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Πρόλογος 

Η σχέση του διευθυντή µε τους γονείς των µαθητών, η οποία δοκιµάζεται µέσα από την 

καθηµερινή επαφή που έχει µαζί τους και η οποία  συντροφεύεται από ποικίλλα εισαγόµενα 

προβλήµατα του οικογενειακού και ευρύτερου περιβάλλοντος, απέναντι στα οποία ο διευ-

θυντής του σχολείου καλείται να σταθεί και να εγκύψει ήταν η αφορµή για να ξεκινήσω τη 

διπλωµατική εργασία. Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το ρόλο της Συναισθηµατικής 

Νοηµοσύνης του διευθυντή στην ηγεσία και στη διαχείριση των σχέσεών του µε τους γο-

νείς των µαθητών. 

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου προς τον καθηγητή µου, κύριο Πρόδροµο Γιαν-

νά, για την ευκαιρία  και την έµπνευση που µου έδωσε να αναπτύξω αυτό το θέµα. Πρό-

σθετες ευχαριστίες θέλω να εκφράσω και στην κα. Κοσσιέρη, η οποία µε υποστήριξε µε 

υποµονή στην επεξεργασία  και ανάλυση των δεδοµένων µε το στατιστικό πρόγραµµα του 

SPSS. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίµησή µου προς τους καθηγητές του µεταπτυ-

χιακού  προγράµµατος “Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων” του ΑΕΙ-ΤΤ Πειραιά και τα µέλη 

της Επιτροπής των Μεταπτυχιακών µου Σπουδών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες πηγαίνουν προς 

τον Πρόεδρο του Μεταπτυχιακού, κύριο Αθανάσιο Σπυριδάκο, ο οποίος µε υποστήριξε µε 

συγκεκριµένες προτάσεις και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια των σπουδών µου. 

Πρόσθετες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στους Διευθυντές των σχολείων και τους 

γονείς που ανταποκρίθηκαν στην παράκλησή µου για να απαντήσουν στα ηλεκτρονικά 

ερωτηµατολόγια που τους απέστειλα ώστε να ολοκληρωθεί το ερευνητικό µέρος της πα-

ρούσης µελέτης. 

Είµαι εξαιρετικά ευγνώµων για την οικογένειά µου και πρώτα προς τους γονείς µου, για την 

αγάπη τους και την υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια των σπουδών µου. Είµαι βαθιά 

ευγνώµων προς τον αδελφό µου Ευθύµιο Ροδιά, ο οποίος είχε τη διαρκή διάθεση να µου 

προσφέρει τη γνώση και την βοήθειά του σε διάφορα στάδια της παρούσης εργασίας.Επι-

πρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύζυγό µου για τη συµπαράστασή του διότι χωρίς 

αυτή δε θα κατάφερνα να έχω την άνεση να ολοκληρώσω την εργασία αυτή. Τέλος, είµαι 

ευγνώµων προς τα πέντε παιδιά µου Αφροδίτη, Στρατή,Κοσµά,Χριστίνα-Άννα και Γεώργιο 

για τη χαρά που µου δίνουν στην καθηµερινότητα της ζωής µου και θα ήθελα να οµολογή-

σω ότι µε αυτή συνοδό συµπορεύθηκα ώστε να ολοκληρώσω τη µελέτη αυτή. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αποτελεσµατική ηγεσία απαιτεί ένα ευρύ φάσµα δεξιοτήτων και η συναισθηµατική νοη-

µοσύνη (ΣΝ) µπορεί να είναι συνοδός βοηθός του διευθυντή που µπορεί να τον οδηγήσει 

στο να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις της θέσης αυτής. Η µελέτη αυτή έχει ως 

βασικό σκοπό να εστιάσει στη διερεύνηση του επιπέδου συναισθηµατικής νοηµοσύνης του 

διευθυντή του σχολείου ως προς τις τέσσερις προσωπικές διαστάσεις, την Αυτεπίγνωση, 

τον Αυτοέλεγχο, την Παρακίνηση και την Ενσυναίσθηση. Στη συνέχεια να διερευνήσει τη 

συσχέτισή τους µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των διευθυντών . Επίσης, να εξετάσει 

τη διαχείριση των σχέσεων του διευθυντή µε τους γονείς, µέσα από την πέµπτη διάσταση 

της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης, την κοινωνική, η οποία περιλαµβάνει οχτώ δεξιότητες 

(social skills). Τέλος, διερευνά κατά πόσο κάποιες κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται µε 

τη διαχείριση των σχέσεων του διευθυντή µε τους γονείς συνδέονται µε την ηγετική του 

ικανότητα. 

Για το ερευνητικό µέρος της εργασίας έγινε συλλογή δεδοµένων από την πρωτογενή έρευ-

να από δύο διαφορετικά δείγµατα. Συγκεκριµένα, το πρώτο δείγµα αποτέλεσαν διευθυντές  

της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής, όπου συµµετείχαν 63 άτοµα και απά-

ντησαν σε ένα ερωτηµατολόγιο αυτο-αξιολόγησης. Το δεύτερο δείγµα αποτέλεσαν 87 γο-

νείς µαθητών, οι οποίοι αποτύπωσαν σ’ ένα ερωτηµατολόγιο ετερο-αξιολόγησης την προ-

σωπική τους γνώµη για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη των διευθυντών των σχολείων που 

φοιτούν τα παιδιά τους.Η µεθοδολογία που επιλέχθηκε ήταν η ποσοτική έρευνα µε τη 

χρήση ερωτηµατολογίων. 

Τα αποτελέσµατα µε τη συνδροµή του στατιστικού εργαλείου SPSS κατέδειξαν ότι η ΣΝ 

των διευθυντών των σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι υψηλή τόσο ως προς τις 

προσωπικές όσο και ως προς τις κοινωνικές τους δεξιότητες, γεγονός που καταδεικνύει και 

την πολύ καλή διαχείριση σχέσεων του διευθυντή µε τους γονείς. Επίσης, η ανάλυση έδει-

ξε ότι τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά δεν έχουν σηµαντική επίδραση συνολικά στη ΣΝ. 

Και τέλος, µέσω της επιλογής µεθόδου µέτρησης του βαθµού συσχέτισης µεταβλητών µε-

ταξύ τους φάνηκε ότι η ηγεσία ως βασική δεξιότητα της ΣΝ έχει µεγάλη συσχέτιση 

(Correlation) µε πολλές από τις  κοινωνικές δεξιότητες της ΣΝ του διευθυντή. 

Λέξεις κλειδιά: Σχολείο, Εκπαιδευτική Ηγεσία, Γονείς, Συναισθηµατική νοηµοσύνη διευθυ-

ντή και γονείς, ΣΝ  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ABSTRACT 

The effective leadership requires a wide range of skills and the emotional intelligence may 

be a useful tool for directors that can help on meeting the quite high requirements of this 

position.This study’s basic objective is to focus on the investigation of the level of 

emotional intelligence of school director in relation to four individual dimensions, namely  

the Self-awareness, the Self-control, the Inducement and the Empathy. It, also, aims at   

the evaluation of their correlation with directors’ demographic characteristics. Moreover,  

this study focuses on the evaluation of the director-parents relationship management  

through the  fifth  dimension  of  emotional  intelligence;  i.e.  the  social  dimension  that  

includes eight social skills. Finally, this  study assesses if the social skills that  are related   

to the administration of director-parents relationship are connected with his leadership 

ability.  

On the research part of this study, data from primary survey were selected by two  

different samples. Specifically,  the  first  sample included  63  directors  of  Primary  

Education  of  County of Attica region by replying to a specific designed self-evaluation 

questionnaire. The second sample  consisted  of  87  responded  questionnaires  by  equal  

parents of students denoting their opinion on the emotional intelligence of directors’ 

individual and social skills.The methodology that followed was the quantitative research by 

using questionnaires.  

By using statistical tool SPSS the results indicated that emotional intelligence of directors 

of primary schools is high not only on their individual skills,but also on their social ones,  

fact that states the very good director-parents relationship management.In addition, the 

analysis presented the low effect of demographic characteristics on emotional  intelligence 

overall. Finally,by the selection  of  the  measurement  method  of  the correlation degree 

between the variables,it has been shown that the leadership as a basic  skill  of emotional 

intelligence has high correlation with many of director’s social skills.  

Keywords: School, Educational leadership, Parents, Emotional intelligence of director and  

parents, Emotional Intelligence  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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Από έρευνες που έχουν γίνει (Davis-Kean & Eccles, 2005), η συµµετοχή και συνεργασία 

των γονέων στα σχολικά δρώµενα, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, είναι ουσιώ-

δης γιατί τελικά είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που θα επηρεάσει την οµα-

λή κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού και ως εκ τούτου και την ακαδη-

µαϊκή του πορεία. Τις τελευταίες δεκαετίες λοιπόν η γονεϊκή συµµετοχή στα σχολεία είναι 

έντονη και  έχει σηµάνει  την αλλαγή και στον τρόπο διοίκησης των σχολικών µονάδων 

από τους διευθυντές. Οι τελευταίοι µέσα από το πολυποίκιλλο και ιδιότυπο κοινό (µαθητές, 

εκπαιδευτικοί, γονείς) το οποίο καλούνται να διοικήσουν πρέπει αν µη τι άλλο να σταθούν 

ως ηγέτες απέναντι σε αυτό και όχι ως διεκπαιρεωτές διοικητικών θεµάτων. Η σύγχρονη 

ηγεσία του διευθυντή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση κατανοείται µέσα από τη ΣΝ και των 

στοιχείων της που πρέπει να διαθέτει. Έτσι θα µπορέσει να δηµιουργηθεί και να διασφαλι-

στεί ένα γόνιµο πλαίσιο συνεργασίας στο σχολείο όπου οι γονείς των µαθητών θα συνα-

ντούν ένα σχολείο καλών σχέσεων µε ένα κλίµα αλληλοσεβασµού κι εµπιστοσύνης , το 

οποίο θα καλλιεργείται µεθοδευµένα και συστηµατικά από το διευθυντή. 

Έτσι, η επίτευξη της συνεργασίας θα µπορέσει να ενδυναµώσει τους εµπλεκόµενους φο-

ρείς, σχολείο-οικογένεια, και τελικά να διασφαλίσει την πρόοδο των µαθητών. 

Σκοπός της έρευνάς µας είναι να µελετήσουµε τη ΣΝ του διευθυντή του σχολείου ως προς 

τις τέσσερις προσωπικές του διαστάσεις, την Αυτεπίγνωση, τον Αυτοέλεγχο, την Παρακί-

νηση και την Ενσυναίσθηση, οι οποίες διαστάσεις εφόσον τις διαθέτει θα είναι κριτήρια της 

επιτυχούς πορείας του. Το επόµενο βασικό στάδιο είναι να µελετήσουµε την πέµπτη διά-

σταση της ΣΝ του διευθυντή, η οποία σχετίζεται µε τις δεξιότητες (social skills) της διαχεί-

ρισης των σχέσεών του µε τους γονείς των µαθητών του σχλείου (Επιρροή, Επικοινωνία, 

Ηγεσία, Καθιέρωση ή Χειρισµός αλλαγών, Χειρισµός διαφωνιών, Καλλιέργεια δεσµών, Σύ-

µπραξη και Συνεργασία, Οµαδικές Ικανότητες). Το πρότυπο,που ακολουθήθηκε, για τη διε-

ρεύνηση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης του διευθυντή σε προσωπικό επίπεδο αρχικά 

και σε κοινωνικό επίπεδο κατά δεύτερον, ήταν αυτό του D. Goleman. Ο  Goleman (2000) 

ορίζει τη ΣΝ ως την ικανότητα να γνωρίζουµε τα δικά µας συναισθήµατα και αυτά των άλ-

λων, να δηµιουργούµε κίνητρα για τον εαυτό µας και να χειριζόµαστε σωστά τόσο τα συ-

ναισθήµατά όσο και τις σχέσεις µας. 

Η διάρθρωση της παρούσης εργασίας γίνεται αρχικά µε τη θεωρητική προσέγγιση του φαι-

νοµένου της Διοίκησης στην Εκπαίδευση και της Ηγεσίας στο σχολικό περιβάλλον. Στη συ-

νέχεια, η εργασία επικεντρώνεται στο ρόλο που παίζει η συναισθηµατική νοηµοσύνη στη 
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διοίκηση και ηγεσία του σχολείου, καθώς και πώς συσχετίζεται µε κάποιους δηµογραφικούς 

παράγοντες. Και τέλος, εξετάζουµε τη σχέση σε τυπικό ή µη επίπεδο που αναπτύσσουν οι 

γονείς µε το Σχολείο και τους τρόπους που βρίσκει το Σχολείο µέσα από την έκφραση κυ-

ρίως του Διευθυντή να επικοινωνήσει µε αυτούς αποφεύγοντας διάφορους σκοπέλους. 

Βιβλία και ποικίλλα άρθρα για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη, τη Διοίκηση και Ηγεσία, την  

Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου, τις σχέσεις γονέων µε το Σχολείο, ακόµη και για τον 

καταλυτικό ρόλο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στη Διοίκηση  και Ηγεσία χρησιµοποιή-

θηκαν ως πηγές για τη συγγραφή του θεωρητικού τµήµατος της εργασίας.  

Η προστιθέµενη αξία αυτής της µελέτης είναι ότι προσφέρει στο χώρο της έρευνας κάτι 

νέο το οποίο έπειτα από ενδελεχή ανασκόπηση δε φαίνεται να έχει πραγµατευτεί κάποιος  

άλλος. Είναι προσωπική  µου χαρά να συνεισφέρω µέσα από την πραγµάτευση της παρού-

σης εργασίας έστω και στην ελάχιστη πρόοδο της γνώσης µας όσον αφορά τον τοµέα της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης του διευθυντή της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην κοινω-

νική του σχέση  µε τους γονείς. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο διευθυντής έχοντας το σύνολο των δεξιοτήτων της ΣΝ 

έχει σηµαντικά θετικά προγνωστικά για την επιτυχή πορεία της ηγεσίας του, γεγονός που 

θα ωφελήσει τόσο τον ίδιο αλλά και θα δηµιουργήσει ένα θετικό σχολικό περιβάλλον που 

θα προσφέρει στους γονείς να έχουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και ένα θετικό κλίµα 

συνεργασίας µε το σχολείο. Ο συναισθηµατικά νοήµων διευθυντής συγκεντρώνοντας πλή-

θος δεξιοτήτων συναισθηµατικής νοηµοσύνης στο προσωπικό του προφίλ µε αντίστοιχο 

αντίκτυπο και στο κοινωνικό του προφίλ, αποτελεί βαρόµετρο για την επιτυχία του σύγ-

χρονου σχολείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.1 Εννοιολογική προσέγγιση του όρου ¨Διοίκηση¨

Σε κάθε ενσυνείδητη εργώδη προσπάθεια δύο ή και περισσοτέρων ανθρώπων που πραγ-

µατοποιείται και έχει ως στόχο την επίτευξη κάποιων στόχων εµφανίζονται οι αρχές της 

διοίκησης, οι οποίες είναι θεµελιώδεις αλήθειες που απορρέουν από τη λογική και την πείρα 

και οι οποίες µπορούν να λειτουργήσουν ως οδηγοί κατά τη δράση αυτών των ανθρώπων. 

Η διοίκηση (στην παρούσα εργασία οι όροι management και administration θα χρησιµο-

ποιούνται χωρίς διάκριση) αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες του ανθρώπου 

αφού είναι αυτή που ενορχηστρώνει τις διευρυµένες προσπάθειες των ατόµων και οι οποί-

ες θα οδηγήσουν στην επίτευγξη κοινού ή κοινών στόχων. Τα όργανα που ασκούν τη διοί-

κηση ενός δηµόσιου ή ιδιωτικού οργανισµού ακολουθούν ποικίλλες µεθόδους εργασίας για 

την επίτευγξη των στόχων, πετυχηµένες ή σωστές όµως, θεωρούνται εκείνες που διέπο-

νται από αρχές της επιστήµης και οδηγούν σε θετικά αποτελέσµατα (Σαΐτης, 2008: 31-32). 

Ετυµολογικά ο όρος διοίκηση είναι η διεύθυνση, η διαχείρηση, ο τρόπος µε τον οποίο διοι-

κείται µια µονάδα, ακόµη το δικαίωµα ή η εξουσία κάποιου να διοικεί, και τέλος το σύνολο 

των προσώπων που διοικούν µια υπηρεσία, έναν οργανισµό, ένα ίδρυµα, µια επιχείρηση ή 

ένα σωµατείο (Μπαµπινιώτης, 2002:512) 

Ας δούµε όµως άλλες επιστηµονικές προσεγγίσεις για την έννοια της διοίκησης. 

Σύµφωνα µε τον Κουτούζη (1999:35) “διοίκηση είναι η διαδικασία του συντονισµού αν-

θρώπων και δραστηριοτήτων για την επίτευξη κοινών στόχων”. 

Σύµφωνα µε το Νίκο Δήµου, η ενασχόληση της Διοίκησης έχει να κάνει µε την αναζήτηση, 

την ανεύρεση και την εφαρµογή απαιτούµενων αποτελεσµατικών µεθόδων για την υλο-

ποίση των στόχων και των σκοπών της επιχείρησης. Επίσης, η Διοίκηση είναι αυτή που 

δραστηριοποιεί, κατευθύνει και ελέγχει το πρόγραµµα δράσης ενός οργανισµού καθώς και 

τις διαδικασίες λειτουργίας της  (2003:34). 

Ακόµη, σύµφωνα µε τους Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου, είναι η δραστηριοποίηση και η 

ενεργοποίηση των διαφόρων συντελεστών της οργάνωσης µε στόχο την επίτευξη του 

σκοπού που επιδιώκει το οργανωτικό σχήµα του συστήµατος. (1990:29). 

Κατά µια άλλη άποψη η διοίκηση είναι µια διαδικασία που κυβερνά τις επιλογές των υφι-

σταµένων µέσα από ένα πολυεπίπεδο, ιεραχικά δοµηµένο σύστηµα επικοινωνίας, ώστε να 

επιτύχει τη βελτιστοποίηση επιλογής και πραγµατοποίησης στόχων ( Κονταράτος 1983:11-

12). Όπως εύκολα διαφαίνεται, οι στόχοι επιλέγονται βάσει και του πλαισίου του συγκεκρι-

µένου εργασιακού περιβάλλοντος που υπάρχει κάθε φορά. 
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Βεβαίως, µπορούµε να πούµε πολλά ακόµη για το τι είναι Διοίκηση. Κατά γενική παραδοχή 

όµως, ως “διοίκηση” ορίζουν οι σύγχρονοι επιστήµονες και αναλυτές τη “λειτουργική διαδι-

κασία” που περιλαµβάνει σειρά λειτουργιών όπως είναι ο προγραµµατισµός , η οργάνωση, 

η λήψη αποφάσεων, η διεύθυνση, ο συντονισµός και ο έλεγχος (Σαΐτης ,2007, 30-31). 

Στην πιο διευρυµένη έννοια των εν λόγω λειτουργιών της διοίκησης θα µπορούσαµε να 

εντάξουµε βεβαίως κι άλλες έννοιες, και συγκεκριµένα εκείνες της στελέχωσης, της υποκί-

νησης, της επικοινωνίας, της εξουσιοδότησης, του συντονισµού και της στρατηγικής. 

Εν τέλει, αποτελεσµατική διοίκηση είναι εκείνη που πετυχαίνει τους σκοπούς της. Παρ’ όλο 

που κάθε λειτουργία της διοίκησης είναι ξεχωριστή ωστόσο όλες συνεργάζονται, αλληλο-

καλύπτονται κι αλληλοεξαρτώνται για να πετύχουν τους σκοπούς της αποτελεσµατικής 

διοίκησης. Προς τούτο είναι απαραίτητη η σαφής σκοποθέτηση και επαναπροσδιορισµός 

της, ο καλύτερος κάθε φορά συνδυασµός των παραγωγικών συντελεστών, η βέλτιστη 

χρησιµοποίηση πληροφοριών από το περιβάλλον, καθώς και η όσο το δυνατόν καταλληλό-

τερη κάθε φορά οργανωτική διάρθρωση (Ανδρουλιδάκη-Πετράκη, 2011: 32-33).   

Παρακάτω βλέπουµε σχηµατικά (Γράφηµα 1.1) τη λειτουργική διαδικασία  της διοίκησης. 

Γράφηµα 1.1: Λειτουργίες Διοίκησης 
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1.2. Η Διοίκηση στην Εκπαίδευση 

Τα βασικα στοιχεία της Διοίκησης µπορούν να εφαρµοστούν και στην εκπαίδευση, αφού η 

τελευταία παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε άλλους χώρους, αλλά και από την άλλη εµ-

φανίζει και ιδιαιτερότητες γι’αυτό καθιστά απαραίτητη την περαιτέρω µελέτη. 

Όσον αφορά τη σχολική µονάδα µπορούµε να πούµε τα παρακάτω για τη Διοίκηση: 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 16, παρ. 2, του ισχύοντος Συντάγµατος 1975/1986 ορίζεται ότι:   

“H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατι-

κή, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρη-

σκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους 

πολίτες“ (Ανακτήθηκε από http://www.hellenicparliament.gr). 

• Για την επίτευγξη του ανωτέρω σκοπού της Παιδείας έρχεται η διοίκηση της σχολικής 

µονάδας να τον εξηπηρετήσει και να δηµιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα 

µεγιστοποιήσουν την απόδοση των παραγόντων που εµπλέκονται σε αυτήν. Συγκεκριµέ-

να οι παράγοντες που εµπλέκονται είναι το διδακτικό προσωπικό, το βοηθητικό προσωπι-

κό, ο σύλλογος γονέων, οι τοπικές αρχές, ακόµη και οι υλικοτεχνικοί πόροι που είναι 

απαραίτητοι για τη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας. 

• Για τη δηµιουργία των παραπάνω προϋποθέσεων η διοίκηση της σχολικής µονάδας µε τη 

δεδοµένη δοµή (προϊστάµενες αρχές, διευθυντής καθώς και συλλογικά όργανα) έρχεται 

µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες να προγραµµατίσει και να υλοποιήσει το εκπαιδευτι-

κό έργο αλλά και γενικότερα το σύνολο της σχολικής ζωής. Επιπλέον, διευθύνει, καθοδη-

γεί, συντονίζει και ασκεί έλεγχο σε όλους τους παραπάνω ανθρώπινους παράγοντες που 

διαδραµατίζουν συγκεκριµένο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ορίζοντας λοιπόν τη Διοίκηση στο χώρο της Εκπαίδευσης θα µπορούσαµε να πούµε, ότι: 

Η δηµιουργία κάθε σχολικής µονάδας αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση συγκεκριµένων σκο-

πών και στόχων ώστε να επέλθει το αναµενόµενο επιθυµητό αποτέλεσµα. Για την επίτευγ-

ξη του συγκεκριµένου αποτελέσµατος είναι απαραίτητη η συµβολή διαφόρων συντελεστών 

οι οποίοι και θα υλοποιήσουν τους στόχους της εκπαιδευτικής µονάδας. 

Συγκεκριµένα οι συντελεστές αυτοί είναι ο ανθρώπινος παράγοντας ( διευθυντής, διδακτικό 

προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, σύλλογος γονέων κ.λ.π), τα υλικοτεχνικά µέσα (βιβλία, 

γραφική ύλη, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προβολείς κ.λ.π), ο χώρος (αίθουσες διδασκαλίας, 

αύλειος χώρος, βιβλιοθήκες, αίθουσα τελετών κ.λ.π), καθώς και ο χρόνος (διδακτικό έτος) 

µέσα στον οποίο πρέπει να πραγµατοποιηθεί το καλύτερο αποτέλεσµα. 
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Όλοι οι παραπάνω τελεστές συνεργάζονται και οργανώνονται µε τέτοιον τρόπο µεταξύ 

τους, ώστε µέσω της διοίκησης να επέλθει το βέλτιστο αποτέλεσµα για την κάλυψη των 

σκοπών της σχολικής µονάδας.  

Η Διοίκηση µιας σχολικής µονάδας µε τις ενέργειές της που πρέπει να είναι συστηµατοποι-

ηµένες µέσα από συγκεκριµένους κανόνες (θεωρίας και πράξης) θα πρέπει να καταλήξει σε 

θετικά αποτελέσµατα για την επίτευγξη των συγκεκριµένων σκοπών. Η µεθοδολογία της 

Διοίκησης της σχολικής µονάδας από τη µια πρέπει να στηρίζεται σε επιστηµονικά κριτήρια, 

αλλά και από την άλλη σε “τεχνικά” στοιχεία που βασίζοντα σε επιστηµονικές αλλά και σ’ 

εµπειρικές γνώσεις, καθώς και στην ικανότητα του προσώπου που διευθύνει τον οργανισµό 

(Σαΐτης ,2007: 30). 

Συνεπώς, όσον αφορά τη  διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισµού, σκοπός είναι η διδα-

σκαλία και η µάθηση, άρα όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στο ίδρυµα αυτό πρέπει να 

συνεισφέρουν για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών. Ο διορισµένος διευθυντής της 

σχολικής µονάδας οφείλει να καθορίσει τους στόχους, να συνεργαστεί και να συντονίσει 

τους υφισταµένους του συναδέλφους και να εµπλακεί σε συνεδριάσεις είτε µε την τοπική 

κοινωνία είτε µε το σύλλογο γονέων ώστε µέσω κάποιων δραστηριοτήτων να επιτύχει το 

καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσµα. Όλες αυτές οι δραστηριότητες που πρέπει να σχεδια-

στούν, να οργανωθούν και να συντονιστούν ούτως ώστε να πραγµατοποιηθούν οι εκπαι-

δευτικοί στόχοι, είναι δυνατόν να ονοµαστούν περιφραστικά ως διοίκηση της εκπαίδευσης. 

Και η διοίκηση στον εκπαιδευτικό χώρο βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την πραγµατο-

ποίηση στόχων µέσω της συνεργασίας (Σαΐτης, 2008: 34, ). 

1.3. Μοντέλα Διοίκησης  στην Εκπαίδευση 

Η κατανοµή του διοικητικού έργου στα διάφορα διοικητικά στελέχη ενός οργανισµού και η 

δραστηριότητά τους είναι από τις βασικότερες αρχές της διοικητικής επιστήµης.  

Στην περίπτωση της εκπαίδευσης θα µπορούσαµε να πούµε ότι η οργάνωση της διοίκησης 

δεν είναι αυτοσκοπός αλλά ένα µέσο για να φτάσουµε στην επίτευξη των αντικειµενικών 

σκοπών των εκπαιδευτικών µονάδων. 

Σε ό,τι αφορά τη δηµόσια εκπαίδευση έχουν διαµορφωθεί διάφορα µοντέλα, όπως συγκε-

ντρωτικό, αποκεντρωτικό, οµοσπονδιακό, τα οποία ανάλογα µε το τρόπο που οργανώνεται 

το κεντρικό διοικητικό σύστηµα της χώρας επηρεάζουν και την ίδια την εκπαίδευση αφού 
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αποτελεί µια µορφή κρατικής λειτουργίας. Συνεπώς η εκπαιδευτική διοίκηση αποτελεί ένα 

υποσύστηµα της κρατικής λειτουργίας (Σαϊτης, 2007: 54-56). 

Κάποια από τα κυριότερα συστήµατα διοικητικής οργάνωσης που έχουν ευρεία εφαρµογή 

και στη διοίκηση της εκπαίδευσης σε συλλογικό επίπεδο είναι τα ακόλουθα: 

• Το µοντέλο της συγκεντρωτικής διοίκησης, όπου όλες οι αποφασιστικές αρµοδιότητες 

είναι συγκεντρωµένες σε διοικητικά κεντρικά όργανα ή κεντρικές υπηρεσίες (Πουλής, 

2003). 

• Το µοντέλο της αποκεντρωτικής διοίκησης, όπου στην περίπτωση της σχολικής εκπαί-

δευσης όλα τα περιφερειακά κρατικά όργανα (διευθυντές Διευθύνσεων, προϊστάµενοι 

Γραφείων Π.Ε & Δ.Ε)  απολαµβάνουν ένα βαθµό ανεξαρτησίας έναντι της κεντρικής διοί-

κησης µε την έννοια ότι µπορούν να ρυθµίζουν αυτόνοµα θέµατα που άπτονται της πε-

ριοχής της ευθύνης τους (Σαϊτης, 2007: 56-57). 

• Το µοντέλο της διοικητικής οργάνωσης µε µονοµελή όργανα, όπου η εκτέλεση του διοι-

κητικού έργου ανατίθεται σε µονοµελή όργανα, όπως είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο 

Προϊστάµενος Γραφείου ή και ο Διευθυντής Σχολείου. Σε αυτό το σύστηµα, η άσκηση 

διοικητικών πρωτοβουλιών είναι ταχύτερη, σαφέστρη, αλλά και αυξάνεται το αίσθηµα 

προσωπικής ευθύνης εκ µέρους του οργάνου που διοικεί (Ζαβλανός, 1998: 146-151). 

• Το µοντέλο της διοικητικής οργάνωσης µε συλλογικά όργανα, όπου η διοίκηση ενός ορ-

γανισµού ανατίθεται σε συλλογικά όργανα, όπως για παράδειγµα σε επιτροπές και συµ-

βούλια. Η χρησιµοποίηση συλλογικών οργάνων στη λειτουργία των κοινωνικων οργανι-

σµών, όπως είναι το σχολείο, σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της, είναι σύγχρονη τάση 

και είναι χαρακτηριστικό δηµοκρατικής κοινωνίας (Σαϊτης, 2007: 57-58). 

• Ο γραφειοκρατικός τύπος οργάνωσης (Βεµπεριανό µοντέλο), ο οποίος στηρίζεται στις 

αρχές  του σαφή καταµερισµού της εργασίας, στην ιεραρχία της εξουσίας, στην οµοιο-

µορφία για την εκτέλεση κάθε έργου, στην απροσωποληψία στις κοινωνικές σχέσεις, κα-

θώς τέλος και στην αξιολόγηση του προσωπικού βάσει αντικειµενικών κριτηρίων 

(Gladden, 1958, Μουζέλης: 1991).  

Κατά την προσωπική µας άποψη, µπορούµε να πούµε ότι οι σχολικές µονάδες µέχρι κάποιο 

βαθµό είναι και οφείλουν να είναι γραφειοκρατικές, αφού επί παραδείγµατι υπάρχει ένα 

συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο που τις διέπει, υπάρχει συγκεκριµένη ιεραρχική δοµή όπου 

κάθε στέλεχος είναι υπόλογο στους προϊσταµένους του, τόσο για τις δικές του αποφάσεις 

και πράξεις όσο και για τις ενέργειες των υφισταµένων του ή ακόµη οι προσλήψεις του 

προσωπικού γίνεται βάσει ειδικών προσόντων και γνώσεων.  

Από την άλλη όµως η χρησιµότητα της γραφειοκρατικής οργάνωσης στις οργανώσεις της 

εκπαίδευσης δεν είναι καιι πολύ µεγάλη αφού όπως υποστηρίζει ο Ζαβλανός (1998:81) 
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στην εκπαιδευτική γραφειοκρατία ο δάκαλος είναι στη βάση της ιεραρχικής δοµής εξουσί-

ας, ενώ θα έπρεπε να είναι η καρδιά και στο κέντρο της. Επιπλέον ο δάσκαλος όταν δεν 

περιορίζεται από κανόνες είναι ελεύθερος και δηµιουργικός αλλά και αποδοτικότερος στο 

έργο του.  

Οι Everrard και Morris (1999:37) στο βιβλίο τους “Αποτελεσµατική Εκπαιδευτική Διοίκηση” 

αναφέρουν ότι οι R. Tannehbaum και W. Schmidt θεωρούν ότι υπάρχουν τέσσερα διοικητι-

κά µοντέλα ανάλογα µε το αν ο διευθυντής είναι προσανατολισµένος στα αποτελέσµατα-

στόχους ή στις σχέσεις.  

Συγκεκριµένα:  

• Το αυταρχικό µοντέλο, όπου ο διευθυντής κάνει χρήση της εξουσίας που απορρέει από 

τη θέση του και είναι ο µοναδικός που αποφασίζει. Αυτό το µοντέλο βοηθάει πιο γρήγο-

ρα στη λήψη αποφάσεων, άρα διαφαίνονται πιο γρήγορα τα αποτελέσµατα της επίτευγ-

ξης των στόχων.  

• Το πατερναλιστικό µοντέλο, που βρίσκεται στη µέση σχεδόν του άξονα, αλλά τείνει προς 

την επίτευγξη των στόχων. Σ’ αυτό το µοντέλο ο διευθυντής λαµβάνει υπόψη τη γνώµη 

των εκαπαιδευτικών αλλά και τους καθησυχάζει ότι ο ίδιος θα φέρει εις πέρας τις διοικη-

τικές αρµοδιότητες. 

• Το συµβουλευτικό µοντέλο, στο οποίο ο διευθυντής ενδιαφέρεται λιγότερο για τα αποτε-

λέσµατα και περισσότερο για τις σχέσεις του µε τους εκπαιδευτικούς τους οποίους και 

βοηθά µε την καθοδήγησή του. 

• Το δηµοκρατικό µοντέλο, όπου ο διευθυντής δίνει κατεξοχήν βάση στη διοίκηση µε τη 

συµµετοχή των εκπαιδευτικών κι ελάχιστα ενδιαφέρεται για τ’αποτελέσµατα που θα επι-

τύχει. Άρα, αυτό το µοντέλο είναι ένα µοντέλο “διοίκησης δι’ επιτροπείας”.  

Συµπερασµατικά, οι R. Tannehbaum και W. Schmidt µας δείχνουν µέσα από το γράφηµα 

που αναπαριστούν ότι όταν έχουµε ένα µοντέλο συλλογικής διοίκησης κοστίζει σε αποτε-

λέσµατα και στόχους και τ’ανάπαλιν. 

Στο παρακάτω Σχήµα δίδεται το υπόδειγµα διοικητικού στυλ που βασίζεται σ’αυτό που 

προτείνουν οι R. Tannehbaum και W. Schmidt από το βιβλίο των Everrard και Morris, 

(1999) “Αποτελεσµατική Εκπαιδευτική Διοίκηση” (σ.38). 
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Γράφηµα 1.2:Υπόδειγµα διοικητικού στυλ βασισµένο στους R.Tannehbaum&W.Η.Schmidt 

(1973) (Πηγή : Everard, B. & Morris, G. (1999). Αποτελεσµατική Εκπαιδευτική Διοίκηση). 

Από την άλλη, στο ίδιο βιβλίο των Everrard και Morris (1999:38), οι R.R. Blake και J.O. 

Moulton έχουν σκιαγραφήσει  πέντε  διαφορετικά διοικητικά µοντέλα. Συγκεκριµένα: 

• Το παθητικό και πολιτικό µοντέλο, όπου ο διευθυντής κάνει τα απολύτως απαραίτητα, 

οπότε δεν υπάρχουν για τον οργανισµό αποτελέσµατα, δεν δείχνει κάποιο ιδιαίτερο εν-

διαφέρον να καλλιεργήσει τις σχέσεις του µε τους συναδέλφους του και να επιφέρει κά-

ποια αλλαγή, ενώ από την άλλη κόπτεται ιδιαίτερα για την προσωπική του φήµη. 

• Το κατηγορηµατικό µοντέλο, όπου ο διευθυντής έχει έντονο ενδιαφέρον να παράγει 

αποτελέσµατα και να επιτύχει στόχους µη λαµβάνοντας υπόψιν τους εκπαιδευτικούς, τα 

προσωπικά τους αισθήµατα και τις απόψεις τους, καθώς επίσης δε φοβάται να γίνει επι-

θετικός, όταν νιώσει ότι αµφισβητείται. 

• Το οικείο µοντέλο, από την άλλη όχθη, όπου ο διευθυντής προτιµά να έχει τις καλύτερες  

σχέσεις µε τους εκπαιδευτικούς, ώστε να µην επέλθει καµία όσο το δυνατόν σύγκρουση. 

Όταν όµως συµβεί αυτό ο πρωταρχικός του στόχος είναι να κατευνάσει, να εξοµαλύνει 

τις καταστάσεις και να επιτύχει µια “διοίκηση δι’ επιτροπής”. 

• Το διαχειριστικό µοντέλο, όπου ο διευθυντής εφαρµόζει µε γραφειοκρατική τυπικότητα 

τους κανονισµούς, διατηρεί σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο τις σχέσεις του µε τους εκπαι-

δευτικούς και τα αποτελέσµατα των επιδόσεών του είναι µέτρια, χωρίς την επίτευγξη 

κάποιων υπερβολικά υψηλών και νεωτεριστικών στόχων.   

• Το παρακινητικό και επιλυτικό µοντέλο, όπου ο διευθυντής συµφωνεί σε νεωτεριστικά 

σχέδια δράσης, παρακολουθεί πιστά την εφαρµογή τους, απευθύνεται στους  εκπαιδευ-

τικούς για τις αποφάσεις που θα λάβει και επιµερίζει σε αυτούς αρµοδιότητες κι ευθύνες 

για συν-διοίκηση.   

Κατά τους J. Murphy και L. Beck (1995:46-54) υπάρχουν τρία είδη διοίκησης που θεωρεί-

ται επιπλέον, ότι βοηθούν στην αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Συγκεκριµένα το πρώτο είδος αναφέρεται στην εκχώρηση δυνατότητας διοίκησης εκ µέ-

ρους της διεύθυνσης εκπαίδευσης στο διευθυντή της σχολικής µονάδας. Έτσι, ο διευθυ-

ντής δύναται να ασκήσει αποκλειστική διοίκηση στο χώρο του σχολείου. Σε αυτό το είδος 

διοίκησης ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και του Συλλόγου Διδασκόντων πε-

ριορίζεται σε συµβουλευτικό πλαίσιο. 
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Το δεύτερο είδος διοίκησης αναφέρεται στη µείωση της εξουσίας του διευθυντή και στην 

αύξηση της συµµετοχικότητας των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων µέσω της ψηφο-

φορίας τους κατά πλειοψηφία ή οµοφωνία. 

Τέλος, το τρίτο µοντέλο λαµβάνει υπόψιν τη λήψη αποφάσεων του σχολικού συµβουλίου 

µε τη συµµετοχή σ΄αυτό και του εκλεγµένου σώµατος του συλλόγου γονέων καθώς και 

των λοιπών παραγόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εννοείται πως και τα δύο συµβούλια 

λειτουργούν ισότιµα και ισοδύναµα βάσει συγκεκριµένων κανονισµών. 

Γράφηµα 1.3: Δισδιάστατο υπόδειγµα διοικητικών στυλ, βασισµένο στους R.R. Blake και 

J.O. Moulton (1964) (Πηγή: Everard, B. & Morris, G. (1999). Αποτελεσµατική Εκπαιδευτική 

Διοίκηση) 

                                                                      �19



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 

2.1. Εννοιολογική προσέγγιση του όρου ¨Ηγεσία¨ 

Σε κάθε οµάδα, υπηρεσία ή οργανισµό η παράµετρος που πραγµατικά παίζει ουσιαστικό, 

κύριο και καθοριστικό ρόλο είναι η ηγεσία που στηρίζει τη λειτουργία, την εξέλιξη αλλά και 

την κουλτούρα της. Βεβαίως στη βιβλιογραφία αφθονούν οι ορισµοί για την ηγεσία.  

Η λέξη ηγεσία προέρχεται από το αρχαίο ρήµα «ηγέοµαι» (ηγούµαι), το οποίο σηµαίνει 

πρωτοπορώ, προπορεύοµαι, οδηγώ, διευθύνω ένα σύνολο ανθρώπων προς µια συγκεκρι-

µένη κατεύθυνση. Αυτό στη συνέχεια δηµιουργεί µια σχέση αλληλεξάρτησης, µεταξύ του 

ηγέτη και των ανθρώπων. Άρα κανένας δεν είναι ηγέτης χωρίς ανθρώπους να τον ακολου-

θούν και οι άνθρωποι όµως, δεν µπορούν να πετύχουν τους στόχους τους χωρίς αυτόν. 

Ο Νικολό Μακιαβέλι στο βιβλίο του “Ηγεµών” λέει ότι για να γίνει κανείς Ηγέτης χρειάζεται 

ή να διαθέτει την ικανότητα ή να διαθέτει τύχη! Στην πορεία όµως, παραµένει στην εξου-

σία ο Ηγέτης που βασίζεται λιγότερο στην τύχη του. Προς τούτο, τρανή απόδειξη είναι ότι 

όλοι οι µεγάλοι ηγέτες δε βασίστηκαν στην εύνοια της τύχης τους, αλλά αξιοποίησαν τις 

ικανότητές τους. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Ηγέτης χρειάζεται πολύ κόπο για να διατηρήσει 

την εξουσία στα χέρια του και η τελευταία διατηρείται µε τη σωστή διαχείρησή της. Επιτυ-

χηµένο ηγέτη θεωρεί ο Μακιαβέλι, αυτόν που είναι προικισµένος µε αρετή (virtu, µε την 

έννοια της ικανότητας προσαρµογής) κι αυτός που ξέρει να αδράχνει τις ευκαιρίες που του 

δίδονται. 

Σύµφωνα µε τους Katz και Kahn, στην έννοια της ηγεσίας, νοούνται δύο στοιχεία, ένα 

πρόσωπο που ασκεί επιρροή και κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία υφίστανται την επιρροή. 

Χωρίς την ύπαρξη αυτών των δύο στοιχείων δε νοείται η ύπαρξη ηγεσίας. Δε δυνάµεθα 

όµως, να δεχτούµε ότι έχουµε ηγεσία όταν αυτός που έχει κάποια θέση ασκεί την επιρροή  

κατά τον ίδιο τρόπο µε άλλους όµοιούς του που κατέχουν την ίδια θέση. Τότε η επιρροή 

ακριβώς προέρχεται από τη θέση (ex officio) κι όχι από το πρόσωπο. Όπως γίνεται αντιλη-

πτό λοιπόν, για να µιλήσουµε για ηγεσία πρέπει η συµπεριφορά του προσώπου που κατέχει 

τη θέση να διαφοροποιείται από τις τυπικές επιταγές της θέσης. Η παραπάνω περίπτωση 

άσκησης ηγεσίας λόγω θέσης είναι πιο σπάνιο φαινόµενο. Ως επί το πλείστον, συναντάµε 

περιπτώσεις, που κατά την άσκηση της διοίκησης µε βάση την εξουσία που δίνει η θέση, 

βρίσκουµε το στοιχείο της προσωπικής επιρροής το οποίο και χαρακτηρίζει την ηγεσία (Πι-

περόπουλος, 2007:188-205). 
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Η ηγεσία ορίζεται κατά τον Μπουραντά (2005:244-246) ως η συνισταµένη των ειδικών 

εκείνων ικανοτήτων ενός διοικητικού στελέχους, χάρη στις οποίες αυτό µπορεί να εµπνέει, 

να επηρεάζει και να καθοδηγεί τα στελέχη ενός οργανισµού για την επιτυχή λειτουργία και 

την επίτευγξη των στόχων του. Το πρόσωπο-ηγέτης έχει την ικανότητα να επηρεάζει τη 

σκέψη, τα συναισθήµατα και τη συµπεριφορά µιας οµάδας ανθρώπων, έτσι ώστε αυτοί 

εθελοντικά και πρόθυµα µε όλες τις δυνάµεις τους να υλοποιούν αποτελεσµατικούς στό-

χους που απορρέουν από τη δυναµική της οµάδας να δηµιουργούν ένα καλύτερο µέλλον 

(ο.π.197). 

Όσον αφορά την αναγκαιότητα ύπαρξης ηγεσίας και του ηγέτη σε µια οµάδα πνευµατικά 

καλλιεργηµένων ανθρώπων, όπως είναι ο σύλλογος διδασκόντων µιας σχολικής µονάδας, 

πιθανόν να  ήταν εύκολο να σκεφθεί κάποιος αν είναι αναγκαία η ύπαρξη του ή περιττή, 

αφού οι διδάσκοντες δύνανται να εκτελέσουν κάποιο έργο χωρίς την ύπαρξη του διευθυ-

ντή-ηγέτη. 

Παρά ταύτα όµως, η ύπαρξη ενός διευθυντή που διαθέτει συντονιστικές δυνατότητες κα-

θώς και όλες τις άλλες αρετές που πρέπει να διαθέτει ο διευθυντής-ηγέτης είναι αναγκαία 

προκειµένου να συνδεθούν τα µέλη της οµάδας για να επιτελέσουν ένα συγκεκριµένο συ-

νολικό έργο που σε διαφορετική περίπτωση δε θα είχε τη δυνατότητα να τελεσφορήσει 

(Σαϊτης, 2007:144-145). 

2.2. Η ηγεσία στο σχολικό περιβάλλον 

Η κεντρική διοίκηση της χώρας, σύµφωνα µε τον Σαϊτη (2007: 141-145) ακολουθεί µια εκ-

παιδευτική πολιτική την οποία και εφαρµόζουν µε µια κατεύθυνση πυραµίδας από πάνω 

προς τα κάτω για όλα τα σχολεία. Στα σχολεία πολλές φορές πρέπει να “φιλτραριστεί” η 

άνωθεν εντολή και τελικά να χρωµατιστεί ψυχολογικά και συναισθηµατικά από το διευθυ-

ντή του σχολείου. Έτσι, λοιπόν, ο βαθµός επιτυχίας µιας εκπαιδευτικής αλλαγής αλλά και 

των στόχων του σχολείου εξαρτάται από τις ψυχολογικές θέσεις και τις ικανότητες του 

διευθυντή του σχολείου για να γίνει πραγµατοποιήσιµη (Σχήµα 2.1). Συνεπώς, είναι καίριας 

σηµασίας η επιλογή και τοποθέτηση κατάλληλων διευθυντικών στελεχών στις σχολικές µο-

νάδες γιατί αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα παίξουν το βασικότερο ρόλο στο χειρισµό του 

ανθρώπινου παράγοντα. 

                                                                      �21



Σχήµα 2.1: Η εκπαιδευτική πολιτική 

Ο διευθυντής, επειδή ακριβώς η φιλοσοφία εκπαίδευσης ποικίλλει από εκπαιδευτικό σε εκ-

παιδευτικό, συµβάλλει σηµαντικά ώστε µέσω της σωστής καθοδήγησης να δώσει στους 

συναδέλφους του εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα τις παιδαγωγικές και κοινωνι-

κές συνθήκες του συγκεκριµένου σχολείου, στο πλαίσιο του οποίου διαµορφώνεται η δια-

δικασία διδασκαλίας και µάθησης. 

Επιπρόσθετα, ο διευθυντής είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να διαθέτει χρόνο για τη διεκπε-

ραίωση διοικητικών θεµάτων, όπως είναι η οργάνωση και διαχείριση των αρχείων της σχο-

λικής µονάδας, η µέριµνα για την προµήθεια και τη συντήρηση υλικοτεχνικών µέσων διδα-

σκαλίας, η οργάνωση και προετοιµασία σχολικών εκδηλώσεων, η ευρύτερη συνεργασία 
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του σχολείου µε την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς παράγοντες καθώς και πλήθος άλ-

λων υποχρεώσεων στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί για την αποτελεσµατικότητα της 

σχολικής µονάδας. Άρα, η οργάνωση και λειτουργία της σχολικής µονάδας αντικατοπτρίζει 

σε µεγάλο βαθµό την προσωπικότητα του διευθυντή, του οποίου η εργασία απαιτεί, εκτός  

των άλλων αφοσίωση, όραµα, καθοδήγηση, ενέργεια και πνευµατική διέγερση. 

Την ευθύνη βέβαια για το σχολείο δεν την έχει µόνος του ο διευθυντής, αλλά και το σύνο-

λο του συλλόγου διδασκόντων. Βεβαίως το συντονισµό των δυνάµεων που δρουν στη 

σχολική µονάδα τον αναλαµβάνει ο διευθυντής, ο οποίος για να φέρει εις πέρας το δύσκο-

λο έργο του πρέπει να γνωρίζει και να εφαρµόζει τις βασικές αρχές της διοίκησης και κυρί-

ως τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. Αυτός είναι που θα εµπνεύσει και θα επηρε-

άσει τα µέλη της οµάδας να συνεργαστούν µε προθυµία, ζήλο και εµπιστοσύνη σε εκείνον 

για τη διεκπεραίωση του έργου τους. Έτσι, ο ηγέτης θα έχει επιτύχει να µην ταυτίζεται 

πλέον µε την απλή διοίκηση, που θέλει τον απλό συνδυασµό ανθρώπινων και υλικών πό-

ρων για την επίτευγξη συγκεκριµένων στόχων, αλλά θα έχει περάσει στην άκρως σηµαντι-

κή πλευρά της διοικητικής λειτουργίας που είναι η ηγεσία.  

Η ηγεσία είναι µια δυναµική διαδικασία που εξαρτάται από τις καταστάσεις και τις αλλαγές 

που γίνονται εντός µιας σχολικής µονάδας, άρα αυτές και θα επηρεάζουν τη συµπεριφορά 

των ηγετών και των συνεργατών τους. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι σε µερικές σχολικές 

µονάδες κάποιοι διευθυντές-ηγέτες µπορεί να είναι αποτελεσµατικοί, ενώ σε άλλες µπορεί 

να µην είναι. Άρα, µπορούµε να πούµε ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριµένο µοντέλο “επιτυ-

χηµένης” ηγεσίας. Μάλιστα, ο J. Brown το (1981:321) ανέφερε ότι οι αναδειχθέντες ως  

µεγάλοι ηγέτες αναδείχθηκαν µεγάλοι διότι συνάντησαν ευνοϊκές γι’αυτούς συνθήκες σύµ-

φωνα µε τα ειδικά προσωπικά τους χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. 

Ο διευθυντής, σύµφωνα µε τις Λαζαρίδου & Μπέκα (2016:111), που διαθέτει τα χαρακτη-

ριστικά του “καλού ηγέτη” σκέφτεται συστηµικά (αιτία-αποτέλεσµα), είναι αντιπρόσωπος 

των αλλαγών, εκσυγχρονιστής, αναλαµβάνει ρίσκα, διαθέτει πνεύµα οµαδικό, µπορεί να 

συντονίσει σε πολλά επίπεδα, είναι δάσκαλος-µέντορας-µαθητής και πάνω απ’ όλα διαθέτει 

όραµα. Κανένα σχολείο δε βελτιώνεται, χωρίς να διαθέτει ικανό διευθυντή στην ηγεσία . 

Οι Day, Harris, Hadfield, Tolley & Beresford (2000) και ο McBeath (1998) βρίσκουν ότι οι 

επιτυχηµένοι σχολικοί ηγέτες διαθέτουν έξι συγκεκριµένα γνωρίσµατα: α) Διαθέτουν ξεκά-

θαρο όραµα για το τι θέλουν να επιτύχουν, β) είναι κοντά στους συναδέλφους τους αλλά 

και στις καταστάσεις, γ) δίνουν διαθέσιµο χώρο αυτονοµίας στους εκπαιδευτικούς και τους 

προσφέρουν προστασία και στήριξη όπου χρειαστούν, δ) κοιτάζουν µπροστά, ετοιµάζονται 

για οποιεσδήποτε πιθανές αλλαγές και προετοιµάζουν τους συναδέλφους τους ώστε οι επι-

κείµενες αλλαγές να µην τους αποδυναµώσουν, ε) είναι ρεαλιστές και ικανοί να διαπραγµα-
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τευτούν και να συµβιβαστούν και στ) µεταδίδουν ξεκάθαρες αξίες, οι οποίες αντιπροσω-

πεύουν τους ηθικούς σκοπούς που έχει το σχολείο (Λαζαρίδου, Α & Μπέκα, Α., 2016: 

111-112). 

Τέλος, ο όρος “ηγέτης” και “ηγεσία” στο χώρο της διοικητικής επιστήµης δεν ταυτίζεται και 

µε τη θεσµική έννοια της ανώτατης θέσης που κατέχει κάποιος σε κάποιο οργανισµό γεγο-

νός που σηµαίνει ότι ένας διευθυντής µιας σχολικής µονάδας µπορεί να είναι ή να µην είναι 

ηγέτης, ανάλογα µε τον τρόπο και το βαθµό που ασκεί την εξουσία που του παρέχει η 

θέση του. Όµως σύµφωνα µε τους Litzinger και Sehaefer (1997: 77-81), o ηγέτης δύναται 

να αναδειχθεί µέσα από µια οµάδα ανθρώπων και µπορεί να επηρεάσει τους άλλους δίχως 

να κάνει χρήση της εξουσίας που του παρέχει η θέση του.  

Συνοψίζοντας, ηγέτης είναι όχι αυτός µόνο που σε ένα σχολείο στο οποίο του ανατέθηκε η 

ευθύνη, κάνει χρήση των διευθυντικών λειτουργιών που απορρέουν από τη θέση του, 

όπως η επικοινωνία, η παρακίνηση κ.λ.π, αλλά αυτός που διαθέτει µια πλειάδα χαρακτηρι-

στικών γνωρισµάτων που τον καταξιώνουν στη συνείδηση των ανθρώπων  µε τους οποί-

ους συνεργάζεται.  

2.3. Χαρακτηριστικά επιτυχηµένου ηγέτη 

Αξίζει να πούµε ότι κατά τον Πλάτωνα η αρετή της ηγεσίας αποτελεί “θεία δωρεά” στο 

“χρυσό γένος” των ανρώπων. Έτσι, ως θεµελιώδεις “θεϊκές αρετές” στον ηγέτη ο Πλάτων, 

κατά σειρά προτεραιότητας θεωρεί:  

• τη φρόνηση, στην οποία είναι ανάγκη να πειθαρχούν τα συναισθήµατα και οι επιθυµίες 

• τη σωφροσύνη, η οποία σύµφωνα µε τον Πυθαγόρα, είναι η δικαιοσύνη ως προς τον 

εαυτό µας 

• τη δικαοσύνη, αρετή η οποία εµπνέει τη φιλία και την οµόνοια, ενά απεναντίας η αδικία 

προκαλεί µίση, στάσεις και συγκρούσεις 

• την ανδρεία, µια αρετή χωρίς ιδιαίτερο ορισµό λόγω της πολυµορφίας της.  

Ο Πλάτων  εξακολουθεί να θεωρεί ότι πρέπει ο ηγέτης να είναι προικισµένος από τη φύση 

του µε τα εξής χαρίσµατα: “µνήµων, ευµαθής, µεγαλοπρεπής, εύχαρις, φίλος τε και συγγε-

νής αληθείας, δικαιοσύνης, ανδρείας, σωφροσύνης”, αλλά και τονίζει ότι εκτός από τον 

έξοχο αυτό σε χαρίσµατα προικισµό χρειάζεται και παιδεία, όπου δοκιµάζονται οι πνευµατι-

κές του ικανότητες, καθώς και πρακτική εµπειρία, υπό την καθοδήγηση πρεσβυτέρων ηγε-

τών, όπου επίσης και δοκιµάζεται ως προς τις πρακτικές του ικανότητες.  Υπ’ αυτή την έν-

νοια, ο ηγέτης πρέπει να είναι εξοικειωµένος και πεπαιδευµένος µε τις ακόλουθες αρχές 
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ηγεσίας, επί πλέον των αρετών από τις οποίες πρέπει να διακατέχεται η προσωπικότητά 

του. Οι αρχές αυτές, µε το πνεύµα του Πλάτωνα, είναι: 

• Η Διαλεκτική, σύµφωνα µε την οποία ο ηγέτης πρέπει ν’αντιλαµβάνεται τα πράγµατα στο 

όλον και στα µέρη του σε µια αµφίδροµη µάλιστα κατάσταση. 

• Το Μέτρο, η αλαζονική υπέρβαση του οποίου κατά τον Ηράκλειτο αποτελεί ύβρη και 

πηγή µεγάλης διαταραχής. Αντίθετα, κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, το µέτρο 

είναι πηγή ευδαιµονίας. 

• Η Ενότητα, είναι το µεγαλύτερο αγαθό αντίθετα από τη διάσπαση που θεωρείται το µε-

γαλύτερο κακό. 

• Οι µεταρρυθµίσεις, σύµφωνα µε τις πλατωνικές σκέψεις, πρέπει να συµπληρώνονται, να 

βελτιώνονται και να εκσυγχρονίζονται, προκειµένου να είναι πάντοτε χρήσιµες. 

• Η Απόφαση αποτελεί την τελευταία και κορυφαία πράξη κάθε ανθρώπου και δη του ηγέ-

τη. Στην απόφαση µετουσιώνονται το ήθος και οι αρετές, η παιδεία και οι αρχές του κάθε 

ηγέτη και αν το κοινωνικό σύνολο που είναι κάτω απ’αυτούς θα ευδοκιµήσει ή όχι (Δια-

µαντόπουλος, 2012). 

Επιπλέον, θα ήταν ατόπηµα να αψηφήσουµε την πλούσια πνευµατική παράδοση που µας 

κληροδοτείται δια των Γραφών, η οποία αναφέρεται γύρω από το συγκεκριµένο θέµα και 

που ψύγµατά της θα παραθέσουµε παρακάτω. 

Συγκεκριµένα: 

• Στο Κατά Μάρκον,θ΄35, αναφέρει : “Ει τις θέλει πρώτος είναι, εσται πάντων έσχατος και 

πάντων διάκονος”. 

• Στο Κατά Λουκάν, θ΄48, λέει: “Ο µείζων εν υµίν γινέσθω ως ο νεώτερος, και ο ηγούµε-

νος ως ο διακονών”. 

Θα µπορούσαµε να παραθέσουµε µεγάλη πλειάδα γνωµικών εκ της Γραφής, αλλά µας αρ-

κούν τα ανωτέρω δύο για να αντιληφθούµε την υπογράµµιση της αρετής της Ταπείνωσης 

ως κύριο και καίριο χαρακτηριστικό του ηγέτη, αλλά και την καλλιέργεια της αρετής της 

ενσυναίσθησης την οποία θα αναλύσουµε και σε επόµενο παρακάτω κεφάλαιο κατά την 

εκπόνηση τούτης της εργασίας. 

Εξάλλου, ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, λέει ότι “ο Θεός µας χάρισε τους άρχοντες, για να 

έχουµε ευταξία και να µη συµπεριφερόµαστε πιο παράλογα από τα άλογα θηρία. Η εξουσία 

του άρχοντα είναι παρόµοια µε την τέχνη του ηνίοχου και του κυβερνήτη του πλοίου” (PG, 

55, 491). Ή αλλού λέει, ότι ο άρχοντας πρέπει να υπάρχει για να µην κατατρώει ο ένας τον 

άλλον σαν τα ψάρια (PG, 54: 596). Ταυτόχρονα όµως υπογραµµίζει, ότι: “ Είναι προτιµό-

τερο να µη διοικείται ένας λαός από κανέναν, παρά να διοικείται από έναν κακό ηγέτη (PG, 
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63: 231). Δυστυχώς όµως, τονίζει αλλού, “οι άρχοντες συνήθως είναι διεφθαρµένοι” (PG, 

59: 274).  

Σε άλλο σηµείο αναφέρει ότι: “Δεν είναι µικρό είδος ευεργεσίας το να έχουν οι άνθρωποι 

αγαθούς άρχοντες. Ο άρχοντας δε διακρίνεται από τη χλαµύδα και τη ζώνη,ούτε από τη 

φωνή του κήρυκος που αναγγέλει την άφιξή του, αλλά από το ότι αναζωογονεί αυτούς που 

έχουν καταπονηθεί και διορθώνει τα κακώς έχοντα, τιµωρεί την αδικία, δεν επιτρέπει όµως 

και να διώκεται το δίκαιο από την αλαζονική εξουσία. Άλλωστε, ο άριστος ηγέτης πρέπει να 

διακρίνεται για το θάρρος του, την παρρησία µε την οποία πρέπει να οµιλεί, για την περι-

φρόνηση των βιοτικών, το µίσος του κατά της πονηρίας και της υποκρισίας, την ηπιότητα 

και τη φιλανθρωπία προς το λαό. Ο άρχοντας δεν πρέπει να υπερέχει από τους αρχόµενους 

στις τιµές, αλλά στις αρετές. Ο άρχοντας σε αυτό πρέπει κυρίως να άρχει, να νικά δηλαδή 

µε την αρετή του. Αν όµως νικάται από τα πάθη του, τότε δεν είναι πια άρχων….Εκείνος, 

που θα έχει τη δύναµη να ρυθµίσει τη ψυχή του και τη συµπεριφορά του και να είναι σε 

θέση να άρχει και να άρχεται, αυτός θα µπορέσει να κυβερνήσει και την οικογένειά του. 

Εκείνος που µπορεί να κυβερνήσει το σπίτι του, θα µπορέσει να κυβερνήσει και πόλη και 

κράτος και ολόκληρη ακόµη την οικουµένη. Αν όµως δεν δεν είναι σε θέση να ρυθµίσει το 

ψυχικό του κόσµο, πώς θα µπορέσει να κυβερνήσει την πολιτεία; Εκείνος που έχει στην 

ψυχή του άπειρα τυραννικά πάθη, πώς θα µπορέσει να αποκρύψει τα τυραννικά πάθη των 

άλλων; “ 

Από το παραπάνω µικρό απόσπασµα βλέπουµε να σταχυολογεί ο Ιω. Χρυσόστοµος κάποιες 

από τις διαθέσιµες αρετές που είναι απαραίτητο να διαθέτει ο άρχων-ηγέτης και από την 

άλλη να επικρίνει αυτούς που διαθέτουν για τον εαυτό τους µεγαλύτερη ελευθερία-ασυδο-

σία και για τους άλλους µεγαλύτερη ακρίβεια. Θεωρεί ο µέγας πατέρας και ρήτορας ότι ο 

άρχων πρέπει “να είναι λαµπρότερος από κάθε λαµπτήρα και να έχει βίο ακηλίδωτο, ώστε 

να τον έχουν όλοι ως παράδειγµα για να συγκρίνουν και να συµµορφώσουν τη ζωή τους 

προς τη δική του ζωή” (Σιδηράς, 2012: 5). 

Επιπρόσθετα,  ας προσέξουµε τη φωνή του Μεγάλου Βασιλείου, που λέει: “Οι άρχοντες 

υπάρχουν όχι για να καυχώνται για τη σπουδαία θέση την οποία κατέχουν, αλλά για να τι-

µούν οι ίδιοι τη θέση αυτή (PG, 32: 497).  Γι’αυτό “ όσοι επιδιώκουν την αρετή, δεν ανα-

λαµβάνουν µε ευχαρίστηση δηµόσια αξιώµατα. Αντίθετα, όσοι αποβλέπουν σε χρήµατα και 

δόξα, θεωρούν µέγιστο αγαθό την κατάκτηση κάποιας εξουσίας, για να µπορούν να απο-

κτούν όσα επιθυµούν “ (PG, 32: 1041).  

Για το ίδιο ζήτηµα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος απευθύνεται στους άρχοντες-ηγέτες και 

λέει: “Να σέβεστε το αξίωµά σας. Γνωρίζετε πόσο πόσο σπουδαίο είναι το έργο σας και τι 

µεγάλο µυστήριο βρίσκεται γύρω από σας. Κόσµος ολόκληρος βρίσκεται κάτω από την 
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εξουσία σας. Γίνεσθε “θεοί “ στους υπηκόους σας” (PG, 36: 277). Και αλλού λέει ο ίδιος 

Πατήρ: “Οι άρχοντες πρέπει να ξεπερνούν κατά πολύ τους άλλους, να γίνονται καθηµερινά 

ανώτεροι, να έχουν αξία και αρετή ανάλογη µε το αξίωµά τους (PG, 36: 547).  

Στη θεωρία της διοίκησης, ως χαρακτηριστικά του επιτυχηµένου ηγέτη νοούνται η ευφυϊα, 

η αποφασιστικότητα, η δηµιουργικότητα, η γρήγορη προσαρµοστικότητα επί των αλλα-

γών, η ηθική προσωπικότητα, η επικοινωνιακή ικανότητα, η δεξιότητα συντονισµού, το να 

διαθέτει ο ηγέτης όραµακαι προοπτική, κοινωνικοπολιτιστικές ευαισθησίες, καθώς και την 

ικανότητα αντιµετώπισης δυσµενών καταστάσεων και επίλυσης δυσεπίλυτων προβληµά-

των. Στο σηµείο αυτό µπορούν να προστεθούν και η αντικειµενικότητα, η επικοινωνιακή 

ικανότητα και δυναµική, η ικανότητα δηµιουργίας συνοχής στην οµάδα, αλλά και πρωθύ-

στερα η ικανότητα επιλογής των βέλτιστων συνεργατών (Ανδρουλάκη-Πετράκη,2011:87). 

Κατά τ’ άλλα αν σταχυολογήσουµε τη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρούµε ότι επικεντρώνε-

ται περισσότερο στα χαρακτηριστικά του ηγέτη παρά στις συνθήκες που συναντά η ηγεσία 

για να λειτουργήσει.  

Για τον Μπουραντά (2005) τα χαρακτηριστικά της αποτελεσµατικής ηγεσίας είναι το κα-

τάλληλο στυλ σύµφωνα µε την αντίστοιχη περίπτωση, η ευαισθησία και το ενδιαφέρον για 

τους ανθρώπους, η αυστηρότητα καθώς και η ταπεινότητα.  

Ο ∆ρ. Ken Blanchard - συγγραφέας, σύµβουλος επιχειρήσεων, περιζήτητος οµιλητής και 

επισκέπτης λέκτορας στο Πανεπιστήµιο του Cornell – αποτελεί παγκοσµίως τον κορυφαίο 

ίσως, εν ζωή, ειδικό στο Μάνατζµεντ. 

Μέσα από το διακεκριµένο συγγραφικό του έργο, αλλά και µέσα από τις συχνές ανά τον 

κόσµο διαλέξεις του, ο κ. Blanchard συµβουλεύει τους Μάνατζερ και τις επιχειρήσεις, 

εστιάζοντας στις εξής διαπιστώσεις όσον αφορά την αποτελεσµατική Ηγεσία /∆ιοίκηση : 

• Οι άνθρωποι που διοικούµε είναι οι πιο σηµαντικοί µας πόροι, εποµένως, αποτελεσµατι-

κός ηγέτης είναι εκείνος που επιτυγχάνει αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα φροντίζοντας πα-

ράλληλα οι εργαζόµενοι να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό, φροντίδα και αντικειµενικότη-

τα. 

• Οι πλέον αποτελεσµατικοί ηγέτες αναγνωρίζουν ότι η ηγεσία δεν αφορά τους ίδιους απο-

κλειστικά και ότι αυτοί έχουν την ίδια αξία µε τα άτοµα των οποίων ηγούνται. Αυτοί οι 

ηγέτες είναι «διάκονοι» ηγέτες και όχι «αφεντικά». Σε αυτό το µοντέλο, µόλις τεθεί ένα 

πλάνο - στόχος, οι ηγέτες αυτόµατα θέτουν τον εαυτό τους στη βάση της ιεραρχίας και 

µετατρέπονται σε παρακινητές, υπο-στηρικτές και εµψυχωτές των ανθρώπων που ανα-

φέρονται σε αυτούς. 

• Η ικανοποίηση του πελάτη -στην περίπτωση του σχολείου θεωρείται ο γονέας ως πελά-

της- εξαρτάται από την ικανοποίηση πρωταρχικά του ίδιου του εργαζόµενου ( στην περί-
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πτωσή µας του εκπαιδευτικού). Όσοι αισθάνονται ευχαριστηµένοι, παράγουν καλύτερα 

αποτελέσµατα. 

• Πρέπει να συµπεριφέρεσαι σωστά στους «δικούς» σου ανθρώπους. Χωρίς ικανοποιηµέ-

νους, αφοσιωµένους και ενδυναµωµένους εργαζόµενους κανένας οργανισµός δεν µπορεί 

να παρέχει καλές υπηρεσίες. ∆εν µπορείς να φέρεσαι µίζερα στους ανθρώπους σου και 

να περιµένεις από αυτούς να εξυπηρετούν σωστά τους πελάτες (δηλαδή τους γονείς). 

2.4 Η έννοια του διευθυντή σχολείου ως ηγέτη στη Διοίκηση Ολικής Ποιό-
τητας (Δ.Ο.Π.) 

Σύµφωνα µε το Ζαβλανό (2003, 188-190), που υιοθετεί τη φιλοσοφία της Δ.Ο.Π., ο ηγέτης 

είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία περιβάλλοντος συνεχούς βελτίωσης και εκσυγχρονισµού 

του συστήµατος. Ο διευθυντής οφείλει σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα µέλη του οργανι-

σµού να συντελέσει στον εκσυγχρονισµό του εκπαιδευτκού συστήµατος µέσα από ένα 

αποτελεσµατικό σύστηµα διοίκησης, κατά το οποίο εκείνος πρέπει: 

i)  να πιστέψει θεωρητικά κι εµπειρικά τη φιλοσοφία της Δ.Ο.Π., σύµφωνα 

µε την οποία είναι θεµελιώδες να δηµιουργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης εντός του σχολείου, 

µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων, το οποίο θα βοηθήσει στην ενδυνάµωση του 

προσωπικού και στην επίλυση των προβληµάτων που αντιστέκονται στη διαδικασία βελτί-

ωσης του σχολείου και της µάθησης. 

ii) να θεωρεί όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας ως συνεργάτες και όχι ως ανταγωνιστές 

και να έχει τη διάκριση να ξεχωρίσει διακρίνει ποιοι είναι οι εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι 

πιθανόν επηρεάζουν αρνητικά την οµαλή λειτουργία του σχολείου. 

 iii) Η γνώση της Δ.Ο.Π. βοηθά το διευθυντή να βλέπει το σχολείο ως ένα σύστηµα και να 

κατανοεί ότι κάθε διαδικασία συντελείται µέσα σε ένα δίκτυο άλλων διαδικασιών.  

Επίσης, τον  βοηθά, ώστε να κατανοεί τη λειτουργία του συστήµατος, τις αιτίες που οδη-

γούν σε αποτυχίες και τον τρόπο επίλυσης των προβληµάτων. 

iv) να οργανώνει σεµινάρια µετεκπαίδευσης  για τους νεότερους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

δεν έχουν εµπειρία και δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη φιλοσοφία της Δ.Ο.Π. 

v) να αναγνωρίζει, να ανταµείβει, να ανατροφοδοτεί και να ενισχύει το 

προσωπικό, να εφαρµόζει την τεχνική του «καταιγισµού ιδεών» για την παραγωγή νέων 

ιδεών και τη «συγκριτική αξιολόγηση» για τον προσδιορισµό των προτύπων απόδοσης 
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vi) να έχει τη δυνατότητα ακρόασης, να γνωρίζει τη διδακτική µεθοδολογία, να δίνει ανα-

τροφοδότηση, να θέτει στόχους σε συνεργασία µε το προσωπικό και να χρησιµοποιεί την 

αξιολόγηση σύµφωνα µε τις αρχές της Δ.Ο.Π. 

vii) να έχει την πρωτοβουλία της δηµιουργίας οµάδων προγραµµατισµού,καθώς και της 

συµµετοχής του ίδιου στην οµάδα, να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει τις ιδέες των µελών 

της και τέλος, να εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα υλικά και τους  οικονοµικούς πόρους τους 

οποίους χρειάζεται η οµάδα προκειµένου να λειτουργήσει. 

viii) να χρησιµοποιεί το εργαλείο της στατιστικής και µε στατιστικούς ελέγχους να διαπι-

στώνει την πρόοδο του συστήµατος και να διδάσκει τους εκπαιδευτικούς πώς να διακρί-

νουν τις κοινές από τις ειδικές αιτίες µεταβολών στο σύστηµα. 

ix) να αντιληφθεί πως ο κάθε εκπαιδευτικός και κάθε µαθητής έχουν διαφορετικούς τρό-

πους και ρυθµούς µάθησης, καθώς και ότι έχουν διαφορετικές και µοναδικές προσωπικότη-

τες και πιστεύουν σε διαφορετικές αξίες. 

x) να αναλαµβάνει την ευθύνη, να χρησιµοποιεί εκεί όπου χρειάζεται την ισχύ της θέσης 

και να δίνει ώθηση για αλλαγή. 

xi) να δίδει προτεραιότητα και σηµασία στην πραγµατοποίηση των διαδικασιών για την 

επίτευγξη των στόχων και στη διαρκή βελτίωσή τους. 

Σύµφωνα µε τις αρχές της Δ.Ο.Π., το στυλ που πρέπει να έχει ένας ηγέτης στη σηµερινή 

εποχή είναι αναγκαίο να διακρίνεται από ποιοτικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για 

την εφαρµογή της Δ.Ο.Π. σε οργανισµούς και σχολεία. Ο ίδιος µάλιστα, πρέπει να είναι 

πρόθυµος να αυτοαξιολογηθεί, ώστε να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές, αν αυτό είναι χρή-

σιµο, για να είναι ικανός ώστε να µετασχηµατίσει τον οργανισµό του. 

Υπάρχουν διαφορετικά ηγετικά στυλ: το αυταρχικό, το συµµετοχικό και το στυλ της ενδυ-

νάµωσης. Το ηγετικό στυλ της ενδυνάµωσης ανταποκρίνεται περισσότερο στους διευθυ-

ντές σχολείων, οι οποίοι επιθυµούν να υλοποιήσουν τη Δ.Ο.Π. Ο διευθυντής µε το στυλ 

της ενδυνάµωσης είναι ανοικτός στις ιδέες των άλλων, δίνει εξουσία και αυτονοµία στους 

υπαλλήλους του. Ενεργεί ως εκγυµναστής και µέντορας. Χρησιµοποιεί την αναγνώριση ως 

θετική ενίσχυση ώστε να αλλάξει ή να επιβραβεύσει θετικές συµπεριφορές.Ενθαρρύνει 

τους εκπαιδευτικούς να παίρνουν αποφάσεις ποιότητας, γιατί αυτός είναι που έρχεται σε 

πρώτη επαφή µε τους πελάτες-µαθητές. 
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2.5 Διαφορές Ηγεσίας-Διοίκησης (Management) 

Η ηγεσία δεν έχει την ίδια έννοια µε τη διοίκηση. Η διοίκηση ή το Management αφορά το 

συντονισµό,τον τρόπο οργάνωσης ενός οργανισµού ή µιας επιχείρησης ή ενός φορέα ορ-

γάνωσης ατόµων. Ο Kotter (1990) ανφέρει ότι η διοίκηση αναφέρεται στους τρόπους, µε 

τους οποίους οι επιχειρήσεις είναι µεθοδικές, οργανωµένες και παραγωγικές. Από την άλλη, 

η ηγεσία αναφέρεται στη δυνατότητα διαχεόρισης των αλλαγών που συµβαίνουν λόγω της 

αστάθειας του ανταγωνισµού. Ο Bennis (1990) λέι ότι “Ο µάνατζερ κάνει τα πράγµατα 

σωστά ενώ ο ηγέτης κάνει τα σωστά πράγµατα”. Το Management λοιπόν δεν είναι οι προ-

ϋπόθεση για να έχουµε ηγέτες, ωστόσο παρέχει κάποιες συνθήκες κάτω από τις οποίες 

µπορούν να αναδειχθούν ηγετικές ικανότητες  που οδηγούν στην αποτελεσµατικότητα. Ο 

ακόλουθος Πίνακας 2.2 µας παρουσιάζει συνοπτικά τη διαφορά του ηγέτη µε τον Manager. 

                                                                      �30

Πίνακας 2.2 : Διαφορές Manager- Ηγέτη (Πηγή: Μπουραντάς Δ., 2005)
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ – ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΗΓΕΤΗΣ
Διορίζεται Αναδεικνύεται
Χρησιµοποιεί νόµιµη- «δοτή» 
δύναµη Χρησιµοποιεί προσωπική δύναµη

Δίνει οδηγίες – εντολές, ανταµοιβές, 
τιµωρίες

Παρέχει όραµα, εµπνέει, πείθει, 
κινητοποιεί µέσω ιδανικών, αξιών, 
«ανώτερων αναγκών»

Ελέγχει  Κερδίζει εµπιστοσύνη, 
ενδυναµώνει

Δίνει έµφαση στις διαδικασίες, στα 
συστήµατα και στη λογική

Δίνει έµφαση στους ανθρώπους, στα 
συναισθήµατα, στην καρδιά, στη 
διαίσθηση

Κινείται σε προκαθορισµένα- 
τυπικά πλαίσια

Ανοίγει ορίζοντες, διευρύνει τα 
πλαίσια

Ενδιαφέρεται κυρίως για το «πως»  Ενδιαφέρεται κυρίως για το «γιατί»
Δέχεται και διαχειρίζεται την 
κατεστηµένη κατάσταση (Status 
quo), προτιµά τη σταθερότητα

 Προκαλεί το κατεστηµένο, κάνει 
αλλαγές, καινοτοµεί

Αποδέχεται την πραγµατικότητα Ερευνά την πραγµατικότητα
Έµφαση στο παρόν, 
βραχυπρόθεσµη προοπτική

Εµφαση στο µέλλον, 
µακροπρόθεσµη πολική

Κάνει τα πράγµατα σωστά  Κάνει τα σωστά πράγµατα



Γενικά, η διαφορά των διευθυντών - προϊσταµένων µε τους ηγέτες είναι ο διαφορετικό 

τρόπος που κάνουν κάτι. Οι πρώτοι διοικούν ενώ οι δεύτεροι πρωτοπορούν, οι πρώτοι επι-

µερίζουν τις δουλειές ενώ οι δεύτεροι εµπνέουν. Οι managers εφαρµόζουν, ενώ οι leaders 

καθοδηγούν. Οι managers θέτουν στόχους και γνωρίζουν το χρόνο και τον τρόπο που θα 

επιτύχουν κάτι. Οι ηγέτες από την άλλη, διακρίνονται από χάρισµα και όραµα. Γνωρίζουν 

τον τρόπο που θα εµπνεύσουν τους άλλους και θα τους παρακινήσουν να τους ακολουθή-

σουν. Οι ηγέτες έχουν στο µυαλό τους τη µεγάλη ιδέα κι όχι αν “περιστρέφονται τα γρανά-

ζια της µηχανής” (Διαθέσµο στο https://www.linkedin.com/pulse/management-vs-

leadership-whats-difference-james-caan-cbe?trk=mp-reader-card) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συναισθηµατική νοηµοσύνη και ηγεσία 

3.1 Ορισµός της έννοιας ¨Συναισθηµατική Νοηµοσύνη¨ και  βασικά µο-

ντέλα 

Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη (emotional intelligence) έχει γίνει πρόσφατα πολύ λαοφιλής 

έννοια τόσο στο επιστηµονικό όσο και στο ευρύτερο κοινό. Αυτό οφείλεται σε ένα βαθµό 

στα βιβλία του Daniel Goleman (1995, 1998) που έγιναν ευρέως γνωστά και είλκυσαν το 

ενδιαφέρον του εργασιακού κι επιχειρηµατικού κόσµου. Παρ’ όλο που η πλατιά δηµοσιότη-

τα της έννοιας επήλθε από τα βιβλία του Daniel Goleman, ωστόσο η διαµόρφωσή της ως 

επιστηµονική έννοια ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, τουλάχιστον από το 1990 µε τους Salovey & 

Mayer που έκαναν την εισαγωγή της στην επιστηµονική βιβλιογραφία. Ωστόσο η έναρξη 

του ερευνητικού ενδιαφέροντος από πολλούς κλάδους της Ψυχολογίας ξεκινάει από τον 

Goleman κι έπειτα και µάλιστα βρίσκει ιδιάιτερο αντίκτυπο στους επικριτές της παραδοσια-

κής θεώρησης για τη νοηµοσύνη,που την έβλεπαν πιο περιορισµένη ως έννοια, όπως για 

παράδειγµα  στους Bar-On (1997) καθώς και Cooper &  Sawaf (1997). 

 Θεωρείται ότι η ΣΝ είναι εκείνη που συνοδεύει τον άνθρωπο από την πρώτη κιόλας στιγµή 

της γέννησής του και για όλη του τη ζωή. Αναφέρεται σ’ εκείνο το πλέγµα των ανθρώπι-

νων ιδιοτήτων επί του οποίου µπορεί να υφανθεί µια ολόκληρη ανθρώπινη προσωπικότη-

τα. Είναι ταυτόχρονα υποµονή, επιµονή, δυνατότητα προσαρµογής, έλεγχος παρορµήσε-

ων, αισιοδοξία, ελπίδα. Η παρουσία ή η απουσία της ΣΝ είναι αισθητή σε κάθε ανθρώπινο 

γεγονός είτε βρίσκεται στο πλαίσιο του οικογενειακού, του σχολικού, του εργασιακού πε-

ριβάλλοντος είτε στο δρόµο ή ακόµη και σε απλές, καθηµερινές συναναστροφές (Goleman,

1995,14). 

Προσπαθώντας να σκιαγραφήσουµε µε κάποιον εννοιολογικό ορισµό τη ΣΝ θα θέλαµε να 

δώσουµε τρεις βασικούς αντιπροσωπευτικούς ορισµούς. 

Σύµφωνα µε τους Salovey & Mayer (1990) ορίζεται ως µια µια µορφή κοινωνικής ευφυϊας 

που καθιστά τον άνθρωπο ικανό να κατανοεί τα δικά του συναισθήµατα αλλά και των άλ-

λων συνανθρώπων του, να κάνει λεπτές διακρίσεις στα συναισθήµατα και να χρησιµοποιεί 

αυτές τις πληροφορίες ώστε να καθοδηγεί ανάλογα τις σκέψεις του αλλά και τις πράξεις 

του.  

Κατά  τον Goleman (1995), συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι η ικανότητα που έχει κάποιος 

να ελέγχει τις επιθυµίες του και να αναβάλλει την ικανοποίησή τους, να είναι ρυθµιστής 

των διαθέσεων των άλλων, να διαχωρίζει το συναίσθηµα από τη σκέψη, να εισχωρεί στη 
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θέση του άλλου και να µη χάνει την ελπίδα του. Επιπλέον, να τον διακρίνουν κάποιες χα-

ρακτηριστικές ιδιότητες, όπως αυτοέλεγχος, επιµονή, ζήλος, καθώς επίσης και η ικανότητα 

να διεγείρει τους άλλους προς ένα στόχο, προσφέροντάς τους κίνητρα. 

Ο Bar-On (1997) προσδιορίζει τη ΣΝ ως την αποτελεσµατική ικανότητα της κατανόησης 

του εαυτού σου και των άλλων, της διατήρησης καλών σχέσεων µε τους ανθρώπους, της 

προσαρµογής και της αντιµετώπισης του άµεσου περιβάλλοντος µε σκοπό την επιτυχή 

αντιµετώπισή του. Η ΣΝ, θεωρείται ένα χάρισµα, το οποίο προϊόντος του χρόνου, δύναται 

να αναπτυχθεί είτε µέσω εκπαίδευσης, είτε µέσω προγραµµατισµού ή και θεραπείας. Κατα-

λήγει στο γεγονός, ότι το άτοµο που έχει υψηλότερη ΣΝ µπορεί να ανταπεξέλθει µε µεγα-

λύτερη επιτυχία στις πιέσεις του περιβάλλοντος και ότι έλλειψη ΣΝ σηµαίνει αντίστοιχη έλ-

λειψη επιτυχίας και ύπαρξη συναισθηµατικών προβληµάτων (Bar-On, 2000). Το 1992 µά-

λιστα, εκδόθηκε το πρώτο τεστ για τη µέτρηση της συναισθηµατικής ευφυίας το οποίο και 

κατασκευάστηκε από τον Bar-On. 

Όµως, επειδή ακριβώς οι  ορισµοί για τη ΣΝ είναι ποικίλοι, γίνεται µια οµαδοποίηση όλων 

των ορισµών, αναλόγως µε την τοποθέτηση του κάθε θεωρητικού και την ένταξη της θε-

ωρίας του στην κατηγορία του µοντέλου των δεξιοτήτων ή του µικτού µοντέλου για τη 

ΣΝ. 

Έτσι, σύµφωνα και µε τους προαναφερόµενους ορισµούς, έχουµε στις µέρες µας ως επι-

κρατέστερα τρία βασικά µοντέλα για τη ΣΝ (Spielberger, 2004): 

(α) Το µοντέλο των Salovey-Mayer (1990) ή µοντέλο ικανότητας, το οποίο ορίζει  τη Συ-

ναισθηµατική Νοηµοσύνη ως ικανότητα αντίληψης, κατανόησης και χειρισµού των συναι-

σθηµάτων ώσπου να επέλθει η διευκόλυνση (facilitation) της σκέψης. 

(β) Το µοντέλο του Goleman (1995) ή µοντέλο επίδοσης, το οποίο θεωρεί τη Συναισθηµα-

τική Νοηµοσύνη ως µια σειρά ικανοτήτων και δεξιοτήτων οι οποίες καθοδηγούν την απο-

τελεσµατική (managerial) συµπεριφορά. 

(γ) Το µοντέλο του Bar-On (1997) ή µοντέλο προσωπικότητος, το οποίο ορίζεται ως η συ-

́ζευξη συναισθηµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και ικανοτήτων που επηρεάζουν 

την «έξυπνη» (intelligent) συµπεριφορά. 

Το πρώτο µοντέλο αυτό των Salovey-Mayer (1997), ορίζεται ως µοντέλο δεξιοτήτων και 

αναφέρει ότι η ΣΝ είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων άµεσα σχετιζοµένων µε το γνωστικό σύ-

στηµα. Η ΣΝ είναι το αποτέλεσµα της προσαρµοστικής αλληλεπίδρασης µεταξύ συναισθη-

µάτων και νόησης και άρα είναι η ικανότητα που αποκτά το άτοµο να αναγνωρίζει, επεξερ-

γάζεται και να χειρίζεται πληροφορίες συναισθηµατικής φύσεως τόσο για τον εαυτό του, 

όσο και των ανθρώπων γύρω του. 
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Τα άλλα µοντέλα (Bar-On, 1997; Goleman, 1995) κατατάσσονται στην κατηγορία των µι-

κτών µοντέλων (mixed models) σύµφωνα µε τα οποία η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη ορί-

ζεται ως η σύνθεση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (traits) της προσωπικότητας-χαρα-

κτήρα του ατόµου και των ικανοτήτων προσαρµογής του και µετριέται ή απεικονίζεται µε 

τεστ αυτοαναφοράς. Τα µεικτά µοντέλα είναι περισσότερο κοινωνικοσυναισθηµατικά κι 

εστιάζουν περισότερο στις ατοµικές διαφορές κατά την οργάνωση και έκφραση των συναι-

σθηµάτων κι ενσωµατώνουν αρκετές πτυχές της προσωπικότητας (Salovey and Mayer, 

1990). 

Στην τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι ερευνητές και τα άρθρα που αυτοί 

εκδίδουν για τη φύση, τη µέτρηση και τις πρακτικές εφαρµογές της συναισθηµατικής νοη-

µοσύνης. 

3.2 Οι διαστάσεις της Συναισθηµατικής νοηµοσύνης σύµφωνα µε το µο-
ντέλο του D. Goleman 

Ο Daniel Goleman, διδάκτορας (Ph.D) του πανεπιστηµίου του Harvard είναι ο θεµελιωτής 

της συναισθηµατικής νοηµοσύνης , ο οποίος την έκανε ευρέως γνωστή και της έδωσε µία 

επιστηµονική βαρύτητα. Υποστήριξε ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη δεν είναι εγγενής 

αλλά µπορεί να αναπτυχθεί µε την άσκηση και να εξελιχθεί µε την πάροδο του χρόνου γι΄ 

αυτό πρότεινε και τη διδασκαλία της. 

Στο βιβλίο του “Συναισθηµατική Νοηµοσύνη” (1995) περιγράφει τη συναισθηµατική νοη-

µοσύνη ως το σύνολο των ικανοτήτων που βοηθούν το άτοµο να αναγνωρίζει τόσο τα 

δικά του συναισθήµατα όσο και των άλλων, να τα χειρίζεται αποτελεσµατικά και να δη-

µιουργεί συνεχώς κίνητρα προς την επίτευγξη στόχων. Αυτή η δοµή ικανοτήτων του ατό-

µου το βοηθούν να προσηλώνεται στο στόχο του παρά τις µαταιώσεις που µπορεί να δέχε-

ται, να ελέγχει τις παρορµήσεις του, να µπορεί να καθυστερεί την ικανοποίησή του, όταν 

χρειάζεται και να ρυθµίζει τη διάθεσή του. Επίσης, µπορεί να αποτρέψει το άγχος και την 

ανησυχία να γίνουν εµπόδια της ικανότητάς του για ορθή σκέψη, καθώς και να διαθέτει 

ενσυναίσθηση και αισιοδοξία. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο του Goleman (1998,2001) οι συναισθηµατικές δεξιότητες κατηγο-

ριοποιούνται σε πέντε διαστάσεις, από τις οποιες οι τέσσερις πρώτες που αφορούν τις 

προσωπικές συναισθηµατικές δεξιότητες αποτυπώνονται στον Πίνακα 3.1. Συνολικά οι πέ-

ντε διαστάσεις είναι οι ακόλουθες:  
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1. Αυτεπίγνωση (Self - awareness): Αναφέρεται στη συνεχή προσοχή του ατόµου στις 

εσωτερικές του καταστάσεις, όπου ο νους αυτοανακλαστικά διε-

ρευνά την ίδια του την εµπειρία η οποία περιλαµβάνει το συναί-

σθηµα. Σε αυτήν περιλαµβάνεται και η ακριβής αυτοαξιολόγηση η 

οποία περιλαµβάνει την ακριβή γνώση που έχει κάποιος για την 

αξία και τις ικανότητές του και τέλος, η αυτοπεποίθηση του ατόµου-ηγέτη η οποία κατα-

δεικνύει τη σιγουριά που επιδεικνύει κάποιος στην αξία και τις ικανότητές του. 

2. Αυτοέλεγχος (Self - regulation): Αναφέρεται στην ικανότητα του να µπορεί να 

ελέγχει κάποιος τις επιθυµίες και παρορµήσεις του, τα συναισθήµατα και τη συµπεριφορά 

του, προκειµένου να µπορεί να επιτύχει κάποιο στόχο. Ουσιαστικά έχει 

να κάνει µε την αυτορρύθµιση της συµπεριφοράς, η οποία βασίζεται σε 

κανόνες, αξίες ή ιδανικά.  Στην περίπτωση αυτή διαθέτει κάποιος προ-

σαρµοστικότητα, η οποί περιλαµβάνει τη δυνατότητα εευελιξίας στο 

χειρισµό αλλαγών. Σε αυτόν περιλαµβάνεται και η ευσεινηδησία δηλα-

δή η ευθύνη κάποιου για την προσωπική του επίδοση, η αξιοπιστία και η καινοτοµία που 

δείχνει πόσο άνετος και ανοιχτός είναι κάποιος σε πρωτοποριακές ιδέες , προσεγγίσεις και 

νέες πληροφορίες. 

3. Παρακίνηση (Μοtivation) : Αναφέρεται στο πάθος να εργάζεται κάποιος όχι για οικο-

νοµικά επικερδείς λόγους, αλλά στην τάση που έχει για να επιτύ-

χει στόχους µε επιµονή κι εργατικότητα, ώστε να βελτιωθεί και 

να τελειοποιηθεί. Σε αυτή τη διάσταση αναφέρεται  και η προ-

σωπική δέσµευση του ατόµου να ευθυγραµµιστεί µε τους στό-

χους της οµάδας ή του οργανισµού.  Βεβαίως, περιλαµβάνεται 

και η πρωτοβουλία, που δείχνει την ετοιµότητα του ατόµου για 

δράση, δοθείσης της ευκαιρίας. Αυτό µπορεί να επιτευγχθεί αν έχει αισιοδοξία, δηλαδή µε 

έντονη προσπάθεια προσήλωσης στο στόχο παρά τα πιθανά εµπόδια και δυσκολίες. 

4. Ενσυναίσθηση (Εmpathy): Αναφέρεται στην ικανότητα της κατανόησης των συναι-

σθηµάτων και της άποψης των άλλων και στη δεξιότητα της δια-

χείρισης των ανθρώπων σύµφωνα µε τη συναισθηµατική τους 

κατάσταση. Υπάρχει η τεχνογνωσία στην κατασκευή αλλά και 

διατήρηση ταλέντων αναπτύσσοντας κι ενισχύοντας τις δυνατό-

τητές τους, η ευαισθησία στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων 

διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης και γενικότερα ο χειρισµός 

της διαφορετικότητας, και τέλος ο προσανατολισµός στην παροχή υπηρεσιών µέσα από 

την πρόβλεψη και αναγνώριση των αναγκών των πελατών και την ικανοποίησή τους. Τέ-
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λος, ενυπάρχει η πολιτική αντίληψη µέσω της οποίας αναγνωρίζονται οι συναισθηµατικές 

τάσεις µιας οµάδας κι ενδυναµώνονται οι σχέσεις εντός της οµάδας. 

5. Κοινωνικές δεξιότητες (Social skills): Αναφέρεται στις δεξιότητες επιρροής δηλαδή 

στην άσκηση αποτελεσµατικών µεθόδων πειθούς, επικοινωνίας µε την έκφραση σαφών και 

πειστικών µηνυµάτων, ηγεσίας που καταδεικνύει πόσο µπορεί 

να εµπνεύσει κάποιος και να καθοδηγήσει οµάδες και ανθρώ-

πους µεµονωµένα, καταλυτικής δράσης όσον αφορά την καθιέ-

ρωση ή το χειρισµό αλλαγών. Επίσης πρόκειται για το χειρισµό 

διαφωνιών, µε προσπάθεια διαπραγµάτευσης ή επίλυσής τους. 

Ακόµη αναφέρεται στην καλλιέργεια λειτουργικών δεσµών που συµβάλλουν στην επίτευξη 

των στόχων, στη σύµπραξη και συνεργασία µε άλλους, και εν τέλει στις οµαδικές ικανότη-

τες µε τη δηµιουργία συνοχής στην οµάδα προς επίτευγξη κοινών στόχων (Πίνακας 3.2). 

Συνοπτικά τις τέσσερις προσωπικές διαστάσεις και την πέµπτη διάσταση της διαχείρισης 

των σχέσεων θα µπορούσαµε να τις δούµε στο Γράφηµα 3.1.  

 

 

 

Γράφηµα 3.1: Οι πέντε διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης σύµφωνα µε τον  
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Πίνακας 3.1:Προσωπικές συναισθηματικές δεξιότητες (Serrat Ο. 2009)

1. ΑΥΤΕΠΙΓΝΩΣΗ

Επίγνωση 
συναισθημάτων

να αναγνωρίζει κανείς τα συναισθήµατά του, τις 
επιπτώσεις και τα αποτελέσµατα που φέρουν αυτά.

Ακριβής αυτό- 
αξιολόγηση

η ακριβής γνώση που έχει κάποιος για την αξία & 
τις ικανότητές του.

Αυτοπεποίθηση η σιγουριά που επιδεικνύει κάποιος στην αξία & τις 
ικανότητες του.

2. ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ

Αυτοέλεγχος ο χειρισµός διασπαστικών συναισθηµάτων και 
παρορµήσεων.

Προσαρμοστικό
τητα

ευελιξία στο χειρισµό αλλαγών.

Αξιοπιστία διατήρηση τιµιότητας και ακεραιότητας.

Ευσυνειδησία το να αναλαµβάνει κανείς την ευθύνη για την 
προσωπική του επίδοση.

Καινοτομία
το να αισθάνεται κανείς άνετα & να είναι ανοιχτός 
σε πρωτοποριακές ιδέες, προσεγγίσεις και νέες 
πληροφορίες.

3. ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Επίτευξη 
στόχων

προσπάθεια για βελτίωση ή ανταπόκριση σε κάποια 
δεδοµένα τελειότητας.

Δέσμευση ευθυγράµµιση µε τους στόχους της οµάδας ή του 
οργανισµού.

Πρωτοβουλία ετοιµότητα για δράση µόλις παρουσιαστεί η 
ευκαιρία

Αισιοδοξία επιµονή στην επιδίωξη των στόχων παρά τα εµπόδια 
και τις δυσκολίες.

4. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Κατανόηση των 
άλλων

κατανόηση των συναισθηµάτων και της άποψης των 
άλλων και ενεργό ενδιαφέρον για τις ανησυχίες 
τους.

Σωστός 
χειρισμός της 
διαφορετικότητ
ας

δηµιουργία και καλλιέργεια ευκαιριών σε 
διαφορετικά είδη ανθρώπων.

Προσανατολισμ
ός στη παροχή 
υπηρεσιών

πρόβλεψη, αναγνώριση των αναγκών των πελατών 
και ικανοποίησή τους.

Ενίσχυση της 
ανάπτυξης των 
άλλων

αίσθηση του τι έχουν οι άλλοι ανάγκη για να 
αναπτυχθούν και ενίσχυση των δυνατοτήτων τους.

Πολιτική 
αντίληψη

αναγνώριση των συναισθηµατικών τάσεων µιας 
οµά- δας & ενδυνάµωση των σχέσεων µέσα στην 
οµάδα.
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Πίνακας 3.2:  Κοινωνικές Συναισθηµατικές δεξιότητες (Serrat Ο. 2009)

Επιρροή  άσκηση αποτελεσµατικών µεθόδων πειθούς.

Επικοινωνία έκφραση σαφών και πειστικών µηνυµάτων.

Ηγεσία έµπνευση και καθοδήγηση οµάδων και 
ανθρώπων.

Καταλυτική δράση όσον αφορά στην 
αλλαγή καθιέρωση ή χειρισµός αλλαγών.

Χειρισμός διαφωνιών διαπραγµάτευση κι επίλυση διαφωνιών.

Καλλιέργεια δεσμών καλλιέργεια λειτουργικών σχέσεων που 
συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων.

Σύμπραξη και συνεργασία συνεργασία µε άλλους προς επίτευξη κοινών 
στόχων.

Ομαδικές ικανότητες δηµιουργία συνοχής στην οµάδα προς 
επίτευξη συλλογικών στόχων.



3.3 Γιατί χρειάζεται η συναισθηµατική νοηµοσύνη στην ηγεσία; 

Η συναισθηµατική νοηµοσύνη ως βασικό χαρακτηριστικό της ηγεσίας φαίνεται ότι είναι εκ 

διαµέτρου αντίθετη µε τα κλασικά µοντέλα ηγεσίας τα οποία µέσα από την ιστορία έχουν 

κυρίως συνδεθεί µε µορφές της στρατιωτικής ιστορίας και µε χαρισµατικές αλλά κατά βάση 

δεσποτικές εικόνες.  

Παρά ταύτα, πολλοί από τους επιθετικούς προσδιορισµούς που χρησιµοποιούνται σήµερα 

για να περιγράψουν την έννοια της ηγεσίας είναι ακριβώς οι ίδιοι µε αυτούς που χρησιµο-

ποιούσαν παλαιότερα. Τέτοιοι χαρακτηρισµοί, όπως: τολµηρή, γενναία και σκληρή ηγεσία, 

που δείχνει την ισχυρή αίσθηση σκοπού κι αποφασιστικότητας είναι µερικοί από αυτούς.  

Η απόδοση της έννοιας της ηγεσίας µε τέτοιους όρους είναι κάτι που δυσκολεύει τη σύγ-

χρονη διοίκηση και ηγεσία µε τις νέες ανάγκες και τα σύγχρονα δεδοµένα που υπάρχουν 

στα σύγχρονα πλαίσια εργασίας. Κι αυτό διότι στα σηµερινά πλαίσια εργασίας δεν υπάρχει 

πλέον περιθώριο για αυταρχικό στυλ διοίκησης, όπως ακολουθούσαν ηγέτες εµπνεόενοι 

από παλαιότερα πρότυπα και ιστορικά µοντέλα ηγεσίας.  

Επιπρόσθετα, η ηγεσία όφειλε να εξελιχθεί αν ήθελε να βρίσκεται σε παράλληλη γραµµή µε 

τους υπόλοιπους συντελεστές του εργασιακού περιβάλλοντος, οι οποίοι εµπνεόντουσαν 

από δηµοκρατικές αρχές και περισσότερες επιλογές ανεξαρτησίας απ’ ότι οι εργαζόµενοι 

παλαιότερα (Reldan & Nadler, 2011). 

Έτσι, οι ηγέτες πλέον οφείλουν να βρίσκονται σε θέση να διαχειριστούν και να ηγηθούν 

ένα άλλο προφίλ προσωπικό καθώς και παράγοντες που σχετίζονται µε το πλαίσιο εργασίας 

που διοικούν, έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σηµερινής επο-

χής. Είναι επιτακτική ανάγκη σήµερα να υπάρχει ένα συµµετοχικό και οµαδικό κλίµα µέσα 

στο οποίο θα υπάρχει εποικοδοµητική συζήτηση µε πολυφωνία απόψεων. Επιπρόσθετα, οι 

ηγέτες οφείλουν να αναλαµβάνουν οι ίδιοι την πλήρη ευθύνη όταν τα πράγµατα δεν πάνε 

καλά, να είναι σε ετοιµότητα µε συνεχή βελτίωση και µάθηση, να είναι επικεντρωµένοι στις 

ανάγκες κυρίως των πελατών τους και να συµβάλλουν τα µέγιστα στη βελτιστοποίηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν. Σήµερα, περισσότερο παρά ποτέ, η επιβίωση 

ενός ηγέτη και κατά συνέχεια ενός οργανισµού εξαρτάται αποκλειστικά από την ικανότητά 

του να παράγει υπηρεσίες που φτάνουν ή και ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών 

(Kanji et al.,1995). Η αποτελεσµατική κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων απαιτεί συναι-

σθηµατικές δεξιότητες όπως είναι ο αυτοέλεγχος, η παρακίνηση, η ενσυναίσθηση, και οι 

κοινωνικές δεξιότητες, στις οποίες έγινε διεξοδική αναφορά στην Ενότητα  3.2 - Οι διαστά-

σεις της Συναισθηµατικής νοηµοσύνης σύµφωνα µε το µοντέλο του D. Goleman.  
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Οι έρευνές των Goleman, Boyatzis & McKee (2002) σε επιχειρήσεις παγκόσµιου βεληνε-

κούς, απέδειξαν ότι το συντριπτικό ποσοστό, ήτοι το 90% της επιτυχίας ενός ηγέτη οφεί-

λεται στην ανεπτυγµένη συναισθηµατική νοηµοσύνη του, της οποίας ο ρόλος αυξάνεται, 

καθώς σηµειώνει ιεραρχική ανέλιξη, ενώ οι ικανότητες σε γνωστικά πεδία είναι λιγότερο 

σηµαντικές. Αυτή η ανατροπή στα δεδοµένα επέδρασε ώστε να υπάρχει αλλαγή στάσης 

και στον τρόπο διοίκησης. 

3.4 Συµπεριφορές ενός συναισθηµατικά νοήµονος ηγέτη 

Οι Hersey και Blanchard (1969), ορίζουν την ηγεσία ως τη διαδικασία που αποσκοπεί στο 

να επηρεάσει τις ενέργειες και δράσεις ενός ατόµου ή µιας οµάδας στην προσπάθειά τους 

να καταφέρουν την επίτευγξη στόχων µιας επιχείρησης όταν είναι δεδοµένες οι καταστά-

σεις και οι συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν». Από τον ορισµό προκύπτει ότι στη διαδι-

κασία της ηγεσίας λαµβάνουν µέρος όχι µόνο ο ηγέτης, αλλά και οι υφιστάµενοι καθώς και 

άλλες εσωγενείς ή εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε την κατάσταση που επι-

κρατεί στην επιχείρηση (Μπουραντάς, 2005). 

Ο αποτελεσµατικός ηγέτης πρέπει να διαθέτει κάποιες βασικές δεξιότητες: 

•  Να έχει όραµα (vision) και να είναι διορατικός για το µέλλον.  

• Να ενδυναµώνει (empowerment) και να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους, προκειµένου να 

συµµετέχουν σε όλες τις προσπάθειες βελτίωσης των λειτουργιών του οργανισµού, κα-

θώς και της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών.  

• Να διαθέτει τη δεξιότητα της διαίσθησης (intuition), όπου ο ηγέτης τη χρησιµοποιεί στη 

λήψη των αποφάσεων, κυρίως σε περιόδους αβεβαιότητας και µεγάλων αλλαγών. 

•  Να µπορεί να έχει εσωτερική κατανόηση, η οποία απαιτεί την εσωτερική αναζήτηση και 

έπειτα την αναγνώριση των σχέσεων µε τους υπαλλήλους και τον οργανισµό. Επιπρό-

σθετα, η συµβατότητα αξιών (value congruence), όπου ο ηγέτης ενσωµατώνει τις προ-

σωπικές αξίες του (σεβασµός, εµπιστοσύνη, οµαδική εργασία, εντιµότητα) µε αυτές της 

οργάνωσης και των µελώψν της οµάδας  (Torrington et al, 2009). 

 Ο συναισθηµατικά νοήµων ηγέτης, σύµφωνα µε τον Ryback, εκδηλώνει έντεκα βασικές 

συµπεριφορές, που τον διαφοροποιούν από εκείνον τον ηγέτη που δεν είναι και τόσο συ-

ναισθηµατικά νοήµων. Οι συµπεριφορές αυτές καταδεικνύουν ακριβώς πόσο µπορούν να 

αναπτυχθούν συναισθηµατικοί δεσµοί µεταξύ των στελεχών και των ανθρώπων µε τους 

οποίους συνεργάζονται, µε ποικίλλους τρόπους, όπως την άµεση επικοινωνία,  την παροχή 

κινήτρων εκ µέρους του διευθυντή-ηγέτη, καθώς και τη δηµιουργία ενός ευχάριστου επαγ-
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γελµατικού περιβάλλοντος όπου όλοι οι εµπλεκόµενοι θα συνεργάζονται µεταξύ τους. Οι εν 

λόγω συµπεριφορές που διαθέτει ο συναισθηµατικά νοήµων ηγέτης παρουσιάζονται ακο-

λούθως: 

1. Δεν έχει επικριτική στάση απέναντι στους υφισταµένους του, κι αν χρειαστεί να γίνει, 

θα συµβεί πάντα µε εποικοδοµητικά σχόλια. Το πώτο είδος κριτικής καταρρακώνει την 

αυτοπεποίθηση του άλλου, ενώ το δεύτερο  δίνει ευκαιρίες βελτίωσης ώστε να έχει την 

εκτίµηση και το ενδιαφέρον του προισταµένου του. 

2. Διαθέτει κατανόηση για τους άλλους και για τα συναισθηµατική τους κατάσταση, κα-

θώς επίσης  προσφέρει παραδείγµατα προσωπικών του εµπειριών µε στόχο να βοηθή-

σει τους άλλους να κάνουν βήµατα καλύτερης κατανόησης του εαυτού τους.  

3. Είναι ειλικρινής σχετικά µε τα συναισθήµατά του και τις προθέσεις του. Είναι αυθεντι-

κός και διατυπώνει ξεκάθαρους στόχους.   

4. Προσπαθεί να είναι πάντα παρών, έτοιµος να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, 

και ανοιχτός στην κριτική. Αν τα πράγµατα δεν πάνε καλά, τότε δεν στρουθοκαµηλίζει, 

επιρρίπτοντας στους υφισταµένους του τις ευθύνες, τουναντίον αναλαµβάνει τις ευθύ-

νες των πράξεών του µε όπλο τη διφάνεια και την απόλυτη ειλικρίνεια.  

5. Δεν παραβλέπει τη λεπτοµέρεια, αλλά δε χάνεται σε αυτήν. Πάντα βλέπει τη µεγαλύτε-

ρη εικόνα .    

6. Είναι εκφραστικός και δίνει αξία και σηµασία στην προσωπική επαφή και επικοινωνία. 

Δεν διστάζει να µοιραστεί τα συναισθήµατά του, αλλά είναι επιλεκτικός πότε και µε 

ποιους ανθρώπους που θα το κάνει . 

7. Με τη διαδικασία του µοιράσµατος των συναισθηµάτων και σκέψεων µε συναδέλφους 

και υφισταµένους, ο ηγέτης µπορεί να δηµιουργήσει ένα αίσθηµα οµαδικής ταυτότη-

τας, αποδεικνύοντας ότι ένα άτοµο σίγουρο για τον εαυτό του, κερδίζει και το σεβα-

σµό, όπως και την εµπιστοσύνη της οµάδας. 

8.  Είναι υποστηρικτικός και κάνει τους άλλους να αισθάνονται αναντικατάστατοι και πο-

λύτιµοι και ότι συµβάλλουν µε ενεργό τρόπο στην επιχείρηση.  

9. Είναι αποφασιστικός και επιλύει συγκρούσεις γρήγορα και άµεσα προτού προλάβουν να 

πάρουν µεγάλες διαστάσεις και να αποβούν ανεξέλεγκτες.  

10. Διαθέτει ζήλο και απολαµβάνει την ευχάριστη αίσθηση της προσπάθειάς του, χωρίς να 

θεωρεί αυτοσκοπό του την επιτυχία και να αναλώνεται σε αυτό. Δεν θεωρεί ότι έχει να 

αποδείξει κάτι σε κάποιον, αισθάνεται µόνο ευθύνη απέναντι στον εαυτό του, στους 

υφισταµένους του και την επιχείρησή του.  
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11. Έχει αυτοπεποίθηση, αλλά παρ’ όλα αυτά, αφήνει στους γύρω του χώρο να αναπνεύ-

σουν και να εξελιχθούν, ενθαρρύνοντάς τους να θέσουν υψηλότερους στόχους,και 

αξιοποιώντας το ταλέντο και τις δυνατότητές τους (Ryback, 1998). 

Οι απόψεις του Ryback είναι εξαιρετικές και παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον στο θέµα-

της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στην ηγεσία. Οι έντεκα βασικές συµπεριφορές που µας 

παρουσιάζει ο Ryback, έχουν ένα κοινό άξονα: ο ηγέτης πρέπει να δίνει έµφαση στην άµε-

ση επικοινωνία και στους συναισθηµατικούς δεσµούς των στελεχών, να έχει πνεύµα κατα-

νόησης και να δηµιουργεί κλίµα ενθουσιασµού, ώστε οι υφιστάµενοί του να έχουν την 

άνεση  για να αναβαθµίσουν την προσωπικότητά τους και να διευρύνουν τους πνευµατι-

κούς τους ορίζοντες. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η Θεωρία του Ryback εντάσσεται στο 

µοντέλο Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης του Goleman. 

3.5 Συναισθηµατική νοηµοσύνη και σχολική ηγεσία

Τις τελευταίες δεκαετίες επειδή το ενδιαφέρον των ερευνητών της προσωπικότητας, σκό-

πευσε και σε άλλες ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού, πλην αυτών των νοητικών του 

δυνατοτήτων, όπως των συναισθηµατικών παραγόντων, γι’αυτό ακριβώς δόθηκε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στο ρόλο και στη σηµασία που έχει η συναισθηµατική νοηµοσύνη στην ηγεσία. 

Μπορεί βεβαίως, στο χώρο των επιχειρήσεων και των βιοµηχανιών να είναι περισσότερο 

µετρήσιµη η ανίχνευση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, διότι εκεί προσµετρώνται όλοι 

οι παράγοντες, εφόσον έχουµε την καταγραφή στόχων της αύξησης κερδών ή όχι.  

Όµως, στο χώρο της παιδείας, όπου αντί για προϊόντα έχουµε υπηρεσίες προς ανθρώπους, 

η ΣΝ παίζει αναντίρρητα τεράστιο ρόλο. Η µέτρηση στο χώρο της παιδείας δεν έχει να κά-

νει µόνο µε την επίτευγξη ποσοτικών στόχων, όπως η επιτυχία εισαγωγής στην τριτοβάθ-

µια εκπαίδευση, αλλά κυρίως µε την επιτυχή διαχείριση των ανθρώπων και των καταστά-

σεων. Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς και δεν παίζει αποκλειστικό ρόλο η ποσοτική 

αποτίµηση τυπικών προσόντων του διευθυντή, αλλά περισσότερο η ικανότητά του να δια-

χειριστεί µε σεβασµό την ετερότητα του προσώπου και µε πρόσβλεψη της ατοµικής προο-

πτικής προσφοράς εκάστου µέλους στην κοινότητα του σχολείου. 

Ειδικά για την εκπαίδευση, στο µοντέλο της ΣΝ υπάρχουν τέσσερα είδη διευθυντών που 

σχετίζονται µε τις διαφορετικές δεξιότητες ΣΝ: 

• ο διοικητικός (commanding) που διέπεται από υψηλά επίπεδα πρωτοβουλίας, 

• ο οραµατιστής (visionary) που είναι εµπνευστής και καταλύτης αλλαγών,  

• ο συµβουλευτικός (coaching) που εξελίσσει τους άλλους και έχει υψηλό επίπεδο αυτοεπί- 
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γνωσης,  

• και ο δηµοκρατικός/διανεµητικός (distributive) που συµβάλλει στην οργανωσιακή επί-

γνωση και τη συνεργασία µέσα από την καλή διαχείριση συγκρούσεων (Goleman, et al, 

2002).  

Μέσω αντίστοιχης έρευνας φαίνεται ότι όσο πιο υψηλά είναι τα επίπεδα ΣΝ του διευθυντή 

ενός σχολείου τόσο πιο κοντά είναι στο µοντέλο του οραµατιστή, στο µοντέλο του συµ-

βουλευτικού και του διανεµητικού σε φθίνουσα σειρά, ενώ απουσιάζει σχεδόν η έννοια του 

διοικητικού (Reed, 2005) 

Οι Stone, Parker & Wood (2005) διεξήγαγαν έρευνα για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της ηγεσίας του σχολείου. Ήθελαν να προσδιορίσουν 

συγκεκριµένες συναισθηµατικές και κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται να έχουν οι 

διευθυντές και οι υποδιευθυντές και οι οποίες θα τους βοηθούσαν να είναι πετυχηµένοι 

όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων και των ευθυνών των θέσεων εργασίας 

τους. Από τη τη µελέτη αυτή, που έγινε σε 464 διευθυντές και υποδιευθυντές σε σχολεία 

στο Οντάριο του Καναδά, φάνηκε ότι η συνολική συναισθηµατική νοηµοσύνη ήταν ένας 

σηµαντικός προγνωστικός παράγοντας για την επιτυχία των διευθυντών στα σχολεία τους.  

3.6 Η συναισθηµατική νοηµοσύνη και το φύλο 

Οι Mayer, Caruso, & Salovey (1999) βρήκαν ότι οι γυναίκες σηµειώνουν ένα µικρό πλεονέ-

κτηµα έναντι των ανδρών στον τοµέα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Ο Bar-On (2000) 

ωστόσο, έδειξε ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών στη  

µέτρηση της συνολικής συναισθηµατικής νοηµοσύνης και στην κοινωνική επάρκεια. Όµως 

ο ίδιος αναφέρει ότι σηµειώνονται κάποιες έµφυλες διαφορές σε κάποιες διαστάσεις. Ο 

Bar-On θεωρεί ότι οι γυναίκες εµφανίζονται να έχουν περισσότερο επίγνωση των συναι-

σθηµάτων τους , εκδηλώνουν µεγαλύτερη ενσυναίσθηση και δρουν µε µεγαλύτερη κοινω-

νική υπευθυνότητα απ’ότι οι άνδρες. Οι άνδρες, από την άλλη πλευρά, εµφανίζονται να 

έχουν καλύτερο αυτο-έλεγχο, να αντιµετωπίσουν καλύτερα το άγχος τους, να επιλύσουν 

τα προβλήµατα καλύτερα και να είναι πιο ανεξάρτητοι, ευέλικτοι κι αισιόδοξοι απ’ ότι οι 

γυναίκες. Σε γενικές γραµµές, κατά την εξέταση των αξιολογήσεων ανδρών και γυναικών 

υπάρχουν περισσότερες οµοιότητες απ’ότι διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών στον το-

µέα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Άρα, από τη συνολική άποψη φαίνεται να µην 

υπάρχουν διαφορές µεταξύ των φύλων 1998). 
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3.7 Η συναισθηµατική νοηµοσύνη και η ηλικία

Σε αντίθεση από το IQ, το οποίο αυξάνει έως και τα εφηβικά χρόνια, η συναισθηµατική 

νοηµοσύνη φαίνεται ότι συνεχίζει και αναπτύσσεται συνεχώς, αφού οι άνθρωποι µεγαλώ-

νοντας µαθαίνουν από τις εµπειρίες τους και άρα η συναισθηµατική νοηµοσύνη τους αυξά-

νεται. Μελέτες που έχουν παρακολουθήσει τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ανθρώπων όλα 

αυτά τα χρόνια δείχνουν ότι οι δεξιότητές τους αυξάνονται καθώς αυτοί µεγαλώνουν 

(Goleman, 1998). Ο Bar-On (2000) βρήκε ότι οι οµάδες ηλικιωµένων ανθρώπων σκόραραν 

υψηλότερα στην κλίµακα Απογραφής Συναισθηµατικού Πηλίκου από τις οµάδες των νεώ-

τερων σε ηλικία ανθρώπων. Τα άτοµα στα τέλη της δεκαετίας των σαράντα και αρχές των 

πενήντα ετών τουςπέτυχαν την υψηλότερη µέση βαθµολογία. Η µελέτη δείχνει ότι η συ-

ναισθηµατική και κοινωνική ευφυία αυξάνει µε την ηλικία.  

3.8 Η συναισθηµατική νοηµοσύνη στο χώρο εργασίας 

H έρευνα δείχνει ότι η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι ένας σηµαντικός παράγοντας πρό-

βλεψης της επιτυχίας των ηγετών σε ποικίλλους οργανισµούς. Συγκεκριµένα, σε µια µελέτη 

που έλαβαν µέρος πάνω από 2000 επόπτες, µεσαία και υψηλά στελέχη, όλες οι ικανότητες  

(πλην από τις δύο από τις δεκαέξι) που διέκριναν τους άριστους από τους µέτρια σε επίδο-

ση ήταν συναισθηµατικές ικανότητες (Goleman, 1998). 

Οι Goleman, Boyatzis & McKee (2002) ανέλυσαν στοιχεία από 500 περίπου ανταγωνιστικά 

µοντέλα µεγάλων εταιρειών (όπως η ΙΒΜ, Lucent, PepsiCo, British Airways, and Credit 

Suisse First Boston), όπως επίσης και από µια ευρεία γκάµα παγκόσµιων οργανισµών 

υγειονοµικής περίθαλψης, ακαδηµαικών ιδρυµάτων και κρατικών φορέων. Οι παραπάνω 

ερευνητές βρήκαν ότι οι ικανότητες της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης είναι αυτές που 

ανέδειξαν διαφορές στα πιο κρίσιµα και διακριτικά χαρακτηριστικά στο προφίλ των άρι-

στων σε επίδοση στελεχών από τα µέσα σε επίδοση στελέχη που κατείχαν ανώτερες θέ-

σεις ηγεσίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ 

4.1 Θεσµικό πλαίσιο συµµετοχής συλλόγου γονέων στο σχολείο 

 Στην Ελλάδα, από τη µεταπολίτευση κι έπειτα, υπήρξαν κάποιοι νόµοι οι οποίοι προσπά-

θησαν να νοµιµοποιήσουν αλλά και να εµπλέξουν τη συµµετοχή των γονέων, καθώς και 

της τοπικής διοίκησης γενικότερα, στην εκπαίδευση και να δηµιουργήσουν ένα πλαίσιο, 

ώστε η εκπαίδευση να γίνει υπόθεση του καθενός. 

Αρχικά υπήρξε ο νόµος 1566/30-9-85, που ανφέρεται στη δοµή και λειτουργία της πρωτο-

βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  και προβλέπει ότι «οι γονείς των µαθητών κάθε 

δηµόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυµία του σχο-

λείου και συµµετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν» (άρθρο 53, παρ. 2). Στον ίδιο νόµο, προ-

βλέπονται τα όργανα στα οποία ο Σύλλογος συµµετέχει διά των εκπροσώπων του. 

Μάλιστα συνεχίζει και προβλέπει ότι «ο διευθυντής του σχολείου, όπου δεν έχει ιδρυθεί 

σύλλογος γονέων, µεριµνά µόνο για τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης των γονέων, προκει-

µένου να ιδρυθεί αυτός…» (άρθρο 53. παρ. 14). 

Έτσι, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων είναι όργανο θεσµοθετηµένο και νοµικά κατοχυ-

ρωµένο που εκφράζει τους γονείς µέσα στο σχολείο και είναι ένας σηµαντικός θεσµός, µέ-

ρος της σχολικής κοινότητας. Φυσικά, την ευθύνη διοίκησης του σχολείου την έχει ο Διευ-

θυντής και ο Σύλλογος διδασκόντων. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων επίσης, παίζει το 

ρόλο του θεµατοφύλακα των δικαιωµάτων των µαθητών του σχολείου, αφού αυτοί σύµ-

φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία δεν δύνανται ή δεν προβλέπεται να εκφραστούν. 

Ο νόµος 1566/85, οι διάφορες προσθήκες σε αυτόν, οι τροποποιήσεις από τους Ν 2081/92, 

Ν 2469/97 , Ν 2681/98  και η έκδοση διάφορων υπουργικών αποφάσεων, ισχύουν ως σή-

µερα και υλοποιούν τη συνταγµατική αναγκαιότητα για επικοινωνία σχολείου και οικογέ-

νειας, καθώς επίσης ρυθµίζουν την ουσιαστική συµµετοχή των γονέων και κηδεµόνων στα 

εκπαιδευτικά δρώµενα. Συγκεκριµένα, προβλέπουν τη συγκρότηση Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεµόνων σε επίπεδο σχοελίου, την ένωση των γονέων σε επίπεδο δήµου ή κοινότητας, 

την οµοσπονδία γονέων σε επίπεδο νοµού και τη συνοµοσπονδία γονέων σε εθνικό επίπε-

δο. Οι εκπρόσωποι των συλλογικών αυτών οργάνων, όπως και εκπρόσωποι των εκπαιδευ-

τικών, συµµετέχουν αντίστοιχα στις σχολικές επιτροπές και στα σχολικά συµβούλια, στις 

δηµοτικές και κοινοτικές επιτροπές παιδείας, στις νοµαρχιακές και επαρχιακές επιτροπές 

παιδείας και στο Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας. Αυτές οι επιτροπές και τα συµβούλια εξετά-

ζουν θέµατα λειτουργίας των σχολείων και θέµατα εκπαιδευτικής πολιτικής (Μπρούζος, 

1998: 161-166).  
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4.2 Αιτίες ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας Σχολείου - Οικογένειας 

Έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια από την παραδοχή πολλών πλέον παιδαγωγών και γονέων 

για τη σηµασία που έχει η αγωγή των παιδιών στη συνεργασία του σχολείου µε την οικο-

γένεια, καθώς και την οµολογία ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήµατα προς αυτήν 

την κατεύθυνση. Φυσικά, οι σχέσεις σχολείου και οικογένειας αποτελούσαν ως τα τελευ-

ταία χρόνια δύο διαφορετικά και αποκλίνοντα πεδία, µε αποτέλεσµα η σχέση µεταξύ τους 

να είναι πολύ µικρή. Οι διεθνείς αντιλήψεις κατά τη µεγαλύτερη διάρκειατου 20ου αιώνα, 

ήρθαν από την πλευρά τους να εκφραστούν υπέρ του δικαιώµατος λόγου και ρόλου στην 

καθηµερινή εκπαιδευτικη πρακτική των εκπαιδευτικών και µαθητών. Οι γονείς των παιδιών 

παρέµειναν αποκοµµένοι τόσο ως ατοµικές όσο και ως οµαδικές οντότητες από τις εκπαι-

δευτικές και σχολικές διεργασίες. Ο διαχωρισµός µεταξύ του σχολείου και των γονέων εκ-

φράστηκε κατά περιόδους µε ιδιαίτερη καχυποψία και µερικές φορές µε εχθρότητα (Συµε-

ού 2003: 101-102).  

Από τη δεκαετία του 1960, φάνηκε µια αλλαγή, όταν οι σχέσεις ανάµεσα στο σχολείο και 

την οικογένεια άρχισαν να αναπτύσσονται, οι γονείς να παρουσιάζονται ως καταναλωτές 

της εκπαίδευσης και να αναλαµβάνουν σε αντίθεση µε παλαιότερα, την ευθύνη για το 

µορφωτικό µέλλον των παιδιών τους. Αυτοί άρχισαν να αποφασίζουν για το πού θα φοιτή-

σει το παιδί τους, αλλά επίσης και να συµµετέχουν στη διοίκηση του σχολείου, τη χρηµα-

τοδότηση αυτού, ακόµη και στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής (David, 1993 & Καµα-

ριανός, 2002). 

Ο Ζάχαρης (1985: 520), θεωρεί ότι η οικογένεια είναι ο κύριος φορέας σε σχέση µε όλους 

τους άλλους που βρίσκεται πιο κοντά µε το σχολείο. Οι γονείς έχουν εµπιστευθεί στο σχο-

λείο ό,τι πολυτιµότερο για αυτούς, τα παιδιά τους. Τα έχουν εµπιστευτεί για την πνευµατι-

κή τους µόρφωση, την εκπαίδευσή τους, την ευρύτερη καλλιέργειά τους, ακόµη και για 

την προετοιµασία της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Είναι λογικό λοιπόν, να ενδια-

φέρονται περισσότερο από κάθε άλλον για το τι συµβαίνει µέσα σ΄ αυτό το χώρο, τι προ-

βλήµατα αντιµετωπίζονται και εν τέλει, έχουν πολλούς λόγους να συνεργάζονται στενά µε 

το σχολείο καθώς και το σχολείο αντίστροφα µε αυτούς. Άρα, υπάρχουν οι προυποθέσεις 

ανάπτυξης στενών σχέσεων µεταξύ σχολείου και οικογένειας. Το αποτέλεσµα αυτής της 

συνεργασίας εκτός του ότι µπορεί να προσφέρει πολλά στην επίλυση προβληµάτων, µπο-

ρεί να συντελέσει και στην επίτευγξη περισσότερο ουσιαστικών αποτελεσµάτων στην ίδια 

την αγωγή των µαθητών . 

Σήµερα, το Σχολείο και η Οικογένεια θεωρούνται δύο πολλοί σοβαροί θεσµοί της ελληνικής 

κοινωνίας, οι οποίοι ασκούν όχι αµελητέα επίδραση στην ψυχοπαιδαγωγική επίδραση του 
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παιδιού. Καλούνται να συνυπάρξουν, ώστε να προσφέρουν στην επίτευγξη των στόχων 

της ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού αφού και οι δύο από την πλευρά τους 

µοιράζονται κοινούς στόχους, ενώ καθένας από αυτούς φέρνει συµπληρωµατικές ικανότη-

τες και γνώσεις.   

Το πεδίο της σχέσης σχολείo-γονείς έχει αποτελέσει αντικείµενο µελέτης πολλών επιστη-

µονικών ερευνών τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότερες µάλιστα αποφαίνονται, ότι υπάρ-

χουν καλύτερα αποτελέσµατα και αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας του παιδιού όταν 

υπάρχει αγαστή σχέση σχολείου και γονέων. Συγκεκριµένα, υπάρχει θετική επίδραση στην 

ακαδηµαική επίδοση των µαθητών, στη συµπεριφορά των µαθητών στο σχολείο, στην αλ-

λαγή των απόψεων των µαθητών σχετικά µε το κλίµα του σχολείου, στην αύξηση κινή-

τρων για µάθηση, στη θετική στάση και συµπεριφορά των µαθητών, καθώς και στη βελτί-

ωση της σχέσης γονέων - µαθητών.  

Οι συγγραφείς Bastiani (1993:103) και Mabeth (1993) σηµειώνουν, ότι τα αποτελεσµατικά 

σχολεία ψάχνουν να βρουν τρόπους µέσω της επικοινωνίας διπλής κατευθύνσεως µε τους 

γονείς, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να ανατροφοδοτήσουν τα παιδιά τους πρακτικά, κι 

έπειτα θα δώσει σε αυτά την αίσθηση κοινής ταυτότητας και κοινών σκοπών του σχολείου 

µε τους γονείς. Επίσης, αναφέρουν ότι τα παιδιά επειδή µαθαίνουν περισσότερο εκτός 

σχολείου παρά εντός αυτού, γι’ αυτό θα ήταν καλύτερα να υπάρχει µια κοινή βάση συνερ-

γασίας µε τους ανωτέρω δύο. Ακόµη και τα προβλήµατα που έχουν τα παιδιά θα ήταν εφι-

κτό να λυθούν µε καλύτερο τρόπο κατόπιν αυτής της συνεργασίας (Dean, 1995: 206) . 

Από την άλλη πλευρά, η συνεργασία αυτή επηρεάζει θετικά και τους γονείς, οι οποίοι συ-

ναναστρέφονται περισσότερο τα παιδιά τους, τα γνωρίζουν καλύτερα, κατανοούν τις αδυ-

ναµίες τους, µαθαίνουν κάποιες τεχνικές αντιµετώπισης επίλυσης προβληµάτων καλύτερης 

επικοινωνίας µε τα παιδιά τους, ενθαρρύνουν τα παιδιά τους και αξιολογούν πιο θετικά 

τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, µε τη συνεργασία, οι σχέσεις ανάµεσα στο σπίτι και το σχολείο 

βελτιώνονται, το εκπαιδευτικό περιβάλλον βρίσκεται πιο εµπλουτισµένο, καθώς οι γονείς 

είναι φορείς νέων ιδεών, ενδιαφερόντων, εµπειριών, γνώσεων, ταλέντων ακόµη και κουλ-

τούρας. Αυτή µάλιστα η συνεργασία, µπορεί να φανεί ιδιαίτερα αποτελεσµατική για την 

έγκαιρη πρόληψη προβληµάτων που συνδέονται είτε µε τις σχέσεις γονέων - εκπαιδευτι-

κών, είτε γονέων- διευθυντή και που αντανακλάται εν τέλει στη µάθηση και τη συµπερι-

φορά του µαθητή (Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2005).   

Κατόπιν της παρουσίασης των λόγων για τους οποίους πρέπει να ανπτυχθεί η συνεργασία 

µεταξύ σχολείου και οικογένειας, αντιλαµβανόµαστε ότι εκ ταύτης της συνεργασίας απο-

κοµίζεται κέρδος για όλους. Συγκεκριµένα: 
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• Οι µαθητές, διότι αντιλαµβάνονται το σχολείο ως µια φυσική προέκταση του φυσικού 

τους περιβάλλοντος και όχι ως ένα ξεχωριστό χώρο αναγκαστικής παραµονής σε αυτό 

• Οι γονείς, διότι λαµβάνουν από το σχολείο την εικόνα που παρουσιάζει σε αυτό το ευρύ-

τερο περιβάλλον το παιδί τους, είτε µαθησιακά είτε κοινωνικά µέσω της αλληλεπίδρασης 

του µε τους άλλους και κυρίως µε τους συνοµηλίκους του. Αντίστροφα, οι γονείς έχουν 

να δώσουν εκτός από το να λάβουν στοιχεία για το παιδί τους, γεγονός που διευκολύνει 

τους διδάσκοντες και το σχολείο για την καλύτερη γνώση των παιδιών που διδάσκουν. 

Αυτή η ενηµέρωση και αλληλοτροφοδότηση, κρίνεται ότι πρέπει να επιτευχθεί µέσω µιας 

προσωπικής συνάντησης των παραγόντων του σχολείου και των γονέων του παιδιού. Οι 

γονείς ενηµερώνουν το σχολείο πώς αποτυπώνεται στο παιδί η διδασκαλία και η διαπαι-

δαγώγηση που συµβαίνει στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί από τη µεριά τους ενηµερώ-

νουν τους γονείς για την εργασία του παιδιού εντός της τάξης, για την πρόοδο που ση-

µειώνει καθώς και τις δυνατότητες και τον τρόπο που διαθέτουν, ώστε να βοηθήσουν το 

παιδί. Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές, γονείς και 

σχολείο, χρειάζονται χρόνο και ευκαιρίες προκειµένουν να εντοπίσουν και να συζητήσουν 

πιθανά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, καθώς και πιθανούς τρόπους αντιµετώπισής 

τους.  

• Το σχολείο, διότι εκτός από τη συλλογή στοιχείων από τους γονείς για τη συµπεριφορά 

των µαθητών εκτός σχολείου, στο οικογενειακό ή στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον,  

καθώς και την παρουσίαση τυχόν προβληµάτων στο οικογενειακό τους περιβάλλον, 

υπάρχει και η έµπρακτη συµµετοχή των γονέων στα διάφορα δρώµενα του σχολείου  -

οικονοµικής, οργανωτικής, λειτουργικής φύσεως- που βοηθά τελικά το ίδιο να επιλύσει 

τα ποικίλλα ζητήµατα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο (Σαΐτης, 2007:278). 

4.3 Τρόποι - Προτάσεις προσέγγισης και επικοινωνίας Σχολείου - Οικογέ-

νειας 

Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας φαίνεται να είναι κεντρική συνιστώσα της ποιότη-

τας της εκπαίδευσης που παρέχει µια σχολική µονάδα και που έχει ως τελικό αποδέκτη τον 

ίδιο το µαθητή. Οι τρόποι για να δηµιοργήσει η σχολική διεύθυνση αγαστή συνεργασία µε-

ταξύ εκπαιδευτικών γονέων και µαθητών είναι ποικίλλοι και µπορούν να οµαδοποιηθούν ως 

εξής, σύµφωνα µε τη Ζηλιασκοπούλου (http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/

images/pdf/keimena/yliko/enotita_c/ziliaskopoulou.pdf) : 
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• Πρόσκληση γονέων για συνάντηση και  γνωριµία µε τους εκπαιδευτικούς µε στόχο το 

σχεδιασµό και τη διατήρηση της συνεργασίας. 

• Ενηµέρωση για θέµατα που αφορούν το σχολικό ωρολόγιο πρόγραµµα και την πρόοδο 

των µαθητών. Ο υπεύθυνος για την τάξη εκπαιδευτικός χρειάζεται να ενηµερώνει και να 

καθοδηγεί τους γονείς για το πώς οι ίδιοι να προσφέρουν τη βοήθειά τους προς τα παιδιά 

στη διεκπεραίωση των κατ’ οίκον εργασιών αλλά και τον τρόπο που χρειαζεται να επι-

βλέπουν τις δραστηριότητες που αφορούν το σχολικό πρόγραµµα. Επιπρόσθετα, η ενη-

µέρωση πρέπει να περιλαµβάνει ανατροφοδότηση των γονέων µε θετικές ειδήσεις σχετι-

κά µε την επίδοση και τη συµπεριφορά των παιδιών τους αλλά και ενηµέρωσή τους σχε-

τικά µε τις τεκαινόµενες δραστηριότητες στην τάξη.  

• Η ενηµέρωση των γονέων είναι ωφέλιµο να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και να είναι αµφίδροµη, προσφέροντας τη δυνατό-

τητα σε γονείς και εκπαιδευτικούς να αλληλοενηµερωθούν για την εικόνα του παιδιού 

στο σχολείο και στο σπίτι αντίστοιχα. Οι συναντήσεις αυτές µπορούν να έχουν ποικίλλες 

µορφές, είτε ατοµικές, είτε οµαδικές. Ακόµη είναι δυνατό, όταν κριθεί αναγκαίο, να 

υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία, ενηµερωτικά σηµηµειώµατα, ηλεκτρονική αλληλογρα-

φία ή και τήρηση ηµερολογίου/τετραδίου. Εκτάκτως, είναι δυνατό να υπάρξει και επί-

σκεψη του εκπαιδευτικού στο σπίτι, κατόπιν ενηµέρωσης των γονέων. 

   Σε γενικότερο πλαίσιο, εκτός από την εξατοµικευµένη µορφή, η ενηµέρωση µπορεί να 

γίνει και σε οµαδικό επίπεδο για διάφορα γενικά θέµατα που αφορούν τη σχολική ζωή και 

µπορεί να υλοποιηθεί είτε µε τη δηµιουργία ενός πίνακα ανακοινώσεων είτε µε τη δηµιουρ-

γία ενός χώρου ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό προσφερόµενο, είτε µέσω µιας εφηµερίδας ή 

ακόµη και µε έναν οποιοδήποτε τρόπο σύγχρονης ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως η δη-

µιουργία ιστολογίου ή ενός blog. 

• Δραστηριότητες οργανωµένες από κοινού σχολείου-γονέων. Πρόσκληση των γονέων για 

συµµετοχή σε σεµινάρια και  επιµορφώσεις που σχετίζονται µε τη σωµατική (διατροφή) 

και ψυχική (διαχείρηση άγχους κ.λ.π) υγεία των παιδιών, µε την ασφάλεια τους  (σχολι-

κός εκφοβισµός), και τη διαπαιδαγώγησή τους ( όρια στην καθηµερινότητα των παιδιών).   

Πρόσκληση των γονέων για παρακολούθηση σχολικών εορτών και εκδηλώσεων ( επε-

τειακές γιορτές και αθλητικές δραστηριότητες). Εθελοντική συµµετοχή του σχολείου σε 

ποικίλλα προγράµµατα που διοργανώνονται από κοινωνικούς φορείς ( εκδηλώσεις για ένα 

κοινωνικό σκοπό) και σε συλλογικές ή εθελοντικές δράσεις ( προστασία και καθαριότητα 

του φυσικού περιβάλλοντος). 

• Συµµετοχή γονέων στη λήψη αποφάσεων που θα ωφελήσουν τα παιδιά τους αλλά και 

την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων του σχολείου. 
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• Συνεργασία µε γονείς για την κατανόησή τους στη διαχείριση εξατοµικευµένων παρεµ-

βάσεων σε µαθητές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε µαθησιακές δυσκολίες. Σαφής 

διατύπωση εκ µέρους του εκπαιδευτικού της συµπεριφοράς που αποτελεί στόχο της πα-

ρέµβασης και συλλογή εκ µέρους των γονέων πληροφοριών για την καλύτερη κατανόη-

ση της συχνότητας και των παραγόντων που συντελούν στη διατήρηση  του προβλήµα-

τος. Συζήτηση και συνεργασία για στρατηγικές αντιµετώπισης, δέσµευση για την εφαρ-

µογή της καταλληλότερης παρέµβασης σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα και συνοπτική 

παρουσίαση εν τέλει εκ µέρους του εκπαιδευτικού, ώστε και οι δύο πλευρές να είναι σί-

γουρο ότι έχουν κατανοήσει την παρέµβαη που θα εφαρµοστεί. Έπειτα από την εφαρµο-

γή των στρατηγικών στο σχολείο και στο σπίτι για το δεδοµένο χρονικό διάστηµα που 

τέθηκε, απαιτείται ο καθορισµός µιας συνάντησης µε στόχο την αξιολόγηση των τροπο-

ποιητικών παρεµβάσεων που εφαρµόστηκαν. 

   

4.4 Βασικές δεξιότητες για επικοινωνία σχολείου µε οικογένεια 

Ο Arnold Gesell, αµερικανός παιδαγωγός και ψυχολόγος, δίνει σχηµατικά τη σχέση των 

αµοιβαίων αλληλεπιδράσεων µεταξύ δασκάλου, γονέων και µαθητών µέσω ενός τριγώνου. 

Στην επάνω κορυφή του τριγώνου τοποθετεί το µαθητή, ενώ στις άλλες δύο κορυφές το-

ποθετεί το δάσκαλο και το γονέα. Στην κάθε πλευρά του τριγώνου τοποθετεί ένα άνυσµα 

µε διπλή φορά ( ↔ ), ώστε να σηµατοδοτήσει τις αλληλεπιδράσεις σε αµφίδροµη σχέση 

που υπάρχουν. Η τριπλή αυτή συνεργασία είναι καθοριστικής σηµασίας στην καθηµερινή 

σχολική πράξη (Γράφηµα 4.1). 

Γράφηµα 4.1: Αλληλεπίδραση δασκάλου-µαθητή-γονέων 
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 Συνεπώς, βλέπουµε ότι η συνεργασία µαθητή, δασκάλου και γονέα είναι παράγοντας εύ-

ρυθµης λειτουργίας του σχολείου, καθώς επίσης βοηθά στην ενίσχυση του παιδαγωγικού 

και διδακτικού έργου (Ανακτήθηκε από http://www.pess.gr/perissotera/dimosieuseis/

arthra.html?start=10). 

Η έλλειψη της κρατικής πρόνοιας για κάποιο επίσηµο πρόγραµµα, που να υποδεικνύει τους 

τρόπους και τις µεθόδους προσέγγισης, επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου-οικογέ-

νειας, καταλήγει στο γεγονός η συνεργασία να εναπόκειται στην κρίση ή στην προσωπική 

κατάρτιση ή ακόµη και στις προσωπικές απόψεις του εκάστοτε εκαιδευτικού (Epstein, 

1986).  

Για τη δηµιουργία µάλιστα, των συνθηκών που θα προάγουν την ειλικρινή επικοινωνία, ο 

εκπαιδευτικός καλείται να υιοθετήσει ποικίλλες πρακτικές και δεξιότητες, όπως για παρά-

δειγµα αυτές που προτείνονται και περιγράφονται στην αθρωποκεντρική θεωρία του C. 

Rogers, δηλαδή την ίδρυση δικτύων συνεργασίας µαθητών-καθηγητών-γονέων που συν-

δέονται άµεσα µε τη µάθηση, καθώς και την ίδρυση κοινοτήτων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

όπου θα αναλύονται και θα επιλύονται τα σύνθετα εκπαιδευτικά προβλήµτα (Σίµου, 2011, 

48). 

 Σύµφωνα µε τον Πετρόφσκι (1990), «επικοινωνία είναι η πολύπλευρη διαδικασία ανάπτυ-

ξης των επαφών µεταξύ των ανθρώπων, η οποία υπαγορεύεται από τις ανάγκες της κοινής 

δραστηριότητας». Επιπρόσθετα, ο Μπουραντάς (1992, 272) αναφέρει ότι επικοινωνία είναι 

η διαδικασία κατά την οποία ένας ποµπός Α (άνθρωπος,οµάδα) µεταβιβάζει πληροφορίες, 

σκέψεις, ιδέες, συναισθήµατα ή ακόµη και ενέργεια, σε ένα δέκτη Β (άνθρωπος, οµάδα) µε 

στόχο να ενεργήσει πάνω του µε τρόπο ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την εµφάνιση ιδε-

ών, πράξεων, συναισθηµάτων, ενέργειας και σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατά-

στασή του και τη συµπεριφορά του. 

Όπως γίνεται φανερό, η επικοινωνία δεν είναι µια απλή µεταβίβαση πληροφοριών ή νοη-

µάτων. Αντίθετα, είναι µια διαδικασία κατανόησης και επηρεασµού των ανθρώπων ή των 

οµάδων µεταξύ τους, µια διαδικασία απόλυτα ζωτική και φυσική για τους οργανισµούς. 

Πριν περιγράψουµε όµως, τις βασικές δεξιότητες της αποτελεσµατικής επικοινωνίας, είναι 

σηµαντικό να τονίσουµε κάποιους από τους παράγοντες που στέκονται εµπόδιο σε αυτήν. 

Έτσι, βασικοί παράγοντες που εµποδίζουν την επικοινωνία και συνεπώς πρέπει να δοθεί  σε 

αυτούς ιδιαίτερη προσοχή, είναι: 

• η εντολή, όταν δίνεται από το άτοµο στο συνοµιλητή του 

• η προειδοποίηση, όταν επισηµαίνονται οι αρνητικές συνέπειες των πράξεων 

• η ηθικολογία /διδαχή, όταν υποδεικνύεται τι πρέπει ή τι θα έπρεπε το άτοµο να κάνει 

• η παροχή συµβουλών/λύσεων ότν δίδονται χωρίς να έχουν ζητηθεί 
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• η κριτική/κατηγορία, όταν εκφράζεται µε αρνητική χροιά για το άτοµο 

• ο χαρακτηρισµός/ταπείνωση, όταν προσδίδονται αρνητικοί χαρακτηρισµοί στο άτοµο και 

µειώνουν ή προσβάλλουν την προσωπικότητά του 

• η αυθαίρετη ερµηνεία των κινήτρων συµπεριφοράς του ατόµου, χωρίς να του δίνεται η 

δυνατότητα αυτοπροσδιορισµού 

• η υποτίµηση της έκφρασης των συναισθηµάτων του ατόµου 

• ο αποπροσανατολισµός, µέσα από την υπεκφυγή της αλλαγής του θέµατος, την αγνόηση 

ή το χιούµορ 

• η ανάκριση όταν τίθενται ακατάλληλες ερωτήσεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν στο άτοµο 

να ολοκληρώσει τις σκέψεις του (Ζηλιασκοπούλου, 2011: 10) 

Αφού ο εκπαιδευτικός ξεπεράσει τα πιθανά παραπάνω εµπόδια στην επικοινωνία του, δύ-

ναται να µεγιστοποιήσει τα αποτελέσµατα της επικοινωνίας µε την καλλιέργεα των παρα-

κάτω χαρακτηριστικών,που είναι: 

•  Η ενσυναίσθηση, η οποία αποτελεί µια πολύπλοκη διαδικασία γιατί απαιτεί τη δεξιότητα 

να κατανοεί τον εσωτερικό κόσµο του συνοµιλητή, όπως σκέψεις και συναισθήµατα, χω-

ρίς όµως να χάνεται η επαφή µε τον εαυτό του (Μπρούζος 2004: 219-220). Όµως για να 

µπορέσει να φθάσει στην επιτυχή πραγµάτωση της ενσυναίσθησης, χρειάζεται να εστιά-

σει στον οµιλητή, να του επιτρέψει να εκφραστεί και να ολοκληρώσει τις σκέψεις του, 

χωρίς να τον διακόπτει µε εξωτερικές απόψεις, ερµηνείες ή ερωτήσεις (ο.π. 228). Επι-

πρόσθετα, χρειάζεται να χρησιµοποιήσει όλες τις αισθήσεις του, ώστε να κατανοήσει  τα 

λεκτικά αλλά και τα µη λεκτικά µηνύµατα, τα οποία µεταφέρουν εξίσου σηµαντικές πλη-

ροφορίες. 

•  Αποδοχή της προσωπικότητας του συνοµιλητή ως µοναδικής και ξεχωριστής οντότητος 

4.5 Εµπόδια συνεργασίας Σχολείου - Οικογένειας 

Είναι αναπόφευκτο όµως, λόγω της ενεργητικής συµµετοχής των γονέων στα δρώµενα του 

σχολείου και της συνεργασίας µε αυτό να δηµιουργηθούν είτε από την πλευρά του σχολεί-

ου είτε από την πλευρά των γονέων αρκετά εµπόδια (Hannon & Weinberger, 1989). 

Αναφορικά µε τους γονείς σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν σε σχέση µε τη διαµόρφωση 

πεποιθήσεων και στάσεων για τη σχολική εµπλοκή τους: 

• Η εκπαιδευτική εµπειρία τους, καθώς γονείς που είχαν αρνητικές εµπειρίες ως µαθητές 

από την εκπαίδευσή και τους εκπαιδευτικούς, µπορεί να διατηρούν αρνητική ή επιφυλα-
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κτική στάση απέναντι στη συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς και µε το διευθυντή ή 

ακόµη να απέχουν από τις σχολικές δραστηριότητες. 

• Αντικειµενικοί παράγοντες , όπως για παράδειγµα γονείς µε χαµηλό κοινωνικοµορφωτικό 

επίπεδο ή γονείς που προέρχονται από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα θεωρούν 

ότι η εκπαίδευση είναι αποκλειστικό καθήκον των εκπαιδευτικών ή αισθάνονται ότι δεν 

κατέχουν τις εξειδικευµένες γνώσεις για την υποστήριξη των παιδιών τους ( Πνευµατικός 

κ.α 2008: 258-259) . 

• Αντικειµενικές δυσκολίες, που µπορεί να εµποδίζουν τη γονεική εµπλοκή στην εκπαίδευ-

ση των παιδιών τους, όπως για παράδειγµα τα σοβαρά βιοποριστικά προβλήµατα, η µο-

νογονεικότητα, ακόµη και η έλλειψη ελύθερου χρόνου, λόγω υπερβολικού φόρτου εργα-

σίας (Μπόνιας κ.α. 2008: 72-73) 

• Οι διαφορές εκπαιδευτικών και γονέων σε γλωσσικό και πολιτισµικό επίπεδο µπορεί να 

δυσχεραίνουν τη συνεργασία, αφού οι τελευταίοι δεν µιλούν επαρκώς την ελληνική 

γλώσσα, ώστε να επέλθει το επιθυµητό αποτέλεσµα επικοινωνίας για την εµπλοκή τους 

στα σχολικά δρώµενα. Παράδειγµα αποτελούν οι µετανάστες, ακόµη και οι Ροµά 

( Μπρούζος, 2009: 259-260). 

Αναφορικά µε τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα τη σχολική µονάδα, συχνά µπορεί να 

αποθαρρύνουν τη γονεική εµπλοκή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που : 

• Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους θεωρούν πολλάκις τη συµµετοχή των γονέων ως 

έλεγχο και όχι ως βοήθεια στο έργο τους. Έτσι, ενώ οι γονείς µπορεί να ανταποκριθούν 

µε ενθουσιασµό για συνεργασία σε πρόσκληση του σχολείου, ωστόσο τα αποτελέσµατα 

επιτυχίας εξαρτώνται από την προσωπικότητα και την ευαισθησία των εκπαιδευτικών 

(Epstein, 1986). 

• Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι έχουν την αποκλειστική αρµοδιότητα για την εκπαίδευση 

των παιδιών, και άρα κάθε γονεική εµπλοκή δεν είναι αξιόλογη παιδαγωγικά αλλά ακόµη 

τη θεωρούν ως απειλή για το επαγγελµατικό τους κύρος. Παράλληλα, αµφιβάλλουν ότι οι 

γονείς µπορούν να έχουν µια θετική συνεισφορά στο έργο τους και είναι απρόθυµοι να 

δεχτούν ότι χρειάζονται τη βοήθεια των γονέων. 

• Οι εκπαιδευτικοί έχουν τις συνήθεις αρνητικές πεποιθήσεις, ότι δηλαδή οι γονείς ενδιαφέ-

ρονται µόνο για τη σχολική επίδοση του παιδιού και δεν δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον για 

τη σύνολη εικόνα του παιδιού τους στο σχολείο. Επίσης, ανάγουν τις καλές επιδόσεις των 

µαθητών στην ποιοτική και αποτελεσµατική διδασκαλία του µαθήµατός τους, ενώ από 

την άλλη οι κακές επιδόσεις πιστώνονται στους γονείς ή τις ανεπαρκείς ικανότητες των 

µαθητών ( Μπρούζος, 2009: 257-258). 
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• Οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν την τεχνοκρατική θεώρηση και προσέγγιση του εκπαιδευτι-

κού έργου σύµφωνα µε την οποία τα “προσωπικά” προβλήµατα µαθητών και γονέων θε-

ωρούνται ιδιωτική τους υπόθεση και άρα δεν είναι υποχρέωσή τους να ασχοληθούν µε 

τα προσωπικά τους προβλήµατα ( Μπρούζος, 2009: 263). 

• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής µονάδας, όπως η αναλογία µαθητών-εκπαιδευ-

τικών, η δυσκολία πρόσβασης στη σχολική µονάδα, το σχολικό κλίµα και κυρίως η στάση 

του διευθυντή απέναντι στη γονεική εµπλοκή µπορούν να διαδραµατίσουν ένα καθορι-

στικό ρόλο στην ανάπτυξη της γονεικής εµπλοκής ( Μπρούζος, 2009: 260). 

Αναφορικά µε την πολιτική διάσταση του ζητήµατος συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, ο 

Γεωργίου (2000:172-173) εξετάζει τη συκεκριµένη σχέση ως διαµάχη ανάµεσα σε δύο 

εµπλεκόµενα µέρη. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι για την ολοκληρωµένη κατανόηση των πα-

ραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά τη γονεική εµπλοκή και άρα το δίπολο της συνεργα-

σίας σχολείο-οικογένεια, χρειάζεται να διερευνηθούν διαστάσεις του θέµατος, όπως το 

ποιος είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του παιδιού, οι θετικές και οι αρνητικές συνέ-

πειες από την ενεργό συµµετοχή των γονέων στη διαδικασία εκπαίδευσης των παιδιών 

τους, καθώς και οι ευκαιρίες συµµετοχής που έχουν όλοι οι γονείς στην εµπλοκή της εκ-

παιδευτικής διαδικασίας των παιδιών τους.   

4.6 Ο ρόλος του Διευθυντή στη συµµετοχή των Γονέων στα σχολικά δρώ-

µενα 

Οι διευθυντές µπορούν να διαδραµατίσουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση δεσµών µε-

ταξύ οικογένειας και σχολείου. Διευθυντές και γονείς οφείλουν να γνωρίζουν ότι η συµµε-

τοχή των γονέων είναι απαραίτητη για την κοινωνική, συναισθηµατική και πνευµατική 

ανάπτυξη των παιδιών (Anderson and Minke, 2007). Οι διευθυντές µπορούν να βοηθήσουν 

σηµαντικά στην εµπλοκή των γονέων στο σχολείο µε διάφορους τρόπους, όπως για παρά-

δειγµα στην εθελοντική προσφορά των τελευταίων προς το σχολείο. Τα παιδιά χαίρονται 

ως αποδέκτες αυτής της συνεργασίας και αυξάνεται η εµπιστοσύνη τους καθώς και η αυ-

τοεκτίµησή τους (Christie, 2005). Οι διευθυντές µπορούν να δηµιουργούν ή και να µοιρά-

ζονται πολλούς από τους στόχους του σχολείου µε τους γονείς. Αυτό θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη της αίσθησης της συνευθύνης τους παράλληλα µε το σχολείο και θα προσφέρει 

εν τέλει υποστηρικτικό περιβάλλον προς το παιδί από το σπίτι (Goldring and Sims, 2005). 

Αυτό θα δηµιουργήσει µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ γονέων, διευθυντή και εκπαιδευτι-
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κών. Η τοποθέτηση στόχων, η διατήρηση προσδοκιών εκατέρωθεν των δύο πλευρών, κα-

θώς και ο προσδιορισµός  κοινών αξιών συντελεί στη δηµιουργία ισχυρών δεσµών µεταξύ 

των ανωτέρω ενδιαφερόµενων µερών (Wilson and Notar, 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

5.1 Σκοπός έρευνας 

Όπως ήδη έχουµε προαναφέρει και αναλύσει διεξοδικά, βασιζόµενοι στην πολύ πλούσια 

βιβλιογραφία, η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι η ικανότητα ενός ατόµου να αντιληφθεί 

µε ακρίβεια, να αξιολογήσει και ακόµη, να εκφράσει τα συναισθήµατα τα δικά του αλλά και 

των άλλων. Η ικανότητα αυτή είναι αρκετά σηµαντική στη σηµερινή εποχή για την άσκηση  

µιας επιτυχηµένης ηγεσίας. 

Στο ερευνητικό µέρος της εργασίας µας βασιστήκαµε στο µοντέλο της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης του Goleman που εξετάζει τις προσωπικές αλλά και τις κοινωνικές δεξιότητες 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης που διαθέτει ο διευθυντής µιας σχολικής µονάδας. 

Σκοπός της έρευνάς µας είναι να µελετήσουµε, το ρόλο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

στην ηγεσία των διευθυντών/ντριών σχολείων Α/θµιας και στη σχέση τους µε τους γονείς. 

Επιπρόσθετα, στους στόχους µας είναι να αναδείξουµε : 

• το επίπεδο των προσωπικών διαστάσεων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των διευθυ-

ντών σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, όπως αυτές αποτυπώνονται από τους ίδιους 

τους διευθυντές αλλά και από τους γονείς 

• το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων της ΣΝ του διευθυντή, όπως αποτυπώνονται 

µέσα από συγκεκριµένες προβληµατικές και καθηµερινές καταστάσεις που καλείται να 

αντιµετωπίσει στη σχέση του µε τους γονείς των µαθητών, αλλά και όπως αποτυπώνο-

νται από την πλευρά των γονέων  

• τη σχέση της ΣΝ της προσωπικότητας του διευθυντή µε συγκεκριµένα δηµογραφικά χα-

ρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση, χρόνια υπηρεσίας ως 

στελέχους εκπαίδευσης, οικογενειακή κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο) που διαθέτουν 

• τη σχέση της ηγεσίας µε τις προσωπικές διαστάσεις της ΣΝ 

• τη σχέση της ηγεσίας µε τις κοινωνικές δεξιότητες της ΣΝ 

• τη συσχέτιση που υπάρχει µεταξύ Ενσυναίσθησης και Επικοινωνίας του διευθυντή µε 

τους γονείς 

• τη συσχέτιση που υπάρχει µεταξύ Επικοινωνίας του διευθυντή µε τους γονείς και Εµπι-

στοσύνης των γονέων προς το Σχολείο 
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5.2 Μέθοδος 

Για την επίτευγξη των στόχων της συγκεκριµένης έρευνας κατασκευάσθηκαν ερωτηµατο-

λόγια, αφού πρώτα συζητήθηκαν οι βασικοί άξονες του κάθε εργαλείου µε τον υπεύθυνο 

καθηγητή και µε βάση αυτούς δηµιουργήθηκαν τα επιµέρους ερωτήµατα. 

Συγκεκριµένα, τα ερωτηµατολόγια είχαν ερωτήσεις κλειστού τύπου, οπου ο ερωτώµενος 

µπορούσε να επιλέξει µεταξύ συγκεκριµένων απαντήσεων αλλά και συνδυασµό ερωτήσεων 

πολλαπλής επιλογής µε δυνατότητα στο τέλος ανοικτής απάντησης, όπου ο ερωτώµενος 

µπορούσε να απαντήσει µε την επιλογή “Άλλο” και να συµπληρώσει το κενό περιθώριο που 

προβλεπόταν για  να καταχωρίσει την απάντησή του. Αυτή η επιλογή προβλέφθηκε ώστε 

να δοθεί η δυνατότητα στον ερωτώµενο να ξεδιπλώσει περαιτέρω τη σκέψη του.  

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η ποσοτική µέθοδος. 

Με τη µέθοδο αυτή είµαστε σε θέση να βρούµε αρχικά τα ποσοστά για την κάθε διάσταση 

και δεξιότητα του διευθυντή αλλά και για τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του. Επίσης, 

είναι δυνατόν να βρούµε τις σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών. Με τη µέθοδο αυτή, αφού 

ελέγξουµε την αξιοπιστία των ερωτηµατολογίων µε τους κατάλληλους δείκτες µπορούµε 

µέσα από ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα παρατηρήσεων και µέσα από στατιστικές µεθό-

δους και τα αριθµητικά δεδοµένα να επιδιώξουµε τη γενίκευση σε ένα ευρύτερο πληθυ-

σµό.  

Η συµµετοχή στην έρευνα γίνεται εθελοντικά, ανώνυµα, ενώ η ερευνητική διαδικασία πε-

ριλαµβάνει  τη συµπλήρωση κλιµάκων σε ατοµικό επίπεδο χωρίς την παρουσία του ερευ-

νητή, που σηµαίνει ότι η συµπλήρωση είναι ελεύθερη και προσδίδει µεγαλύτερη αξιοπιστία 

στην έρευνα. Στην πράξη, οι ερωτώµενοι αφού ενηµερωθούν για τον τίτλο και το σκοπό 

της έρευνας, τους χορηγούνται ερωτηµατολόγια, που κατευθύνονται σε δύο διαφορετικά 

κοινά.Το πρώτο κοινό είναι οι διευθυντές και το ερωτηµατολόγιο αφορά την αυτοαξιολό-

γηση τους και το δεύτερο κοινό είναι οι γονείς που από την πλευρά τους µέσω του ερωτη-

µατολογίου που τους δίδεται αξιολογούν τους διευθυντές. Τα ερωτηµατολόγια είναι ηλε-

κτρονικά µε τη µορφή της google forma. Διασφαλίζεται η ανωνυµία των συµµετεχόντων 

από τη µία πλευρά αλλά και εξασφαλίζεται από την άλλη η δυνατότητα αποκλεισµού δι-

πλών απαντήσεων στο ίδιο ερωτηµατολόγιο. 

5.3 Ερευνητικά εργαλεία-Ερωτηµατολόγια 

Οι προσωπικές και οι κοινωνικές δεξιότητες συναισθηµατικής νοηµοσύνης που διαθέτει ο 

διευθυντής ελέγχθηκαν µε την κατασκευή δύο διαφορετικών ερευνητικών εργαλείων.Το 
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πρώτο δόθηκε στους διευθυντές, το οποίο είναι ένα τεστ αυτο-αξιολόγησης από πλευράς 

του διευθυντή και το δεύτερο είναι ένα τεστ ετερο-αξιολόγησής των διευθυντών από 

πλευράς γονέων. 

Το ερωτηµατολόγιο που αφορά την έρευνα της αυτο-αξιολόγησης των διευθυντών έχει 

ερωτήσεις συνδυασµού κλειστού κι ανοιχτού τύπου και περιλαµβάνει τρία σκέλη-ενότητες. 

Η µία ελέγχει τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του διευθυντή, όπως : φύλο, ηλικία, χρόνια 

υπηρεσίας στην εκπαίδευση, χρόνια υπηρεσίας ως στελέχους εκπαίδευσης, οικογενειακή 

κατάσταση και µορφωτικό επίπεδο. 

Η δεύτερη µετράει τη συναισθηµατική νοηµοσύνη του διευθυντή-ηγέτη σχολικής µονάδας 

Α/θµιας Εκπαίδευσης  ως προς τις προσωπικές συναισθηµατικές δεξιότητες. 

Και τέλος, η τρίτη ενότητα ελέγχει τη συναισθηµατική νοηµοσύνη του διευθυντή, ως προς 

τις κοινωνικές δεξιότητες συναισθηµατικής νοηµοσύνης, δηλαδή όπως αυτή εκφράζεται 

µέσα από την κοινωνική διάσταση της σχέσης του µε τους γονείς των µαθητών και απεικο-

νίζει εν τέλει το βαθµό επικοινωνίας του σχολείου µε τους γονείς. 

Το ερωτηµατολόγιο που αφορά την έρευνα της ετερο-αξιολόγησης των διευθυντών εκ µέ-

ρους των γονέων περιλαµβάνει τρεις σύντοµες ενότητες µε ερωτήσεις κλειστού τύπου κλί-

µακας Likert που περιέχει ερωτήσεις µε πέντε πιθανές απαντήσεις. Η πρώτη ενότητα ελέγ-

χει αν είναι πατέρας ή µητέρα παιδιού στην εκπαίδευση. Η δεύτερη και η τρίτη ενότητα 

ελέγχει τις προσωπικές και κοινωνικές αντίστοιχα δεξιότητες συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 

Στη συγκεκριµένη έρευνα, στην ενότητα ελέγχου των προσωπικών δεξιοτήτων συναισθη-

µατικής νοηµοσύνης, χρησιµοποιήθηκε τµήµα της κλίµακας συναισθηµατικών ικανοτήτων 

των Wong & Law (Wong & Law Emotional Intelligence Scale-WLEIS, 2002), η οποία είναι 

µια κλίµακα αυτοαναφοράς-αυτοαξιολόγησησς κι εξετάζει τέσσερις διαστάσεις της συναι-

σθηµατικής νοηµοσύνης.  

Η συγκεκριµένη κλίµακα αποτελείται από δεκαέξι προτάσεις-δηλώσεις, τέσσερις για την 

κάθε διάσταση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Εµείς όµως, για λόγους οικονοµίας χώ-

ρου και χρόνου, στην εργασία µας περιοριστήκαµε στις τέσσερις βασικές προτάσεις-δηλώ-

σεις, όπου η κάθε µία αντιπροσωπεύει την κάθε διάσταση προσωπικών δεξιοτήτων της συ-

ναισθηµατικής νοηµοσύνης του διευθυντή. Οι συµµετέχοντες καλούνται να προσδιορίσουν 

τον αριθµό στον οποίο συµφωνούν µε την κάθε µία γι’αυτούς πρόταση. Η εκτίµηση της 

συµφωνίας-διαφωνίας γίνεται µε βάση µια κλίµακα τύπου Likert (5 σηµείων), όπου το ένα 

άκρο της κλίµακας αντιστοιχεί στην απάντηση “Πάντα” και το άλλο στην απάντηση “Ποτέ”. 

Αναλυτικότερα για λόγους υπενθύµισης, οι διαστάσεις προσωπικών δεξιοτήτων συναισθη-

µατικής νοηµοσύνης που εξετάζονται και ελέγχονται µέσα από τις αντίστοιχες ερωτήσεις   

κλειστού τύπου και των δύο ερωτηµατολογίων είναι οι ακόλουθες: 
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1η Ερώτηση-Αντίληψης συναισθηµάτων Εαυτού ή Αυτεπίγνωση :Αξιολογείται η ικανότητα 

του ατόµου να ανγνωρίζει και να κατανοεί τα ίδια του τα συναισθήµατα (αυτοαξιολόγηση). 

2η Ερώτηση-Χρήση συναισθηµάτων Εαυτού ή Παρακίνηση: Αφορά την αυτοαξιολογούµε-

νη ικανότητα του ανθρώπου να κινητοποιεί τον εαυτό του, ώστε να επιτύχει καλύτερη επί-

δοση κι απόδοση. 

3η Ερώτηση-Ρύθµιση συναισθηµάτων Εαυτού ή Αυτοέλεγχος: Αφορά την αυτοαξιολογού-

µενη τάση του ατόµου να ρυθµίζει τα ίδια του τα συναισθήµατα. 

4η Ερώτηση-Αντίληψης συναισθηµάτων των Άλλων ή Ενσυναίσθηση : Αξιολογείται η τάση 

του ατόµου να αντιλαµβάνεται τα συναισθήµατα των άλλων (εσυναίσθηση). 

Συνοψίζοντας, στο πρώτο µέρος ελέγχου της συναισθηµατικής νοηµοσύνης του διευθυντή 

εξετάσαµε τις παραπάνω προσωπικές συναισθηµατικές δεξιότητές του, δηλαδή το κατά 

πόσο καλά χειρίζεται τον εαυτό του και τα συναισθήµατά του σε σχέση µε τον εαυτό του 

αλλά και µε τους άλλους. 

 Από την άλλη πλευρά, στο δεύτερο µέρος ελέγχου της συναισθηµατικής νοηµοσύνης του 

διευθυντή ως προς τις κοινωνικές δεξιότητές του, εξετάσαµε µε µεγαλύτερη έµφαση τη 

συναισθηµατική νοηµοσύνη του διευθυντή ως προς τις κοινωνικές δεξιότητές του στη 

σχέση του µε του γονείς. Σύµφωνα µε το µοντέλο του Goleman, οι κοινωνικές δεξιότητες  

του διευθυντή σε σχέση µε τους γονείς ορίζονται, όπως παρακάτω. 

Κοινωνικές δεξιότητές (Social skills): Αξιολογείται η σχέση του κυρίως µε τους γονείς, δη-

λαδή οι ικανότητες που δείχνει να έχει και  καθορίζουν το πόσο καλά χειρίζεται τις σχέσεις 

του µε τους γονείς και το πώς καταφέρνει να προκαλεί τις επιθυµητές συµπεριφορές.  

Σε αυτό το µέρος του ερωτηµατολογίου, προκειµένου να εξετάσουµε αν και κατά πόσον ο 

διευθυντής της σχολικής µονάδας διαθέτει κάποιες συγκεκριµένες επιµέρους κοινωνικές δε-

ξιότητες (Social skills) στη διαχείριση της σχέσης του µε τους γονείς, όπως έχουν τεθεί από 

το µοντέλο του Goleman, κατασκευάσαµε ερωτήσεις µέσα από προβλήµατα που ανακύ-

πτουν καθηµερινά από τη σχολική πραγµατικότητα. Συγκεκριµένα, οι ερωτήσεις που έχουν 

παρατεθεί σχετίζονται και αντιστοιχίζονται µε τις κοινωνικές δεξιότητες συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης, όπως αυτές της επιρροής, επικοινωνίας, ηγεσίας, καταλυτικής δράσης όσον 

αφορά στην αλλαγή, του χειρισµού διαφωνιών, της καλλιέργειας δεσµών, της σύµπραξης 

και συνεργασίας,καθώς και της οµαδικότητας. 

Παρόλο που τα τεστ αυτοαναφοράς είναι ένας εύκολος τρόπος αξιολόγησης µε τον οποίο 

µπορούµε να δούµε τις προσωπικές εκτιµήσεις των συµµετεχόντων, δεν µπορούµε ωστόσο  

να ξεχάσουµε ότι τα δεδοµένα είναι ευάλωτα σε προσωπικούς µεταβλητούς κάθε φορά 

παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι η κούραση ή η κακή διάθεση των συµµετεχόντων, η 

τάση τους να δώσουν κάποιες φορές όχι προσωπικές αλλά κοινωνικά αποδεκτές απαντή-
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σεις, η ικανότητα τους για κατανόηση του γραπτού λόγου, η ανεπαρκής  επανατροφοδό-

τηση που έχουν δεχτεί σχετικά µε την ακρίβεια των προσωπικών τους εκτιµήσεων για τις 

συναισθηµατικές διαστάσεις ή τις ικανότητες που αξιολογούν (Mayer et al., 2008). 

Πρά ταύτα η αξιοπιστία της εσωτερικής δοµής του ερωτηµατολογίου ελέγχθηκε µε τον 

υπολογισµό του δείκτη Cronbach’s Alpha, τιµές του οποίου ίσες ή µεγαλύτερες του 0,7 

θεωρούνται ικανοποιητικές (Spector, 1992, Nunnally 1978). 

Το ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται σε διευθυντές σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

αποτελείται από 26 ερωτήσεις συµπεριλαµβανοµένων και των δηµογραφικών, η αντιστοί-

χιση των οποίων απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

5.4 Στατιστικά εργαλεία ανάλυσης δεδοµένων 

Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιείται η ποσοτική µέθοδος ανάλυσης δεδοµένων και συ-

γκεκριµένα το ερωτηµατολόγιο. Η ανάλυση του ερωτηµατολογίου έγινε µε τη χρήση του 

στατιστικού προγράµµατος SPSS (version 24) ενώ τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν εί-

ναι:  

1. Ανάλυση Αξιοπιστίας (Cronbach Α): Ο δείκτης Αξιοπιστίας Cronbach A ,για να ελεγχθεί 

η αξιοπιστία της εσωτερικής δοµής του ερωτηµατολογίου της συναισθηµατικής νοηµο-

σύνης και αν αυτό µπορεί να οδηγήσει σε τεκµηριωµένα και στατιστικώς αξιοποιήσιµα 

αποτελέσµατα. 

2. Επεξεργασία δηµογραφικών στοιχείων ερωτώµενων: Παρουσιάζεται ποσοστιαία αλλά 

και σε απόλυτους αριθµούς η διάρθρωση του δείγµατος ανάλογα µε το φύλο, την ηλι-

κία, τα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση, τα χρόνια υπηρεσίας ως στελέχους εκπαί-

δευσης, την οικογενειακή κατάσταση και το µορφωτικό επίπεδο. Εξετάζεται κατά πόσο 

επιδρούν τα δηµογραφικά στοιχεία στη συναισθηµατική νοηµοσύνη του διευθυντή. 

3. Στατιστική µεθοδος t-test: Έλεγχος συσχέτισης για σύγκριση των µέσων όρων δύο συ-

νόλων τιµών που διαφέρουν ως προς ένα χαρακτηριστικό. 

4. O συντελεστής γραµµικής συσχέτισης Pearson & Spearman :Έλεγχος ύπαρξης σχέσης 

ανάµεσα σε δύο µεταβλητές 

5. Έλεγχος Levene: Έλεγχος πιθανότητας για το πόσο οι διαστάσεις της ΣΝ επηρεάζονται 

από δηµογραφικά χαρακτηριστικά. 

6. Π α ρ α µ ε τ ρ ι κ ά t e s t s :                                                                                                 

-Independent Samples T-test (για να διαπιστωθεί αν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 
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διαφορά στις µέσες τιµές δύο ανεξάρτητων δειγµάτων, µίας κατηγορικής µεταβλητής 

(φύλο) και µια ποσοτική µεταβλητή).    

                                                                    

5.5 Ερευνητικοί στόχοι  

Η συγκεκριµένη έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη της σχέσεως µεταξύ της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης των διευθυντικών στελεχών σχολείων της Πρωτοβάθµιας και των σχέσεων 

που διαµορφώνονται µέσω αυτής µε τους γονείς των µαθητών. Προσπαθεί να αναδείξει 

πώς η συναισθηµατική νοηµοσύνη του διευθυντή επηρεάζει τη σχέση του σχολείου µε 

τους γονείς και ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά του διευθυντή που οδηγούν σε αυτή 

τη σχέση. Συγκεκριµένα, στόχοι της εργασίας είναι:  

• Να διερευνηθούν τα επιµέρους δηµογραφικά χαρακτηριστικά των διευθυντών 

• Να προσδιοριστεί το επίπεδο Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης ως προς όλες  τις επιµέρους 

διαστάσεις - δεξιότητες της προσωπικότητάς τους που έχουν οι διευθυντές Σχολείων 

σύµφωνα µε την αυτοαξιολόγησή τους 

• Να διερευνηθεί η σχέση που µπορεί να υπάρχει µεταξύ της συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

του διευθυντή και κάποιων επιµέρους δηµογραφικών χαρακτηριστικών του 

• Να προσδιοριστεί το επίπεδο των δεξιοτήτων της κοινωνικής διάστασης της ΣΝ σύµφωνα 

µε την αυτοαξιολόγησή τους 

• Να προσδιοριστεί το επίπεδο Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης ως προς όλες τις επιµέρους 

διαστάσεις - δεξιότητες της προσωπικότητάς τους που έχουν οι διευθυντές Σχολείων 

σύµφωνα µε την ετεροαξιολόγησή τους από τους γονείς 

• Να προσδιοριστεί το επίπεδο των δεξιοτήτων της κοινωνικής διάστασης της ΣΝ σύµφωνα 

µε την ετερο-αξιολόγησή τους από τους γονείς  

• Να διερευνηθεί η συσχέτιση που µπορεί να υπάρχει µεταξύ επικοινωνίας ως διάστασης 

της ΣΝ του διευθυντή και κλίµατος εµπιστοσύνης των γονέων προς το σχολείο 

• Να διερευνηθεί η συσχέτιση που µπορεί να έχει η Ηγεσία του διευθυντή µε κάποιες άλλες 

δεξιότητες της ΣΝ, όπως την Καθιέρωση ή Χειρισµό αλλαγών, το Χειρισµό διαφωνιών, 

την Καλλιέργεια δεσµών, τη Σύµπραξη και Συνεργασία και τις Οµαδικές Ικανότητες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.1 Δηµογραφικά Στοιχεία 

Ο πληθυσµός της έρευνας µας, δηλαδή το πλήθος των διευθυντών που έλαβαν µέρος στο 

τεστ αυτοαξιολόγησης ήταν 63 (n=63, χωρίς καµία ελλείπουσα τιµή) διευθυντές/ντριες 

δηµοτικών σχολείων της Αττικής εκ των οποίων οι 41 (n=41) ήταν γυναίκες και αποτελού-

σαν το 65,1% του δείγµατος και οι 22 (n=22) ήταν άνδρες και αποτελούσαν το 34,9% του 

συνολικού δείγµατος. 

Γράφηµα 6.1: Φύλο συµµετεχόντων διευθυντών 

Σχετικά µε την ηλικία των διευθυντών του δείγµατος (Γράφηµα 6.2), η οποία οµαδοποιή-

θηκε, προέκυψε ότι η πλειονότητα των διευθυντών µε συχνότητα 35 ατόµων (ποσοστό 

55,6%) ήταν ηλικίας 46-55 ετών. Επίσης, 17 διευθυντές (ποσοστό 27%) ήταν ηλικίας 

36-45 ετών, 6 διευθυντές (ποσοστό 9,5%) ήταν ηλικίας 25-35 ετών, 3 διευθυντές (ποσο-

στό 4,8%) ήταν ηλικίας 56-65 ετών και 2 διευθυντές ήταν ηλικίας ως 24 ετών (ποσοστό 

3,2%). 
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Γράφηµα 6.2: Ηλικία συµµετεχόντων διευθυντών 

Σε ότι αφορά στην ερώτηση πολλαπλών επιλογών και την κατανοµή του δείγµατος σχετικά 

µε το βασικό Τίτλο Σπουδών (Πίνακας 6.1), οι δύο πρώτες στήλες του Πίνακα αφορούν 

στις απόλυτες και σχετικές συχνότητες επί των απαντήσεων και όχι επί των συµµετεχό-

ντων διευθυντών. Όπως βλέπουµε συνολικά στην ερώτησή µας δόθηκαν 69 θετικές απα-

ντήσεις, µε 49 να δηλώνονται ως κατέχοντες βασικό Τίτλο Σπουδών ΑΕΙ εσωτερικού και 20 

ως κατέχοντες  βασικό Τίτλο Σπουδών την Παιδαγωγική Ακαδηµία. 

Στην τρίτη στήλη βλέπουµε σχετικές συχνότητες επί των συµµετεχόντων διευθυντών 

(Cases). Στη συγκεκριµένη ερώτηση µπορούσαν να δώσουν περισσότερες από µία θετικές 

απαντήσεις, και αυτός είναι ο λόγος που οι σχετικές συχνότητες αθροίζουν 109.5% και όχι 

100.0% . Αυτό σηµαίνει ότι κατά µέσο όρο ο κάθε διευθυντής πρόσφερε 1,095 θετικές 

απαντήσεις. 

Η τρίτη στήλη του παρακάτω Πίνακα διαβάζεται ως εξής: 77.8% των συµµετεχόντων διευ-

θυντών ανέφεραν ότι έχουν βασικό πτυχίο σπουδών ΑΕΙ εσωτερικού και 31.7% ανέφεραν 

ότι έχουν Παιδαγωγική Ακαδηµία. 

Αν παρατηρήσουµε τα αποτελέσµατα από τον Πίνακα απαντήσεων 6 από τους 63 διευθυ-

ντές έχουν δύο ως βασικά πτυχία σπουδών, ήτοι ΑΕΙ εσωτερικού και Παιδαγωγική Ακαδη-

µία. Οι 43 (=49-6) διαθέτουν πτυχίο σπουδών µόνο ΑΕΙ εσωτερικού και οι 14 (=20-6) δια-

θέτουν ως πτυχίο σπουδών µόνο Παιδαγωγική Ακαδηµία. 
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Πίνακας 6.1: Βασική Εκπαίδευση

 N  Percent %  Percent of Cases 
%  

Βασικό Πτυχίο
Τμήμα ΑΕΙ  49  71.0 77.8

Παιδαγωγική Ακα-
δημία  20  29.0 31.7

Σύνολο 69  100.0 109.5



Στην ερώτηση πολλαπλών απαντήσεων που αφορούσε τις πρόσθετες σπουδές πέραν του 

βασικού Πτυχίου (Πίνακας 6.2), διαπιστώνεται ότι δόθηκαν 168 θετικές απαντήσεις για την 

κατοχή πρόσθετων τίτλων σπουδών, όπως φαίνεται κι από τις δύο πρώτες στήλες του Πί-

νακα. 

Συγκεκριµένα οι απόλυτες και σχετικές τιµές των απαντήσεων (Responses) και όχι των 

συµµετεχόντων αναλύονται παρακάτω: 

α) 14 διευθυντές ήταν θετικοί ότι κατείχαν δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ µε ποσοστό 8,3% 

β) 35 διευθυντές ήταν θετικοί ότι κατείχαν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών µε ποσοστό 

20,8% 

γ)  2 διευθυντές ήταν θετικοί ότι κατείχαν διδακτορικό τίτλο σπουδών µε ποσοστό 1,2% 

δ) 16 διευθυντές ήταν θετικοί ότι κατείχαν τίτλο µετεκπαίδευσης σε κάποιο διδασκαλείο 

της χώρας µε ποσοστό 25,4% 

ε) 33 διευθυντές ήταν θετικοί ότι είχαν πραγµατοποιήσει επιµόρφωση σε ΠΕΚ µε ποσοστό 

19,6% 

στ) 18 διευθυντές ήταν θετικοί ότι είχαν πραγµατοποιήσει κάποιο Σεµινάριο ή Επιµόρφωση 

στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης µε ποσοστό 10,7% 

ζ) 47 διευθυντές ήταν θετικοί ότι κατείχαν κάποια πιστοποίηση α΄ή β΄επιπέδου στις Νέες 

Τεχνολογίες µε ποσοστό 28%, και τέλος  

η) 3 διευθυντές δήλωσαν θετικοί στη δήλωση “ Άλλου “ πτυχίου µε ποσοστό 1,8% 

Όπως διαπιστώνουµε από την τρίτη στήλη του Πίνακα, φαίνονται οι σχετικές συχνότητες 

επί των συµµετεχόντων διευθυντών (Cases). Εφόσον η συγκεκριµένη ερώτηση είναι µία 

ερώτηση πολλαπλών απαντήσεων, άρα κάθε άτοµο µπορούσε να δώσει περισσότερες από 

µία θετικές απαντήσεις για να δηλώσει τις πρόσθετες σπουδές του και αυτός είναι ο λόγος 

που οι σχετικές συχνότητες αθροίζουν 266.7%  και όχι 100%. Αυτό σηµαίνει ότι κατά µέσο 

όρο κάθε διευθυντής πρόσφερε 2,667 θετικές απαντήσεις. 

Άρα, ο σωστός τρόπος για την ανάγνωση της τρίτης στήλης του παρακάτω Πίνακα είναι ο 

ακόλουθος: 22,2% των διευθυντών ανέφεραν ότι µεταξύ των πρόσθετων πτυχίων που κα-

τέχουν είναι ένα δεύτερο πανεπιστηµιακό ίδρυµα ΑΕΙ, 55,6% ένας Μεταπτυχιακός Τίτλος, 

3.2% ένας Διδακτορικός Τίτλος, 25,4% η µετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο, 52,4% η επι-

µόρφωση σε ΠΕΚ,  28,6% η Επιµόρφωση στο ΕΚΔΔ (Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης), 

74,6% η Πιστοποίηση στις Νέες Τεχνολογίες και 4,8% η κατοχή κάποιου “άλλου’’ Πτυχίου. 
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Στην ερώτηση που αφορούσε τα χρόνια Υπηρεσίας σε θέση ευθύνης στην Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση (Πίνακας 6.3 και Γράφηµα 6.3), όπως οµαδοποιήθηκε, προέκυψε ότι σχεδόν η 

πλειονότητα των διευθυντών  µε συχνότητα ατόµων 29 (ποσοστό 46%) είχαν εµπειρία 5 

έτη υπηρεσίας ως διευθυντές στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Επίσης 20 άτοµα (ποσοστό 

31,7%) είχαν εµπειρία ως διευθυντές 6-10 έτη, 5 άτοµα (ποσοστό 7,9%) είχαν εµπειρία σε 

θέση ευθύνης 11-15 έτη, 4 άτοµα (ποσοστό 6,3%) είχαν εµπειρία ως διευθυντές 16-20 

έτη, και τέλος 5 άτοµα (ποσοστό 7,9%) είχαν εµπειρία 20+ έτη υπηρεσίας σε θέση ευθύ-

νης στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. 
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Πίνακας 6.2: Πρόσθετες Σπουδές

 N  Percent %  Percent of Cases 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ

Δεύτερο ΑΕΙ  14  8.3 22.2

Μεταπτυχιακό  35  20.8 55.6

Διδακτορικό  2  1.2 3.2

Διδασκαλείο  16  9.5 25.4 

ΠΕΚ  33  19.6 52.4 

ΕΚΔΔ  18  10.7 28.6 

Νέες Τεχνολογίες  47  28.0 74.6

Άλλο  3  1.8 4.8

Σύνολο 168  100.0  266.7 

Πίνακας 6.3: Χρόνια υπηρεσίας σε θέση ευθύνης στην Εκπαίδευση
 ΕΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % ΑΘΡΟΙΣΤ.ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥ-

ΧΝΟΤΗΤΑ %

  >5  29  46.0  46.0 

6-10  20  31.7  77.8 

11-15  5  7.9  85.7 

16-20  4  6.3  92.1 

20+  5  7.9  100.0 

Σύνολο 63  100.0 



Γραφική Παράσταση 6.3: Χρόνια υπηρεσίας σε θέση ευθύνης στην εκπαίδευση 

Η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει µε τα χρόνια υπηρεσίας στη σχολική µονάδα που υπη-

ρετεί αυτή την περίοδο. Όπως φαίνεται και παρακάτω (Πίνακας 6.4 και Γράφηµα 6.4) µετά 

και την οµαδοποίηση των αποτελεσµάτων οι 44 διευθυντές, δηλαδή το µεγαλύτερο ποσο-

στό (ποσοστό 69,8 %) παρατηρείται να έχει 0,5-10 έτη υπηρεσίας στην τρέχουσα σχολική 

µονάδα, άρα είναι νέοι διευθυντές. Στη συνέχεια έχουµε 13 διευθυντές (ποσοστό 20,6%) 

µε 10,5-20 έτη υπηρεσίας, 5 διευθυντές (ποσοστό 7,9 %) µε 20,5-30 έτη υπηρεσίας και 

µόλις 1 διευθυντής (1,6%) µε άνω των 30 ετών υπηρεσία στη συγκεκριµένη σχολική µο-

νάδα. 
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Πίνακας 6.4: Χρόνια Υπηρεσίας στην  τωρινή σχολική μονάδα
 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % ΑΘΡΟΙΣΤ.ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥ-

ΧΝΟΤΗΤΑ %

1 (=0.5-10 έτη)  44  69.8  69.8 

2(=10,5- 20έτη)  13  20.6  90.5 

3 (=20,5- 30έτη) 5  7.9  98.4 

4 ( <30έτη ) 1  1.6  100.0 

Total  63  100.0  69.8 



Γράφηµα 6.4: Χρόνια υπηρεσίας στη σχολική µονάδα που υπηρετείτε τώρα 

6.2 Αξιοπιστία ερωτηµατολογίου WLEIS (ερωτήσεις 10-13) Αυτοαξιολό-

γησης Διευθυντών- Cronbach’s Alpha 

Ο δείκτης Cronbach’s Alpha υπολογίζει για κάθε παράγοντα (factor) την εσωτερική συνοχή. 

Σχετικά µε την ανάλυση της αξιοπιστίας του WLEIS ως ενιααία κλίµακα για πλήθος ερωτη-

µατολογίων έχει υπολογιστεί ότι είναι λίγο παραπάνω από 0,8. Στη συγκεκριµένη εργασία 

επειδή έχει ληφθεί το 1/4 των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου WLEIS για την αυτο-

αξιολόγηση των διευθυντών ως προς τις προσωπικές δεξιότητες (4 διαστάσεις) της συσθη-

µατικής νοηµοσύνης, ο δείκτης άλφα παρουσιάζεται ότι έχει αποδεκτή (0,6-0,7) έως καλή 

συνοχή (0,7-0,9). Αυτή η τιµή µας δείχνει ότι εξασφαλίζεται εσωτερική συνέπεια για την 

κλίµακα.  

Από τα αποτελέσµατα έχουµε ότι ο συντελεστής του Cronbach είναι ικανοποιητικός 

(0.737). Άρα οι 4 αυτές ερωτήσεις συνθέτουν ικανοποιητικά την κλίµακα. 
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6.3  Αποτελέσµατα συναισθηµατικής νοηµοσύνης προσωπικότητος διευ-

θυντή από την αυτο-αξιολόγησή τους 

Σύµφωνα µε την αξιολόγηση 1:Ποτέ, 2:Σπάνια, 3:Μερικές φορές, 4:Συχνά, 5:Πάντα, οι 

διευθυντές βαθµολογώντας τον εαυτό τους για τις 4 διαστάσεις της συναισθηµατικής νοη-

µοσύνης (Αυτεπίγνωση, Αυτοέλεγχος, Παρακίνηση, Ενσυναίσθηση) που καταγράφονται 

στο τµήµα του ερωτηµατολογίου WLEIS, απάντησαν όπως φαίνεται παρακάτω. 

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις απαντήσεις των Διευθυντών για τα επίπεδα της 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης, έχουν ως εξής: 

Αυτεπίγνωση (ερώτηση 10: Πάντα καταλαβαίνω πώς αισθάνοµαι πραγµατικά) 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6.5 η Αυτεπίγνωση που διαθέτουν οι διευθυντές είναι πολύ 

υψηλή, µε τις απαντήσεις των διευθυντών να κινούνται  από την 3 ως την 5 απάντηση και 

ο Μέσος όρος να είναι Mean=4,29 µε Τυπική Απόκλιση Std. Deviation=0,521. Σύµφωνα µε 

τα ευρήµατα (Γράφηµα 6.5), οι διευθυντές της παρούσας µελέτης είπαν ότι κατά 65,1% 

“Συχνά” καταλαβαίνουν πώς αισθάνονται και 31,7% απάντησαν ότι “Πάντα” καταλαβαί-

νουν πώς αισθάνονται 

Γράφηµα 6.5: Αυτεπίγνωση 
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Πίνακας 6.5:Αυτεπίγνωση
Mean  4.29 

Range  2 

Minimum  3 

Maximum  5 



Αυτοέλεγχος (ερώτηση 11: Όταν θυµώνω πάντα καταφέρνω να ηρεµήσω άµεσα) 

Όπως φαίνεται από το διάγραµµα και τον Πίνακα ο Αυτοέλεγχος που διαθέτουν οι διευθυ-

ντές είναι σε µέτριο προς υψηλό επίπεδο, αφού οι απαντήσεις των διευθυντών κινούνται  

από την 2 ως την 5 απάντηση µε Μέσο όρο Mean=3,57 και Τυπική Απόκλιση Std. 

Deviation=0,712. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, οι διευθυντές της παρούσας µελέτης είπαν ότι 

κατά 46% “Συχνά” καταφέρνουν να ηρεµήσουν άµεσα και κατά 41,3% απάντησαν ότι 

“Μερικές φορές” καταφέρνουν να ηρεµήσουν άµεσα. 

Γράφηµα 6.6: Αυτοέλεγχος 
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Πίνακας 6.6: Αυτοέλεγχος
Mean  3.57 

Range  3 

Minimum  2 

Maximum  5 



Παρακίνηση (ερώτηση 12: Πάντα θέτω στόχους για τον εαυτό µου και κατόπιν βάζω τα 

δυνατά µου για την επίτευγξή τους) 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6.7 η δεξιότητα Παρακίνησης που διαθέτουν οι διευθυντές 

είναι  υψηλή, µε τις απαντήσεις των διευθυντών να κινούνται  από την 3 ως την 5 απάντη-

ση και ο Μέσος όρος να είναι Mean=4,27 µε Τυπική Απόκλιση Std. Deviation=0,574. Σύµ-

φωνα µε τα ευρήµατα (Γράφηµα 6.7), οι διευθυντές της παρούσας µελέτης είπαν ότι κατά 

60,3% “Συχνά” θέτουν στόχους για τον εαυτό τους και κατόπιν βάζουν τα δυνατά τους για 

την επίτευγξή τους και κατά 33,3% απάντησαν ότι “Πάντα” θέτουν στόχους για τον εαυτό 

τους και κατόπιν βάζουν τα δυνατά τους για την επίτευγξή τους. 

Γράφηµα 6.7: Παρακίνηση 
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Πίνακας 6.7: Παρακίνηση
Mean  4.27 

Range  2 

Minimum  3 

Maximum  5 



Ενσυναίσθηση (ερώτηση 13: Έχω µια καλή κατανόηση των συναισθηµάτων των ανθρώ-

πων γύρω µου ) 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6.8 η Ενσυναίσθηση που διαθέτουν οι διευθυντές είναι 

υψηλή, µε τις απαντήσεις των διευθυντών να κινούνται  από την 2 ως την 5 απάντηση και 

ο Μέσος όρος να είναι Mean=4,03 µε Τυπική Απόκλιση Std. Deviation=0,695. Σύµφωνα µε 

τα ευρήµατα (Γράφηµα 6.8), οι διευθυντές της παρούσας µελέτης είπαν ότι κατά 57,41% 

“Συχνά” έχουν µια καλή κατανόηση των συναισθηµάτων των ανθρώπων γύρω τους, 

23,81% απάντησαν ότι “Πάντα” έχουν καλή κατανόηση των συναισθηµάτων των ανθρώ-

πων γύρω τους, ενώ µόνο 17,46% περιορίζεται στις “Μερικές Φορές” και µόλις 1,6% εξέ-

φρασε ότι “Σπάνια” έχει καλή κατανόηση των συναισθηµάτων των ανθρώπων γύρω τους . 

Γράφηµα 6.8: Ενσυναίσθηση 
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Πίνακας 6.8: Ενσυναίσθηση
Mean  4.03 

Range  3 

Minimum  2 

Maximum  5 



6.4 Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη της προσωπικότητας των Διευθυντών 
σε σχέση µε δηµογραφικούς παράγοντες 

Οι δηµογραφικοί παράγοντες στους οποίους κλήθηκαν να απαντήσουν οι συµµετέχοντες 

διευθυντές της έρευνας ήταν οχτώ: 1) το φύλο 2) η ηλικία, 3) η οικογενειακή κατάσταση, 

4) η ύπαρξη τέκνων, 5) οι βασικές επαγγελµατικές σπουδές, 6) οι πρόσθετες επαγγελµατι-

κές σπουδές, 7) τα χρόνια υπηρεσίας σε θέση ευθύνης στην Εκπαίδευση και 8) τα χρόνια 

υπηρεσίας στην τωρινή σχολική µονάδα.  

6.4.1 Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη της προσωπικότητας των Διευθυντών σύµ-
φωνα µε το φύλο 

Προκειµένου να διερευνηθεί η σχέση µεταξύ του φύλου και της συναισθηµατικής νοηµο-

σύνης του διευθυντή, χρησιµοποιήθηκε η στατιστική µέθοδος t-test (Πίνακας 6.9), όπου 

συγκρίναµε τους µέσους όρους Διευθυντών και Διευθυντριών για την κάθε διάσταση της 

Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης. Έτσι, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα από το spss έχουµε 

τον ακόλουθο Πίνακα. 

Στις δύο από τις τέσσερις διαστάσεις της ΣΝ (Αυτεπίγνωση και Παρακίνηση) ο µέσος όρος 

των Διευθυντριών είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο µέσο όρο των Διευθυντών. Αντί-

θετα στις διαστάσεις του Αυτοελέγχου-Ρύθµισης Συναισθηµάτων και της Ενσυναίσθησης οι 

Διευθυντές υπερέχουν έναντι του µέσου όρου των Διευθυντριών. Στο ερώτηµα αν οι µέσοι 

όροι και στις τέσσερις διαστάσεις της ΣΝ διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά, δεν βρέθηκαν 

σηµαντικές διαφορές.  

Εξάλλου, στον έλεγχο της πιθανότητας του ελέγχου Levene για την κάθε διάσταση, βρέ-

θηκε: 
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Πίνακας 6.9: Τ-test Έλεγχος συσχέτισης ΣΝ και φύλου διευθυντών
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΝ ΦΥΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (N) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

(Μean)
ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ  (S.D)
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ (S.E)
Αυτεπίγνωση Αγόρι  22  4.27  .550  .117 

Κορίτσι  41  4.29  .512  .080 
Αυτοέλεγχος-
Ρύθμιση 
συναισθ/των

Αγόρι  22  3.68  .780  .166 

Κορίτσι  41  3.51  .675  .105 
Παρακίνηση Αγόρι  22  4.23  .528  .113 

Κορίτσι  41  4.29  .602  .094 
Ενσυναίσθηση Αγόρι  22  4.05  .653  .139 

Κορίτσι  41  4.02  .724  .113 



 Αυτεπίγνωση Sig.(2-tailed)=0,889>0,05 

Παρακίνηση Sig.(2-tailed)=0,658>0,05 

Αυτοέλεγχος Sig.(2-tailed)=0,394>0,05 

Ενσυναίσθηση Sig.(2-tailed)=0,907>0,05 

Άρα, η µηδενική υπόθεση ότι οι δύο µέσες τιµές φύλου και διάστασης της συναισθηµατι-

κής νοηµοσύνης δεν απορρίπτεται, δηλ. οι µέσες τιµές είναι ίσες. Άρα, το φύλο του διευ-

θυντή και η ΣΝ είναι ανεξάρτητα. 

6.4.2 Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη της προσωπικότητας των Διευ-
θυντών σύµφωνα µε το αν έχουν/δεν έχουν δικά τους παιδιά 

Για να διερευνηθεί η σχέση µεταξύ των διευθυντών που έχουν δικά τους τέκνα ή όχι και 

της συναισθηµατικής νοηµοσύνης τους, χρησιµοποιήθηκε η στατιστική µέθοδος t-test , 

όπου συγκρίναµε τους µέσους όρους Διευθυντών για την κάθε διάσταση της ΣΝ. Έτσι, 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα από το spss έχουµε τον ακόλουθο Πίνακα 6.10. 

Στις τρεις από τις τέσσερις διαστάσεις της ΣΝ (Παρακίνηση, Αυτοέλεγχος, Ενσυναίσθηση) ο 

µέσος όρος των διευθυντών µε δικά τους τέκνα είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο µέσο 

όρο των διευθυντών που δεν έχουν τέκνα. Αντίθετα στη διάσταση της Αυτεπίγνωσης υπε-

ρέχει κατ’ολίγον ο µέσος όρος των διευθυντών που δεν έχουν δικά τους παιδιά.  

Εξάλλου,στον έλεγχο της πιθανότητας του ελέγχου Levene για την κάθε διάσταση, βρέθη-

κε:  
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Πίνακας 6.10: Τ-test Έλεγχος συσχέτισης ΣΝ και και αν έχουν/δεν έχουν οι 
διευθυντές παιδιά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΝ ΥΠΑΡΞΗ 
ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (N) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

(Μean)
ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ  (S.D)
ΤΥΠΙΚΟ 

ΣΦΑΛΜΑ (S.E)
Αυτεπίγνωση Ναι  54  4.28  .529  .072 

Όχι  9  4.33  .500  .167 
Αυτοέλεγχος-
Ρύθμιση 
συναισθ/των

Ναι  54  4.33  .583  .079 

Όχι  9  3.89  .333  .111 
Παρακίνηση Ναι  54  3.63  .708  .096 

Όχι  9  3.22  .667  .222 
Ενσυναίσθηση Ναι  54  4.13  .646  .088 

Όχι  9  3.44  .726  .242 



Αυτεπίγνωση Sig.(2-tailed)=0,765>0,05 

Παρακίνηση Sig.(2-tailed)=0,005<0,05 

Αυτοέλεγχος Sig.(2-tailed)=0,12>0,05 

Ενσυναίσθηση Sig.(2-tailed)=0,24>0,05 

Παρατηρούµε ότι το Sig.(2-tailed)>0,05 στις τρεις διαστάσεις που σηµαίνει πως η µηδενική 

υπόθεση ότι οι δύο µέσες τιµές διευθυντή µε/χωρίς παιδιά και διάστασης της ΣΝ δεν απορ-

ρίπτεται, δηλ. οι µέσες τιµές είναι ίσες. Άρα,στατιστικά δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά 

των διευθυντών που έχουν/δεν έχουν παιδιά γι’αυτές τις διαστάεις της ΣΝ. Δηλαδή οι τρεις 

διαστάσεις της ΣΝ είναι ανεξάρτητες από το αν έχουν/δεν έχουν παιδιά. 

Στη διάσταση της Παρακίνησης το Sig.(2-tailed)=0,005, παρατηρούµε ότι η Παρακίνηση 

είναι εξαρτηµένη από τους διευθυντές που έχουν/δεν έχουν παιδιά. Και συγκεκριµένα, 

όπως φαίνεται από το Mean αυτοί που έχουν παιδιά διαθέτουν µεγαλύτερη παρακίνηση 

από αυτούς που δεν έχουν. 

6.4.3 Η Συναισθηµατική Νοηµοσύνη της προσωπικότητας των Διευθυντών σύµ-

φωνα µε την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας σε θέση ευθύνης και τα χρόνια υπηρε-

σίας στη σχολική µονάδα που υπηρετούν τώρα  

Από τον Πίνακα 6.11 συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική γραµµική συ-

σχέτιση µεταξύ τριών διαστάσεων (Αυτεπίγνωση, Παρακίνηση, Ενσυναίσθηση) της ΣΝ και 

της ηλικίας του διευθυντή. Αναλυτικότερα, η συσχέτιση (συντελεστής συσχέτισης του 

Pearson) είναι κοντά στο µηδέν για τις τρεις διαστάσεις της ΣΝ και η δίπλευρη τιµή 

p>0,05. Συγκεκριµένα για την Αυτεπίγνωση ο Pearson=0,077 και η p=0,548>0,05, για την 

Παρακίνηση ο Pearson=0,021  και η p=0,872>0,05 και για την Ενσυναίσθηση ο 

Pearson=0,163 και η p=0,203>0,05. Αντίθετα, για τον Αυτοέλεγχο φαίνεται να υπάρχει 

σηµαντική γραµµική συσχέτιση αφού ο Pearson=0,271 κι επιπλέον η p=0,032<0,05.  

Επίσης, παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική γραµµική συσχέτιση µεταξύ 

και των τεσσάρων διαστάσεων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης σε σχέση µε τα έτη υπη-

ρεσίας του διευθυντή σε θέση ευθύνης. Αναλυτικότερα, η συσχέτιση (συντελεστής συσχέ-

τισης του Pearson) είναι κοντά στο µηδέν για τις τρεις διαστάσεις της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης και η δίπλευρη τιµή p>0,05. Συγκεκριµένα για την Αυτεπίγνωση ο 

Pearson=0,032 και η p=0,803>0,05, για την Παρακίνηση ο Pearson=0,097 και η 

p=0,45>0,05,για τον Αυτοέλεγχο ο Pearson=0,212 και η p=0,096>0,05 και για την Ενσυ-
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ναίσθηση ο Pearson=0,169 και η p=0,184>0,05. Εποµένως, τα έτη υπηρεσίας ως διευθυ-

ντή σε θέση ευθύνης δε σχετίζεται µε τη ΣΝ. 

Τέλος, παρατηρούµε από τον Πίνακα, ότι δεν υπάρχει σηµαντική συσχέτιση και µεταξύ των 

τεσσάρων διαστάσεων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης σε σχέση µε τα έτη υπηρεσίας 

του διευθυντή στη σχολική µονάδα που υπηρετεί τώρα. 

6.5  Αποτελέσµατα δεξιοτήτων κοινωνικής διάστασης της συναισθηµατι-

κής νοηµοσύνης διευθυντή σύµφωνα µε την αυτο-αξιολόγησή τους 

Οι διευθυντές βαθµολογώντας τον εαυτό τους για την 5η διάσταση της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης, που έχει να κάνει µε τις κοινωνικές δεξιότητες της συναισθηµατικής νοηµο-

σύνης και καταγράφονται στην 3η ενότητα του ερωτηµατολογίου, απάντησαν όπως φαίνε-

ται παρακάτω. 

Επιρροή (Ερώτηση 15: Με ποιους τρόπους πειθούς πιστεύετε οτι ασκείτε επιρροή προς 

τους γονείς των µαθητών;) 

Επειδή η ερώτηση 15 έχει τη δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων, παρατηρούµε κι από 

τον Πίνακα 6.12 το µέσο όρο (Mean) καθώς και την επικρατούσα τιµή (Mode) για την κάθε 

απάντηση που έδωσαν οι διευθυντές, λαµβάνοντας υπόψιν ότι η τιµή ¨1¨ είναι ¨ΝΑΙ¨ και 

η τιµή ¨2¨ είναι ¨ΟΧΙ¨. 
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Πίνακας 6.11: Συσχέτιση ΣΝ με ηλικία και προϋπηρεσία στο σχολείο και σε 
θέση ευθύνης

ΑΥΤΕΠΙΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

ΗΛΙΚΙΑ 
Pearson 
Correlation 

.077  .021  .271*  .163 

Sig. (2-tailed) .548  .872  .032  .203 

ΕΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ 

ΘΕΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ

Pearson 
Correlation 

.032  .097  .212  .169 

Sig. (2-tailed) .803  .450  .096  .184 
ΕΤΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ 

ΣΧΟΛ. 
ΜΟΝΑΔΑ

Pearson 
Correlation 

.041  -.043  .084  -.064 

Sig. (2-tailed) .747  .739  .513  .619 



Παρατηρούµε ότι ο µέσος όρος στην Απάντηση “Με την επίκληση στη λογική των γονέων 

ώστε να προβληµατισθούν και να πεισθούν λογικά οι γονείς” έχει τις πιο πολλές θετικές 

απαντήσεις µε Mean=1,25 και Mode=1, ενώ η απάντηση “Με την επίκληση στο συναίσθη-

µα ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο γονέας για το πρόβληµα που τίθεται” έχει µέσο όρο 

Mean=1,41 και Mode=1 που σηµαίνει ότι είναι περισσότερες οι θετικές από τις αρνητικές 

απαντήσεις αλλά όχι σε τόσο ισχυρό βαθµό. Δηλαδή οι περισσότεροι διευθυντές προτιµούν 

να ασκούν επιρροή στους γονείς µε την επίκληση της λογικής των γονέων, ώστε να προ-

βληµατισθούν και να πεισθούν λογικά κι έπειτα ως δεύτερη επιλογή άσκησης επιρροής 

έχουν την επίκληση του συναισθήµατος ώστε να ευαισθητοποιήσουν το γονέα για το πρό-

βληµα που τίθεται προς συζήτηση. 

Από την άλλη πλευρά, η απάντηση “Με την επίκληση στην αυθεντία σας, ώστε να τεκµη-

ριωθεί η αξιοπιστία των απόψεών σας” τείνουν οι απαντήσεις κατά µεγάλο µέρος να είναι 

αρνητικές µε Mean=1,89 και Mode=2 που σηµαίνει ότι κατά βάση  δεν ασκούν πειθώ οι 

διευθυντές µε την επίκληση της προσωπικής τους αυθεντίας. Επίσης, η απάντηση “Με την 

επίκληση στο ήθος που διαθέτετε επιχειρείτε να κερδίσετε την εµπιστοσύνη στο πρόσωπό 

σας” έχει Mean=1,67 Mode=2 που σηµαίνει ότι περισσότερες απαντήσεις  είναι αρνητικές 

δηλαδή δεν επιλέγουν τόσο την ανάδειξη του προσωπικού τους ήθους για την πειθώ των 

γονέων. Αλλά και η απάντηση “Με την επίκληση στο ήθος του γονέα-δέκτη επιχείρείτε να 

αισθανθεί ο δέκτης την ευθύνη απέναντι σε όσα του προβάλλονται” οι απαντήσεις µοιρά-

ζονται, µε τις αρνητικές να υπερέχουν έχοντας Mean=1,59 και Mode=2, το οποίο συγκρι-

νόµενο µε τις άλλες µέσες τιµές δείχνει ότι η τρίτη επιλογή των διευθυντών για την άσκη-

ση επιρροής είναι η επίκληση του ήθους του γονέα προκειµένου ο γονέας να αισθανθεί την 

προσωπική του ευθύνη απέναντι σε όσα του προβάλλονται. 
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Πίνακας 6.12: Επιρροή
Με την 

επίκληση στη 
λογική του 
γονέα

Με την 
επίκληση στο 
συναίσθημα 
του γονέα

Με την 
επίκληση 
στην 

αυθεντία 
σας

Με την 
επίκληση στο 
ήθος σας

Με την επίκληση 
στο ήθος του 
γονέα-δέκτη

Άλλο 

MEAN  1.25  1.41  1.89  1.67  1.59  1.95 

MODE  1  1  2  2  2  2 
STD. 

DEVIATION  .439  .496  .317  .475  .496  .215 

MINIMUM  1  1  1  1  1  1 

MAXIMUM  2  2  2  2  2  2 



Τέλος η απάντηση “Άλλο” µε Mean=1,95 και Mode=2, έχει δοθεί ως µια πρόσθετη επιλογή 

για τον τρόπο άσκησης πειθούς του διευθυντή. 

Άρα, όπως παρατηρούµε, οι διευθυντές περισσότερο χρησιµοποιούν ως τρόπους πειθούς 

για να ασκήσουν επιρροή ενίοτε την επίκληση της λογικής κι ενίοτε την επίκληση του συ-

ναισθήµατος των γονέων, µε πρώτη επιλογή την επίκληση της λογικής. Τα παραπάνω απο-

τελέσµατα δείχνουν ότι οι διευθυντές έχουν την επιρροή ως χαρακτηριστική κοινωνική δε-

ξιότητά τους. 

Επικοινωνία  (Ερώτηση 16: Ως πρόεδρος του Συλλόγου Διδασκόντων ενθαρρύνετε τους 

εκπαιδευτικούς να συζητήσουν τα προβλήµατα και τα θέµατα που προκύπτοουν µε γονείς 

και µαθητές;) 

Όπως παρατηρούµε από το κάτωθι Γράφηµα 6.9 οι διευθυντές ως πρόεδροι των συλλόγων 

διδασκόντων απαντούν κατά πολύ µεγάλο ποσσοστό µε 73,02% ότι “Πάντα” “ενθαρρύ-

νουν τους εκπαιδευτικούς να συζητήσουν τα προβλήµατα και τα θέµατα που προκύπτουν 

µε γονείς και µαθητές”. Δεύτερη σε σειρά είναι η απάντηση “Συχνά” µε 23,81% και µηδα-

µινής αξίας ποσοστό (3,17%) καταλαµβάνει η απάντηση “Μερικές φορές”.  

Άρα, εύκολα συµπεραίνουµε ότι οι διευθυντές της έρευνάς µας παρουσιάζουν την κοινωνι-

κή δεξιότητα της επικοινωνίας ως χαρακτηριστικό της συναισθηµατικής τους νοηµοσύνης. 

Γράφηµα 6.9: Η επικοινωνία ως κοινωνική δεξιότητα 
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Ηγεσία  (Ερώτηση 22: Γονείς εθισµένων µαθητών στο Internet και στον Η/Υ ζητούν τη 

συνδροµή σας. Με ποια στρατηγική αποφασίζετε να το επιλύσετε;) 

Επειδή η ερώτηση 22 έχει τη δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων, παρατηρούµε κι από 

τον παρακάτω Πίνακα 6.13 το µέσο όρο (Mean) καθώς και την επικρατούσα τιµή (Mode) 

για την κάθε απάντηση που έδωσαν οι διευθυντές, λαµβάνοντας υπόψιν ότι η τιµή ¨1¨ εί-

ναι ¨ΝΑΙ¨ και η τιµή ¨2¨ είναι ¨ΟΧΙ¨. 

Παρατηρούµε ότι ο µέσος όρος στην Απάντηση “Είστε επικριτικοί προς τους γονείς γιατί 

άφησαν ανεξέλεγκτο το παιδί τους” έχει 100% αρνητικές απαντήσεις µε Mean=2 και 

Mode=2, το οποίο σηµαίνει ότι κανένας από τους διευθυντές δεν ηγείται επιρρίπτοντας την 

απόλυτη ευθύνη στους γονείς κι επικρίνοντάς τους.  

Αντίθετα, οι διευθυντές επιλέγουν να ηγηθούν επιλέγοντας κατά πρώτον αναζητώντας βο-

ήθεια από ειδικούς συναδέλφους-εκπαιδευτικούς εντός της σχολικής µονάδας, αφού παρα-

τηρούµε ότι η απάντηση “Στηρίζετε τους γονείς και συνεργάζεστε µε τον εκπαιδευτικό των 

Νέων Τεχνολογιών ώστε να γίνει σχολική παρέµβαση” έχει Mean=1,19 και Mode=1. Κατά 

δεύτερον ηγούνται ζητώντας εξωτερική συµβουλευτική στήριξη από εξωτερικούς ειδικούς 

φορείς, αφού παρατηρούµε ότι η απάντηση “Παραπέµπετε τους γονείς για κατάλληλη 

συµβουλευτική στήριξη σε ειδικούς φορείς” έχει Mean=1,38 και Mode=1. 

Καθιέρωση ή χειρισµός αλλαγών  (Ερώτηση 21: Γονείς που έχουν παιδί µε κινητικά 

προβλήµατα φέρνουν το παιδί στο σχολείο κι εσείς πρέπει να διαχειριστείτε/ ή όχι τις αλ-

λαγές για το σχολείο σας. 

(Ερώτηση 24: Μαθητής που οι γονείς του πρόσφατα έχουν χωρίσει, εκφράζει ασταθή συ-

ναισθηµατική συµπεριφορά καθώς και στάση επιθετικότητας. Έρχεται εις γνώσιν σας το 

γεγονός κι εσείς µε ποιον τρόπο διαχειρίζεστε αυτή την αλλαγή στη ζωή του µαθητή;) 
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Πίνακας 6.13: Ηγεσία

Είστε επικριτικοί 
προς τους γονείς

Παραπέμπετε τους 
γονείς και μαθη-
τές σε ειδικούς 

φορείς 

Στηρίζετε τους 
γονείς 

ενδοσχολικά
Άλλο

MEAN  2.00  1.38  1.19  1.98 

MODE  2  1  1  2 

STD. DEVIATION  .000  .490  .396  .126 

MINIMUM  2  1  1  1 

MAXIMUM  2  2  2  2 



Όσον αφορά στην κοινωνική δεξιότητα της καθιέρωσης ή χειρισµού αλλαγών ετέθησαν 

δύο σχετικές ερωτήσεις οι οποίες µέσα από µια διαφορετική οπτική δείχνουν τη δυνατότη-

τα του διευθυντή να προσαρµοστεί στις αλλαγές. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα Γραφήµατα 6.10 και 6.11, παρατηρούµε όσον αφορά την 

Ερώτηση 21 ότι η πλειονότητα των διευθυντών µε 80,95% επιλέγει την Απάντηση “Λέτε 

ότι τα ΑΜΕΑ είναι σηµαντικά για την ευαισθητοποίηση και των άλλων και θα προσπαθήσε-

τε να δηµιουργήσετε υποδοµές”. Πολύ µικρό ποσοστό διευθυντών µε 17,46%  απάντησε: 

“Είστε ανοιχτός να δεχθείτε το παιδί αλλά διστάζετε διότι το Σχολείο δεν προσφέρει κα-

τάλληλες υποδοµές υποδοχής”. 

Όσον αφορά την Ερώτηση 24 η συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών µε 96,83% έδω-

σε την Απάντηση “Συζητάτε το θέµα µε τους γονείς και διαχειρίζεστε το παιδί µε τη συνερ-

γασία Σχολείου-Οικογένειας”,ενώ µόλις το 3,17% έδωσε την απάντηση “Άλλο”. 

Όπως συµπεραίνεται από τις απαντήσεις των διευθυντών, οι συµµετέχοντες και στις δύο 

ερωτήσεις, σχεδόν σε απόλυτο βαθµό διαθέτουν την κοινωνική δεξιότητα της “Καθιέρωσης 

ή χειρισµού αλλαγών “, µε τρόπον ώστε να φαίνεται ότι δύνανται την ίδια στιγµή να εισέλ-

θουν στη θέση της οικογένειας και άρα να δώσουν την καλύτερη λύση γι’ αυτήν και κατ’ 

επέκταση για το περιβάλλον του σχολείου. 

Γράφηµα 6.10: Η καθιέρωση αλλαγών ως κοινωνική δεξιότητα 
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Γράφηµα 6.11:Ο χειρισµός αλλαγών ως κοινωνική δεξιότητα 

Χειρισµός διαφωνιών (Ερώτηση 20: Σε περίπτωση που κάποιο παιδί παρουσιάσει σχολι-

κή άρνηση µε τάση να σταµατήσει να έρχεται στο σχολείο, ποια είναι η δική σας στάση σε 

αυτή την κατάσταση; 

Ερώτηση 23: Έρχονται θυµωµένοι γονείς στο γραφείο σας και ζητούν επίµονα να προστα-

τεύσετε τα παιδιά από το δάσκαλό τους, ο οποίος συστηµατικά παραβιάζει το κουδούνι την 

ώρα του διαλείµµατος των παιδιών, ποια είναι η δική σας στάση;) 

Επειδή η ερώτηση 20 έχει τη δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων, παρατηρούµε κι από 

τον παρακάτω Πίνακα 6.14 το µέσο όρο (Mean) καθώς και την επικρατούσα τιµή (Mode) 

για την κάθε απάντηση που έδωσαν οι διευθυντές, λαµβάνοντας υπόψιν ότι η τιµή ¨1¨ εί-

ναι ¨ΝΑΙ¨ και η τιµή ¨2¨ είναι ¨ΟΧΙ¨. 

Σύµφωνα µε τους µέσους όρους που παρατηρούνται από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο 

διευθυντής να προσεγγίζει µε µεγάλη ενσυναίσθηση το περιστατικό. Συγκεκριµένα, οι πρώ-

τες επιλογές του διευθυντή φαίνονται να είναι : “Θα προσπαθούσα να επανεντάξω συναι-

σθηµατικά το µαθητή” µε µέσο όρο Mean=1,32 και Mode=1 και “Θα ερευνούσα σε συνερ-

γασία µε τον εκπαιδευτικό την περίπτωση και θα συµβούλευα την οικογένεια” µε µέσο όρο 

Mean=1,33 και Mode=1. Επιπρόσθετα, η επιλογή “Θα ερευνούσα τις αιτίες από τις οποίες 

ο µαθητής περιθωριοποιήθηκε και του δηµιουργήθηκε το πρόβληµα” είναι σε τρίτη προτε-

ραιότητα παρουσιάζοντας Mean=1,41 και Mode=1.  
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Αντίθετα, η απάντηση “Θα παρέπεµπα τους γονείς σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα” φαίνεται 

να είναι σε µειωµένο βαθµό ως επιλογή αφού έχει Mean=1,79 και Mode=2.Παρατηρούµε 

τέλος, ότι ο µέσος όρος στην Απάντηση “Θα προειδοποιούσα τους γονείς ότι η εκπαίδευση 

είναι υποχρεωτική και ότι διαφορετικά κινδυνεύουν ποινικών ευθυνών” έχει µεγάλο ποσο-

στό αρνητικών απαντήσεων µε Mean=1,94 και Mode=2, το οποίο σηµαίνει ότι η συντρι-

πτική πλειοψηφία των διευθυντών δεν επιλέγει το χειρισµό διαφωνιών µε προειδοποιήσεις 

προς τους γονείς για νοµικές κυρώσεις. 

Όσον αφορά την Ερώτηση 23, όπου εµφανίζεται µια διαφωνία µεταγύ γονέων και εκπαι-

δευτικού σχετική µε το ωράριο, φαίνεται από το παρακάτω Γράφηµα 6.12 ότι ο διευθυντής 

σε συντριπτικό ποσοστό (74,6%) σε σχέση µε τις άλλες επιλογές “Δικαιολογεί το συνάδελ-

φο ενώπιον των γονέων και τους καθησυχάζει ότι θα συζητήσετε µε τον ίδιο το θέµα”. Σε 

πολύ µικρότερο ποσοστό (14,3%) “Λέει στους γονείς ότι είναι εσωτερικό θέµα του Σχολεί-

ου και δεν το συζητάτε περαιτέρω” και σε χαµηλότερο ποσοστό (7,9%) απάντησαν “Άλλο”. 

Τέλος, το µηδαµινό ποσοσστό (1,6%) καλύπτουν δύο απαντήσεις διευθυντών: ”Ακούτε 

τους γονείς και τους λέτε ότι θα κάνετε επίπληξη στον εκπαιδευτικό” και “Καλείτε το δά-

σκαλο για να απολογηθεί ενώπιόν σας κι ενώπιον των γονέων”, στις οποίες φαίνεται ότι ο 

διευθυντής επιλέγει µε διαφορετικό τρόπο να εκθέσει το συνάδελφο-εκπαιδευτικό. 
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Πίνακας 6.14: Χειρισμός διαφωνιών-Ερ.20
Προειδοποίη
ση γονέων 

για 
υποχρεωτική 
εκπαίδευση 
και ποινικές 
κυρώσεις

Παραπομπή 
γονέων σε 
Ιατροπαιδα-
γωγικά Κέ-

ντρα 

Έρευνα 
περιστατικού 

μαζί με 
εκπαιδευτικό 

Έρευνα αι-
τιών για την 
περιθωριο-
ποίηση του 
μαθητή 

Συναισθηματ
ική 

επανένταξη 
μαθητή Άλλο 

MEAN  1.94  1.79  1.33  1.41  1.32  2.00 
MODE  2  2  1  1  1  2 
STD. 

DEVIATION  .246  .408  .475  .496  .469  .000 

MINIMUM  1  1  1  1  1  2 
MAXIMUM  2  2  2  2  2  2 



Γράφηµα 6.12: Χειρισµός διαφωνιών-Ερ.23 

Καλλιέργεια δεσµών (Ερώτηση 19: Μέσα από τις επαφές-συναντήσεις µε τους γονείς 

που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, εσείς πώς το αντιµετωπίζετε;) 

Επειδή η ερώτηση 19 έχει τη δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων, παρατηρούµε κι από 

τον παρακάτω Πίνακα 6.15 το µέσο όρο (Mean) καθώς και την επικρατούσα τιµή (Mode) 

για την κάθε απάντηση που έδωσαν οι διευθυντές, λαµβάνοντας υπόψιν ότι η τιµή ¨1¨ εί-

ναι ¨ΝΑΙ¨ και η τιµή ¨2¨ είναι ¨ΟΧΙ¨. 

Παρατηρώντας τον Πίνακα των µέσων όρων, διαπιστώνουµε ότι εκ µέρους των διευθυ-

ντών υπάρχει µεγάλη διάθεση για ουσιαστική καλλιέργεια δεσµών µε τους γονείς, αφού οι 

περισσότεροι διευθυντές απάντησαν µε µέσο όρο Mean=1,13 και Mode=1 στην επιλογή 

“Κατανοείτε συναισθηµατικά το πλαίσιο της οικογένειας και συνειδητοποιείτε τα σηµεία 

που εγκλωβίζεται”.  

Αντίθετα, στην επιλογή “Να δείτε την κατάσταση ως εξωτερικός παρατηρητής χωρίς συ-

ναισθηµατική εµπλοκή “ ο µέσος όρος που παρουσιάστηκε ήταν Mean=1,81 και Mode=2 . 

Αυτό δείχνει ότι ελάχιστοι διευθυντές αποστασιοποιούνται συναισθηµατικά από µια προ-

βληµατική κατάσταση που αντιµετωπίζει η οικογένεια. Άρα,σύµφωνα µε τις απαντήσεις 

που δόθηκαν, οι περισσότεροι διευθυντές προτιµούν µε τη συµµετοχή του συναισθήµατος 

να δουν την ολοκληρωµένη οπτική της οικογενειακής πραγµατικότητας και τελικά µέσω 

αυτού της οδού να καλλιεργήσουν ουσιαστικούς δεσµούς µε την οικογένεια. 
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Σύµπραξη και συνεργασία (Ερώτηση 25: Σε περίπτωση έλλειψης υλικοτεχνικού εξοπλι-

σµού από το σχολείο, όπως βιβλίων, ηλεκρονικ. υπολογιστών, µουσικών οργάνων, σκηνι-

κών για γιορτές κ.λ.π, εσείς λόγω έλλειψης κρατικών πόρων, εσείς τι πράτετε;) 

Η Ερώτηση 25 αφορά τη σύµπραξη και τη συνεργασία που µπορεί να επιτύχει ή όχι ο 

διευθυντής σε σχέση µε τους γονείς µέσα από τις προκύπτουσες κυρίως ανάγκες της Σχο-

λικής Μονάδας που υπηρετεί. Έτσι, όπως παρατηρούµε και στο Γράφηµα 6.13, σε µια υπο-

τιθέµενη έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισµού που είναι βασική λειτουργική ανάγκη του σχο-

λείου, οι διευθυντές επέλεξαν κατά πολύ µεγάλο ποσοστό (79,37%) την Απάντηση “Ζητά-

µε τη συµβολή των γονέων στην κάλυψη πόρων µε σκοπό τη συλλογική συµµετοχή για 

την επίτευξη στόχων”. Από την άλλη πλευρά, σχεδόν µηδαµινό ποσοστό διευθυντών 

(4,76%) επέλεξε “Θεωρείτε ότι µε την οικονοµική συµµετοχή τους οι γονείς αποκτούν 

επιρροή και προτιµάτε να µην τους εµπλέξετε”, και τέλος το 15,87% επέλεξε “Άλλο”. Άρα, 

τα αποτελέσµατα δείχνουν  ότι οι διευθυντές έχουν την κοινωνική δεξιότητα της σύµπρα-

ξης και συνεργασίας µε τους γονείς κατά πολύ µεγάλο ποσοστό. 

Γράφηµα 6.13: Η σύµπραξη και η συνεργασία ως κοινωνική δεξιότητα 

                                                                      �84

Πίνακας 6.15: Καλλιέργεια δεσμών
Κατανοείτε 

συναισθηματικά το 
πλαίσιο της οικογένειας

Βλέπετε την κατάσταση 
χωρίς συναισθηματική 

εμπλοκή 
Άλλο 

MEAN  1.13  1.81  1.97 
MODE  1 2 2

STD. DEVIATION  .336  .396  .177 
MINIMUM  1  1  1 
MAXIMUM  1  1  1 



Οµαδικές ικανότητες (Ερώτηση 26: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων σας καλεί σε 

εκδηλώσεις που διοργανώνει. Εσείς ως Πρόεδρος του Συλλόγου Διδασκόντων, τι κάνετε;) 

Η τελευταία ερώτηση ελέγχει κατά πόσον ο διευθυντής δηµιουργεί ή όχι συνοχή στην 

οµάδα του Συλλόγου Διδασκόντων σε σχέση πάντα µε το Σύλλογο Γονέων . Από το κάτωθι 

Γράφηµα 6.14 διαπιστώνουµε, ότι κατά συντριπτική πλειοψηφία µε 87,3%, οι διευθυντές 

επιλέγουν: “Λέτε στους εκπαιδευτικούς να τιµούν τις εκδηλώσεις του Συλλόγου Γονέων, 

γιατί οι γονείς συζητούν πιο άνετα µαζί τους”, το οποίο δείχνει ότι πράγµατι κάνουν κάθε 

προσπάθεια για τη συνοχή σχολείου και οικογένειας. Βεβαίως , παρατηρούµε ότι υπάρχει κι 

ένα µικρό ποσοστό (12,7%) διευθυντών που απαντούν “Άλλο”. 

Γράφηµα 6.14: Οι οµαδικές ικανότητες ως κοινωνική δεξιότητα 

6.6 Συσχέτιση δεξιότητας επικοινωνίας διευθυντή µε κλίµα εµπιστοσύνης 

των γονέων στο σχολείο (από αυτοαξιολόγηση διευθυντών) 

Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman είναι ο κατάλληλος στατιστικός δείκτης προκειµένου 

ν’ αξιολογηθεί αν υπάρχει συνάφεια µεταξύ των µεταβλητών της επικοινωνίας και του κλί-

µατος εµπιστοσύνης. Η επικοινωνία ως βασική κοινωνική δεξιότητα της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης παρατηρούµε από τον κάτωθι πίνακα 6.15α πόσο επηρεάζει το κλίµα εµπιστο-

σύνης προς το σχολείο. Συγκεκριµένα, βλέπουµε ότι η τιµή Spearman =0,337<1 το οποίο 

σηµαίνει ότι υπάρχει µια τέλεια θετική ή ευθέως ανάλογη σχέση µεταξύ επικοινωνίας και 
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κλίµατος εµπιστοσύνης. Δηλαδή η επικοινωνία του σχολείου µε την οικογένεια επηρρεάζει 

το κλίµα εµπιστοσύνης που υπάρχει ανάµεσα ανάµεσα σε αυτό και τους γονείς. Αυτό φαί-

νεται κι από το Sig.=0,008<0,05 που δείχνει ότι γίνεται δεκτή η υπόθεση ότι υπάρχει σχέ-

ση µεταξύ επικοινωνίας και κλίµατος εµπιστοσύνης σχολείου-οικογένειας. 

6.7  Η συναισθηµατική νοηµοσύνη του διευθυντή από την ετερο-αξιολό-

γησή του από τους γονείς 

6.7.1 Δηµογραφικά χαρακτηριστικά γονέων 

Ο πληθυσµός της έρευνας των γονέων για το τεστ αξιολόγησης των διευθυντών του σχο-

λείου που φοιτούν τα παιδιά τους, όπως φαίνεται από την 1η ενότητα του ερωτηµατολογί-

ου και αποτυπώνεται στo Γράφηµα 6.15, ήταν 87 (n=87, χωρίς καµία ελλείπουσα τιµή) 

από σχολεία Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της Αττικής. Από τους συµµετέχοντες γονείς οι 61 

(n=61) ήταν µητέρες και αποτελούσαν το 70,1% του δείγµατος και οι 26 (n=26) ήταν πα-

τέρες και αποτελούσαν το 29,9% του συνολικού δείγµατος. 

Γράφηµα 6.15: Φύλο συµµετεχόντων γονέων 
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Πίνακας 6.15α: Επικοινωνία-Κλίμα εμπιστοσύνης γονέων στο σχολείο

 ΚΛΙΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Correlation Coefficient .337** 

Sig. (2-tailed)  .008 

N  63
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



6.7.2 Αξιοπιστία ερωτηµατολογίου ετερο-αξιολόγησης Διευθυντών από γονείς - 
Cronbach’s Alpha 

Για τις 13 ερωτήσεις που συνθέτουν το ερωτηµατολόγιο των γονέων, όπου διερευνά τη 

γνώµη των γονέων για τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες της Συναισθηµατικής 

Νοηµοσύνης του διευθυντή του σχολείου που φοιτούν τα παιδιά τους, η τιµή του δείκτη 

Cronbach's Alpha είναι 0,954 και δείχνει πάρα πολύ ισχυρή αξιοπιστία, µε την έννοια της 

εσωτερικής συνέπειας της συγκεκριµένης κλίµακας. 

6.7.3 Αποτελέσµατα τεσσάρων διαστάσεων συναισθηµατικής νοηµοσύνης προ-

σωπικότητος διευθυντή από την ετερο-αξιολόγησή τους από τους γονείς 

Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηµατολογίου, το οποίο είναι τµήµα του ερωτηµατολογίου 

WLEIS, κλήθηκαν οι γονείς των µαθητών να αξιολογήσουν τους διευθυντές του σχολείου 

που φοιτούν τα παιδιά τους για τις 4 διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης (Αυτε-

πίγνωση, Αυτοέλεγχος, Παρακίνηση, Ενσυναίσθηση), σύµφωνα µε την αξιολόγηση της 

κλίµακας Likert (1:Ποτέ, 2:Σπάνια, 3:Μερικές φορές, 4:Συχνά, 5:Πάντα).Τα αποτελέσµατα 

που προκύπτουν από τις απαντήσεις των γονέων για τα επίπεδα της συναισθηµατικής νοη-

µοσύνης των διευθυντών των παιδιών τους, φαίνονται παρακάτω κι έχουν ως εξής: 

Αυτοέλεγχος (ερώτηση 3: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του σχολείου σας έχει καλό έλεγχο 

των συναισθηµάτων του;) 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6.16 και το Γράφηµα 6.16, ο Αυτοέλεγχος που διαθέτουν 

οι διευθυντές είναι σε µέτριο προς υψηλό επίπεδο, αφού οι απαντήσεις των γονέων για 

τους  διευθυντές κινούνται  από την 1 ως την 5 απάντηση µε Μέσο όρο Mean=3,69 και 

Τυπική Απόκλιση Std. Deviation=1,038. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, στην ερώτηση “Θεω-

ρείτε ότι ο διευθυντής του σχοελίου σας έχει καλό έλεγχο των συναισθηµάτων του;” οι γο-

νείς της παρούσας µελέτης απάντησαν “Συχνά” κατά 41,38% , “Πάντα” κατά 21,84%, 

“Μερικές φορές” κατά 25,29%, “Σπάνια” κατά 6,9% και “Ποτέ” κατά 4,6%. 
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Πίνακας 6.16: Αυτοέλεγχος
Mean  3.69 

Std. Deviation  1.038 

Range  4 

Minimum  1 

Maximum  5 



Γράφηµα 6.16:  Αυτοέλεγχος του διευθυντή κατά τους γονείς 

Αυτεπίγνωση (ερώτηση 4: Πιστεύετε ότι ο διευθυντής του σχολείου σας αισθάνεται µε-

γάλη σιγουριά για την προσωπική του αξία και τις ικανότητές του;) 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6.17 και το Γράφηµα 6.17 η Αυτεπίγνωση που διαθέτουν οι 

διευθυντές είναι  υψηλή, µε τις απαντήσεις των γονέων για τους διευθυντές να κινούνται  

από την 1 ως την 5 απάντηση και ο Μέσος όρος να είναι Mean=4 µε Τυπική Απόκλιση Std. 

Deviation=0,94. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης, οι γονείς για τους διευ-

θυντές είπαν ότι “πιστεύουν ότι ο διευθυντής του Σχολείου τους αισθάνεται µεγάλη σιγου-

ριά για την προσωπική του αξία και τις ικανότητές του”  “Συχνά” κατά 42,53% ,“Πάντα” 

κατά 33,3%,“Μερικές φορές” κατά 16,09%,“Σπάνια” κατά 6,09% και “Ποτέ” κατά 1,15%. 
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Πίνακας 6.17:Αυτεπίγνωση
Mean  4.00 

Std. Deviation  .940 

Range  4 

Minimum  1 

Maximum  5 



Γράφηµα 6.17:  Αυτεπίγνωση του διευθυντή κατά τους γονείς 

Παρακίνηση (Ερώτηση 5: Θεωρείτε ότι ο Διευθυντής θέτει στόχους κι έπειτα βάζει τα 

δυνατά του να τους πετύχει;) 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6.18 και το Γράφηµα 6.18 η δεξιότητα Παρακίνησης που 

διαθέτουν οι διευθυντές είναι σε υψηλό επίπεδο, µε τις απαντήσεις των διευθυντών να κι-

νούνται  από την 1 ως την 5 απάντηση και ο Μέσος όρος να είναι Mean=3,85 µε Τυπική 

Απόκλιση Std. Deviation=1,029. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, οι γονείς της παρούσας µελέ-

της είπαν ότι “Ο διευθυντής θέτει στόχους κι έπειτα βάζει τα δυνατά του να τους πετύχει” 

κατά 36,78% “Συχνά”, κατά 31,03% “Πάντα”, κατά 19,54% “Μερικές φορές”, κατά 11,49% 

“Σπάνια” και κατά 1,15% “Ποτέ”. 

                                                                      �89

Πίνακας 6.18:Παρακίνηση
Mean  3.85 

Std. Deviation  1.029 

Range  4 

Minimum  1 

Maximum  5 



Γράφηµα 6.18:  Παρακίνηση του διευθυντή κατά τους γονείς 

Ενσυναίσθηση (ερώτηση 6: Είναι ευαίσθητος ο Διευθυντής στα συναισθήµατα και τη συ-

γκινησιακή κατάσταση των παιδιών αλλά και τη δική σας;) 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα  6.19 και το Γράφηµα 6.19 η Ενσυναίσθηση που διαθέτουν 

οι διευθυντές σύµφωνα µε την άποψη των γονέων είναι αρκετά υψηλή, µε τις απαντήσεις 

των γονέων να κινούνται  από την 1 ως την 5 απάντηση και ο Μέσος όρος να είναι 

Mean=3,71 µε Τυπική Απόκλιση Std. Deviation=1,12. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, οι γονείς 

της παρούσας µελέτης είπαν ότι “Ο Διευθυντής είναι ευαίσθητος στα συναισθήµατα και τη 

συγκινησιακή κατάσταση των παιδιών αλλά και των γονέων” κατά 32,18% “Συχνά” , κατά 

28,74% απάντησαν “Πάντα”, κατά 25,29% απάντησαν “Μερικές Φορές” , κατά 9,2% απά-

ντησαν “Σπάνια” και µόλις κατά 4,6% απάντησαν “Ποτέ”. 
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Πίνακας 6.19: Ενσυναίσθηση
Mean  3.71 

Std. Deviation  1.120 

Range  4 

Minimum  1 

Maximum  5 



Γράφηµα 6.19:  Ενσυναίσθηση του διευθυντή κατά τους γονείς 

6.7.3 Αποτελέσματα δεξιοτήτων κοινωνικής διάστασης της συναισθηματικής νοη-
μοσύνης διευθυντή σύμφωνα με την ετερο-αξιολόγησή του από τους γονείς

Στην 3η ενότητα του ερωτηµατολογίου των γονέων, κλήθηκαν οι γονείς των µαθητών να 

αξιολογήσουν τους διευθυντές του σχολείου που φοιτούν τα παιδιά τους για την 5η διά-

σταση, την κοινωνική διάσταση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, που έχει να κάνει µε τις 

κοινωνικές δεξιότητες της ΣΝ των διευθυντών ( Επιρροή, Επικοινωνία, Ηγεσία, Καθιέρωση 

ή χειρισµός αλλαγών, Χειρισµός διαφωνιών, Καλλιέργεια δεσµών, Σύµπραξη & Συνεργασία, 

Οµαδικές ικανότητες), σύµφωνα µε την αξιολόγηση της κλίµακας Likert (1:Ποτέ, 2:Σπάνια, 

3:Μερικές φορές, 4:Συχνά, 5:Πάντα).Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις απαντή-

σεις των γονέων για τα επίπεδα της κοινωνικής διάστασης της συναισθηµατικής νοηµοσύ-

νης των διευθυντών των παιδιών τους, φαίνονται παρακάτω κι έχουν ως εξής: 

Επιρροή (Ερώτηση 7: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής έχει τη δυνατότητα να ασκήσει επιρροή 

επάνω σας µε ποικίλλες µεθόδους πειθούς που διαθέτει;) 

Όπως φαίνεται από το Γραάφηµα 6.20 και τον Πίνακα 6.20 η δεξιότητα Επιρροής που δια-

θέτουν οι διευθυντές είναι σε µέτριο επίπεδο, µε τις απαντήσεις των διευθυντών να κινού-

νται  από την 1 ως την 5 απάντηση και ο Μέσος όρος να είναι Mean=3,15 µε Τυπική Από-

κλιση Std. Deviation=0,995. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, οι γονείς στη συγκεκριµένη ερώ-

τηση απάντησαν ότι “Ο διευθυντής έχει τη δυνατότητα να ασκήσει επιρροή επάνω τους µε 
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ποικίλλες µεθόδους πειθούς που διαθέτει” κατά 41,38% “Μερικές φορές”, κατά 27,59 % 

“Συχνά” ,  κατά % 17,24% “Σπάνια”, κατά 8,05% “Πάντα” και κατά 5,755% “Ποτέ”. 

Γράφηµα 6.20:  Επιρροή του διευθυντή κατά τους γονείς 

Επικοινωνία (Ερώτηση 8: Βρίσκετε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας µε το διευθυντή 

όποτε καταστεί ανάγκη;) 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6.21 και το Γράφηµα 6.21 η δεξιότητα Επικοινωνίας που 

διαθέτουν οι διευθυντές είναι σε υψηλό επίπεδο, µε τις απαντήσεις των διευθυντών να κι-

νούνται  από την 1 ως την 5 απάντηση και ο Μέσος όρος να είναι Mean=4,01 µε Τυπική 

Απόκλιση Std. Deviation=1,006. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, οι γονείς στη συγκεκριµένη 

ερώτηση απάντησαν ότι “Βρίσκουν ανοιχτούς διαύλους  επικοινωνίας µε το Διευθυντή 

όποτε καταστεί ανάγκη” κατά 41,38% “Συχνά”, κατά 35,63 % “Πάντα” και κατά 14,94% 

“Μερικές φορές” . Αντίθετα, απάντησαν “Σπάνια” κατά 4,6 % και κατά 3,45% “Ποτέ”. 
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Πίνακας 6.20: Επιρροή
Mean  3.15 

Std. Deviation  .995 

Range  4 

Minimum  1 

Maximum  5 



Γράφηµα 6.21:  Επικοινωνία του διευθυντή κατά τους γονείς 

Ηγεσία (Ερώτηση 9: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής του Σχολείου σας διαθέτει το προφίλ του 

ηγέτη που καθοδηγεί κι εµπνέει µαθητές και γονείς;) 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6.22 και το Γράφηµα 6.22 η δεξιότητα της Ηγεσίας που 

διαθέτουν οι διευθυντές είναι σε µέτριο προς υψηλό επίπεδο, µε τον Μέσο όρο των απα-

ντήσεων  να είναι Mean=3,4. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, οι γονείς στη συγκεκριµένη ερώ-

τηση απάντησαν ότι “Θεωρούµε ότι ο Διευθυντής του Σχολείου διαθέτει το προφίλ του 

ηγέτη που καθοδηγεί κι εµπνέει µαθητές και γονείς” κατά 31,03% “Συχνά”, κατά 25,29% 

“Μερικές φορές” κατά 20,69 % “Πάντα” , κατά 13,79% “Σπάνια” και  τέλος, κατά 9,2 % 

“Ποτέ”. 
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Πίνακας 6.21: Επικοινωνία
Mean  4.01 

Std. Deviation  1.006 

Range  4 

Minimum  1 

Maximum  5 

Πίνακας 6.22: Ηγεσία
Mean  3.40 

Std. Deviation  1.224 

Range  4 

Minimum  1 

Maximum  5 



Γράφηµα 6.22: Ηγεσία του διευθυντή κατά τους γονείς 

Καθιέρωση ή Χειρισµός αλλαγών (Ερώτηση 10: Πιστεύετε ότι ο διευθυντής είναι εύκο-

λος και διατεθειµένος να χειριστεί αλλαγές ή να καθιερώσει και ο ίδιος κάποιες στο χώρο 

του Σχολείου;) 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 6.23 και το Γράφηµα 6.23 η δεξιότητα της Καθιέρωσης ή χειρι-

σµού αλλαγών που διαθέτουν οι διευθυντές είναι σε υψηλό σχετικά επίπεδο. Ο Μέσος όρος 

των απαντήσεων είναι Mean=3,57. Η επικρατούσα απάντηση είναι το “Συχνά” µε 33,3%, 

δεύτερη είναι η “Μερικές φορές” µε 27,6% και τρίτη η “Συχνά” µε 23%. Ακολουθεί η “Σπά-

νια” µε 10.34% και “Ποτέ” µε 5,75%. 
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Πίνακας 6.23: Καθιέρωση ή χειρισμός αλλαγών
Mean  3.57 

Std. Deviation  1.127 

Range  4 

Minimum  1 

Maximum  5 



Γράφηµα 6.23: Καθιέρωση ή χειρισµός αλλαγών του διευθυντή κατά τους γονείς 

Χειρισµός διαφωνιών (Ερώτηση 11: Θεωρείτε ότι ο διευθυντής σας είναι διαθέσιµος και 

ικανός να διαπραγµατευτεί και να επιλύσει ανακύπτουσες διαφωνίες που προκύπτουν;) 

Παρατηρώντας τον Πίνακα 6.24 και το Γράφηµα 6.24 η δεξιότητα του χειρισµού διαφω-

νιών που διαθέτουν οι διευθυντές είναι σε υψηλό σχετικά επίπεδο, µε τον Μέσο όρο των 

απαντήσεων  να είναι Mean=3,72. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, οι γονείς στη συγκεκριµένη 

ερώτηση απάντησαν ότι “Ο Διευθυντής είναι διαθέσιµος και ικανός να διαπραγµατευτεί και 

να επιλύσει ανακύπτουσες διαφωνίες που προκύπτουν” κατά 39,08% “Συχνά”,κατά 26,44 

% “Πάντα”, κατά 19,54 % “Μερικές φορές”, κατά 10,34% “Σπάνια” και  τέλος, κατά 4,6 % 

“Ποτέ”. 
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Πίνακας 6.24: Χειρισμός διαφωνιών
Mean  3.72 

Std. Deviation  1.107 

Range  4 

Minimum  1 

Maximum  5 



Γράφηµα 6.24: Χειρισµός διαφωνιών εκ µέρους του διευθυντή κατά τους γονείς 

Καλλιέργεια δεσµών(Ερώτηση 12: Είναι σε θέση ο διευθυντής να οργανώνει κι εφαρµό-

ζει διαδικασίες που διευκολύνουν, διατηρούν αλλά και προωθούν δεσµούς και σχέσεις συ-

νεργασίας µεταξύ σχολείου και οικογένειας;) 

Από τον Πίνακα 6.25 και το Γράφηµα 6.25 παρατηρούµε ότι η δεξιότητα της καλλιέργειας 

δεσµών που διαθέτουν οι διευθυντές είναι σε υψηλό σχετικά επίπεδο, µε τον Μέσο όρο 

των απαντήσεων  να είναι Mean=3,72. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, οι γονείς στη συγκεκρι-

µένη ερώτηση απάντησαν ότι “Ο Διευθυντής είναι σε θέση να οργανώνει κι εφαρµόζει δια-

δικασίες που διευκολύνουν, διατηρούν αλλά και προωθούν δεσµούς και σχέσεις συνεργα-

σίας µεταξύ σχολείου και οικογένειας” κατά 29,89% “Συχνά”, κατά 26,44 % “Πάντα”, κατά 

27,59% “Μερικές φορές”, κατά 12,64% “Σπάνια” και  τέλος, κατά 3,45 % “Ποτέ”. 
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Πίνακας 6.25: Καλλιέργεια δεσμών
Mean  3.63 

Std. Deviation  1.111 

Range  4 

Minimum  1 

Maximum  5 



Γράφηµα 6.25: Καλλιέργεια δεσµών εκ µέρους του διευθυντή κατά τους γονείς 

Σύµπραξη & Συνεργασία (Ερώτηση 13: Ο διευθυντής συνεργάζεται µε τους γονείς για 

αντιµετώπιση προβληµάτων συµπεριφοράς των µαθητών; 

Ερώτηση 14: Ο διευθυντής αξιοποιεί τους υφιστάµενους φορείς (Σχολικός Σύµβουλος, άλ-

λους υπηρεσιακούς φορείς) υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου; ) 
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Στην Ερώτηση 13 “Ο διευθυντής συνεργάζεται µε τους γονείς για αντιµετώπιση προβληµά-

των συµπεριφοράς των µαθητών;” οι απαντήσεις των γονέων, σύµφωνα µε το Γράφηµα 

6.26 και τον Πίνακα 6.26 ,είναι σε υψηλό σχετικά επίπεδο µε επικρατούσα τιµή να είναι το 

“Συχνά” στο 35,63%, ακολουθεί το “Πάντα” µε 32,18%, το “Μερικές φορές” µε 21,84% 

και τέλος το “Σπάνια” µε 6,9% και το “Ποτέ” µε 3,45%. 

Γράφηµα 6.26: Σύµπραξη και συνεργασία διευθυντή µε γονείς 

Στην Ερώτηση 14 “Ο διευθυντής αξιοποιεί τους υφιστάµενους φορείς (Σχολικός Σύµβου-

λος, άλλους υπηρεσιακούς φορείς) υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου; ” οι απαντήσεις 

των γονέων, σύµφωνα µε το Γράφηµα 6.27 και τον Πίνακα 6.27, είναι σε µέτριο προς 

υψηλό επίπεδο µε επικρατούσα τιµή να είναι το “Συχνά” στο 34,48%, ακολουθεί το “Μερι-

κές φορές” µε 27,59 % το “Πάντα” µε 23%, και τέλος το “Σπάνια” µε 11,49% και το 

“Ποτέ” µε 3,45%. 
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Πίνακας 6.26: Σύμπραξη και συνεργασία με γονείς
Mean  3.86 

Std. Deviation  1.058 

Range  4 

Minimum  1 

Maximum  5 



Γράφηµα 6.27: Σύµπραξη και συνεργασία διευθυντή µε φορείς 

Οµαδικές ικανότητες (Ερώτηση 15:Ο διευθυντής είναι ο παράγων δηµιουργίας συνοχής 

στο σχολείο ώστε να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι;) 

Στην τελευταία ερώτηση “Ο διευθυντής είναι ο παράγων δηµιουργίας συνοχής στο σχολείο 

ώστε να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι;”΄οι απαντήσεις των γονέων , 

σύµφωνα µε το Γράφηµα 6.28 και τον Πίνακα 6.28, είναι σε υψηλό σχετικά επίπεδο µε την 

απάντηση “Συχνά” να είναι η πρώτη και µε µεγάλη διαφορά στο 44,83%, δεύτερη ακολου-

θεί η απάντηση “Πάντα” µε 27,59% , τρίτη η απάντηση “Μερικές φορές” µε 14,94% και 

τέλος έχουµε τις απαντήσεις “Σπάνια” µε 6,9%και “Ποτέ” µε 5,75%. 
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Πίνακας 6.27: Σύμπραξη και συνεργασία με φορείς
Mean  3.62

Std. Deviation  1.070

Range  4 

Minimum  1 

Maximum  5 

Πίνακας 6.28: Ομαδικές ικανότητες διευθυντή
Mean  3.82

Std. Deviation  1.095

Range  4 

Minimum  1 

Maximum  5 



a  

Γράφηµα 6.28: Οµαδικές ικανότητες διευθυντή 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6.8 Συσχέτιση κοινωνικών δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης διευθυ-

ντών (από ετερο-αξιολόγηση)

6.8.1 Ηγεσία-Προσωπικές διαστάσεις ΣΝ διευθυντή 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 6.29 ότι υπάρχει θετική και µάλιστα ισχυρή συσχέτιση µετα-

ξύ της Ηγεσίας και των περισσοτέρων διαστάσεων της ΣΝ του διευθυντή.Συγκεκριµένα, ο 

Συντελεστής Συσχέτισης  Pearson είναι για µεγαλύτεροε στη διάσταση της Παρακίνησης µε 

0.805, έπειτα στον Αυτοέλεγχο µε 0.722, κατόπιν στην Ενσυναίσθηση µε 0.637 και τέλος 

υπάρχει µια µέτρια συσχέτιση µεταξύ ηγεσίας και Αυτογνωσίας µε Pearson = 0.414. Τέλος, 

η συσχέτιση φαίνεται και από το Sig. (2-tailed) =.000 <0,05. 

6.8.2 Ηγεσία-Κοινωνικές δεξιότητες ΣΝ διευθυντή 

Ηγεσία-Καθιέρωση/Χειρισµός αλλαγών 

Παρατηρούµε από τον Πίνακα 6.30 ότι ο Συντελεστής Συσχέτισης Pearson είναι 0,791 που 

σηµαίνει ότι υπάρχει θετική και µάλιστα ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των δεξιοτήτων της  

Ηγεσίας και Χειρισµού αλλαγών. 

Επίσης η στατιστική σηµαντικότητα συνάδει µε τον παραπάνω Συντελεστή Συσχέτισης 

αφού είναι Sig. (2-tailed) =.000 <0,05 
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Πίνακας 6.30: Ηγεσία-Καθιέρωση/Χειρισμός αλλαγών

 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ/ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 

ΑΛΛΑΓΩΝ

ΗΓΕΣΙΑ

Pearson Correlation  .791** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N  87 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 6.29: Ηγεσία-προσωπικές δεξιότητες ΣΝ διευθυντή

 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣ
Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

ΗΓΕΣΙΑ

Pearson 
Correlation  .722**  .805**  .637**  .414** 

Sig. (2-
tailed)  .000  .000  .000  .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 



Ηγεσία-Χειρισµός διαφωνιών 

Παρατηρούµε από τον κάτωθι Πίνακα 6.31 ότι ο Συντελεστής Συσχέτισης Pearson είναι 

0,752 που σηµαίνει ότι υπάρχει θετική και µάλιστα  ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των δεξιοτή-

των της  Ηγεσίας και Χειρισµού διαφωνιών. 

Επίσης η στατιστική σηµαντικότητα συνάδει µε τον παραπάνω Συντελεστή Συσχέτισης 

αφού είναι Sig. (2-tailed) =.000 <0,05 

Ηγεσία-Καλλιέργεια δεσµών 

Παρατηρούµε από τον κάτωθι Πίνακα 6.32 ότι ο Συντελεστής Συσχέτισης Pearson είναι 

0,794 που σηµαίνει ότι υπάρχει θετική και µάλιστα  ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των δεξιοτή-

των της  Ηγεσίας και Καλλιέργειας δεσµών. 

Επίσης η στατιστική σηµαντικότητα συνάδει µε τον παραπάνω Συντελεστή Συσχέτισης 

αφού είναι Sig. (2-tailed) =.000 <0,05. 

Ηγεσία-Σύµπραξη και συνεργασία µε γονείς (Ερ.13) 

Παρατηρούµε από τον κάτωθι Πίνακα 6.33 ότι ο Συντελεστής Συσχέτισης Pearson είναι 

0,752 που σηµαίνει ότι υπάρχει θετική και µάλιστα  ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των δεξιοτή-

των της  Ηγεσίας και Σύµπραξης/Συνεργασίας του διευθυντή µε τους γονείς των µαθητών. 

Επίσης η στατιστική σηµαντικότητα συνάδει µε τον παραπάνω Συντελεστή Συσχέτισης 

αφού είναι Sig. (2-tailed) =.000 <0,05. 
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Πίνακας 6.31: Ηγεσία-Χειρισμός διαφωνιών

 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ

ΗΓΕΣΙΑ

Pearson Correlation  .752** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N  87 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 6.32: Ηγεσία-Καλλιέργεια δεσμών

 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΣΜΩΝ

ΗΓΕΣΙΑ

Pearson Correlation  .794** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N  87 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



Ηγεσία-Σύµπραξη και συνεργασία µε εξωτερικούς φορείς (Ερ.14) 

Παρατηρούµε από τον κάτωθι Πίνακα 6.34 ότι ο Συντελεστής Συσχέτισης Pearson είναι 

0,597 που σηµαίνει ότι υπάρχει θετική και µέτρια συσχέτιση µεταξύ των δεξιοτήτων της  

Ηγεσίας και Σύµπραξης/Συνεργασίας του διευθυντή µεφορείς που συνεργάζονται µε το 

σχολείο, όπως ο σχολικός σύµβουλος ή και άλλοι υπηρεσιακοί φορείς. 

Επίσης η στατιστική σηµαντικότητα συνάδει µε τον παραπάνω Συντελεστή Συσχέτισης 

αφού είναι Sig. (2-tailed) =.000 <0,05 

Ηγεσία-Οµαδικές Ικανότητες 

Παρατηρούµε από τον κάτωθι Πίνακα 6.35 ότι ο Συντελεστής Συσχέτισης Pearson είναι 

0,819 που σηµαίνει ότι υπάρχει θετική και µάλιστα  ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των δεξιοτή-

των της  Ηγεσίας και των οµαδικών ικανοτήτων του διευθυντή. 

Επίσης η στατιστική σηµαντικότητα συνάδει µε τον παραπάνω Συντελεστή Συσχέτισης 

αφού είναι Sig. (2-tailed) =.000 <0,05. 
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Πίνακας 6.33: Ηγεσία-Σύμπραξη και συνεργασία με γονείς 

 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

ΗΓΕΣΙΑ

Pearson Correlation  .752** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N  87 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 6.33: Ηγεσία-Σύμπραξη και συνεργασία με εξωτερικούς φορείς

 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

ΗΓΕΣΙΑ

Pearson Correlation  .597** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N  87 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 6.35: Ηγεσία-Ομαδικές Ικανότητες

 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΗΓΕΣΙΑ

Pearson Correlation  .819** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N  87 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



Ενσυναίσθηση-Επικοινωνία 

Παρατηρούµε από τον κάτωθι Πίνακα 6.36 ότι ο Συντελεστής Συσχέτισης Pearson είναι 

0,633 που σηµαίνει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ των δεξιοτήτων της Ενσυναίσθη-

σης του διευθυντή και της Επικοινωνίας του µε τους γονείς των µαθητών. 

Επίσης η στατιστική σηµαντικότητα συνάδει µε τον παραπάνω Συντελεστή Συσχέτισης 

αφού είναι Sig. (2-tailed) =.000 <0,05 
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Πίνακας 6.36: Ενσυναίσθηση-Επικοινωνία
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Pearson Correlation  .633** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N  87 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

7.1 Συµπεράσµατα της έρευνας 

Αυτή η µελέτη είχε σκοπό να διερευνήσει το ρόλο της συναισθηµατικής νοηµοσύνης του 

διευθυντή τόσο ως προς τις προσωπικές δεξιότητες όσο και ως προς τις κοινωνικές του δε-

ξιότητες στη σχέση του µε τους γονείς , όπως ορίζεται από τον Goleman (1998,2001). Συ-

γκεκριµένα, η µελέτη αυτή έχει δύο διαφορετικά δείγµατα, ένα τους ίδιους τους διευθυντές 

για την αυτο-αξιολόγησή τους και δεύτερο τους γονείς, οι οποίοι από την απέναντι όχθη 

αξιοποιούν τη δυνατότητα της ετερο-αξιολόγησης των διευθυντών των παιδιών τους. Άρα 

η κάθε διάσταση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης εξετάζεται δίπλευρα. Συνεπώς, τα συ-

µπεράσµατά µας διαθέτουν µια σφαιρικότητα όσον αφορά τα αποτελέσµατα για την κάθε 

διάσταση και δεξιότητα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των διευθυντών. Αξίζει να ανα-

φέρουµε ότι τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα έχουν µια προστιθέµενη 

αξία, ακριβώς διότι δεν ανακυκλώνουν προηγούµενα αποτελέσµατα άλλων εργασιών, αλλά 

προσφέρουν καινούρια δεδοµένα που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για πρόσθετη γνώση 

και περαιτέρω έρευνα µελλοντικά. 

Όσον αφορά τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, οι διευθυντές που συµµετέχουν στην έρευ-

να είναι η πλειονότητα γυναίκες µε ποσοστό 65,1% και οι υπόλοιποι άνδρες µε ποσοστό 

34,9%. Την ίδια στιγµή, από το δείγµα των γονέων το φύλο που επικρατεί είναι οι γυναί-

κες µε 70,1% ποσοστό να είναι µητέρες και 29,9 % να είναι άνδρες. Η ηλικία της πλειο-

ψηφίας των Διευθυντών είναι 46-55 ετών µε ποσοστό 55,6%. Όσον αφορά τη βασική εκ-

παίδευση των διευθυντών τριπλάσιοι σχεδόν έχουν αποφοιτήσει από κάποιο Τµήµα ΑΕΙ 

εσωτερικού σε σχέση µε αυτούς που έχουν τελειώσει Παιδαγωγική Ακαδηµία, ενώ ένα 

10% περίπου έχουν αποφοιτήσει και τα δύο. Οι πρόσθετες σπουδές των διευθυντών είναι 

πλούσιες µε επικρατούσα επιλογή τις Νέες Τεχνολογίες. Τα χρόνια υπηρεσίας  σε θέση ευ-

θύνης στην εκπαίδευση που έχουν οι περισσότεροι διευθυντές είναι κατά πρώτον ως 5 έτη 

κι έπειτα 5-10 έτη. Και τέλος για τα χρόνια υπηρεσίας στη συγκεκριµένη σχολική µονάδα, 

οι περισσότεροι (ποσοστό 70%) την υπηρετούν ως 10 έτη. 

Ως προς τις τέσσσερις πρώτες διαστάσεις της συναισθηµατικής νοηµοσύνης που αφορούν 

την προσωπικότητα του διευθυντή, σύµφωνα µε την αυτο-αξιολόγησή τους οι διευθυντές 

σε όλες τις διαστάσεις της ΣΝ (Αυτοεπίγνωση, Αυτοέλεγχος, Παρακίνηση, Ενσυναίσθηση) 

απάντησαν µε επικρατούσα την απάντηση: “Συχνά” (Μοde=4). Άρα, κατά την προσωπική 

τους άποψη οι διευθυντές λένε ότι έχουν σε υψηλό επίπεδο τη ΣΝ ως προς τις προσωπικές 
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δεξιότητες. Όµοια από την άλλη πλευρά, οι απαντήσεις των γονέων έχουν επικρατούσα 

τιµή την Απάντηση “Συχνά” (Μοde=4). 

Όσον αφορά την πέµπτη διάσταση της ΣΝ του διευθυντή, που έχει σχέση µε τις δεξιότη-

τες της διαχείρισης των σχέσεων του διευθυντή µε τους γονείς έχουµε πάλι µια δίπλευρη 

µατιά στην εξέτασή τους. Οι κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ένας διευθυ-

ντής  καταδεικνύουν αν είναι σε θέση να χειρίζεται την πολυπλοκότητα των σχέσεων και 

να παίρνει αποφάσεις που καταλήγουν σε θετικά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, στους 

διευθυντές έχουν δοθεί διαφορετικές ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως την προβληµα-

τική των γεγονότων που αντιµετωπίζουν στη σχέση τους µε τους γονείς και τους δίδεται η 

δυνατότητα να απαντήσουν µε περισσότερο περιγραφικό τρόπο απ’ ότι οι γονείς, οι οποίοι 

απαντούν µε βάση την κλίµακα Likert. 

Οι κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται µε τη πέµπτη διάσταση της ΣΝ να υπενθυµίσου-

µε ότι διακρίνονται, σύµφωνα µε τον Goleman στις ακόλουθες: Επιρροή, Επικοινωνία, 

Ηγεσία, Καθιέρωση ή χειρισµός αλλαγών, Χειρισµός διαφωνιών, Καλλιέργεια δεσµών, Σύ-

µπραξη και Συνεργασία και Οµαδικές Ικανότητες. Αναλυτικότερα θα δούµε τις αναφερόµε-

νες κοινωνικές δεξιότητες αµφίπλευρα παρακάτω. 

Όσον αφορά τη δεξιότητα της Επιρροής οι διευθυντές λένε ότι έχουν πειθώ προς τους 

γονείς µε δύο τρόπους: πρώτα µε την επίκληση στη λογική των γονέων, ώστε να προβλη-

µατισθούν και να πεισθούν λογικά κι έπειτα µε την επίκληση στο συναίσθηµα, ώστε να 

ευαισθητοποιηθούν για το πρόβληµα που τίθεται. Άρα, όπως φαίνεται κι από τις δύο επιλο-

γές, οι διευθυντές βρίσκουν αποτελεσµατικές µεθόδους πειθούς προς τους γονείς. Οι γονείς 

από την πλευρά τους κρίνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό ότι  “Μερικές φορές” οι διευθυντές 

ασκούν επιρροή επάνω τους. 

Όσον αφορά την Επικοινωνία οι διευθυντές “Πάντα” ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς 

να συζητήσουν τα θέµατα και τα προβλήµατα που προκύπτουν µε τους γονείς. Οι γονείς 

από την πλευρά τους “Συχνά” βρίσκουν διαύλους επικοινωνίας µε το διευθυντή όποτε κα-

ταστεί ανάγκη. Καταφαίνεται λοιπόν ότι η δεξιότητα της Επικοινωνίας υπάρχει σε υψηλό 

βαθµό. 

Για τη δεξιότητα της Ηγεσίας οι διευθυντές σε ανακύπτοντα προβλήµατα µε µαθητές επι-

λέγουν πρώτα να προσφέρουν στήριξη στους γονείς µε την αναζήτηση εσωτερικής βοή-

θειας  από ειδικό συνάδελφο εκπαιδευτικό και έπειτα παραπέµπουν τους γονείς για κατάλ-

ληλη συµβουλευτική στήριξη σε ειδικούς φορείς. Άρα, φαίνεται ότι διαθέτουν τη δεξιότητα 

να εµπνέουν και να καθοδηγούν οµάδες ανθρώπων. Οι γονείς από την πλευρά τους λένε 

ότι ο Διευθυντής του Σχολείου τους διαθέτει το προφίλ του ηγέτη που εµπνέει και καθοδη-

γεί γονείς και µαθητές “Συχνά”. 
                                                                      �106



Στην Καθιέρωση ή χειρισµό αλλαγών οι διευθυντές φαίνεται ότι διαθέτουν καταλυτική 

δράση όσον αφορά την αλλαγή, αφού στην περίπτωση φοίτησης ενός παιδιού µε κινητικά 

προβλήµατα λένε κατά 80,95%, ότι τα ΑΜΕΑ είναι σηµαντικά για την ευαισθητοποίηση του 

συνόλου του Σχολείου και προτείνουν ότι θα κάνουν ότι µπορούν για τη δηµιουργία υπο-

δοµών. Επίσης, για ένα συχνό φαινόµενο που αφορά τα διαζύγια των γονέων µε όλες τις 

επιπτώσεις στη ζωή των παιδιών, λόγω της αλλαγής στη δοµή της οικογένειας, οι διευθυ-

ντές σχεδόν απόλυτα, κατά 96,83% , λένε ότι συζητούν το θέµα µε τους γονείς και το δια-

χειρίζονται σε συνεργασία µε την οικογένεια. Οι γονείς από την πλευρά τους πιστεύουν ότι 

“Συχνά” οι διευθυντές είναι εύκολοι ή διατεθειµένοι να χειριστούν ή να καθιερώσουν αλλα-

γές στο σχολείο. Άρα, η δεξιότητα της καθιέρωσης ή χειρισµού αλλαγών βλέπουµε να τη 

διαθέτουν σε υψηλό επίπεδο οι διευθυντές. 

Στο χειρισµό διαφωνιών οι διευθυντές για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, όπου η µία 

στοχοποιεί κάποιο µαθητή και η άλλη συνάδελφο εκπαιδευτικό έδειξαν ότι έχουν τη δεξιό-

τητα της διαπραγµάτευσης και της επίλυσης ανακυπτουσών διαφωνιών. Συγκεκριµένα, για 

το συχνό παράδειγµα της σχολικής άρνησησς εξέφρασαν την άποψη ότι αρχικά θα επανέ-

ντασαν συναισθηµατικά το µαθητή στο σχολικό πλαίσιο και κατόπιν θα ερευνούσαν σε συ-

νεργασία µε το συνάδελφο εκπαιδευτικό την περίπτωση ώστε να συµβουλεύσουν την οι-

κογένεια. Από την άλλη, οι γονείς λένε ότι οι διευθυντές “Συχνά” είναι διαθέσιµοι και ικανοί 

να επιλύσουν διαφωνίες που ανακύπτουν. Οπότε η δεξιότητα του χειρισµού διαφωνιών 

συναντάται σε υψηλό επίπεδο στους διευθυντές. 

Η Καλλιέργεια δεσµών είναι ουσιαστική από πλευράς των διευθυντών αφού µέσα από 

τις επαφές-συναντήσεις µε τους γονείς που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, εκείνοι προσπαθούν 

να κατανοήσουν συναισθηµατικά το πλαίσιο της οικογένειας και να συνειδητοποιήσουν τα 

σηµεία στα οποία εγκλωβίζεται. Άρα, οι διευθυντές προσπαθούν να καλλιεργήσουν λει-

τουργικές σχέσεις µε τους γονείς που θα συµβάλλουν στην επίτευξη στόχων. Αλλά και οι 

γονείς από πλευράς τους λένε ότι “Συχνά” οι διευθυντές οργανώνουν κι εφαρµόζουν διαδι-

κασίες που διευκολύνουν, διατηρούν αλλά και προωθούν δεσµούς και σχέσεις συνεργασίας 

µεταξύ σχολείου και οικογένειας. Συνεπώς, η Καλλιέργεια δεσµών αποτελεί άλλη µια δεξιό-

τητα των διευθυντών και µάλιστα σε υψηλό επίπεδο. 

Τη δεξιότητα της Σύµπραξης και Συνεργασίας, οι διευθυντές φαίνεται ακόµη πιο έντονα 

ότι τη διαθέτουν σε περιπτώσεις υλικοτεχνικής έλλειψης που δεν υπάρχει βασικός εξοπλι-

σµός και λόγω µειωµένης χορήγησης κρατικών οικονοµικών πόρων κατά µεγάλο ποσοστό 

(79,4%) στρέφονται και ζητούν την οικονοµική συµβολή των γονέων µε σκοπό τη συλλο-

γική συµµετοχή για την επίτευξη στόχων. Οι γονείς από πλευράς τους όσον αφορά τη συ-

γκεκριµένη δεξιότητα λένε ότι ο διευθυντής “Συχνά” συνεργάζεται µαζί τους για να αντιµε-
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τωπίσει προβλήµατα συµπεριφοράς  των µαθητών. Επίσης , όµοια λένε ότι “Συχνά” ο διευ-

θυντής αξιοποιεί τους υφιστάµενους φορείς (Σχολικός Σύµβουλο και άλλους υπηρεσιακούς 

φορείς) υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.  Άρα, οι διευθυντές είναι διαθέσιµοι σε µε-

γάλο βαθµό µέσα από ποικίλλες εκφράσεις να συµπράξουν και να συνεργαστούν µε τους 

γονείς αλλά και µε άλλους φορείς µε κοινό στόχο τη βελτιστοποίηση του πλαισίου µάθησης 

των µαθητών.   

Στην τελευταία δεξιότητα που είναι οι Οµαδικές Ικανότητες, οι διευθυντές προσπαθούν  

σε σηµαντικό βαθµό να δηµιουργήσουν συνοχή στην οµάδα προς επίτευξη συλλογικών 

στόχων της Σχολικής Μονάδας, αφού κατά µεγάλο ποσοστό (87,3%) λένε στους συναδέλ-

φους εκπαιδευτικούς να τιµούν τις εκδηλώσεις του Συλλόγου Γονέων, ώστε να εκφρα-

στούν πιο άνετα και οι γονείς προς τους εκπαιδευτικούς. Ακόµα και οι γονείς θεωρούν “Συ-

χνά” ότι ο διευθυντής είναι ο καταλυτικός παράγων δηµιουργίας συνοχής στο σχολείο που 

θα βοηθήσει να επιτευγχθούν οι εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι. Άρα, και η τελευταία κοι-

νωνική δεξιότητα παρατηρούµε ότι σηµειώνει υψηλά επίπεδα κατάκτησης εκ µέρους των 

διευθυντών. 

Συνοψίζοντας ως προς τις κοινωνικές δεξιότητες το δείγµα των γονέων έκρινε τους διευθυ-

ντές ότι έχουν υψηλές κοινωνικές δεξιότητες (Μοde=4), µε εξαίρεση την Επιρροή 

(Μοde=3). Από την άλλη, οι διευθυντές αξιολογώντας τον εαυτό τους µέσα από συγκεκρι-

µένες προβληµατικές καταστάσεις στις οποίες κρίνεται η ευαισθησία τους, παρατηρήθηκε 

να έχουν πολύ υψηλή νοηµοσύνη, παρ’όλο που δεν έδωσαν απαντήσεις, οι οποίες να βασί-

ζονται στην κλίµακα Likert. 

Από τις απαντήσεις των διευθυντών στην πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου αυτοαξιο-

λόγησης παρατηρούµε ότι δε σηµειώνεται κάποια διαφοροποίηση της ΣΝ ως προς το φύλο. 

Εν µέρει συµφωνούµε µε την έρευνα του Bar-On (2000) ο οποίος έδειξε, ότι δεν υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών στη  µέτρηση της συνολικής συναισθη-

µατικής νοηµοσύνης και στην κοινωνική επάρκεια. Ο ίδιος αναφέρει ότι αν σηµειώνονται 

κάποιες έµφυλες διαφορές είναι σε κάποιες διαστάσεις. Οµοίως και οι Mayer, Caruso, & 

Salovey (1999) βρήκαν ότι οι γυναίκες σηµειώνουν ένα µικρό πλεονέκτηµα έναντι των αν-

δρών στον τοµέα της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 

Οµοίως δε φάνηκε να υπάρχει συσχέτιση της ΣΝ συνολικά µε το γεγονός της ύπαρξης δι-

κων τους τέκων εκ µέρους των διευθυντών. Ωστόσο, παρατηρείται να υπάρχει κάποια µι-

κρή διαφοροποίηση αυτών που έχουν/δεν έχουν παιδιά ως προς τη διάσταση του Αυτοε-

λέγχου και της ρύθµισης των συναισθηµάτων. Και αυτό είναι εύκολα κατανοητό αφού τα 

παιδιά στην οικογενειακή ζωή των ανθρώπων συντελούν στον Αυτοέλεγχο των γονέων. 
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Η ΣΝ στο σύνολό της µε την ηλικία δεν έχει συσχέτιση, πλην της διάστασης του Αυτοελέγ-

χου και της ρύθµισης συναισθηµάτων. Εδώ διαφοροποιούνται τα ευρήµατά µας εν µέρει 

από τη βιβλιογραφία, όπου υποστηρίζεται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ηλικίας και ΣΝ, 

διότι µεγαλώνοντας ο άνθρωπος αυξάνονται οι εµπειρίες του µε αποτέλεσµα να ανπτύσσε-

ται και να αυξάνεται η ΣΝ του. 

Στις συσχετίσεις παρατηρούµε ότι η ηγεσία συνδέεται µε τις προσωπικές διαστάσεις της ΣΝ 

του διευθυντή, µε πολύ ισχυρή σύνδεση µε την πρώτη των διαστάσεων της Παρακίνησης, 

έπειτα του Αυτοελέγχου, της Ενσυναίσθησης και τέλος της Αυτογνωσίας.  

Οµοίως και στη σχέση της ηγεσίας µε τις κοινωνικές δεξιότητες φάνηκε από τα αποτελέ-

σµατα ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση µεταξύ τους από το δείκτη Pearson. Άλλωστε, αυτό  

επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία,η οποία αναφέρει ότι οι υψηλές υπηρεσίες που 

πρέπει να προσφέρει ένας οργανισµός εξαρτώνται αποκλειστικά από την ικανότητά του 

προσώπου που έχει την ηγεσία να παράγει υπηρεσίες που φτάνουν ή και ξεπερνούν τις 

προσδοκίες των πελατών (Kanji et al.,1995). Η αποτελεσµατική κάλυψη αυτών των απαι-

τήσεων απαιτεί συναισθηµατικές δεξιότητες όπως είναι ο αυτοέλεγχος, η παρακίνηση, η 

ενσυναίσθηση, και οι κοινωνικές δεξιότητες (D. Goleman). Οι έρευνές µάλιστα των 

Goleman, Boyatzis & McKee (2002) σε επιχειρήσεις παγκόσµιου βεληνεκούς, απέδειξαν ότι 

το συντριπτικό ποσοστό, ήτοι το 90% της επιτυχίας ενός ηγέτη οφείλεται στην ανεπτυγ-

µένη συναισθηµατική νοηµοσύνη του, της οποίας ο ρόλος αυξάνεται, καθώς σηµειώνει ιε-

ραρχική ανέλιξη, ενώ οι ικανότητες σε γνωστικά πεδία είναι λιγότερο σηµαντικές. 

Όσον αφορά τη συσχέτιση (δείκτης Pearson) των µεταβλητών “Ενσυναίσθηση” του 

διευθυντή και την “Επικοινωνία” του µε τους γονείς των µαθητών βρέθηκε ότι υπάρχει 

θετική συσχέτιση  (Pearson=0.633, Sig=.000) γεγονός που επιβεβαιώνει αυτό που λέει ο 

Μπρούζος (2004: 219-220), ότι µεγιστοποιείται το αποτέλεσµα της επικοινωνίας εφόσον 

έχει καλλιεργηθεί η Ενσυναίσθηση και η αποδοχή της προσωπικότητας του άλλου. 

Τέλος, παρατηρούµε ότι υπάρχει και σύνδεση της µεταβλητής  “Επικοινωνία” µε το 

“Κλίµα εµπιστοσύνης”  των γονέων προς το σχολείο. Αυτό σηµαίνει ότι σταθεροποιού-

νται οι σχέσεις γονέων - σχολείου πάνω σε ένα κλίµα εµπιστοσύνης µε θετικά αποτελέσµα-

τα προς τους ίδιους τους µαθητές. Ο Ζάχαρης (1985:520), θεωρεί ότι οι γονείς έχουν εµπι-

στευθεί στο σχολείο ό,τι πολυτιµότερο για αυτούς, τα παιδιά τους. Τα έχουν εµπιστευτεί 

για την πνευµατική τους µόρφωση, την εκπαίδευσή τους, την ευρύτερη καλλιέργειά τους. 

Σύµφωνα και µε τους Bastiani (1993:103) και Macbeth (1998), όποια σχολεία βρίσκουν 

τρόπους διπλής κατεύθυνσης επικοινωνίας µε τους γονείς , τότε αυτοί ανατροφοδοτούν τα 

παιδιά τους, γεγονός που δίνει την αίσθηση κοινής ταυτότητας σχολείου-οικογένειας, κοι-

νών στόχων κι εν τέλει κάνει τα σχολεία αποτελεσµατικά. 
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Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα της παρούσης έρευνας, αξίζει να σηµειώσουµε ότι η ΣΝ 

των διευθυντών που κατά µέσο όρο φάνηκε να είναι σε υψηλά επίπεδα επηράζει θετικά τη  

δεξιότητα της ηγεσίας του διευθυντή, αλλά και τη σχέση των διευθυντών µε τους γονείς, 

µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνονται πολύ καλά επίπεδα στην αµφίδροµη επικοινωνία και τε-

λικά στη δηµιουγία κλίµατος εµπιστοσύνης προς το σχολείο. 

7.2 Συζήτηση-Προτάσεις 

Από την έρευνα που διεξήχθη διαπιστώνεται γενικά ότι έχουν γίνει έρευνες στη συναισθη-

µατική νοηµοσύνη ηγετών/διευθυντών σε ποικίλλους τοµείς ακόµη κάποιες και για τους 

διευθυντές σχολικών µονάδων. Ο στόχος της δικής µου εργασίας ήταν να περιγραφεί η  

σηµασια της ΣΝ του διευθυντή της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ηγεσία και στον τρό-

πο διαχείρισης των σχέσεων του µε τους γονείς των µαθητών κάτι το οποίο θεωρούµε ότι 

επιτεύχθηκε σε πολύ σηµαντικό βαθµό. 

Παρά το µεγάλο αριθµό εργασιών όµως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τη συναισθη-

µατική νοηµοσύνη, δεν κατέστη δυνατόν να βρούµε άλλες εργασίες για το πόσο επηρεάζει 

η συναισθηµατική νοηµοσύνη του διευθυντή τις σχέσεις του µε τους γονείς κάτι το οποίο  

επηρεάζει σηµαντικά το κλίµα εµπιστοσύνης των γονέων προς το σχολείο. Κατ’αυτή την 

έννοια λοιπόν, πρωτοτυπήσαµε όσον αφορά στη δηµιουργία νέας βιβλιογραφίας, τη δη-

µιουργία ερωτηµατολογίου αυτοαναφοράς των διευθυντών ως προς τις κοινωνικές δεξιό-

τητες της διαχείρισης της σχεσης του µε τους γονεις των µαθητών. Άλλωστε η ερευνητική 

συµβολή σε αυτό τον ενδιαφέροντα χώρο της επιστήµης ήταν ένας από τους λόγους που 

µας είλκυσε και το ερευνητικό ενδιαφέρον. 

Ωστόσο όµως, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας υπήρξαν διάφοροι περιοριστικοί παράγοντες 

για την εξαγωγή ασφαλέστερων και πιο βέβαιων συµπερασµάτων, όπως για παράδειγµα το 

εύρος του δείγµατος διευθυντών αλλά και γονέων για τ’ αντίστοιχα ερωτηµατολόγια. Επί-

σης, το γεγονός ότι αναφέρεται το δείγµα σε διευθυντές της Αττικής. Ακόµη και το καλό 

κοικωνικό-οικονοµικό υπόβαθρο των γονέων θεωρείται περιοριστικός παράγων. 

Παρά ταύτα όµως τα εύρήµατα της έρευνας δεν παύουν να είναι χρήσιµα και να µπορούν 

να θεωρηθούν γενικεύσιµα. 

 Ελπίζουµε πως η παρούσα µελέτη θα αποτελέσει έναυσµα για περαιτέρω επαναληπτική 

υλοποίηση της έρευνας σε πιο διευρυµένο δείγµα ή σε πιο εξειδικευµένο δείγµα συγκεκρι-

µένης γεωγραφικής θέσης ή συγκεκριµένου βιοτικού επιπέδου. Μπορεί επίσης να δηµιουρ-

γηθεί µια βάση δεδοµένων µε δείγµατα ανά περιοχή, καθώς και προτάσεις βελτιστοποίησης 

από πλευράς φορέα σε επίπεδο επιλογής διευθυντή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

“Ο ρόλος της ΣΝ στην ηγεσία και στις σχέσεις του διευθυντή µε 

τους  γονείς” 

     Ερωτηµατολόγιο  Αυτοαξιολόγησης 

Ενότητα 1 
Το ερωτηµατολόγιο που παρατίθεται γίνεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 
Προγράµµατος "Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων" για την εκπόνηση της Δι-
πλωµατικής µου εργασίας "Η Συναισθηµατική νοηµοσύνη του Διευθυντή ως πα-
ράγοντα δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης µε τους γονείς των µαθητών". Στο 
ερωτηµατολόγιο δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Αυτό που µας εν-
διαφέρει είναι η δική σας ειλικρινής απάντηση. 
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι ο χρόνος που χρειάζεται να διαθέσετε δεν 
είναι πάνω από 5 λεπτά. Μην ξεχάσετε στο τέλος να "κλικάρετε" την υποβολή 
του συµπληρωµένου ερωτηµατολογίου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη 
συµµετοχή και τη συνεργασία σας. 
Κωνσταντίνα Ροδιά  
Δασκάλα 7ου Δηµ. Σχολείου Π.Φαλήρου 

* Απαιτείται 

 1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου *  

 2. Φύλο *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
Άνδρας Γυναίκα  

 3. Ηλικία *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
<25      25-35     36-45     46-55     >56  

 4. Οικογενειακή Κατάσταση *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
Άγαµος/η      Έγγαµος/η       Διαζευγµένος/η       Χήρος/α  

 5. Έχετε δικά σας παιδιά; * (Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν).  
  Ναι          Όχι  

   6. Βασικές Επαγγελµατικές Σπουδές * Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.  
Τµήµα ΑΕΙ 
Τµήµα ΑΕΙ εξωτερικού Παιδαγωγική Ακαδηµία  
Άλλο: ………….. 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   7.  Άλλες σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου *  
(Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν).  
Πτυχίο άλλου ΑΕΙ/ΤΕΙ (Εσωτερικού ή Εξωτερικού) Μεταπτυχιακό Δίπλωµα 
Εξειδίκευσης Διδακτορικό Δίπλωµα 
Διδασκαλείο Δηµοτικής Εκπαίδευσης  
Σεµινάρια ΠΕΚ 
Σεµινάρια/Επιµόρφωση στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης Πιστοποι-
́ηση στις Νέες Τεχνολογίες 
Άλλο:  

  8. Χρόνια Υπηρεσίας σε θέση ευθύνης στην Εκπαίδευση * (Να επισηµαίνε-
ται µόνο µία έλλειψη).  
0-5 έτη 6-10 έτη 11-15 έτη 16-20 έτη 25+ έτη  

 9. Χρόνια Υπηρεσίας στη Σχολική Μονάδα που υπηρετείτε τώρα *  

Ενότητα 2 -Η ΣΝ του διευθυντή 

Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα συναισθήµατά 

σας γενικά. Δηλώστε κατά πόσο ισχύουν ή όχι για εσάς, επιλέγοντας για κάθε µία 

πρόταση την αντίστοιχη προτίµηση. 

1. Ποτέ  2. Σπάνια  3. Μερικές φορές  4. Συχνά  5. Πάντα 

 10. Πάντα καταλαβαίνω πώς αισθάνοµαι πραγµατικά. * Να επισηµαίνε-
ται µόνο µία έλλειψη.  

 11. Όταν θυµώνω, πάντα καταφέρνω να ηρεµήσω άµεσα. Να επισηµαι-
́νεται µόνο µία έλλειψη.  
 

 12. Πάντα θέτω στόχους για τον εαυτό µου και κατόπιν βάζω τα δυνα-
τά µου για την επίτευγξή τους. *  
Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.  
 

 13. Έχω µια καλή κατανόηση των συναισθηµάτων των ανθρώπων γυ-
́ρω µου. * Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη.  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Ενότητα 3 : Σχολείο - Γονείς  
14. Θεωρείτε ότι έχετε αναπτύξει κλίµα εµπιστοσύνης ανάµεσα σε σας 

και στους γονείς των µαθητών; 

(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη). 

Πάρα πολύ      Αρκετά        Μέτρια       Λίγο          Καθόλου 

 15. Με ποιους τρόπους πειθούς πιστεύετε ότι ασκείτε επιρροή προς τους 
γονείς των µαθητών ; *  
(Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν).  
Με την επίκληση στη λογική, ώστε να προβληµατιστεί και να πεισθούν λογι-
κά.  
Με την επίκληση στο συναίσθηµα, ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο γονέας για 
πρόβληµα που τίθεται.  
Με την επίκληση στην αυθεντία σας, ώστε να τεκµηριωθεί η αξιοπιστία των 
απόψεών σας και να ενισχύσετε την επιχειρηµατολογία σας.  
Με την επίκληση στο ήθος που διαθέτετε, επιχειρείτε να κερδηθεί η εµπιστο-
σύνη στο πρόσωπό σας, ώστε οι θέσεις – εισηγήσεις σας να γίνουν αποδε-
κτές.  
Με την επίκληση στο ήθος του γονέα-δέκτη, επιχειρείτε να αισθανθεί ο δέκτης 
την ευθύνη απέναντι σε όσα του προβάλλετε και να αποδεχτεί τις απόψεις 
σας.  
Άλλο: ………….. 

 16. Ως Πρόεδρος του Συλλόγου Διδασκόντων ενθαρρύνετε τους εκπαιδευ-
τικούς να  
συζητήσουν τα προβλήµατα και τα θέµατα που προκύπτουν µε γονείς 
και µαθητές; * (Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
  Ποτέ  

            Σπάνια   

           Μερικές φορές  

           Συχνά   

           Πάντα  

 17. Πιστεύετε ότι ο βαθµός επικοινωνίας µε τους γονείς των µαθητών συµ-
βάλλει στην αποτελεσµατική λειτουργία του σχολείου σας; *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
Πάρα πολύ       Αρκετά       Μέτρια      Λίγο       Καθόλου  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18. Οι επαφές-συναντήσεις σας µε τους γονείς, πιστεύετε ότι προκαλεί 
στους µαθητές: * Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

Ανάπτυξη καλύτερης αντίληψης για τον εαυτό τους. 
Άγχος. 
Λιγότερο απειλητική ή εχθρική αντίληψη της πραγµατικότητας. Αδιαφορία. 
Άλλο: 

 19. Μέσα από τις επαφές-συναντήσεις µε τους γονείς που αντιµετωπίζουν 
δυσκολίες, προσπαθείτε να: *  
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.  
Κατανοήσετε συναισθηµατικά το πλαίσιο της οικογένειας, να συνειδητοποιη-
́σετε τα σηµεία που εγκλωβίζεται η οικογένεια και να βοηθήσετε.  
Δείτε την κατάσταση ως εξωτερικός παρατηρητής χωρίς συναισθηµατική 
εµπλοκή. Άλλο:  

 20. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί παρουσιάσει σχολική άρνηση µε τάση 
να σταµατήσει να έρχεται στο σχολείο, εσείς: *  
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.  
Θα προειδοποιούσατε τους γονείς ότι η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και οι 
γονείς κινδυνεύουν να αντιµετωπίσουν ποινικ,ές ευθύνες.  
Θα παραπέµπατε τους γονείς σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.  
Θα ερευνούσατε σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό την περίπτωη και θα 
στηρίζατε συµβουλευτικά την οικογένεια.  
Θα ερευνούσατε τις αιτίες από τις οποίες ο µαθητής περιθωριοποιήθηκε και 
δηµιουργήθηκε σε αυτόν πρόβληµα.  
Θα προσπαθούσατε να βρείτε τρόπους να επανεντάξετε συναισθηµατικά το 
µαθητή. Άλλο:  

21. Γονείς που έχουν παιδί µε κινητικά προβλήµατα φέρνουν το παιδί 
στο σχολείο. Εσείς: * Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

Λέτε : "Το καηµένο, γιατί δεν το πάτε σε ένα Ειδικό Σχολείο;" 

Είστε ανοιχτός µεν να δεχθείτε το παιδί, αλλά εκφράζετε το δισταγµό σας ότι 
το σχολείο δεν προσφέρει τις κατάλληλες υποδοµές ώστε να δεχθεί το παιδί 
και να το κάνει να αισθανθεί ισότιµο µε τα άλλα. 

Εκφράζετε την άποψη ότι η συνεισφορά των ΑΜΕΑ είναι πολύ σηµαντική, 
διότι ευαισθητοποιούνται και οι υπόλοιποι συµµαθητές κι εσείς από την 
πλευρά σας θα κάνετε ότι είναι δυνατόν ώστε να δηµιουργήσετε υποδοµές, 
εφόσον δεν υπάρχουν. 

Άλλο:…………. 
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22. Γονείς εθισµένων µαθητών στο Internet και στον Η/Υ ζητούν τη συν-
δροµή σας. Εσείς: * 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

Είστε επικριτικοί απέναντι στους γονείς που άφησαν ανεξέλεγκτο το παιδί 
τους. 

Παραπέµπετε τους γονείς και µαθητές για κατάλληλη συµβουλευτική στήριξη 
σε ειδικούς φορείς. 

Στηρίζετε τους γονείς και συνεργάζεστε µε τον εκπαιδευτικό των Νέων Τεχνο-
λογιών ώστε να γίνει παρέµβαση κι από τη µεριά του Σχολείου. 

Άλλο: …………….. 

 23. Έρχονται θυµωµένοι γονείς στο γραφείο σας και ζητούν επίµονα να 
προστατεύσετε τα παιδιά από το δάσκαλό τους, ο οποίος συστηµατικά 
όταν χτυπά το κουδούνι για διάλειµµα, εκείνος εξακολουθεί να κάνει µα-
́θηµα. Εσείς: *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
Δικαιολογείτε το συνάδελφό σας, ο οποίος από υπερβάλοντα ζήλο δεν εκτιµά 
την ανάγκη που έχουν οι µαθητές και ενηµερώνετε τους γονείς ότι θα συζητη-
́σετε εσείς ο ίδιος το θέµα µε τον εκπαιδευτικό.  
Αφού ακούσετε τους γονείς, τους ενηµερώνετε ότι θα κάνετε επίπληξη στον 
εκπαιδευτικό, γιατί δε σέβεται το δικαίωµα των παιδιών για διάλειµµα  
Καλείτε το δάσκαλο για ν ́απολογηθεί ενώπιόν σας κι ενώπιον των γονέων.  
Λέτε στους γονείς ότι το θέµα αφορά αποκλειστικά εσωτερικά το σχολείο κι 
αποφεύγετε να το συζητήσετε περαιτέρω.  
Άλλο: …………… 

 24. Μαθητής που οι γονείς του έχουν πρόσφατα χωρίσει , εκφράζει ασταθή 
συναισθηµατική συµπεριφορά καθώς και στάση επιθετικότητας. Έρχε-
ται εις γνώσιν σας το γεγονός, κι εσείς: *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
Καλείτε το µαθητή στο γραφείο και του κάνετε παρατηρήσεις για την έκτροπη 
συµπεριφορά του.  
Καλείτε τους γονείς στο σχολείο και τους ενοχοποιείτε για τη συµπεριφορά 
του µαθητή.  
Συζητάτε το θέµα µε τους γονείς και προσπαθείτε να διαχειριστείτε την ψυχο-
λογία του παιδιού µέσω της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας.  
Άλλο: …………….. 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 25. Σε περίπτωση έλλειψης υλικοτεχνικού εξοπλισµού από το σχολείο, 
όπως βιβλίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, µουσικών οργάνων, σκη-
νικών για γιορτές κ.λ.π, εσείς λόγω έλλειψης κρατικών πόρων: *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
Απευθύνεστε στους γονείς και ζητάτε την προσωπική τους ευαισθητοποίηση 
για την κάλυψη των αναγκών µε σκοπό τη συλλογική συµµετοχή στην επίτευ-
ξη κοινών στόχων του Σχολείου.  
Θεωρείτε ότι οι γονείς αποκτούν λόγο κι επιρροή µε την οικονοµική τους 
συµµετοχή στο Σχολείο, οπότε προτιµzaάτε να µην τους εµπλέξετε.  

          Άλλο: …………..  

26. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων σας καλεί σε εκδηλώσεις που 
διοργανώνει. Εσείς ως Πρόεδρος του Συλλόγου Διδασκόντων : * 

(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη). 

Ζητάτε από τους εκπαιδευτικούς να τιµούν µε την παρουσία τους τις εκδηλω-
́σεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων, γιατί οι γονείς θέλουν να βλέπουν 
τους εκπαιδευτικούς, επειδή τους δίνεται η ευκαιρία να µιλήσουν πιο ελεύθε-
ρα και πιο χαλαρά µαζί τους. 

Δεν µπαίνετε καν στη διαδικασία να γνωστοποιήσετε το γεγονός στο Σύλλογο 
Διδασκόντων, θεωρώντας ότι δεν αφορούν τους εκπαιδευτικούς οι δράσεις 
του Συλλόγου Γονέων. 

Άλλο: ……………..

Ένα αντίγραφο των απαντήσεών σας θα σταλεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου στη διεύθυνση που παρείχατε 

Με την υποστήριξη της 

�   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Ερωτηµατολόγιο Ετεροαξιολόγησης 

“Ο ρόλος της ΣΝ στην ηγεσία και στις σχέσεις του διευθυντή µε τους  
γονείς”  

Αγαπητοί γονείς, 

Το ερωτηµατολόγιο που παρατίθεται είναι µέρος της έρευνας της διπλωµατικής µου 
για τη "συναισθηµατική νοηµοσύνη του διευθυντή ως προς την ηγεσία και τη σχέση  
τουµε τους γονείς". 
Στο ερωτηµατολόγιο δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Αυτό που µας εν-
διαφέρει είναι η δική σας ειλικρινής απάντηση. 
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι ο χρόνος που χρειάζεται να διαθέσετε δεν ει-
́ναι πάνω από 3 λεπτά. 
Μην ξεχάσετε στο τέλος να "κλικάρετε" την υποβολή του συµπληρωµένου ερωτηµα-
τολογίου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συµµετοχή και τη συνεργασία σας. 

* Απαιτείται  

Ενότητα 1

 1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου *  

 2. Σε σχέση µε το παιδί είστε ο/η (Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
Πατέρας          Μητέρα  

Ενότητα 2: Προσωπικές συναισθηµατικές δεξιότητες διευθυντή 
Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν τον τρόπο που θεωρείτε ότι ο διευθυντής σας 
διαχειρίζεται τις προσωπικές συναισθηµατικές δεξιότητές του γενικά. 
Δηλώστε κατά πόσο ισχύουν ή όχι για την προσωπικότητά του, επιλέγοντας για 
κάθε µία πρόταση την αντίστοιχη προτίµηση. 

1. Ποτέ 
2. Σπάνια  
3. Μερικές φορές 4. Συχνά  
5. Πάντα 

3. Θεωρείτε ότι ο Διευθυντής του Σχολείου σας έχει καλό έλεγχο των συ-
ναισθηµάτων του; * 

(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη). 

 4. Πιστεύετε ότι ο Διευθυντής του Σχολείου σας αισθάνεται µεγάλη σιγου-
ριά για την προσωπική του αξία και τις ικανότητές του; *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  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 5. Θεωρείτε ότι ο Διευθυντής θέτει στόχους κι έπειτα βάζει τα δυνατά του 
να τους πετύχει; *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
 

 6. Είναι ευαίσθητος ο Διευθυντής στα συναισθήµατα και τη συγκινησιακή 
κατάσταση των παιδιών αλλά και τη δική σας; *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
 

Ενότητα 3: Κοινωνικές συναισθηµατικές δεξιότητες διευθυντή ως 
προς τους γονείς

Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν τον τρόπο που θεωρείτε ότι ο διευθυντής σας 
διαχειρίζεται τις κοινωνικές συναισθηµατικές δεξιότητές του γενικά. 
Δηλώστε κατά πόσο ισχύουν ή όχι για την προσωπικότητά του, επιλέγοντας για 
κάθε µία πρόταση την αντίστοιχη προτίµηση. 

1. Ποτέ 
2. Σπάνια  
3. Μερικές φορές 4. Συχνά  
5. Πάντα 

 7. Θεωρείτε ότι ο Διευθυντής έχει τη δυνατότητα να ασκήσει επιρροή επα-
́νω σας µε ποικίλλες µεθόδους πειθούς που διαθέτει; *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
 

 8. Βρίσκετε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας µε το Διευθυντή όποτε κα-
ταστεί ανάγκη; * (Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
 

 9. Θεωρείτε ότι ο Διευθυντής του Σχολείου σας διαθέτει το προφίλ του ηγε-
́τη που καθοδηγεί κι εµπνέει µαθητές και γονείς; *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
 

 10. Πιστεύετε ότι ο Διευθυντής σας είναι εύκολος και διατεθειµένος να χει-
ριστεί αλλαγές ή να καθιερώσει και ο ίδιος κάποιες στο χώρο του Σχο-
λείου; *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  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 11. Θεωρείτε ότι ο Διευθυντής σας είναι διαθέσιµος και ικανός να διαπραγ-
µατευτεί και να επιλύσει ανακύπτουσες διαφωνίες που προκύπτουν; *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
 

 12. Είναι σε θέση ο Διευθυντής να οργανώνει κι εφαρµόζει διαδικασίες που 
διευκολύνουν, διατηρούν αλλά και προωθούν δεσµούς και σχέσεις συ-
νεργασίας µεταξύ σχολείου και οικογένειας; *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
 

 13. Ο Διευθυντής συνεργάζεται µε τους γονείς για αντιµετώπιση προβληµα-
́των συµπεριφοράς των µαθητών; *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
 

 14. Ο Διευθυντής αξιοποιεί τους υφιστάµενους φορείς (Σχολικός Σύµβου-
λος, άλλους υπηρεσιακούς φορείς) υποστήριξης του εκπαιδευτικού έρ-
γου; *  
(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη).  
 

15. Ο Διευθυντής είναι ο παράγων δηµιουργίας συνοχής στο σχολείο ώστε 
να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι; * 

(Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη). 

W  
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