαη λα βηψλνπλ. Ο Γ6 ππνζηεξίδεη “Βεβαίσο, γηαηί όρη. Απηόο ν άλζξσπνο 

ππνηίζεηαη ζα είλαη θάπνηνο εηδηθόο, ζα μέξεη θάπνηα πξνβιήκαηα. Μπνξεί λα κελ μέξεη 

ηα πξνβιήκαηα εθείλεο ηεο ζηηγκήο ή ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ην ζηξεο, 

αιιά ζα μέξεη θάηη παξαπιήζηα”, ε Γ2 “…λα κηιήζεηο κε θάπνηνλ άλζξσπν, κε θάπνην 

θίιν, λα δεηο, αλ απηό πνπ εζύ αο πνύκε πηζηεύεηο, πνπ έρεηο ηελ άπνςε, ηελ έρνπλε θαη 

θάπνηνη δηθνί ζνπ, θάπνηνη, θάπνηα άηνκα πνπ εθηηκάο, θάπνηα άηνκα πνπ  κπνξείο λα 

εκπηζηεπηείο, λα δεηο ηειηθά ηη έρεηο θάλεη ιάζνο. Γηαηί όινη θάλνπκε ιάζνο”. Καη ε 

Γ10 “Έρνπκε κία νκάδα ζην …ζε δίθηπν …δηθηύσζεο είλαη ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο 

Γηεπζπληώλ, όπνπ θαζεκεξηλά θάλνπκε νκαδηθή ςπρνζεξαπεία ν… όπνηνο  ζέιεη 

βάδεη… ζέηεη ηνπο  πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ απηά πνπ… θάηη πνπ ηνλ έθαλε εθείλε ηελ 

εκέξα λα ζηξεζαξηζηεί, δεηάεη ηε γλώκε ησλ άιισλ, ζρνιηάδνπκε, ν έλαο βνεζάεη ηνλ 

άιινλ, νπόηε είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό”. Τπάξρεη βέβαηα θαη ε αληίζεηε άπνςε 

κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ, φπσο ν Γ5 πνπ ζεσξεί φηη θαλελφο είδνπο βνήζεηα δελ 

σθειεί ζηε δηαρείξηζε ηνπ stress “…δελ έρσ ζεηηθά,  ζεηηθή γλώκε γηα απηέο ηηο 

θαηαζηάζεηο” θαη ζπκπιεξψλεη “ηαλ παο ζε θάπνηνλ αλώηεξν γηα λα ηνπ πεηο ην 

πξόβιεκα θαη γπξίδεηο πίζσ κε δύν πξνβιήκαηα δελ έρεηο βνεζεζεί θαζόινπ γη‟ απηό 

απνθεύγεηο λα παο”. Μία βφιηα έμσ απφ ην ζρνιηθφ ρψξν ή κία βφιηα ζηε θχζε είλαη 

κηα ηερληθή πνπ βνεζά αξθεηνχο δηεπζπληέο, φπσο ηνλ Γ11 “Θα κε βνεζνύζε έλα 

πεξπάηεκα,  κία βόιηα ζηε θύζε  θαη ηα ινηπά , θαληάδνκαη όηη ζα ζθεθηνύκε γηα θάζε 

άλζξσπν δειαδή θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα …βάδσ αο πνύκε  ην πεξπάηεκα, ην  

λα βγσ έμσ λα πεξπαηήζσ. Κάπσο έηζη”, ή ηα δηαιείκκαηα, ε ραιάξσζε, νη βαζηέο 

αλάζεο, φπσο ζεκεηψλεη ε Γ4 “ηαλ θαηαιαβαίλσ όηη είκαη ζηξεζαξηζκέλε, ζηακαηάσ 
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γηα ιίγν  θαη ζθέθηνκαη όηη πξέπεη λα εξεκήζσ. Παίξλσ κεξηθέο βαζηέο αλαπλνέο θαη 

κεηά ζπλερίδσ. Απηή ε ππνκνλή λνκίδσ, απηό, αο πνύκε, απηό εμαζθνύκαη, απηό ην 

πξάγκα, λνκίδσ όηη νη αλαπλνέο κε βνεζάλε”, ε δηδαζθαιία ζε ηάμεηο, ε ζπλεξγαζία, 

ε εξεκία θαη ε μεθνχξαζε, ε απαιή κνπζηθή, ε αδξάλεηα θαη ε απνκφλσζε, νη 

θξαπγέο ζε άιιν ρψξν, φπσο αλαθέξεη ν Γ9 “Σην γξαθείν κνπ πάληα ππάξρεη κνπζηθή, 

ζπλήζσο νξγαληθή κνπζηθή, ε νπνία κε ραιαξώλεη  θάπνηεο θνξέο, όηαλ δεκηνπξγείηαη 

θάπνην πξόβιεκα θαη ζηξεζάξνκαη, πξνζπαζώ είηε λα απνκνλσζώ είηε λα βγσ θακηά 

βόιηα έμσ, θάπνηα ζηηγκή ρξεηάζηεθε λα βγσ έμσ θαη λα ηζηξίμσ  θαη λα μαλακπώ 

κέζα. Δ… απηά”.  

Χο απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο  γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ stress 

αλαδχζεθαλ επίζεο ε βνήζεηα απφ εηδηθνχο, θίινπο, ζπλαδέιθνπο δηεπζπληέο ή κε 

θαη ηελ νηθνγέλεηα, ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπδήηεζε. χκθσλα κε ηε Γ2 “Απηό πνπ κε 

θαιύπηεη είλαη ην λα ζπδεηήζσ ην ζέκα κε θάπνηνλ. Τν… είηε είλαη έλα άηνκν 

εκπηζηνζύλεο κνπ είηε είλαη θάπνηνο εηδηθόο, βέβαηα εληάμεη, εηδηθό δελ κπνξνύκε 

ζπλέρεηα λα έρνπκε θνληά καο, αιιά λνκίδσ όηη ε ζπδήηεζε, λα αλαθέξεηο ην ζέκα είλαη 

ζεκαληηθό θαη λα δεηο θαη ηηο απόςεηο ησλ άιισλ, πώο βιέπνπλ νη από έμσ όιν απηό”. 

Οη δηεπζπληέο  επίζεο ζεσξνχλ φηη νη ηερληθέο πνπ βνεζνχλ άκεζα θαη δελ απαηηνχλ 

ρξφλν είλαη ε κνπζηθή, νη βαζηέο αλάζεο, ηα κηθξά δηαιείκκαηα, νη βφιηεο θαη ε 

δηδαζθαιία. Τπνζηεξίδεη ε Γ10 “Δκέλα  όπσο πξναλέθεξα κε βνεζνύλ νη αλαπλνέο,  

ζην ζρνιείν επίζεο κε βνεζάεη ην λα ζεθσζώ λα βγσ από ην γξαθείν,  λα πάσ λα ξίμσ 

ιίγν λεξό ζην πξόζσπό  κνπ λα… κε βνεζάεη πάξα πνιύ λα κπσ ζηελ ηάμε θαη λα 

θάλσ κάζεκα, πάξα πνιύ κε ραιαξώλεη, δειαδή  ε αιιειεπίδξαζε κε ηα παηδηά κε 

θάλεη θαη μερληέκαη, είλαη ζαλ λα …αο πνύκε λα, όπσο όηαλ πεγαίλνπκε ζηελ 

αθξνγηαιηά θαη βιέπνπκε έηζη ηε ζάιαζζα, ηα θύκαηα πνπ πόζν καο ραιαξώλνπλ, έηζη 

εγώ εηδηθά όηαλ κπαίλσ θαη θάλσ κάζεκα κε ηα κηθξά ηα παηδηά κε ηα πξσηάθηα θαη ηα 

δεπηεξάθηα, είλαη ην αγρνιπηηθό κνπ πηζηεύσ”. 

Σέινο, ην κέγεζνο ηνπ ζέκαηνο, ην είδνο ηνπ θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην 

ζρνιείν θαη ν δηαζέζηκνο ρψξνο ηνπ δηεπζπληή είλαη θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηνπ stress. Ζ Γ2 ιέεη “Απ‟ ην 

κέγεζνο, δειαδή ην πόζν ζεκαληηθό είλαη έλα πξόβιεκα» θαη ζπκπιεξψλεη “λα 

ζπδεηεζεί κεο ζην ζύιινγν, όπσο θαη όια θπζηθά κέζα ζην ζύιινγν δαζθάισλ, λα πνπλ 

όινη ηελ άπνςε ηνπο θαη, αλ ππάξρεη ζεηηθό θιίκα, θαη πνπ ππάξρεη ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο, πηζηεύσ όηη ιύλνληαη ηα πξνβιήκαηα” φπσο θαη ε Γ7 αλαθέξεη “Σπλήζσο ηα 
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πνιύ ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ θαη έληνλν ζηξεο ηα ζπδεηάσ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. Οηηδήπνηε δειαδή είλαη πνιύ ζνβαξό ζα ζπδεηεζεί κε απηνύο θαη απηή 

ε ζπδήηεζε είλαη πάξα πνιύ ηθαλή γηα λα κνπ κεηώζεη ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο πνπ 

ληώζσ”. 
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6. ΤΕΖΣΖΖ 

6.1 πδήηεζε απνηειεζκάησλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε – έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα κε ηε ρξήζε εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ λα απαληεζνχλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ νξηζκέλα 

βαζηθά εξσηήκαηα γηα ην stress, ην πψο ην λνεκαηνδνηνχλ, πνηνη είλαη νη παξάγνληεο 

πνπ δεκηνπξγνχλ stress ζην έξγν ηνπο, πνηεο είλαη νη επηδξάζεηο απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη πνηα κέζα ρξεζηκνπνηνχλ νη δηεπζπληέο θαη νη δηεπζχληξηεο ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο.  

Αλ ηειηθά ε έξεπλα απηή έξρεηαη λα δηαθσηίζεη έζησ θαη ιίγν ην ρψξν γχξσ απφ 

ην stress ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή θαη λα επηβεβαηψζεη θάπνηεο αξρηθέο 

ππνζέζεηο θαη ζεσξίεο, ηφηε κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη θαη λα πξνζδψζεη θάηη κέζα απφ 

ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

Έηζη ινηπφλ, θαηά ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη 

δηεπζπληξηψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θάλεθε φηη πξνζδηνξίδνπλ θαη δίλνπλ 

δηαθνξεηηθφ λφεκα ζηελ έλλνηα ηνπ stress.  

Σνπο είλαη αξθεηά δχζθνιν λα δψζνπλ έλαλ μεθάζαξν νξηζκφ, φπσο άιισζηε 

ππνζηεξίδεη θαη ν Roxas (2009). Πάλησο νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο εζηηάδνπλ ζην 

γεγνλφο φηη ην stress είλαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ κε άζρεκν 

ηξφπν θάζε θνξά πνπ είλαη αληηκέησπνη κε κηα αηηία. Τπνζηεξίδνπλ αθφκε φηη είλαη 

κηα θαηάζηαζε πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ γξήγνξα, αιιά δελ νθείιεηαη ζηνπο 

ίδηνπο, ηνπο επηβάιιεηαη θαη νξηζκέλεο θνξέο είλαη αλέηνηκνη, απξνεηνίκαζηνη ή δελ 

έρνπλ ηα θαηάιιεια εθφδηα λα ηα αληηκεησπίζνπλ. Οη απφςεηο απηέο ζπκθσλνχλ 

ηφζν κε ηνλ Lazarus (1993) φζν θαη κε ηνλ αΐηε (2008) πνπ νξίδνπλ ην stress σο 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη ηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ 

λα ηηο αληηκεησπίζεη.  

Δπίζεο, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη πξνζδηνξίδνπλ ην stress κέζα απφ ζσκαηηθά ή 

ςπρηθά πεξηζηαηηθά πνπ θάπνηα ζηηγκή έρνπλ βηψζεη κηαο θαη θάηη ηέηνην ηνπο είλαη 

επψδπλν θαη ηνπο πξνθαιεί άζρεκεο αλακλήζεηο, φπσο θαηαζέηνπλ θαη νη Robbins 

θ.ά.  (2012).  
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Αθφκε πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε ζχγρπζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ 

ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο stress θαη άγρνο. Γελ θάλεθε φηη κπνξνχλ λα δηαρσξίζνπλ ηηο 

δχν απηέο θαηαζηάζεηο σο μερσξηζηέο θαη κάιηζηα θάπνηεο θνξέο ηηο ηαπηίδνπλ 

ζεσξψληαο φηη είλαη ην ίδην. Μφλν έλαο δηεπζπληήο ρσξίο φκσο λα δηαθαίλεηαη φηη 

ζπλεηδεηνπνηεκέλα θάλεη απηφ ην δηαρσξηζκφ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν απφγλσζε πνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Μαξνχδα (1996) ραξαθηεξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ άγρνπο.  

Υσξίο ζεσξεηηθή επίγλσζε, αιιά κε κηα ινγηθή θαη πξαθηηθή ζεηξά είλαη θαη ε 

θαηάζεζε απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηα ζηάδηα ηνπ stress. χκθσλα κε ηα 

ιεγφκελά ηνπο, αξρηθά αληηδξά ην ζψκα θαη ε ςπρή, έπεηηα επέξρεηαη ε αληίζηαζε 

θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαρεηξηζηεί ηε ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε, ηέινο, αλ 

δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε θαηάζηαζε, επέξρεηαη ε εμάληιεζε. ια απηά 

ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Fahey θ.ά. (2011), Insel θαη Roth 

(2012) θαη Robbins θ.ά. (2012). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πάλησο δε 

αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο κφληκεο ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο βιάβεο ζηνλ 

νξγαληζκφ ηνπο εμαηηίαο ησλ ζηξεζνγφλσλ ζπλζεθψλ είηε γηαηί δελ ην παξαδέρνληαη 

είηε γηαηί δελ ηηο έρνπλ αλαγλσξίζεη αθφκα. 

 ινη νη δηεπζπληέο εθθξάδνπλ κε ζαθήλεηα θαη κε θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν φηη 

ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα επίπεδα stress θαη ζηε ζέζε επζχλεο πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη, ζπκθσλψληαο βέβαηα θαη κε ηελ έξεπλα ηνπ Nhundu (1999)  ζε δηεπζπληέο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ν νπνίνο ζπκπεξαίλεη φηη έλαο ζηνπο ηξεηο δηεπζπληέο ζεσξεί ηε 

ζέζε ηνπ εμαηξεηηθά ζηξεζνγφλα.  

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θάλεθε φηη θάπνηνη απφ ηνπο δηεπζπληέο παξνπζηάδνπλ 

έληνλε ζπγθεληξσηηθή δξάζε θαη δειψλνπλ φηη είλαη αλαγθαζκέλνη λα έρνπλ ηε 

γεληθή επζχλε ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα κε απνηέιεζκα απηφ λα ηνπο ζηξεζάξεη 

έληνλα, φπσο αλαθέξνπλ γηα ηνπο δηεπζπληέο κε ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο 

ηχπνπ Α θαη νη Robbins θ.ά. (2013). Αληίζεηα απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ 

δηεπζπληέο κε πην ραιαξή δηάζεζε, πνπ πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θηιηθφ 

παηδαγσγηθφ  θιίκα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, επηδεηθλχνληαο έηζη 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ηχπνπ Β, πνπ ηνπο βνεζνχλ λα αληαπεμέιζνπλ κε 

κεγαιχηεξε επθνιία ζε θαηαζηάζεηο θαη ζέκαηα πνπ ελδέρεηαη λα είλαη ζηξεζνγφλα. 

Πάλησο εκθαλίδεηαη κηα ηάζε νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα επηζπκνχλ 

απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπο εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηηο φπνηεο 
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δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ, ειέγμηκεο θαη δηαρεηξηδφκελεο. 

ηε έξεπλα ηνπ ν Boyland (2011) επίζεο αλαθέξεηαη φηη νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ πξέπεη λα θέξνληαη σο εγέηεο, γηα λα κπνξνχλ λα δηνηθήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηε κνλάδα ηνπο. Κάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

θάλεθαλ λα δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην ξφιν ηνπο πξνζπαζψληαο λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα επράξηζην ζρνιηθφ θιίκα, θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα ηνπο εκπιέμνπλ ζε έλα θνηλφ φξακα κε 

απψηεξν ζθνπφ ην ζπκθέξνλ ηνπ ζρνιείνπ, ησλ καζεηψλ θαη επξχηεξα ηεο 

θνηλσλίαο. χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ησλ Παζηαξδή (2004), Μπνπξαληά (2005) θαη 

Hoy θαη Miskel (2008) ν δηεπζπληήο νθείιεη λα δείμεη γλήζηα ζηνηρεία εγεζίαο ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπ ρψξν, νχησο ψζηε λα θαζνδεγήζεη εζηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαη κε θνηλσληθνχο θαλφλεο ηα κέιε ηεο εθπαίδεπζεο ζε έλα θνηλφ φξακα. Απηφ ζηελ 

έξεπλα αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ θαηάζεζε απφςεσλ νξηζκέλσλ δηεπζπληψλ φηη έρνπλ 

ππνρξέσζε λα γίλνπλ ηαγνί νξζψλ ζπκπεξηθνξψλ ζην πιαίζην ελφο θνηλνχ νξάκαηνο 

πνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα μεπεξαζηνχλ ηα νπνηαδήπνηε ζηξεζνγφλα ζέκαηα. 

 Ζ ελαζρφιεζε ηνπ δηεπζπληή – εγέηε κε ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο απφ ηελ 

νξγάλσζε ηνπ γξαθείνπ ηνπ, ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο, ηεο θξνληίδαο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ, ηεο επνπηείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ ζπληνληζκνχ, 

ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζχκθσλα κε ηνλ 

αΐηε (2008) δεκηνπξγεί stress ηεο δηεπζπληέο, αιιά θαη αλάγθε γηα επηκνξθψζεηο 

αθφκε θαη ελδνζρνιηθέο. Αληίζηνηρα είλαη θαη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

θαζψο δηαθάλεθε φηη ε δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο απνηειεί ζηξεζνγφλν 

παξάγνληα γηα ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη έρνπλ αλάγθε ζηήξημεο απφ ηελ 

πνιηηεία κέζσ εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ.   

Αλαιφγσο ηνπ είδνπο ησλ αηηηψλ πξφθιεζεο stress, απηέο θαηαηάζζνληαη 

ζχκθσλα κε ηνπο Robbins θαη Judge (2007), ζε πεξηβαιινληηθέο, νξγαλσηηθέο θαη  

πξνζσπηθέο. Τπάξρνπλ δειαδή πεγέο πξφθιεζεο stress πνπ νθείινληαη  θαζαξά ζε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο θαη πεγέο stress πνπ νθείινληαη ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο κεγάιν 

ξφιν παίδεη θαη ε ηθαλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ λα αληαπεμέξρνληαη θαη λα 

αληηκεησπίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο δηάθνξεο αηηίεο, θάηη βέβαηα πνπ εμαξηάηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, απφ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ 
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εκθαλίδνπλ θαη απφ ην βαζκφ εκπεηξίαο πνπ έρνπλ. Καη ζηελ παξνχζα έξεπλα 

αλαδείρζεθε κία πιεζψξα αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ stress ζηνπο δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ θαη πνπ νθείινληαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο. 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαηαδεηθλχνληαη θάπνηεο πεγέο 

πξφθιεζεο stress ζηνπο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φπσο είλαη ε γξαθεηνθξαηία 

θαη νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ. Οη 

ζχγρξνλνη δηεπζπληέο έρνπλ  απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο, θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο. 

Πνιινί απφ απηνχο δελ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα θάηη ηέηνην, κε 

απνηέιεζκα λα ζηξεζάξνληαη απφ αζθπθηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη θαηαιεθηηθέο 

εκεξνκελίεο φπσο δειψλνπλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο. Παξφκνηα είλαη θαη ηα 

επξήκαηα  ηνπ Bedu-Addo (2013). Ζ απμεκέλε γξαθεηνθξαηία ε νπνία εκθαλίδεηαη 

σο κηα ζεκαληηθή πεγή stress αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ ηνπο νδεγεί, 

φπσο θάπνηνη δειψλνπλ, ζε κείσζε ηνπ επνηθνδνκεηηθνχ ρξφλνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα είραλ κε ζπλαδέιθνπο, καζεηέο, γνλείο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, φπσο έρεη βξεζεί 

θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Boyland (2011). Έηζη ινηπφλ, ε δηαηήξεζε θαιψλ θαη πγηψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ απαηηεί ρξφλν αιιά θαη 

πξνζπάζεηα βεβαίσο εθ κέξνπο ησλ δηεπζπληψλ, θαληάδεη θάηη αξθεηά δχζθνιν γηα 

νξηζκέλνπο απφ απηνχο, δηφηη δε κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο, ρσξίο λα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε άλεζε ρξφλνπ. Γη‟ απηφ νη δηαηαξαγκέλεο 

ζρέζεηο, πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή κε ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ή κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, ην θαθφ ζρνιηθφ θιίκα θαη ε έιιεηςε 

νξγάλσζεο είλαη θάπνηεο αηηίεο πξφθιεζεο stress.  

Οη νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο ζηα ζρνιεία, ε νπνία θαη 

δεκηνπξγεί σο ζπλέπεηα, πιεζψξα άιισλ πξνβιεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

αλαθέξνληαη ε θαζπζηέξεζε δηάθνξσλ επηζθεπψλ ζην ζρνιηθφ θηήξην, ε έιιεηςε  

απαξαίηεηνπ ζρνιηθνχ εμνπιηζκνχ, απνηεινχλ επίζεο αηηίεο stress. Οη ζπληεξήζεηο 

ηνπ ζρνιείνπ, νη θάζε είδνπο επηζθεπέο πνπ απαηηνχληαη, ε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

θαη ν θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη γηα ηνπο καζεηέο απφ δηάθνξεο θαθνηερλίεο ή ηελ 

θαζπζηέξεζε ησλ ζπληεξήζεσλ απαζρφιεζαλ ηνπο δηεπζπληέο ηεο έξεπλαο, φπσο 

άιισζηε δηαθαίλεηαη θαη ζηα  επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Van der Merwe θαη 

Parsotam (2011) θαη Anyanwu θ.ά. (2015). Ζ αζθάιεηα επίζεο ησλ καζεηψλ εληφο 

ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ αλαδχζεθε απφ ηνπο δηεπζπληέο σο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 
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stress. Ζ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ αλαθέξεηαη σο  ζεκαληηθφο παξάγνληαο stress  θαη 

ζηελ έξεπλα ησλ Maring θαη Koblinsky (2013). 

Σα δηάθνξα πξνβιήκαηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ απαζρνινχλ θαη 

ζηξεζάξνπλ ηνπο δηεπζπληέο ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ πεηζαξρία ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Whan θαη Ross (1996), Strauss 

(2013), απνηειεί πξσηαξρηθή αηηία stress ζην έξγν ησλ δηεπζπληψλ. Οη ζπρλέο 

ζπγθξνχζεηο θαη ε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο απηψλ απαζρνιεί ηνπο δηεπζπληέο πνπ 

επηδεηνχλ άκεζεο  ιχζεηο, πνπ ζα έρνπλ φρη κφλν βξαρππξφζεζκα αιιά θαη 

καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα, γηα λα ηηο αληηκεησπίζνπλ. Απηφ ηνπο δεκηνπξγεί 

πξφζζεην stress θαη κάιηζηα θαηαδείρηεθε ζηελ έξεπλα φηη απνηειεί κία απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο αηηίεο stress θαη θαηαηάζζεηαη ζην ίδην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο κε ην 

stress πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ νη καζεηέο.  

Δπίζεο απφ ηνπο δηεπζπληέο αλαθέξζεθε φηη νη θάζε είδνπο ζπγθξνχζεηο ζην 

ζρνιηθφ ρψξν απαηηνχλ γξήγνξεο θαη ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο απφ πιεπξάο ηνπο, 

έηζη ψζηε λα επηιπζνχλ άκεζα θαη λα κελ μεπεξαζηνχλ ηα φξηα.  Γειψλνπλ φηη είλαη 

απαίηεζε ηνπ ξφινπ ηνπο λα δηαηεξνχλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο 

καζεηέο, ηνπο γνλείο. Δπίζεο νη ελδερφκελεο ζπγθξνχζεηο ηνπ δηεπζπληή κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, γηα λα πξνσζεζεί 

ην φξακα ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθά νη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο. Απηή ε απμεκέλε 

επζχλε φκσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δηάθνξσλ ζπγθξνχζεσλ ηνπο 

πξνθαιεί επηπιένλ stress. Αληίζηνηρεο ήηαλ θαη νη δηαπηζηψζεηο ηνπ Sogunro (2012).  

Ζ απφδνζε ιφγνπ φζνλ αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα ησλ δηεπζπληψλ λα ηθαλνπνηνχλ 

επί κνλίκνπ βάζεσο ηα εκπιεθφκελα κε ηελ εθπαίδεπζε κέξε θαηαγξάθεθε θαη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Parker (2013). Αξθεηνί δηεπζπληέο 

εκθαλίδνληαη πξνβιεκαηηζκέλνη ζηνλ εάλ ηθαλνπνηνχλ επαξθψο ηηο απαηηήζεηο ησλ 

γνλέσλ γηα απνηειεζκαηηθφηεηα. Καη ν Maeroff (2010) αλαθέξεη φηη ε πξνζπάζεηα 

απηή εθ κέξνπο ησλ δηεπζπληψλ λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο γνλείο ηνπο ζηξεζάξεη θαη ηνπο 

δεκηνπξγεί πξφζζεην θφξην ζηα θαζήθνληά ηνπο. 

Δπίζεο εθηφο απφ ηελ απφδνζε ιφγνπ κηα άιιε αηηία stress πνπ αλαδχζεθε 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη αλακέλνπλ απφ ηνπο δηεπζπληέο λα πάξνπλ 

ζέζε ζε δεηήκαηα δηνηθεηηθά θαη παηδαγσγηθά θαη λα αληαπεμέιζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Απηφ νδεγεί ηνπο δηεπζπληέο ζε έλαλ 
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θαζεκεξηλφ αγψλα ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ, ησλ καζεηψλ, 

ησλ γνλέσλ, ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Σν ίδην δηαθάλεθε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Gable θ.ά. (1984) 

πνπ αλαθέξνπλ φηη νη δηεπζπληέο πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο ηνπο, λα 

δείρλνπλ ζάξξνο θαη δηθαηνζχλε θαη λα αληαπεμέξρνληαη ζε ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο.  

Ο θφβνο ιάζνπο πνπ αλαθέξζεθε ζε θάπνηεο ζπλεληεχμεηο είλαη έλαο έληνλνο 

ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο γηα ηνπο δηεπζπληέο. Ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα φπνπ ε 

απαίηεζε γηα απφδνζε ιφγνπ απφ ηνπο γνλείο θαη ε δπλαηφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ λα 

εθζέηνπλ αβίαζηα θαη αιφγηζηα ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλή γλψκε κε ηε ρξήζε 

έμππλσλ θηλεηψλ ή άιισλ ζπζθεπψλ θαη κέζσλ ζχκθσλα κε ηνλ Sogunro (2012) 

θάλεη ην έξγν ησλ δηεπζπληψλ πην απαηηεηηθφ. 

ε ζρέζε κε ηελ έξεπλα Juma θ.ά. (2016), πνπ ζπκπεξαίλεη φηη ππάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα επίπεδα stress κεηαμχ αλδξψλ δηεπζπληψλ θαη γπλαηθψλ 

δηεπζπληξηψλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα δε θάλεθε ζηηο απαληήζεηο είηε ηνπ γπλαηθείνπ 

θχινπ είηε ηνπ αλδξηθνχ θακηά δηαθνξνπνίεζε. Μάιηζηα δελ έγηλε θαλ αλαθνξά, 

θάηη πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν δελ ππεηζέξρνληαη 

ηέηνηα δεηήκαηα ή κπνξεί θαη λα έρνπλ εμαιεηθζεί κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. Ζ έξεπλα 

ηνπ Olayiwola (2008) ζπκθσλεί κε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο φζνλ αθνξά ζηε κε 

χπαξμε ζρέζεο θχινπ θαη stress.  

Πάλησο νη ζπκκεηέρνληεο δειψλνπλ θαηεγνξεκαηηθά φηη παξ‟ φιεο ηηο πεγέο 

stress κε ηηο νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπνη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο δελ έρνπλ 

κεηαληψζεη θαζφινπ γηα ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ θαη κάιηζηα αληινχλ ηθαλνπνίεζε 

απφ ην ξφιν ηνπο. Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ απφ ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή είλαη 

αξθεηά κεγάιε, ψζηε λα αληηζηαζκίδεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ stress θαη λα κε 

ιεηηνπξγεί απηφ σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο ή 

θαη άιισλ θαζεθφλησλ. 

Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηνλ 

αληίθηππν πνπ έρνπλ ζηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ θαζελφο νη ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο 

πνπ βηψλνπλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. Οη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο αλέθεξαλ φηη ην 

εξγαζηαθφ stress ηνπο επεξεάδεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, θαζψο απαζρνιεί 

ζπλερψο ηε ζθέςε ηνπο. Παξαηεξήζεθε επνκέλσο ηαχηηζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 
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έξεπλαο ησλ Darmody θαη Smith (2010), πνπ ηζρπξίδνληαη φηη νη ζηξεζνγφλεο 

πξνεθηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηελ πξνζσπηθή δσή έρνπλ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο. 

Έλα εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη φηη δελ επεξεάδεη κφλν ην εξγαζηαθφ stress 

ηελ πξνζσπηθή δσή αιιά θαη αληίζηξνθα ην stress  πνπ βηψλεη θάπνηνο ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπ δσή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα ηφζν ζε ςπρνινγηθφ 

επίπεδν φζν θαη ζε ζσκαηηθφ επίπεδν επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηηο έξεπλεο ησλ James 

θαη Vicne (2001), Robbins θαη Judge (2007),  Chandola θ.ά. (2006), θαζψο θαη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα δηαθάλεθε φηη ην stress πξνθαιεί δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, 

αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο, δπζθνιίεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θαζπζηεξήζεηο θαη έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. ίγνπξα ε έληαζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ stress πνηθίιεη θαη εκθαλίδνληαη ζπκπηψκαηα απφ ήπηα 

έσο ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο, φπσο δηαθξίλεη θαη ν Igharo (2013). Γειαδή ππάξρνπλ 

θαηαζηάζεηο, φπνπ ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ αληηδξάζεσλ ζην stress είλαη ζχληνκε, θαη 

απηφ μεπεξληέηαη εχθνια, έσο πην κφληκεο θαη ζνβαξέο επηδξάζεηο, πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ αθφκε θαη ζηε ιήςε θαξκάθσλ. Οη έληνλνη πνλνθέθαινη πνπ 

αλαθέξζεθαλ απφ πνιινχο δηεπζπληέο σο ζχκπησκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επίδξαζε ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ επηβεβαηψλεηαη σο έλα θνηλφ ζχκπησκα θαη 

ζηελ έξεπλα ησλ Anyanwu θ.ά. (2015).  Οη Fahey θ.ά. (2011), ν Sogunro (2012) θαη 

νη Robbins θ.ά. (2012) παξαηεξνχλ δηάθνξεο επηπηψζεηο θαη δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν 

ησλ δηεπζπληψλ έσο θαη αυπλία. Οη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ  ζπλαληψληαη θαη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα σο θνηλφ ζχκπησκα κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ θαθή δηάζεζε ησλ δηεπζπληψλ θαη ηελ αλεπάξθεηα ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινχλ stress. 

Σα εξγαιεία θαη νη κεραληζκνί πνπ δηαζέηεη ν θάζε δηεπζπληήο, γηα λα 

δηαρεηξηζηεί ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, πνηθίινπλ θαη εμαξηψληαη απφ ηελ εκπεηξία 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

δηαπηζηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ φηη ε εκπεηξία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αληηκεηψπηζε ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε 

έξεπλα ησλ Darmody θαη Smyth (2010) πνπ αλαθέξνπλ φηη παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ε πξφηεξε εκπεηξία πεξί αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ ή ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο ησλ δηεπζπληψλ. Μνινλφηη φκσο ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ έρεη ηελ 
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άπνςε φηη ε εκπεηξία βνεζά ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ, απφ κηα κηθξή κεηνςεθία αλαδχζεθε θαη  κηα δηαθνξεηηθή άπνςε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία  ε εκπεηξία δελ παίδεη θαη ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ θάζε 

θνξά νη ζπλζήθεο κεηαβάιινληαη θαη πνηέ κία θαηάζηαζε δελ είλαη ίδηα κε κηα άιιε.  

Καη ζηνπο Poirel θαη Yvon (2014) θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα αλαθέξεηαη φηη ε 

θαηάιιειε πξνεηνηκαζία εθ κέξνπο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο δηαρείξηζήο  

ηνπο. ε ίδηα ζπκπεξάζκαηα κε ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο θαηαιήγεη ε έξεπλα θαη 

φζνλ αθνξά ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εδξαηψζνπλ έλα θαηάιιειν θιίκα ζην ζρνιείν 

κε ηελ θαηάιιειε νκάδα δηδαζθφλησλ, πνπ ζα κπνξέζνπλ απφ θνηλνχ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο. Δπίζεο αλαθέξζεθε φηη πνιινί δηεπζπληέο 

επηζπκνχλ άξηζηεο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα λα κελ 

δηαηαξάμνπλ ην θιίκα θαη λα κελ επηθνξηηζηνχλ επηπξφζζεηα. ε απηφ ζπλδξάκεη θαη 

ε δηαηχπσζε θαη ε ηήξεζε θαλφλσλ εμαξρήο ηφζν απφ καζεηέο φζν θαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ γνλείο, ζεσξψληαο έηζη φηη απηφ είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο 

ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ stress. Ζ έξεπλα ησλ Poirel θαη Yvon (2014) αλαθέξεη φηη 

θάπνηνη δηεπζπληέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ην stress πξνζπαζνχλ λα 

ειέγμνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα κελ ηα αθήζνπλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε 

θαηαζηάζεηο φπνπ πιένλ ζα ήηαλ αδχλαην λα παξέκβνπλ. ηελ παξνχζα έξεπλα δε 

δηαθαίλεηαη ηέηνηα πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ δηεπζπληψλ, αιιά επηβεβαηψλεηαη κε 

ηηο δειψζεηο ηνπο φηη θάπνηεο θνξέο νη ίδηνη εκπιέθνληαη θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζε 

θαηαζηάζεηο, γλσξίδνληαο σζηφζν πσο θάηη ηέηνην ελδέρεηαη λα ηνπο νδεγήζεη ζε 

stress. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε έξεπλα ησλ Beausaert θ.ά. (2016) θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε δηεπζπληψλ απφ ζπλαδέιθνπο ηνπ 

ζρνιείνπ, απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπο, 

ηνπο βνεζά λα δηαρεηξηζηνχλ κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ην stress πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςεη. Καη ζηελ παξνχζα έξεπλα πνιινί δηεπζπληέο δειψλνπλ φηη αλαδεηνχλ 

ηέηνηα βνήζεηα θπξίσο απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν, αιιά θαίλεηαη λα ηνπο 

βνεζά θαη ε βνήζεηα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπο θχθιν.  

Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ησλ Wright θαη Ballestero (2011) δε 

δηαθάλεθε αλ ην θχιν επεξεάδεη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ stress, αλ δειαδή νη 

άλδξεο δηεπζπληέο ή νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο έρνπλ ηα πην απνηειεζκαηηθά εξγαιεία 

δηαρείξηζεο stress.  
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πσο δηαπίζησζαλ ε Allison (1997), νη Van der Merwe θαη Parsotam (2011) θαη 

νη Uba-Mbibi θαη Nwamuo (2013), έηζη θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα κία 

απνηειεζκαηηθή ηερληθή ελάληηα ζην stress είλαη ε ελαζρφιεζε κε θπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε ζσκαηηθή άζθεζε, νη βφιηεο, ε ελαζρφιεζε κε θάπνην ρφκπη θαη ε 

επαθή κε θίινπο θαη ζπγγελείο.  

ηελ έξεπλα επίζεο δελ θαηαδείρζεθε απφ θαλέλαλ δηεπζπληή φηη ν επηκεξηζκφο 

αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ζε κέιε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ζα βνεζνχζε λα 

εμνβειηζηεί ην stress. Κάηη ηέηνην ζχκθσλα κε ηνπο Pounder θαη Merrill (2001) ζα 

κπνξνχζε πξνζεθηηθά θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλν λα νδεγήζεη ζε δηνηθήζεηο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θαη έηζη ζα 

κπνξνχζε λα είλαη θαη έλα κέζν κείσζεο ηνπ φγθνπ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ 

δηάθνξσλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαη ζην έξγν ησλ δηεπζπληψλ, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ θαη νη παξάγνληεο πνπ ηνπο ζηξεζάξνπλ.  

Δπίζεο, φπσο νη Anyanwu θ.ά. (2015) θαη Olayiwola (2008), έηζη θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

stress ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα αλαπηχμνπλ γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη δε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Θεσξνχλ φηη ε χπαξμε 

θαινχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ε νκαδηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία βνεζνχλ ζηελ κείσζε 

ηνπ stress. Έλαο ζπκκεηέρνληαο κάιηζηα ρξεζηκνπνηνχζε ζπλερψο ηνλ φξν νκάδα, 

θάηη πνπ δείρλεη είηε ηελ χπαξμε είηε έζησ ηελ επηζπκία γηα χπαξμε θαηάιιεινπ 

θηιηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν πνπ ζα βνεζά ζηελ ππεξθέξαζε νπνησλδήπνηε 

ζηξεζνγφλσλ εκπνδίσλ παξνπζηαζηνχλ. 

Οη δηεπζπληέο θαηέδεημαλ σο ηξφπν αληηκεηψπηζε ηνπ stress ηηο ζπδεηήζεηο κε 

ηελ νηθνγέλεηα, κε ηνπο θίινπο, κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Παξαδέρνληαη φηη νη 

ζπδεηήζεηο απηέο βνεζνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ stress θαη ιεηηνπξγνχλ 

σο κεραληζκνί εμάιεηςήο ηνπ.  Ζ άπνςε απηή ησλ δηεπζπληψλ σζηφζν έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ηνπ Boyland (2011), φπνπ πξνηείλεηαη σο αλαθνπθηζηηθφ 

κέηξν γηα ην stress ησλ δηεπζπληψλ ε νπζηαζηηθή ε κε κεηαθνξά ησλ φπνησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπο ζην ζπίηη ή ζην ζηελφ θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

χκθσλα κε ηνλ Sogunro (2012) σο ηερληθή δηαρείξηζεο ηνπ stress πξνηείλεηαη 

ζηνπο δηεπζπληέο λα αμηνινγνχλ θαη λα ηεξαξρνχλ θαηαζηάζεηο θαη ζέκαηα πνπ 

κπνξεί λα ηνπο ζηξεζάξνπλ θαη λα αθήλνπλ ζηελ άθξε θάπνηα απ‟ απηά, ηα ιηγφηεξν 
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ζεκαληηθά δειαδή, πνπ δελ επεξεάδνπλ άκεζα ην έξγν ηνπο. Καλέλαο απφ ηνπο 

δηεπζπληέο ηεο έξεπλαο δελ ηζρπξίζηεθε ή πξφηεηλε θάηη αλάινγν αθφκε θαη σο ηδέα ή 

ηερληθή πνπ ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί. Φάλεθε φηη αληαπεμέξρνληαη ζηα 

θαζήθνληά ηνπο βαζηδφκελνη πεξηζζφηεξν ζηελ εκπεηξία ηνπο θαη ιηγφηεξν ζε κία 

πξνζεθηηθή θαη κεζνδηθή ηεξάξρεζε ησλ ζεκάησλ, πνπ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ, 

θαη πνπ πηζαλφλ ζα ηνπο βνεζνχζε λα εμαιείςνπλ θάπνηνπο παξάγνληεο stress. 

ηελ παξνχζα έξεπλα πνιινί δηεπζπληέο δήισζαλ φηη ζηξεζάξνληαη κε ηελ 

απαίηεζε πνπ ληψζνπλ φηη έρνπλ ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα είλαη 

ζπλερψο αιάλζαζηνη θαη λα πξνζπαζνχλ θαζεκεξηλψο λα ειαρηζηνπνηνχλ ηα ιάζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπο. Έηζη αλαδχζεθε ε άπνςε φηη έλαο δηεπζπληήο πνπ είλαη θαιά 

ελεκεξσκέλνο αηζζάλεηαη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε θαιή 

θαηάξηηζε νδεγεί ζηελ εμάιεηςε ελφο ζεκαληηθνχ παξάγνληα stress, πνπ είλαη ν 

θφβνο ηνπ ιάζνπο. Οη θαιά ελεκεξσκέλνη δηεπζπληέο πνπ ζπλαηζζάλνληαη θαη 

ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ θίλδπλν ιαζψλ ζηελ εξγαζία ηνπο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Sogunro 

(2012), θαηαθέξλνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εθηίκεζε, ηνλ ζεβαζκφ ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο θαη απηφ ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο δηαρείξηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ.  

Πνιινί δηεπζπληέο αλέθεξαλ φηη ε νξγάλσζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, ε 

ςεθηνπνίεζε αξρείσλ θαη εγγξάθσλ, ε κείσζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ φγθνπ ζηε 

δνπιεηά ησλ δηεπζπληψλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

stress, θαζψο ζα νδεγήζνπλ ζε εμαζθάιηζε ρξφλνπ. Ο ρξφλνο γηα ηνπο δηεπζπληέο 

είλαη πνιχηηκνο, γηα απηφ θαη ε έιιεηςε ηνπ απνηειεί γηα απηνχο αηηία stress. 

Αληίζηνηρα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα  ησλ εξεπλψλ ηνπ Abu-Nasser (2011) θαη ησλ 

Grissom, Loeb θαη Master (2013)  πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη κε ζσζηή δηαρείξηζε ρξφλνπ 

νη δηεπζπληέο ζα νδεγεζνχλ κε ιηγφηεξν stress ζε θαιχηεξεο επηδφζεηο θαη 

απνηειέζκαηα. Οη Grissom θ.ά. (2013) κάιηζηα πξνηείλνπλ σο ηερληθή δηαρείξηζεο 

ηνπ stress ηε δηδαζθαιία απφ κέξνπο ησλ δηεπζπληψλ, ψζηε λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

ηνπο καζεηέο θαη λα αληιήζνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ςπρηθή δχλακε θαη εξεκία. Καη 

ζηελ παξνχζα έξεπλα αλαθέξζεθαλ  ηφζν νη  επηζθέςεηο  ζηηο ηάμεηο φζν θαη ε 

δηδαζθαιία σο ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ stress. Καη ηέινο, κηα ηερληθή 

αληηκεηψπηζεο ηνπ stress πνπ έρεη ηελ θαζνιηθή απνδνρή αλάκεζα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο είλαη απηή ησλ αλαπλνψλ, φπσο ζεκεηψλνπλ ζε 

αληίζηνηρε έξεπλά ηνπο θαη νη Van der Merwe θαη Parsotam (2011). Οη βαζηέο 

αλαπλνέο ησλ δηεπζπληψλ, πνπ ηηο θάλνπλ απζφξκεηα, ρσξίο  λα ηηο έρνπλ εθκάζεη ζε 
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θάπνην εηδηθφ ζεκηλάξην, ηνπο βνεζνχλ ζην λα αλαθνπθηζηνχλ, πξνζσξηλά έζησ, απφ 

ην stress. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο δελ αλαθέξζεθε απφ θαλέλαλ ζπλεληεπμηαδφκελν φηη ην 

stress θάπνηεο θνξέο θαη ππφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

επνηθνδνκεηηθά θαη δεκηνπξγηθά. ινη αλαθέξζεθαλ ζε απηφ σο έλα αλαγθαίν θαθφ, 

πνπ ελππάξρεη ζηε ζρνιηθή δσή θαη ζην έξγν ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαη 

ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα ην δηαρεηξηζηνχλ. Δηθάδεηαη βεβαίσο πσο ε γξακκή 

αλάκεζα ζην αλαζηαιηηθφ θαη γφληκν stress είλαη ιεπηή θαη πξνυπνζέηεη θαηνρή 

γλψζεσλ θαη δηνξαηηθφηεηαο απφ ηνπο δηεπζπληέο, ψζηε κε ψξηκν ηξφπν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν πξναγσγήο ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ. Σέινο, ν 

θαηακεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ε εμαζθάιηζε ελφο ζπλαδειθηθνχ θαη  

αιιειέγγπνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο δηεπζπληέο ζηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ stress.  

6.2 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα κειέηε – έξεπλα επηρείξεζε λα πξνζδηνξίζεη ηα λνήκαηα πνπ δίλνπλ 

γηα ην stress ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ νη δηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πέιιαο θαη λα αλαδεηήζεη ηηο θχξηεο πεγέο ηνπ stress. Δπίζεο 

απνπεηξάζεθε λα αλαδεηήζεη ηηο επηπηψζεηο ηνπ stress  ζην έξγν ηνπο θαη ηνπο 

κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηεπζπληέο γηα λα ηηο αληηκεησπίζνπλ. Χο έλα 

ζεκείν ηα θαηάθεξε παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

παξνπζίαζε. Οη εξεπλψκελνη θιήζεθαλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο ζχκθσλα κε ηα πηζηεχσ ηνπο, ηηο ζηάζεηο ηνπο, ηηο αμίεο ηνπο θαη ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα. 

Ζ ίδηα ε θχζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ηελ θάλεη πην επάισηε ζε θαηεγνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί 

γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηεο, αθνχ κε ηελ πνηνηηθή κέζνδν πνπ αθνινπζήζεθε ην 

θάζε άηνκν εθθξάδεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, εμεγεί ην 

πψο βηψλεη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο κε ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν, έλαλ ηξφπν πνπ 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο, ηα 

βηψκαηα, ηεο γλψζεηο, ηηο εκπεηξίεο, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ θνπιηνχξα 

ηνπ δηεπζπληή.  
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Δπίζεο, κπνξεί λα εγεξζνχλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο, ε νπνία πεξηνξίζηεθε ζην δίκελν επηεκβξίνπ – Οθησβξίνπ, πνπ νχησο ή 

άιισο ιφγσ ηεο έλαξμεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ν θφξηνο εξγαζίαο ησλ δηεπζπληψλ είλαη 

ηδηαίηεξα κεγάινο, θαη απηφ ελδέρεηαη λα επεξέαζε ηεο απφςεηο ηνπο γχξσ απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα πνπ εξεπλάηαη.  

Καη ην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα νινθιεξσζεί ε έξεπλα, είλαη έλαο 

πεξηνξηζκφο ηεο κειέηεο. Σν ζίγνπξν είλαη φηη επηιέρζεθε έλα κηθξφ δείγκα απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, πνπ ζαθψο δελ αληηπξνζσπεχεη φιε ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη έηζη ε φπνηα γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζα 

πξέπεη λα γίλεη κε πξνζνρή θαη κε ηνπο απαξαίηεηνπο πεξηνξηζκνχο θαη 

επηζεκάλζεηο.  

Ζ έιιεηςε γλψζεσλ ςπρνινγίαο είλαη έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, αθνχ ε κειέηε ηεο εκθάληζεο ηνπ stress ζε νπνηαδήπνηε 

επαγγεικαηηθή θαηεγνξία πξνυπνζέηεη γλψζεηο ςπρνινγίαο. 

ε θακηά πεξίπησζε πάλησο απηνί νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο πνπ αλαθέξζεθαλ 

δελ αλαηξνχλ ηα επξήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Οχησο ή άιισο θάζε είδνπο έξεπλα 

είλαη ινγηθφ θαη αλακελφκελν λα ππφθεηηαη ζε έιεγρν θαη ακθηζβεηήζεηο απφ ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

6.3 Εεηήκαηα γηα κειινληηθέο έξεπλεο 

Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ εγείξνληαη δεηήκαηα γηα λέεο έξεπλεο. Θα ήηαλ αξθεηά ρξήζηκν ζε 

επφκελεο κειέηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξεο πνηνηηθέο 

έξεπλεο, κε δηαθνξεηηθέο ίζσο εξσηήζεηο, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα 

εληνπηζηνχλ εηο βάζνο, αιιά θαη λα εμεγεζνχλ κε ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο νη παξάκεηξνη ηνπ stress, φπσο ηηο αληηιακβάλεηαη ην ππφ κειέηε 

θάζε θνξά δείγκα. 

Δπίζεο, ζπληζηάηαη λα δηεξεπλεζεί ην φιν ζέκα ηνπ stress ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νχησο ψζηε λα εμαρζνχλ πην αζθαιή 

απνηειέζκαηα, θαζφηη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε – έξεπλα έγηλε ζε δηάζηεκα ιίγσλ 

κελψλ. Δηθάδεηαη πσο ν βαζκφο δηαβάζκηζεο ησλ επηπέδσλ ηνπ stress δελ είλαη ίδηνο 
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θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο θαη έηζη ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ηνπιάρηζηνλ ζηα 

ηξία δηαθνξεηηθά ζρνιηθά ηξίκελα. 

εκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ν πιεζπζκφο ζηελ παξνχζα έξεπλα 

απνηεινχληαλ απφ δηεπζπληέο θαη δηεπζχληξηεο κε δηαθνξεηηθά ρξφληα εθπαηδεπηηθήο 

ππεξεζίαο θαη δηαθνξεηηθά ρξφληα ππεξεζίαο ζε δηεπζπληηθή ζέζε, κε απνηέιεζκα ε 

νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ 

λα κελ είλαη κφλν απφξξνηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ησλ δηεπζπληψλ αιιά θαη ηεο δηαθνξεηηθήο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Δπνκέλσο, γηα ηελ 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ stress απφ ηνλ θάζε δηεπζπληή, ρξήζηκν ζα ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κία έξεπλα ζε δηεπζπληέο κε παξαπιήζηα ρξφληα εθπαηδεπηηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

ππεξεζίαο. 

Ζ άληιεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη απφ πνηεο πεγέο πξνέξρεηαη 

απηή ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κία κειινληηθή έξεπλα κεηαμχ δηεπζπληψλ θαη 

δηεπζπληξηψλ ζρνιείσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε βέβαηα πξφηαζε εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηαθάλεθε κηα αλαληηζηνηρία αλάκεζα 

ζηα ιεγφκελα ησλ εξσηψκελσλ γηα ην επαγγεικαηηθφ stress θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπο απφ ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηνπο σο δηεπζπληέο.  

Αθφκε, απηνχ ηνπ είδνπο νη κειέηεο – έξεπλεο κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηξφπσλ θαη ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο stress ή θαη δεκηνπξγίαο ελφο 

επξχηεξνπ πιαηζίνπ ζηήξημεο ησλ δηεπζπληψλ απφ ηελ ίδηα ηελ πνιηηεία. Θα 

κπνξνχζαλ ηα απνηειέζκαηα  εξεπλψλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην Τπνπξγείν, ψζηε 

λα ζπλδξάκνπλ ζηελ έθδνζε  πεξηγξαθηθψλ ζπζηάζεσλ γηα ηε δηεπζπληηθή ζέζε ζε 

κηα ζρνιηθή κνλάδα, πξνθεηκέλνπ ν θάζε ππνςήθηνο λα γλσξίδεη ηηο αμηψζεηο ηεο 

ζέζεο. 

Δπίζεο, ε εξεπλεηηθή κειέηε πξνηείλεηαη λα δηεμαρζεί ζε κεγαιχηεξν 

πιεζπζκηαθφ θάζκα κε πνηθηιία ζπκκεηερφλησλ ηφζν σο πξνο ην θχιν φζν θαη σο 

πξνο ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, αιιά ίζσο θαη λα θαιχςεη αξθεηά έηε δηεμαγσγήο. Ζ 

ζπκπεξίιεςε ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ηνλ επξχηεξν ειιαδηθφ ρψξν ζίγνπξα ζα δψζεη 

πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαη ζα αλαδείμεη κηα πην μεθάζαξε εηθφλα φισλ ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ stress ζην έξγν ησλ δηεπζπληψλ. 
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Μηα άιιε έξεπλα, ίζσο ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη ην κνληέιν ηεο 

θαζεκεξηλήο παξαηήξεζεο ή βηληενζθφπεζεο νξηζκέλσλ δηεπζπληψλ, ψζηε λα 

θαηαγξαθνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα νη φπνηεο αληηδξάζεηο ζηηο ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. Ίζσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα πξνθχςνπλ θαη πην 

αζθαιή ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

Κάηη παξφκνην ζα κπνξνχζε βέβαηα λα δηεμαρζεί θαη απφ εξεπλεηέο κε 

αληηθείκελν ηελ ςπρνινγία. ηε ζεσξία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θάλεθε φηη έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ θαηλνκέλνπ stress κπνξεί θάιιηζηα λα κειεηεζεί απφ ςπρνιφγνπο 

κηαο θαη ην ζέκα παίξλεη θαη ηέηνηεο δηαζηάζεηο πνπ άπηνληαη ηεο επηζηήκεο ηεο 

ςπρνινγίαο. Ίζσο κηα αλάινγε έξεπλα εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζηξεζάξνληαη νη δηεπζπληέο θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ αλαπηχζζνπλ γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. 

Θα κπνξνχζε ίζσο λα εμεηαζηεί ζε κηα κειινληηθή έξεπλα θαη θαηά πφζν 

δηάθνξα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ απνηειέζκαηα ζηελ άζθεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ 

έξγνπ ή θαη αλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαη ρσξίο stress ιεηηνπξγία 

ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Καη ηέινο, πξνηείλεηαη κηα κειινληηθή πνηνηηθή έξεπλα, πνπ κέζσ ζπλεληεχμεσλ 

ζα επηρεηξήζεη λα θαηαγξάςεη ηεο απφςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ην πψο 

ν δηεπζπληήο ηνπο ή ε δηεπζχληξηα ηνπο επεξεάδεηαη θαη αληηδξά ππφ ζπλζήθεο stress. 

Μηα ηέηνηα θαηαγξαθή ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

εξσηεκαηνιφγην πνζνηηθήο έξεπλαο θαη γηα ηε ζθηαγξάθεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ησλ δηεπζπληψλ. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Σν stress αλακθίβνια εκπεξηέρεηαη ζηε δσή ζρεδφλ φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη 

είλαη ππαξθηφ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Σν εξγαζηαθφ stress ηδηαίηεξα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ηφζν απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

φζν θαη απφ ηνπο δηεπζπληέο σο έλαπζκα πξνο δεκηνπξγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη φρη σο 

ηξνρνπέδε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο δσήο.  

Ζ πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ εξγαζία θαηέδεημε ηηο πεγέο stress αιιά θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο ζηνπο δηεπζπληέο θαη πψο απηνί ηηο αληηκεησπίδνπλ. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ ζηελ έξεπλα ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

δηεπζπληέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βειηησζνχλ ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Οη 

ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλα παξάδεηγκα γηα 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ ην ηξίγσλν Πνιηηεία – ρνιείν – Γηεπζπληήο, ψζηε ν 

ηειεπηαίνο σο εγέηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα αζθεί απνηειεζκαηηθά ην ξφιν ηνπ. 

Βέβαηα, ζε έλα γξαθεηνθξαηηθφ, ηεξαξρηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, φπσο ην ειιεληθφ, 

κπνξνχλ ηα ζρνιεία λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο, αθνχ δηαθέξνπλ ζε 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη δεκνγξαθηθφ επίπεδν; 

Σν θπξίαξρν κήλπκα πνπ εθπέκπεηαη απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηνλ ειιεληθφ θαη ζηνλ παγθφζκην ρψξν είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. Ο ζχγρξνλνο δηεπζπληήο – εγέηεο πνπ κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί θάζε ζηξεζνγφλα πεγή ζα νδεγήζεη ην ζρνιείν ηνπ ζην λα απνηειεί 

ππξήλα αλαλέσζεο, θαηλνηνκίαο, δεκηνπξγηθφηεηαο ηεο θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

Πξσηόθνιιν πλέληεπμεο 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα Θεκαηηθνί άμνλεο Δξσηήζεηο ζπλέληεπμεο 

A. Πψο νη δηεπζπληέο 

ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ 

λνεκαηνδνηνχλ  ηελ 

έλλνηα ηνπ stress; 

 Ννεκαηνδφηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

stress 

 

 

 

 

 

1.1 Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ε έλλνηα stress;  

1.2 Πνηα ζρέζε ζεσξείηε φηη ππάξρεη αλάκεζα 

ζηα επίπεδα stress θαη ζηελ αλάιεςε ζέζεο 

επζχλεο;  

1.3 Μπνξείηε λα κνπ πεξηγξάςεηε ην stress ηεο 

ζην ηέινο ηεο εκέξαο; 

Β. Πνηεο είλαη νη πεγέο 

πξφθιεζεο stress ζηνπο 

δηεπζπληέο ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ; 

 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεγψλ stress 2.1 Πνηεο ζεσξείηε εζείο  πεγέο stress ζηελ 

εξγαζία ζαο; 

2.2 Πψο ζα ηεη θαηαηάζζαηε κε βάζε ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπο; 

2.3  Πνηα είλαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο; 

2.4 Θεσξείηε φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ην 

stress πνπ βηψλεηε απμάλεηαη ή κεηψλεηαη; 

2.5 Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ θαηνρή  

δηεπζπληηθήο ζέζεο; Γηα πνηνπο ιφγνπο; 

2.6 Αλ ζαο δηλφηαλ ε επθαηξία λα αιιάμεηε ηε 

δηεπζπληηθή ζαο ζέζε, ζα ην θάλαηε; Γηα 

πνηνπο ιφγνπο;  

2.7  Πνηεο πξνζδνθίεο ζαο δηαςεχζηεθαλ, φηαλ 

αλαιάβαηε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε;  

2.8 Αλ είραηε ηε δπλαηφηεηα λα εμαιείςεηε 

θάπνηα απφ ηηο πεγέο πνπ ζαο πξνθαινχλ 

stress, πνηα ζα επηιέγαηε; 
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     Γ. Πνηεο είλαη νη 

επηπηψζεηο ηνπ stress ζηνπο 

δηεπζπληέο ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ; 

 

Γηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ 

stress 

3.1 Πνηα ζπκπηψκαηα εκθαλίδεηε, φηαλ 

βξίζθεζηε ππφ ζπλζήθεο stress; 

3.2 Πνηα απφ απηά πηζηεχεηε φηη ζαο 

δπζθνιεχνπλ θαη ζαο επεξεάδνπλ 

πεξηζζφηεξν;  

3.3 Ζ δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηψλ πνπ 

αλαθέξαηε κε πνην ηξφπν ζαο επεξέαζε; 

3.4 Θεσξείηε φηη ην εξγαζηαθφ stress ζαο 

επεξεάδεη ζηελ  άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζαο 

θαζεθφλησλ; Αλ λαη, κε πνηνπο ηξφπνπο; 

3.5 Θεσξείηε φηη ην εξγαζηαθφ stress επεξεάδεη 

ηελ πξνζσπηθή ζαο δσή; Αλ λαη, κε πνηνπο 

ηξφπνπο; 

 

    Γ. Με πνηνπο ηξφπνπο νη 

δηεπζπληέο ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ αληηκεησπίδνπλ ην 

stress; 

 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηξφπσλ 

αληηκεηψπηζεο  ηνπ stress 

4.1 Πνηεο ηερληθέο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ stress πνπ βηψλεηε ζηνλ 

εξγαζηαθφ ζαο ρψξν; 

4.2 Θεσξείηε φηη  βνεζνχλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

stress; Έσο πνην βαζκφ; 

4.3 Πψο ζα ηηο θαηαηάζζαηε κε βάζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο; 

4.4 Απφ πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη θάζε 

θνξά ε επηινγή ηεο ηερληθήο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε; 

4.5 Πηζηεχεηε φηη κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε 

κφλνο ζαο ην stress ή ρξεηάδεζηε βνήζεηα; Αλ 

λαη, ηη είδνπο βνήζεηα ζπγθεθξηκέλα; 
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Παξαρσξεηήξην 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ  

               ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ 

 

Γηα ηνπ παξφληνο παξαρσξψ ζη………………………………………………..,  

θνηηεη… ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο 

Δθπαίδεπζεο- Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία», ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηελ ερνγξαθεκέλε 

ζπλέληεπμή κνπ  πνπ ……. παξαρψξεζα γηα ηελ εθπφλεζε εξγαζίαο ηνπο ζηα 

πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. ….. άλσζελ αλαθεξζ…… κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

πιηθφ γηα εξεπλεηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, ζε έληππεο θαη ειεθηξνληθέο 

δεκνζηεχζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ζε CD θαη ζην δηαδίθηπν), ζε δηαιέμεηο, ζε 

ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο. 

Πεξηνξηζκνί 

Δπηζπκψ λα δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία κνπ 

 Ζκεξνκελία :  

Ο/Ζ  πιεξνθνξεηήο/ηξηα                          

_____________________ 

  

                                                                                     ….  Δξεπλεη 

 

          ________________________ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2  

πλέληεπμε Γ4 

E Καιεζπέξα ζαο!  

 

A Πνηα είλαη ε ειηθηαθή ζαο νκάδα ; 

 

E Πάλσ απφ 50  

 

E Πφζα ρξφληα εξγάδεζηε σο εθπαηδεπηηθφο; 

 

A 34 

 

E Γηεπζχληξηα ζε ζρνιείν ; 

 

Α 10 ρξφληα. 

 

E ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, ζε απηφ πνπ είζηε ζήκεξα. Πφζα ρξφληα είζηε 

δηεπζχληξηα ; 

 

A Δίκαη 6 ρξφληα ζε απηφ ην ζρνιείν. 

 

E Καη πνηεο είλαη νη ζπνπδέο ζαο; 

 

A Σειείσζα Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Φιψξηλαο, κεηά έθαλα κεηεθπαίδεπζε ζηελ 

εηδηθή αγσγή ζην ΑΠΘ θαη ζην ηέινο έθαλα ην Μεηαπηπρηαθφ ζηνλ ηνκέα ζπνπδέο 

ζηελ εθπαίδεπζε ζην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην. 

 

E Πνιχ σξαία μεθηλάκε κε  ην πξψην καο ζεκαηηθφ άμνλα πνπ είλαη ε 

λνεκαηνδφηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζηξεο. Ση ζεκαίλεη γηα ζαο ε έλλνηα ζηξεο ; 

 

A Μία θαηάζηαζε ςπρηθήο πίεζεο, ε νπνία δεκηνπξγεί δπζθνξία θαη αλάινγα κε ηηο 

… κε απηά πνπ έρεηο λα θάλεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο άιινηε είλαη 

πεξηζζφηεξε θαη άιινηε ιηγφηεξε αλάινγα κε απηά πνπ έρεη αλαιάβεη θάπνηνο λα 

δηεθπεξαηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

 

E Μάιηζηα. Πνηα ζρέζε ζεσξείηε φηη ππάξρεη αλάκεζα ζηα επίπεδα stress θαη ζηελ 

αλάιεςε ζέζεο επζχλεο; 

 

A Πηζηεχσ φηη φζν έλαο άλζξσπνο έρεη κεγαιχηεξε, ή πςειφηεξε ζέζε ηφηε 

απμάλεηαη θαη ην stress αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ εεε… απηφ πηζηεχσ. 



94 

 

 

E Πεξηγξάςηε κνπ θαη ην stress πνπ έρεηε βηψζεη θάπνηα ζηηγκή ζην ηέινο ηεο 

εκέξαο. 

 

A Α! ην ηέινο ηεο εκέξαο ην stress θεχγεη, αθνχ έρνπλ ηειεηψζεη φιεο νη εξγαζίεο 

πνπ ήηαλ λα γίλνπλ κεηά λνκίδσ φηη απειεπζεξψλεηαη ην κπαιφ θαη θεχγεη ην stress 

θαη κάιηζηα ζθέθηεζαη φηη δελ ήηαλ …αο πνχκε ηφζν δχζθνια απηά πνπ ήηαλ λα 

γίλνπλ θαη δελ έπξεπε λα ζηξεζαξηζηεί ηφζν ην άηνκν. 

 

E Πνιχ σξαία! Πάκε ζην δεχηεξν ζεκαηηθφ καο άμνλα πνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ πεγψλ ζηξεο. Πνηεο ζεσξείηε εζείο πήγεο ζηξεο ζηελ εξγαζία ζαο; 

 

A Ννκίδσ φηη ην ζηξεο πεγάδεη φηαλ ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δελ γλσξίδσ θαιά…αο 

πνχκε φηαλ πξσηνδνχιεςα δηεπζχληξηα δελ ήμεξα θαιά ην αληηθείκελν. Έπξεπε λα ην 

κάζσ. Ήζεια θνληά κνπ θάπνηνλ πνπ ζα κε θαζνδεγνχζε θαη ζα κε βνεζνχζε ζηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχζα θαη ππήξρε επηπρψο απηφο ν άλζξσπνο, απηφ κνπ 

δεκηνπξγνχζε κία… έλα είδνο αζθάιεηα. 

 

E Μπνξείηε ζπγθεθξηκέλα λα κνπ πείηε ηηο πεγέο, απφ πνχ πξνεξρφηαλ απηφ ην ζηξεο 

πνπ ιέηε απηή ηε ζηηγκή; Μεξηθά παξαδείγκαηα . 

 

A Ναη, πεξηζζφηεξν γηα απφ… δελ ήμεξα θαιά ηνπο λφκνπο πνπ ίζρπαλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη δελ κπνξνχζα λα πάξσ απνθάζεηο,  γηαηί δελ ήμεξα ηε λνκνζεζία 

ηφζν θαιά. Σψξα πηα έρεη γίλεη ζαλ εξέζηζκα αληίδξαζε. Γειαδή γηα θάζε ηη πνπ 

ζπκβαίλεη θαη πνπ ζηελ νπζία επαλαιακβάλνληαη ηα ίδηα θαη ηα ίδηα, ηα ίδηα 

πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν μέξσ πηα πψο ζα  ηα αληηκεησπίδσ θαη πνηνο είλαη ν ζσζηφο 

ηξφπνο απηφο θαη απηφο ν λφκηκνο λα κελ βγαίλσ, λα κελ παξεθηξέπνκαη αο πνχκε 

απφ ηε λνκνζεζία θαη πσο λα αληηκεησπίδσ θαη ηηο ζρέζεηο κνπ κε ηνπο γνλείο. 

 

E Θεσξείηε απφ φ,ηη κνπ αλαθέξαηε, ην ζχλλνκν θάπνησλ πξάμεσλ ζην ζρνιείν θαη 

ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο κνπ είπαηε ηειεπηαία. Απφ απηά πψο ζα ηα θαηαηάζζαηε 

πνην είλαη πην ζεκαληηθφ γηα εζάο ;  

 

A Ννκίδσ φηη ζην ζρνιείν θάζε κέξα παξαβαίλνπκε ην λφκν. Γελ κπνξείο λα είζαη 

εληειψο ηππηθφο νχηε λα ηεξείο ην λφκν θαηά γξάκκα γηαηί έρεηο λα θάλεηο κε 

αλζξψπηλε ςπρνινγία, κε παηδηθή ςπρνινγία θαη  κε επηζπκίεο ησλ γνλέσλ θαη 

αλαγθαζηηθά δελ ηεξείο  ην λφκν θαηά γξάκκα θαη λνκίδσ φηη απηφ …εγψ πξνζέρσ 

πάληα λα κελ έρσ απέλαληί κνπ ερζξνχο πνπ λα κνπ θάλνπλ θάπνηα έγγξαθε 

αλαθνξά θαη λα βξεζψ απνινγνχκελε θαη φηαλ ππάξρεη εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηα 

άηνκα θαη βέβαηα ε εκπηζηνζχλε ρηίδεηαη ζηγά ζηγά ηφηε κπνξψ λα παξαβιέςσ θαη 

θάηη απφ ηε λνκνζεζία γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο πην πνιχ θαη ησλ καζεηψλ 

θαη ησλ γνλέσλ . 
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E Απηφ πνπ κφιηο πεξηγξάςεηε πνιχ σξαία ζπκβαίλεη ζπρλά, ζε ζπρλή βάζε ή 

θάπνηεο θνξέο κέζα ζην ζρνιηθφ έηνο ; 

 

A Δγψ πηζηεχσ φηη ζπκβαίλεη ζρεδφλ θαζεκεξηλά. Απηφ πηζηεχσ. 

 

E Οπφηε θαληάδνκαη ηελ πξνζπάζεηά ζαο, φηη πξνζπαζείηε θαζεκεξηλψο λα ηα 

εμηζνξξνπείηε απηά. Πνιχ σξαία! Θεσξείηε φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ην ζηξεο πνπ 

βηψλεηε εζείο σο άλζξσπνο απμάλεηαη ή κεηψλεηαη; Μνπ είπαηε ζηελ αξρή βέβαηα φηη 

φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα απνθηάηε πεξηζζφηεξε εκπεηξία, αλ ζπκάκαη θαιά. 

 

A Ναη, ην stress ζηε δνπιεηά έρεη κεησζεί δελ είλαη ην ίδην. Πάληα φκσο ππάξρνπλ 

θάπνηα άιια πξνβιήκαηα. Σν ζρνιείν είλαη έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο, νη γνλείο 

δηαθέξνπλ θάζε ρξνληά ,ηα παηδηά δηαθέξνπλ θαη βγαίλνπλ θαηλνχξγηα πξνβιήκαηα 

ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε κε θάπνηνπο ηξφπνπο. Οπφηε απηφ εεε… ε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο επηθέξεη θάπνην stress. Τπάξρεη ππάξρεη, 

ππάξρεη δελ εθιείπεη . 

 

E Απφ ηελ θαηνρή ηεο δηεπζπληηθήο ζαο ζέζεο  είζηε επραξηζηεκέλε; Αλ λαη γηα 

πνηνπο ιφγνπο ή αλ φρη πάιη γηα πνηνπο ιφγνπο ; 

 

A Δίκαη επραξηζηεκέλε. Γηα λα είκαη αθφκα δηεπζχληξηα ηφζα ρξφληα πάεη λα πεη φηη 

είκαη επραξηζηεκέλε. Κάπνηνο άιινο ζπλάδειθφο κνπ είρε πεη φηη δελ ζα δεηο 

θαλέλαλ δηεπζπληή λα μαλαγπξίδεη πάιη θαη λα γίλεηαη δάζθαινο. Ννκίδσ φηη ν ξφινο 

ηνπ δαζθάινπ είλαη πην δχζθνινο απφ ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή θαη πηζηεχσ φηη φπνηνο 

κπνξεί λα είλαη δάζθαινο λα ηα θαηαθέξλεη ηφηε κπνξεί άλεηα λα ηα θαηαθέξεη θαη 

σο δηεπζπληήο. 

 

E Αλ ζαο δηλφηαλ ε  επθαηξία, θάπνηα ζηηγκή, λα αιιάμεηε ηε ζέζε ζαο κε κία άιιε 

ζέζε αλψηεξε ίζσο ζα ην θάλαηε; 

 

 A ρη,  πνηέ δελ ζα ην έθαλα. Γελ ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ ηφζν ηθαλφ θαη ςπρνινγηθά 

θαη απφ ζέκα αο πνχκε γλψζεσλ γηα λα πάξσ κία αλψηεξε ζέζε, νχηε ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο ζα ήζεια λα γίλσ νχηε δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο κέρξη εδψ, θηάλεη. 

 

E Πνιχ σξαία! ηαλ αλαιάβαηε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ηεο δηεπζχληξηαο ππήξραλ 

θαληάδνκαη θάπνηεο πξνζδνθίεο, θάπνηεο απφ απηέο ηηο πξνζδνθίεο πνπ είραηε 

δηαςεχζηεθαλ ζηελ πνξεία; 

 

A Ναη, ιίγν αιιηψο ηα πεξίκελα, ηα θαληαδφκνπλ ηα πξάγκαηα. Έλαο δηεπζπληήο, εγψ 

θαληαδφκνπλ ηνλ εαπηφ κνπ, έηζη φπσο είκαη θαη απφ ηε θχζε κνπ σο δεκνθξαηηθφο, 

δεκνθξαηηθφ άηνκν λφκηδα φηη ζα ελζσκαησζψ κε ην χιινγν δηδαζθφλησλ, αιιά 

πηζηεχσ φηη ν δηεπζπληήο είλαη απέλαληη. Σνλ βάδνπλ απέλαληη ν ζχιινγνο 
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δηδαζθφλησλ. Απηφ δελ ην είρα ζθεθηεί πην λσξίο ην θαηάιαβα ζηελ πνξεία φηη είλαη 

κφλνο ηνπ ν δηεπζπληήο ζην ζρνιείν . 

 

E Γηαηί ην ιέηε απηφ; Έρεηε θάπνην παξάδεηγκα λα καο πείηε, θάπνην πεξηζηαηηθφ 

κέζα ζε απηά ηα ρξφληα πνπ ζαο ζπλέβε ; 

 

A ρη, απηφ πηζηεχσ φηη γίλεηαη ζε φια ηα ζρνιεία θαη φηη είλαη ε ςπρνινγία ηνπ 

ζπιιφγνπ πνπ βιέπνπλ αο πνχκε ηνλ αλψηεξφ ηνπο. Γελ κπνξνχλ λα ζε δνπλ ζαλ 

ζπλάδειθν θαη λα ζε αληηκεησπίζνπλ έηζη. Πάληα ζα είζαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ 

απηνχο, απ‟ ηνπο δαζθάινπο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

E Αλ είραηε ηε δπλαηφηεηα λα εμαιείςεηε απηέο ηηο πεγέο πνπ είπαηε ζηελ αξρή 

δειαδή φηη πξέπεη λα αθνινπζείηε θαζεκεξηλψο ηνπο λφκνπο, φηη ζα πξέπεη λα είζηε 

θαη  απφ ηελ πιεπξά ησλ… ηνπ αλζξψπηλν δπλακηθνχ, κε έλα καγηθφ ξαβδί πνηα απφ 

απηά ζα εμαιείθαηε; Πνηεο απφ απηέο ηηο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίδεηε, ηηο πεγέο ηνπ stress ζα εμαιείθαηε; Πνηα ζα επηιέγαηε δειαδή; 

 

A Δκέλα κε ελνριεί πνιχ ε γξαθεηνθξαηία απηφ δελ κνπ αξέζεη θαη νη πξνζεζκίεο 

πνπ ππάξρνπλ θαη ηψξα ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο ε πίεζε γηα πξνγξάκκαηα γηα φια 

απηά ηα νπνία πξέπεη λα ηα γξάςεηο θαη λα ηα ζηείιεηο θαη λα ελεκεξψζεηο θαη ηα 

πξαθηηθά θαη γηα ην θάζε ηη λα γξάθεηο  θαη έλα πξαθηηθφ γηα θάπνηα απφθαζε, απηά 

είλαη  πνπ κε θνπξάδνπλ πην πνιχ ,ε γξαθεηνθξαηία κε θνπξάδεη . 

 

E Μάιηζηα, ν επφκελνο ζεκαηηθφο άμνλαο είλαη δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ 

ζηξεο. Θπκεζείηε φηαλ βξίζθεζηε ππφ ζπλζήθεο ζηξεο πνηα ζπκπηψκαηα εκθαλίδεηε 

θαη ζσκαηηθά, ςπρνζσκαηηθά ; 

 

A Ννκίδσ ηαρπθαξδίεο ζσκαηηθφ εεε… φηαλ βξίζθνκαη ζε θαηάζηαζε ζηξεο,  αθφκα 

δελ κπνξψ λα ζθεθηψ θαζαξά δελ έρσ δηαχγεηα πλεχκαηνο αο πνχκε. Αθφκα 

βξίζθνκαη ζε κία δπζθνξία αο πνχκε ςπρνινγηθά, ζε κία αγσλία. Σψξα ηα ζσκαηηθά 

απηά άιιν ζε πνηνλ αο πνχκε ηνκέα; 

 

E Παληθφ ίζσο αηζζάλεζηε θάπνηα ζηηγκή, φηαλ ζηξεζάξεζηε; 

 

A  Γελ μέξσ, δελ λνκίδσ. ρη. 

 

E Πνηα απφ απηά ηα ζπκπηψκαηα πνπ αλαθέξαηε ζαο δπζθνιεχνπλ πεξηζζφηεξν; 

 

A Απηή ε φιε ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, ε άζρεκε, απηή κε δπζθνιεχεη θαη απηφ ην 

φηη  δελ κπνξψ λα ληψζσ ραξνχκελε θαη επηπρηζκέλε, απηφ. ηη είκαη πάληα ζε 

εηνηκφηεηα ζαλ λα πεξηκέλσ θάηη φηη ζα γίλεη, θάηη θαθφ απηφ. Γελ ζέισ λα ην ληψζσ. 

Θα ήζεια λα ήκνπλ ήξεκε θαη λα είρα πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν λα αζρνιεζψ κε ηνλ 

εαπηφ κνπ θαη λα κελ ππήξρε θάηη άιιν αο πνχκε πνπ λα κε θαηαπηέδεη , εμσηεξηθφο 
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παξάγνληαο. Πνιιέο θνξέο ζα ήζεια λα είρα ην ρξφλν λα αθηεξψζσ ζηνλ εαπηφ κνπ 

γηα λα εξεκήζσ γηαηί… θαη λα θχγνπλ απφ ην κπαιφ κνπ φιεο νη έλλνηεο θαη νη 

ζθνηνχξεο. Γηαηί δελ είλαη κφλν ην ζρνιείν είλαη έλα ζσξφ άιια νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα πνπ επηθνξηίδνπλ αο πνχκε θαη ηδίσο κία γπλαίθα. Μία γπλαίθα 

δηεπζχληξηα πνπ έρεη λα θξνληίζεη γηα ην ηη ζα θάλε φινη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

φηαλ γπξίζνπλε ζπίηη ηνπ ηη ζα θνξέζνπλ θαη επίζεο ηψξα ζηελ ειηθία πνπ είκαζηε 

έρνπκε λα θξνληίζνπκε θαη ηνπο γνλείο καο,  νη νπνίνη έρνπλ ηελ αλάγθε καο γηα 

γηαηξφ, γηα θάξκαθα γηα ηάηζκα θαη γηα άιια πφζα πνιιά.  

 

E Πξνεθηάζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα αλ θαηαιαβαίλσ απφ φ,ηη ιέηε. Μάιηζηα. 

Πξνεγνπκέλσο κνπ είπαηε γηα θάπνηεο πξνζδνθίεο ζαο πσο δηαςεχζηεθαλ, αλ δελ 

θάλσ ιάζνο, φηαλ αλαιάβαηε δηεπζπληηθή ζέζε. Μνπ είπαηε πξνεγνπκέλσο φηη 

ληψζεηε θάπνηεο θνξέο φηη ν δηεπζπληήο είλαη ζε κία άιιε ζέζε ζε ζρέζε κε ην 

χιινγν δηδαζθφλησλ; Απηφ ζαο επεξέαζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ; Δάλ ζα ηηο 

εθηειέζεηε ππφ ζπλζήθεο ζηξεο ή φρη ή ην έρεηε μεπεξάζεη ; 

 

A Σν έρσ δερηεί φηη έηζη ζα είλαη θαη ηψξα δελ κε πεηξάδεη, δελ κε ελνριεί θαη μέξσ 

φηη δελ γίλεηαη κφλν ζην δηθφ κνπ ην ζρνιείν γίλεηαη παληνχ. Δίλαη απηφ κία 

θαηάζηαζε πνπ δελ αιιάδεη θαη ίζσο έηζη πξέπεη λα είλαη. Έηζη πξέπεη λα είλαη δελ 

μέξσ, γηαηί ε θεθαιή ηνπ ζρνιείνπ ρξίδεη άιιεο  αληηκεηψπηζεο απφ ηνπο δαζθάινπο 

θαη νη ίδηνη ηνπο κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηαιαβαίλσ ηε ζέζε ηνπο θαη ζηελ νπζία 

απνδέρνληαη εκέλα σο δηεπζχληξηα. Ίζσο λα είλαη θαη θαιφ λα κελ είλαη απαξαίηεηα 

θαθφ απηφ φηη είκαη θάηη δηαθνξεηηθφ. Δγψ αηζζάλνκαη κφλε θαη απνκνλσκέλε αο 

πνχκε. Ίζσο λα είλαη δηθφ κνπ ην πξφβιεκα θαη λα κελ είλαη νπζηαζηηθά πξφβιεκα 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ησλ δαζθάισλ . 

 

E Μάιηζηα. Καηά ηελ άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζαο θαζεθφλησλ, απηά ηα 

γξαθεηνθξαηηθά πνπ αλαθέξαηε λσξίηεξα ην εξγαζηαθφ ζηξεο, ζαο επεξεάδεη;  Με 

πνηνπο ηξφπνπο δειαδή; Ση ζέισ λα πσ; ηαλ ζηξεζάξεζηε κε κία θαηάζηαζε, κεηά 

ζε κηα παξφκνηα θαηάζηαζε αλ εκθαληζηεί ζην κέιινλ, έρεηε μεπεξάζεη ην stress;  

 

A Ναη είλαη αιήζεηα απηφ πνπ ιέηε ηψξα ην έρνπκε μεπεξάζεη ηε δεχηεξε θνξά θαη 

ηελ ηξίηε αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ηελ πνιινζηή θνξά αθφκα πην πνιχ ηψξα πηα 

έρνπλ νξγαλσζεί φια ζηνλ ππνινγηζηή θαη μέξνπκε ηη ζα θάλνπκε γηα θάζε 

γξαθεηνθξαηηθή θαηάζηαζε. Έρνπκε  θάθειν κε κεηαγξαθέο, έρνπκε θάθειν κε ιήμε 

ζρνιηθνχ έηνπο, έρνπκε θάθειν κε πξνγξάκκαηα θαη ην θάζε ηη ππάξρεη κέζα έρεη 

αξρεηνζεηεζεί θαη μέξνπκε ηη ζα δεηήζνπκε απφ ηνπο γνλείο, ηηο αηηήζεηο ή νηηδήπνηε 

άιιν θαη ηη ζέινπλ νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη. Σψξα βέβαηα κε ην λέν πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα ηνλ 79 ρξεηάζηεθε ιίγν, φρη πνιχ λα αζρνιεζνχκε παξαπάλσ, αιιά λνκίδσ 

φηη ε ζηξεζνγφλα θαηάζηαζε φζν πεξλάεη ν θαηξφο κεηψλεηαη. 

 

E Μάιηζηα, λσξίηεξα κνπ είπαηε γηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηα νπνία 

έρεηε θαη  απηά λα ηα αληηκεησπίζεηε φπσο φινη νη άλζξσπνη θαληάδνκαη. Πείηε κνπ 
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φκσο θάηη πνπ ζαο έρεη ζηξεζάξεη ζηε δνπιεηά ην κεηαθέξεηε θαη ζηελ νηθνγέλεηά 

ζαο ή έρεηε θαηαθέξεη λα ην θιείζεηε απέμσ; 

 

A  ρη, δελ έρσ θαηαθέξεη λα ην θιείζσ απέμσ. Σν κεζεκέξη φηαλ ηξψκε κε ηνλ 

άληξα κνπ ζπλέρεηα κηιάκε γηα ην ζρνιείν θαη ην απφγεπκα ζηνλ απνγεπκαηηλφ θαθέ. 

Γελ μέξσ, πάληα ζην κπαιφ κνπ ηξηγπξλάλε φια φζα έγηλαλ ζην ζρνιείν, φιεο νη 

επηζπκίεο ησλ γνλέσλ απηά πνπ δεηάλε, ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ, ηα 

επεμεξγάδνκαη θαη πξνζπαζψ λα βξσ κφλε κνπ κία ιχζε ηελ ψξα πνπ θαζαξίδσ, πνπ 

καγεηξεχσ ζην κπαιφ κνπ πάληα ππάξρνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα θαη λνκίδσ φηη θαη 

άιινη ην έρνπλ απηφ. Γελ κπνξψ λα ηα αθήζσ ζην ζρνιείν ηα πξνβιήκαηα. Σα 

θνπβαιάσ ην θεθάιη κνπ . 

 

E Μάιηζηα! Πεξλάκε ζηνλ ηειεπηαίν ζεκαηηθφ άμνλα ηεο ζπλέληεπμεο πνπ είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ stress. Πνηεο ηερληθέο ρξεζηκνπνηείηε 

γηα λα αληηκεησπίζεηε ην stress πνπ βηψλεηε ζηνλ εξγαζηαθφ ζαο ρψξν; 

 

A  ηαλ θαηαιαβαίλσ φηη είκαη ζηξεζαξηζκέλε ζηακαηάσ γηα ιίγν θαη ζθέθηνκαη φηη 

πξέπεη λα εξεκήζσ. Παίξλσ κεξηθέο βαζηέο αλαπλνέο θαη κεηά ζπλερίδσ. Απηή ε 

ππνκνλή λνκίδσ, απηφ αο πνχκε απηφ εμαζθνχκαη απηφ ην πξάγκα λνκίδσ φηη νη 

αλαπλνέο κε βνεζάλε.  

 

E αο  βνεζάλε ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο ζαο, έσο πνην βαζκφ ζεσξείηε δειαδή φηη 

θαιχπηεζηε κε απηή ηελ ηερληθή, ηελ ηερληθή ησλ αλαπλνψλ; 

  

A Παίξλσ δπλάκεηο γηα λα κπνξψ λα ζπλερίζσ αξγφηεξα. Σν ζηξεο δελ είλαη ηφζν 

πνιχ δπλαηφ ψζηε λα κνπ ζηακαηήζεη ηνλ… ηελ ηθαλφηεηα λα δηεθπεξαηψζσ ηηο 

εξγαζίεο κνπ κέρξηο ελφο ζεκείνπ. Δίλαη αο ην πνχκε δελ έθηαζε ζε απηφ ην ζεκείν 

λα κελ κπνξψ λα εξγαζηψ  αο πνχκε λα κε δπζθνιεχεη ζηελ εξγαζία απηφ ην πξάγκα. 

Απιά παίξλσ ιίγεο ιίγε δχλακε λα θαζαξίζεη ην κπαιφ έλα δχν ιεπηά πξηλ κπνξέζσ 

λα αληηδξάζσ πάιη λα εξγαζηψ. 

 

E Θεσξείηε φηη είλαη κία απνηειεζκαηηθή ηερληθή απ‟ φ,ηη θαηαιαβαίλσ ζαο έρεη 

βνεζήζεη ηφζα ρξφληα . 

 

A Ναη, κε έρεη βνεζήζεη θαη κάιηζηα πξνζπαζψ ζην κπαιφ κνπ λα θέξσ κία σξαία 

απαιή κνπζηθή αο πνχκε ζα κε εξεκνχζε ή αλ μάπισλα, αλ είρα ηε δπλαηφηεηα, 

βέβαηα ζην ζρνιείν δελ γίλεηαη, αιιά ζην ζπίηη φηαλ ην αηζζάλνκαη αλ μαπιψζσ θαη 

βάισ κία κνπζηθή θιαζηθή κνπζηθή αο πνχκε θαη θάλσ ηηο αλαπλνέο κνπ ρσξίο λα 

ζθέθηνκαη ηίπνηε λα ζπγθεληξψζσ ην κπαιφ κνπ ζηα ζεκεία ηνπ ζψκαηφο κνπ κφλν 

απηφ κε… έηζη θάλα δεθάιεπην κε εξεκεί . 
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E Θα ην επηιέγαηε απφ φ,ηη θαηαιαβαίλσ ην δεχηεξν ηξφπν πνπ κνπ είπαηε ηε  

δεχηεξε ηερληθή αληηκεηψπηζεο. Γειαδή κία σξαία κνπζηθή ζην γξαθείν ίζσο ή αλ 

είρακε ηνλ ηξφπν λα μεθνπξαζηνχκε; 

 

A Ναη, λαη ζα ηελ επέιεγα εκέλα κε εξεκεί. 

 

E Αο πάκε ηψξα θαη ζηελ απέλαληη πιεπξά. Υξεηαζηήθαηε θάπνηε ηε βνήζεηα ή ζα 

ηελ επηζπκνχζαηε κία εμσηεξηθή βνήζεηα απφ θάπνην άιιν πξφζσπν, απφ θάπνηνλ 

εηδηθφ , θάπνην θνξέα θαη ηη ζπγθεθξηκέλα ηη ζα ζέιαηε;  

 

A Ναη, λνκίδσ φηη νη εηδηθνί βνεζνχλ θαη φηη γλσξίδνπλ θαη λνκίδσ φηη απηέο ηηο 

ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο είλαη ίδηεο ζε φια ηα άηνκα θαη φηη ππάξρνπλ ηερληθέο θαη 

είλαη θάηη πνπ καζαίλεηε θαη κπνξείο λα ην δηαρεηξηζηείο, αλ ην δνπιέςεηο. Απηφ ην 

πηζηεχσ, αιιά απηφ πνπ κε ηξνκάδεη είλαη ην φηη ζέιεη πάξα πνιιέο ζπλεδξίεο θαη 

πάξα πνιιά ρξήκαηα γηαηί αλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξάο  ρξεηάδνληαη 7 

ρξφληα ζθεθηείηε πφζα ρξήκαηα πξέπεη λα έρσ εγψ γηα λα ην απνθηήζσ κία 

ζπκπεξηθνξά κνπ κία θαθή ζπλήζεηα. Γειαδή … κε ηξνκάδεη ην πνζφ ην νηθνλνκηθφ 

πνπ πξφθεηηαη λα δηαζέζσ γηα απηφ δελ μεθηλάσ θάηη. Αιιηψο ην πηζηεχσ φηη κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απηή αιιά δελ είλαη δσξεάλ . 

 

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο ζπλέληεπμεο! 

 

 Καη εγψ ζαο επραξηζηψ, θαιή επηηπρία ! 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3  

Αηνκηθνί πίλαθεο δεδνκέλσλ ησλ δηεπζπληώλ 

Γηεπζύληξηα 1 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ - 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

ΠΡΟΦΗΛ Φύιν: Γπλαίθα 

πνπδέο: Πηπρίν, Μεηαπηπρηαθφ, 

Γηδαζθαιείν 

Ζιηθία: 50+ 

Έηε ππεξεζίαο: 26 

Έηε δηεπζπληηθήο ππεξεζίαο: 6 

Πεξηνρή ζρνιείνπ: Αζηηθή 

Μέγεζνο ζρνιείνπ: 8/Θ 

Α. Ννεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress 

1. Ζ έλλνηα ηνπ stress ΑΗΦΤΥΠΗ= Αίζζεζε ςπρηθή πίεζεο θαη 

αλαζηάησζεο 

ΔΜΦΤΛΔΟ= Δκπφδην ζηε θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 

2. πζρέηηζε stress θαη ζέζεο 

επζχλεο 

ΠΡΣΘΑΔΤ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

βαζκνχ ζηξεο ιφγσ θαηνρήο ζέζεο 

απμεκέλεο επζχλεο 

3. Αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΠΟΛΡΟΛΓΗ= Πνιχπινθνο ν ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή 

ΤΠΓΔΠΑΔ= Τπεχζπλνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπλζεθψλ επαγγεικαηηθήο 

αλέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ΓΖΤΝΟΡΑ= Γεκηνπξγία ζπλνιηθνχ 

νξάκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

Β. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ ηνπ stress 

4. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

ΤΠΑΤΓΡΑΦ= Όπαξμε απμεκέλεο 

γξαθεηνθξαηίαο 

ΠΔΞΟΠΛΥ= Πεξηνξηζκέλνο 

εμνπιηζκφο ζρνιείνπ 

ΤΠΡΓΓΗΔΡ= Όπαξμε πξνζεζκηψλ ζηε 
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δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ  

ΠΔΟΗΠΡΥ= Πεξηνξηζκέλνο 

νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 

ζρνιείν 

ΑΛΛΥΠΑ= πρλέο αιιαγέο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ιφγσ ζπρλψλ 

αιιαγψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

ΠΑΣΟΓΔΡ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

ζηξεο ιφγσ φγθνπ εξγαζίαο 

ΠΡΤΚΣΥ= Πξνβιήκαηα ζηε 

ζπληήξεζε ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ 

ηνπ ζρνιείνπ 

5. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ δηεπζπληή 

ΓΗΑΑΝΓΤΝ= Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ 

ΤΠΚΑΑΝΟΗ= Τπνρξέσζε θάιπςεο ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπο 

ΤΠΠΑΓΗΔΡ= Τπνρξέσζε παξνρήο 

δηδαθηηθνχ έξγνπ 

ΓΗΥΣΟΑΤ= Γηαρείξηζε ζρέζεσλ κε ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

ΤΠΓΖΘΔΚΛ= Τπεχζπλνο δεκηνπξγίαο 

ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

6. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΤΠΤΑΝΔΚ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΤΠΠΡΟΗΠΔ= Όπαξμε πξνζσπηθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

7. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο καζεηέο 

ΤΠΜΑΠΟΗΠ= Όπαξμε καζεηψλ κε 

πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα 

ΤΠΤΓΟΥ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

γνλέσλ κε κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

8. εκαληηθφηεηα αηηηψλ stress ΑΠΔΔΞ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ν 

πεξηνξηζκέλνο εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ 

ΑΠΔΟΗΠΡ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ν 

πεξηνξηζκέλνο νηθνλνκηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζρνιείνπ 

ΑΤΚΥΚ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

χπαξμε θαθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 
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9. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηελ 

αχμεζε ηεο εκθάληζεο stress 

ΓΗΑΦΠΡΟΓ= Γηάςεπζε πξνζδνθηψλ 

ΣΑΥΑΛΛ= Σαρχηεηα ησλ αιιαγψλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

10. πρλφηεηα εκθάληζεο stress ΤΥΔΜΣΡ= πρλή εκθάληζε ζηξεο 

11. Ηθαλνπνίεζε απφ ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΝΑΗΟΥΗΚΡ= Άιινηε λαη θαη άιινηε φρη 

ηθαλνπνίεζε απφ ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή 

Γ. Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ stress 

12. πλέπεηεο αληηκεηψπηζεο 

ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο  

ΓΗΑΗΑΠΟ= Γηαηήξεζε ηνπ αηζζήκαηνο 

ηεο απνγνήηεπζεο 

ΑΗΔΞΟΤ = Αίζζεζε εμνπζέλσζεο 

13. Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή δσή  ΜΔΔΡΠΡΕΧ= Μεηαθνξά εξγαζηαθνχ 

ζηξεο ζηελ πξνζσπηθή δσή 

ΔΡΠΣΖΠΡ= Δπηπιένλ εξγαζία ζην 

ζπίηη ιφγσ αλαγθαηφηεηαο ηήξεζεο 

πξνζεζκηψλ 

14. σκαηηθά ζπκπηψκαηα stress ΑΗΚΟΤΡ= Αίζζεκα θνχξαζεο 

ΑΤΑΡΠΗΔ= Απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε 

15. Φπρηθά ζπκπηψκαηα stress ΔΜΦΔΚΝΔ= Δκθάληζε εθλεπξηζκνχ 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ stress 

16. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηε 

κείσζε ηεο εκθάληζεο stress  

ΜΔΗΣΔΔΜ= Μείσζε ζηξεο εμαηηίαο ηεο 

εκπεηξίαο 

ΔΜΠΠΡΟΗΚ= Δκπηζηνζχλε ζηηο 

πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο 

ΜΖΓΗΑΠΡΟ =Με δηάςεπζε πξνζδνθηψλ 

ΓΝΧΠΡΟΥ= Γλψζηεο πξνβιεκάησλ 

ζρνιείνπ 

ΤΠΘΔΥΚΛ= Όπαξμε ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

17. Σξφπνη αληηκεηψπηζεο αηηηψλ 

stress  

ΓΗΑΥΟΗΚΟ= Αλάιεςε ηεο δηαρείξηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ απφ ηνπο δηεπζπληέο 

18. Σερληθέο δηαρείξηζεο stress ΑΝΒΟΔΗΓ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

εηδηθνχο 

ΑΝΒΟΖΔΚ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο 

ΚΑΣΦΟΔΡ= Καηακεξηζκφο θφξηνπ 
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εξγαζίαο 

ΜΔΔΝΥΡΥΗ= Μείσζε ηεο έληαζεο κέζσ 

ηεο ρξήζεο ρηνχκνξ 

ΠΡΟΥΑΛΑ= Πξνζπάζεηα ραιάξσζεο 

ΔΠΗΓΗΑΛ= Δπηδίσμε δηαιείκκαηνο 

ΒΟΖΘΓΗΔ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

άιινπο δηεπζπληέο 

19. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηερληθψλ  ΑΣΒΟΑΛΓΗ= Απνηειεζκαηηθή ηερληθή ε 

αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ άιινπο 

δηεπζπληέο 
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Γηεπζύληξηα 2 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ - 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

ΠΡΟΦΗΛ Φύιν: Γπλαίθα 

πνπδέο: Πηπρίν, 2
ν
 Πηπρίν,  

Μεηαπηπρηαθφ 

Ζιηθία: 50+ 

Έηε ππεξεζίαο: 27 

Έηε δηεπζπληηθήο ππεξεζίαο: 8 

Πεξηνρή ζρνιείνπ: Αγξνηηθή 

Μέγεζνο ζρνιείνπ: 6/Θ 

Α. Ννεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress 

1. Ζ έλλνηα ηνπ stress ΔΜΦΤΛΔΟ= Δκπφδην ζηε θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 

2. πζρέηηζε stress θαη ζέζεο 

επζχλεο 

ΠΡΣΘΑΔΤ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

βαζκνχ ζηξεο ιφγσ θαηνρήο ζέζεο 

απμεκέλεο επζχλεο 

3. Αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΠΡΟΛΑΝΣΚ= Τπεχζπλνο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ΤΠΤΝΟΓΗ= Αλαγθαηφηεηα χπαξμεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηνλ 

δηεπζπληή 

Β. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ ηνπ stress 

4. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

ΤΠΑΤΓΡΑΦ= Όπαξμε απμεκέλεο 

γξαθεηνθξαηίαο 

ΤΠΠΟΠΡΟ= Όπαξμε πνιιαπιψλ 

πξνβιεκάησλ 

ΔΛΚΑΥΚΛ= Έιιεηςε θαινχ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο 

ΠΡΤΚΣΥ= Πξνβιήκαηα ζηε 

ζπληήξεζε ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ 

ηνπ ζρνιείνπ 

ΤΑΛΥΝΟ= πρλέο αιιαγέο ηεο 

ζρνιηθήο λνκνζεζίαο 

ΑΝΣΦΟΡΔΚ= Αληηκεηψπηζε θνξέσλ 

εθπαίδεπζεο 
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ΗΚΑΝΔΚΠ= Ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

5. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ δηεπζπληή 

ΓΗΑΑΝΓΤΝ= Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ 

ΤΠΠΡΟΗΠΡ= Όπαξμε πξνζσπηθψλ 

νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ 

6. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΤΠΤΑΝΔΚ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΤΠΠΡΟΗΠΔ= Όπαξμε πξνζσπηθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

ΔΛΛΦΗΛΟΣ= Έιιεηςε θηιφηηκνπ εθ 

κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

7. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο καζεηέο 

ΓΟΝΔΝΑΠ= Όπαξμε γνλέσλ κε έληνλεο 

απαηηήζεηο απφ ηελ παξνρή έξγνπ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΤΠΑΣΜΑΘ= Όπαξμε αηπρεκάησλ 

ζηνπο καζεηέο 

ΤΠΜΑΠΟΗΠ= Όπαξμε καζεηψλ κε 

πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα 

ΤΠΤΜΔΜΑ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

8. εκαληηθφηεηα αηηηψλ stress ΑΤΚΥΚ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

χπαξμε θαθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

9. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηελ 

αχμεζε ηεο εκθάληζεο stress 

ΓΗΑΦΠΡΟΓ= Γηάςεπζε πξνζδνθηψλ 

 

10. πρλφηεηα εκθάληζεο stress ΤΥΔΜΣΡ= πρλή εκθάληζε ζηξεο 

11. Έληαζε δηεπζπληηθνχ stress ΣΔΞΠΡΟ= Σν ζηξεο εμαξηάηαη απφ 

ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή 

12. Ηθαλνπνίεζε απφ ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΔΤΥΓΗΔΤΘ= Δπραξηζηεκέλνο 

δηεπζπληήο απφ ηελ θαηνρή δηεπζπληηθήο 

ζέζεο 

Γ. Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ stress 

13. πλέπεηεο αληηκεηψπηζεο 

ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο  

ΑΗΔΞΟΤ= Αίζζεζε εμνπζέλσζεο 

ΓΗΑΤΑΡΠΗ= Γηαηήξεζε ηεο απμεκέλεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο 
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14. Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή δσή  ΜΔΔΡΠΡΕΧ= Μεηαθνξά εξγαζηαθνχ 

ζηξεο ζηελ πξνζσπηθή δσή 

15. σκαηηθά ζπκπηψκαηα stress ΑΗΚΟΤΡ= Αίζζεκα θνχξαζεο 

ΑΤΑΡΠΗΔ= Απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε 

ΠΟΝΟΚ= Πνλνθέθαινο 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ stress 

16. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηε 

κείσζε ηεο εκθάληζεο stress  

ΜΔΗΣΔΔΜ= Μείσζε ζηξεο εμαηηίαο ηεο 

εκπεηξίαο 

ΔΜΠΠΡΟΗΚ= Δκπηζηνζχλε ζηηο 

πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο 

ΤΠΘΔΥΚΛ= Όπαξμε ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

ΔΠΔΠΑΝΚΑ= Δπίδεημε επηκνλήο ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ 

17. Σξφπνη αληηκεηψπηζεο αηηηψλ 

stress  

ΔΝΔΠΔΗΓ= Δλδνζρνιηθή επηκφξθσζε 

απφ εηδηθνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζηξεο 

18. Σερληθέο δηαρείξηζεο stress ΑΝΒΟΔΗΓ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

εηδηθνχο 

ΑΠΒΟΛΣ= Απφδξαζε κέζσ βφιηαο 

ΠΡΟΥΑΛΑ= Πξνζπάζεηα ραιάξσζεο 

ΑΝΒΟΖΦΗΛ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

θίινπο 

ΠΑΔΓΗΣ= Παξαθνινχζεζε 

ζεκηλαξίσλ δηαρείξηζεο ζηξεο   

19. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηερληθψλ ΑΣΑΝΒΟΦΗ= Απνηειεζκαηηθή ηερληθή ε 

αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ θίινπο 

20. Παξάγνληεο επηξξνήο ζηελ 

επηινγή  ηερληθψλ 

ΜΔΓΠΡΟΒΛ= Σν κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

ΘΔΣΥΚΛ= Θεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα 

 

  



107 

 

Γηεπζπληήο 3 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ - 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

ΠΡΟΦΗΛ Φύιν: Άλδξαο 

πνπδέο: Πηπρίν, 2
ν
 Πηπρίν, 

Μεηαπηπρηαθφ 

Ζιηθία: 50+ 

Έηε ππεξεζίαο: 30 

Έηε δηεπζπληηθήο ππεξεζίαο: 11 

Πεξηνρή ζρνιείνπ: Αγξνηηθή 

Μέγεζνο ζρνιείνπ: 6/Θ 

Α. Ννεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress 

1. Ζ έλλνηα ηνπ stress ΔΜΦΤΛΔΟ= Δκπφδην ζηε θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 

ΑΗΦΤΥΠΗ= Αίζζεζε ςπρηθή πίεζεο θαη 

αλαζηάησζεο 

2. πζρέηηζε stress θαη ζέζεο 

επζχλεο 

ΠΡΣΘΑΔΤ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

βαζκνχ ζηξεο ιφγσ θαηνρήο ζέζεο 

απμεκέλεο επζχλεο 

3. Αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΔΠΤΑΠΑΝ= Δπίδεημε ζπλέπεηαο ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ ηεξαξρηθά αλψηεξψλ ηνπ  

ΤΠΔΤΥΚΛ= Τπεχζπλνο γηα ηε 

δεκηνπξγία επράξηζηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο 

ΤΠΑΠΛΟΓΜ= Τπεχζπλνο γηα απφδνζε 

ιφγνπ ζε γνλείο θαη καζεηέο 

Β. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ ηνπ stress 

4. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

ΠΑΣΟΓΔΡ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

ζηξεο ιφγσ φγθνπ εξγαζίαο 

ΠΡΤΚΣΥ= Πξνβιήκαηα ζηε 

ζπληήξεζε ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ 

ηνπ ζρνιείνπ 

ΤΝΧΡΠΡΟ= χληαμε σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο 

ΤΠΡΓΓΗΔΡ= Όπαξμε πξνζεζκηψλ ζηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ 
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5. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ δηεπζπληή 

ΓΗΑΑΝΓΤΝ= Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ΤΠΠΡΟΗΠΡ= Όπαξμε πξνζσπηθψλ 

νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ 

ΑΝΣΦΟΡΔΚ= Αληηκεηψπηζε θνξέσλ 

εθπαίδεπζεο 

ΑΝΤΑΠΗΔ= Αλαγθαηφηεηα επίδεημεο 

ζπλέπεηαο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αλψηεξεο 

ηεξαξρίαο 

ΓΗΥΣΟΚΟ= Γηαρείξηζε ζρέζεσλ κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία 

ΓΗΥΣΟΑΤ= Γηαρείξηζε ζρέζεσλ κε ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

6. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΤΠΤΑΝΔΚ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΤΠΠΡΟΗΠΔ= Όπαξμε πξνζσπηθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

7. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο καζεηέο 

ΓΟΝΔΝΑΠ= Όπαξμε γνλέσλ κε έληνλεο 

απαηηήζεηο απφ ηελ παξνρή έξγνπ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΤΠΑΣΜΑΘ= Όπαξμε αηπρεκάησλ 

ζηνπο καζεηέο 

8. εκαληηθφηεηα αηηηψλ stress ΑΤΠΑΣΜΑ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

χπαξμε αηπρεκάησλ ζηνπο καζεηέο 

ΑΓΑΝΓΤ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ΑΓΗΥΣΚ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία 

ΑΓΗΥΦΔ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο θνξείο 

ηεο εθπαίδεπζεο 

ΤΓΚΡΜΑΘ= πγθξνχζεηο καζεηψλ 

ΤΓΚΡΤΝ= πγθξνχζεηο ζπλαδέιθσλ 

ΑΤΚΣΤΠ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

ζπληήξεζε ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ 

9. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηελ 

αχμεζε ηεο εκθάληζεο stress 

ΔΠΗΘΑΛΘΔ= Δπηζπκία αιιαγήο ζέζεο 
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10. Ηθαλνπνίεζε απφ ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΔΤΥΓΗΔΤΘ= Δπραξηζηεκέλνο 

δηεπζπληήο απφ ηελ θαηνρή δηεπζπληηθήο 

ζέζεο 

Γ. Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ stress 

11. Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή δσή  ΤΘΔΥΟΗ= πδεηήζεηο ζεκάησλ 

ζρνιείνπ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο 

ΜΔΔΡΠΡΕΧ= Μεηαθνξά εξγαζηαθνχ 

ζηξεο ζηελ πξνζσπηθή δσή 

ΜΖΜΔΠΕΧ= Με κεηαθνξά 

εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηελ πξνζσπηθή δσή 

12. σκαηηθά ζπκπηψκαηα stress ΑΤΑΡΠΗΔ= Απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε 

13. Φπρηθά ζπκπηψκαηα stress ΑΡΝΔΡΓ= Άξλεζε γηα εξγαζία 

ΔΚΓΠΑΝ= Δθδήισζε παληθνχ 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ stress 

14. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηε 

κείσζε ηεο εκθάληζεο stress  

ΜΔΗΣΔΔΜ= Μείσζε ζηξεο εμαηηίαο ηεο 

εκπεηξίαο 

ΔΜΠΠΡΟΗΚ= Δκπηζηνζχλε ζηηο 

πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο 

ΜΖΓΗΑΠΡΟ =Με δηάςεπζε πξνζδνθηψλ 

ΓΝΑΠΓΗΘΔ= Γλψζηεο ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο δηεπζπληηθήο ζέζεο 

15. Σξφπνη αληηκεηψπηζεο αηηηψλ 

stress  

ΔΠΦΤΑΝΚ= Δπίδεημε ςπρξαηκίαο 

ζηελ αληηκεηψπηζε ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ 

ΠΡΔΤΠΡΑΠ= Πξνζπάζεηα εχξεζεο ησλ 

πξαγκαηηθψλ αηηηψλ ησλ πξνβιεκάησλ 

16. Σερληθέο δηαρείξηζεο stress ΒΑΘΑΝ= Βαζηέο αλαπλνέο 

ΑΝΒΟΔΗΓ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

εηδηθνχο 

ΑΝΒΟΓΗΠΡ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

δηνηθεηηθφ πξντζηάκελν 

ΠΡΔΦΑΝΔΜ= Πξνζπάζεηα 

εθεζπραζκνχ κέζσ αλάθιεζεο παιαηψλ 

παξφκνησλ εκπεηξηψλ 

ΚΑΤΣΗ= Καηαθπγή ζηε ζπλήζεηα ηνπ 

ηζηγάξνπ 
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ΔΝΠΑΗΚΟΜ= Δλαζρφιεζε κε ην 

παίμηκν ηνπ θνκπνινγηνχ 

ΜΔΔΝΥΡΥΗ= Μείσζε ηεο έληαζεο κέζσ 

ηεο ρξήζεο ρηνχκνξ 

ΠΡΟΔΚΛΚΑ= Πξνζπάζεηα γηα 

εθινγίθεπζε θαηαζηάζεσλ 

ΑΝΒΟΖΦΗΛ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

θίινπο 
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Γηεπζύληξηα 4 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ - 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

ΠΡΟΦΗΛ Φύιν: Γπλαίθα 

πνπδέο: Πηπρίν, Μεηαπηπρηαθφ, 

Γηδαζθαιείν 

Ζιηθία: 50+ 

Έηε ππεξεζίαο: 34 

Έηε δηεπζπληηθήο ππεξεζίαο: 10 

Πεξηνρή ζρνιείνπ: Αζηηθή 

Μέγεζνο ζρνιείνπ: 6/Θ 

Α. Ννεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress 

1. Ζ έλλνηα ηνπ stress ΑΗΦΤΥΠΗ= Αίζζεζε ςπρηθή πίεζεο θαη 

αλαζηάησζεο 

2. πζρέηηζε stress θαη ζέζεο 

επζχλεο 

ΠΡΣΘΑΔΤ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

βαζκνχ ζηξεο ιφγσ θαηνρήο ζέζεο 

απμεκέλεο επζχλεο 

3. Αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΗΚΓΗΚΓΗ= Ηθαλφο δάζθαινο γίλεηαη θαη 

ηθαλφο δηεπζπληήο 

ΤΛΓΑΠΓΗ= Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ 

απνμελψλεη ηνλ δηεπζπληή 

Β. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ ηνπ stress 

4. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

ΠΑΣΟΓΔΡ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

ζηξεο ιφγσ φγθνπ εξγαζίαο 

ΤΠΠΟΗΠΡΟ= Όπαξμε πνηθίισλ 

πξνβιεκάησλ 

ΤΠΡΓΓΗΔΡ= Όπαξμε πξνζεζκηψλ ζηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ 

ΠΗΔΤΛΠΡ= Πίεζε γηα πινπνίεζε 

ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ 

ΤΠΑΤΓΡΑΦ= Όπαξμε απμεκέλεο 

γξαθεηνθξαηίαο 

ΤΑΛΥΝΟ= πρλέο αιιαγέο ηεο 

ζρνιηθήο λνκνζεζίαο 

5. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ δηεπζπληή 

ΤΠΚΑΑΝΟΗ= Τπνρξέσζε θάιπςεο ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο 
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ηνπο 

ΠΔΒΗΛΖΑΠ= Πεξηνξηζκέλνο βαζκφο 

ηθαλφηεηαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ΤΠΦΟΔΓΑΝ= Όπαξμε θφβνπ ιφγσ 

πηζαλφηεηαο έγγξαθεο αλαθνξάο θαηά 

ηνπ δηεπζπληή 

ΤΠΠΡΟΗΠΡ= Όπαξμε πξνζσπηθψλ 

νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ 

ΠΔΓΝΝΟΜ= Πεξηνξηζκέλε γλψζε ηεο 

λνκνζεζίαο 

ΠΔΓΝΓΗΚΑ= Πεξηνξηζκέλε γλψζε 

δηαρείξηζεο δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ 

ΓΗΑΑΝΓΤΝ= Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

6. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο καζεηέο 

ΓΟΝΔΝΑΠ= Όπαξμε γνλέσλ κε έληνλεο 

απαηηήζεηο απφ ηελ παξνρή έξγνπ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΔΗΚΑΓΟΥ= Δίζνδνο θαηλνχξησλ 

γνλέσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

ΔΗΚΑΜΑΥ= Δίζνδνο θαηλνχξησλ 

καζεηψλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

7. εκαληηθφηεηα αηηηψλ stress ΑΤΛΠΡΟ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

πίεζε γηα πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

ΑΗΓΡΑΦ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

γξαθεηνθξαηία 

8. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηελ 

αχμεζε ηεο εκθάληζεο stress 

ΓΗΑΦΠΡΟΓ= Γηάςεπζε πξνζδνθηψλ 

9. πρλφηεηα εκθάληζεο stress ΚΑΘΔΜΣΡ= Καζεκεξηλή ε εκθάληζε 

ζηξεο 

10. Έληαζε δηεπζπληηθνχ stress ΜΔΣΣΓΗΔ= Μέηξηνο ν βαζκφο ηνπ 

ζηξεο ησλ δηεπζπληψλ 

11. Ηθαλνπνίεζε απφ ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΔΤΥΓΗΔΤΘ= Δπραξηζηεκέλνο 

δηεπζπληήο απφ ηελ θαηνρή δηεπζπληηθήο 

ζέζεο 

Γ. Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ stress 

12. πλέπεηεο αληηκεηψπηζεο 

ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο  

ΑΗΑΠΔΜΤ= Αίζζεζε απειεπζέξσζεο 

κπαινχ 

ΠΡΔΞΣΚΑ= Πξνζπάζεηα 
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εμνξζνινγηζκνχ  ηεο ζηξεζνγφλνπ 

θαηάζηαζεο 

13. Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή δσή  ΤΘΔΥΟΗ= πδεηήζεηο ζεκάησλ 

ζρνιείνπ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο 

ΤΝΑΠΚ= πλερήο απαζρφιεζε 

ζθέςεο 

14. σκαηηθά ζπκπηψκαηα stress ΣΑΥΤΚ= Σαρπθαξδίεο 

15. Φπρηθά ζπκπηψκαηα stress ΑΗΓΤΦ= Αίζζεκα δπζθνξίαο 

ΔΛΓΗΑΤΠΝ= Έιιεηςε δηαχγεηαο 

πλεχκαηνο 

ΔΜΦΔΚΝΔ= Δκθάληζε εθλεπξηζκνχ 

ΑΠΧΛΛΔΤΣ= Απψιεηα επηπρίαο 

ΑΗΘΑΠΑΗ= Αίζζεκα απαηζηνδνμίαο 

ΔΛΖΡΔΜ= Έιιεηςε εξεκίαο 

16. εκαληηθφηεηα ζπκπησκάησλ 

stress 

ΑΠΧΔΤΣ= εκαληηθφ ζχκπησκα ε 

απψιεηα επηπρίαο 

ΑΗΑΠΑΗ= εκαληηθφ ζχκπησκα ε 

απαηζηνδνμία 

ΔΛΖΡΔΜ=  εκαληηθφ ζχκπησκα ε 

έιιεηςε εξεκίαο 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ stress 

17. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηε 

κείσζε ηεο εκθάληζεο stress  

ΜΔΗΣΔΔΜ= Μείσζε ζηξεο εμαηηίαο ηεο 

εκπεηξίαο 

ΔΛΠΡΟΦΗΛ= Έιιεηςε πξνζσπηθψλ 

θηινδνμηψλ 

18. Σξφπνη αληηκεηψπηζεο αηηηψλ 

stress  

ΑΝΠΡΟΔΜ= Αλάθιεζε πξνεγνχκελσλ 

εκπεηξηψλ 

ΦΖΟΡΑΡΥ= Φεθηαθή νξγάλσζε 

αξρείσλ ζρνιείνπ 

19. Σερληθέο πξφιεςεο stress ΚΓΑΠΓΗΜ= Καιή γλψζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο 

ΓΝΧΝΟΜ= Γλψζε ηεο λνκνζεζίαο 

ΜΖΑΤΣΖΝΟ= Με απζηεξή ηήξεζε ηνπ 

λφκνπ 

ΑΠΟΦΓΖΔΥ= Απνθπγή δεκηνπξγίαο 



114 

 

ερζξψλ 

ΓΚΛΔΜΜΚ= Γεκηνπξγία θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

20. Σερληθέο δηαρείξηζεο stress ΔΠΗΓΗΑΛ= Δπηδίσμε δηαιείκκαηνο 

ΒΑΘΑΝ= Βαζηέο αλαπλνέο 

ΑΚΥΑΛΜΟΤ= Αθξφαζε ραιαξσηηθήο 

κνπζηθήο 

ΠΡΟΥΑΛΑ= Πξνζπάζεηα ραιάξσζεο 

ΔΠΖΜΧ= Δπηθέληξσζε κπαινχ ζε 

δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο 

ΑΝΒΟΔΗΓ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

εηδηθνχο 

21. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηερληθψλ ΑΣΔΒΑΘΑ= Απνηειεζκαηηθή ε ηερληθή 

ησλ βαζηψλ αλαπλνψλ 

ΑΣΑΚΥΑΜΟ= Απνηειεζκαηηθή ηερληθή 

ε αθξφαζε ραιαξσηηθήο κνπζηθήο 

22. Παξάγνληεο επηξξνήο ζηελ 

επηινγή  ηερληθψλ 

ΓΗΠΡΥΧΓΗ= Ο δηαζέζηκνο πξνζσπηθφο 

ρψξνο ηνπ δηεπζπληή 
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Γηεπζπληήο 5 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ - 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

ΠΡΟΦΗΛ Φύιν: Άλδξαο 

πνπδέο: Πηπρίν, Μεηαπηπρηαθφ 

Ζιηθία: 50+ 

Έηε ππεξεζίαο: 35 

Έηε δηεπζπληηθήο ππεξεζίαο: 12 

Πεξηνρή ζρνιείνπ: Αζηηθή 

Μέγεζνο ζρνιείνπ: 7/Θ 

Α. Ννεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress 

1. Ζ έλλνηα ηνπ stress ΑΗΦΤΥΠΗ= Αίζζεζε ςπρηθή πίεζεο θαη 

αλαζηάησζεο 

2. πζρέηηζε stress θαη ζέζεο 

επζχλεο 

ΠΡΣΘΑΔΤ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

βαζκνχ ζηξεο ιφγσ θαηνρήο ζέζεο 

απμεκέλεο επζχλεο 

3. Αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΤΚΛΠΔΠΓ= Σν ζπλεξγαηηθφ θιίκα 

βαζηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ηνπ 

δηεπζπληή 

ΒΔΓΥΑΜΑΘ= Βαζηθή επηδίσμε ηνπ 

δηεπζπληή νη ραξνχκελνη καζεηέο 

ΑΝΑΠΓΗΥ= Αλαγθαηφηεηα απνδνρήο 

δηεπζπληή απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο 

ΧΛΔΥ= Τπεχζπλνο γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

ΑΠΓΘΑΠΓ= Οη απαηηήζεηο ηεο 

δηεπζπληηθήο ζέζεο απαζρνινχλ ηνλ 

δηεπζπληή αθφκε θαη εθηφο ζρνιείνπ 

Β. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ ηνπ stress 

4. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

ΤΠΠΟΠΡΟ= Όπαξμε πνιιαπιψλ 

πξνβιεκάησλ 

5. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΤΠΠΡΟΗΠΔ= Όπαξμε πξνζσπηθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

6. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο καζεηέο 

ΤΠΑΣΜΑΘ= Όπαξμε αηπρεκάησλ 

ζηνπο καζεηέο 

ΤΠΜΑΠΟΗΠ= Όπαξμε καζεηψλ κε 
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πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα 

ΤΠΤΓΟΥ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

γνλέσλ κε κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

ΤΠΤΜΔΜΑ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

7. εκαληηθφηεηα αηηηψλ stress ΑΤΠΑΣΜΑ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

χπαξμε αηπρεκάησλ ζηνπο καζεηέο 

ΑΠΟΠΡΜΑ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

επίιπζε ησλ πξνζσπηθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ  πξνβιεκάησλ καζεηψλ 

8. πρλφηεηα αηηηψλ stress ΤΑΗΑΣΜΑ= πρλή αηηία ζηξεο ηα 

αηπρήκαηα ησλ καζεηψλ 

9. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηελ 

αχμεζε ηεο εκθάληζεο stress 

ΤΠΤΠΚΗΔΜ = Όπαξμε πνιιψλ 

ππνζέζεσλ θηλδχλνπ ιφγσ εκπεηξίαο    

10. Ηθαλνπνίεζε απφ ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΔΤΥΓΗΔΤΘ= Δπραξηζηεκέλνο 

δηεπζπληήο απφ ηελ θαηνρή δηεπζπληηθήο 

ζέζεο 

Γ. Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ stress 

11. πλέπεηεο αληηκεηψπηζεο 

ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο  

ΑΗΔΞΟΤ= Αίζζεζε εμνπζέλσζεο 

ΑΝΑΕΖΡΔΜ = Αλαδήηεζε εξεκίαο 

ΔΠΗΘΑΠΟΜ= Δπηζπκία απνκφλσζεο 

12. Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή δσή  ΜΖΜΔΠΕΧ= Με κεηαθνξά 

εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηελ πξνζσπηθή δσή 

13. σκαηηθά ζπκπηψκαηα stress ΑΗΚΟΤΡ= Αίζζεκα θνχξαζεο 

ΠΟΝΟΚ= Πνλνθέθαινο 

ΜΔΗΧΑΝΣ= Μείσζε αληνρψλ 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ stress 

14. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηε 

κείσζε ηεο εκθάληζεο stress  

ΔΛΠΡΟΦΗΛ= Έιιεηςε πξνζσπηθψλ 

θηινδνμηψλ 

ΔΜΠΠΡΟΗΚ= Δκπηζηνζχλε ζηηο 

πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο 

15. Σερληθέο δηαρείξηζεο stress ΒΟΖΘΓΗΔ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

άιινπο δηεπζπληέο 

ΠΡΟΔΚΛΚΑ= Πξνζπάζεηα γηα 
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εθινγίθεπζε θαηαζηάζεσλ 

ΑΝΒΟΖΦΗΛ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

θίινπο 

ΔΠΤΕΟΗΚ= Δπηδίσμε ζπδήηεζεο κε 

ηελ νηθνγέλεηα 

ΠΡΟΥΑΛΑ= Πξνζπάζεηα ραιάξσζεο 

ΠΑΔΓΗΣ= Παξαθνινχζεζε 

ζεκηλαξίσλ δηαρείξηζεο ζηξεο   

16. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηερληθψλ ΑΣΠΑΔΓ= Απνηειεζκαηηθή ηερληθή ε 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ δηαρείξηζεο 

ζηξεο 
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Γηεπζπληήο 6 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ - 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

ΠΡΟΦΗΛ Φύιν: Άλδξαο 

πνπδέο: Πηπρίν, 2
ν
 Πηπρίν 

Ζιηθία: 50+ 

Έηε ππεξεζίαο: 30 

Έηε δηεπζπληηθήο ππεξεζίαο: 3 

Πεξηνρή ζρνιείνπ: Αγξνηηθή 

Μέγεζνο ζρνιείνπ: 7/Θ 

Α. Ννεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress 

1. Ζ έλλνηα ηνπ stress ΔΜΦΤΛΔΟ= Δκπφδην ζηε θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 

2. πζρέηηζε stress θαη ζέζεο 

επζχλεο 

ΠΡΣΘΑΔΤ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

βαζκνχ ζηξεο ιφγσ θαηνρήο ζέζεο 

απμεκέλεο επζχλεο 

3. Αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΔΠΔΞΤΝ= Δπηηπρία εμαξηάηαη θαη απφ 

ζπλαδέιθνπο 

Β. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ ηνπ stress 

4. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

ΤΠΑΤΓΡΑΦ= Όπαξμε απμεκέλεο 

γξαθεηνθξαηίαο 

ΠΑΣΟΓΔΡ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

ζηξεο ιφγσ φγθνπ εξγαζίαο 

ΤΠΠΟΗΠΡΟ= Όπαξμε πνηθίισλ 

πξνβιεκάησλ 

ΠΔΞΟΠΛΥ= Πεξηνξηζκέλνο 

εμνπιηζκφο ζρνιείνπ 

ΠΡΤΚΣΥ= Πξνβιήκαηα ζηε 

ζπληήξεζε ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ 

ηνπ ζρνιείνπ 

5. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ δηεπζπληή 

ΓΗΑΑΝΓΤΝ= Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ΤΠΦΟΛΑΔΡ= Όπαξμε θφβνπ ιφγσ 

πηζαλφηεηαο ιαλζαζκέλεο δηεθπεξαίσζεο 

θάπνηαο εξγαζίαο 

ΑΝΓΗΝΥΜ= Αλάιεςε δηεχζπλζεο λέαο 
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ζρνιηθήο κνλάδαο 

6. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΤΠΤΑΝΔΚ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΤΠΔΚΓΗΠΡ= Όπαξμε εθπαηδεπηηθψλ κε 

δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο 

ΤΠΠΡΟΗΠΔ= Όπαξμε πξνζσπηθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

7. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο καζεηέο 

ΤΠΑΣΜΑΘ= Όπαξμε αηπρεκάησλ 

ζηνπο καζεηέο 

ΤΠΜΑΠΟΗΠ= Όπαξμε καζεηψλ κε 

πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα 

ΤΠΤΓΟΥ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

γνλέσλ κε κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

8. εκαληηθφηεηα αηηηψλ stress ΑΗΓΡΑΦ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

γξαθεηνθξαηία 

ΑΤΠΑΣΜΑ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

χπαξμε αηπρεκάησλ ζηνπο καζεηέο 

ΑΦΟΛΓΗΔ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ν 

θφβνο ιαλζαζκέλεο δηεθπεξαίσζεο 

εξγαζίαο 

ΑΠΔΟΗΠΡ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ν 

πεξηνξηζκέλνο νηθνλνκηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζρνιείνπ 

ΑΠΔΔΞ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ν 

πεξηνξηζκέλνο εμνπιηζκφο ηνπ ζρνιείνπ 

ΑΤΚΣΤΠ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

ζπληήξεζε ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ 

9. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηελ 

αχμεζε ηεο εκθάληζεο stress 

ΓΗΑΦΠΡΟΓ= Γηάςεπζε πξνζδνθηψλ 

10. Ηθαλνπνίεζε απφ ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΔΤΥΓΗΔΤΘ= Δπραξηζηεκέλνο 

δηεπζπληήο απφ ηελ θαηνρή δηεπζπληηθήο 

ζέζεο 

Γ. Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ stress 

11. πλέπεηεο αληηκεηψπηζεο 

ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο  

ΑΗΑΠΔΜΤ= Αίζζεζε απειεπζέξσζεο 

κπαινχ 

12. Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή δσή  ΤΝΑΠΚ= πλερήο απαζρφιεζε 



120 

 

ζθέςεο 

ΜΔΔΡΠΡΕΧ= Μεηαθνξά εξγαζηαθνχ 

ζηξεο ζηελ πξνζσπηθή δσή 

13. σκαηηθά ζπκπηψκαηα stress ΟΡΔΞΣΟΜ= ξεμε ζην ζηνκάρη 

14. Φπρηθά ζπκπηψκαηα stress ΚΑΚΓΗΑΘ= Καθή δηάζεζε 

ΑΗΓΤΦ= Αίζζεκα δπζθνξίαο 

ΜΔΗΧΑΤΣΟ= Μεησκέλε απηνπεπνίζεζε 

ΔΜΦΔΚΝΔ= Δκθάληζε εθλεπξηζκνχ 

ΔΠΗΘΞΔΠ= Δπηζπκία μεζπάζκαηνο 

15. εκαληηθφηεηα ζπκπησκάησλ 

stress 

ΑΗΓΤ= εκαληηθφ ζχκπησκα ε 

αίζζεζε δπζθνξίαο 

ΜΔΗΑΤΣ= εκαληηθφ ζχκπησκα ε 

κεησκέλε απηνπεπνίζεζε 

ΔΜΔΚΝΔ= εκαληηθφ ζχκπησκα ε 

εκθάληζε εθλεπξηζκνχ 

ΔΠΞΔΠ= εκαληηθφ ζχκπησκα ε 

επηζπκία μεζπάζκαηνο 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ stress 

16. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηε 

κείσζε ηεο εκθάληζεο stress  

ΜΔΗΣΔΔΜ= Μείσζε ζηξεο εμαηηίαο ηεο 

εκπεηξίαο 

ΔΜΠΠΡΟΗΚ= Δκπηζηνζχλε ζηηο 

πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο 

ΤΠΘΔΥΚΛ= Όπαξμε ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

17. Σερληθέο δηαρείξηζεο stress ΑΝΒΟΔΗΓ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

εηδηθνχο 

ΔΠΑΠΠΡΥΧ= Δπηδήηεζε απνκφλσζεο 

ζε πξνζσπηθφ ρψξν 

ΠΡΟΔΚΛΚΑ= Πξνζπάζεηα γηα 

εθινγίθεπζε θαηαζηάζεσλ 

ΠΡΟΥΑΛΑ= Πξνζπάζεηα ραιάξσζεο 
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Γηεπζύληξηα 7 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ - 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

ΠΡΟΦΗΛ Φύιν: Γπλαίθα 

πνπδέο: Πηπρίν, Μεηαπηπρηαθφ  

Ζιηθία: 50+ 

Έηε ππεξεζίαο: 27 

Έηε δηεπζπληηθήο ππεξεζίαο: 7 

Πεξηνρή ζρνιείνπ: Αγξνηηθή 

Μέγεζνο ζρνιείνπ: 5/Θ 

Α. Ννεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress 

1. Ζ έλλνηα ηνπ stress 
ΑΗΦΤΥΠΗ= Αίζζεζε ςπρηθή πίεζεο θαη 

αλαζηάησζεο 

2. πζρέηηζε stress θαη ζέζεο 

επζχλεο 

ΠΡΣΘΑΔΤ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

βαζκνχ ζηξεο ιφγσ θαηνρήο ζέζεο 

απμεκέλεο επζχλεο 

Β. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ ηνπ stress 

3. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείν 

ΠΑΣΟΓΔΡ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

ζηξεο ιφγσ φγθνπ εξγαζίαο 

ΤΠΑΤΓΡΑΦ= Όπαξμε απμεκέλεο 

γξαθεηνθξαηίαο 

ΤΠΡΓΓΗΔΡ= Όπαξμε πξνζεζκηψλ ζηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ  

4. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην δηεπζπληή 

ΔΛΞΔΓΡΓΗ= Έιιεηςε μερσξηζηνχ 

γξαθείνπ δηεπζπληή 

ΓΗΑΑΝΓΤΝ= Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ 

5. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΤΠΤΑΝΔΚ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

6. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο καζεηέο 

ΓΟΝΔΝΑΠ= Όπαξμε γνλέσλ κε έληνλεο 

απαηηήζεηο απφ ηελ παξνρή έξγνπ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΤΠΤΓΟΥ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

γνλέσλ κε κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

ΤΠΤΜΔΜΑ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ 
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7. εκαληηθφηεηα αηηηψλ stress ΑΓΑΝΓΤ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ΑΤΠΠΡΓΔ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

χπαξμε πξνζεζκηψλ ζηε δηεθπεξαίσζε 

δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ 

8. πρλφηεηα αηηηψλ stress ΤΑΗΓΗΑΓ= πρλή αηηία ζηξεο ε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

9. πρλφηεηα εκθάληζεο stress ΣΑΡΣΔΔΣ= ηξεο ζηελ αξρή θαη ζην 

ηέινο ηνπ έηνπο 

10. Ηθαλνπνίεζε απφ ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΔΤΥΓΗΔΤΘ= Δπραξηζηεκέλνο 

δηεπζπληήο απφ ηελ θαηνρή δηεπζπληηθήο 

ζέζεο 

Γ. Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ stress 

11. Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή δσή  ΤΝΑΠΚ= πλερήο απαζρφιεζε 

ζθέςεο 

ΜΔΔΡΠΡΕΧ= Μεηαθνξά εξγαζηαθνχ 

ζηξεο ζηελ πξνζσπηθή δσή 

12. σκαηηθά ζπκπηψκαηα stress ΓΗΑΣΤΠΝ= Γηαηαξαρέο χπλνπ 

ΠΟΝΟΚ= Πνλνθέθαινο 

ΜΟΤΓΑΚΡ= Μνχδηαζκα ησλ άθξσλ 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ stress 

13. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηε 

κείσζε ηεο εκθάληζεο stress  

ΜΔΗΣΔΔΜ= Μείσζε ζηξεο εμαηηίαο ηεο 

εκπεηξίαο 

ΔΛΠΡΟΦΗΛ= Έιιεηςε πξνζσπηθψλ 

θηινδνμηψλ 

ΔΜΠΠΡΟΗΚ= Δκπηζηνζχλε ζηηο 

πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο 

ΜΖΓΗΑΠΡΟ =Με δηάςεπζε πξνζδνθηψλ 

ΤΠΘΔΥΚΛ= Όπαξμε ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

ΣΖΡΚΑΝΜΑ= Σήξεζε θαλφλσλ απφ 

καζεηέο 

ΣΖΡΚΑΝΔΚ= Σήξεζε θαλφλσλ απφ 

εθπαηδεπηηθνχο 

ΑΠΦΑΚΗΔΚ= Απνπζία ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ΣΖΡΚΑΝΓΟ =Σήξεζε θαλφλσλ απφ 
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γνλείο 

14. Σξφπνη αληηκεηψπηζεο αηηηψλ 

stress  

ΔΠΦΤΑΝΚ= Δπίδεημε ςπρξαηκίαο 

ζηελ αληηκεηψπηζε ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ 

ΠΡΥΓΗΔΡ= Πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο 

γηα ηελ θαιχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ 

απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ 

15. Σερληθέο δηαρείξηζεο stress ΑΝΒΟΔΗΓ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

εηδηθνχο 

ΑΝΒΟΖΔΚ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο 

16. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηερληθψλ ΑΣΑΝΒΟΔΚ= Απνηειεζκαηηθή ηερληθή 

ε αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο 
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Γηεπζπληήο 8 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ - 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

ΠΡΟΦΗΛ Φύιν: Άλδξαο 

πνπδέο: Πηπρίν, Γηδαζθαιείν 

Ζιηθία: 50+ 

Έηε ππεξεζίαο: 33 

Έηε δηεπζπληηθήο ππεξεζίαο: 7 

Πεξηνρή ζρνιείνπ: Αγξνηηθή 

Μέγεζνο ζρνιείνπ: 6/Θ 

Α. Ννεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress 

1. Ζ έλλνηα ηνπ stress ΔΜΦΤΛΔΟ= Δκπφδην ζηε θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ  

ΑΗΦΤΥΠΗ= Αίζζεζε ςπρηθή πίεζεο θαη 

αλαζηάησζεο 

2. πζρέηηζε stress θαη ζέζεο 

επζχλεο 

ΠΡΣΘΑΔΤ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

βαζκνχ ζηξεο ιφγσ θαηνρήο ζέζεο 

απμεκέλεο επζχλεο 

ΑΝΣΘΔΤΘ= Αλεμάξηεην ην ζηξεο απφ 

ηε ζέζε επζχλεο 

3. Αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΠΡΟΛΑΝΣΚ= Τπεχζπλνο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ΧΛΔΥ= Τπεχζπλνο γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

Β. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ ηνπ stress 

4. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

ΔΛΚΑΥΚΛ= Έιιεηςε θαινχ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο 

ΠΔΒΔΠΦΔΚ= Πεξηνξηζκέλνο βαζκφο 

επηθνηλσλίαο κε θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο 

ΠΔΒΤΝΣΑ= Πεξηνξηζκέλνο βαζκφο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

5. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ δηεπζπληή 

ΑΜΔΠΗΚΓΗ= Ακθηβνιία γηα ηελ 

επάξθεηα ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ 

ηνπ ζηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

6. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε ΓΟΝΔΝΑΠ= Όπαξμε γνλέσλ κε έληνλεο 
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ηνπο καζεηέο απαηηήζεηο απφ ηελ παξνρή έξγνπ ηνπ 

ζρνιείνπ 

7. εκαληηθφηεηα αηηηψλ stress ΔΛΚΑΥΚΛ= Έιιεηςε θαινχ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο 

8. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηελ 

αχμεζε ηεο εκθάληζεο stress 

ΔΠΗΘΑΛΘΔ= Δπηζπκία αιιαγήο ζέζεο 

9. Ηθαλνπνίεζε απφ ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΔΤΥΓΗΔΤΘ= Δπραξηζηεκέλνο 

δηεπζπληήο απφ ηελ θαηνρή δηεπζπληηθήο 

ζέζεο 

Γ. Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ stress 

10. Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή δσή  ΤΝΑΠΚ= πλερήο απαζρφιεζε 

ζθέςεο 

11. Φπρηθά ζπκπηψκαηα stress ΚΑΚΓΗΑΘ= Καθή δηάζεζε 

ΜΔΗΧΑΤΣΟ= Μεησκέλε απηνπεπνίζεζε 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ stress 

12. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηε 

κείσζε ηεο εκθάληζεο stress  

ΜΔΗΣΔΔΜ= Μείσζε ζηξεο εμαηηίαο ηεο 

εκπεηξίαο 

ΤΠΠΡΟΗΑΝ= Όπαξμε πξνζσπηθήο 

νηθνλνκηθήο άλεζεο 

ΔΜΠΠΡΟΗΚ= Δκπηζηνζχλε ζηηο 

πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο 

ΜΖΓΗΑΠΡΟ =Με δηάςεπζε πξνζδνθηψλ 

ΓΝΧΠΡΟΥ= Γλψζηεο πξνβιεκάησλ 

ζρνιείνπ 

ΧΟΡΓΑΡΥ= σζηή νξγάλσζε αξρείσλ  

13. Σερληθέο πξφιεςεο stress ΑΞΤΒΔΚ= Αμηνπνίεζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ γηα βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο 

14. Σερληθέο δηαρείξηζεο stress ΑΝΒΟΔΗΓ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

εηδηθνχο 
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Γηεπζπληήο 9 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ - 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

ΠΡΟΦΗΛ Φύιν: Άλδξαο 

πνπδέο: Πηπρίν 

Ζιηθία: 50+ 

Έηε ππεξεζίαο: 31 

Έηε δηεπζπληηθήο ππεξεζίαο: 8 

Πεξηνρή ζρνιείνπ: Αζηηθή 

Μέγεζνο ζρνιείνπ: 13/Θ 

Α. Ννεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress 

1. Ζ έλλνηα ηνπ stress 
ΑΗΦΤΥΠΗ= Αίζζεζε ςπρηθή πίεζεο θαη 

αλαζηάησζεο 

ΑΗΧΠΗΔ= Αίζζεζε ζσκαηηθήο πίεζεο 

2. πζρέηηζε stress θαη ζέζεο 

επζχλεο 

ΠΡΣΘΑΔΤ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

βαζκνχ ζηξεο ιφγσ θαηνρήο ζέζεο 

απμεκέλεο επζχλεο 

Β. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ ηνπ stress 

3. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

ΤΠΠΟΠΡΟ= Όπαξμε πνιιαπιψλ 

πξνβιεκάησλ 

ΤΠΑΤΓΡΑΦ= Όπαξμε απμεκέλεο 

γξαθεηνθξαηίαο 

4. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο καζεηέο 

ΓΟΝΔΝΑΠ= Όπαξμε γνλέσλ κε έληνλεο 

απαηηήζεηο απφ ηελ παξνρή έξγνπ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΤΠΑΣΜΑΘ= Όπαξμε αηπρεκάησλ 

ζηνπο καζεηέο 

ΤΠΜΑΠΟΗΠ= Όπαξμε καζεηψλ κε 

πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα 

5. εκαληηθφηεηα αηηηψλ stress ΑΤΠΑΣΜΑ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

χπαξμε αηπρεκάησλ ζηνπο καζεηέο 

6. πρλφηεηα αηηηψλ stress ΤΑΗΑΣΜΑ= πρλή αηηία ζηξεο ηα 

αηπρήκαηα ησλ καζεηψλ 

7. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηελ ΓΗΑΦΠΡΟΓ= Γηάςεπζε πξνζδνθηψλ 
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αχμεζε ηεο εκθάληζεο stress 

8. Ηθαλνπνίεζε απφ ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΔΤΥΓΗΔΤΘ= Δπραξηζηεκέλνο 

δηεπζπληήο απφ ηελ θαηνρή δηεπζπληηθήο 

ζέζεο 

Γ. Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ stress 

9. πλέπεηεο αληηκεηψπηζεο 

ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο  

ΑΗΑΠΔΜΤ= Αίζζεζε απειεπζέξσζεο 

κπαινχ  

10. Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή δσή  ΤΘΔΥΟΗ= πδεηήζεηο ζεκάησλ 

ζρνιείνπ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο 

ΚΑΘΠΡΟΛΤ= Καζεκεξηλή πξνζπάζεηα 

γηα ιχζεηο ησλ ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ 

ΔΡΠΣΖΠΡ= Δπηπιένλ εξγαζία ζην 

ζπίηη ιφγσ αλαγθαηφηεηαο ηήξεζεο 

πξνζεζκηψλ 

11. σκαηηθά ζπκπηψκαηα stress ΑΤΑΡΠΗΔ= Απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε 

12. Φπρηθά ζπκπηψκαηα stress ΔΜΦΔΚΝΔ= Δκθάληζε εθλεπξηζκνχ 

13. εκαληηθφηεηα ζπκπησκάησλ 

stress 

ΑΤΑΡΠΗ= εκαληηθφ ζχκπησκα ε 

απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ stress 

14. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηε 

κείσζε ηεο εκθάληζεο stress  

ΔΜΠΠΡΟΗΚ= Δκπηζηνζχλε ζηηο 

πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο 

15. Σερληθέο δηαρείξηζεο stress ΒΑΘΑΝ= Βαζηέο αλαπλνέο 

ΑΚΥΑΛΜΟΤ= Αθξφαζε ραιαξσηηθήο 

κνπζηθήο 

ΔΠΑΠΠΡΥΧ= Δπηδήηεζε απνκφλσζεο 

ζε πξνζσπηθφ ρψξν 

ΑΠΒΟΛΣ= Απφδξαζε κέζσ βφιηαο 

ΚΑΣΚΡΑΤΓ= Καηαθπγή ζε θξαπγέο 

ΒΟΖΘΓΗΔ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

άιινπο δηεπζπληέο 

ΑΝΒΟΓΗΠΡ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

δηνηθεηηθφ πξντζηάκελν 

16. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηερληθψλ  ΑΣΑΚΥΑΜΟ= Απνηειεζκαηηθή ηερληθή 

ε αθξφαζε ραιαξσηηθήο κνπζηθήο 
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ΑΣΔΒΑΘΑ= Απνηειεζκαηηθή ε ηερληθή 

ησλ βαζηψλ αλαπλνψλ 
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Γηεπζύληξηα 10 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ - 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

ΠΡΟΦΗΛ Φύιν: Γπλαίθα 

πνπδέο: Πηπρίν 

Ζιηθία: 50+ 

Έηε ππεξεζίαο: 30 

Έηε δηεπζπληηθήο ππεξεζίαο: 10 

Πεξηνρή ζρνιείνπ: Αζηηθή 

Μέγεζνο ζρνιείνπ: 6/Θ 

Α. Ννεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress 

1. Ζ έλλνηα ηνπ stress 
ΑΗΦΤΥΠΗ= Αίζζεζε ςπρηθή πίεζεο θαη 

αλαζηάησζεο 

2. πζρέηηζε stress θαη ζέζεο 

επζχλεο 

ΠΡΣΘΑΔΤ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

βαζκνχ ζηξεο ιφγσ θαηνρήο ζέζεο 

απμεκέλεο επζχλεο 

3. Αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΜΖΓΗΠΡΓΗ= Με δηεθπεξαησηηθφο ν 

ξφινο ηνπ δηεπζπληή 

ΑΠΓΘΑΠΓ= Οη απαηηήζεηο ηεο 

δηεπζπληηθήο ζέζεο απαζρνινχλ ηνλ 

δηεπζπληή αθφκε θαη εθηφο ζρνιείνπ 

ΤΠΟΡΚΑΗΓ= Τπεχζπλνο γηα ηελ 

νξγάλσζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ 

ΤΠΓΗΠΡΜΑ= Τπεχζπλνο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ 

ΤΠΓΔΠΑΔ= Τπεχζπλνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπλζεθψλ επαγγεικαηηθήο 

αλέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Β. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ ηνπ stress 

4. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

ΤΠΑΤΓΡΑΦ= Όπαξμε απμεκέλεο 

γξαθεηνθξαηίαο 

ΠΡΤΚΣΥ= Πξνβιήκαηα ζηε 

ζπληήξεζε ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ 

ηνπ ζρνιείνπ 

ΠΔΟΗΠΡΥ= Πεξηνξηζκέλνο 

νηθνλνκηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 

ζρνιείν 

ΠΔΒΑΦΖΟΡ= Πεξηνξηζκέλνο βαζκφο 
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ςεθηαθήο νξγάλσζεο 

ΔΛΓΡΑΜΤΠ= Έιιεηςε γξακκαηεηαθήο 

ππνζηήξημεο 

ΔΜΑΠΚΑ= Δκθάληζε απξφβιεπησλ 

θαηαζηάζεσλ 

ΤΠΡΓΓΗΔΡ= Όπαξμε πξνζεζκηψλ ζηε 

δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ 

5. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ δηεπζπληή 

ΠΔΒΑΔΓΗ= Πεξηνξηζκέλνο βαζκφο 

ζηήξημεο θαη επηκφξθσζεο δηεπζπληψλ 

ΓΗΑΑΝΓΤΝ= Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ 

6. πρλφηεηα εκθάληζεο stress ΣΑΡΣΔΔΣ= ηξεο ζηελ αξρή θαη ζην 

ηέινο ηνπ έηνπο 

7. Έληαζε δηεπζπληηθνχ stress ΣΑΤΜΔΗΚ= Σν ζηξεο απμάλεηαη ή 

κεηψλεηαη αλαιφγσο ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ 

8. Ηθαλνπνίεζε απφ ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΔΤΥΓΗΔΤΘ= Δπραξηζηεκέλνο 

δηεπζπληήο απφ ηελ θαηνρή δηεπζπληηθήο 

ζέζεο 

Γ. Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ stress 

9. Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή δσή  ΜΖΜΔΠΕΧ= Με κεηαθνξά 

εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηελ πξνζσπηθή δσή 

10. σκαηηθά ζπκπηψκαηα stress ΣΑΥΤΚ= Σαρπθαξδίεο 

ΑΤΑΡΠΗΔ= Απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε 

ΦΗΞΣΟΜ= θίμηκν ζηνκαρηνχ 

ΓΗΑΣΤΠΝ= Γηαηαξαρέο χπλνπ 

11. Φπρηθά ζπκπηψκαηα stress ΔΛΖΡΔΜ= Έιιεηςε εξεκίαο 

ΚΑΚΓΗΑΘ= Καθή δηάζεζε 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ stress 

12. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηε 

κείσζε ηεο εκθάληζεο stress  

ΔΛΠΡΟΦΗΛ= Έιιεηςε πξνζσπηθψλ 

θηινδνμηψλ 

ΤΠΘΔΥΚΛ= Όπαξμε ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

ΓΝΑΠΓΗΘΔ= Γλψζηεο ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο δηεπζπληηθήο ζέζεο 
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ΚΑΛΥΓΟΝ= Καιέο ζρέζεηο κε γνλείο 

13. Σξφπνη αληηκεηψπηζεο αηηηψλ 

stress  

ΦΖΟΡΑΡΥ= Φεθηαθή νξγάλσζε 

αξρείσλ ζρνιείνπ 

ΜΔΗΧΓΡΑΦ= Μείσζε γξαθεηνθξαηίαο 

ΚΑΤΤΓΟ= Καιή ζπλεξγαζία κε ην 

ζχιινγν γνλέσλ 

14. Σερληθέο δηαρείξηζεο stress ΔΠΗΓΗΑΛ= Δπηδίσμε δηαιείκκαηνο 

ΒΑΘΑΝ= Βαζηέο αλαπλνέο 

ΑΚΥΑΛΜΟΤ= Αθξφαζε ραιαξσηηθήο 

κνπζηθήο 

ΑΠΒΟΛΣ= Απφδξαζε κέζσ βφιηαο 

ΠΡΟΥΑΛΑ= Πξνζπάζεηα ραιάξσζεο 

ΚΑΓΗΓΗΣ= Καηαθπγή ζηε δηαδηθαζία 

ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε   

15. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηερληθψλ  ΑΣΔΠΓΗΑ= Απνηειεζκαηηθή ηερληθή ε 

επηδίσμε δηαιείκκαηνο 
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Γηεπζπληήο 11 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ - 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

ΠΡΟΦΗΛ Φύιν: Άλδξαο 

πνπδέο: Πηπρίν 

Ζιηθία: 50+ 

Έηε ππεξεζίαο: 31 

Έηε δηεπζπληηθήο ππεξεζίαο: 15 

Πεξηνρή ζρνιείνπ: Αγξνηηθή 

Μέγεζνο ζρνιείνπ: 6/Θ 

Α. Ννεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress 

1. Ζ έλλνηα ηνπ stress 
ΑΗΦΤΥΠΗ= Αίζζεζε ςπρηθή πίεζεο θαη 

αλαζηάησζεο 

ΔΜΦΤΛΔΟ= Δκπφδην ζηε θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 

2. πζρέηηζε stress θαη ζέζεο 

επζχλεο 

ΠΡΣΘΑΔΤ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

βαζκνχ ζηξεο ιφγσ θαηνρήο ζέζεο 

απμεκέλεο επζχλεο 

3. Αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΠΡΟΛΑΝΣΚ= Τπεχζπλνο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ΓΝΓΔΤΠΡΟ= Απαξαίηεηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ 

δηεπζπληή ε επειημία θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα 

ΠΟΛΡΟΛΓΗ= Πνιχπινθνο ν ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή 

ΧΛΔΥ= Τπεχζπλνο γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

ΔΠΔΞΤΝ= Ζ επηηπρία εμαξηάηαη θαη 

απφ ζπλαδέιθνπο 

Β. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ ηνπ stress 

4. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

ΠΡΤΚΣΥ= Πξνβιήκαηα ζηε 

ζπληήξεζε ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ 

ηνπ ζρνιείνπ 

ΔΛΑΤΟΗΓΗ= Έιιεηςε απηνλνκίαο ζηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ 
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ΟΗΚΟΝΠΡΟ= Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

ΑΛΛΥΠΑ= πρλέο αιιαγέο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ιφγσ ζπρλψλ 

αιιαγψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

5. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ δηεπζπληή 

ΓΗΥΣΟΑΤ= Γηαρείξηζε ζρέζεσλ κε ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

ΓΗΑΑΝΓΤΝ= Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ 

ΑΝΓΗΓΗΤ= Αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζεο 

δηάθνξσλ ζπγθξνχζεσλ 

6. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΤΠΤΑΝΔΚ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

7. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο καζεηέο 

ΤΠΑΣΜΑΘ= Όπαξμε αηπρεκάησλ 

ζηνπο καζεηέο 

8. εκαληηθφηεηα αηηηψλ stress ΑΤΠΑΣΜΑ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

χπαξμε αηπρεκάησλ ζηνπο καζεηέο 

ΑΠΔΟΗΠΡ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ν 

πεξηνξηζκέλνο νηθνλνκηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζρνιείνπ 

ΥΔΑΝΘ= ρέζεηο αλζξψπσλ 

ΑΤΔΚΠΟ= εκαληηθή αηηία ζηξεο νη 

ζπρλέο αιιαγέο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο 

ΑΓΗΤΓΚ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

9. πρλφηεηα αηηηψλ stress ΤΑΗΑΣΜΑ= πρλή αηηία ζηξεο ηα 

αηπρήκαηα ησλ καζεηψλ 

ΤΑΗΓΗΑΓ= πρλή αηηία ζηξεο ε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

10. Έληαζε δηεπζπληηθνχ stress ΣΑΤΜΔΗΚ= Σν ζηξεο απμάλεηαη ή 

κεηψλεηαη αλαιφγσο ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ 

Γ. Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ stress 

11. Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή δσή  ΤΝΑΠΚ= πλερήο απαζρφιεζε 

ζθέςεο 

ΚΑΘΠΡΟΛΤ= Καζεκεξηλή πξνζπάζεηα 

γηα ιχζεηο ησλ ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ 
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ΜΖΜΔΠΕΧ= Με κεηαθνξά 

εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηελ πξνζσπηθή δσή 

ΤΘΔΥΟΗ= πδεηήζεηο ζεκάησλ 

ζρνιείνπ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο 

12. Φπρηθά ζπκπηψκαηα stress ΑΗΑΠΟΓ= Αίζζεκα απνγνήηεπζεο 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ stress 

13. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηε 

κείσζε ηεο εκθάληζεο stress  

ΔΛΠΡΟΦΗΛ= Έιιεηςε πξνζσπηθψλ 

θηινδνμηψλ 

ΔΜΠΠΡΟΗΚ= Δκπηζηνζχλε ζηηο 

πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο 

ΜΖΓΗΑΠΡΟ =Με δηάςεπζε πξνζδνθηψλ 

14. Σερληθέο δηαρείξηζεο stress ΒΟΖΘΓΗΔ= Αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ 

άιινπο δηεπζπληέο 

ΑΠΒΟΛΣ= Απφδξαζε κέζσ βφιηαο 

ΔΝΓΗΥΟΜ= Δλαζρφιεζε κε δηάθνξα 

ρφκπη 
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Γηεπζύληξηα 12 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ - 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

ΠΡΟΦΗΛ Φύιν: Γπλαίθα 

πνπδέο: Πηπρίν, 2
ν
 Πηπρίν, 

Μεηαπηπρηαθφ 

Ζιηθία: 50+ 

Έηε ππεξεζίαο: 35 

Έηε δηεπζπληηθήο ππεξεζίαο: 5 

Πεξηνρή ζρνιείνπ: Αγξνηηθή 

Μέγεζνο ζρνιείνπ: 6/Θ 

Α. Ννεκαηνδόηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ stress 

1. Ζ έλλνηα ηνπ stress ΔΜΦΤΛΔΟ= Δκπφδην ζηε θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 

ΑΗΧΠΗΔ= Αίζζεζε ζσκαηηθήο πίεζεο 

2. πζρέηηζε stress θαη ζέζεο 

επζχλεο 

ΠΡΣΘΑΔΤ= Πξφθιεζε απμεκέλνπ 

βαζκνχ ζηξεο ιφγσ θαηνρήο ζέζεο 

απμεκέλεο επζχλεο 

ΣΔΞΠΡΓΗ= Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

δηεπζπληή πξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε ηνπ 

ζηξεο κε ηε ζέζε επζχλεο 

3. Αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΑΠΠΔΑΓΚ= Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

απεκπινθή ηνπ δηεπζπληή πξνυπφζεζε 

επηηπρνχο αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ 

ΔΠΑΝΣΓΤΚ= Δπαγγεικαηηζκφο ζηελ 

αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ 

ΓΖΤΝΟΡΑ= Γεκηνπξγία ζπλνιηθνχ 

νξάκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

Β. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεγώλ ηνπ stress 

4. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

ΤΠΑΤΓΡΑΦ= Όπαξμε απμεκέλεο 

γξαθεηνθξαηίαο 

5. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ δηεπζπληή 

ΤΠΓΖΘΔΚΛ= Τπεχζπλνο δεκηνπξγίαο 

ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

ΑΝΓΗΓΗΤ= Αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζεο 

δηάθνξσλ ζπγθξνχζεσλ 

ΤΠΠΡΟΗΠΡ= Όπαξμε πξνζσπηθψλ 



136 

 

νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ 

6. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΤΠΤΑΝΔΚ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΤΠΠΡΟΗΠΔ= Όπαξμε πξνζσπηθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

7. Αηηίεο stress πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο καζεηέο 

ΤΠΑΣΜΑΘ= Όπαξμε αηπρεκάησλ 

ζηνπο καζεηέο 

ΤΠΜΑΠΟΗΠ= Όπαξμε καζεηψλ κε 

πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα 

ΤΠΤΓΟΥ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

γνλέσλ κε κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

ΓΗΧΑΚΜΑ= Γηαζθάιηζε ζσκαηηθήο 

αθεξαηφηεηαο ησλ καζεηψλ 

ΤΠΤΜΔΜΑ= Όπαξμε ζπγθξνχζεσλ 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

8. εκαληηθφηεηα αηηηψλ stress ΑΤΠΑΣΜΑ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

χπαξμε αηπρεκάησλ ζηνπο καζεηέο 

ΑΓΑΝΓΤ = εκαληηθή αηηία ζηξεο ε 

δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ΑΠΟΠΡΔΚ= εκαληηθή αηηία ζηξεο ηα 

πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

9. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηελ 

αχμεζε ηεο εκθάληζεο stress 

ΔΠΗΘΑΛΘΔ= Δπηζπκία αιιαγήο ζέζεο 

ΑΝΔΡΛΝΓΘ = Αλνινθιήξσην έξγν 

ιφγσ αλάιεςεο δηεπζπληηθήο ζέζεο ζε 

λέα ζρνιηθή κνλάδα 

ΔΠΗΠΑΠΥ= Δπηζπκία παξακνλήο ζην 

παιηφ ζρνιείν 

ΑΓΝΑΝΓΤΚ= Άγλνηα αληηκεηψπηζεο 

δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ 

10. Ηθαλνπνίεζε απφ ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή 

ΔΤΥΓΗΔΤΘ= Δπραξηζηεκέλνο 

δηεπζπληήο απφ ηελ θαηνρή δηεπζπληηθήο 

ζέζεο 

Γ. Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ stress 

11. πλέπεηεο αληηκεηψπηζεο 

ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο  

ΠΑΔΜΦΔΚΝ = Παξαηεηακέλε εκθάληζε 

ηνπ εθλεπξηζκνχ 
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12. Δπηπηψζεηο ζηελ πξνζσπηθή δσή  ΜΖΜΔΠΕΧ= Με κεηαθνξά 

εξγαζηαθνχ ζηξεο ζηελ πξνζσπηθή δσή 

13. σκαηηθά ζπκπηψκαηα stress ΑΗΚΟΤΡ= Αίζζεκα θνχξαζεο 

ΔΝΣΔΦΗΓΡ= Έληνλε εθίδξσζε 

ΝΔΤΚΗΝ= Νεπξηθέο θηλήζεηο 

ΣΡΔΜΥΔΡ= Σξέκνπιν ρεξηψλ 

14. Φπρηθά ζπκπηψκαηα stress 
ΑΗΧΠΗΔ= Αίζζεζε ζσκαηηθήο πίεζεο 

ΔΛΛΦΤΥΡ= Έιιεηςε ςπρξαηκίαο 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ stress 

15. Παξάγνληεο επίδξαζεο ζηε 

κείσζε ηεο εκθάληζεο stress  

ΜΔΗΣΔΔΜ= Μείσζε ζηξεο εμαηηίαο ηεο 

εκπεηξίαο 

ΔΜΠΠΡΟΗΚ= Δκπηζηνζχλε ζηηο 

πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο 

ΤΠΘΔΥΚΛ= Όπαξμε ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο 

ΤΠΘΚΑΛΥΓΟΝ= Καιέο ζρέζεηο κε 

γνλείο 

16. Σξφπνη αληηκεηψπηζεο αηηηψλ 

stress  

ΔΠΦΤΑΝΚ= Δπίδεημε ςπρξαηκίαο 

ζηελ αληηκεηψπηζε ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ 

ΠΡΥΓΗΔΡ= Πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο 

γηα ηελ θαιχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ 

απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ 

17. Σερληθέο δηαρείξηζεο stress ΠΡΟΥΑΛΑ= Πξνζπάζεηα ραιάξσζεο 

ΠΑΔΓΗΣ= Παξαθνινχζεζε 

ζεκηλαξίσλ δηαρείξηζεο ζηξεο    

ΠΡΔΚΛΛΑ= Πξνζπάζεηα γηα 

εθινγίθεπζε θαηαζηάζεσλ 

18. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηερληθψλ ΑΣΔΚΛΚΑΣ= Απνηειεζκαηηθή ηερληθή 

ε εθινγίθεπζε θαηαζηάζεσλ 

ΑΣΠΑΔΓ= Απνηειεζκαηηθή ηερληθή ε 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ δηαρείξηζεο 

ζηξεο 

 


