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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των σχολικών 

διευθυντών, αναφορικά στο ρόλο που διαδραματίζουν η επικοινωνία και οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες στη διαμόρφωση και διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας 

της εκπαιδευτικής μονάδας αφενός μεν,  αφετέρου δε στην αναγκαιότητα ή μη για 

περεταίρω επιμόρφωσή των. Ειδικότερα, μέσω ερωτηματολογίου διερευνήθηκε η 

συνολικότερη αξία της επικοινωνίας και οι μορφές που αυτή λαμβάνει μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον. Επιπροσθέτως, αξιολογήθηκαν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 

οι διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίας αναφορικά στη διαδικασία της επικοινωνίας και 

διασαφηνίστηκαν οι απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες που χρησιμεύουν στους 

ίδιους προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική λειτουργία της εκπαιδευτικής 

μονάδας τους.  

 

Λέξεις κλειδιά: διοίκηση, διευθυντής εκπαιδευτικής μονάδας, σχολικό περιβάλλον, 

επικοινωνία, επικοινωνιακές δεξιότητες, επιμόρφωση.  

 

               

  Abstract 

The purpose of this paper is to explore the views of school principals regarding the role 

of communication and communication skills in shaping and maintaining the functional 

operation of the educational unit and the need or not for further training. In particular, 

a questionnaire investigated the overall value of communication and the forms it takes 

in the school environment. In addition, regarding the communication process, the 

obstacles faced by the directors of educational units of Primary and Secondary 

Education of the Municipality of Corinth were assessed and the necessary 

communication skills that serve them in order to achieve the effective operation of their 

training unit were clarified.   

 

Keywords: administration, unit manager, communication, communication skills, 

training. 
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Εισαγωγή 

 

Η επικοινωνία λειτουργεί ως ένας μηχανισμός που βοηθάει τους ανθρώπους 

προκειμένου να αντιληφθούν τον περίγυρό τους, να συντελέσουν στην εξέλιξη της 

συμπεριφορά τους και να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Ουσιαστικά αποτελεί το 

κυριότερο μέσο της διαδικασίας ανάπτυξης και εξέλιξης των διαπροσωπικών σχέσεων, 

καθώς πρωταγωνιστεί ως κύριο συστατικό των ανθρώπινων κοινωνιών. Εύλογα, σε μία 

εκπαιδευτική μονάδα η επικοινωνία διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο καθότι από αυτήν 

επηρεάζεται και καθορίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας. 

 

Ο διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας είναι το άτομο που έχει κυρίαρχη θέση μέσα 

σε αυτή και είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη θετικού και ευχάριστου κλίματος και 

την επίτευξη της αποτελεσματικής λειτουργίας της μονάδας μέσω της ορθής διοίκησής 

της. Ο διευθυντής για να ανταπεξέλθει στο πολύπλευρο έργο του, πρέπει να κατέχει 

ηγετικά χαρακτηριστικά, να διακρίνεται από ικανότητες και από δεξιότητες, ιδιαιτέρως 

επικοινωνιακές δεξιότητες, γιατί μέσα από αυτές θα μπορέσει να εμφυσήσει αξίες, να 

θέσει στόχους στα μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας και κυρίως να καλλιεργήσει 

πνεύμα συνεργασίας το οποίο βασίζεται πάνω στην αμοιβαία εμπιστοσύνη (Κατσαρός, 

2008).   

 

Η σπουδαιότητα συλλήβδην της επικοινωνίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων από 

τη μεριά των  διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων ήταν το ζητούμενο για την 

υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας, η οποία ως σκοπό έχει, αφενός μεν να 

αναδείξει σε ποιο βαθμό η επικοινωνία συντελεί στην επίτευξη της αποτελεσματικής 

λειτουργίας και διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφετέρου δε να παρουσιάσει τη σημασία της 

επιμόρφωσης των διευθυντικών στελεχών εκπαιδευτικών μονάδων όσον αφορά την 

ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

 

Η εργασία αποτελείται από δύο διακριτά μέρη, α) το θεωρητικό και β) το ερευνητικό. 

Στο πρώτο  μέρος εκτίθενται και διευκρινίζονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με 

την επικοινωνιακή πραγματικότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Συγκεκριμένα, 

περιγράφονται οι έννοιες της επικοινωνίας, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, 

επισημαίνεται ο βαθμός της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας μέσω του 
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διοικητικού και ηγετικού ρόλου, τον οποίον καλείται να εκπληρώσει ο διευθυντής της 

εκπαιδευτικής μονάδας, καθώς και η αναγκαιότητα για τη διαρκή επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού διευθυντικού προσωπικού.  

 

Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την διεξαγωγή 

της έρευνας, παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα και τα αποτελέσματά της. 

Στην συνέχεια ακολουθεί η συζήτηση  των αποτελεσμάτων και η διατύπωση των 

συμπερασμάτων. Η εργασία ολοκληρώνεται  με τις βιβλιογραφικές αναφορές και τα 

παραρτήματα, τα οποία αποτελούνται από τον οδηγό συνέντευξης και συνεντεύξεις 

των διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων.  
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Α΄ ΜΕΡΟΣ : Θεωρητική Προσέγγιση 

1ο Κεφάλαιο : Η Επικοινωνία στις εκπαιδευτικές μονάδες 

1.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου «επικοινωνία» 

 

Η επικοινωνία αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων 

σε μία οργανωμένη κοινωνία, στην οποία ο άνθρωπος θέτει στόχους, διαμορφώνεται, 

διαπαιδαγωγείται, εξελίσσεται, καλύπτει τις φυσικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες του 

νοηματοδοτώντας τον κόσμο γύρω του (Μπακιρτζή, 2003). Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης1 

διατύπωσε την άποψη ότι ο άνθρωπος ως «ον κοινωνικό» δεν θα μπορούσε να ζήσει 

μόνος του σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, αφού χωρίς την δυνατότητα επικοινωνίας δεν 

είναι άνθρωπος. Η κοινωνικό –πολιτική συμβίωση είναι ανάγκη του ανθρώπου, η οποία 

προέρχεται από την κοινωνική ορμή τους (Αριστοτέλης). Επομένως είναι αντιληπτό 

ότι οι ανθρώπινες σχέσεις προϋποθέτουν επικοινωνία, η οποία είναι τόσο σημαντική 

και απαραίτητη για την ανάπτυξη και τη διατήρηση τους, όπως η αναπνοή για την 

διατήρηση της ανθρώπινης ζωής (Satir, 1995). Η επικοινωνία με άτομα γνωστά ή 

άγνωστα επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας, είτε της προσωπικής είτε της 

επαγγελματικής ζωής (Little & Foss, 2012).  

 

H επικοινωνία ως όρος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος ως προς την πλήρη κατανόησή του, 

κάτι που επαληθεύεται διαρκώς από το γεγονός ότι ανά διαστήματα έχουν δοθεί 

διάφοροι ορισμοί προκειμένου να προσδιοριστεί εννοιολογικά. Η επικοινωνία είναι η 

μετατροπή πρωτογενών στοιχείων σε έννοιες, η προσπάθεια να δοθεί ερμηνεία στο 

αρχικό αίτημα και η βοήθεια στον άνθρωπο να κατηγοριοποιήσει και να οργανώσει το 

περιβάλλον του, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του, οι οποίες αλλάζουν με το 

χρόνο (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)2.  

 

Σύμφωνα με τον Κωστούλα (1996:316) η επικοινωνία ορίζεται «ως μία αμφίδρομη ροή 

πληροφοριών, που διεξάγεται με δεδομένη διαδικασία και αποσκοπεί στη καλλιέργεια 

και βελτίωση της επαφής δυο τουλάχιστον μηχανισμών με τελικό σκοπό την 

 
1 Αριστοτέλης :Ο άνθρωπος είναι ζῷον πολιτικὸν. Ενότητα 12, Α 2, 241 . https://www.patakis.gr/files/18952.pdf 

 
2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Δεξιότητες Επικοινωνίας, Έντυπο για την υποστήριξη της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», 

συγχρηματοδοτούμενης, στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 

από το Ελληνικό Δημόσιο.  http://dasta.aspete.gr/Career/Articles/fileItem.ashx?itemid=13081&catalog=Documents 

 

https://www.patakis.gr/files/18952.pdf
http://dasta.aspete.gr/Career/Articles/fileItem.ashx?itemid=13081&catalog=Documents
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αποκατάσταση ή τη βελτίωση μιας ήδη δημιουργημένης σχέσης». Οι Κοντάκος, 

Πολεμικός και Παπαγιαννάκος (2002) ορίζουν ότι η επικοινωνία αποτελεί 

την «μετάδοση μηνυμάτων από έναν πομπό προς έναν δέκτη, άμεσα ή με την 

διαμεσολάβηση κάποιου μέσου επικοινωνίας, με σαφή σκοπό (πρόθεση), που οδηγεί στη 

επίτευξη συγκεκριμένου επικοινωνιακού αποτελέσματος». Ο DuΒrin (2019) την 

χαρακτηρίζει ως μία διαδικασία αποστολής και λήψης μηνυμάτων χρησιμοποιώντας 

λέξεις, γράμματα, σύμβολα ή μη λεκτικές συμπεριφορές. Ο Joshi (2017) ορίζει ως 

επικοινωνία την διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και την αλληλεπίδραση που 

αναπτύσσουμε με άλλα άτομα, ώστε να προωθήσουμε μηνύματα με σκοπό κάποιο 

αποτέλεσμα, προκειμένου το άλλο άτομο να δραστηριοποιηθεί. Σύμφωνα με 

τους  Davies και Herold (1956) τα μηνύματα αυτά μπορεί να μεταδίδουν αισθήματα, 

αξίες, πληροφορίες, αντιλήψεις, εμπειρίες, ιδέες κ.α.  

Επομένως, η επικοινωνία είναι μια κοινωνική διαδικασία στην οποία οι άνθρωποι 

αλληλοεπιδρούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες και έννοιες (Griffina & Marhead, 

2013) προσπαθώντας να αντιληφθούν και να κατανοήσουν απόψεις, αντιλήψεις, ιδέες 

αλλά και τις ανάγκες των άλλων (Γιαννουλέας, 2011). O Graig (1996) αναφέρει ότι η 

ανθρώπινη ζωή αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσα από την επικοινωνία. Ο τρόπος με 

τον οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί κάθε φορά να επικοινωνήσει επηρεάζει την ποιότητα 

της ζωής του, με διαρκή εμπλουτισμό εμπειριών και συμβάλλοντας στην επίλυση 

διαφόρων θεμάτων (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών) που παρουσιάζονται σε μια 

οργανωμένη κοινωνία και παράλληλα βοηθάει στην ομαλή προσαρμογή του σε αυτήν 

(Σταμάτης, 2013). 

 

Η επικοινωνία, όμως, δεν είναι μόνο ο προφορικός ή γραπτός λόγος, διότι ο άνθρωπος 

χρησιμοποιεί ποικίλους κωδικούς συμπεριφοράς και όπως διατυπώνουν οι 

Watzlawick, Beavin και Jackson(1980) «επικοινωνία είναι η οποιαδήποτε χρήση 

κωδικών και κανόνων συμπεριφοράς, γιατί η συμπεριφορά του ανθρώπου είναι 

επικοινωνία και σε μια οργανωμένη κοινωνία δεν γίνεται κάποιος να μην επικοινωνεί, 

ακόμα και η αδιαφορία ή η σιωπή έχουν την αξία μηνύματος». 

 

Ως εκ τούτου, από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η επικοινωνία είναι ένας μηχανισμός 

που καθορίζει και διαμορφώνει τις ανθρώπινες σχέσεις, είτε κοινωνικές είτε 

επαγγελματικές, μέσω του οποίου ο άνθρωπος αποκωδικοποιεί τα μηνύματα που 

λαμβάνει, σύμφωνα με την διαπαιδαγώγηση και το περιβάλλον στο οποίο ζει. Γι’ αυτό 
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και η επικοινωνία συντελείται αποτελεσματικά όταν οι κανόνες και οι κώδικες 

συμπεριφοράς, κουλτούρας και γλώσσας είναι κοινοί (Χατζηχρήστου, 2011).    

 

Συνοψίζοντας, η επικοινωνία είναι μία απλή αλλά και ταυτόχρονα πολύπλοκη 

καθημερινή διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων και αλληλεπίδρασης, η οποία 

επηρεάζει, δημιουργεί ή μεταβάλλει συναισθήματα, πεποιθήσεις, σκέψεις, αντιλήψεις 

και συμπεριφορές μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων σμιλεύοντας τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις και διαμορφώνοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις της 

κοινωνικής συμβίωσης (Σταμάτης, 2005). 

 

1.2. Η διαδικασία της επικοινωνίας 

 

Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία που συντελείται όταν η συμπεριφορά ενός ατόμου 

ή μιας ομάδας ατόμων δημιουργεί φυσική, σκεπτική, νοητική ή/και συναισθηματική 

αντίδραση σε έναν άλλο. Ο σκοπός της επικοινωνίας μεταξύ άλλων, είναι η μετάδοση 

πληροφοριών, εννοιών, γνώσεων, σκέψεων, συναισθημάτων, εμπειριών από έναν 

«πομπό» προς ένα «δέκτη». Η επικοινωνιακή διαδικασία αποτελείται, συνειδητά ή 

ασυνείδητα, από ένα «αίτημα» του πομπού προς το δέκτη (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)3. Επίσης 

μπορεί να είναι αμφίδρομη ή μονόδρομη επικοινωνία. Στην αμφίδρομη επικοινωνία 

συμμετέχουν περισσότερα από δυο άτομα που ανταλλάσσουν μηνύματα, δηλαδή κάθε 

πομπός μπορεί να γίνει δέκτης και αντιστοίχως κάθε δέκτης μπορεί να γίνει πομπός. 

 

Πηγή: Κούτρας Γ. (2020:11)4 

 

 
3Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Δεξιότητες Επικοινωνίας, Έντυπο για την υποστήριξη της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», 

συγχρηματοδοτούμενης, στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
και από το Ελληνικό Δημόσιο.  http://dasta.aspete.gr/Career/Articles/fileItem.ashx?itemid=13081&catalog=Documents 
 
4 Κούτρας, Γ. (2020). «Διαχείριση επικοινωνίας από την εκπαιδευτική ηγεσία: Η επικοινωνιακή πρακτική των διευθυντών/ριών 

Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ρόδο». [Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου]. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ.pdf (aegean.gr) 

 

http://dasta.aspete.gr/Career/Articles/fileItem.ashx?itemid=13081&catalog=Documents
https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/20174/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%97%CE%93%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/20174/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%97%CE%93%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Στη μονόδρομη επικοινωνία μεταφέρεται το μήνυμα σ’  ένα άτομο ή ομάδα ατόμων 

χωρίς να προσμένετε ανταπόδοση. Συνεπώς ο πομπός δεν μπορεί να γνωρίζει αν το 

μήνυμα έφτασε και αποκωδικοποιήθηκε σωστά από τον δέκτη.(Hoy & Miskel, 

2001; Πασιαρδής, 2004; Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013) 

 

 

 

 

Πηγή: Κούτρας Γ. (2020:11)5 

 

Ένα πιο πολύπλοκο πρότυπο επικοινωνίας εντοπίζεται στην περίπτωση όταν το αίτημα 

που θα εκχωρήσει ο πομπός πρέπει να κωδικοποιηθεί με κάποιον κοινό κώδικα 

επικοινωνίας, ώστε να μετατραπεί σε μήνυμα και αυτό να το αποστείλει με τη χρήση 

κάποιου μέσου ή καναλιού  στο δέκτη, ο οποίος με τη σειρά του θα το 

αποκωδικοποιήσει σύμφωνα με τις δικές του προσλαμβάνουσες και θα αποδώσει τη 

δική του έννοια. Ο δέκτης ακόμα κι αν δεν απαντήσει, μέσα από την συμπεριφορά του 

θα δείξει είτε ότι κατανόησε το μήνυμα είτε ότι είναι απαραίτητο να δοθούν επιπλέον 

πληροφορίες και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία της ανατροφοδότησης. Η 

ανατροφοδότηση δίνει την δυνατότητα τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη να 

καταλάβουν αν η αποστολή και η λήψη του μηνύματος έχει συντελεστεί σωστά (εικόνα 

1). (Robbins & Judge, 2018; Μπουραντάς, 2002; Πασιαρδής, 2004;  Σταμάτης, 2007;). 

Σημειωτέων ότι το μέσο ή κανάλι που χρησιμοποιείται για την μεταβίβαση του 

κωδικοποιημένου μηνύματος στο δέκτη κατηγοριοποιείται συμφώνα με τους δίαυλους 

μέσω των οποίων διακινούνται και λαμβάνονται τα μηνύματα, τη λειτουργία που 

συντελούν και την επικοινωνιακή ευθύτητά τους, καθώς και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τους που χωρίζονται σε ακουστικά, οπτικοακουστικά, τυπογραφικά 

και ψηφιακά (Κοντάκος, 2017). 

 

 
5 Κούτρας, Γ. (2020). «Διαχείριση επικοινωνίας από την εκπαιδευτική ηγεσία: Η επικοινωνιακή πρακτική των διευθυντών/ριών 

Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ρόδο». [Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου]. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ.pdf (aegean.gr) 

https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/20174/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%97%CE%93%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/20174/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%97%CE%93%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%91.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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EIKONA 1: Η διαδικασία επικοινωνίας 

Πηγή: https://kritiki.gr/microsites/arxes-marketing/chapter/ch96 

 

Στο παραπάνω πλαίσιο για τη διαδικασία της επικοινωνίας πιο αναλυτικά ορίζονται 

τα παρακάτω επτά στοιχεία:  

 

Πομπός:  

Ο πομπός μετατρέπει την πληροφορία που θα μεταδώσει σε μια μορφή μηνύματος. 

Είναι το άτομο ή η ομάδα που πραγματοποιεί την επικοινωνία. Αναλύει την διαδικασία 

της επικοινωνίας, βρίσκει τον δέκτη που θα απευθυνθεί, επιλέγει τα μέσα μεταβίβασης 

του μηνύματος ή μηνυμάτων, την σύνταξη τους και αναλύει τις πιθανές επιπτώσεις του 

μηνύματος ή μηνυμάτων (Μαγνήσαλης, 2009). 

 

Κωδικοποίηση: 

Η πράξη της παραγωγής μηνυμάτων ονομάζεται κωδικοποίηση. Η κωδικοποίηση ενός 

μηνύματος εκτελείται με τη χρήση και εφαρμογή συμβόλων (γράμματα, αριθμοί κ.α.) 

(Πασιαρδής, 2004). Το άτομο ή ομάδα  επιλέγει και ρυθμίζει λεκτικά και μη λεκτικά 

σύμβολα σύμφωνα με τους γνωστούς και κοινούς  κανόνες τους, προκειμένου το 

μήνυμα ή τα μηνύματα να μην αλλοιωθούν από το μέσο επικοινωνίας  (Liu, Volčič & 

Gallois, 2018). 

 

 

 

 

 
6 Fahy, J. & Jobber, D. : «Αρχές Μάρκετινγκ».  Το επιστημονικό βιβλίο στην νέα αρχή(Ηλεκτρονική μορφή. Ολοκληρωμένες 

επικοινωνίες μάρκετινγκ Ι: Τεχνικέ επικοινωνίας, κεφ.9,Γραφικά, σχήμα 9.1, [Τσαφαράκης, Σ.(Επιμ.) ,Μυλώνη, Β. & Νικολάου, 

Η. (Μετ.)] 

 

https://kritiki.gr/microsites/arxes-marketing/chapter/ch9
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Μήνυμα:  

Το μήνυμα είναι η ενέργεια αποστολής μίας πληροφορίας και μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί σε λεκτικό, ηχητικό, οπτικό και σύνθετο (Μαγνήσαλης, 2009). Είναι 

το περιεχόμενο κάθε επικοινωνίας, η πληροφορία που μεταβιβάζεται από τον πομπό 

μέσω συγκεκριμένου διαύλου, η οποία  μπορεί να μεταβιβαστεί ή να κοινοποιηθεί με 

οποιονδήποτε τρόπο, λεκτικό ή μη λεκτικό (DeVito, 2004; Μπαμπινιώτης, 2012). Ένα 

μήνυμα δηλαδή, μπορεί να αποτελεί σύνθεση λεκτικών και μη λεκτικών κωδικών, 

όπως εκφράσεις προσώπου, κινήσεις του σώματος, τόνος της φωνής και τα λοιπά (Liu, 

Volčič & Gallois, 2018).  

 

Κανάλια ή δίκτυα μεταβίβασης:  

Τα κανάλια ή δίκτυα μεταβίβασης, όπως είναι μεταξύ άλλων η διαπροσωπική επαφή 

και τα μέσα τηλεπικοινωνιών, αποτελούν το μέσο που μεταβιβάζει το μήνυμα στην 

επικοινωνιακή διαδικασία. Η επικοινωνία συνήθως πραγματοποιείται μέσω δύο, τριών 

ή τεσσάρων διαφορετικών καναλιών ταυτόχρονα, από τον πομπό στον δέκτη (DeVito, 

2004; Μαγνήσαλης, 2009), προκειμένου το μέσο  να είναι κατάλληλο προς αποφυγή 

αλλοίωσης ή παραμόρφωσης του μηνύματος. Επιπλέον, το μέσο θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στην μορφωτική, οικονομική, κοινωνική κ.λπ. κατάσταση του δέκτη 

(Μαγνήσαλης, 2009), πρέπει δηλαδή να είναι κατάλληλο για τη μετάδοση του 

μηνύματος αλλά και αντίστοιχο της κατάστασης του δέκτη. 

 

Δέκτης:  

Ο δέκτης είναι το άτομο ή ομάδα ατόμων ή ένας οργανισμός που αποδέχεται μηνύματα 

(DeVito, 2004), με σκοπό την ενημέρωση ή την επιρροή τους με διοχέτευση ορισμένων 

απόψεων και κατευθύνσεων (Μαγνήσαλης, 2009). 

  

Αποκωδικοποίηση:  

Η αποκωδικοποίηση είναι η διαδικασία  λήψης  του μηνύματος και η μετατροπή του 

σε κατανοητή γλώσσα (DeVito, 2004). Είναι η διαδικασία με την οποία ο δέκτης 

λαμβάνει και κατανοεί ένα μήνυμα (Μπαμπινιώτης, 2013), στην ουσία είναι η 

διαδικασία με την οποία ο δέκτης, ως παραλήπτης του μηνύματος, μετατρέπει το 

κωδικοποιημένο μήνυμα αποδίδοντας νόημα στους κώδικες. Η κωδικοποίηση και η 

αποκωδικοποίηση εκτελούνται την ίδια στιγμή, όταν δηλαδή μιλάμε (κωδικοποίηση) 
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ταυτόχρονα αποκρυπτογραφούμε τις απαντήσεις του ακροατή (αποκωδικοποίηση) 

(Liu, Volčič & Gallois, 2018).  

 

Έλεγχος- Ανατροφοδότηση: 

Η ανατροφοδότηση γίνεται με την απάντηση του δέκτη αφής στιγμής λάβει το μήνυμα. 

Είναι η πληροφορία που δημιουργεί ο δέκτης και εκτίθεται στον πομπό, δίνοντας του 

την δυνατότητα να κρίνει την επικοινωνία ενώ αυτή εξελίσσεται  (Liu, Volčič & 

Gallois, 2018).  

Επιπλέον η εκ νέου ανατροφοδότηση ανοίγει τα κανάλια της επικοινωνίας, ετοιμάζει 

τα μελλοντικά μηνύματα, καθορίζει το ρόλο του ακροατή και αποκηρύττει. (DeVito, 

2004). 

 

Αυτά τα πλαίσια επικοινωνίας μεταξύ τους είναι αλληλένδετα και δημιουργούνται στην 

διάρκεια της αλληλεπίδρασης και σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται και καθορίζονται 

από την ομάδα ή τα άτομα, τον εαυτό μας, την χρονική στιγμή που γίνονται οι 

συζητήσεις, τις σχέσεις μας, τα συναισθήματά μας, τα μέσα επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούνται και τα μηνύματα που στέλνουν οι άλλοι (Robbins & Judge, 2018). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Σαΐτη (2007) και Παρθενόπουλο(1997), η ικανότητα για 

επικοινωνία, το γνωσιολογικό υπόβαθρο και η προθυμία ανάμεσα στους συνομιλητές 

για την εγκαθίδρυση της επικοινωνίας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επικοινωνίας.  

 

Ειδικότερα, η λειτουργία της επικοινωνίας αποτελεί το υπόβαθρο για την εκπαιδευτική 

διαδικασία, άρα και για την επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής μονάδας (Σαΐτης, 

2014). Βασική προϋπόθεση και σημείο επαφής όλων, άσχετα με τις μορφές 

επικοινωνίας που θα ακολουθηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι μία 

επικοινωνία ανάμεσα στο διευθυντικό στέλεχος και τους εκπαιδευτικούς αρμονική, 

παραγωγική και αποτελεσματική (Κούτρα, 2020).   

 

1.3.Μορφές επικοινωνίας 

 

Ο άνθρωπος μέσα σε μια οργανωμένη κοινωνία προσπαθεί συνεχώς να αναπτύσσει 

διαφορετικές επικοινωνιακές συμπεριφορές, συνδυάζοντας και εναλλάσσοντας τους 

κώδικες επικοινωνίες, ώστε να επικοινωνούν κάθε φορά ανάλογα με την περίσταση, 



[15] 
 

με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές επικοινωνίας (Σταμάτης, 

2013). Οι σημαντικότερες από αυτές είναι : 

 

• Η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία 

Η λεκτική επικοινωνία διεξάγεται μέσω του προφορικού και γραπτού λόγου και 

αποτελείται από λέξεις, γραμματικούς-συντακτικούς κανόνες και νοήματα (Michener 

& DeLamater, 1994). Με την γραπτή επικοινωνία εκφράζονται σκέψεις, απόψεις, 

εντολές και πληροφορίες, οι οποίες διατυπώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια, και 

προσδίδει στο μήνυμα κύρος και επίσημο χαρακτήρα. Ενώ στην προφορική 

επικοινωνία το άτομο έρχεται σε άμεση επαφή με τον συνομιλητή του και η ανταλλαγή 

απόψεων και πληροφοριών πραγματοποιείται γρήγορα και με ζωντάνια, αντιθέτως 

στην γραπτή επικοινωνία η ταχύτητα είναι μικρότερη. Βασικό όμως μειονέκτημα της 

προφορικής/ λεκτικής επικοινωνίας είναι ότι οι συνομιλητές δύσκολα συγκρατούν όλες 

τις πληροφορίες του μηνύματος.(Κατζαιβαζόγλου & Πασχαλούδης, 2004; Μερκούρη, 

2015) 

 

Η μη λεκτική επικοινωνία χαρακτηρίζεται από σύμβολα: χειρονομίες, σωματική έλξη 

ή επαφή, τη στάση του σώματος, το ύφος και τον τόνο της φωνής, την έκφραση του 

προσώπου, τη ροή του λόγου, την προσωπική παρουσία και την εξωτερική εμφάνιση. 

Εμπεριέχει δύο βασικές διαδικασίες οι οποίες είναι η ακρίβεια της αποκωδικοποίησης 

των λεκτικών μηνυμάτων και η μεταβίβασή τους με τρόπο αδιάψευστο και εκφραστικό 

(Klinzing & Aloisio, 2017). Επίσης επηρεάζεται σημαντικά από το είδος των 

προσωπικών σχέσεων, τις εκάστοτε καταστάσεις, την ηλικία, το φύλο κ.α., καθώς 

βοηθάει στην έκφραση διαφορετικών συναισθημάτων, ενώ πολλές φορές λειτουργεί 

συμπληρωματικά για την λεκτική επικοινωνία, βελτιώνοντας τα μηνύματα (Πολεμικός, 

2017; Κακαζή, 2002), δίνοντας  περισσότερη έμφαση στο κύριο μέρος του λεκτικού 

μηνύματος, ώστε να αντικαταστήσουμε ή να αναδιατυπώσουμε το λεκτικό μήνυμα 

(DeVito, 2004). 

 

Ο Μπίκος (2011) αναφέρει επίσης ότι η μη λεκτική επικοινωνία έχει οικουμενικό 

χαρακτήρα καθώς δεν περιορίζεται στα πλαίσια γνώσης μιας γλώσσας και ως εκ 

τούτου, οι άνθρωποι που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα μπορούν να επικοινωνήσουν με 

νοήματα, χειρονομίες και νεύματα.  
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• Η τυπική και άτυπη επικοινωνία 

Ως τυπική επικοινωνία ορίζεται η επικοινωνία που χρησιμοποιείται από την επίσημη 

οργανωτική δομή ενός οργανισμού (π.χ. σχολική μονάδα), δηλαδή τις ενέργειες και τις 

προσωπικές σχέσεις (π.χ. εισηγήσεις, οργανογράμματα, εντολές), ενώ η άτυπη 

επικοινωνία αποτελεί την επικοινωνία των μελών του οργανισμού, που δεν καθορίζεται 

από κανονισμούς, δεν υπάρχει προγραμματισμός αλλά οι πληροφορίες μεταδίδονται 

ελεύθερα ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού (Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 

2013).  

 

Επίσης, στην τυπική επικοινωνία η ροή των πληροφοριών ακολουθεί τα τυπικά 

κανάλια της ιεραρχίας, όπως αυτά διαμορφώνονται από την διοίκηση του οργανισμού, 

και όπως αναφέρει ο Σαΐτης (1994) «η ροή των πληροφοριών διέρχεται μέσα από τις 

γραμμές της οργανωτικής δομής». Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική η ροή των 

πληροφοριών, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες δομές, δίκτυα πληροφοριών και 

διαδικασίες επικοινωνίας. 

 

Η τυπική και άτυπη επικοινωνία συνυπάρχουν και ουσιαστικά η δεύτερη λειτουργεί 

συμπληρωματικά στην πρώτη, η οποία βασίζεται στις διαπροσωπικές επαφές των 

μελών του οργανισμού, ανεξάρτητα από την ιεραρχική τους θέση και τις αρμοδιότητες 

που κατέχουν, αναπτύσσοντας  προσωπικές λειτουργικές επικοινωνιακές διαδικασίες 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008; Μπρίνια, 2008). Επιπλέον η άτυπη επικοινωνία είναι 

ταχύτερη και η κατανόηση των μηνυμάτων είναι τις πιο πολλές φορές ακριβής. 

Γι’  αυτό  η κατανόηση της άτυπης επικοινωνίας είναι σημαντική από τα διοικητικά 

στελέχη, ώστε να την χρησιμοποιούν σωστά και ευέλικτα για όφελός του 

οργανισμού (Μπρίνια, 2008: 153). 

 

• Η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία 

Η εσωτερική επικοινωνία αναφέρεται στην επικοινωνία που αναπτύσσουν τα μέλη ενός 

οργανισμού. Η διαδικασία της εσωτερικής επικοινωνίας συντελεί στην 

αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού, καθώς συμβάλλει στην σωστή άσκηση 

διοίκησης και υλοποίησης των στόχων του. Η διαδικασία αυτή αρχίζει είτε από τα 

υψηλά στελέχη του οργανισμού είτε από τα κατώτερα. Η επικοινωνιακή ροή, σύμφωνα 

με τον Δέδε (2014:14) «για να είναι αποτελεσματική, απαιτεί με την σειρά της 

κατάλληλες δομές, δίκτυα πληροφοριών και διαδικασίες επικοινωνίας».     
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Ωστόσο, οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση 

της αγοράς έχουν δημιουργήσει ποικίλες συνθήκες που αναγκάζουν τους οργανισμούς 

να εστιάσουν την προσοχή τους στην πιο αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία, 

ώστε να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι πληροφορίες που 

συγκεντρώνονται με στόχο τον άριστο εσωτερικό συντονισμό και την σωστή 

διαδικασία λήψης και εφαρμογής των αποφάσεων (Ασπρίδης, Τσέλιος & Ρωσσίδης, 

2018). Επομένως με την ουσιαστική ανάπτυξη της εσωτερικής επικοινωνίας 

δημιουργούνται οι ανάλογες συνθήκες, ώστε ο πομπός να προβάλλει τις ικανότητες για 

γραπτή και προφορική παρουσίαση και ο δέκτης να αναπτύξει τις δεξιότητες για 

ενεργητική ακρόαση, ανάγνωση και παρακολούθηση (Bateman & Snell, 2016). 

 

Η εξωτερική επικοινωνία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διοίκηση ενός 

οργανισμού, καθώς συμβάλλει στην συνεχή αποτελεσματική λειτουργία του 

οργανισμού και προασπίζει την εικόνα του, με βάση το συγκεκριμένο σχεδιασμό της 

διοίκησης. Η συγκεκριμένη επικοινωνία αναφέρεται στις επαφές των μελών ενός 

οργανισμού με τα μέλη ενός άλλου ή γενικά με το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον 

(οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό) (Κάντας, 1995; Robbins & Judge, 

2018). Σύμφωνα με τους Αθανασούλα και Ρέππα (2008), η εσωτερική επικοινωνία των 

εκπαιδευτικών οργανισμών βασίζεται κυρίως στην επικοινωνία με το διοικητικό, 

εκπαιδευτικό και το υπόλοιπο προσωπικό του οργανισμού. Αναφορικά στην εξωτερική 

επικοινωνία, αυτή συντελείται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού με κάποιον τρίτο και με το ευρύτερο περιβάλλον των 

εκπαιδευτικών οργανισμών. 

 

• Η άμεση και έμμεση επικοινωνία 

 Ως άμεση επικοινωνία χαρακτηρίζεται η επικοινωνία με την οποία ο πομπός 

μεταβιβάζει το μήνυμα στον δέκτη χωρίς μεσολάβηση τρίτου προσώπου και 

πραγματοποιείται με  λεκτική επικοινωνία σε μία δεδομένη στιγμή, ενώ στην έμμεση 

επικοινωνία ο πομπός μεταβιβάζει το μήνυμα στο δέκτη διαμέσου τρίτου ατόμου και 

σε μεταγενέστερο χρόνο (Μαγνήσαλης, 2009).  

 

Σύμφωνα με την μελέτη του Sefan (2003) διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί και οι 

διευθυντές δεν έχουν διαμορφώσει σωστή επικοινωνία εξαιτίας της έμμεσης 
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επικοινωνίας (γραπτά μηνύματα) που συντελείται μεταξύ τους, δυσχεραίνοντας και 

επηρεάζοντας τον ενθουσιασμό των εκπαιδευτικών ως προς το έργο τους. Μεταξύ 

άλλων, κάποιοι διευθυντές προσπάθησαν να επηρεάσουν τους εκπαιδευτικούς 

χειραγωγώντας και ελέγχοντάς τους στηριζόμενοι στις επιταγές της ηγεσίας και της 

συνεργασίας. Διαφαίνεται, λοιπόν, η αναγκαιότητα  για τους διευθυντές να 

αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να διαμορφώσουν το επιθυμητό επίπεδο 

στην επικοινωνίας διαμέσων της αποτελεσματικής ηγεσίας. 

 

1.4.Εμπόδια  στην επικοινωνία 

 

Το σημαντικότερο εμπόδιο που παρατηρείται στους οργανισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004) 

είναι η διαμόρφωση λειτουργικών και αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικής 

επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη των οργανισμών με στόχο την ενημέρωση και το 

συντονισμό. Πολλές φορές μέσα από την εκάστοτε ενημέρωση εμποδίζεται η 

πληροφόρηση, καθώς υπερβαίνει τα όρια και τις δυνάμεις που κατέχει το σύστημα ενός 

οργανισμού με αποτέλεσμα η αφομοίωση και η επεξεργασία της πληροφορίας λόγου 

του όγκου της να μην αποδοθεί σωστά και αποτελεσματικά. Γι’ αυτό η 

Παναγιωτοπούλου (1997) αναφέρει ότι το ενδιαφέρον  κάθε οργανισμού πρέπει να 

στραφεί στη διαμόρφωση ενός συστήματος κωδικών ώστε να ακολουθεί ένα 

παραδεκτό πρότυπο επικοινωνίας και έπειτα στο τρόπο διοχέτευσης της πληροφορίας 

που επενεργεί στη διαδικασία της λειτουργίας του οργανισμού. 

 

Ακολούθως, κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας διαμορφώνονται φυσικά, νοητικά και 

ψυχολογικά εμπόδια: Όταν για παράδειγμα παρουσιάζεται κάποιος θόρυβος, οτιδήποτε 

δηλαδή που μπορεί να διαστρεβλώσει, να παραποιήσει και να εμποδίσει την ομαλή 

μετάδοση της πληροφορίας, έχει ως  αποτέλεσμα το μήνυμα να φτάνει στο δέκτη 

αλλοιωμένο και διαφοροποιημένο (Πασιαρδής, 2004). Επομένως το σύστημα 

επικοινωνίας στρεβλώνεται από παράσιτα (π.χ. χώρος χωρίς ηχομόνωση) για τα οποία 

ούτε ο πομπός ούτε ο δέκτης φέρουν ευθύνη, εμποδίζοντας την μεταδοτικότητα και 

μειώνοντας την αποτελεσματικότητα του μηνύματος (Παπακωνσταντίνου & 

Αναστασίου, 2013).  
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Επί τούτου, υφίσταται ο σημασιολογικός θόρυβος, ήτοι δυσνόητες λέξεις-σύμβολα, 

που δημιουργείται από τις στρεβλώσεις του αρχικού μηνύματος από το άτομο, εξαιτίας 

του ότι αμφότεροι πομπός και δέκτης κωδικοποιούν και ερμηνεύουν το μήνυμα 

ανάλογα με το γνωστικό τους επίπεδο, τις εμπειρίες και τα βιώματά τους, επηρεάζοντας 

την αμοιβαία κατανόηση του. Επίσης στη διαδικασία της συζήτησης, ο δέκτης μπορεί 

να επιλέξει στοιχεία από το μήνυμα που αντιπροσωπεύουν ίδια ενδιαφέροντα, καθότι 

η επιλογή χρόνου, τόπου, τρόπου και η εγκυρότητα της πληροφορίας μπορούν να 

αναστείλουν την ορθή λήψη του μηνύματος μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της 

διαδικασίας για μια υγιή επικοινωνία (Αθανασούλα- Ρέππα, 2008; Σαΐτης, 2007; 

Devito, 2004). Επίσης, υπάρχει  ο συναισθηματικός θόρυβος (θυμός, φόβος, άγχος) που 

επιδρά αρνητικά στον πομπό κατά την μεταβίβαση του μηνύματος (Μαγνήσαλης, 

2009) και ο ψυχολογικός θόρυβος που προκαλείται ανάμεσα στους συνομιλητές από 

έλλειψη εμπιστοσύνης και καχυποψίας (Βακόλα & Νικολάου, 2012).  

Στα βασικά εμπόδια επικοινωνίας  συνυπολογίζονται πιο αναλυτικά τα παρακάτω:  

• Κώδικες επικοινωνίας, οι οποίοι διαμορφώνονται πρωτίστως από τις γνώσεις, 

το φύλλο, την ηλικία και την προσωπικότητα του ατόμου, αλλά και τις 

κοινωνικές-πολιτιστικές-ιδεολογικές- επαγγελματικές εμπειρίες και δεξιότητές 

του. 

• Η ασάφεια των στόχων τόσο του οργανισμού όσο και του ατόμου. 

• Η ανακρίβεια στην διατύπωση των μηνυμάτων που προκαλεί την παρερμηνεία 

τους. 

• Η λανθασμένη επιλογή του χώρου και του χρόνου, κυρίως από τον πομπό. 

• Έλλειψη αυτεπίγνωσης  και διαπολιτισμικές διαφορές. 

• Ο  διαφορετικός τρόπος  αντίληψης των πραγμάτων. 

• Η  κουλτούρα και το εργασιακό κλίμα του οργανισμού, καθώς και η ασαφής 

λειτουργία του. 

• Η έλλειψη σεβασμού και η προδιάθεση αρνητικής κριτικής εξαιτίας 

διαφορετικών αξιών και πιστεύω, πολιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, 

προς το συνομιλητή.  

• Η έλλειψη ενδιαφέροντος αλλά και ικανότητας του δέκτη να δώσει την ανάλογη 

προσοχή στο μήνυμα του πομπού με αποτέλεσμα την ελλιπή και μη ουσιαστική 

αξιολόγησή  του. 

• Φράσεις και λέξεις που μπορεί να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις και την 

διακοπή της περαιτέρω  επικοινωνίας. 
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• Υπερ-πληροφόρηση ή απόκρυψη πληροφοριών  

• (Montana & Charnov, 2008; Καμπουρίδης, 2002; Μπουραντάς, 2002; 

Αθανασούλα-Ρέππα, 2008; Βακόλα & Νικολάου, 2012;  Παπακωνσταντίνου & 

Αναστασίου, 2013; Σταμάτης, 2013). 

 

Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, όταν ένα άτομο αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή είναι 

συναισθηματικά φορτισμένο να προσπαθούμε να το συμβουλέψουμε κάνοντάς 

ερωτήσεις ή καθησυχάζοντάς το. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όμως δημιουργούνται εμπόδια 

διαταράσσοντας την εύρυθμη ροή της επικοινωνίας. Ανάλογες αντιδράσεις που 

αποτελούν εμπόδιο στην επικοινωνία είναι οι παρακάτω: 

• Διαταγές ή εντολές 

• Απειλή ή προειδοποίηση 

• Κήρυγμα ή παραίνεση και ηθικολογίες 

• Κριτική ή κατηγορία 

• Χαρακτηρισμοί και ταμπέλες  

• Συμβουλές ή υπόδειξη λύσης  

• Έπαινος ή επιδοκιμασία 

• Σαρκασμός ή ειρωνεία 

 

Αυτές είναι κάποιες συνηθισμένες αντιδράσεις που είτε πρέπει να αποφεύγονται όταν 

ένα άτομο αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα είτε καλό είναι να χρησιμοποιούνται όταν 

η σχέση των συνομιλητών βρίσκεται σε μη προβληματική περιοχή, καθώς τότε είναι 

απαραίτητες και αποτελεσματικές στην διαδικασία επικοινωνίας. Εκ των πραγμάτων 

όμως, η παροχή βοήθειας σε ένα άλλο άτομο στο πεδίο της επικοινωνίας πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από πέντε κύρια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι η ενσυναίσθηση, η 

αποδοχή, η αυθεντικότητα, η αίσθηση αμοιβαιότητας και προσωπικής πληρότητας 

(Adams, 2017; Κούτρα, 2020). Για να προσπεραστούν τα προβλήματα στην 

επικοινωνία εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για 

συνεχή δια βίου μάθηση, για επιμορφώσεις στις αρχές και τις μεθόδους επικοινωνίας 

αλλά και την κατάλληλη διαμόρφωση αντίληψης και κατανόησης των εμποδίων που 

παρουσιάζονται στη διαδικασία της επικοινωνίας. Επομένως η εκπαίδευση και η 

εμπειρία είναι το μέσο της αντιμετώπισης και της επίλυσης των εμποδίων(Κούτρα, 

2020).  
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1.5. Ο ρόλος του διευθυντή στην επικοινωνιακή διαδικασία στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής μονάδας 

 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ως προς τη λειτουργία και τον χαρακτήρα του είναι ένα 

ιδιότυπος οργανισμός σε σχέση με τους άλλους. Το σύνολο των ατόμων που τον 

συνθέτουν έχουν συγκεκριμένους στόχους και ενέργειες που πρέπει να επιτύχουν. 

Είναι ένας οργανισμός που διαθέτει ιεραρχικό σύστημα διοίκησης και τελεί 

συγκεκριμένες διαδικασίες μέσα σε έναν ορισμένο κοινωνικό περιβάλλον (Ανδρέου, 

1998). Στο επίπεδο της εκπαιδευτικής μονάδας ο/η διευθυντής/ρια υποδύεται διπλό 

ρόλο, ηγετικό και διοικητικό. 

 

Ακολούθως, επιχειρείται η εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων ηγεσία και διοίκηση.  

Για τον όρο διοίκηση οι περισσότεροι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί συγκλίνουν στις 

λειτουργίες της διοίκησης που αποτελούνται από τον προγραμματισμό, την οργάνωση, 

την διεύθυνση και τον έλεγχο των ατόμων και των υλικών, των πόρων και των μέσων 

που έχει ένας εκπαιδευτικός οργανισμός ώστε να πετύχουν τους προδιαγραμμένους 

στόχους (Σαΐτης, 2008; Παπακωνσταντίνου & Αθανασίου 2013). Ένα πιο συνοπτικό 

ορισμό της διοίκησης διατυπώνει ο Θεοφανίδης (1985:64) σημειώνοντας πως: «η 

διοίκηση είναι η εξειδικευμένη ανθρώπινη δραστηριότητα που γίνεται στο πλαίσιο μιας 

οργανωμένης προσπάθειας (οργανισμός, δημόσια υπηρεσία, επιχείρηση, συνεταιρισμός 

κ.ο.κ.) και επιδιώκει την πραγματοποίηση, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, κάποιου κοινού 

σκοπού (έργο, παροχή υπηρεσιών, πωλήσεις κτλ.) με την αξιοποίηση των διαθέσιμων 

μέσων, μέσα από λειτουργίες, όπως είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση, 

ο συντονισμός και ο έλεγχος». 

 

Συγκεκριμένα, ο όρος διοίκηση στην εκπαίδευση σύμφωνα με τον Κουτουζή (2008:34) 

ορίζεται ως: «η διαδικασία του συντονισμού ανθρώπων (μαθητών, δασκάλων, 

βοηθητικού προσωπικού), δραστηριοτήτων και υπαρχόντων μέσων για την παροχή 

εκπαίδευσης με πιο αποτελεσματικό τρόπο». Επομένως, είναι μια διαδικασία που 

στοχεύει στον συνδυασμό ποικίλων δραστηριοτήτων, εμπεριέχει την συνεργατική 

διάθεση και την προσπάθεια των διοικητικών στελεχών του εκπαιδευτικού 

συστήματος, με γενικότερο σκοπό την υλοποίηση των καθορισμένων στόχων που θέτει 

ο κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός ( Σαΐτης, 2012). Η διοίκηση είναι μια επιστήμη αλλά 



[22] 
 

ταυτόχρονα και τεχνική που βοηθάει την ηγεσία να χειρίζεται με ευελιξία την τέχνη 

του χειρισμού των ατόμων (Κωτσίκη, 2007).  

 

Από την άλλη πλευρά, η ηγεσία, σύμφωνα με τον Σαΐτη (2005) είναι η διαδικασία με 

την οποία ο ηγέτης επηρεάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων με τέτοιο τρόπο ώστε να 

συνεργάζονται οικειοθελώς  για την επίτευξη του οράματός του. Ο Πασιαρδής 

(2014:17) υποστηρίζει ότι: «Η ηγεσία είναι το πλέγμα εκείνων των συμπεριφορών που 

χρησιμοποιείς με τους άλλους όταν προσπαθείς να επηρεάσεις τη δική τους συμπεριφορά. 

Πιο απλά ηγέτης είναι αυτός που έχει την ικανότητα να επηρεάσει κάποιους ανθρώπους 

να κάνουν κάτι που αυτός θέλει». Η ηγεσία λοιπόν περιλαμβάνει το όραμα, τις αξίες, 

την αλλαγή και την μετάδοσή τους σε μια τυπική ή άτυπη ομάδα από έναν ηγέτη 

παρέχοντάς τους την πρωτοβουλία για ανάληψη ρόλων και μέσα από την κατάλληλη 

συνεργασία να επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του οργανισμού 

(Ανθής & Κακλαμάνης 2006; Μπουραντάς,  2002). Επιπλέον η προσωπική επιρροή 

ενός ηγέτη σε μία ομάδα ατόμων καθορίζεται από την επικοινωνιακή διαδικασία, 

προκειμένου να κατορθώσει την μετάδοση και την υλοποίηση είτε του οράματος είτε 

των καθορισμένων στόχων (Μπρίνια, 2008; Robbins & Judge, 2018). Συνολικά, η 

διαδικασία της επικοινωνίας αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα της 

αποτελεσματικής ηγεσίας της εκπαιδευτικής μονάδας, καθώς επηρεάζει άμεσα και 

έμμεσα το σχολικό κλίμα και τα αποτελέσματα της (Dinger, 2018).    

 

Επομένως, η επικοινωνία αποτελεί την πυξίδα της ηγεσίας στους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, μέσω της οποίας διαμορφώνονται, αναπτύσσονται, σφυρηλατούνται και 

υφίστανται σχέσεις, με αποτέλεσμα η σχολική κοινότητα να αυτενεργεί (Κοντάκος, 

2011). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο ηγέτης πρέπει να παρουσιάζει συμπεριφορές και 

χαρακτηριστικά που ανταπεξέρχονται στην ποικιλομορφία των διαφόρων 

καταστάσεων που εμφανίζονται την εκάστοτε στιγμή στην εκπαιδευτική μονάδα, να 

βοηθούν στην ικανοποίηση των εργαζομένων και στην αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών. 

 

Ο ηγετικός ρόλος, λοιπόν, άπτεται της δημιουργίας προτεραιοτήτων, ιεραρχήσεων, 

στόχων και σκοπών ενεργοποιώντας τους υφιστάμενους, τους οποίους ο ηγέτης 

αντιμετωπίζει ως συνεργάτες και επιδιώκει την ικανοποίηση τους, ενώ ο διοικητικός 

ρόλος αναφέρεται στον τρόπο που θα υλοποιηθούν οι στόχοι της εκπαιδευτικής 
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μονάδας και αν δεν επιτευχθούν ο/η διευθυντής/ρια γίνεται  αυστηρός με τους 

υφισταμένους του αλλά και με τον ίδιο (Θεοφιλίδης, 2012; Πασιαρδής, 2004). Ωστόσο, 

η ηγεσία και η διοίκηση αν και διαφορετικές η μία συμπληρώνει την άλλη και εκτελούν 

αυτά που πρέπει να ενεργήσει ο διευθυντής-ηγέτης. Ουσιαστικά, ο/η διευθυντής/ρια 

διαθέτει και εφαρμόζει τα μέσα της διεύθυνσης (λόγου χάρη εξουσία, επιρροή, 

προσωπικά χαρακτηριστικά) εφαρμόζοντας ηγετική συμπεριφορά και διοικητικές 

πρακτικές επιδιώκοντας την συναισθηματική ικανοποίηση και την 

αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού (Μπρίνια, 2008). 

 

Παράλληλα, ο ρόλος του διευθυντή στον εκπαιδευτικό οργανισμό είναι κοινωνικός, 

καθώς εμπεριέχει ένα σύνολο καθηκόντων και δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη 

συγκεκριμένη θέση που κατέχει μέσα στην κοινωνική οργάνωση. Είναι αυτός που 

πρέπει να επιδιώκει και να διατηρεί τις ισορροπίες ανάμεσα στις ομάδες που αποτελούν 

τον εκπαιδευτικό οργανισμό, να αντιλαμβάνεται τις επιθυμίες τους, τι περιμένουν και 

προσδοκούν τα μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού. Προηγουμένως,  η δομή του 

εκπαιδευτικού οργανισμού πρέπει να έχει ορίσει με ακρίβεια τις γραμμές εξουσίας και 

επικοινωνίας των μελών του (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). Είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν 

οι κατάλληλες συνθήκες για αποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο της εκπαίδευσης 

και στο σημείο αυτό εντοπίζεται η σημασία του επικοινωνιακού ρόλου του διευθυντή. 

Ο ρόλος του είναι ζωτικός για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Εξάλλου, η αποτελεσματική λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας 

εξαρτάται από την συνεχή προσπάθεια για την διατήρηση της  συνεργασίας, που 

βασίζεται στην επικοινωνιακή δεξιότητα του διευθυντικού στελέχους αλλά και των 

υπολοίπων μελών σε όλα τα επίπεδα. Ο διευθυντής με την στάση και την συμπεριφορά 

του διαμορφώνει και καθιερώνει το επικοινωνιακό κλίμα στην εκπαιδευτική μονάδα 

(Κούτρα, 2020). 

 

Ο διευθυντής είναι υποχρεωμένος να επικοινωνεί με όλους κάνοντας χρήση 

οποιουδήποτε μέσου ή καναλιού, αφοσιώνοντας και καταναλώνοντας αρκετό χρόνο 

προσδοκώντας ότι η επικοινωνία σε συνδυασμό με την συνεργασία θα αποτελέσει τον 

δρόμο της συνεννόησης, διεκπεραίωσης και της εξέλιξης του εκπαιδευτικού και 

διοικητικού έργου Μερκούρη & Σταμάτης, 2009; Σταμάτης & Κονσόλας, 2011; 

Σταμάτης, 2013). Ο ρόλος του διευθυντή-ηγέτη σε μια εκπαιδευτική μονάδα 

διαμορφώνεται και αναπτύσσεται μέσα από την προσωπικότητα και την συμπεριφορά 
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του.  Μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που  τον αντικατοπτρίζουν  είναι 

τα παρακάτω:  

• Παρουσιάζει ποίκιλες συμπεριφορές (έχει όραμα, προσωπικές και 

επαγγελματικές αξίες, στρατηγική, μαθαίνει διαρκώς). 

• Αναπτύσσει συνεργασία με τα μέλη της σχολικής κοινότητας, για παράδειγμα 

ενημερώνει για τις αποφάσεις και τις επιδιώξεις του σχολείου, αφουγκράζεται 

τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και δέχεται τις απόψεις της σχολικής 

κοινότητας, διαμορφώνει και διαχωρίζει ρόλους, έχει όραμα, αξιοποιεί με τον 

καλύτερο τρόπο τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και δημιούργει ορθές 

διαπροσωπικές σχέσεις με φορείς μέσα και έξω από την σχολική μονάδα. 

• Κάνει χρήση της εξουσίας για να προωθεί αποφάσεις που λαμβάνονται από 

κοινού,  εφαρμόζει το νομοθετικό πλαίσιο και ανταποκρίνεται στις 

εκπαιδευτικές προκλήσεις με στόχο την  επαγγελματική εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών, μέσω των καινοτόμων μεταρρυθμιστικών αλλαγών που εισάγει 

στην σχολική μονάδα. 

• Αξιολογεί και ελέγχει το εκπαιδευτικό έργο και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα. 

(Lambert, 2005; Σαΐτης, 2008; Moos & Johansson, 2009; Τζώτζου & 

Αναστασόπουλος, 2013)  

 

Εν συνόλω, ο ρόλος του διευθυντή σε μια εκπαιδευτική μονάδα είναι να δημιουργήσει 

και να αναπτύξει ένα καλό παιδαγωγικό κλίμα οργανώνοντας ώριμες  και 

αποτελεσματικές ομάδες τόσο  στο εσωτερικό  όσο  και  στο  εξωτερικό περιβάλλον 

του οργανισμού και να προάγει τη συνεργασία, την επικοινωνία και τις διαπροσωπικές 

σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού (Μαραθεύτης, 1981). Είναι 

πασιφανές λοιπόν πως η αποτελεσματική επικοινωνία είναι το κλειδί της επιτυχίας του 

διευθυντή σε οργανισμό (Laffey & Valentine, 2016). Η επικοινωνία στους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς γίνεται καθημερινά και συνεχώς μέσα από την ανταλλαγή 

μηνυμάτων και απόψεων, αντιλήψεων και προσδοκιών μεταξύ των μελών της σχολικής 

κοινότητας. Ειδικότερα, ο διευθυντής διακρίνεται ως εκφραστής για την χρήση της 

αμφίδρομης επικοινωνίας μέσα στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι (Πασιαρδής, 2004), 

χρησιμοποιώντας ειλικρίνεια, αντικειμενικότητα, κατανόηση, υπευθυνότητα και 

αμοιβαίο σεβασμό για την διαχείριση των διαφόρων καταστάσεων που παρουσιάζονται 

μέσα σε αυτό (Σταμάτης & Κόνσολας, 2011). 
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Επιπροσθέτως, ο ρόλος του διευθυντή προσδιορίζεται νομοθετικά. Σύμφωνα με τον 

Νόμο 1566/26-9-1985 και το άρθρο 11 ορίζεται ότι «Όργανα διοίκησης κάθε σχολείου 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και 

ο σύλλογος των διδασκόντων» και ότι « Ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως 

υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την 

τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των 

αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων, που εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση για τις αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων. Μετέχει επίσης στην 

αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου του και συνεργάζεται με τους 

σχολικούς συμβούλους». Επίσης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ. 

353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002, τ. Β΄) και το άρθρο 28 «Ο 

Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος σχολείου συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους, τα 

Στελέχη της διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές και τους γονείς για 

την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το διδακτικό 

προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση 

ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων πολιτών». 

 

Από τους παραπάνω νομοθετικούς προσδιορισμούς γίνεται αντιληπτό ότι ο ρόλος του 

διευθυντή μιας εκπαιδευτικής μονάδας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την συνεργασία 

και την εφαρμογή άμεσου ή έμμεσου τρόπου αμφίδρομης επικοινωνίας με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, συνεπώς η επικοινωνιακή του δεξιότητα με τα μέλη της 

εκπαιδευτικής μονάδας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την αποτελεσματική 

άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του 

οργανισμού και των μελών του (Hajar & Kamal, 2016). Οφείλει να βρίσκεται σε 

συνεχή αλληλεπίδραση με όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Πρίντζας, 2003), να επιδιώκει την διαμόρφωση ενός κατάλληλου και 

ευρύθμου σχολικού περιβάλλοντος  και να αποσκοπεί στην ανάπτυξη διαπροσωπικών 

σχέσεων που δημιουργούν δίαυλους επικοινωνίας με τα άτομα που επικοινωνεί 

(Παπαγεωργίου, 2002). 
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               Φορείς που αναπτύσσει επικοινωνία ο διευθυντής/ρια της εκπαιδευτικής μονάδας. 

                     Πηγή: https://slideplayer.gr/slide/5248317/7 

 

 

1.5.1. Επικοινωνία του διευθυντή με το διδακτικό προσωπικό 

 

Καίριο ρόλο στην ομαλή και  αποτελεσματική λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας 

διαδραματίζει η επικοινωνία και η ανάπτυξη  συνεργατικών σχέσεων τόσο του 

διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών. Η επικοινωνία 

που λαμβάνει χώρα καθημερινά στη σχολική κοινότητα μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

θετική ή αρνητική, ανοικτού ή κλειστού τύπου και αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες 

και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό 

(Αθανασούλα –Ρέππα, 1999). Η λεκτική επικοινωνία, όμως, είναι κατά κύριο λόγο ο 

πυρήνας για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Συν τοις άλλοις, ο διευθυντής 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια, εντιμότητα, ενσυναίσθηση, ευαισθησία και 

 
7Σταμάτης, Π. (2015). Ο επικοινωνιακός λόγος των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Θεωρητικές και 

πρακτικές προσεγγίσεις. Επιμορφωτική Διημερίδα : Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις στη διοικητική λειτουργία των 

σχολικών μονάδων. Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας. Σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.   
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αντικειμενικότητα, με μια λέξη οφείλει να αποδεικνύει το σεβασμό του στην 

προσωπικότητα του κάθε εκπαιδευτικού ξεχωριστά. Όπως αναφέρουν οι  Hampton et 

al (1987), ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζεται ο διευθυντής με τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί κύριο στοιχείο για την δημιουργία ενός ευρύθμου 

και θετικού εκπαιδευτικού κλίματος, το οποίο βασίζεται σε δυο βασικά στοιχεία, την 

υγιή και εποικοδομητική συνεργασία. 

 

Ο Zepeda (1999) υπογραμμίζει ότι οι διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων μπορούν 

να ενισχύσουν και να βελτιώσουν το διδακτικό κλίμα με την ανάπτυξη της 

επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.  Μέσα από την σωστή καθοδήγησή τους 

οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μάθουν και να οικειοποιηθούν τις σκέψεις, τις ιδέες και 

τα σχέδια από το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό αυξάνοντας τις ευκαιρίες μάθησης 

(Geraki, 2014).  

 

Η δημιουργία και η διατήρηση καλών σχέσεων επικοινωνίας του διευθυντή τόσο σε 

προσωπικό όσο και σε επίπεδο συλλόγου διδασκόντων, πραγματώνεται μέσω της 

δημιουργίας καναλιών και κοινού κώδικας επικοινωνίας, εκ των οποίων ο πιο εύστοχος 

και συνηθισμένος είναι ο γλωσσικός, όπου η σωστή επιλογή λέξεων ευνοεί την καλή 

επικοινωνία και την συνεργασία για την επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής 

μονάδας αλλά και την διαμόρφωση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων (Σαΐτης & Σαΐτη, 

2011; Κούλα, 2011). Την ίδια στιγμή, οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να 

καταλάβουν τις διάφορες καταστάσεις που διαδραματίζονται στο σχολικό περιβάλλον 

τους και να εκφράσουν  απόψεις ή λύσεις σε θέματα που ίσως προκύψουν στην 

εκπαιδευτική μονάδα. 

  

Πιο συγκεκριμένα, η επικοινωνία ανάμεσα στον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς 

επιτυγχάνεται με τους  παρακάτω τρόπους:  

• Ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης ανακοινώνουν με γραπτά μηνύματα στο 

προσωπικό θέματα ή ζητήματα που αφορούν το διδακτικό προσωπικό ή τους 

μαθητές, την οργάνωση ή την λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας. Τα 

μηνύματα αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων για την ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών ή αποστέλλονται με μορφή γραπτού κειμένου προς κάθε 

εκπαιδευτικό ξεχωριστά, με την επιβεβαίωση από τον διευθυντή ότι το 

συγκεκριμένο έγγραφο αναγνώστηκε (Σαΐτης, 2007) . 
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• Ο διευθυντής οργανώνει συναντήσεις με το προσωπικό στα πλαίσια της άτυπης 

επικοινωνίας και δίνει την ευκαιρία στο διδακτικό προσωπικό να διατυπώσει 

χωρίς δισταγμούς τη γνώμη και τις ιδέες του σε θέματα τα οποία τους 

απασχολούν και τους ενδιαφέρουν και άπτονται της σωστής και 

αποτελεσματικής λειτουργίας του σχολείου. Ο διευθυντής πρέπει να σέβεται 

και να αφουγκράζεται τις σκέψεις, τους προσωπικούς και επαγγελματικούς 

στόχους και τα προβλήματα του κάθε εκπαιδευτικού ξεχωριστά και συνολικά 

έχοντας κατά κύριο λόγο το ρόλο του ακροατή. Μέσα από την αμοιβαία 

κατανόηση και τη συνεργατικότητα ενισχύεται η επικοινωνία ανάμεσα στις δύο 

πλευρές και γενικότερα διαμορφώνεται ένα κλίμα φιλικό και συναδελφικό που 

ενισχύει την συνοχή της εκπαιδευτικής ομάδας και μειώνει το φόβο μέσα στον 

οργανισμό (Σαΐτης, 2007).  

• Τα μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού μέσα από φιλικές συγκεντρώσεις, οι 

οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, 

επικοινωνούν σε φιλικό και προσωπικό επίπεδο επιτυγχάνοντας την 

ενδυνάμωση των σχέσεων τους αλλά και την σχέση τους με τον 

διευθυντή. (Σαΐτης, 2007)  

• Ο διευθυντής παρουσιάζει  τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τους στόχους του 

εκπαιδευτικού οργανισμού, ενδυναμώνοντας τους εκπαιδευτικούς και 

ενώνοντας  τους γύρω από την πεποίθηση ενός κοινού οράματος, προκαλώντας 

αισθήματα συνοχής, σταθερότητας, ασφάλειας και αφοσίωσης στα μέλη ενόσω 

απολαμβάνουν την εργασία τους. Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί 

αντιμετωπίζοντας τον διευθυντή με σεβασμό θεωρώντας τον άξιο 

εμπιστοσύνης, με τη σειρά τους προσπαθούν κι αυτοί να διαμορφώσουν 

δίαυλους επικοινωνίας. 

 

Επομένως, ο διευθυντής μέσω της ειλικρινούς, της ανιδιοτελούς και της αντικειμενικής 

επικοινωνίας μπορεί να επιτύχει την κατανόηση, την αποδοχή, την ευρεία συναίνεση 

και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τα μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού 

αλλά και τους εξωτερικούς φορείς (Μπουραντάς, 2005; Johansson, 2004) έχοντας 

απώτερο σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας. 
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1.5.2. Επικοινωνία του διευθυντή με τους γονείς και τους μαθητές 

 

Εκ προοιμίου, ο εκπαιδευτικός οργανισμός, ως κοινωνικός φορέας, δεν πρέπει να 

δραστηριοποιείται αποκλειστικά μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, αλλά να ενεργεί 

δημιουργικά και παιδαγωγικά στον κοινωνικό περίγυρο και κυρίως με τους γονείς 

(οικογένεια), που αποτελούν τον πρωτογενή τομέα κοινωνικοποίησης και 

διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών 

προετοιμάζοντας τα για τη ζωή. Το σχολείο συμβάλει στη δευτερογενή 

κοινωνικοποίηση του παιδιού μέσα από την αφομοίωση αξιών, αρχών, δεξιοτήτων, 

γνώσεων που ήδη έχουν καταχτηθεί σε μεγάλο ποσοστό μέσα στην οικογένεια 

(Χαντζηδήμου, 2013). Επομένως, ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια υπάρχει 

ένα κοινό στοιχείο, το παιδί και η κοινωνικοποίηση του. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να 

αναπτύξουν δεσμούς επικοινωνίας και συνεργασία για την επίτευξη καλύτερων 

γνωστικών αποτελεσμάτων αφενός και την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών 

αφετέρου, ενώ οι γονείς από την άλλη μεριά να αντιληφθούν πόσο σημαντική είναι η 

συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική εμπειρία των παιδιών τους (Μερκούρης & 

Σταμάτης, 2009).   

 

Αποτελεί αναμφίβολο γεγονός ότι η συνεργασία του σχολείου και της οικογένειας 

συμβάλλει ώστε  οι γονείς να γνωρίσουν καλύτερα τα παιδιά τους αλλά και να 

καταλάβουν πιο καλά τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους, καθώς μπορούν να 

ενημερωθούν για τα προβλήματα και τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι 

καθημερινά στο μάθημά τους. Ενώ οι εκπαιδευτικοί από την δική τους πλευρά 

ενημερώνονται για το κάθε παιδί σχετικά με την προσωπικότητα, τις ιδιαιτερότητες και 

τις γνώσεις του και σχηματίζουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τους μαθητές τους 

σκοπώντας να διαμορφώσουν μια σωστή και δημιουργική σχέση μαζί τους (Sakellariou 

& Rentzou, 2008). Πασίδηλο από τα παραπάνω είναι ότι η επικοινωνιακή ικανότητα 

του διευθυντή και γενικότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας συντελεί στην ενίσχυση 

της συνεργασίας μεταξύ των ιδίων και των γονιών και ουσιαστικά αποτελεί τον 

συνδετικό κρίκο (Σαΐτη,2007), με οφέλη για όλες τις πλευρές. 

 

Ωστόσο σημαντική είναι και η επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στον διευθυντή 

και τους μαθητές ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Ο διευθυντής για να μπορέσει να 

διεκπεραιώσει  σωστά και αποτελεσματικά το έργο του πρέπει να δείξει σεβασμό στην 
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προσωπικότητα του μαθητή, να κατανοήσει την ψυχοσύνθεση του, να τους 

αντιμετωπίζει δίκαια και να τους δείχνει το απαιτούμενο ενδιαφέρον (Σαΐτης, 2007).  

 

Η επικοινωνία ανάμεσα τους μπορεί να επιτευχθεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Η άμεση 

επικοινωνία διεξάγεται μέσα από τις ανακοινώσεις προς τους μαθητές, την πρωινή 

προσευχή, τις εκδηλώσεις, μέσω της γνωστοποίησης των προβλημάτων που τυχόν 

αντιμετωπίζει ο μαθητής. Η έμμεση επικοινωνία του διευθυντή με τους μαθητές 

πραγματοποιείται μέσω της συνεργασίας του με τον εκπαιδευτικό του τμήματος για 

την εφαρμογή διαφόρων διαδικασιών που αφορούν τα προγράμματα σπουδών, την 

αξιολόγηση, την εφαρμογή κανόνων, ζητήματα υλικοτεχνικά και άλλα (Τζώτζου & 

Αναστασόπουλος, 2013). 

 

Έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές μπορούν να ωφεληθούν στον τομέα της 

συναισθηματικής και γνωστικής μάθησης μέσα από τις επικοινωνιακές δεξιότητες του 

διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού, γιατί μπορούν να τους παρακινήσουν για 

ενεργητικότερη συμμετοχή και αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη. (Martin, Myers & 

Mottet, 1999). 

 

 

1.5.3. Επικοινωνία του διευθυντή με τοπικούς φορείς και την περιφερειακή 

διεύθυνση   

 

Ο διευθυντής του εκπαιδευτικού οργανισμού οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή 

επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς και να συνεργάζεται για την επίλυση ορισμένων 

ζητημάτων που αφορούν τον οργανισμό που διοικεί. Ο στόχος της συγκεκριμένης 

συνεργασίας είναι η επίλυση βασικών προβλημάτων του εκπαιδευτικού οργανισμού 

(επί παραδείγματι, υποδομές κτιριακών εγκαταστάσεων), η ανάπτυξη κινήτρων ώστε 

να δραστηριοποιηθεί η μαθητική και εκπαιδευτική  κοινότητα από κοινού σε 

εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, η συνεργασία με άλλες εκπαιδευτικές 

μονάδες της ίδιας ή άλλης περιφέρειας για τη δημιουργία κοινωνικών δραστηριοτήτων, 

ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών (Τζώτζου & Αναστασόπουλος, 2005), 

ευνοώντας την διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων (π.χ. θεατρικές 

παραστάσεις), συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική ζωή του τόπο (Σαΐτη 

& Σαΐτης, 2012). Παράλληλα, μέλημα του είναι  να προωθεί την μαθητική κοινότητα 
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στο δρόμο της γνώσης και της μάθησης προσφέροντας τους  ιδεαλιστικά κίνητρα, όπως 

υποτροφίες, επαίνους και άλλα βοηθήματα. Το σχολείο μπορεί να επίσης να συμβάλλει 

στα τοπικά αυτοδιοικητικά δρώμενα διαμορφώνοντας δράσεις που αφορούν είτε τους 

γονείς -με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων- είτε τους μαθητές -με δράσεις όπως 

οι αναδασώσεις, ο καθαρισμός του φυσικού περιβάλλοντος και άλλα (Σαΐτη, 1992). 

 

Επιπροσθέτως, προκείμενου να πετύχει την αποτελεσματική λειτουργία της 

εκπαιδευτικής μονάδας που ηγείται, ο διευθυντής οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή 

επικοινωνία και συνεργασία και με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της περιφερειακής 

διεύθυνσης εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη αυτής της επικοινωνιακής σχέσης είναι 

απαραίτητη και σημαντική, διότι βασικά ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική 

μονάδα, όπως ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, επιλύονται με την συνεργασία του 

διευθυντή περιφέρειας ή του προϊσταμένου (Μπρίνια, 2008). Επίσης, μέσω της 

συνεργασίας τους προωθούνται θέματα, όπως προγραμματισμός σεμιναρίων, 

εκπαιδευτικών εκδρομών και άλλα (Σαΐτης, 2008). Από την πλευρά της περιφερειακής 

διεύθυνσης, οι φορείς ενημερώνονται για το έργο και τις λειτουργίες της εκπαιδευτικής 

μονάδας αντλώντας πληροφορίες από τις γραπτές αναφορές, τις συναντήσεις ή τις 

επισκέψεις τους στον εκπαιδευτικό οργανισμό (Σαΐτης, 2007).  

Επομένως ο διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της εκπαιδευτικής μονάδας, με 

κυρίαρχο στόχο την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω 

της αποτελεσματικής επικοινωνιακής πολιτικής και συνεργασίας με όλους τους φορείς 

που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική μονάδα. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές ο 

διευθυντής «κατέχει μια θέση «κλειδί» διότι βρίσκεται στο κέντρο της σχολικής 

οργάνωσης» (Ιορδανίδης, 2005:125). 

 

1.5.4. Ηλεκτρονική Επικοινωνία 

 

Ο 21ος αιώνας, ο αιώνας της επικοινωνιακής τεχνολογικής εξέλιξης και της ταχύτατης 

υπερπληροφόρησης, έχει επιβάλλει την χρήση των νέων τεχνολογιών ως απαραίτητο 

εργαλείο σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις, καθώς αυτές αποτελούν πλέον 

μέρος της καθημερινής μας επικοινωνίας προσφέροντας ποίκιλλα πλεονεκτήματα σε 

αυτή. Ο διευθυντής-ηγέτης έχοντας γνώση και ικανότητες για την διαχείριση των 

τεχνολογιών προσθέτει και ενισχύει την αξία του εκπαιδευτικού οργανισμού του 

οποίου ηγείται. Μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας επιτυγχάνεται η 
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επικοινωνιακή διαδικασία και γίνεται ευκολότερη η εφαρμογή και η υλοποίηση των 

καθημερινών αρμοδιοτήτων. Η ηλεκτρονική επικοινωνία (τηλεδιάσκεψη, email, fax 

κ.ο.κ.) συμβάλλει στη διαμόρφωση, στην ανάλυση και στην αποτελεσματική 

μεταβίβαση απαραίτητων ή χρήσιμων πληροφοριών, ενισχύοντας την επικοινωνία 

μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό (Okon, 2014). 

 

2ο Κεφάλαιο: Η ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων των διευθυντών στις 

εκπαιδευτικές μονάδες  

 

2.1. Η έννοια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και οι κύριες επικοινωνιακές 

δεξιότητες ενός διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας. 

 

Η έννοια των δεξιοτήτων (skills) σύμφωνα με την Λιακοπούλου στο Λεξικό της 

παιδαγωγικής ορίζεται ως «ο βαθμός ευκολίας, ακρίβειας, ταχύτητας ή οποιαδήποτε 

άλλη ιδιαίτερη επίδοση στην επιτέλεση μιας ενέργειας είτε κινητικής είτε πνευματικής, 

καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής του ατόμου σε μεταβαλλόμενες 

καταστάσεις» (Ξωχέλλης, 2007, σ. 109) και κατά τον Σαΐτη (2008) βοηθούν το άτομο 

να εργάζεται με ακρίβεια και ταχύτητα, ώστε να ανταπεξέλθει στην οποιαδήποτε 

κατάσταση προκύψει τόσο στην προσωπική όσο και στη επαγγελματική του ζωή. 

 

Όσον αφορά το πεδίο της επικοινωνίας, ο όρος δεξιότητα δεν αναφέρεται μόνο στην 

ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί σωστά τον προφορικό και γραπτό, λόγο αλλά 

και να κατορθώνει την αποδοχή του από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Κοψίδου, 

2006). Οι επικοινωνιακές δεξιότητες κατά τον Goleman (2011), σύμφωνα με το 

μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης, αποτελούν τη «θεμέλιο λίθο» των 

κοινωνικών δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχουν τα στελέχη. Είναι το κλειδί της 

επιτυχίας και συμβάλλουν τόσο στην επαγγελματική σταθερότητα όσο και στη εξέλιξη 

του ατόμου σε υψηλόβαθμες θέσεις. Το άτομο για να επιβιώσει στο σύγχρονο 

μεταβαλλόμενο επαγγελματικό χώρο πρέπει συνεχώς να ανανεώνει και να επικυρώνει 

τις δεξιότητες του, ιδιαιτέρως τις επικοινωνιακές, καθώς σήμερα στο χώρο των 

οργανισμών και των επιχειρήσεων οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν το 

απαραίτητο συστατικό για την δημιουργία ενός θετικού κλίματος επικοινωνίας και την 

επίτευξη των στόχων τους, ενώ σε αντιδιαστολή η έλλειψή τους δημιουργεί 

προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και στη λειτουργία και την 
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αποτελεσματικότητα του οργανισμού (Αντωνιάδου, 2014). Χαρακτηριστικά, « Η 

επικοινωνία είναι το κέντρο ενός οργανισμού και η καρδιά της συνεργασίας και της 

καθημερινής συνύπαρξης των ατόμων» (Αντωνιάδου, 2014:20). 

 

Σύμφωνα με την Tyler (2016), οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν μέρος των 

ηγετικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες και ιδιαίτερα σημαντικές για την 

δημιουργία μιας επιτυχημένης εκπαιδευτικής ηγεσίας και την ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων. Επίσης θεωρεί ότι οι Διευθυντές πρέπει να είναι 

προετοιμασμένοι σε θέματα στρατηγικής ηγεσίας που στηρίζονται στην επικοινωνία 

για να βελτιώσουν την συμπεριφορά τους αφενός και την αποτελεσματικότητας τους 

αφετέρου. Κατά τον Dick (1997) η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία στη διαδικασία 

της επικοινωνίας βασίζεται σε τρεις μορφές επικοινωνιακών δεξιοτήτων: 

 

• Δεξιότητες έκφρασης, με τις οποίες μέσω της λεκτικής και μη λεκτικής 

επικοινωνίας οι συνομιλητές μπορούν να εκφράσουν και να μεταδώσουν 

αποτελεσματικά το μήνυμα, ώστε να το κατανοήσει πλήρως ο αποδέκτης. 

Επίσης μπορούν να εκφραστούν τα συναισθήματα, οι προθέσεις, οι πεποιθήσεις 

και γενικά πληροφορίες για την συμπεριφορά τους. 

• Δεξιότητες ακρόασης, οι συνομιλητές λαμβάνουν πληροφορίες από τους 

άλλους σχετικά με την συμπεριφορά τους, τα συναισθήματα και τις προθέσεις 

που έχουν οι άλλοι γι’ αυτούς. 

• Δεξιότητες διαχείρισης της όλης διαδικασίας, με τις οποίες οι συνομιλητές 

μπορούν να διαχειριστούν ορθώς τη γενικότερη διαδικασία επικοινωνίας. 

 

Οι Goodall και Goodall (2006) θεωρούν ως πιο σημαντικές επικοινωνιακές δεξιότητες 

τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία (δεξιότητες έκφρασης) και την ενεργητική 

ακρόαση.  

Στην εκπαίδευση, τα ηγετικά στελέχη υποχρεούνται να κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες, διότι αυτές θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις 

κατάλληλες σχέσεις με τα μέλη του οργανισμού, να κατανοήσουν τον ψυχικό τους 

κόσμο και να συντείνουν στην δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος,  μέσα στο 

οποίο θα κυριαρχεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, η αποδοχή και η 

απαραίτητη προσοχή. Επομένως τα ηγετικά στελέχη πρέπει να επιδιώκουν στην 
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δημιουργία μιας κοινής οργανωτικής κουλτούρας για την επίτευξη των στόχων της 

εκπαιδευτικής μονάδας.  

 

Για να κατανοηθεί καλύτερα ο ρόλος και η σημασία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

θα αναλυθούν παρακάτω οι κυριότερες που πρέπει να διαθέτει ένα ηγετικό στέλεχος 

στην εκπαίδευση (Μαλαμίτση, 2019). 

 

2.1.1. Η λεκτική επικοινωνία 

 

Στον εκπαιδευτικό οργανισμό η λεκτική επικοινωνία πραγματώνεται με τη χρήση του 

γραπτού και προφορικού λόγου. Για την αποτελεσματικότητα του προφορικού όσο και 

του γραπτού λόγου δέον είναι να γίνεται σωστή χρήση της έκφρασης και διατύπωσης 

των μηνυμάτων, ήτοι με ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητά από τον αποδέκτη. Το 

αποτέλεσμα της γραπτής επικοινωνίας εξαρτάται κυρίως από τον σωστό σχεδιασμό του 

κειμένου, δηλαδή την καθαρότητα, την σαφήνεια, το λεξιλόγιο, τη συντομία, την 

επιμελημένη σύνταξή του και την σωστή επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί το 

άτομο  στην διατύπωση του μηνύματος, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 

επίπεδο γνώσεων του αποδέκτη, χωρίς δυσνόητες εκφράσεις και λέξεις. Οι δεξιότητες 

αυτές είναι σημαντικές για την σωστή χρήση του γραπτού λόγου και το άτομο πρέπει 

να τις κατέχει (Μερκούρη, 2015). Σύμφωνα με τον Σταμάτη (2013:127) ο γραπτός 

λόγος «αποτελεί ισχυρό πειστήριο της πανανθρώπινης πολιτισμικής ιδιαιτερότητας που 

αξιοποιείται είτε ως μέσο μετάδοσης γνώσεων είτε ως αξιόπιστο αποδεικτικό 

στοιχείο». Λαμβάνοντας υπ’ όψη ό,τι τα χειρόγραφα κείμενα έχουν πλέον σε μεγάλο 

ποσοστό παραγκωνιστεί και έχουν αντικατασταθεί από τα ηλεκτρονικά (βλέπε email, 

fax), καθίσταται μεγάλη η ανάγκη για τη γνώση των Νέων Τεχνολογιών. 

  

Ο προφορικός λόγος όμως υπερτερεί του γραπτού, καθώς ο/η διευθυντής/ρια 

επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς πιο γρήγορα, 

πληρέστερα και άμεσα. Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική χρήση του προφορικού 

λόγου διαδραματίζουν οι επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως το ύφος και ο τόνος, το 

σπάσιμο, η ένταση και η χροιά της φωνής, ο ρυθμός και οι παύσεις και το πλούσιο 

λεξιλόγιο. Η συμβολή τους είναι καίριας σημασίας για τις προσωπικές και 

επαγγελματικές σχέσεις του ατόμου, καθορίζοντας την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 

χωρίς εμπόδια (Γιαννουλέας, 2011). Σύμφωνα με τον Σταμάτη (2013), η λεκτική 
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επικοινωνία του ατόμου μπορεί να βελτιωθεί κάνοντας χρήση συγκεκριμένων 

τεχνικών, διότι η επικοινωνία είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται για κάποιο 

σκοπό, πέραν του αυθορμητισμού, με αποτέλεσμα ο πομπός να έχει τη δυνατότητα για 

την δημιουργία ενός επικοινωνιακού σχεδιασμού διεγείροντας  το ενδιαφέρον και την 

προσοχή των συνομιλητών του. Αυτό μπορεί να το επιτύχει με την χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων, την ευχέρεια του λόγου, με συζήτηση που προκαλεί 

ενδιαφέρον, κυλάει με ρυθμό και έχει συγκεκριμένη διάρκεια. Προηγουμένως, στην 

αρχή της συζήτησης, ο ομιλητής υποχρεούται να διευκρινίζει  το θέμα, το σκοπό, το 

χρόνο και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της, χωρίς να κουράζει τον αποδέκτη. 

Η επικοινωνία που συνδυάζει γραπτό και προφορικό λόγο αποτελεί τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας, ενώ υποδεέστερη είναι η αποκλειστική χρήση 

του γραπτού λόγου. Η γραπτή επικοινωνία από μόνη της είναι σημαντική και 

αποτελεσματική όταν η πληροφορία δίνεται για μελλοντική χρήση, ενώ η προφορική 

όταν συντρέχει λόγος για διαχείριση και επίλυση προβλημάτων - διαφορών(Hoy et al., 

2001). 

 

2.1.2. Η μη λεκτική επικοινωνία 

 

Η μη λεκτική επικοινωνία χαρακτηρίζεται ως σιωπηρή γλώσσα, αφού 

πραγματοποιείται χωρίς σχηματισμό λέξεων και προτάσεων και καλύπτει το 

μεγαλύτερο ποσοστό της καθημερινής μας επικοινωνίας. Η αποτελεσματικότητα της 

λεκτικής επικοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την λεκτική επικοινωνία, αφού 

η μία συνοδεύει και υποστηρίζει την άλλη, και σύμφωνα με τον Joshi (2017:32) «οι 

πράξεις μας μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια μας». Μέσα από  τις κινήσεις των χεριών, 

των ματιών, τον τόνο της φωνής και γενικότερα την οπτική επαφή και την  γλώσσα του 

σώματος  επιτυγχάνεται η επικοινωνιακή διαδικασία και ο συνομιλητής είναι σε θέση 

να κατανοήσει το περιεχόμενο του μηνύματος, ενώ παράλληλα ενεργοποιείται 

συναισθηματικά το άτομο-εξέλιξη που συμβάλλει στις κοινωνικές του σχέσεις. Η 

αλληλεπίδραση αυτή αναπτύσσεται τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στις 

προσωπικές σχέσεις  (Ivey & Gluckstern, 1995). 

 

Το διευθυντικό στέλεχος μιας εκπαιδευτικής μονάδας αξιολογείται από τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς όχι μόνο για τον επικοινωνιακό λόγο 

αλλά και την συμπεριφορά που επιδεικνύει στην διάρκεια της επικοινωνιακής 
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διαδικασίας. Με βάση τα παραπάνω, η συμπεριφορά ως μια μορφή συμβολικής 

επικοινωνίας κατέχει καθοριστική σημασία και βοηθά τα μέλη της εκπαιδευτικής 

μονάδας να κατανοήσουν τους στόχους, τις προθέσεις, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

του διευθυντή. Από την άλλη πλευρά, το διευθυντικό στέλεχος οφείλει να 

αποκωδικοποιεί ορθά τη μη λεκτική συμπεριφορά, ώστε να επιτυγχάνεται η 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνιακής διαδικασίας (Κοντοράτος, 1992).     

 

Εν κατακλείδι, ο διευθυντής και η διευθύντρια της εκπαιδευτικής μονάδας ανάλογα με 

τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον προφορικό και γραπτό λόγο και διαμορφώνει τα μη 

λεκτικά στοιχεία, επενεργεί τόσο επιτυχή επικοινωνία μεταξύ συνομιλητών όσο και 

στην ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων ή το αντίθετο. Επομένως ο λόγος του 

διευθυντή ή της διευθύντριας πρέπει να εμπεριέχει μη λεκτικά στοιχεία, τα οποία 

συμβάλλουν στην επιτυχία της επικοινωνίας μεταξύ τους.  

Αναλυτικά, τα μη λεκτικά στοιχεία είναι : 

 

• Οι εκφράσεις του προσώπου αποτελούν το κυριότερο κανάλι της μη λεκτικής 

επικοινωνίας, αφού είναι ο καθρέφτης που αντικατοπτρίζει τα πραγματικά 

συναισθήματά μας και τις διαθέσεις μας προς τους συνομιλητές μας. Τα 

συναισθήματα που εκφράζονται είναι φόβος, θυμός, χαρά, έκπληξη, θλίψη ή 

απογοήτευση (Dixon & O’ Hara, 2006). Ο διευθυντής της εκπαιδευτικής 

μονάδας με τις εκφράσεις του προσώπου του, χωρίς να προσποιείται, γίνεται 

πιστευτός και αποτελεσματικός στην διαπροσωπική του επικοινωνία (McPheat, 

2017). Μέσα από την ευχάριστη διάθεσή του, που αναδεικνύεται είτε με ένα 

χαμόγελό είτε με το γέλιο, διαμορφώνεται ένα ευχάριστο και θετικό κλίμα 

επικοινωνίας, ενισχύοντας την συνεργασία, την αποδοτικότητα αλλά και την 

ύπαρξη εμπιστοσύνης και άνεσης μεταξύ των συνομιλητών (Goleman et al., 

2014). Αντίθετα ένα πρόσωπο σκυθρωπό και με υπεροπτική έκφραση 

δημιουργεί στους συνομιλητές αρνητικές διαθέσεις, όπως αδιαφορία και 

αντιπάθεια (Βρεττός, 2003). 

• Οι χειρονομίες και η στάση του σώματος ή Γλώσσα του 

σώματος, χρησιμοποιείται για την μετάδοση καθαρών, σαφών και πειστικών 

μηνυμάτων. Παρατηρώντας τον ομιλητή πως κινεί τα χέρια του και τις 

εναλλαγές στη στάση του σώματος δύναται κανείς να αντιληφθεί την διάθεση 

και τα αισθήματά του, ενώ παράλληλα συντονίζει και ρυθμίζει την επικοινωνία 
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και την εναλλαγή των ρόλων ανάμεσα στους συνομιλητές. Έρευνες έχουν 

καταδείξει ότι ο λόγος  συνδέεται άμεσα με τις κινήσεις, καθώς διευκολύνουν 

την ομιλία και την μετάδοση των πληροφοριών, δίνουν λοιπόν στον ομιλητή 

την δυνατότητα «να παρουσιάσει τη δομή του λόγου του απαριθμώντας στοιχεία 

ή δείχνοντας τη σύνδεσή τους, να δείξει με το δάχτυλο ανθρώπους ή 

αντικείμενα, να δώσει έμφαση, να τονίσει τα σχήματα, τα μεγέθη ή τις 

κινήσεις» (Argyle, 198:5).  

• Η βλεμματική επαφή είναι ένας άμεσος και δυναμικός τρόπος επικοινωνίας, και 

η διατήρησή της με τον συνομιλητή χωρίς να γίνεται με επιμονή, δίνει την 

δυνατότητα για καλύτερη αλληλεπίδραση και αντικατοπτρίζει τα 

συναισθήματα, την διάθεση, τις στάσεις και τις κοινωνικές σχέσεις. Ο 

διευθυντής ανάλογα με τον τρόπο που κοιτάει τα μέλη της εκπαιδευτικής 

μονάδας διαμορφώνει και επηρεάζει τη σχέση τους, είτε προκαλώντας το 

ενδιαφέρον είτε δημιουργώντας άγχος και ανασφάλεια στον συνομιλητή. Με 

την οπτική επαφή η αρχή και η ροή της συζήτησης βελτιώνεται και ενισχύεται, 

ενώ πραγματοποιείται πιο εύκολα η εναλλαγή ρόλων ανάμεσα στον ομιλητή 

και ακροατή (Dixon & O’ Hara, 2006, Βρεττός, 2003). 

• Το άγγιγμα ή η απτική επικοινωνία, που εκφράζεται με ένα σύντομο και 

διακριτικό άγγιγμα μεταδίδοντας ένα μήνυμα συμπόνιας, υποστήριξης, επαίνου 

και γενικότερα συναισθήματα που καλλιεργούν και στηρίζουν τις κοινωνικές 

σχέσεις (Παπαδάκη- Μιχαηλίδη, 1997).  

• Η προσωπική εμφάνιση, τα ρούχα, τα μαλλιά, συνολικά το παρουσιαστικό του 

ατόμου επηρεάζει την συμπεριφορά των ατόμων, καθώς εκπέμπουν 

πληροφορίες αναφορικά με την κοινωνική θέση, το επάγγελμα και άλλα 

στοιχεία της προσωπικότητας τους (Παπαδάκη- Μιχαηλίδη, 1997), 

διαμορφώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις πρώτες εντυπώσεις. Το άτομο με την 

ενδυμασία που επιλέγει ενισχύει την αυτοπεποίθηση, τη δύναμη και το γόητρό 

του (Παπανούτσος, 1984) και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 

δημιουργία και την ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων. 

• Ο προσωπικός χώρος-η επικράτεια είναι ο χώρος που αφήνει το άτομο γύρω του 

και η απόσταση που διατηρεί με τους συνομιλητές του, η οποία εξαρτάται από 

την ηλικία, το φύλο, την κουλτούρα και αντανακλά τα συναισθήματα και τις 

διαθέσεις του. Η επικράτεια αναφέρεται στον ευρύτερο χώρο, ο οποίος 

αφήνεται γύρω από ένα άτομο, όπως για παράδειγμα στο γραφείο του (Argyle, 



[38] 
 

1988). Κατά τον Joshi (2017) η αποτελεσματική επικοινωνία με τους 

ανθρώπους επιτυγχάνεται κατανοώντας και αποδέχοντας  τα όρια στο χώρο.  

• Η φωνή- τα παραγλωσσικά στοιχεία, τα οποία δηλώνουν τα συναισθήματα και 

την διάθεση, αλλά ταυτόχρονα φανερώνουν και την κοινωνική-οικονομική 

κατάσταση του ομιλητή, προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

ληφθεί το μήνυμα. Τα παραγλωσσικά στοιχεία είναι ο τόνος και η ένταση της 

φωνής, ο ρυθμός, η προφορά, η συχνότητα αλλά και οι παύσεις, τα οποία πρέπει 

ο ομιλητής να τα χρησιμοποιεί σωστά και ο ακροατής να τα αποκωδικοποιεί με 

τον σωστό τρόπο (McPheat, 2012), εφόσον έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν 

το νόημα του μηνύματος του ομιλητή και άλλες φορές να φανερώνουν το 

αληθινό του νόημα. Τα παραγλωσσικά στοιχεία όταν συγχρονίζονται με το 

μήνυμα προσελκύουν την προσοχή του αποδέκτη και βελτιώνουν την συζήτηση 

(Knappa & Hall, 2002).  

 

Επομένως, ένας αποτελεσματικός διευθυντής πρέπει να κατανοεί και να 

αποκωδικοποιεί τα μη λεκτικά μηνύματα των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας του 

και ο ίδιος να διαμορφώνει την δική του εκφραστικότητα βελτιώνοντας τις δεξιότητές 

του και αποφεύγοντας πιθανές ασάφειές. Από τα παραπάνω διαφαίνεται η 

σπουδαιότητα της μη λεκτικής επικοινωνίας για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των 

διαπροσωπικών σχέσεων. 

 

2.1.3. Η ενσυναίσθηση – συναισθηματική νοημοσύνη 

 

Ο διευθυντής στην προσωπική και επαγγελματική του πορεία πρέπει να διακατέχεται 

από ενσυναίσθηση, όρος ο οποίος μεταφράζεται ως η ικανότητα του ατόμου να 

αναγνωρίζει και να ταυτίζεται με τη συναισθηματική και ψυχική κατάσταση που 

βρίσκεται ο άλλος, να αποδέχεται τις ανάγκες και  την διαφορετικότητα των άλλων. Η 

ενσυναίσθηση δεν είναι ένα παροδικό χάρισμα, αλλά πρέπει να προσδιορίζει την 

συμπεριφορά του διευθυντή σε κάθε στιγμή επικοινωνίας, ώστε να συναισθάνεται τον 

συνομιλητή του και να μπορεί να κατανοεί τα λεγόμενά του αποκωδικοποιώντας τα 

συναισθήματα που εμπεριέχει το μήνυμά του και όχι μόνο το λεκτικό και μη λεκτικό 

περιεχόμενο του. Με την εν συναίσθηση ο διευθυντής ή η διευθύντρια έχει καθήκον 

να ακούει με ιδιαίτερη προσήλωση τα άτομα με τα οποία είτε συνεργάζεται είτε 

συνδέεται μαζί τους, να αποδέχεται την γνώμη και την άποψη τους, να τις μελετάει και 
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να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά τους, ώστε να παίρνει τις σωστές αποφάσεις 

διαμορφώνοντας ένα ευχάριστο εργασιακό κλίμα και τις κατάλληλες αντιλήψεις στην 

ομάδα που διοικεί. Στη σύγχρονή κοινωνία η ενσυναίσθηση ως δεξιότητα κατέχει 

σημαντική θέση για τον τρόπο που πρέπει να διοικούνται οι οργανισμοί, κατά συνέπεια 

και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί (Kellett et al. 2002). 

 

Η εισαγωγή της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο της 

εκπαίδευσης  συμβάλει στην διαμόρφωση ενός θετικού επικοινωνιακού περιβάλλοντος 

που επιθυμεί την επίτευξη των στόχων του. Μέσω της συναισθηματικής νοημοσύνης 

ερμηνεύει κανείς τα συναισθήματα των άλλων, γνωρίζει τον εαυτό του, διαχειρίζεται 

την ψυχική διάθεσή του, ελέγχει τις παρορμήσεις του και διαπιστώνει  πόσο μπορεί να 

ανοιχτεί σε άλλους (Μπρίνια, 2008). Ο διευθυντής  μέσω της συναισθηματικής 

νοημοσύνης επικοινωνεί αποτελεσματικά εξασφαλίζοντας την αφοσίωση των μελών 

του εκπαιδευτικού οργανισμού, ώστε να εκφράζουν ελεύθερα χωρίς φόβους τα 

συναισθήματά τους και το κυριότερο είναι ότι και οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται και 

κατανοούν τα συναισθήματα είτε τα δικά τους είτε των άλλων που συμμετέχουν στην 

επικοινωνιακή διαδικασία  (Fullan, 2002). 

 

Ο διευθυντής ή η διευθύντρια πρέπει να έχει αναπτυγμένες τις κύριες πτυχές της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι οποίες, σύμφωνα με την θεωρία της 

συναισθηματικής νοημοσύνης του Goleman (2000), είναι α) η αυτοεπίγνωση δηλαδή 

μία δεξιότητα μέσω της οποίας κάποιος αναγνωρίζει και κατανοεί τον εσωτερικό του 

κόσμο, τις επιθυμίες και τα θέλω του, τα συναισθήματα του και τα αποτελέσματά τους, 

καθώς γνωρίζει τον συσχετισμό μεταξύ των συναισθημάτων, αυτών που πιστεύει, 

πράττει και λέει.  Επίσης,  είναι β) η  αυτοαξιολόγηση, η δεξιότητα δηλαδή του ατόμου 

να γνωρίζει τις δυνάμεις και τα όριά του, τις δυνατές και αδύνατες πτυχές του εαυτού 

του, τον οποίο μπορεί να τον αντιμετωπίζει με χιούμορ και να του ασκεί κριτική, να 

δέχεται την ανατροφοδότηση όταν πραγματοποιείται καλοπροαίρετα και να δημιουργεί 

νέες προοπτικές γι’ αυτόν, γ) η αυτοπεποίθηση  είναι άλλη μία δεξιότητα που 

ενδυναμώνει το άτομο όπου απαιτείται, ώστε να ανταπεξέλθει σε δύσκολες 

καταστάσεις ή να πάρει σημαντικές αποφάσεις. Όταν το επίπεδο αυτοπεποίθησης είναι 

ιδιαίτερα υψηλό το άτομο εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στην ομάδα του και 

αποτελεί ένα στοιχείο που αναδεικνύει τον επιτυχημένο Διευθυντή/ρια από τον μέτριο 

και τέλος, δ) η αυτοκυριαρχία και ο αυτοέλεγχος, είναι η δεξιότητα του ατόμου να 
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μπορεί να ελέγξει τις παρορμήσεις του, τα συναισθήματα του και τα προσωπικά του 

θέλω, να παραμείνει προσηλωμένος διατηρώντας την ψυχραιμία του στο αντικείμενό 

του κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οι πτυχές της συναισθηματικής νοημοσύνης 

συμβάλλουν και βελτιώνουν συνεχώς την εξέλιξη των διοικητικών δεξιοτήτων ενός 

ηγέτη, οι οποίες ανατροφοδοτούνται από τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας.  

 

Επομένως, σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό που αποτελείται από άτομα με 

διαφορετικές προσωπικότητες και χαρακτηριστικά, ο διευθυντής ή η διευθύντρια θα 

πρέπει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται, ώστε να αντιλαμβάνεται και 

να κατανοεί το συναισθηματικό κλίμα που επικρατεί στον εκπαιδευτικό οργανισμό, να 

οδηγεί και να επηρεάζει τα μέλη του προς το συλλογικό όφελος, να αποτρέπει τις 

εντάσεις και τις συγκρούσεις που είθισται να επιβραδύνουν την επίτευξη των στόχων 

και προκαλούν ρωγμές στη συνεργασία. Εξάλλου είναι σημαντικό να υπάρχει 

συνεργατικό πνεύμα και συνεκτικότητα στα μέλη ενός εκπαιδευτικού οργανισμού για 

να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες, τον τρόπο σκέψης και την συμπεριφοριστική τους 

διάθεση (Kellett et al. 2002). 

 

2.1.4. Η ενεργητική ακρόαση 

 

Η ενεργητική ακρόαση αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα του διευθυντικού στελέχους 

στον εκπαιδευτικό οργανισμό και έγκειται στο γεγονός ότι παρακολουθεί με σεβασμό, 

εκτίμηση και προσοχή τον συνομιλητή του αφήνοντας να ολοκληρώσει την σκέψη του, 

ενώ παράλληλα επεξεργάζεται τα λεγόμενά του (Click,2005). Όταν ο διευθυντής 

ακούει ενεργητικά τα μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού εξασφαλίζει την καλύτερη 

ει δυνατόν λύση σε δύσκολες καταστάσεις και τυχόν προβλήματα, διαχειρίζεται και 

αξιοποιεί κατάλληλα τους εργαζόμενους και αναπτύσσει μια αποτελεσματική 

επικοινωνία (Διαμαντίδου, 2014). Στην ουσία η ενεργητική ακρόαση είναι μία 

επανάληψη όλων αυτών (λόγων και συναισθημάτων) που μεταδίδει ο ομιλητής και 

ολοκληρώνεται μέσα από τα ακόλουθα στάδια:  

• Το λεκτικό και μη λεκτικό μήνυμα 

• Η αποκωδικοποίηση του μηνύματος και η κατανόησή του 

• Ανακεφαλαίωση και μεταφορά αυτών που κατανοήσαμε στον συνομιλητή 

• Επιβεβαίωση ή διευκρίνιση της αποκωδικοποίησης του μηνύματος από τον 

ομιλητή (Adams, 2017). 
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Η ενεργητική ακρόαση για να αναπτυχθεί απαιτεί εξάσκηση και προσωπική εργασία, 

ενώ η αποτελεσματικότητας της εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογή της και την 

προσοχή που θα επιδείξει ο διευθυντής ή η διευθύντρια. Ουσιαστικά είναι μια 

δεξιότητα που καλλιεργείται και έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως μέσο επικοινωνίας 

αναδεικνύοντας την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και την κατανόησή μας για τον 

συνομιλητή, ενώ ταυτόχρονα μας βοηθάει να βεβαιώσουμε ότι αναλύσαμε σωστά το 

μήνυμα που δεχτήκαμε. Για την ανάπτυξη της ενεργητικής ακρόασης υπάρχουν 

συγκεκριμένα εργαλεία που βοηθούν τον διευθυντή ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, 

όπως να διατηρεί συνεχή οπτική επαφή σε όλη την διάρκεια της συζήτησης με τον 

συνομιλητή, να τον ενθαρρύνει εκφράζοντας ενδιαφέρον για τις απόψεις του, να 

ανακεφαλαιώνει και να διατυπώνει διευκρινιστικές ερωτήσεις και μέσω της μη 

λεκτικής επικοινωνίας να επιτυγχάνει την συνεχή ανατροφοδότηση  (Walton, 1989). 

 

2.1.5. Το χιούμορ και ο έλεγχος του θυμού 

 

Το χιούμορ λειτουργεί ως ένα σημαντικό εργαλείο του αποτελεσματικού διευθυντή, 

καθώς ευνοεί την συνοχή της ομάδας, την δημιουργία θετικού κλίματος και 

διαπροσωπικών σχέσεων, την ουσιαστική επικοινωνία, την δημιουργικότητα και την 

οργανωτική κουλτούρα (Romero & Cruthirds, 2006;   Ziegler, Boardman, & Thomas, 

2010). Επιπλέον, το χιούμορ χρησιμεύει στον διευθυντή ως εργαλείο για την μείωση 

του άγχους στο εργασιακό περιβάλλον. Επί τούτου, έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο 

διευθυντής ή η διευθύντρια συνιστούν πηγή άγχους για τον εκπαιδευτικό (Davis & 

Kleiner, 1989). Το χιούμορ βοηθάει στην εξομάλυνση των διαφωνιών και των 

συγκρούσεων συμβάλλοντας στην δραστηριοποίηση και την παραγωγικότητα των 

εκπαιδευτικών, δημιουργώντας αίσθημα ικανοποίησης για την εργασία τους (Malone, 

1980; Hurren, 2006). 

 

Αντιθέτως, ο θύμος είναι ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει κάποιος να 

μάθει να το ελέγχει και να το διαχειρίζεται, γι’ αυτό και απαιτείται συνεχής εξάσκηση 

των τρόπων ή τεχνικών  ελέγχου. Αρχικά πρέπει ο διευθυντής να αντιληφθεί και να 

κατανοήσει τον δικό του θυμό και εν συνεχεία να μπει στην διαδικασία να καταλάβει 

και να χειριστεί τον θυμό των μελών του εκπαιδευτικού οργανισμού, ώστε να είναι 

αποτελεσματικός στην διαχείριση μιας σύγκρουσης, γιατί ο θυμός συνήθως 
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παρουσιάζεται σε συγκρουσιακές καταστάσεις. Για να επιτύχει την διαχείριση του 

θύμου των άλλων πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει σωστά δεξιότητες ακρόασης, 

χωρίς να διακόπτει τον συνομιλητή του, να αποφεύγει τις φωνές και να μην κάνει 

κήρυγμα (Joshi, 2017). 

Εν κατακλείδι κάθε διευθυντής ως ηγέτης ενός εκπαιδευτικού οργανισμού πρέπει να 

κατέχει  και συνεχώς να βελτιώνει τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες του, 

ώστε να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τα μέλη του οργανισμού του, να 

ασκεί τα διοικητικά του καθήκοντα  επιτυγχάνοντας τους στόχους του οράματος του. 

Σε αυτό θα συμβάλλει η συνεχή εκπαίδευση αλλά και η δια βίου μάθηση, η 

αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές αλλά και με τα υπόλοιπα 

μέλη, την αυτοκριτική και την αυτογνωσία, την πρωτοβουλία και την υπευθυνότητα 

(Μπρίνια, 2008). 

 

2.3. Η αποτελεσματική εκπαιδευτική επικοινωνία 

 

Η αποτελεσματική επικοινωνία που συντελείται μεταξύ των διευθυντών-ηγετών με τα 

μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού έχει μεγάλη σημασία, εφόσον επιδρά στην σωστή 

και απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού (Ιορδανίδου & 

Παπαδημητρίου, 2017). Η εκπαιδευτική επικοινωνία όλων όσων εμπλέκονται στην 

λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας δημιουργεί το έναυσμα τόσο για την καλύτερη 

προσέγγιση και την απαραίτητη προσοχή, με την συνολική προσπάθεια, πάνω σε 

γενικούς αλλά και σε ειδικούς κοινούς αποδεκτούς στόχους, όσο και στην ενθάρρυνση 

και την αύξηση συμμετοχής στην λήψη σημαντικών αποφάσεων (Πασιαρδής, 

2004;   Λαινάς, 2004). Ουσιαστικά το έναυσμα για την αρχή μιας αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής επικοινωνίας δίνεται όταν ο καθένας έχει αντιληφθεί, κατανοήσει και 

συνειδητοποιήσει ότι είναι μοναδικός και διαφορετικός από τους άλλους. Επιπλέον, ο 

τρόπος που ένας εκπαιδευτικός οργανισμός λειτουργεί και οργανώνεται, που σχεδιάζει 

και υλοποιεί τους εκπαιδευτικούς στόχους, που διαμορφώνει το σχολικό κλίμα αλλά 

και το διευθυντικό στέλεχος που ηγείται σε αυτόν ασκούν επιρροή στην 

αποτελεσματικότητα  του (Κωνσταντίνου, 2015). 

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς καταλήγουν στο ότι η 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών εξαρτάται κυρίως από το πλαίσιο 

της σχολικής εκπαίδευσης. Σημειώνουν χαρακτηριστικά, ότι η αποτελεσματικότητα 

εξαρτάται από τους συμμετέχοντες, την περιφέρεια, τον τύπο σχολείου, τον σχολικό 
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πληθυσμό ανάλογα με τον τομέα, δημοσίου ή ιδιωτικού, του εκπαιδευτικού 

οργανισμού (Hofman, Hofman & Gray, 2015). 

 

2.3.1. Παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 

μονάδας 

 

Μέσα από έρευνες τόσο της ελληνικής όσο και της ξένης βιβλιογραφίας σχετικά με το 

θέμα της αποτελεσματικότητας στην εκπαιδευτική μονάδα προκύπτει πληθώρα 

παραγόντων, οι οποίοι  μπορούν να την οδηγήσουν στην αποτελεσματική λειτουργία 

της. Σύμφωνα με τον Mortimore και τους συνεργάτες του (1995) υπάρχουν 10 

παράγοντες, οι οποίοι  συνοπτικά είναι οι παρακάτω: 

• Διοίκηση με επαγγελματισμό 

• Κοινό όραμα και στόχοι   

• Θετικό εργασιακό κλίμα  

• Ιδιαίτερη προσοχή στην διδασκαλία και στη μάθηση 

• Σκοποθετική και στοχοθετική  διδασκαλία 

• Θετική ενίσχυση 

• Υψηλές προσδοκίες 

• Παρακολούθηση και ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών 

• Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών του σχολείου 

• Συνεργασία σχολείου και γονέων 

 

Οι Πασιαρδής & Πασιαρδής (2006) περιγράφουν τους παράγοντες που συμβάλλουν 

στην αποτελεσματικότητα της λειτουργία του σχολείου, όπως τέθηκαν αρχικά από τον 

Edmonds (1979).  Η εκπαιδευτική ηγεσία θεωρείται καταλυτικός παράγοντας, καθώς η 

άσκηση του διοικητικού-ηγετικού ρόλου είναι ιδιαίτερα σημαντική και η κύρια ευθύνη 

για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων της εκπαίδευσης ανήκει στο 

διευθυντή. Οι ενέργειες που εκτελεί, όπως η επικοινωνία και η συνεργασία, η γνώση 

του χαρακτήρα και των ιδιαιτεροτήτων των μελών του εκπαιδευτικού οργανισμού, η 

ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων, παρέχουν στα μέλη του οργανισμού του 

κίνητρα για την βελτίωση των προσπαθειών τους, ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι που 

έχουν θέσει από κοινού για το σχολείο.  
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Το σχολικό κλίμα αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα, διότι επηρεάζει την 

διάθεση των εκπαιδευτικών και κατά επέκταση το εκπαιδευτικό τους έργο. Ο ρόλος 

του διευθυντή αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την διαμόρφωση ενός ευχάριστου 

και θετικού κλίματος στο περιβάλλον του και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή 

επικοινωνία και συνεργασία.  

 

Η συνεργασία και η τακτική επικοινωνία με τους γονείς για θέματα των παιδιών τους 

αλλά και για λειτουργίες-δραστηριότητες του σχολείου, συνηγορούν σε αυτό που 

ονομάζεται αποτελεσματικό σχολείο. Η επικοινωνία με τους γονείς είναι κι αυτή κύριο 

καθήκον του διευθυντή στα πλαίσια του επικοινωνιακού του ρόλου, σύμφωνα με το 

οποίο οφείλει να ενημερώνει τους γονείς μέσω της γραπτής αλλά και της προφορικής 

επικοινωνίας είτε για ζητήματα που απασχολούν την σχολική κοινότητα είτε για την 

συμμετοχή τους σε προγράμματα και εκδηλώσεις του σχολείου. 

 

Τέλος ο οικονομικός προϋπολογισμός και η υλικοτεχνική υποδομή που παρέχεται σε 

κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά, παρέχει στον διευθυντή την δυνατότητα ευελιξίας 

και ικανοποίησης των αναγκών της σχολικής μονάδας, ώστε να υλοποιήσει και να 

επιτύχει τους ειδικούς στόχους της πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.  

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι παράγοντες που συνηγορούν στην αποτελεσματική 

λειτουργία ενός σχολικού οργανισμού έχουν σχέση τόσο με τον/την διευθυντή/ρια όσο 

και με τα μέλη που αποτελούν την σχολική κοινότητα. Η κάθε εκπαιδευτική μονάδα 

αποτελείται από διαφορετικά κοινωνικό-πολιτιστικά επίπεδα και ως εκ τούτου οι 

παράγοντες πρέπει να εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε 

σχολείου για την επίτευξη των στόχων του.   

 

Ωστόσο, το διευθυντικό-ηγετικό στέλεχος σε μία κοινωνία που διαρκώς μεταβάλλεται 

οφείλει να είναι εφοδιασμένο με πολλές δεξιότητες, επικοινωνιακές και κοινωνικές, να 

έχει πείρα και να μπορεί να διαχειριστεί τα μέλη της σχολικής κοινότητας, για να 

μπορεί να είναι αποτελεσματικός στην διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας. Εφόσον, 

τα εργασιακά πλαίσια συνεχώς αλλάζουν σε συνάρτηση με την κοινωνία, το 

διευθυντικό-ηγετικό στέλεχος πρέπει να προσαρμόζει τις δεξιότητες του με την 

αποδοτικότητα των μελών της σχολικής κοινότητας και ο ίδιος να προσαρμόζεται 
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διαρκώς με τα δεδομένα της συγκεκριμένης περιόδου που διανύει και να αναπτύσσει 

ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που δραστηριοποιείται (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008).   

 

2.4. Έρευνες για τις επικοινωνιακές δεξιότητες των διευθυντών στην εκπαίδευση 

 

Στον παρόν κεφάλαιο γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών που 

ανέδειξαν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων. 

Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες για να μελετήσουν το 

ρόλο αλλά και την σπουδαιότητα της επικοινωνίας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 

Εμείς θα αναφερθούμε στις έρευνες που ασχολήθηκαν με τις δεξιότητες που κατέχουν 

πλήρως ή μερικώς οι διευθυντές, αρχίζοντας με τις ξενόγλωσσες και έπειτα με τις 

ελληνόγλωσσες. 

Η Kambeya στην έρευνά της με τίτλο «Teachers' Perceptions of Principals' 

Interpersonal Communication Skills as They Relate to Teacher Performance» (2008) 

που πραγματοποίησε στην πολιτεία της Georgia, μελέτησε τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τις επικοινωνιακές δεξιότητες που συμβάλουν στην ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων και σχετίζονται με την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών. 

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η επικοινωνία που επιδιώκουν οι εκπαιδευτικοί είναι η άμεση, 

πρόσωπο με πρόσωπο με τον διευθυντή. Η σωστή διαπροσωπική επικοινωνία του 

διευθυντή, η ευγενική συμπεριφορά, ο σεβασμός και η στήριξη στους εκπαιδευτικούς, 

έδωσαν κίνητρα σε εκείνους και τους ώθησε να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες τους 

στο βέλτιστο, ενώ η αντίθετη συμπεριφορά δημιούργησε συναισθηματικές 

ανασφάλειες (χαμηλή αυτοεκτίμηση, αίσθημα ανικανότητας, απουσία διάθεσης ενώ 

πολλούς  ώθησε στην εύρεση άλλης εργασίας).  

  

Οι διευθυντές που κατείχαν τις δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας είχαν 

καλλιεργήσει ένα θετικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον ευνοώντας τη διδασκαλία και 

την μάθηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ήταν πρόθυμοί να εργαστούν πέρα από τις 

συνηθισμένες δραστηριότητες τους. Στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που οι 

διευθυντές χρησιμοποίησαν καταχρηστικό λόγο και δεν έρχονταν σε επαφή με τους 

εκπαιδευτικούς παρατηρήθηκε μείωση και απροθυμία στις εργασίες τους. Αντίθετα 

όταν οι διευθυντές επικοινωνούσαν με σεβασμό στους εκπαιδευτικούς, ήταν 

υποστηρικτικοί απέναντι τους και οι ίδιοι εργάζονταν με ζήλο, τότε οι εκπαιδευτικοί 

βελτίωναν τις επιδόσεις τους. Οι διευθυντές όμως κατά κύριο λόγο επηρέασαν την 
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αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών με την λεκτική και την γραπτή επικοινωνία, πράγμα 

για το οποίο συμφώνησαν όλοι οι συμμετέχοντες της έρευνας.  

 

Ο Yavuz  στην έρευνα του με τίτλο «An Analysis of School Principals’ Listening Skills 

According To Teacher Feedback» το 2008 σε σχολεία της Τουρκίας, κατέγραψε τις 

δεξιότητες ακρόασης των διευθυντών μέσα από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Η 

δειγματοληψία έγινε τυχαία και συμμετείχαν 477 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, 

γενικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα από την έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων είχαν αρκετές δεξιότητες 

ακρόασης σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Οι διευθυντές του δημοτικού 

σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους της δευτεροβάθμιας είναι καλύτεροι ακροατές. 

 

Επίσης, οι διευθυντές ακούν περισσότερο τους εκπαιδευτικούς με μεγαλύτερη εμπειρία 

διαμορφώνοντας μια αντίστοιχη με τα χρόνια θετική εκτίμηση από τους 

εκπαιδευτικούς για τις δεξιότητες ακρόασης. Γενικά παρατηρήθηκε ότι η 

ανατροφοδότηση των διευθυντών για τις δεξιότητες ακρόασης γίνεται ανάλογα με τους 

εκπαιδευτικούς, δηλαδή το σχολείο που ανήκουν, το επίπεδο εκπαίδευσης, την 

επαγγελματική εμπειρία και τα χρόνια απασχόλησης στο συγκεκριμένο σχολείο, καθώς 

και την συνεργασία τους με το διευθυντικό στέλεχος. Σε αντιδιαστολή, η 

ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών δεν εξαρτήθηκε από την ειδικότητα ούτε των 

εκπαιδευτικών ούτε των διευθυντών του. 

 

Ο Singh (2015) στην έρευνα που πραγματοποίησε ασχολήθηκε με την συναισθηματική 

νοημοσύνη  των διευθυντών, η οποία διαμορφώνει την συμπεριφορά τους απέναντι 

στους εκπαιδευτικούς επηρεάζοντας την εργασιακή τους ικανοποίησή. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι η συμπεριφορά των διευθυντών που 

σχετίζεται με την συναισθηματική νοημοσύνη και η εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών συνδέονται μεταξύ τους. Όσο πιο ουσιαστικές είναι οι διαπροσωπικές 

δεξιότητες του διευθυντή, σε επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης, 

αναλόγως  μεγαλύτερο είναι και το αίσθημα της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών στον 

εργασιακό τους χώρο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν 

στην εκπαιδευτική τους μονάδα βαρύθυμα. 
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Ο Κουτής (2018) διεξήγε έρευνά με αντικείμενο τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για 

τις επικοινωνιακές δεξιότητες των διευθυντών τους. Η δειγματοληψία έγινε τυχαία και 

συμμετείχαν 12 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έξι άνδρες και έξι γυναίκες. 

Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποίησε την ημιδομημένη συνέντευξη. Το αποτέλεσμα 

της έρευνας έδειξε ότι η επικοινωνία και οι επικοινωνιακές δεξιότητες των διευθυντών 

αποτελούν βασικό ρόλο στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της 

εκπαιδευτικής μονάδας και επαληθεύτηκε η ανάγκη για περεταίρω ανάπτυξη και 

κατοχή επικοινωνιακών δεξιοτήτων από τη μεριά των διευθυντών. Οι εκπαιδευτικοί 

εξέφρασαν τις απόψεις τους και σύμφωνα με αυτές διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές 

κατέχουν σε μεγάλο ποσοστό την δεξιότητα της λεκτικής επικοινωνίας, κάποιοι 

κατέχουν όλες τις δεξιότητες που τους ειπώθηκαν, σε μικρό βέβαια ποσοστό ενώ άλλοι 

κατέχουν λίγες ή καθόλου. 

 

Ο Κρασσάς (2015) μέσα από μία εμπειρική έρευνα μελέτησε τις κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης και την επιρροή 

τους στην αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών. Η ερευνά 

πραγματοποιήθηκε σε 53 εκπαιδευτικές μονάδες της κεντρικής και νότιας  Χαλκίδας 

και συμμετείχαν  διοικητικά στελέχη της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα 

της έρευνας κατέδειξε ότι η ενεργητική ακρόαση και το χιούμορ  συμβάλλουν στην 

διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος, καθώς και ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες 

βελτιώνουν το επικοινωνιακό κλίμα στην εκπαιδευτική μονάδα. 

 

Η Μερκούρη  (2015) στη διδακτορική διατριβή της με θέμα «Ο ρόλος της 

επικοινωνίας στη Διοίκηση του σχολείου – Το αίτημα για αποτελεσματικό σχολείο στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», ερεύνησε τις απόψεις τόσο των διευθυντών όσο και των 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τον βαθμό και την 

ποιότητα που ασκείται η επικοινωνία και οι επικοινωνιακές σχέσεις που έχουν 

αναπτυχθεί. Η δειγματοληψία έγινε τυχαία και στην έρευνα συμμετείχαν 622 

εκπαιδευτικοί από το νομό Αττικής. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την δική μας έρευνα ήταν ο βαθμός 

κατοχής επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ο βαθμός επικοινωνιακής προσέγγισης από 

τους διευθυντές. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές κατέχουν 

επικοινωνιακές δεξιότητες σε πάρα πολύ(23%) και πολύ 

μεγάλο βαθμό (28,6%), αρκετά (30,1%)  και σε μικρό βαθμό (15%). Ενώ είναι καλοί 
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ακροατές σε ποσοστό 28,5% πάρα πολύ,  27,5% πολύ μεγάλο βαθμό και 27,7% αρκετά, 

σε λίγο και καθόλου ένα ποσοστό 24% και 2,4% αντίστοιχα. 

 

Η Σύρμα (2017) στην διπλωματικής της εργασία διερεύνησε και κατέγραψε τις 

απόψεις των διευθυντών για την χρήση της επικοινωνίας και κυρίως της μη λεκτικής 

και της συναισθηματικής νοημοσύνης και πως αυτές επιδρούν στην 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Στην έρευνα συμμετείχαν 

293 διευθυντικά στελέχη εκπαιδευτικών οργανισμών, από τους οποίους αρκετοί είχαν 

κάνει σπουδές στην Διοίκηση. Η ανάλυση της έρευνας επαλήθευσε τη συσχέτιση της 

μη λεκτικής επικοινωνίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης με την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού.   

 

Η Τσομπανάκη (2017), μέσα από την έρευνα που πραγματοποίησε στο πλαίσιο της 

μεταπτυχιακής της εργασίας, μελέτησε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμβολή 

των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας στην 

αποτελεσματική λειτουργία της. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο και οι 95 συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη. Στο ερώτημα για το βαθμό κατοχής 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων από τους διευθυντές, τα αποτελέσματα έδειξαν 

ικανοποιητικό βαθμό κατοχής επικοινωνιακών δεξιοτήτων από αυτούς, σε ποσοστό 

80%. Το ερώτημα σχετικά με το βαθμό επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και 

διευθυντών όποτε οι πρώτοι εκφράζουν τα συναισθήματα και τις απόψεις τους στους 

διευθυντές, οι πλειοψηφία σε ποσοστό 90,53% απάντησε ότι νιώθει άνετα.  

 

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώνεται ότι οι έρευνες στην ελληνική 

επικράτεια για το συγκεκριμένο θέμα είναι ελάχιστες και παρουσιάζουν μεγάλο κενό, 

γι’ αυτό και συμπεριλάβαμε με κάθε επιφύλαξη έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 

επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Έχουν διερευνηθεί επιμέρους δεξιότητες 

επικοινωνίας, αναφορικά με την κατοχή αυτών και την ανάγκη βελτίωσής τους, αλλά 

όπως υπογραμμίστηκε και στους σκοπούς της έρευνάς μας, η διερεύνηση του 

επικοινωνιακού ρόλου, η ανάπτυξη και η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

από τους διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων, ως παράγοντες που συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική λειτουργία του, από τη σκοπιά των διευθυντών, δεν έχουν διερευνηθεί 

επαρκώς και δεν έχει αναδειχθεί η σημασία της κατοχής τους. 
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2.5. Η επιμόρφωση των διευθυντών στις επικοινωνιακές δεξιότητες 

 

Η κοινωνία εξελίσσεται αλματωδώς επιτυγχάνοντας σημαντικές αλλαγές σε 

οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και γνωστικό επίπεδο. Ο σύγχρονος κοινωνικός 

και εργασιακός χώρος χαρακτηρίζεται από πληθώρα γνώσεων και απαιτεί από τον 

επαγγελματία που σέβεται και έχει την αίσθηση ευθύνης για το έργο που παράγει να 

επαναπροσδιορίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

εποχής. Επομένως, η επιμόρφωσή (ήτοι η δια βίου μάθηση) των εκπαιδευτικών και των 

διοικητικών στελεχών κρίνεται απαραίτητη, διότι συντελεί στην αποτελεσματικότητα 

του εκπαιδευτικού οργανισμού. Ο ρόλος των διευθυντών θεωρείται και είναι κρίσιμος, 

καθότι μέλημά του είναι να διαμορφώσει μια επαγγελματική κουλτούρα που θα 

βοηθήσει και θα ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν, να αποδώσουν στο 

μέγιστο βαθμό, να προωθήσουν νέες ιδέες και να κάνουν καινοτόμες αλλαγές, ώστε να 

πετύχουν τους μαθησιακούς στόχους της εκπαιδευτική μονάδας (Ζερβάκης, 2019). 

 

Στην χώρα μας έχει διαπιστωθεί μέσα από έρευνες ότι δεν υπάρχει συντονισμένη και 

συστηματική επιμόρφωση των διευθυντών είτε πριν την ανάληψη καθηκόντων είτε 

κατά την διάρκεια της θητείας τους, από τους φορείς του κράτους. Οι ίδιοι επιθυμούν 

και εκφράζουν την επιθυμία τους για επιμόρφωση, διότι οι απαιτήσεις και οι ανάγκες 

για την σωστή λειτουργία των σχολείων διαρκώς αυξάνονται (Ζερβάκης, 2019). Έχουν 

γίνει κάποιες επιμορφωτικές προσπάθειες για τα διοικητικά στελέχη και τους 

εκπαιδευτικούς αλλά είναι περιορισμένες. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες, 

μία εκ των οποίων είναι και η εισαγωγή του μαθήματος με αντικείμενο τη διοίκηση και 

την οργάνωση στην εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Από μία 

σύντομη αναδρομή διαπιστώνεται ότι την δεκαετία 1990-2000 πραγματοποιήθηκαν 

ελάχιστα επιμορφωτικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα για τα στελέχη 

εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε το 1996 υπό την αιγίδα του Π.Ε.Κ και της 

ΠΑ.ΤΕ.Σ/ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Επίσης, το 2010, στα πλαίσια του 2ου Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 

πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση των διοικητικών και υποστηρικτικών στελεχών, στο 

οποίο αργότερα ενσωματώθηκε το πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους διευθυντές 

Ε.Π.Α.Λ. και  Σ.Ε.Κ. (Λεμονή & Κολεζάκης, 2013). Οι επιμορφωτικές δράσεις 

συνεχίστηκαν μέσω του ΕΚΔΑ και από το 2012 μέχρι και σήμερα οι επιμορφώσεις των 

διευθυντών εκπαιδευτικών οργανισμών γίνονται από το Π.Ε.Κ., τις πανεπιστημιακές 
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σχολές και την ιδιωτική πρωτοβουλία (σεμινάρια, μεταπτυχιακά κ.α.). Ωστόσο η 

έλλειψη κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης είχε ως 

αποτέλεσμα η διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων να εκτελείται με βάση την 

εμπειρία των διευθυντών (Παπαϊωάννου et. el., 2011).  

 

Σε έρευνα των Μπακαλμπάση και Φωκά (2014) διαπίστωσαν την ανάγκη των 

διευθυντών για συνεχή επιμόρφωση σε θέματα παιδαγωγικά, διοικητικά και 

οργανωτικά, άποψη με την οποία συμφωνήσαν όλοι οι συμμετέχοντες. Σε ποσοστό 

68% (πολύ υψηλό) συμφωνούν με την άποψη ότι η επιμόρφωση σε ζητήματα άσκησης 

διοίκησης προηγείται της ανάληψης διοικητικής θέσης σε μια εκπαιδευτική μονάδα. 

Σε άλλη έρευνα, η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των διευθυντών διατυπώνεται ως μια 

ανάγκη και αδιάκοπη διαδικασία, που πρέπει να πραγματοποιείται κατά την διάρκεια 

της θητείας, καθώς οι απαιτήσεις της διοίκησης μεταβάλλονται και αυξάνονται 

διαρκώς. Οι Nicolaidou & Petridou (2011) στην έρευνα που διεξήγαν σε στελέχη, που 

είχαν αναλάβει νέα θέση ως διευθυντές σε σχολεία της Κύπρου, διαπίστωσαν ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρούσαν την επιμόρφωση αναγκαία 

για την επίλυση θεμάτων που έχουν σχέση με την ηγεσία και την διοίκηση της 

εκπαίδευσης, και ότι πρέπει να γίνεται κατά την διάρκεια της θητείας τους, ώστε να 

μπορέσουν να εμβαθύνουν τις δεξιότητες τους για την αποτελεσματική διοίκηση και 

λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας. Ωστόσο τα προγράμματα πρέπει να 

διαφοροποιούνται και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, για να συμβαδίζουν με την εκπαίδευση της. 

 

Γενικότερα, οι διευθυντές αντιλαμβάνονται τη σημασία της επιμόρφωσης και 

συζητούν για την αναγκαιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων (είτε πρόκειται για 

τους εν ενεργεία διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων είτε τους μελλοντικούς), καθώς η 

επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο της  Διοίκησης Εκπαιδευτικών 

Μονάδων αποτελεί παράγοντα για την ποιοτική και αποδοτική λειτουργία τους. Οι 

διευθυντές μέσω αυτής αναπτύσσουν και βελτιώνουν δεξιότητες τόσο για τον 

κατάλληλο χειρισμό του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών πόρων όσο και για την 

αντιμετώπιση αρνητικών ή θετικών αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών μέσα 

στην εκπαιδευτική μονάδα ανανεώνοντας με νέα εργαλεία και στρατηγικές τα 

παιδαγωγικά και διευθυντικά  τους προσόντα (Ζερβάκης, 2019).  
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Β΄ΜΕΡΟΣ : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

 

Κεφάλαιο 3ο : Μεθοδολογία της έρευνας  

 

3.1. Εισαγωγή  

 

Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, τα ερευνητικά 

ερωτήματα που διατυπώθηκαν, η περιγραφή του δείγματος καθώς και ο τρόπος με τον 

οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα και πραγματοποιήθηκε η ανάλυσή τους. Η μέθοδος 

που επιλέχθηκε ήταν η ποιοτική και συγκεκριμένα, η συλλογή πληροφοριών μέσω 

ημιδομημένων συνεντεύξεων, στην οποία ο ερευνητής έχει την δυνατότητα να εστιάσει 

στο πώς αντιλαμβάνονται και κατανοούν τα υποκείμενα της έρευνας το υπό 

διερεύνηση θέμα (Ίσαρης & Πούρκος, 2015), το οποίο στην παρούσα έρευνα είναι ο 

ρόλος τη επικοινωνίας στην διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων. 

 

3.2.Σκοπός της έρευνας 

 

Η αποτελεσματική επικοινωνία  ανάμεσα στους διευθυντές και τα μέλη της 

εκπαιδευτικής μονάδας έχει ύψιστη σημασία, καθώς η επικοινωνία που αναπτύσσεται 

με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, το Σύλλογο γονέων και Κηδεμόνων και τους 

λοιπούς φορείς, ασκεί τεράστια επίδραση στοχεύοντας στη σωστή και αποτελεσματική 

λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας (Ιορδανίδου & Παπαδημητρίου, 2017). 

Αδιαμφισβήτητα, η επικοινωνία επιδρά τόσο στη ποιότητα των διαπροσωπικών 

σχέσεων όσο και στον τρόπο που σκέπτονται, αισθάνονται και λειτουργούν στον 

εκπαιδευτικό χώρο οι διευθυντές και τα μέλη του (Hoy & Miskel, 2001). Ιδιαίτερα για 

τους διευθυντές η επικοινωνία και οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι ένα από τα 

σημαντικότερα και απαραίτητα εργαλεία για την άσκηση διοίκησης, δεδομένου ότι 

καθημερινά συναναστρέφονται με πληθώρα ατόμων. 

 

Το ερευνητικό πλαίσιο της εργασίας έχει ως κύριο σκοπό να διερευνηθεί ο 

επικοινωνιακός  ρόλος  των διευθυντών στην αποτελεσματική διοίκηση 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μονάδων του 

νομού Κορινθίας. Για την διερεύνηση του επικοινωνιακού ρόλου και την ανάπτυξη των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων μελετήθηκαν οι απόψεις ενός αντιπροσωπευτικού 
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δείγματος διευθυντών που ασκούν τα διοικητικά τους καθήκοντα σε νηπιαγωγεία, 

δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια του νομού.  

 

3.3. Ερευνητικά ερωτήματα  

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σκοπός της έρευνας είναι ο επικοινωνιακός ρόλος των 

διευθυντών για την αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων, με τους 

εξής επιμέρους στόχους:  

 

• Να καταγραφούν οι απόψεις των διευθυντών για το ρόλο της επικοινωνίας στα 

πλαίσια της εκπαιδευτικής μονάδας. 

• Να καταγραφεί η σημασία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή με 

τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) για την 

ανάπτυξη της εκπαιδευτικής μονάδας. 

• Να εντοπιστούν και να καταγραφούν τα συχνότερα εμπόδια και προβλήματα 

που προκύπτουν στην πράξη κατά την διαδικασία της επικοινωνίας σύμφωνα 

με τις απόψεις των διευθυντών. 

• Να καταγραφούν οι προϋποθέσεις (εμπειρία, σπουδές, επιμορφώσεις κ.α.) που 

οι διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων θεωρούν απαραίτητες για την 

ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

 

Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

• Ποιο ρόλο επιτελεί η επικοινωνία στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 

της εκπαιδευτικής μονάδας; 

• Ποιες είναι οι απόψεις των διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων αναφορικά με 

την επικοινωνία που αναπτύσσουν οι ίδιοι με την εκπαιδευτική κοινότητα; 

• Ποια  εμπόδια και προβλήματα πιστεύουν οι διευθυντές εκπαιδευτικών 

μονάδων προκύπτουν στην πράξη κατά την διαδικασία της επικοινωνίας; 

• Ποιες προϋποθέσεις θεωρούν οι διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων 

απαραίτητες για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων; 
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3.4. Επιλογή μεθόδου 

 

Για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου ερευνητικού σκοπού επιλέχθηκε η διεξαγωγή 

ποιοτικής έρευνας, μέσω της οποίας ο ερευνητής δύναται να κατανοήσει εις βάθος τις 

απόψεις, τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματα του 

συνεντευξιαζόμενου. Εν πολλοίς, η ποιοτική μέθοδος ερευνά την ποιότητα των 

λεγόμενων των συνεντευξιαζόμενων (Ίσαρης & Πούρκος, 2015). Ειδικότερα, για την 

αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η συλλογή των πληροφοριών 

μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες ενώ αποτελούνται από ένα σύνολο 

προκαθορισμένων ερωτήσεων, ωστόσο χαρακτηρίζονται από ευελιξία λόγω της 

δυνατότητας τροποποιήσεις στην σειρά ερωτήσεων, στο περιεχόμενό τους, στην 

πρόσθεση και αφαίρεση θεμάτων, δίνοντας στον συνεντευξιαζόμενο την δυνατότητα 

να εκφράσει ελεύθερα την γνώμη του και στον ερευνητή να αντλήσει περισσότερες και 

σε βάθος πληροφορίες.  

 

Επίσης, για την ανάλυση των δεδομένων επιλέχθηκε η θεματική ανάλυση, η οποία 

αποτελεί τη συστηματική αναγνώριση, οργάνωση και κατανόηση επαναλαμβανόμενων 

νοημάτων μέσα από τα δεδομένα που συλλέγονται (Ίσαρης & Πούρκος, 2015). Στην 

έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκαν 8 συνεντεύξεις  και θα αναλυθούν με την μέθοδο της 

θεματικής ανάλυσης. 

 

3.5. Περιγραφή δείγματος 

 

Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει στελέχη της εκπαίδευσης τα οποία εκτελούν 

διοικητικά καθήκοντα (διευθυντές) σε εκπαιδευτικές δομές του δήμου Κορινθίας. Η 

επιλογή τους έγινε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  Κορίνθου, με σκοπό να καταγραφούν εκ των έσω οι απόψεις για το ρόλο 

της επικοινωνίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη διοίκηση των εκπαιδευτικών 

μονάδων. 

Συγκεκριμένα συμμετείχαν: 

• Δύο προϊστάμενες Νηπιαγωγείου 

• Ένας διευθυντής Δημοτικού σχολείου  

• Δύο διευθυντές Γυμνασίου  

• Δύο διευθυντές Λυκείου 
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• Μία  διευθύντρια Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης 

(Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 

Αναφορικά με το δημογραφικό προφίλ του δείγματος (βλ. Παράρτημα Α) οι πέντε από 

τους οχτώ συμμετέχοντες (δύο γυναίκες και έξι άντρες) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 

50 έως 60 ετών, οι δύο στην ηλικιακή ομάδα 40 έως 50 ετών και ένας στην ηλικιακή 

ομάδα 30 έως 40. Όσον αφορά το επίπεδο των σπουδών τους, πέντε από τους 

συμμετέχοντες έχουν αποκτήσει και μεταπτυχιακό τίτλο ενώ δύο από τους οχτώ 

κατέχουν και διδακτορικό. Αναφορικά στην εργασιακή τους εμπειρία σε διοικητική 

θέση στην εκπαίδευση, τρεις από τους συμμετέχοντες έχουν ένα με δέκα χρόνια, οι 

τρεις  δέκα με είκοσι χρόνια υπηρεσίας στη συγκεκριμένη θέση, ενώ δύο έχουν είκοσι 

με τριάντα χρόνια. Τέλος, οι περισσότεροι από τους συνεντευξιαζόμενους έχουν 

συνολικά είκοσι με τριάντα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση, οι τρεις έχουν τριάντα 

με τριάντα εννιά χρόνια ενώ μόνο ένας έχει  δέκα με είκοσι χρόνια υπηρεσίας.  

 

3.6. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η συλλογή των δεδομένων έγινε με συνεντεύξεις μέσω 

ημιδομημένων ερωτήσεων. Ο οδηγός συνέντευξης προτείνει ορισμένα χαρακτηριστικά 

ως προς το περιεχόμενο και τη διάρθρωση των ερωτήσεων. Πρέπει να 

χρησιμοποιούνται λέξεις και εκφράσεις της καθημερινότητας, ώστε οι ερωτήσεις να 

είναι κατανοητές, να μην κουράζουν και να διαμορφώνεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης 

και οικειότητας για τον συνεντευξιαζόμενο. Επίσης πρέπει να έχουν συγκεκριμένη 

δομή ξεκινώντας από τις γενικές και έπειτα στις ειδικές ερωτήσεις (Κελπανίδη, 1999).  

Ο σχεδιασμός του οδηγού συνέντευξης απορρέει από την θεωρητική προσέγγιση και 

την βιβλιογραφική ανασκόπηση. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης κατανέμονται σε 

τέσσερις άξονες και αυτοί με την σειρά τους απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα της 

συγκεκριμένης έρευνας. Οι θεματικοί άξονες συγκεκριμένα είναι: 

Α. Οι απόψεις των διευθυντών για το ρόλο της επικοινωνίας στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής μονάδας. Αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις και έχουν στόχο να 

αναδείξουν αν η επικοινωνία στην διοίκηση μίας εκπαιδευτικής μονάδας διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο ως προς την αποτελεσματική του λειτουργία, αν οι διευθυντές 

κατέχουν επικοινωνιακές δεξιότητες και ποιες από αυτές έχουν ιδιαίτερη απήχηση στα 

μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας. 
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Β. Η σημασία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή με τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) για την ανάπτυξη της 

εκπαιδευτικής μονάδας. Στόχος του συγκεκριμένου άξονα ήταν να διευκρινιστεί αν οι 

διευθυντές επιθυμούν και επιδιώκουν ένα ευχάριστο κλίμα με τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και πόσο σημαντικό είναι γι’ αυτούς το καλό και ευχάριστο 

επικοινωνιακό κλίμα. Αν οι επικοινωνιακές δεξιότητες συμβάλλουν ώστε τα μέλη να 

επικοινωνούν ελευθέρα μαζί τους χωρίς φόβο και ποιες είναι κατά την άποψή τους η 

πιο σημαντικές για την εύρυθμη  λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας. 

Γ. Οι απόψεις των διευθυντών για τα συχνότερα εμπόδια και προβλήματα που 

προκύπτουν στην πράξη κατά την διαδικασία της επικοινωνίας. Μέσα από τον 

άξονα αυτόν οι διευθυντές αναγνωρίζουν και διατυπώνουν τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν στην επικοινωνία τους με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και 

τρόπους που μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, προκειμένου να τελείται αποτελεσματικά 

η επικοινωνιακή διαδικασία επίτευξης των στόχων της εκπαιδευτικής μονάδας.  

Δ. Οι προϋποθέσεις (εμπειρία, σπουδές, επιμορφώσεις κ.α.) που οι διευθυντές των 

εκπαιδευτικών μονάδων θεωρούν απαραίτητες για την ανάπτυξη επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων. Στον τέταρτο άξονα στόχος είναι η αναγνώριση των προϋποθέσεων για την 

κατοχή και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων από τους διευθυντές, για την 

αποτελεσματική διοίκηση του εκπαιδευτικού τους προγράμματος. 

 

Έπειτα από την επιλογή των συνεντευξιαζόμενων και τη δημιουργία του οδηγού 

συνέντευξης, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους με θέμα 

τη συμμετοχή τους στη συνέντευξη, την ημερομηνία και τον τόπος διεξαγωγής της. 

Στους συνεντευξιαζόμενους δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξουν την διενέργεια των 

συνεντεύξεων είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας είτε δια ζώσης. 

Οι περισσότερες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, 

εκτός από 2 που έγιναν δια ζώσης. Μία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω απροόπτου 

οικογενειακού προβλήματος. 

 

Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν μέσω κινητού τηλεφώνου και τάμπλετ, στη 

συνέχεια  απομαγνητοφωνήθηκαν, οργανώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε πίνακες 

κατά άξονα και ερωτήματα. Για την ανάλυσή τους επελέγη η μέθοδος της θεματικής 

ανάλυσης, που βασικό της στοιχείο αποτελεί  η κωδικοποίηση και η οργάνωση των 

δεδομένων σε ομάδες (Ίσαρης & Πούρκος, 2015). Επίσης,  κρατήθηκαν σημειώσεις 
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ελεύθερης μορφής, ώστε να υπάρξει μια μικρή διευκόλυνση κατά την διάρκεια της 

απομαγνητοφώνησης. 

 

3.7. Εγκυρότητα κα αξιοπιστία έρευνας 

 

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία μιας έρευνας είτε ποσοτικής είτε ποιοτικής είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, διότι περιγράφει τον βαθμό επίτευξης του σκοπού για τον οποίο 

διαμορφώθηκε το όργανο μέτρησης στη συγκεκριμένη έρευνα (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2005). Στην παρούσα έρευνα, η εγκυρότητα των δεδομένων 

επιχειρήθηκε μέσα από την επιλογή ατόμων, τα οποία ασκούν διοικητικά καθήκοντα 

σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση) με σκοπό την ανάδειξη τυχόν διαφορετικών απόψεων και αντιλήψεων των 

συμμετεχόντων. 

 

Η αξιοπιστία της έρευνας εξαρτάται από τα δεδομένα, την ανάλυση και την ερμηνεία 

τους και κατά πόσο ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της έρευνας 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). Στην συγκεκριμένη έρευνα 

πραγματοποιήθηκε η διατύπωση σαφών ερωτημάτων και οι συνεντευξιαζόμενοι 

ρωτήθηκαν αν θέλουν να εκφράσουν κάποια άλλη χρήσιμη ή απαραίτητη πληροφορία 

σχετικά με το θέμα. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δύο πιλοτικές έρευνες  με στόχο να 

ελεγχθεί η καταλληλόλητα του οδηγού συνέντευξης.     

 

3.8. Ζήτημα δεοντολογίας   

 

Η δειγματοληψία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έγινε με τυχαία επιλογή από 

διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες, ώστε να είναι αξιόπιστη και η συλλογή των 

δεδομένων πιο αντικειμενική. 

Τα βασικότερα στοιχεία δεοντολογίας στην ποιοτική έρευνα είναι η συγκατάθεση του 

συνεντευξιαζόμενου, που πρόκειται για το δικαίωμά του να επιλέξει ελεύθερα για την 

συμμετοχή του στην έρευνα, καθώς και η διασφάλιση της ανωνυμίας του, την οποία ο 

ερευνητής  πρέπει να σεβαστεί προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα του 

(Καλλινικάκη, 2010). 

Στην προκειμένη έρευνα αρχικά οι συμμετέχοντες ενημερώνονταν μέσω του 

πρωτοκόλλου συνέντευξης για την ταυτότητα του ερευνητή, τον σκοπό της έρευνας, 
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την μαγνητοφώνηση της συνέντευξης, την διασφάλιση της ανωνυμίας τους και την 

διάρκειά της. Στη συνέχεια οι συνεντευξιαζόμενοι είχαν την δυνατότητα να 

συμπληρώσουν οτιδήποτε επιθυμούσαν και οι ερωτήσεις αναπροσαρμόζονταν 

ανάλογα με τον συνεντευξιαζόμενο. Επιπροσθέτως, η επιλογή του τόπου και ώρας 

διεξαγωγής της συνέντευξης έγινε με επιλογή του ιδίου του συνεντευξιαζόμενου, ώστε 

να αισθάνεται άνετα και να μην πιέζεται από τον χρόνο.   

 

3.9. Σύνοψη κεφαλαίου 

 

Στο εν λόγω κεφάλαιο, έγινε αναφορά στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην 

παρούσα έρευνα. Συγκεκριμένα διατυπώσαμε τα τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα, 

προσδιορίσαμε την μέθοδο που ακολουθήσαμε, ήτοι την ποιοτική, τον τρόπο που 

επιλέχθηκε το δείγμα και συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα. Επίσης για την 

αποτελεσματική ολοκλήρωση της εργασίας αναφερθήκαμε και σε θέματα 

δεοντολογίας, αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Ακολούθως, παρουσιάζουμε τα 

ερευνητικά δεδομένα  μέσω της μεθόδου της θεματικής ανάλυσης. 

 

4ο Κεφάλαιο: Παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων 

 

4.1. Εισαγωγή 

Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, όπως 

συλλέχθηκαν από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, η 

οργάνωση και η κατηγοριοποίηση των δεδομένων, σύμφωνα με τους τέσσερις 

θεματικούς άξονες που ορίστηκαν στην συγκεκριμένη έρευνα και οι οποίοι είναι οι 

ακόλουθοι: 

Α. Οι απόψεις των διευθυντών για το ρόλο της επικοινωνίας στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής μονάδας. 

Β. Η σημασία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή με τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) για την ανάπτυξη της 

εκπαιδευτικής μονάδας. 

Γ. Οι απόψεις των διευθυντών για τα συχνότερα εμπόδια και προβλήματα που 

προκύπτουν στην πράξη κατά την διαδικασία της επικοινωνίας. 
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Δ. Οι προϋποθέσεις (εμπειρία, σπουδές, επιμορφώσεις κ.α.), τις οποίες οι διευθυντές 

των εκπαιδευτικών μονάδων θεωρούν απαραίτητες για την ανάπτυξη επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων.  

 

4.2. Παρουσίαση των δεδομένων ανά θεματικό άξονα 

 

4.2.1. Οι απόψεις των διευθυντών για το ρόλο της επικοινωνίας στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής μονάδας. 

 

Αναφερόμενοι στον ρόλο που διαδραματίζει η επικοινωνία στην διοίκηση μιας 

εκπαιδευτικής μονάδας, όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι τόνισαν πόσο σημαντική είναι για 

την διαμόρφωση ενός ευχάριστου εργασιακού χώρου, μέσα στον οποίο προάγεται η 

ουσιαστική συνεργασία, ώστε η εκπαιδευτική μονάδα να λειτουργεί ομαλά και να είναι 

πιο αποτελεσματική. Όπως αναφέρεται « …είναι το άλφα και το ωμέγα στην διοίκηση… 

μεταφέρουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας στους υφιστάμενους μας και έτσι λοιπόν 

βελτιωνόμαστε συνεχώς μέρα με την μέρα» (Σ:1) και άλλος τονίζει ότι «Είναι ο βασικός 

στόχος ενός διευθυντή το να μπορεί να επικοινωνεί με τους συναδέλφους-εκπαιδευτικούς 

για να λειτουργήσει όσο το δυνατόν ομαλότερα η σχολική μονάδα» (Σ:6).    

Η πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων θεωρεί ότι η προφορική, άμεση επικοινωνία 

με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές είναι πιο αποτελεσματική και άμεση, καθώς 

θεμελιώνει ουσιαστικές σχέσεις και διευκολύνει την λήψη αποφάσεων. Η άμεση 

επικοινωνία δίνει την δυνατότητα στους συνομιλητές να εκφράσουν την άποψή τους ή 

τις ιδέες τους επί του θέματος, γι’ αυτό αρκετοί διευθυντές συγκαλούν μικρής διάρκειας 

εκπαιδευτικούς συλλόγους. Βέβαια, άλλοι ανάλογα με την σοβαρότητα του θέματος ή 

όταν θέλουν να επικοινωνήσουν με τους γονείς, για να διασφαλίσουν ότι έλαβαν το 

μήνυμα επιλέγουν την γραπτή επικοινωνία μέσω των νέων τεχνολογιών (email, viber, 

my school κ.α.). Ειδικότερα αναφέρεται «…ο προφορικός λόγος με φυσική 

παρουσία...είναι άμεσος και πιο αποτελεσματικός» (Σ:4), «Είναι η άμεση επικοινωνία 

….αυτό θεωρώ ότι είναι το καλύτερο, ανάλογα φυσικά με το πρόβλημα, με το 

θέμα..» (Σ:2), «… μετά την πανδημία στα σίγουρα χρησιμοποιώ και με διευκολύνει πάρα 

πολύ το διαδίκτυο…» (Σ:5) και «με τους γονείς…για σημαντικά ζητήματα που δε θέλω 

να ξεχαστούν και επειδή θεωρώ ότι τα γραπτά μένουν…..λειτουργεί η επικοινωνία μέσω 

viber, δηλαδή με τις νέες τεχνολογίες» (Σ:3). 
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Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι πιστεύουν ότι οι διευθυντές πρέπει να διακατέχονται από 

ενσυναίσθηση για να μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα με το άτομο που θα 

επικοινωνήσουν. Ένας συνεντευξιαζόμενος αναφέρει ότι και οι εκπαιδευτικοί πρέπει 

να έχουν ενσυναίσθηση, πιο συγκεκριμένα «..δε γίνεται ένας σύλλογος και δη 

εκπαιδευτικών να μην υπάρχει αυτό ως προαπαιτούμενο …. όχι  μόνο από την πλευρά 

του διευθυντή, διότι θα εκπέμπουμε σε διαφορετικά μήκη κύματος» (Σ:1). Θεωρούν 

ότι πρέπει να είναι καλοί ακροατές, να έχουν υπομονή, να σέβονται την γνώμη και την 

άποψη των άλλων, να μην υποτάσσονται στην εγωιστική τους διάθεση αλλά να 

εμφορούνται από θετική ενέργεια με διάθεση υποχώρησης ή συμβιβασμού. Όπως 

αναφέρεται « Πιο σημαντική για μένα είναι η δυνατότητα να έχεις ενσυναίσθηση, να 

μπορείς να αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα, να μπαίνεις στη θέση του άλλου, να μπορείς να 

ακούς, όχι δηλαδή ένας ακροατής, απλώς του τα λένε και τελείωσε, που να συμμετέχει 

στο ερώτημα ή το πρόβλημα» (Σ:2) και «..δεξιότητες του ακροατή, δεξιότητες… 

διαλογικές δεξιότητες, ότι ακούω τη θέση του αλλού... τον αφήνω να μιλήσει  και στην 

συνέχεια απαντάω και του ξαναδίνω χώρο να μιλήσει, πρέπει να αναπτύσσεται ένας 

διάλογος. Ελευθερία έκφρασης…» (Σ:3). 

Οι συνεντευξιαζόμενοι πιστεύουν ότι διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες θεωρώντας 

εαυτούς καλούς ακροατές και διακατέχονται από ενσυναίσθηση. Δύο από τους 

συνεντευξιαζόμενους αναφέρουν και το χιούμορ  «Νομίζω ότι είμαι καλός ακροατής, 

ξέρω να ακούω, έχω υπομονή, είμαι ανοιχτή… να συζητήσω οτιδήποτε προκύψει με 

συναδέλφους ή γονείς των παιδιών, είμαι προσιτή, δεν αντιμετωπίζω τους συναδέλφους 

με προκατάληψη, τι άλλο...ναι, προσπαθώ να μπαίνω στη θέση του άλλου, καταλαβαίνω 

τη γλώσσα του σώματος (γελάει)! Σημαντικό επίσης θεωρώ το χιούμορ μου (γέλια)!»( 

Σ:4) και «Ακούω με προσοχή τον συνομιλητή μου, δημιουργώ κατάλληλες συνθήκες στον 

συνομιλητή μου για να εκφραστεί ελεύθερα, διαθέτω χιούμορ, διατηρώ την ψυχραιμία 

μου, ταυτίζομαι συναισθηματικά με τους εκπαιδευτικούς κατανοώ τη συμπεριφορά, τις 

ανάγκες, και τα προβλήματα τους. Σέβομαι τα συναισθήματα των συνομιλητών μου και 

έχω την ικανότητα να αντιληφθώ μια κατάσταση από την οπτική του άλλου. Κρατώ 

ανοιχτούς δίαυλους επικοινωνίας, είμαι δεκτική σε νέες ιδέες, δίκαιη» (Σ:7). Επίσης 

κάποιος άλλος αναφέρεται στις ψηφιακές δεξιότητες «Αν μιλήσουμε για ψηφιακές 

δεξιότητες είναι τα γνωστά που ξέρουμε όλοι. Αν μιλήσουμε για άλλα πράγματα είναι η 

ενσυναίσθηση στα σίγουρα»(Σ:4).  
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4.2.2. Η σημασία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή με τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) για την ανάπτυξη της 

εκπαιδευτικής μονάδας. 

 

Όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως, οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της σωστής επικοινωνιακής 

διαδικασίας με τα μέλη της κοινότητας του σχολείου είτε με τους εκπαιδευτικούς είτε 

με τους μαθητές είτε με τους φορείς. Οι συνεντευξιαζόμενοι επιδιώκουν την ύπαρξη 

άλλα και την διαμόρφωση ενός καλού επικοινωνιακού κλίματος στην σχολική μονάδα 

τους, καθώς την θεωρούν απαραίτητη και το σημαντικότερο στοιχείο για την εύρυθμη 

λειτουργία της. Συγκεκριμένα αναφέρουν «Θεωρώ ότι είναι άκρως σημαντικό. Είναι 

ένα, δυο, τρία πράγματα που πρέπει να τα έχει σε πολύ καλό βαθμό αναπτυγμένα μία 

εκπαιδευτική μονάδα. Και αυτό έχει να κάνει και με την επικοινωνία του διευθυντή με 

τους καθηγητές, με τους μαθητές, με τους γονείς, ένα κλίμα εμπιστοσύνης» (Σ:2), «Για 

μένα είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν στην εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου. Γιατί πιστεύω στην ομαδική δουλειά, την ανταλλαγή απόψεων 

και ιδεών, τον καλό συντονισμό της ομάδας, την άμεση επίλυση των διαφορών ή των 

συγκρούσεων που μπορεί να προκύψουν. Αυτά μόνο μέσω της καλής 

επικοινωνίας μπορούν να επιτευχθούν» (Σ:4), «Η επικοινωνία λοιπόν είναι το άλφα και 

το ωμέγα διότι οι αγκυλώσεις(1), οι εμμονές(2), και οι εγωισμοί με όλες τις μορφές, γι’ 

αυτό έβαλα πληθυντικό. Εεε.. τι κάνουν; Κρατάνε πίσω όλους μας και έτσι η εκπαιδευτική 

διαδικασία δυστυχώς παραμένει στάσιμη ή δεν ανανεώνεται» (Σ:1). 

Οι συνεντευξιαζόμενοι λαμβάνουν πρωτοβουλίες για να επιτύχουν ένα καλό 

επικοινωνιακό κλίμα με τα μέλη της σχολικής τους κοινότητας, μολονότι δυο από 

αυτούς θεωρούν ότι πρέπει να ρωτηθούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί για το αν το 

πετυχαίνουν «Εγώ θεωρώ ότι ναι. Αλλά ίσως ήτανε καλό να πάρετε και απ’ αυτούς την 

γνώμη (γέλια)….»(Σ:5) και «Κάνουμε μία προσπάθεια, να έχουμε μία καλή επικοινωνία, 

τώρα αν το πετυχαίνουμε ή όχι, πιο αρμόδιοι είναι να απαντήσουν οι συνάδελφοι. 

Πάντως από την πλευρά μου γίνεται προσπάθεια να έχουμε μία πολύ καλή, έτσι τάση στην 

επικοινωνία» (Σ:1). Ενώ τέσσερις από τους συνεντευξιαζόμενους αντιμετωπίζουν 

ισότιμα όλα τα μέλη, δηλαδή υφίσταται δημοκρατική προσέγγιση στα θέματα της 

διοίκησης στις σχολικές μονάδες «.. ότι βλέπω όλα τα μέλη σαν ισότιμα μέλη, προσπαθώ 

να τα προσεγγίσω, να σκύψω στα προβλήματά τους γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς 

πρόβλημα. Όπου μπορώ να βοηθήσω και να βρούμε λύσεις από κοινού σε όποιο ζήτημα 
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προκύπτει μέσα στο χώρο εργασίας» (Σ:6). Άλλοι προσπαθούν μέσω ατομικών 

συζητήσεων είτε με εκπαιδευτικούς είτε με μαθητές να επιλύουν διαφορές ή διαφωνίες, 

να μοιράζονται πρακτικές και να αναπτύσσουν ένα κλίμα συνεργασία και 

εμπιστοσύνης. «Πολιτική ανοιχτών θυρών, συνεργατικό κλίμα, διαφάνεια, παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, την άτυπη ενεργοποίηση της λειτουργίας του θεσμού του 

«μέντορα» για όλους τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, δημιουργία ή εκμετάλλευση 

ευκαιριών παροχής… Προώθηση των συνεργατικών-ομαδικών μοντέλων εργασίας 

αναμεταξύ των διδασκόντων, τεχνική των προτάσεων-εισηγήσεων για τη βελτίωση 

διαφόρων θεμάτων» (Σ:7), «Τους ζητάω να μοιραστούν εμπειρίες και καλές πρακτικές. 

Επίσης, γίνονται ατομικές συζητήσεις με τα μέλη του προσωπικού(…) αν χρειαστεί. 

Προσπαθώ να επιλύω άμεσα τις διαφωνίες ή τις παρεξηγήσεις που προκύπτουν. 

Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω την προηγούμενη εμπειρία μου για να διαχειριστώ 

δύσκολες καταστάσεις….»(Σ:4). 

Ωστόσο, όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι πιστεύουν ότι τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

μπορούν με άνεση και ελευθερία να εκφράσουν τις απόψεις, τις ιδέες, τους 

προβληματισμούς και θεωρούν ότι πρέπει να γίνει έτσι για την σωστή και εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου «Ναι, σε αυτό μπορώ να σας πω έτσι απλά και γρήγορα, πως 

ναι, νιώθουνε, έχουν την άνεση να εκφράζονται οι συνάδελφοι και όχι μόνο αυτοί, όλοι 

αυτοί που αποτελούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Για μας είναι χαρά να τοποθετούνται 

(..), να προτείνουν, να.. διαλεγόμαστε γιατί μας καίει πάρα πολύ αυτό που θα 

αποφασίσουμε…» (Σ:1). Μία μόνο συνεντευξιαζόμενη ανέφερε ότι «… μόνο τα πρώτα 

χρόνια όχι τόσο ελεύθερα…» (Σ:6). Επίσης, άλλος συνεντευξιαζόμενος αναφέρεται 

στην επικοινωνία του με τους γονείς «.. επίσης στην επικοινωνία μου με τους γονείς, 

γιατί υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα έξω στα κάγκελα… και πράγματα που διαδίδονται 

στους δρόμους, λοιπόν έχω καθιερώσει κάτι πολύ συγκεκριμένο, αν κάποιος έχει να πει 

κάτι για έναν συνάδελφο εγώ δε το ακούω αν δεν το πει επώνυμα εδώ πέρα στο γραφείο 

παρουσία του συναδέλφου, το οποίο βλέπω ότι βοηθάει στην επικοινωνία πάρα πολύ, όχι 

μόνο την δικιά μου με τους συναδέλφους, να πω μου είπανε ότι.. αλλά να έρχεται και να 

προσπαθεί ο γονέας να (…) να κάνει πιο συγκεκριμένο το όποιο αίτημά του»(Σ:5). Ενώ 

άλλος συνεντευξιαζόμενος θεωρεί ότι η ελευθερία του λόγου βοηθάει στη «βελτίωση 

των διαπροσωπικών σχέσεων, βελτίωση επίδοσης και συμπεριφοράς, διαχείριση 

κρίσεων, αποφυγή συγκρούσεων, διάχυση καλών πρακτικών, ενθάρρυνση, παρακίνηση, 

επίτευξη των στόχων του σχολείου» (Σ:7).  
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Η επικοινωνία με όλα τα μέλη της κοινότητας είναι απαραίτητη και σημαντική και οι 

συνεντευξιαζόμενοι δεν τα διαχωρίζουν, εκτός από έναν που τα παρουσίασε με σειρά 

προτεραιότητας «Ξεκινάς πρώτα με τους εκπαιδευτικούς γιατί είναι σε καθημερινή 

βάση, πας μετά με τους φορείς γιατί από κει θα πάρεις, για να μπορέσεις να βοηθήσεις 

το εκπαιδευτικό, την εκπαιδευτική κοινότητα και στο σύλλογο γονέων και σε οποιαδήποτε 

άλλο φορέα, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ούτω καθεξής» (Σ:6). Μερικοί 

από τους  υπόλοιπους συνεντευξιαζόμενους αναφέρουν ότι η σχέση μεταξύ των μελών 

της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι αλληλένδετη «…δε θα ήθελα να βγάλω κάποιον 

απέξω, γιατί…. τα θεωρώ πολύ σημαντικά, γιατί τώρα για παράδειγμα βλέπετε ένα 

σχολείο που είναι σαν γιαπί, χρειάζομαι την συνεργασία και την επικοινωνία με τους 

φορείς, όσο κι αν να φαίνεται μακρινή, και το κομμάτι το κτιριακό που τους αφορά δεν 

είναι παιδαγωγικό, δεν είναι διδακτικό, αλλά από την άλλη χρειάζομαι την υποδομή για 

να λειτουργήσω και επίσης και οι συνάδελφοι για να λειτουργήσουνε (…)» (Σ:5), «Σε 

όλα τα επίπεδα… Από τις μεταξύ μας σχέσεις… μέχρι την επικοινωνία με τους μαθητές 

μας και τον τρόπο διαχείρισης των συμπεριφορών τους. Και με τους γονείς»(Σ:8).  

 

4.2.3. Οι απόψεις των διευθυντών για τα συχνότερα εμπόδια και προβλήματα που 

προκύπτουν στην πράξη κατά την διαδικασία της επικοινωνίας. 

 

Οι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν διαφορετικά εμπόδια, με τα οποία έρχονται 

αντιμέτωποι καθημερινά κατά την διαδικασία της επικοινωνίας. Ένας μόνον 

συνεντευξιαζόμενος δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα αυτή την στιγμή, διότι όπως 

ανέφερε, όταν προκύπτει κάτι το λύνει άμεσα. Γενικώς, οι συνεντευξιαζόμενοι 

αναφέρουν ως εμπόδιο ή πρόβλημα τους αναπληρωτές «αναπληρωτές καθηγητές και τα 

λοιπά, οι οποίοι  θέλουν το χρόνο για να προσαρμοστούνε οι ίδιοι πρώτα. Αυτός ο χρόνος 

όμως είναι πολυτέλεια, μέχρι να προσαρμοστούν οι ίδιοι στα νέα 

δεδομένα» (Σ:1), «…στο γεγονός ότι στο σχολείο που υπηρετώ το προσωπικό κάθε χρόνο 

εναλλάσσεται» (Σ:7), «Εμπόδια… Είναι σημαντικό το προσωπικό να μην αλλάζει 

συνέχεια και να υπάρχει μια σταθερότητα στα άτομα της ομάδας. Εκεί τώρα, νομίζω όταν 

υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι είναι αδιάφοροι και δεν ακούν πραγματικά τι 

μπορεί να λέει ο άλλος, είναι πρόβλημα» (Σ:8), την έλλειψη γνώσης και ενσυναίσθησης, 

η ύπαρξη προκαταλήψεων και συμφερόντων «υπάρχουν η έλλειψη γνώσης, η έλλειψη 

εν συναίσθησης από  τους άλλους που ακούν ή που συμμετέχουν, διάφορα 

μικροσυμφέροντα» (Σ:2), «Πολυνομία, διαφορετικά συστήματα αξιών, οι διαφορετικές 
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αντιλήψεις (…) στην ανάγνωση του προβλήματος, έλλειψη χρόνου» (Σ:7), το θέμα της 

πανδημίας που όλοι βρίσκονται σε μία κατάσταση αγωνίας, τα «φιρμάνια» όπως τα 

ονομάζει  ένας συνεντευξιαζόμενος που στέλνει το Υπουργείο Παιδείας τελευταία 

στιγμή, καθώς η πίεση χρόνου και η επίδειξη ισχύος «…το να προσπαθεί κάποιος να 

επιβάλλει τη γνώμη του και να μην αφήνει χρόνο αλλά… ούτε χώρο στο συνάδελφο να 

εκφραστεί..»(Σ:4).  

 

Οι πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων θεωρεί ότι δεν υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας 

ή εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκείνους και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, διότι 

είτε το πλαίσιο του σχολείου δεν το επιτρέπει (ειδικό σχολείο) είτε έχει κτιστεί μια 

σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Όπως αναφέρεται «Όχι, όχι! Αυτή τη στιγμή 

προσωπικά για μένα και στο χώρο που βρίσκομαι όχι. Ίσως είναι και ο χώρος μας τέτοιος 

που βρισκόμαστε και επειδή είναι δύσκολος από μόνος του προσπαθούμε να είμαστε καλά 

μεταξύ μας για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα» (Σ:6), «…εκπαιδευτικοί 

ξέρουν ότι εγώ είμαι δίπλα τους σε οποιοδήποτε θέμα και θα με συμβουλευτούν και σε 

πολύ μεγάλο βαθμό δεν έχουμε προβλήματα επικοινωνίας….» (Σ:2), «..τους 

εμπιστεύομαι γιατί θεωρώ ότι η σχέση μας είναι ισότιμη» (Σ:3). Ενώ ένας από 

τους  συνεντευξιαζόμενους θεώρει ότι η έλλειψη επικοινωνίας και εμπιστοσύνης 

ενδεχομένως να οφείλεται στον διευθυντή «να είναι αυταρχικός, προκατειλημμένος ή 

ακόμα και να κάνει επίδειξη ισχύος» (Σ:4), τρεις από τους συνεντευξιαζόμενους 

δείχνουν την απαραίτητή εμπιστοσύνη στα μέλη της σχολικής κοινότητας διατηρώντας 

εντούτοις κάποιες επιφυλάξεις « Εμμ… Ναι, ναι νομίζω ότι δείχνω εμπιστοσύνη στους 

συναδέλφους, αλλά δεν εφησυχάζω» (Σ:4) και « έχω περισσότερη εμπιστοσύνη και σε 

άλλους λιγότερη, μου το έχει δείξει η εμπειρία μου αυτό» (Σ:5), «Ναι, νομίζω πως ναι… 

Όταν έρχεται ένας νέος εκπαιδευτικός είμαι επιφυλακτική μέχρι να τον γνωρίσω και να 

δω τον τρόπο που λειτουργεί. Αλλά δεν είμαι επιθετική ή απόμακρη. Αντίθετα…,» (Σ:8). 

Ωστόσο, όλοι οι ερωτηθέντες θα άλλαζαν κάτι στον τρόπο επικοινωνίας τους 

αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στη διαχείριση του άγχους, των προβλημάτων λόγω 

της πανδημίας, στην ανάπτυξη περισσότερων διαπροσωπικών σχέσεων για όφελος της 

ομάδας και άλλα. «Ε, εντάξει. Χρόνο θέλει, είχαμε μεγάλα προβλήματα τώρα με τα 

τηλεμαθήματα και με το φόβο λόγο του Covid , με διαρκή άγχος»  (Σ:2), « …κάθε μέρα 

που φεύγω (…) θεωρώ ότι όσα λιγότερα λέω τόσα περισσότερα γίνονται. Επομένως, αυτό 

που πραγματικά θέλω να διορθώσω είναι να λέω πολύ λιγότερα και να φτάσουμε σ’ ένα 

σημείο, όπως σας το περιέγραψα, να γίνονται πάρα πολλά πράγματα» (Σ:1) 
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και «Σίγουρα, θα προσπαθούσα να βρω χρόνο για καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων 

ώστε να συσφιχθούν περισσότερο οι σχέσεις της ομάδας. Θα μπορούσα να 

ελέγχω περισσότερο το στρες μου, να σταθμίζω τις καταστάσεις και να διακρίνω πότε 

πρέπει να γίνουν οι σοβαρές συζητήσεις (..) αυτά νομίζω» (Σ:4). 

 

4.2.4 Οι προϋποθέσεις (εμπειρία, σπουδές, επιμορφώσεις κ.α.) που οι διευθυντές των 

εκπαιδευτικών μονάδων θεωρούν απαραίτητες για την ανάπτυξη επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων. 

 

Όσον αναφορά τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη διευθυντών με επικοινωνιακό 

προφίλ, όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν τη ανάγκη για τη συνεχή επιμόρφωση των 

διευθυντών, για προσωπική και επαγγελματική βελτίωση και εξέλιξη, καθώς “κανείς 

δε γεννήθηκε διευθυντής”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένας. Τρείς από τους 

συνεντευξιαζόμενους αναφέρθηκαν στην ουσιαστική αυτοκριτική για την βελτίωσή 

τους τόσο σε καθημερινές πρακτικές όσο και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων. Δύο εκ των οχτώ συμμετεχόντων πιστεύει πολύ στο ψυχολογικό προφίλ 

του ανθρώπου και άλλοι τρείς πιστεύουν στην αγάπη για τους ανθρώπους, για την 

δουλειά και την αφοσίωση σε αυτήν, ανάλογα, φυσικά, με τις απαιτήσεις της 

προσωπικής ζωής του καθενός. Ειδικότερα αναφέρεται «η συνεχής επιμόρφωση με όλη 

τη σημασία της λέξεως, η δια βίου μάθησης που λέμε, είναι ένα  καλό εργαλείο. Κανείς 

δεν μπορεί να πει ότι γεννήθηκε διευθυντής….»(Σ:8), «.. πιστεύω πολύ στο ψυχολογικό 

προφίλ του ανθρώπου, δηλαδή μερικά πράγματα τα ‘χεις και τα καλλιεργείς στην 

συνέχεια» (Σ:5), «..αυτοκριτική με την έννοια της βελτίωσης στις πρακτικές και αυτό το 

κατορθώνουμε όταν ακούμε…» (Σ:1), «Εκείνο που χρειάζεται ένας διευθυντής είναι να 

αγαπάει τους ανθρώπους, να αγαπάει τη δουλειά του, να καταναλώνει χρόνο…» (Σ:2).  

 

Άλλος συνεντευξιαζόμενος θεωρεί ότι η βασική εκπαίδευση ενός εκπαιδευτικού δεν 

είναι αρκετή για την μελλοντική ανάληψη διευθυντικής θέσης στην εκπαιδευτική 

μονάδα και αυτό οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες όπως αναφέρει, «Η ένταση και 

έκταση των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και τεχνολογικών αλλαγών,(…)η 

μετανάστευση σχολικών πληθυσμών, η μαζικοποίηση και ο εκδημοκρατισμός της 

εκπαίδευσης επηρεάζουν την καθημερινότητα του σχολείου, τη διδακτική μεθοδολογία, 

την παιδαγωγική σχέση και το κλίμα της τάξης και του σχολείου. Οι αλλεπάλληλες 

αλλαγές (..) στα αναλυτικά προγράμματα, στα σχολικά βιβλία, στις εξετάσεις, στη 
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διδακτική μεθοδολογία, στη χρήση της τεχνολογίας και των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση 

καθιστούν την επιμόρφωση ως θεσμό υποστήριξης και αποτελεσματικής προώθησης 

αλλαγών και μεταρρυθμίσεων» (Σ:7).   

 

Ειδικότερα στα θέματα της επιμόρφωσης των διευθυντών σε ζητήματα επικοινωνίας 

αλλά και Δια Βίου Μάθησης, όλοι οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι η επιμόρφωση είναι 

απαραίτητη, εξαιτίας της θέσης που κατέχει το διευθυντικό στέλεχος μέσα στην 

εκπαιδευτική μονάδα, είναι ουσιαστικά ο συντονιστής και ο διαμορφωτής του 

επικοινωνιακού κλίματος μέσα σε αυτή. «Βέβαια, βεβαία, οπωσδήποτε! Η επιμόρφωση 

πάντα χρειάζεται και η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους που να έχουν δει και έχουν 

ζήσει αντίστοιχα θέματα ή προβλήματα, είναι δεδομένο αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι 

θέματα που επιλύονται, ότι πρέπει να γίνεται επιμόρφωση»(Σ:2),  «Η καλή 

επικοινωνία μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κλίματος εντός του σχολικού 

οργανισμού, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η εκπαιδευτική διαδικασία. Επομένως, 

ναι, η επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα επικοινωνίας κρίνεται 

απαραίτητη» (Σ:4)!  

 

Τρεις συμμετέχοντες σημειώνουν την ανάγκη επιμόρφωσης και των 

εκπαιδευτικών «Σίγουρα θα… βοηθούσε  να βρούμε κι άλλους τρόπος επικοινωνίας 

πέρα από ότι κάνει ο καθένας μας. Και θα βοηθούσε πιστεύω όχι μόνο η επιμόρφωση 

των διευθυντών, να δουν την επιμόρφωση και οι εκπαιδευτικοί παράλληλα. Ο διευθυντής 

όσο κι αν επιμορφωθεί εάν δεν βρει το κατάλληλο σύνολο και αν δεν μπορεί να εφαρμόσει 

αυτά που επιμορφώθηκε δε λέει τίποτα» (Σ:6), «Εννοείται. Επιβάλλεται. Θα έπρεπε να 

είναι υποχρεωτικές τέτοιες εκπαιδεύσεις όχι μόνο για τους διευθυντές αλλά για όλους 

τους εκπαιδευτικούς. Και κατά την γνώμη μου σε όλες τις εργασίες. Μόνο έτσι μπορεί να 

λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά ένα σχολείο» (Σ:8). 

 

Όλοι τονίζουν την σημασία της εμπειρίας ως εκπαιδευτικός σε σχολικές μονάδες, πριν 

αναλάβουν καθήκοντα διευθυντή και την συμβολή της στην επικοινωνιακή διαδικασία. 

Όπως αναφέρεται «Παίζει ρόλο, βέβαια παίζει ρόλο. Είναι αλήθεια ότι όταν τα μάτια 

μας έχουν δει δεκάδες, εκατοντάδες και βάλετε όσο θέλετε μαθητές, γονείς και τα λοιπά 

τόσα χρόνια είναι λογικό ότι αυτή είναι μια  γνώση που δε μπορεί να βρεθεί ούτε σε 

βιβλία ούτε στο διαδίκτυο πουθενά…» (Σ:1), «Σίγουρα, γιατί σαν εκπαιδευτικός πέρασα 

λίγο άσχημα από κάποιους  διευθυντές......επειδή ακριβώς η ίδια βίωσα αυτό το πράγμα 
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προσπαθώ να μην το βιώνουν οι άλλοι συνάδελφοι» (Σ:6), «Θεωρώ ότι δεν πρέπει να 

γίνεις διευθυντής σε ένα σχολείο αν δεν έχεις περάσει απ’ όλες τις θέσεις. Μόνο έτσι 

γνωρίζεις πραγματικά πως λειτουργεί ένα σχολείο και αποκτάς εμπειρία» (Σ:8). 

 

Ένας συνεντευξιαζόμενος στο τέλος της συνέντευξης πρόσθεσε ότι η επικοινωνία 

πρέπει να είναι ουσιαστική για την επίλυση ενός ζητήματος και ο άνθρωπος πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως φορέας μιας ιδέας και όχι ως πρόβλημα. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει «Τον αντιμετωπίζουμε όχι σαν φορέα ενός προβλήματος αλλά μιας ιδέας ή μιας 

κατάστασής και ποτέ δεν (..), το λέω αυτό μερικές φορές στους εκπαιδευτικούς, δεν 

κατηγορούμε τα πρόσωπα, κατηγορούμε τις πράξεις (….). Αν έχεις υπόψη σου ότι οι 

άνθρωποι είμαστε άλλοτε καλύτεροι άλλοτε χειρότεροι και προσπαθούμε με τις δυνάμεις 

μας, εάν έχεις αυτό και αγαπάς τους ανθρώπους τότε μπορείς να τους πείσεις ότι μπορούν 

να δώσουν ένα κομμάτι από τον καλό τους χαρακτήρα, γιατί όλοι έχουμε έναν καλό 

χαρακτήρα, για να κάνουν κάτι  εφόσον το πιστέψουν, γιατί χωρίς να πιστέψει κάποιος 

στην εκπαίδευση δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο διευθυντής πρέπει να έμπνευση τους 

εκπαιδευτικούς του, βγάζοντας όλα τα θετικά τους στοιχεία και να νιώσουν το ενδιαφέρον 

του τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι σημαντικό να γίνουν συζητήσεις γι’ αυτό 

το ζήτημα ΄΄πως θα κτιστεί αυτή η  σχέση εμπιστοσύνης΄΄»(Σ:2).  

 

Τέλος, κάποιος άλλος αναφέρθηκε στην επίδειξη ισχύος που μερικές φορές κάποιος 

διευθυντής χρησιμοποιεί με αποτέλεσμα να δυσαρεστεί κάποια μέλη της σχολικής 

κοινότητας. Όπως αναφέρεται «αν μπορέσουν όλοι συνάδελφοι διευθυντές να ρίξουν 

λίγο το κομμάτι ότι εγώ αποφασίζω, εγώ διατάσσω, πιστεύω θα είναι πιο ομαλό το κλίμα 

μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ναι μεν κάποια στιγμή θα αναγκαστείς και να πάρεις 

τις καίριες αποφάσεις αλλά όσο πιο αργά το κάνεις τόσο πιο περισσότερο αποκτάς την 

εμπιστοσύνη των συναδέλφων, ότι τους βλέπεις ίσο προς ίσο» (Σ:6).  

 

4.3. Σύνοψη κεφαλαίου  

Στο παρόν κεφάλαιο έγινε παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας που συλλέχθηκαν 

με την πραγματοποίηση ημιδομημένων συνεντεύξεων. Τα δεδομένα αυτά 

παρουσιάστηκαν με βάση τους θεματικούς άξονες που διαμορφώθηκαν για την 

δημιουργία του οδηγού της συνέντευξης. Στο παρακάτω κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα των θεμάτων που αναδείχθηκαν από την έκθεση και η ανάλυση των 

ερευνητικών δεδομένων συσχετίζοντάς τα με το θεωρητικό πλαίσιο. 
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   Κεφάλαιο 5ο : Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνηθεί ο ρόλος της 

επικοινωνίας στην διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας. Η έρευνα είχε στόχο να 

δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν το ρόλο που διαδραματίζει η 

επικοινωνία στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μονάδας σύμφωνα με τις απόψεις των 

διευθυντών, καθώς και να αναδείξει τις επικοινωνιακές δεξιότητες που κατέχουν. 

Επιπλέον, τέθηκαν ζητήματα που έχουν ως στόχο τόσο τη διερεύνηση της σημασίας 

για την ύπαρξη ενός καλού επικοινωνιακού κλίματος του διευθυντή με τα μέλη της 

εκπαιδευτικής μονάδας όσο και για τα συχνότερα εμπόδια και προβλήματα που 

μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια της επικοινωνιακής διαδικασίας. 

Διατυπώθηκαν επίσης ερωτήματα για την διερεύνηση των προϋποθέσεων ανάπτυξης 

των επικοινωνιακών δεξιοτήτων ενός διευθυντή σε μία εκπαιδευτική μονάδα, όπως και 

η επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα επικοινωνίας και η εμπειρία του 

εκπαιδευτικού πριν την ανάληψη της διοικητικής θέσης. 

 

Όπως έχει επισημανθεί, το δείγμα της έρευνας προήλθε από την Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του δήμου Κορινθίας και μέσα από τα δεδομένα της 

έρευνας αναδύθηκε η ποικιλία των απόψεων, ενίοτε συμφωνίας, των διευθυντών της 

εκπαίδευσης, οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν επικοινωνιακές πρακτικές για να 

επιτύχουν την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργεία της εκπαιδευτικής μονάδας 

την οποία διοικούν.   

 

Είναι αναγνωρίσιμη, όπως παρουσιάστηκε και από τα ευρήματα της παρούσας 

έρευνας, η σημασία της επικοινωνίας στην διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας. 

Ειδικότερα, οι διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φαίνεται 

να προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη σωστής επικοινωνιακής διαδικασίας 

καθότι πάνω στο καταλυτικό της ρόλο βασίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του 

σχολείου.  
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• Ποιο ρόλο επιτελεί η επικοινωνία στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 

της εκπαιδευτικής μονάδας; 

Ειδικότερα, με τον ρόλο της επικοινωνίας για την διασφάλιση της εύρυθμης και 

αποτελεσματικής λειτουργείας της εκπαιδευτικής μονάδας, διαπιστώθηκε ότι το καλό 

επικοινωνιακό κλίμα ανάμεσα στον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς και παράλληλα 

με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και ίσως 

τον κυρίαρχό, τόσο για την αποτελεσματική λειτουργεία του σχολείου όσο και για την 

αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών. Οι απόψεις των διευθυντών εκπαιδευτικών 

μονάδων ταυτίζονται απόλυτα με την θεωρητική προσέγγιση της εργασίας. Όταν σε 

μία εκπαιδευτική μονάδα αλλά και σε οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο επικρατούν 

αρχές που χαρακτηρίζουν την σωστή επικοινωνία, όπως ο σεβασμός, η 

αλληλοκατανόηση, η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα, 

τότε επιτυγχάνονται οι στόχοι της εκπαιδευτικής μονάδας. Επομένως, είναι απαραίτητη 

η ανάπτυξη δίαυλων επικοινωνίας ανάμεσα στον διευθυντή και τα μέλη της σχολική 

κοινότητας για την δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, στις οποίες ο διάλογος, η 

ελευθερία έκφρασης και ο σεβασμός ευνοούν το καλό επικοινωνιακό κλίμα. 

 

Σε ότι αφορά για την αποτελεσματική διοίκηση του διευθυντή στην εκπαιδευτική 

μονάδα, σύμφωνα με τις απόψεις των συνεντευξιαζόμενων διευθυντών, οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες που κατέχουν οι διευθυντές αποτελούν το «κλειδί» για την 

άσκηση μιας επιτυχούς διοίκησης. Οι κυριότερες επικοινωνιακές δεξιότητες που 

οφείλει να διαθέτει ο διευθυντής ενός εκπαιδευτικού οργανισμού είναι η λεκτική και η 

μη λεκτική επικοινωνία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, η ενσυναίσθηση και 

η συναισθηματική νοημοσύνη, δείχνοντας το αληθινό ενδιαφέρον για επικοινωνία, τον 

σεβασμό και την αποδοχή των απόψεων–ιδεών των συνομιλητών του ερμηνεύοντας 

ταυτόχρονα την ψυχική και συναισθηματική του κατάσταση, καθώς και το χιούμορ, το 

οποίο αποδεδειγμένα βοηθάει στην δημιουργία ενός θετικού κλίματος και την 

διαχείριση άγχους στον επαγγελματικό χώρο. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο ο Dick (1997) θεωρεί ότι η επικοινωνιακή διαδικασία είναι αποτελεσματική 

όταν ο διευθυντής κατέχει τις δεξιότητες έκφρασης, ακρόασης και διαχείρισης όλης 

της διαδικασίας.  

 

Σύμφωνα με τους διευθυντές, οι ίδιοι διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και 

κυρίως την ενσυναίσθηση και την λεκτική επικοινωνία, που τις θεωρούν πολύ 
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σημαντικές για την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης και σεβασμού, ελευθερία έκφρασης  και συναισθημάτων. Καθώς, η 

κατοχή επικοινωνιακών δεξιοτήτων τούς βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων και 

ενδεχόμενων συγκρούσεων με θετικό τρόπο, αναπτύσσει και ενισχύει την καλή 

συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και την κατάλληλη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη επικοινωνία 

μεταξύ τους. Ο διευθυντής αποτελεί πρότυπο για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς 

αλλά και για τα υπόλοιπα μέλη, ενεργοποιώντας τους για την επίτευξη των στόχων της 

εκπαιδευτικής μονάδας. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με αυτά των Μερκούρη (2015) 

και Τσιμπανάκη (2017) που βρήκαν ότι οι διευθυντές κατέχουν σε πάρα πολύ και σε 

μεγάλο βαθμό επικοινωνιακές δεξιότητες και με την έρευνα που πραγματοποίησε ο 

Κουτής (2014), όπου διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές κατέχουν σε μεγάλο ποσοστό την 

λεκτική δεξιότητα.   

 

• Ποιες είναι οι απόψεις των διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων αναφορικά 

με την επικοινωνία που αναπτύσσουν οι ίδιοι με την εκπαιδευτική κοινότητα; 

Όλοι οι διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη ενός 

καλού επικοινωνιακού κλίματος, τόσο με τα μέλη της σχολικής κοινότητας όσο και με 

τους εκάστοτε εξωτερικούς φορείς. Η εσωτερική επικοινωνία του διευθυντή με το 

εκπαιδευτικό προσωπικό συντελείται κυρίως προφορικά και μέσω των νέων 

τεχνολογιών, ενώ σε πιο επίσημα θέματα χρησιμοποιείται η γραπτή επικοινωνία. Στην 

εξωτερική επικοινωνία με τις ανώτερες εκπαιδευτικές αρχές, με την τοπική κοινωνία 

και τους γονείς χρησιμοποιούν κυρίως την γραπτή για την διασφάλιση της μεταβίβασης 

του μηνύματος. Ειδικότερα, η επικοινωνία του διευθυντή με εκπαιδευτικούς στη 

παρούσα έρευνα διεξάγεται τακτικά είτε σε συλλογικό είτε σε ατομικό επίπεδο, κυρίως 

προφορικά.  Γεγονός  που υποδηλώνει ότι η προφορική επικοινωνία επιδιώκεται και 

χρησιμοποιείται από όλους τους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων στα πλαίσια 

του επικοινωνιακού τους ρόλου.  

 

Αντιθέτως,  η γραπτή επικοινωνία φαίνεται να χρησιμοποιείται λιγότερο τακτικά 

σύμφωνα με τις δηλώσεις των διευθυντών, γεγονός που καταδεικνύει ότι τελικά η 

προφορική επικοινωνία καταλαμβάνει το περισσότερο χώρο στην καθημερινή 

λειτουργεία του σχολείου. Εξάλλου, η προφορική επικοινωνία στη βιβλιογραφία 

θεωρείται πιο άμεση και αποτελεσματική σε σχέση με την γραπτή, καθώς και η γραπτή 
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επικοινωνία σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό έχει επίσημο και τυπικό χαρακτήρα 

(Σαΐτης, 2007). Εν προκειμένω, αρκετοί συμμετέχοντες διατύπωσαν ότι την 

χρησιμοποιούν γι’ αυτό τον λόγο, δηλαδή όταν το θέμα είναι πιο σοβαρό και επίσημο, 

γεγονός που κάνει τους διευθυντές να περιορίζουν την χρήση της στην καθημερινότητα 

του σχολείου.  

 

Εκτός, από την ιδιαίτερη σημασία της επικοινωνίας ενός διευθυντή με τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας εξίσου σημαντική θεωρείται από τους συμμετέχοντες και η 

επικοινωνία τους με τους γονείς και τους εξωτερικούς φορείς, καθώς και αυτοί από την 

πλευρά τους επηρεάζουν αρκετά την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας. 

Κατά γενική ομολογία, η επικοινωνία και η συνεργασία με τους εξωτερικούς φορείς 

επιδιώκεται από τους διευθυντές σε μεγάλο βαθμό και αναγνωρίζεται από όλους η 

αναγκαιότητα και η σημασία της. Επομένως, η επικοινωνία με τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας αλλά και τους εξωτερικούς φορείς και γενικότερα η ανάπτυξη καλών 

διαπροσωπικών σχέσεων αποτελούν στοιχεία που συμβάλλουν τα μέγιστα στην 

αποτελεσματική λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας.  

 

• Ποια εμπόδια και προβλήματα πιστεύουν οι διευθυντές εκπαιδευτικών 

μονάδων ανακύπτουν στην πράξη κατά την διαδικασία της επικοινωνίας; 

Διαπιστώθηκαν διάφορες παράμετροι της προβληματικής επικοινωνίας και αρκετοί 

συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στον χαρακτήρα των συνάδελφων, στην έλλειψη 

εμπιστοσύνης και ενσυναίσθησης, στην πίεση του χρόνου, στις προκαταλήψεις και 

στην συνεχή εναλλαγή του προσωπικού. Μία από  τα διευθυντικά στελέχη αναφέρθηκε 

στη γραφειοκρατία, η οποία τα τελευταία χρόνια, προφανώς και  ελέω πανδημίας έχει 

ενταθεί και ασκεί πίεση χρόνου στον ουσιαστικό τρόπο διοίκησης και επικοινωνίας. 

Όσο αναφορά την έλλειψη επικοινωνίας, ισχυρίστηκαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα 

επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους και δείχνουν την ανάλογη 

εμπιστοσύνη. Μόνο τρεις κρατούν κάποιες επιφυλάξεις ή δεν εφησυχάζουν ή σε 

άλλους έχουν περισσότερη ή λιγότερη εμπιστοσύνη. Με την εμπιστοσύνη και την 

ελευθερία έκφρασης που δείχνει ο διευθυντής στην εκπαιδευτική του ομάδα 

διαμορφώνει σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας, αναγνωρίζει το έργο τους, 

οικοδομώντας την προσωπική και επαγγελματική αξία, ενισχύοντας την συνοχή 

της  εκπαιδευτικής ομάδας και ωθώντας την να εκφράσει τις ιδέες και τις απόψεις της 
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σε θέματα που την ενδιαφέρουν για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του 

σχολείου (Σαΐτης, 2007).  

 

Οι συμμετέχοντες διευθυντές της έρευνας θα άλλαζαν ή καλύτερα θα βελτίωναν τον 

τρόπο επικοινωνίας απέναντι στους εκπαιδευτικούς, καθώς όλες οι ανθρώπινες σχέσεις 

και συμπεριφορές επιδέχονται βελτιώσεις, λειτουργώντας θετικά και εποικοδομητικά 

τόσο στην καλυτέρευση των διαπροσωπικών σχέσεων  όσο και στη αποδοτικότητα της 

εκπαιδευτικής ομάδας για να επιτευχθούν οι στόχοι της. 

 

• Ποιες προϋποθέσεις θεωρούν  οι διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων 

απαραίτητες για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων; 

Οι διευθυντές πιστεύουν ότι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, προτού αναλάβουν την θέση της διοίκησης, είναι η επιμόρφωση και η 

εμπειρία τους στην θέση του εκπαιδευτικού. Θεωρούν την επιμόρφωση σημαντική όχι 

μόνο για τους ίδιους αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Βέβαια το κάθε διευθυντικό 

στέλεχος σε μια εκπαιδευτική μονάδα, καθημερινά,  ασκεί πληθώρα δραστηριοτήτων 

και υπαγορεύει επικοινωνία με διαφορά άτομα, με τα οποία πρέπει να χρησιμοποιεί τις 

ανάλογες δεξιότητες για να τα διαχειρίζεται σωστά και αποτελεσματικά. Για να τα 

καταφέρει πρέπει να κατέχει επικοινωνιακές δεξιότητες και να επιμορφώνεται 

συνεχώς, καθώς τα δεδομένα της ζωής αλλάζουν και διαρκώς εξελίσσονται.  

 

Ένας από τους συνεντευξιαζόμενους θεωρεί «την επιμόρφωση ως θεσμό υποστήριξης 

και αποτελεσματικής προώθησης αλλαγών και μεταρρυθμίσεων». Εν τέλει, ένας 

διευθυντής πρέπει να προσαρμόζει τις δεξιότητες ανάλογα με τις ανάγκες και τα 

δεδομένα της περιόδου που διανύει και μέσα από τις επιμορφώσεις να εξελίσσεται και 

να γίνεται πιο ευέλικτος μέσα στην εκπαιδευτική μονάδα που διοικεί.  

  

Γενικά, μέσα από την έρευνα καταδεικνύεται, αρχικά, ο καταλυτικός ρόλος της 

επικοινωνίας αφενός μεν ανάμεσα στον διευθυντή και τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας, αφετέρου δε ανάμεσα στον διευθυντή και τους λοιπούς εξωτερικούς 

φορείς, για την αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εν συνεχεία, αποδεικνύεται πως η 

μορφή κι η ποιότητα της επικοινωνίας έχουν άμεσο αντίκτυπο στο σχολικό κλίμα.  
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Εκτός αυτών, από την έρευνα προκύπτει ότι ο κύριος υπεύθυνός για την ανάπτυξη 

δίαυλων επικοινωνίας είναι ο διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας. Όταν ο 

διευθυντής επιτυγχάνει στον επικοινωνιακό του ρόλο τότε επικρατεί ένα θετικό και 

ευνοϊκό κλίμα στην σχολική κοινότητα, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να 

συμμετέχουν στις λήψεις αποφάσεων, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να 

εκφράζονται ελεύθερα και να συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος 

βελτιώνοντας τόσο την αποδοτικότητα των ιδίων όσο και τη συνολική 

αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας. Εξάλλου, μέσα από τις επισημάνσεις 

της βιβλιογραφίας, διαφαίνεται ότι ο σωστός διευθυντής αναπτύσσει την επικοινωνία 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τις διαπροσωπικές σχέσεις με το εκπαιδευτικούς, 

ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών, ενισχύει της προσπάθειές τους για βελτίωση 

της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας τους, ενώ αντιλαμβάνεται τις 

ανάγκες και τα συναισθήματα των συναδέλφων του. Επομένως, η επιλογή των 

διευθυντών έχει μεγάλη σημασία  μιας και δεν κρίνεται αποκλειστικά με βάση την 

ακαδημαϊκή και επιστημονική κατάρτισή τους αλλά και από την προσωπικότητα, την 

επαγγελματική εξέλιξη και τις δεξιότητες των υποψηφίων.   

 

Καταλήγοντας, η επικοινωνία είναι μία αμφίδρομη διαδικασία και πρέπει να 

διερευνηθούν σφαιρικά όλες οι πλευρές της. Εν προκειμένω, η παρούσα έρευνα θα 

μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω ενασχόληση και μελέτη πάνω στην 

επικοινωνία διευθυντών και εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες σε όλη την ελληνική 

επικράτεια, με συνεντεύξεις διευθυντών και εκπαιδευτικών, επιτόπιες έρευνες και 

ούτω καθεξής. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε και η καταγραφή των απόψεων των 

γονέων και των ίδιων των μαθητών για τον επικοινωνιακό ρόλο του διευθυντή. 
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Παραρτήματα  

Α. Τα δημογραφικά στοιχεία των συνεντευξιαζόμενων 

                                        Ηλικία 

Ηλικία Σύνολο 

20-30 0 

30-40 1 

40-50 2 

50-60 5 

                                         Φύλο 

Φύλο Σύνολο 

Γυναίκες 6 

Άντρες 2 

                                      Σπουδές 

Σπουδές Σύνολο 

Μεταπτυχιακό τίτλο 5 

Διδακτορικό τίτλο 2 

Εργασιακή Εμπειρία στη συγκεκριμένη θέση 

Έτη Σύνολο 

1-09 3 

10-19 3 

20-29 2 

Συνολική Εργασιακή Εμπειρία στην Εκπαίδευση 

Έτη Σύνολο 

1-09 0 

10-19 1 

20-29 4 

30-39 3 

                       Τρόπος λήψης της συνέντευξης 

Τρόπος λήψης Σύνολο 

Δια ζώσης 2 

Ηλεκτρονικής πλατφόρμας 6 
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                                            Β. Οδηγός συνέντευξης 

 

Ονομάζομαι Μαζιώτη Κατερίνα και είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η 

έρευνα που διεξάγω γίνεται στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας και έχει ως 

στόχο την διερεύνηση του επικοινωνιακού ρόλου του διευθυντή στην εκπαιδευτική 

μονάδα που διοικεί για την αποτελεσματική λειτουργία της, και την καταγραφή της 

αναγκαιότητα ή όχι επιμόρφωσής των διευθυντών σε θέματα επικοινωνίας και 

ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό να καταγράψουμε τις 

δικές σας απόψεις, για το ρόλο και την αποτελεσματικότητα των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων στην λειτουργία της εκπαιδευτική σας μονάδα. 

Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στην συνέντευξη και 

γενικά στην έρευνα. 

Στη συνέχεια θα ήθελα να τονιστούν τα ακόλουθα: 

• Η συνομιλία μας θα μαγνητοφωνηθεί ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη σας. 

• Θα διασφαλιστεί η ανωνυμία σας και δε θα κρατηθούν αντίγραφα της 

συνέντευξης στα οποία θα αναφέρεται το όνομά σας.  

• Δε θα δημοσιοποιηθεί κανένα προσωπικό στοιχείο σας. 

• Τα δεδομένα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς 

λόγους.  

• Η συνέντευξη δε θα ξεπεράσει τα 15-20’. 

Θα θέλατε να σημειώσουμε κάτι πριν ξεκινήσει η συνέντευξη; 

 

 

 

Ερωτήσεις 

• Οι απόψεις των διευθυντών για το ρόλο της επικοινωνίας στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής μονάδας. 

 

• Θεωρείτε ότι η επικοινωνία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο τρόπο 

διοίκησης μίας εκπαιδευτικής μονάδας; Αν ναι, γιατί; 

• Ποια μορφή επικοινωνίας θεωρείτε ότι έχει μεγαλύτερη απήχηση στα άτομα 

που συνεργάζεστε; 

• Θεωρείτε ότι η επικοινωνία εμπεριέχει κάποιες δεξιότητες; Αν ναι, ποιες είναι 

για σας περισσότερο σημαντικές; 

• Θεωρείτε ότι διαθέτετε επικοινωνιακές δεξιότητες; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

 

• Η σημασία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή με τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) για την ανάπτυξη 

της εκπαιδευτικής μονάδας. 

 

• Πόσο σημαντικό είναι για σας η ύπαρξη ενός καλού επικοινωνιακού κλίματος 

στην εκπαιδευτική μονάδα σας; 

• Υπάρχει καλό επικοινωνιακό κλίμα με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

που διευθύνετε; Αν ναι, ποιες πρακτικές χρησιμοποιείτε για τη καλλιέργεια του; 

• Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας εκφράζουν σε σας ελεύθερα τις απόψεις 

και τους προβληματισμούς τους; Αν ναι, πως τα αξιοποιείτε, τόσο για την 

επικοινωνία όσο και για την σωστή λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας που 

διοικείτε; 
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• Πού θεωρείτε απαραίτητες τις επικοινωνιακές δεξιότητες ως προς την 

επικοινωνία σας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και γιατί;  

 

• Οι απόψεις των διευθυντών για τα συχνότερα εμπόδια και προβλήματα που 

προκύπτουν στην πράξη κατά την διαδικασία της επικοινωνίας. 

 

• Τι θεωρείτε εμπόδιο στην επικοινωνία με την εκπαιδευτική κοινότητα; 

• Πιστεύετε ότι υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας με ορισμένους εκπαιδευτικούς; Αν 

ναι, πού οφείλεται; 

• Θεωρείτε ότι δείχνετε την ανάλογη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής μονάδας  σας; 

• Τι θα αλλάζατε  στον τρόπο επικοινωνίας  σας με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου σας για να βελτιώσετε το σχολικό κλίμα; 

 

• Οι προϋποθέσεις (εμπειρία, σπουδές, επιμορφώσεις κ.α.) που οι διευθυντές 

των εκπαιδευτικών μονάδων θεωρούν απαραίτητες για την ανάπτυξη 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

 

• Ποιες προϋποθέσεις θεωρείτε απαραίτητες για την ανάπτυξη του προφίλ ενός 

διευθυντή με επικοινωνιακές δεξιότητες; 

• Πιστεύετε ότι η επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα επικοινωνίας είναι 

απαραίτητη; Αν ναι, για πιο λόγο; 

• Θεωρείτε η εμπειρία σαν εκπαιδευτικός στις σχολικές μονάδες συμβάλει στην 

αποτελεσματικότερη επικοινωνία από τη θέση της διοίκησης; 

 

Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε πριν ολοκληρώσουμε την 

συνέντευξη; 

Βασικές πληροφορίες για την/τον συνεντευξιαζόμενη/ο: 

Φύλο: Άντρας                                      Γυναίκα 

Ηλικία:    20-39              40-49                 50-59 

Ειδικότητα: 

Σπουδές: 

Πτυχίο: 

Μεταπτυχιακό: 

Διδακτορικό: 

Άλλου είδος πιστοποίηση: 

 

Πλαίσιο εργασίας: 
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Έτη υπηρεσίας στη συγκεκριμένη θέση: 

1-09          10-19          20-30 

Προηγούμενες θέσεις εργασίας: 

Έτη υπηρεσίας συνολικά: 1-09        10-19         20-29           30- 39 

Σύντομη περιγραφή του πλαισίου συνέντευξης: 

 

 

Ημερομηνία συνέντευξης: 

Ώρα συνέντευξης: 

Τρόπος συνέντευξης: 

Τόπος συνέντευξης: 

 

                                   Β.  Συνεντεύξεις 

 

Μεταγραφικές συμβάσεις 

(…) παύση 

Μμ. ανταπόκριση στα λεγόμενα του ομιλητή 

Έντονα γράμματα Δίνει έμφαση 

 

1η Συνέντευξη 

Ερευνήτρια: Καλησπέρα κ…. 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Καλησπέρα σας! 

Ερευνήτρια: Πριν ξεκινήσουμε την συνέντευξη θα θέλατε να σας διευκρινίσω κάτι περισσότερο 

αναφορικά με το πρωτόκολλο της συνέντευξής;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Όχι, ήσασταν πολύ κατανοητή στο προηγούμενο τηλεφώνημα που 

πραγματοποιήσαμε. 

Ερευνήτρια: Επομένως, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάποια 

δημογραφικά στοιχεία για εσάς.  Εεεε, το φύλο και η ηλικίας  σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Άνδρας και είμαι γύρω στα 45! 
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Ερευνήτρια: Ποια είναι η βασική εκπαίδευσή σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Είμαι θεολόγος και φιλόλογος. 

Ερευνήτρια : Ωραία! Έχετε κάνει κάποιο μεταπτυχιακό; 

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Ναι, ένα μεταπτυχιακό και ένα διδακτορικό στην Περιβαλλοντική Ηθική. 

Ερευνήτρια:  Πολύ ωραία. Σε ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης είστε τώρα και με ποια θέση;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εεε.., στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως διευθυντής γυμνασίου.  

Ερευνήτρια: Μάλιστα! Πόσο χρόνια είστε σε αυτή την θέση; 

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Είμαι περίπου 7 χρόνια. 

Ερευνήτρια : Πριν; Ποια θέση κατέχατε και πόσα χρόνια ;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Ήμουν εκπαιδευτικός  περίπου 15 χρόνια σε λύκειο. 

Ερευνήτρια:   Ωραία, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Θεωρείται ότι η επικοινωνία 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο διοίκησης μιας εκπαιδευτικής μονάδας; Αν ναι, γιατί;  

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Ε, βέβαια! Η επικοινωνία είναι το άλφα και το ωμέγα στην διοίκηση. Μέσω της 

επικοινωνίας αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας, περνούμε εε.. τις σωστές τοποθετήσεις και ιδέες των 

συνεργατών μας, μεταφέρουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας στους υφισταμένους μας και έτσι λοιπόν 

βελτιωνόμαστε συνεχώς μέρα με την μέρα. 

Ερευνήτρια: Εεε.. Ποια μορφή επικοινωνίας θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερη απήχηση στην 

εκπαιδευτική μονάδα σας , δηλαδή απέναντι στους εκπαιδευτικούς σας, στους φορείς (…);     

Συνεντευξιαζόμενος/η: Τώρα, είναι γενική  η έννοια η λέξη επικοινωνία. Καταρχήν (…) 

Ερευνήτρια : Με την μορφή εννοώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρίως προφορικά εε… γραπτά;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Έτσι, λοιπόν η επικοινωνία είναι κύριος προφορική. Επειδή καλούμε τάχτηκα  

εεε… μικρής διάρκειας εκπαιδευτικούς συλλόγους  και μέσα εκεί τοποθετούμαστε επί συγκεκριμένων 

αιτημάτων. Αυτό διευκόλυνε πάρα πολύ εε.. την λήψη αποφάσεων και ειδικά ένας διευθυντής όταν έχει τις 

γνώμες των συναδέλφων, έχει και πιο ξεκάθαρο μυαλό  στο να προτείνει και να δίνει λύσεις. Σε δεύτερο 

επίπεδο και σε δεύτερο χρόνο έρχεται η επικοινωνία μέσω email, όπου έχει τη μορφή περισσότερο των 

τελεσίγραφων , δηλαδή είναι θέματα απλά, που οι εκπαιδευτικοί παίρνουνε  οδηγίες. Μέσω του email 

λοιπόν η (…)διαδικασία δεν βοηθάει στο να ανταλλάξεις απόψεις και να καταλήξεις σε σοβαρά ζητήματα. 

Ερευνήτρια: Ναι, δεν είναι άμεση επαφή σας, δεν είναι η άμεση επικοινωνία. Λοιπόν, θεωρείτε ότι η 

επικοινωνία εμπεριέχει δεξιότητες; Αν ναι, ποιες νομίζετε ότι είναι; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εσείς τι έχετε στο μυαλό σας, όσο αναφορά τις δεξιότητες; 

Ερευνήτρια : Εννοώ την εν συναίσθηση, συναισθηματική νοημοσύνη (…)  

Συνεντευξιαζόμενος/η :  Κοιτάξτε είναι δεδομένο ότι ξεκινάμε  με την εν συναίσθηση, δεν γίνεται ένας 

σύλλογος και δη εκπαιδευτικών να μην υπάρχει αυτό ως προαπαιτούμενο, ως background σε  όλους, όχι 

μόνο από την πλευρά του διευθυντή, διότι εεε.. θα εκπέμπουμε σε διαφορετικά μήκη κύματος (..) Επομένως 

μπαίνοντας ο ένας τη θέση του άλλου, εε.. φορώντας όπως λέμε «τα παπούτσια του», υποψιαζόμενος ο 

ένας για τον άλλον, εε.. η θέση που έχει εντός έτους ,εκτός αίθουσας, σε μία καρέκλα διοικητική, ε τι πιέσεις 

δέχεται, άρα όταν έχουμε κατά νου όλες αυτές παραμέτρους μας διευκολύνει πάρα πολύ στο να  

καταλαβαινόμαστε και έτσι να καταλήγουμε  σε πιο ασφαλή συμπεράσματα σε διάφορα ζητήματα, και 

μεταξύ μας που έχουμε ζητήματα αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων, 

γονέων και παιδιών. 
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Ερευνήτρια: Ωραία, που θεωρείται ότι διαθέτετε κάποιες επικοινωνιακές δεξιότητες;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Τώρα δεν είμαι ο κατάλληλος εγώ να απαντήσω. 

Ερευνήτρια: Ναι, αλλά εσείς τι πιστεύετε για τον εαυτό σας;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Κάνουμε μία προσπάθεια ε να έχουμε μία καλή επικοινωνία ,τώρα αν το 

πετυχαίνουμε ή όχι, πιο αρμόδιοι είναι να απαντήσουν οι συνάδελφοι. Πάντως από την πλευρά μου γίνεται 

προσπάθεια να έχουμε μία πολύ καλή, έτσι τάση στην επικοινωνία.  

Ερευνήτρια: Εεε… Πόσο σημαντικό είναι, λοιπόν, για σας η ύπαρξη ενός καλού επικοινωνιακού 

κλίματος με την μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Είναι το πρώτο, από το άλφα και το ωμέγα. Ωραία το θέτε, η εκπαιδευτική 

κοινότητα  δεν είναι απλά ο διευθυντής με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, έχουμε τους μαθητές, έχουμε 

τους γονείς τους, έχουμε τους εξωτερικούς συνεργάτες,  έχουμε τους ανθρώπους, οι οποίοι σχετίζονται 

όπως είναι το κυλικείο,  όπως είναι οι κυρίες καθαριότητας, όπως είναι σχολική επιτροπή, όπως είναι η 

Δευτεροβάθμια, κοιτάξτε λοιπόν πώς σας ανέφερα που όλη αυτή εντάσσονται μέσα στην διαδικασία. Η 

επικοινωνία λοιπόν είναι το άλφα και το ωμέγα διότι οι αγκυλώσεις(1), οι εμμονές(2), και οι εγωισμοί με 

όλες τις μορφές γι’ αυτό  έβαλα πληθυντικό. Εεε… τι κάνουν; Κρατάνε πίσω εε.. όλους μας και έτσι η 

εκπαιδευτική διαδικασία εε… δυστυχώς παραμένει στάσιμη ή δεν ανανεώνεται. 

Ερευνήτρια : Αυτή ήταν μία  ερώτηση που  θα σας έκανα αργότερα ,για τα εμπόδια που θεωρείται ότι 

μπορεί να υπάρξουν στην επικοινωνία. Οπότε μου το έχετε απαντήσει, ουσιαστικά. Λοιπόν, η 

εκπαιδευτική κοινότητα μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τους προβληματισμούς, τις απόψεις της απέναντί 

σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Ναι, σε αυτό μπορώ να σας πω έτσι απλά και γρήγορα, πως ναι, νιώθουνε, έχουν 

την άνεση να εκφράζονται οι συνάδελφοι και όχι μόνο αυτοί, όλοι αυτοί που αποτελούν την εκπαιδευτική 

κοινότητα. Για μας εε.. είναι χαρά να τοποθετούνται (..), να προτείνουν, να(..) διαλεγόμαστε γιατί μας καίει 

πάρα πολύ αυτό που θα αποφασίσουμε (εεε) να είμαστε σίγουροι ότι είναι για το καλό των παιδιών, αυτή 

είναι η μεριμνά μας. Επομένως ούτε εγώ νομιμοποιούμε να(..) συμπεριφέρομαι αλαζονικά και εγωιστικά, 

βεβαίως άνθρωποι είμαστε αδυναμίες και παραλήψεις, αλλά ούτε και οι συνάδελφοι θα πρέπει να έχουν 

αυτό το πνεύμα. Εφόσον ο στόχος είναι οι αποφάσεις που αφορούν  τα παιδιά να είναι 100% σωστές, 

οφείλουμε να ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο. Νιώθουν λοιπόν την άνεση να προτείνουν, να διαφωνούν, 

εε… να βελτιώνουν και εντέλει με αυτήν  την αλληλεπίδραση  εκεί που καταλήγουμε είμαστε όλοι σύμφωνοι.  

Ερευνήτρια : Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια έλλειψη επικοινωνίας με κάποιους από τους 

εκπαιδευτικούς σας; Αν ναι ,πού νομίζετε ότι οφείλεται;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Εεε.. συμβαίνει κι αυτό.  Καταρχήν είναι έτσι η δομή του  εκπαιδευτικού 

συστήματος, όπου έρχονται συνάδελφοι εε.. καινούργιοι στην σχολική μονάδα, αναπληρωτές καθηγητές 

και τα λοιπά, οι οποίοι  θέλουν το χρόνο για να προσαρμοστούνε οι ίδιοι πρώτα. Αυτός ο χρόνος όμως 

είναι εε.. πολυτέλεια μέχρι να προσαρμοστούν οι ίδιοι στα νέα δεδομένα. Εεε… και μέχρι να καταλάβουν 

πιο είναι το πνεύμα του σχολείου  και όταν λέμε σχολείο είναι ο διευθυντής, οι υποδιευθυντές και όλοι οι 

υπόλοιποι μόνιμη συνάδελφοι, χάνουμε  χρόνο. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό πρόβλημα. Όχι εεε.. 

ότι οι άνθρωποι ευθύνονται αποκλειστικά, έτσι είναι η δομή τι να κάνουμε. Εεε.. έχουν τα δικά τους 

ζητήματα γιατί είναι άνθρωποι μην ξεχνάμε δεν είναι ρομπότ.  Ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός έρχεται 

και πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει το που θα μείνει, είναι μια αγωνία που τον διακατέχει για καιρό, πως θα 

μεταφέρετε, αν θα είναι μόνο σε μία μονάδα ή σε δύο μονάδες, αν έχει αυτοκίνητο ή δεν έχει, ποια είναι 

τα μέσα μεταφοράς, όλα αυτά τον  απορυθμίζουν και δεν μπορεί έχει καλή χημεία και επικοινωνία  με μας 

το βαθμό που θέλουμε. Έτσι, λοιπόν αυτό είναι ένα αγκάθι.  

Ερευνήτρια : Καταλαβαίνω τι λέτε, ειδικά με τους αναπληρωτές να είναι μεγάλο το θέμα. Εεε… 

θεωρείται ότι δείχνετε την ανάλογη εμπιστοσύνη απέναντι στους εκπαιδευτικούς σας;  
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Συνεντευξιαζόμενος/η : Είναι αλήθεια, ότι τους εμπιστεύομαι. Ναι! Ε.. ξεκινώ από τους αμέσους 

συνεργάτες, που είναι οι υποδιευθυντές και  το δικό μας σχολείο έχει το προνόμιο στις συνθέσεις αυτές να 

έχει πολύ αξιόλογους ανθρώπους, με όλοι την σημασία της λέξεως.  Και είναι δικιά μου τιμή που έχω 

τέτοιους συνεργάτες. Έτσι, λοιπόν, πράγματι τους εμπιστεύομαι τυφλά εε.. διότι το έργο που επιτελούν είναι 

αυτό που με εκφράζει και πολύ περισσότερο. Όσον αφορά το σύλλογο των διδασκόντων στην πλειοψηφία 

τους εε.. οι συνάδελφοι εε.. απολαμβάνουν αυτής την εμπιστοσύνη μου. Είμαι επιφυλακτικός σε αυτούς που 

δεν γνωρίζω, ε.. μένει ο χρόνος να δείξει εάν θα φτάσω στο σημείο να τους εμπιστεύομαι με την περιγραφή 

που σας έκανα για τους προηγούμενους.  

Ερευνήτρια:  Τι θα αλλάζατε στον τρόπο επικοινωνίας σας με τους εκπαιδευτικούς  του σχολείου σας 

ώστε να βελτιώσετε το σχολικό κλίμα; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Ναι, αμέ. Εεε.. κάθε μέρα που φεύγω (…) θεωρώ ότι όσα λιγότερα λέω τόσα 

περισσότερα γίνονται. Επομένως, αυτό που πραγματικά εε..  που θέλω να διορθώσω είναι να λέω  πολύ 

λιγότερα και να φτάσουμε σ’ ένα σημείο, όπως σας το περιέγραψα, να γίνονται πάρα πολλά πράγματα. 

Ερευνήτρια : Ωραία, ποιες προϋποθέσεις θεωρείται ότι είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του 

προφίλ ενός επικοινωνιακού διευθυντή; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Τώρα, είναι ερώτηση που δυσκολεύομαι να απαντήσω. 

Ερευνήτρια : Η εμπειρία σας; οι επιμορφώσεις, οι σπουδές που έχει κάνει ένας διευθυντής;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Κοιτάξτε, επειδή είναι πολύ προσωπικές ερωτήσεις, δεν έχω άνεση να απαντάω 

σε αυτές.  Παρόλα ταύτα όμως όπως το θέτετε  η συνεχής επιμόρφωση με όλη τη σημασία της λέξεως, η 

δια βίου μάθησης που λέμε, είναι ένα  καλό εργαλείο. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι γεννήθηκε διευθυντής 

ή έτσι όπως είναι το πρώτο χρόνο πρέπει να παραμείνει  έστω και είναι άριστος. Αυτά είναι δόγματα που 

δε βοηθάνε ή μπορώ να πω ότι είναι αποπαίδια. Κάθε μέρα, κάθε βδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο 

χρειάζεται μία, τι να πω, αυτοκριτική με την έννοια της βελτίωσης στις πρακτικές και αυτό το 

κατορθώνουμε όταν ακούμε, και αυτό συνδέεται με το προηγούμενο που σας είπα. Η ατομική, η προσωπική 

βελτίωση και στα γνωστικά αντικείμενα και εεε… όσο αφορά η συμμετοχή σε σεμινάρια όλα αυτά βοηθάνε. 

Όμως  όταν γίνονται μέσα στη σιωπή έχουν μεγαλύτερη αξία γιατί βελτιώνεται ο κατέχον τη θέση του  

διευθυντή. Αυτά δεν έχουν νόημα να τα γνωρίζουν οι υφιστάμενο. Είναι όμως νομίζω η θέση τέτοια που 

οφείλει είναι μπροστάρης. Δεν μπορεί να συμμετέχει σε όλα αυτά και να  πιστεύει ότι εισπράττει τα 

καινούργια δεδομένα της κάθε εποχής, δεν γίνεται. Επομένως, ναι και οι επιμορφώσεις και η συνεχής όπως 

προ είπα η Δια Βίου Μάθηση, στην ακαδημαϊκή πορεία , στις τεχνολογίες, εε… όλα αυτά βοηθάνε και κάθε 

μέρα το βλέπουμε στην πράξη ότι έχουν την αξία τους. 

Ερευνήτρια : Η τελευταία μου ερώτηση είναι  αν θεωρείτε ότι η εμπειρία σας ως εκπαιδευτικός έχει 

συμβάλει στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία από τη θέση που βρίσκεστε τώρα;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Παίζει ρόλο, βέβαια παίζει ρόλο. Είναι αλήθεια ότι όταν τα μάτια μας έχουν δει 

δεκάδες, εκατοντάδες και βάλετε όσο  θέλετε μαθητές, εε.. γονείς και τα λοιπά τόσα χρόνια είναι λογικό 

ότι αυτή είναι μια  γνώση που δε μπορεί να βρεθεί ούτε σε βιβλία ούτε στο διαδίκτυο πουθενά. Ναι! είναι 

αλήθεια αυτό. Βοηθάει! 

Ερευνήτρια : Ευχαριστώ πάρα πολύ! Καλές γιορτές με υγεία και αγάπη!!! 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Τα θερμά μου συγχαρητήρια, ήσασταν σύντομή, λιτή και ουσιαστική. Σας 

εύχομαι καλή επιτυχία και καλές γιορτές! 

Ερευνήτρια :  Σας ευχαριστώ, καλό σας βράδυ!   
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2η Συνέντευξη 

 Ερευνήτρια: Καλησπέρα κ. (…) 

Συνεντευξιαζόμενο/ης: Καλησπέρα σας και συγγνώμη για την καθυστέρηση. 

Ερευνήτρια: Δεν πειράζει, καταλαβαίνω! Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε θέλετε να σημειώσουμε κάτι; Να 

σας διευκρινίσω κάτι; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Όχι, μπορούμε να ξεκινήσουμε.  

Ερευνήτρια: Θέλετε να σας αναφέρω πάλι το θέμα της έρευνας; 

Συνεντευξιαζόμενο/ης: Όχι, θα μιλήσουμε για τον ρόλο της επικοινωνίας στην διοίκηση μίας 

εκπαιδευτικής μονάδας. 

Ερευνήτρια: Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάποια στοιχεία δημογραφικά στοιχεία για εσάς.  

Εεεε, το φύλο σας και η ηλικία σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Άνδρας και είμαι στα 60. 

Ερευνήτρια: Μια χαρά! Εργάζεστε αυτή τη στιγμή; Και αν ναι, σε ποια περιοχή; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εργάζομαι στην περιοχή της Κορίνθου.. 

Ερευνήτρια: Και είστε από την  Κόρινθο;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Ναι. 

Ερευνήτρια: Και η βασική σας εκπαίδευση; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Θεολογική σχολή έχω τελειώσει. 

Ερευνήτρια: Μάλιστα. Κάποιο μεταπτυχιακό έχετε;  

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Ναι, στη θρησκειολογία  

Ερευνήτρια:  Πολύ ωραία. Σε ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης είστε τώρα και με ποια θέση;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εεε.., στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως διευθυντής λυκείου. 

Ερευνήτρια:  Ωραία! Πόσο χρόνια είστε σε αυτή την θέση; 

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Είμαι 10 χρόνια. 

Ερευνήτρια : Εεε.. Ποια θέση κατέχατε πριν και πόσα χρόνια ;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Έχω εργαστεί ως υποδιευθυντής  για 3 χρόνια και άλλα 25 ως εκπαιδευτικός σε 

σχολεία. 

Ερευνήτρια: Ωραία! Λοιπόν η πρώτη ερώτηση είναι, αν η  επικοινωνία διαδραματίζει ένα σημαντικό 

ρόλο στον τρόπο διοίκησης μέσα στην εκπαιδευτική μονάδα; Αν ναι, γιατί; 

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Το  σημαντικότερο! Σημαντικότερο διότι χωρίς επικοινωνία δεν μπορείς να 

διαμορφώσεις σχέσεις και χωρίς σχέσεις δεν μπορείς να λύσεις προβλήματα, ούτε να τα γνωρίσουν και να 

τα αντιμετωπίσεις. Θεωρώ ότι η σωστή επικοινωνία, όχι η οποιαδήποτε τύπου επικοινωνία, βοηθάει το 

έργο του εκπαιδευτικού και του διευθυντή. 

Ερευνήτρια: Ποια μορφή επικοινωνίας προτιμάτε να χρησιμοποιείτε μέσα στο σχολείο; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : ανάλογα Είναι η άμεση επικοινωνία καλύτερα, η άμεση επικοινωνία και η 

προσωπική. Δηλαδή ένας με έναν, όχι δέκα παιδιά ή είκοσι οι μαθητές, αυτό θεωρώ ότι είναι καλύτερο 

φυσικά με το πρόβλημα, με το θέμα , με το θέμα κι αν υπάρχει (εε)και όλα αυτά.  

Ερευνήτρια : Γραπτή επικοινωνία έχετε; Δηλαδή χρησιμοποιείται τεχνολογικά μέσα: 
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Συνεντευξιαζόμενος/η:  Ναι, κυρίως με τους γονείς όχι με τους μαθητές. Με τους εκπαιδευτικούς 

υπάρχουν κοινές ομάδες συζήτησης. Πέρα από τα email(…)  

Ερευνήτρια: Θεωρείται ότι η επικοινωνία εμπεριέχει κάποιες δεξιότητες;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Οπωσδήποτε, είναι απαραίτητες οι δεξιότητες. 

Ερευνήτρια : Για σας  ποιες είναι οι πιο σημαντικές;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Πιο σημαντική για μένα είναι η δυνατότητα να έχεις εν συναίσθηση, να μπορείς 

δηλαδή να αντιλαμβάνεσαι εε..  το πρόβλημα, να μπαίνεις στη θέση του άλλου, να μπορείς να ακούς, να 

είσαι πάρα πολύ καλός ακροατής και μάλιστα ακροατής με   εν συναίσθηση, όχι δηλαδή ένας ακροατής 

απλώς του τα λένε και τελείωσε, που να συμμετέχει στο ερώτημα ή το πρόβλημα. Λοιπόν αυτό είναι ένα 

βασικό και οι γνωστές δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τον ισορροπημένο  χαρακτήρα, διότι  δεν 

σημαίνει πως όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες απόψεις για κοινά θέματα που αντιμετωπίζουνε, 

κατασταλαγμένος χαρακτήρας,  έλλειψη διάθεσης εγωισμού και αλαζονείας, είναι πολλά θα μπορούσαμε 

να μιλάμε πολύ ώρα.  

Ερευνήτρια : Το ξέρω και για αυτό σας ρώτησα τι πιο σημαντική για σας. Ποια θεωρείται  ότι έχετε, 

κατέχετε;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Εεε.. θέλω να πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι είναι η εν συναίσθηση. 

Ερευνήτρια: Πόσο σημαντικό είναι για σας η ύπαρξη ενός καλού επικοινωνιακού κλίματος μέσα στην 

εκπαιδευτική σας μονάδα; 

Συνεντευξιαζόμενος/η :Θεωρώ ότι είναι άκρως σημαντικό. Είναι ένα, δυο, τρία πράγματα που πρέπει να 

τα έχει σε πολύ καλό βαθμό αναπτυγμένα μία εκπαιδευτική μονάδα. Και αυτό έχει να κάνει και με την 

επικοινωνία του διευθυντή με τους καθηγητές, με τους μαθητές, με τους γονείς, ένα κλίμα  εμπιστοσύνης, 

πρέπει να διαμορφώσει και αυτό είναι και η δουλειά του διευθυντή. Εεεε…. γενικά στην Ελλάδα ακόμα 

επειδή ο διευθυντής είναι σημαντικός κόμβος της εκπαίδευσης, χωρίς να το έχουν καταλάβει τόσο  οι 

ιθύνοντες , αυτό το πράγμα δηλαδή η δυνατότητα να  εξασφαλιστεί ένα κλίμα σωστής επικοινωνίας είναι 

ευθύνη του  και μακάρι να μπορεί να το πετυχαίνει. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολύ καλά βήματα στο 

δικό μας το σχολείο. 

Ερευνήτρια: Οι εκπαιδευτικοί γενικά τα μέλη της κοινότητας σας έχουν την ελευθερία να εκφράσουν 

ελεύθερα τη γνώμη τους τις απόψεις τους; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εννοείται, εννοείται όλα αυτά. Εμείς στο σχολείο όταν έχουμε οποιοδήποτε θέμα, 

ας πούμε φτάνει σε μένα, προσπαθώ να το λύσω , δεν κουράζω, αυτό είναι ένα που έχω εγώ, δεν ξέρω αν 

είναι σωστό ή λάθος, δεν κάνω πολλές συνεδρίες και σε συλλόγους,  δηλαδή δεν κάνω κάθε δυο-τρεις 

μέρες, α έχουμε αυτό το θέμα τι θα κάνουμε, αυτό το θέμα τι θα κάνουμε, με τα από τόσα  χρόνια γνωρίζω 

πολύ καλά τι πρέπει να γίνει και ενημερώνω τους συναδέλφους και οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια οι 

αποφάσεις μας είναι ομόφωνες για οποιοδήποτε θέμα.  Όταν κάτι είναι πολύ σημαντικό βεβαίως έχουμε 

της λεγόμενες, αυτή είναι δικιά μου εφαρμογή, αυτό που λέμε συνεδριάσεις σύντομές στο δεκάλεπτο στο  

διάλειμμα. 

Ερευνήτρια: Οπότε αν η απόφαση κάποιος την θεωρήσει  ότι δεν είναι σωστή κατά την άποψή του 

μπορεί να το ζητήσει μαζί σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Την έχω διαχειριστεί από πριν και ξέρω  ότι συμφωνούν, έτσι γίνεται, δεν 

αποφασίζομαι και διατάσσομαι, το έχουμε ξεχάσει αυτό στη Ελλάδα (γέλια).    

Ερευνήτρια: Θεωρείται ότι υπάρχουν εμπόδια στην επικοινωνία με την εκπαιδευτική κοινότητα; 
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Συνεντευξιαζόμενος/η :Ε, βέβαια! Ε, βέβαια!  Υπάρχουν προκαταλήψεις, υπάρχουν συμφέροντα , φυσικά 

επειδή δεν τίθεται τόσο οικονομικά προβλήματα δηλαδή σε μία επιχείρηση κάπου, εκεί τίθενται και   

οικονομικά συμφέροντα. Εμάς ευτυχώς είμαστε πιο αγνοί και πιο αθώοι σε αυτά τα θέματα αλλά εμπόδια 

υπάρχουν η έλλειψη γνώσης, η έλλειψη εν συναίσθησης από  τους άλλους που ακούν ή που συμμετέχουν, 

εε.. διάφορα μικροσυμφέροντα, εεε… οι μαθητές να μην έχεις κερδίσει ακόμα την εμπιστοσύνη τους, γενικά 

υπάρχουν εμπόδια πάντα στις επικοινωνίες. 

Ερευνήτρια: Εεε.. θεωρείται ότι δείχνετε μία ανάλογη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς σας;  

Συνεντευξιαζόμενος : Ναι, βέβαια ! Δεν γίνεται αλλιώς. Απλά εκπαιδευτικοί ξέρουν ότι εγώ είμαι δίπλα 

του σε οποιοδήποτε θέμα και θα με συμβουλευτούν και σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν έχουμε προβλήματα 

επικοινωνίας, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είμαστε στους 28  ανθρώπους, 28 εκπαιδευτικοί, οι δυο –

τρεις  που έχουν λόγο χαρακτήρα έχουν  προβλήματα στην επικοινωνία. Όχι ,ότι είναι κακή απλά  δεν 

έχουν την δεξιότητα αυτή, πως να το κάνουμε (…) και αυτό αντανακλά και  στη σχέση τους μαζί μου και 

προσπαθούμε με καταλογή, εγώ είμαι και θεολόγος (γελάει)και με γαλήνη και με καλό τρόπο για να 

πείσουμε και  συνήθως πείθουμε. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα εξουσίας, δηλαδή αυτό θα κάνετε, δεν μπορεί 

να γίνει αυτό στην εκπαίδευση, γιατί δεν περπατάει . Αυτό που νομίζουνε πολύ ότι η εκπαίδευση είναι η 

Siemens δεν είμαστε. Αν είμασταν θα λέγαμε εσύ δε μου κάνεις φύγε εσύ έλα εσύ αυτό δεν μπορούμε να το 

κάνουμε στην εκπαίδευση.  

Ερευνήτρια: Εσείς πιστεύετε ότι χρειάζεται να αλλάξετε κάτι στον τρόπο επικοινωνίας σας;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Ε, εντάξει. Χρόνο θέλει, είχαμε μεγάλα προβλήματα τώρα με τα τηλεμαθήματα 

και με το φόβο λόγο του Covid , με διαρκή άγχος να μην μπορείς να μιλήσεις από κοντά , με τα εμβόλια 

τώρα είμαστε πιο θαρραλέοι στο να μιλάμε.   

Ερευνήτρια: Ποιες προϋποθέσεις θεωρείτε ότι είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του προφίλ ενός 

διευθυντή με επικοινωνιακές δεξιότητες;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Εκείνο που χρειάζεται ένας διευθυντής είναι να αγαπάει τους ανθρώπους, να 

αγαπάει τη δουλειά του, να καταναλώνει χρόνο, εεε… ένας διευθυντής δεν μπορεί ας πούμε αύριο στις 

2:00 κλείνω την δουλεία μου και ασχολούμαι πάλι αύριο   το πρωί. Είναι ένα συνεχές 24ωρο και γενικά 

πιστεύω ότι πρέπει να είσαι αφιερωμένος και πιστεύω ότι σε κάθε εργασία πρέπει να είσαι αφιερωμένος, 

ανάλογα φυσικά(….) να δίνεις και το χρόνο που χρειάζεται στην οικογένειά σου στην εκπαίδευση σου, 

στην ψυχική σου υγειά, όλα αυτά.   

Ερευνήτρια: Θεωρείται ότι η επιμόρφωση είναι απαραίτητη πάνω στις επικοινωνιακές δεξιότητες; 

Συνεντευξιαζόμενος/η :Βέβαια, βεβαία, οπωσδήποτε! Η επιμόρφωση πάντα χρειάζεται και η 

επικοινωνία με άλλους ανθρώπους που να έχουν δει και έχουν ζήσει αντίστοιχα θέματα ή προβλήματα, 

είναι δεδομένο αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι λυμένα θέματα ότι πρέπει να γίνεται επιμόρφωση. 

Ερευνήτρια: Συμφωνώ απόλυτα! Πιστεύετε  ότι η εμπειρία σας σαν εκπαιδευτικός στις σχολικές 

μονάδες, σας έχει βοηθήσει στην αποτελεσματικότερή επικοινωνίας  από τη θέση της διοίκησης;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Βέβαια, εγώ ως θεολόγος που έκανα πολλές ώρες μάθημα γιατί τώρα κάνω 

λιγότερες, έπρεπε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να κρίνεις το συνομιλητή σου , το μαθητή σου, είχα κάθε 

χρόνο περίπου 200-300 μαθητές, άρα αποκτάς μία εμπειρία  να ξέρεις έναν άνθρωπο με το που τον βλέπεις 

και περνάς δύο –τρία λεπτά μαζί του να ξέρεις και εε.. πως θα επικοινωνήσεις μαζί του. Παίζει ρόλο η 

εμπειρία πολύ σημαντικό και κυρίως όμως παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας όπως είπα. Αν νομίζεις ότι 

κατέχεις τα πάντα και την αλήθεια και ότι οι άλλοι οφείλουν να υπακούν σε σένα και να είναι υποπόδια 

για να ανέβεις τότε έχεις αποτύχει. Αν είσαι διατεθειμένος να ανοίξεις την ψυχή σου, τον χαρακτήρας σου 

και να προσεγγίσεις τον άλλον ειλικρινά με στόχο να αντιμετωπίσετε μαζί ένα θέμα που υπάρχει τότε θα 

βρεις το δρόμο για την λύση. 
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Ερευνήτρια : Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Αν θέλετε μπορείτε 

να συμπληρώσετε κάτι που θεωρείται σημαντικό για την επικοινωνία; 

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Αυτό που θέλω να πω είναι(…) ότι εγώ και σε συνεντεύξεις, γιατί τώρα έχουμε 

περάσει από διάφορες συνεντεύξεις οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή για να μπούμε σε αυτές τις θέσεις περνάμε 

από διάφορες (εεε) συνεντεύξεις, όσα χρόνια είμαι διευθυντής εεε.. από το οχτώ, ε 13 χρόνια περίπου 

διευθυντής,  είναι σημαντικό και θεωρώ ότι είναι  το πρώτιστο προσόν ενός που θέλει να έχει μια θέση 

διοίκησης στην εκπαίδευση την δυνατότητα ουσιαστικής επικοινωνίας. Δηλαδή η επικοινωνία δεν είναι 

απλά μιλάμε, έτσι, αλλά μιλάμε ουσιαστικά και με στόχο για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Πως 

αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο;  Τον αντιμετωπίζουμε όχι σαν φορέα ενός προβλήματος αλλά μιας ιδέας ή 

μιας κατάστασής και ποτέ δεν (..), το λέω αυτό μερικές φορές στους εκπαιδευτικούς, δεν κατηγορούμε τα 

πρόσωπα , κατηγορούμε τις πράξεις (….). Αν έχεις υπόψη σου ότι οι άνθρωποι είμαστε άλλοτε καλύτεροι 

άλλοτε χειρότεροι και προσπαθούμε με τις δυνάμεις μας , εάν έχεις αυτό και αγαπάς τους ανθρώπους τότε 

μπορείς να τους πείσεις ότι μπορούν να δώσουν ένα κομμάτι από τον καλό τους χαρακτήρα , γιατί όλοι 

έχουμε έναν καλό χαρακτήρα, για να κάνουν κάτι  εφόσον  το πιστέψουν, γιατί χωρίς να πιστέψει κάποιος 

στην εκπαίδευση δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο διευθυντής πρέπει να έμπνευση τους εκπαιδευτικούς του, 

βγάζοντας όλα τα θετικά τους στοιχεία και να νιώσουν το ενδιαφέρον του τα μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Είναι σημαντικό να γίνουν συζητήσεις γι’ αυτό το ζήτημα «πως θα κτιστεί αυτή η  σχέση 

εμπιστοσύνης». 

Ερευνήτρια: Ωραία! Επομένως ο διευθυντής τι πρέπει να διαθέτει για μία αποτελεσματική επικοινωνία 

;  

 Συνεντευξιαζόμενος/η :Τελικά χρειάζονται όλα, η γνώση υπολογιστή και η επικοινωνία εε.. η δικτυακή 

αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται η ψυχική θα έλεγα η συμπεριφορά η σωστή για να μπορέσει να λειτουργήσει 

αυτό το σύστημα.  Αν δεν έχει ικανότητα επικοινωνίας ο διευθυντής καλυτέρα να κάνει κάτι άλλο, γιατί θα 

δυστυχήσει κι αυτός και οι άλλοι γύρω του. Πρέπει να έχει αντιληπτικότητα να βλέπει τι γίνεται γύρω του, 

πως είναι τα πράγματα(..) 

Ερευνήτρια: Σας ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο σας και σας εύχομαι καλές γιορτές. 

Συνεντευξιαζόμενος/η  : Κι εγώ σας ευχαριστώ, ότι χρειαστείτε θα είμαι στην διάθεσή σας. Καλές 

γιορτές!!! 

 

3η Συνέντευξη 

Ερευνήτρια: Καλησπέρα και πάλι. Όπως σας έχω αναφέρει η έρευνά μας αφορά τη διερεύνηση των 

απόψεων των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης για το ρόλο της επικοινωνίας 

στην διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας. Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάποια δημογραφικά 

στοιχεία για εσάς.  Λοιπόν, το φύλο και η ηλικία σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Γυναίκα ! Σαράντα δυο (γελάει)! 

Ερευνήτρια: Εργάζεστε αυτή τη στιγμή; Αν ναι, σε ποια περιοχή;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Ναι εργάζομαι στην  Κορίνθου.. 

Ερευνήτρια: Ωραία. Εε.. Η οικογενειακή σας κατάσταση είναι…; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Είμαι παντρεμένη με ένα γιο. 

Ερευνήτρια: Και η βασική σας εκπαίδευση; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Έχω τελειώσει το Παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών. 

Ερευνήτρια: Μάλιστα. Κάποιο μεταπτυχιακό έχετε;  
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Συνεντευξιαζόμενος/η:  Ναι , εδώ στο πανεπιστήμιο της Κορίνθου, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής.  

Ερευνήτρια:  Πολύ ωραία. Σε ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης είστε τώρα και με ποια θέση;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εεε.., στην πρωτοβάθμια  εκπαίδευση ως προϊσταμένη νηπιαγωγείου. 

Ερευνήτρια:  Ωραία! Πόσο χρόνια είστε σε αυτή την θέση; 

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Είμαι 2 χρόνια. 

Ερευνήτρια : Ποια θέση κατέχατε και πόσα χρόνια ;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Έχω εργαστεί ως νηπιαγωγός από το 2005. 

Ερευνήτρια :  Μάλιστα, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Θεωρείτε ότι η επικοινωνία 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο τρόπο διοίκησης μίας εκπαιδευτικής μονάδας; Αν ναι, γιατί; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Θεωρώ ότι η επικοινωνία είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά που  θα πρέπει 

να έχει ένας ηγέτης υποτίθεται εε.. σε μία σχολική μονάδα εε.. , η σχέση του να είναι διαλογική με τους 

συναδέλφους και να μμ. έχει κάποια χαρακτηριστικά δημοκρατικότητας από την άλλη, δηλαδή εε.. να μην 

αποφασίζει μόνος του, να συναποφασίζει εε.., να ενισχύει εε.. την πρωτοβουλία των συναδέλφων. Θα 

πρέπει να συνεργάζεται ουσιαστικά με τους άλλους εε.. για να το καταφέρει αυτό, ναι,  σαφώς θα πρέπει 

να είναι επικοινωνιακός, να είναι θετικός τόσο στις δικές του προτάσεις αλλά θετικός και στις προτάσεις 

που θα του κάνουν οι υφιστάμενοι εε.. . Να έχει στοιχεία (…) να έχει μια θετική επικοινωνία, τέλος πάντων 

να είναι επικοινωνιακός με το γραφείο, την διεύθυνση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και με τους 

γονείς. 

Ερευνήτρια :  Ωραία! Εε.. Ποια μορφή επικοινωνίας θεωρείτε ότι έχει μεγαλύτερη απήχηση στα άτομα 

που συνεργάζεστε; Με την λέξη μορφή εννοώ την άμεση επαφή σας με τους εκπαιδευτικούς, με τους 

γονείς εεε.. ή γραπτή επικοινωνία μέσω email για να σας βοηθήσω. 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Εεε.. με τους συναδέλφους χρησιμοποιώ την άμεση επικοινωνία, εε.. με τους 

γονείς, φέτος λειτούργησε το πάρα πολύ καλά (…) μάλλον για σημαντικά ζητήματα που δε θέλω να 

ξεχαστούνε και επειδή θεωρώ ότι τα γραπτά μένουνε, αν τους τα στείλεις εγγράφως, αν τα στείλεις γραπτός 

(εεε) δεν μπορούνε να σου πούνε ότι δεν τους ενημέρωσες. Πέρσι   λειτούργησε πολύ καλά η επικοινωνία 

μέσω email ενώ φέτος λειτουργεί η επικοινωνία μέσω viber δηλαδή με τις νέες τεχνολογίες. Εεε.. από την 

άλλη και η καθημερινή επικοινωνία με όλους τους γονείς στην προσέλευση ή στην αποχώρηση επίσης 

οικοδομάει καλές σχέσεις ουσιαστικά. Τώρα εεε.. με τους συνάδελφους η άμεση επικοινωνία θεωρώ ότι 

είναι καλύτερη. 

Ερευνήτρια : Ωραία! Θεωρείς ότι οι επικοινωνίες εμπεριέχουν κάποιες δεξιότητες; Αν ναι, ποιες είναι 

για σένα σημαντικές; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Εεε δεξιότητες του ακροατή, δεξιότητες  εε.. διαλογικές δεξιότητες  ότι  την 

ακούω τη θέση του αλλού εε.. τον αφήνω να μιλήσει  και στην  συνέχεια απαντάω και το ξαναδίνω χώρο 

να μιλήσει,  πρέπει να αναπτύσσεται ένας διάλογος. Εεε.. Ελευθερία έκφρασης εεε.. τι άλλο; 

Ερευνήτρια : Εν συναίσθηση με λίγα λόγια; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Ακριβώς, να μπαίνεις στη θέση του άλλου. 

Ερευνήτρια : Εε… Εσύ ποιες θεωρείς ότι έχει σαν επικοινωνιακές δεξιότητες;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Κοίταξε εγώ τώρα θεωρώ ότι είμαι από φύση  ένα επικοινωνιακό άτομο και 

είμαι πολύ κοινωνική, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση αλλά θεωρώ ρε παιδί μου, και κατά καιρούς και 

συνάδελφοι αλλά και γονείς στο άσχετο με έχουν χαρακτηρίσει Δημοκρατική, ότι δηλαδή αφήνω χώρο 

στους άλλους εεε.. σαφέστατα και δέχομαι την αρνηθεί κάποιος με μία πρόταση που ενδεχομένως να 

κάνω αλλά θα ήθελα να ακούσω και τις προτάσεις του.  
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Ερευνήτρια: Πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη του καλού επικοινωνιακού κλίματος μέσα στη μονάδα 

σου;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Εεε… Θεωρώ ότι είναι το Α και το ω. Αν υπάρχει καλή καλό επικοινωνιακό 

κλίμα και ε οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν άμεσα και  από κάποια λάθη που ενδεχομένως να γίνουν, 

επειδή ακριβώς μπαίνουμε στη θέση του άλλου τα αντιλαμβανόμαστε, άρα ενδεχομένως προχωράμε 

παρακάτω, βρίσκουμε λύσεις πιο, πιο άμεσα, δεν  θεωρώ ότι θα πρέπει ο διευθυντής εμ να βρίσκεται στην 

καρέκλα στο γραφείο του  και να είναι απρόσιτος. Πρέπει να αφουγκράζεται τις αγωνίες των συναδέλφων 

του (…), θεωρώ ότι με την επικοινωνία όλα μπορούν να λυθούν. 

Ερευνήτρια : Άρα, το εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί να σου εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις τους, 

προβληματισμούς του; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Ε ναι, θεωρώ πως ναι, θεωρώ ότι υπάρχει ισότιμη σχέση. 

Ερευνήτρια: Αυτό το αξιοποιείς(..) με κάποιο τρόπο μέσα στην εκπαιδευτική μονάδα; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Ναι,  αν ο άλλος προτείνει κάτι, το οποίο μπορεί να με βρίσκει αντίθετη  αλλά  ο 

άλλος το πιστεύει, εεε.. ναι ,γιατί όχι να μην το προχωρήσουμε. Ή τις ανησυχίες και τους φόβους ε να τις 

συζητήσουμε και  το ζήτημα να το στρογγυλέψουμε και τις απαιτήσεις να της ρίξω και εγώ.  

Ερευνήτρια : Εεε, εσύ τι θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει εμπόδιο ανάμεσα στην επικοινωνία σου με την 

εκπαιδευτική  κοινότητα εννοώντας όλους εντάξει όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Εμπόδιο; εε κοίταξε αυτή την περίοδο ενδεχομένως να είναι η πανδημία και όλη 

αυτή η κατάσταση αγωνίας που οι γονείς κυρίως βιώνουνε. Να είναι πιο επιφυλακτικοί σε αυτό που θα 

προτείνουμε, να μην έχουν τους πόρους να γίνουν αρνητικοί εε  ή μία δύσκολή τάξη, αν είσαι μόνος σου 

ενδεχόμενος να το χάσεις. 

Ερευνήτρια : Θεωρείς ότι δείχνεις την ανάλογη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς της σχολικής 

μονάδα σου; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Θεωρώ πως ναι, θεωρώ εγώ ως (..) δεν έχω φρενάρει κανέναν στο αν μου 

προτείνει κάτι στο να μην το προχωρήσουμε. Ναι, τους εμπιστεύομαι γιατί θεωρώ ότι η σχέση μας είναι 

ισότιμη. 

Ερευνήτρια :  Η εμπειρία σου ως  εκπαιδευτικός σε έχει βοηθήσει να είσαι αποτελεσματικότερη  στην 

επικοινωνία σου από τη θέση της διοίκησης; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Θεωρώ πως ναι. Εεε μπορώ να διαχειριστώ καλύτερα τα ζητήματα που 

προκύπτουν στην σχολική μονάδα, εε.. να είμαι πιο διαλλαχτική με τους συναδέλφους  και να έρχομαι 

συχνά στην θέση τους, να το (..) βλέπω από την δική τους πλευρά ή και να υποχωρώ αφού πρώτα τους πω 

την άποψή μου. Άρα ναι, ναι η εμπειρία βοηθάει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη σωστών επικοινωνιακών 

σχέσεων. 

Ερευνήτρια : Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι να έχετε καλές γιορτές με υγεία και αγάπη! 

 Συνεντευξιαζόμενος/η : Καλή σας επιτυχία και καλές γιορτές 

 

4η Συνέντευξη 

Ερευνήτρια: Καλησπέρα και πάλι. Εεεε.. όπως σας είπα η έρευνά μας αφορά τη διερεύνηση των 

απόψεων των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης για το ρόλο της επικοινωνίας 
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στην διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας. Εεεε.. ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με κάποια στοιχεία 

δημογραφικά , ε, που αφορούν εσάς προσωπικά. Εμμ.. το φύλο σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Γυναίκα. 

Ερευνήτρια: Ωραία. Η ηλικία σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Σαράντα δυο 

Ερευνήτρια: Ε..Η περιοχή στην οποία εργάζεστε… Εργάζεστε  αυτή τη στιγμή; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Αυτή τη στιγμή εργάζομαι, ναι. 

Ερευνήτρια: Και είστε από την  Κόρινθο; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Ναι. 

Ερευνήτρια: Ωραία. Εε.. Είστε παντρεμένη; Ανύπαντρη; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Παντρεμένη με δυο παιδιά. 

Ερευνήτρια: Ωραία. Η βασική σας εκπαίδευση; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εε… πτυχίο ΑΕΙ  Προσχολικής Εκπαίδευσης.  

Ερευνήτρια: Μάλιστα. Κάποιο μεταπτυχιακό έχετε;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Ναι , Εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση. 

Ερευνήτρια:  Α! Το ίδιο, ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εργάζεστε, σε ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης 

και ως τι;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εεε.., στην πρωτοβάθμια  ως προϊσταμένη νηπιαγωγείου .  

Ερευνήτρια: Ωραία! Πόσο χρόνια είστε σε αυτή την θέση; 

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Εεε.. περίπου 12 χρόνια 

Ερευνήτρια : Εεε..πριν ποια θέση κατέχατε και πόσα χρόνια ; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Έχω εργαστεί για 13 χρόνια  ως  νηπιαγωγός . 

Ερευνήτρια :  Ωραία, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Θεωρείτε ότι η επικοινωνία διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στο τρόπο διοίκησης μίας εκπαιδευτικής μονάδας; Αν ναι, γιατί; 

Ερευνήτρια: Ωραία! εε.. Ποια μορφή επικοινωνίας θεωρείτε ότι έχει μεγαλύτερη απήχηση στα άτομα 

με τα οποία  συνεργάζεστε; 

 Συνεντευξιαζόμενος/η: Κυρίως ,ο προφορικός λόγος με φυσική παρουσία. Εμ..είναι άμεσος και πιο 

αποτελεσματικός. Πέραν, βέβαια, των επίσημων και σοβαρών συζητήσεων, που (..) πρέπει να γίνονται 

γραπτός. Βέβαια και εε..  οι συζητήσεις σε ανεπίσημο (..) και χαλαρό ύφος μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες. 

Με τους συναδέλφους παιδαγωγούς επικοινωνούμε και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων με επιτυχία. 

Ερευνήτρια :Πολύ ωραία! Θεωρείτε ότι η επικοινωνία εμπεριέχει κάποιες δεξιότητες; Αν ναι, ποιες 

είναι για σας περισσότερο σημαντικές; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Πιστεύω ότι (..) πρέπει να έχεις διάθεση να ακούσεις τον άλλον,  να έχεις 

υπομονή, μμ… εν-συναίσθηση δηλαδή να μπορείς να μπαίνεις στη θέση του συνομιλητή σου,(…) να… 

σέβεσαι τη γνώμη του, εε… να μην είσαι αμετακίνητος στη θέση σου και να (…). έχεις διάθεση για 

συμβιβασμούς. Επειδή στο δικό μας εργασιακό περιβάλλον (Νηπιαγωγείο) υπάρχουν εργαζόμενοι 

διαφορετικών κοινωνικών και μορφωτικών επιπέδων , θεωρώ σημαντικό,(..) να μπορείς να προσαρμόζεις 

το ύφος και τον τρόπο επικοινωνίας  ανάλογα με το άτομο που πρόκειται να συνδιαλέγεις, να 

επικοινωνήσεις. 

Ερευνήτρια : Άρα πιστεύετε, θεωρείτε εεε… ότι διαθέτετε επικοινωνιακές δεξιότητες; Αν ναι, ποιες 

είναι αυτές; 
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Συνεντευξιαζόμενος/η :  Εμμ… Νομίζω ότι είμαι καλός ακροατής, εεε… ξέρω να ακούω, έχω υπομονή, 

είμαι ανοιχτή…  να συζητήσω οτιδήποτε  προκύψει με συναδέλφους ή γονείς των παιδιών, εεε… είμαι 

προσιτή, δεν… αντιμετωπίζω τους συναδέλφους με προκατάληψη, εεε…. τι άλλο εε… ναι, προσπαθώ να 

μπαίνω στη θέση του άλλου, καταλαβαίνω τη γλώσσα του σώματος (γελάει)! Σημαντικό επίσης θεωρώ το 

χιούμορ μου(γέλια)! 

Ερευνήτρια: Ωραία! Είναι για σας σημαντικό η ύπαρξη ενός καλού επικοινωνιακού κλίματος στην 

εκπαιδευτική μονάδα σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η :  Εμμ… Για μένα είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία που μπορούν να 

συμβάλλουν στην εύρυθμη  λειτουργία του σχολείου. Γιατί…  πιστεύω στην ομαδική δουλειά, εε.. την 

ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, εε.. τον καλό  συντονισμό της ομάδας, την άμεση επίλυση των διαφορών ή 

των συγκρούσεων που μπορεί να… προκύψουν.  Αυτά μόνο μέσω της καλής επικοινωνίας μπορούν να 

επιτευχθούν. 

Ερευνήτρια : Οπότε μπορούμε να πούμε εε… ότι έχετε καλό επικοινωνιακό κλίμα με τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας που διευθύνετε; Αν ναι, ποιες πρακτικές χρησιμοποιείτε για τη καλλιέργεια 

του; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Υπάρχει αρκετά καλό επικοινωνιακό κλίμα , θεωρώ(…). Εντός του σχολείου εε… 

γίνονται συχνά συζητήσεις σε επίσημο , αλλά…  και σε  ανεπίσημο ύφος, με δικιά μου πρωτοβουλία. 

Επικρατεί δημοκρατικό στυλ  διοίκησης,  δηλαδή όλοι μπορούν να πουν τη γνώμη τους, εε… τις ιδέες τους, 

τους προβληματισμούς τους και εε… συμμετέχουν στη στοχοθεσία του τμήματος. Τους ζητάω να 

μοιραστούν εμπειρίες και καλές πρακτικές. Επίσης, γίνονται ατομικές συζητήσεις με τα μέλη του 

προσωπικού(…) αν χρειαστεί. Εεε… Προσπαθώ να επιλύω άμεσα τις διαφωνίες ή τις παρεξηγήσεις που 

προκύπτουν. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω την προηγούμενη εμπειρία μου για να διαχειριστώ δύσκολες 

καταστάσεις και να, να καλλιεργήσω κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης. 

Ερευνήτρια: Άρα, θεωρείτε  ότι η εμπειρία σαν εκπαιδευτικός στις σχολικές μονάδες σας βοηθάει  να 

ασκείται αποτελεσματικότερη επικοινωνία από τη θέση της διοίκησης; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Ναι, πάντα η εμπειρία βοηθάει. Μπορείς να μπεις πιο εύκολα στη θέση του άλλου, 

να… κατανοήσεις τη θέση του, τα προβλήματά του, την ψυχολογία , τα άγχη του. Να εντοπίσεις ελλείψεις 

και μειονεκτήματα . Γενικά εμείς οι νηπιαγωγοί ξέρουμε καλά τη σημασία της βιωματικής μάθησης! 

Ερευνήτρια : Ωραία ! Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, τώρα, μπορούν εκφράζουν σε σας 

ελεύθερα τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους; Αν ναι, πως τα αξιοποιείτε, τόσο για την 

επικοινωνία όσο και για την σωστή λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας που διοικείτε; 

 Συνεντευξιαζόμενος/η :Όπως προανέφερα είμαι πολύ προσιτή και άμεση ,οπότε οι συνάδελφοι συχνά 

μου αναφέρουν ζητήματα που τους απασχολούν. Μπορεί..  να αφορούν είτε  το παιδαγωγικό πρόγραμμα 

είτε τη διεκπεραίωσή του, εεε… μια καινούρια ιδέα ή κάποιο άλλο θέμα, όπως (..) κάποια διαφωνία με 

άλλο μέλος του προσωπικού. Οι συχνές ομαδικές ,αλλά και οι ατομικές συζητήσεις είναι το κλειδί, 

θεωρώ.  

Ερευνήτρια : Λοιπόν, εε… που θεωρείτε πιο απαραίτητες τις επικοινωνιακές δεξιότητες ως προς την 

επικοινωνία σας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και γιατί;  

Συνεντευξιαζόμενος/η :Σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας εντός ή εκτός του σχολείου. Δε 

γίνεται παρά να επικοινωνούμε! Ξέρετε μέσω της επικοινωνίας αμβλύνονται οι εργασιακές διαφορές και 

εεε… παίρνονται καλύτερες αποφάσεις για την ανάπτυξη του σχολικού οργανισμού και φυσικά για  τη 

βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων! 

Ερευνήτρια : Τι θεωρείτε  ως εμπόδιο στην επικοινωνία με την εκπαιδευτική κοινότητα που διοικείται; 
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Συνεντευξιαζόμενος/η: Εμμ.. εμπόδια που θα μπορούσα να… αναφέρω είναι η  πίεση του χρόνου, εε.. η 

έλλειψη εμπιστοσύνης και εε.. ομαδικού πνεύματος εντός της ομάδας,  καθώς η κακοπροαίρετη κριτική στη 

γνώμη του άλλου,(..) το να προσπαθεί κάποιος να επιβάλλει τη γνώμη του και να μην αφήνει χρόνο αλλά… 

ούτε χώρο στο συνάδελφο να εκφραστεί, με λίγα λόγια η επίδειξη ισχύος. 

Ερευνήτρια: Πολύ σωστά τα λέτε, η επίδειξη ισχύος από την πλευρά του διευθυντή φοβίζει τον 

υφιστάμενό και μειώνει το ενδιαφέρον του να απόδοση αποτελεσματικά στην διαδικασία της μάθησης 

αλλά και της επικοινωνίας μαζί του. Ωστόσο,  πιστεύετε ότι υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας με 

ορισμένους εκπαιδευτικούς; Αν ναι, που οφείλεται; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Έχει..  υπάρξει στο παρελθόν περίπτωση όπου 

εκπαιδευτικός προτιμούσε να εργάζεται πίσω από κλειστές πόρτες και να επικοινωνεί ελάχιστα με τους 

συναδέλφους. Εεε.. Ήταν ο τρόπος που είχε συνηθίσει να εργάζεται για πολλά χρόνια απ’ ό,τι μου έλεγε.  

Ξέρετε, χρειάστηκε χρόνος να αρχίσει να δείχνει εμπιστοσύνη στην ομάδα. Κάναμε εε…  συζητήσεις οι δυο 

μας, έζησε και τον τρόπο και το κλίμα εντός του σχολείου(..) και με τον καιρό συμμετείχε πιο ενεργά και 

ουσιαστικά στις επίσημες συζητήσεις. Βέβαια, η  προηγούμενη εμπειρία ήταν το πρόβλημα, δηλαδή η 

έλλειψη κουλτούρας επικοινωνίας και συνεργασίας. Ε… επίσης θα αναφέρω την τάση να βγάζουν οι 

συνάδελφοι βιαστικά συμπεράσματα ή να απλοποιούν κάποια σοβαρά ζητήματα. Υπάρχει και το θέμα της 

προσωπικότητας και του χαρακτήρα κάποιου, μπορεί γενικά να  (..) είναι κακός ακροατής ή να μην μπορεί 

να διαχειριστεί διαφωνίες και συγκρούσεις ε.. που προκύπτουν. Από την άλλη μπορεί κι ο διευθυντής να 

μην καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας ,εε.. να είναι αυταρχικός, προκατειλημμένος ή 

ακόμα και  να κάνει επίδειξη ισχύος, όπως είπα και προηγούμενος. Άρα εκ των πραγμάτων (..) προκύπτει 

έλλειμμα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς.  

Ερευνήτρια : Ωραία! Εεε… Θεωρείτε ότι δείχνετε την ανάλογη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής μονάδα σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εμμ…Ναι, ναι νομίζω ότι δείχνω εμπιστοσύνη στους συναδέλφους, αλλά δεν 

εφησυχάζω. Θέλω να ενημερώνομαι για όλα τα σοβαρά ζητήματα και να συζητάμε ό,τι προκύπτει. 

Ερευνήτρια : Λοιπόν, τι θα αλλάζατε  στον τρόπο επικοινωνίας  σας με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου ώστε να βελτιώσετε το σχολικό κλίμα; 

 Συνεντευξιαζόμενος/η: Σίγουρα, θα προσπαθούσα να βρω χρόνο για καλλιέργεια διαπροσωπικών 

σχέσεων ώστε να συσφιχθούν περισσότερο οι σχέσεις της ομάδας. Θα μπορούσα να ελέγχω περισσότερο 

το στρες μου, να σταθμίζω τις καταστάσεις και να διακρίνω πότε πρέπει να γίνουν οι σοβαρές συζητήσεις 

(..) αυτά νομίζω. 

Ερευνήτρια: Ποιες προϋποθέσεις θεωρείτε απαραίτητες για την ανάπτυξη του προφίλ ενός διευθυντή 

με επικοινωνιακές δεξιότητες; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Ε…θα έλεγα αυτοκριτική για να δει που υστερεί και αυτογνωσία. Επιμόρφωση 

σε θέματα καλλιέργειας και ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

Ερευνήτρια : Όποτε πιστεύετε ότι η επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα επικοινωνίας είναι 

απαραίτητη; 

 Συνεντευξιαζόμενος/η :Ο διευθυντής ως συντονιστής της σχολικής μονάδας, αλλά και ως βασικός  

διαμορφωτής του κλίματός της είναι απαραίτητο να… διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες. Η καλή 

επικοινωνία μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κλίματος εντός του σχολικού οργανισμού εε… 

ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η εκπαιδευτική διαδικασία. Επομένως, ναι, η επιμόρφωση των 

διευθυντών σε θέματα επικοινωνίας κρίνεται απαραίτητη!  

Ερευνήτρια: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε και να έχετε καλές γιορτές με υγεία και 

αγάπη !! 
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Συνεντευξιαζόμενος/η : Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλές γιορτές !!  

 

 5η Συνέντευξη 
 

Ερευνήτρια : Καλησπέρα σας κυρία…, τι κάνετε; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Καλησπέρα σας, προσπαθούμε να είμαστε καλά, εδώ στον αγώνα. 

Ερευνήτρια: Σας καταλαβαίνω…Σας εξήγησα την διαδικασία της συνέντευξης, δεν ξέρω, έχετε 

κάποια απορία; Θέλετε κάτι να σας διευκρινίσω; Το θέμα είναι ο ρόλος της επικοινωνίας στην 

αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας. 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Ναι, ναι το θυμάμαι(…) ήσασταν κατανοητή όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο.  

Ερευνήτρια:  Ωραία! Μπορούμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Αρχικά θέλω να πούμε κάποια δημογραφικά 

στοιχεία για σας.  Το φύλο και την ηλικίας σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Γυναίκα, κοντά στα 60…(γελάει) 

Ερευνήτρια: Αυτή τη στιγμή εργάζεστε σε ποια περιοχή;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εργάζομαι στην περιοχή της Κορίνθου. 

Ερευνήτρια: Και η βασική σας εκπαίδευση; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Πτυχίο δασκάλας (ΠΕ70).  

Ερευνήτρια: Μάλιστα. Κάποιο μεταπτυχιακό έχετε;  

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Ναι, δυο μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό στην ψυχολογία. Γενικά, είμαι 

άνθρωπος της επιμόρφωσης και παρακολουθώ διάφορα κατά καιρούς.    

Ερευνήτρια:  Πολύ ωραία. Σε ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης είστε τώρα και με ποια θέση;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εεε.., στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως διευθύντρια δημοτικού.  

Ερευνήτρια:  Ωραία! Πόσο χρόνια είστε σε αυτή την θέση; 

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Είμαι περίπου 15 χρόνια, εδώ στην Ελλάδα και έχω κάνει και άλλα 10 στο 

εξωτερικό, συγκεκριμένα στο Βέλγιο σε διαπολιτισμικό σχολείο.  

Ερευνήτρια :Μμμ.. Πριν; Ποια θέση κατέχατε και πόσα χρόνια ;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Όπως σας είπα ήμουν στο εξωτερικό για 15 περίπου χρόνια, όπου εκεί εκτέλεσα 

καθήκοντα εκπαιδευτικού αλλά και διευθύντριας. Μετράω 30 χρόνια συν στην εκπαίδευση. 

Ερευνήτρια : Ωραία! Εε.. Θεωρείτε ότι η επικοινωνία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο τρόπο 

διοίκησης μίας εκπαιδευτικής μονάδας; Αν ναι, γιατί; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Κατηγορηματικά, ναι, ε ναι, γιατί εε.. το σχολείο, η δυναμική  του σχολείου είναι 

τέτοια που μέσα από την επικοινωνία περνάμε πάρα πολλά πράγματα, επικοινωνία με τους μαθητές, με 

τους συναδέλφους, με τους γονείς, με την τοπική κοινωνία με πάρα πολλούς, ε ναι! 

Ερευνήτρια: Ωραία! Με ποια μορφή θεωρείτε ότι έχετε μεγαλύτερη απήχηση στα άτομα που 

συνεργάζεστε;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Όταν λέω, λέτε συνεργάζομαι, εννοείται μόνο τους εκπαιδευτικούς…  

Ερευνήτρια: Τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς εεε….  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Οι συνθήκες τώρα έχουν αλλάξει, εε.. πριν θα έλεγα άλλα πράγματα αλλά μετά 

την πανδημία στα σίγουρα χρησιμοποιώ και με διευκολύνει πάρα πολύ το διαδίκτυο, δηλαδή μέσα από την 
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πλατφόρμα my school για να είμαστε σίγουροι ότι όλοι, ακόμα κι αυτοί που δεν βγαίνουν από το σπίτι 

έχουν πάρει το μήνυμα, αλλά ειδικά με τους συναδέλφους είναι η καθημερινή επικοινωνία το πώς… δεν 

είναι μονάχα τι θέλω εγώ να πω, είναι και τι θέλουν και οι ίδιοι να πούνε. Πρέπει να υπάρχει και ένα feed 

back και σε αυτά που λέω επίσης. Οπότε η καθημερινή συνομιλία είναι στα σίγουρα βασική, δηλαδή δεν 

μπορώ να δουλέψω, να συνεργαστώ με ανθρώπους που μένουνε στην τάξη για παράδειγμα όλη μέρα και 

δεν εμφανίζονται στο διάλειμμα να πούμε δυο κουβέντες. Υπάρχει βέβαια και το θεσμικό και το επίσημο 

τα email που στέλνονται.  

Ερευνήτρια: Οπότε θεωρείται ότι η επικοινωνία εμπεριέχει κάποιες δεξιότητες; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Στα σίγουρα…  

Ερευνήτρια: Ωραία! Εεε.. πιες νομίζετε ότι είναι οι πιο σημαντικές για εσάς;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Εεεε.. λοιπόν. Αν μιλήσουμε για ψηφιακές δεξιότητες είναι τα γνωστά που 

ξέρουμε όλοι. Αν μιλήσουμε για άλλα πράγματα είναι η εν συναίσθηση στα σίγουρα.  

Ερευνήτρια: Ωραία! Οπότε την χρησιμοποιείται;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Μμμ.. Θεωρούμε  άνθρωπος που καταλαβαίνει, μπορεί να μπει στη θέση του 

άλλου ε και η υπομονή, στα σίγουρα. Εεεε.. η επιμονή στα σίγουρα γιατί εε.. μερικοί αντιδρούν σε πράγματα 

και πότε πρέπει να υπάρξει επικοινωνία και πρέπει να υπάρχει εξήγηση, γιατί εγώ είμαι ο μεσολαβητής  

ανάμεσα στο υπουργείο και στους συναδέλφους. και υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν πολύ ευχάριστα 

τύπου… τις να σας πω τώρα… να μας δώσουνε tablet και θα υπάρχουν και πράγματα που δεν είναι 

ευχάριστα, όπως όλη αυτή η ιστορία με την αξιολόγηση που στρεσάρισε  πάρα πολύ τους συναδέλφους 

(διακοπή).  

Ερευνήτρια: Εεε… οπότε εσείς ποιες επικοινωνιακές δεξιότητες θεωρείτε ότι κατέχετε; Εν συναίσθηση 

που μου είπατε; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Δεν ξέρω.. να σας πω.. δεν κάθομαι εε, δηλαδή βλέπω τις ευκολίες μου και τις 

δυσκολίες μου, δεν έχω πρόβλημα επικοινωνιακό, ε δυσκολίες , επικεντρώνομαι κυρίως στα πράγματα που 

θεωρώ δύσκολα(…) και τα δύσκολα είναι αυτό (..) το στρες των συναδέλφων. 

Ερευνήτρια: Άρα, για εσάς η ύπαρξη  ενός καλού επικοινωνιακού κλίματος στην εκπαιδευτική μονάδα 

παίζει ένα ρόλο εε… ; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Πολύ σημαντικό, ναι!  

Ερευνήτρια: Εε.. οπότε επιδιώκεται και έχετε καλή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εγώ θεωρώ ότι ναι. Αλλά ίσως ήτανε καλό να πάρετε και απ’ αυτούς την γνώμη 

(γέλια)….(διακοπή). 

Ερευνήτρια: Εεε… τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας εκφράζουνε σε σας ελεύθερα τις απόψεις 

τους και τους προβληματισμούς τους;  

 Συνεντευξιαζόμενος/η: Εεε.. σε αυτό εδώ πέρα το σχολείο, ναι. Είναι ένας σύλλογος πολύ δεμένος, πιο 

παλιός από ότι είμαι εγώ εδώ και τους εξήγησα από την αρχή που ήρθα, ότι είμαι συνεργάτιδα, ότι με 

ενδιαφέρει η πρόληψη και όχι να κουκουλώνουμε πράγματα κάτω από το χαλί και να τα μαθαίνω τελευταία. 

Εεε..  όποτε στα σίγουρα , αυτό που έχω περάσει και μου λένε τα πράγματα από την αρχή(…) επίσης στην 

επικοινωνία μου με τους γονείς, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα έξω στα κάγκελα… και πράγματα που 

διαδίδονται στους δρόμους, λοιπόν ε έχω καθιερώσει κάτι πολύ συγκεκριμένο, αν κάποιος έχει να πει κάτι 

για έναν συνάδελφο εγώ δε το ακούω αν δεν το πει επώνυμα εδώ πέρα στο γραφείο παρουσία του 

συναδέλφου, το οποίο βλέπω ότι βοηθάει στην επικοινωνία πάρα πολύ, όχι μόνο την δικιά μου με τους 
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συναδέλφους , να πω μου είπανε ότι.. αλλά να έρχεται  και να προσπαθεί ο γονέας να (…) να κάνει πιο 

συγκεκριμένο το όποιο αίτημά του. 

Ερευνήτρια: οπότε αυτό, είσαστε ανοιχτή να ακούσετε(…) 

Συνεντευξιαζόμενος/η: κυρίως  είναι να λειτουργήσω και σαν γέφυρα επικοινωνίας. 

Ερευνήτρια: Μπράβο, ναι(..) το πιο σωστό(…) Πιο κομμάτι από τα μέλη σας θεωρείται πιο σημαντικό; 

Η επικοινωνία σας με του εκπαιδευτικούς, με τους γονείς, με τους φορείς ή γενικά με όλα τα μέλη; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: δε θα ήθελα να βγάλω κάποιον απέξω, γιατί… 

Ερευνήτρια: όλα σημαντικά, λοιπόν.. 

Συνεντευξιαζόμενος/η: τα θεωρώ πολύ σημαντικά, γιατί τώρα για παράδειγμα βλέπετε ένα σχολείο που 

είναι σαν γιαπί, εε..  χρειάζομαι την συνεργασία και την επικοινωνία με τους φορείς, όσο κι αν να φαίνονται 

μακρινή και το κομμάτι το κτιριακό που τους αφορά δεν είναι παιδαγωγικό, δεν είναι διδακτικό αλλά από 

την άλλη χρειάζομαι την υποδομή για να λειτουργήσω και επίσης και οι συνάδελφοι για να λειτουργήσουνε 

μέσα στην τάξη χρειάζονται πράγματα και η καλή επικοινωνία με τον δήμο(…) 

Ερευνήτρια: Θέλετε το υλικοτεχνικό κομμάτι… 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Ναι, το χρειαζόμαστε. Για να είμαστε ρεαλιστές!! Δεν αρκεί μόνο ο καλός ο 

δάσκαλός, ο καλός  ο δάσκαλος πολύ ωραία, εντάξει! Η καλή επικοινωνία με τους γονείς και τους μαθητές 

στα σίγουρα, αλλά χρειάζεται όλα αυτά να είναι κάπου τοποθετημένα( …) να υπάρχει ένα πλαίσιο.   

Ερευνήτρια: Ωραία! Στην επικοινωνία σας πιο θεωρείται ότι είναι εμπόδιο;  

Συνεντευξιαζόμενος/η :Λοιπόν, στην επικοινωνία μου θεωρώ εμπόδιο, μάλλον δυσκολία για να είμαι πιο 

ειλικρινής ε τα φιρμάνια που μου έρχονται , αυτό για μένα είναι το πιο δύσκολό τελευταία στιγμή από το 

Υπουργείο Παιδείας και που πρέπει εγώ, ενώ έχω κάνει διαχείριση χρόνου ε και οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει 

σφήνα να πιέσω τους συναδέλφους για να κάνουν πράγματα που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη στα καλά 

του καθουμένου, αυτό γι’ μένα είναι πιο δύσκολο, δηλαδή το ότι υπάρχει μία ιεραρχία τέτοια που αν μου 

έρθει τελευταία στιγμή έμενα να γιορτάσουμε την παγκόσμια ήμερα για παράδειγμα του αθλητισμού και 

αυτό μου έρχεται συνήθως, τι να πω τώρα, Πέμπτη και αυτό πρέπει να εορταστεί Παρασκευή, ναι εκεί  για 

μένα είναι δυσκολία, είναι πρόβλημα γιατί αισθάνομαι ανεδαφική.  

Ερευνήτρια: Πολύ ωραία! (διακοπή). Θέλετε να συνεχίσω; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Μμμ.. 

Ερευνήτρια: Θεωρείται ότι  δείχνετε ανάλογη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς σας ; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Όχι σε όλους, ανάλογα με το τι έχω απέναντί μου..  

Ερευνήτρια: Άρα, υπάρχει κάποια έλλειψη επικοινωνίας με κάποιους; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Όχι δεν έχω έλλειψη επικοινωνίας αλλά σε άλλα έχω περισσότερη εμπιστοσύνη 

και σε άλλους λιγότερη, μου το έχει δείξει η εμπειρία μου αυτό. 

Ερευνήτρια: Ωραία! Τι θα αλλάζατε στον τρόπο επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 

σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Ναι, τι θα άλλαζα; Θα άλλαζα το status του, το καινούργιο status του εε.. 

συλλόγου εκπαιδευτικών, μου άρεσε το προηγούμενο, που είμασταν (…) υπήρξε μια τάση να γίνουμε εδώ 

πέρα όλοι ισότιμοι. Θα ήθελα αυτή η ισοτιμία να μεταφραστεί και σε μία περισσότερη υπευθυνότητα από 



[101] 
 

την μεριά των εκπαιδευτικών, διότι όλες οι βασικές ευθύνες είναι δικές μου, ενώ δεν είναι έτσι ακριβώς 

τα πράγματα. 

Ερευνήτρια: Όχι, είναι αλληλένδετα. 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Είναι αλληλένδετα από την μία και από την άλλη αυτό που ξεκινήσαμε να το 

πηγαίνουμε  προς τα εκεί τώρα αλλάζει μου δίνει έμενα πολλές περισσότερες δυνατότητες να λειτουργήσω 

ακόμα και αυταρχικά μέσα σ’ ένα εε.. σύλλογο, δεν με εκφράζει, εγώ είναι γνωστό αυτό το πράγμα, ότι 

αρνήθηκα να κάνω ανάθεση στους εκπαιδευτικούς, όποτε πραγματικά θα άφηνα και την θέση μου, θα 

έφευγα από την θέση μου αν χρειαζόταν να κάνω ανάθεση. Τώρα με τις αξιολογήσεις ε ή θα επ’ έλεγαν οι 

ίδιοι τις δράσεις που θέλουνε, με τις οποίες θέλουνε να ασχοληθούνε εε.. αλλά εγώ για ανθρώπους εε.. 

συνομήλικούς μου που θεωρώ αύριο, μεθαύριο θα βρεθούμε στην ίδια θέση, δεν είναι ανάγκη να είμαι 

πάντα διευθύντρια, λοιπόν εε.. ότι δε θα ήθελα να τους διατάξω, να τους βάλω εγώ το πως θα κάνουν τη 

δουλεία τους, που τόσα χρόνια την ξέρουνε και τη κάνουνε πάρα πολύ καλά. 

Ερευνήτρια: Ναι, είστε πολύ ανοιχτή καταλαβαίνω. 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Πολύ ανοιχτή, αλλά έτοιμη να φύγω! Το γραφείο ήξερε και έψαχνε να βρει.. 

Ερευνήτρια: Εεε.. είναι δύσκολος ο ρόλος του διευθυντή (…) έχει να κάνει με ανθρώπους, να 

διαχειριστεί προσωπικότητες, χαρακτήρες(…) 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Κυρίως, τι θέλει να περάσει, εδώ πέρα μιλάμε για εμπιστοσύνη, μιλάμε  για 

συνυπευθυνότητα, μιλάμε για ένα σωρό πράγματα. Αυτά δε γίνονται εε.. με βούρδουλα, δε γίνονται έτσι(…) 

Ερευνήτρια: όχι, όχι (….)   

Συνεντευξιαζόμενος/η : Και κυρίως είναι και κάτι άλλο, ότι εγώ ξέρω από αυτή τη θέση, γιατί δεν είναι 

ίδια η δουλεία μέσα στην τάξη με αυτή του γραφείου, αυτή του γραφείου μπορεί να έχει μία ζαλάδα αλλά 

δεν έχει αυτή την σωματική κούραση που έχουν οι συνάδελφοι μέσα στην τάξη, άρα έχω λίγο περισσότερες 

αντοχές  για να βλέπω και για  να ακούω. Και βλέπω ότι υπάρχουν μέρες και μέρες, υπάρχουν στιγμές και 

στιγμές, δηλαδή ακόμα και οι συνάδελφοι εε… που θα ήθελε και το υπουργείο να τους πιέσω για 

παράδειγμα, εγώ ξέρω ότι μερικές μέρες αν τους πιέσω θα κλατάρουνε. 

Ερευνήτρια: Ναι, ναι..  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Και το βλέπω και το ξέρω, να μην σας πω τώρα πράγματα (…) 

Ερευνήτρια: Κρίνεται την στιγμή και το χρόνο και εε… ότι άλλο συμβαίνει (…)  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Ναι, θα ήθελα λοιπόν να είχα αυτήν την άνεση να διαχειριστώ τον κόσμο, να 

μπορέσω να διαχειριστώ καλύτερα το στρες του κόσμου, γιατί δεν είμαστε όλοι (….) 

Ερευνήτρια: Οπότε η εν συναίσθηση που είπαμε πριν σας χαρακτηρίζει απόλυτα, πιστεύω (γέλιο). 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εεε.. και εγώ το πιστεύω και δεν είναι κάτι, κάτι που με διευκολύνει πάντα στην 

ζωή μου, γιατί γυρνάω πολύ προβληματισμένη μερικές φορές όταν ξέρω ότι πρέπει να απαιτήσω  κάτι, 

αλλά βλέπω ότι δεν τραβάει, ότι δεν είναι σωστό αυτήν την στιγμή, αυτό εμένα με παιδεύει (έμφαση), 

είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι εε…. 

Ερευνήτρια: Κάθετος; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Και να λες στις μία ώρα εγώ θέλω αυτό, τέλος. Κάνεις την δουλειά σου πολύ πιο 

εύκολα ίσως, αλλά σε βάθος χρόνου βέβαια χάνεις άλλα. 

Ερευνήτρια: Εεε.. ουσιαστικά λίγο το κλίμα του σχολείου(…) 
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Συνεντευξιαζόμενος/η : Και εδώ δεν είναι βιομηχανία, δεν είναι, δεν είναι πολυεθνική (…). Πως θα 

διαμορφώσουνε ελεύθερους πολίτες οι συνάδελφοι όταν εδώ πέρα δεν θα δεχτούνε (διακοπή). 

Ερευνήτρια: Ωραία εε.. οπότε, ποιες προϋποθέσεις θεωρείται ότι είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη 

του προφίλ ενός διευθυντή με επικοινωνιακές δεξιότητες;  

 Συνεντευξιαζόμενος/η: Λοιπόν, όπως και για ένα δασκάλου, πιστεύω πολύ στο ψυχολογικό προφίλ του 

ανθρώπου, δηλαδή μερικά πράγματα τα ‘χεις και εε.. τα καλλιεργείς στην συνέχεια. 

Ερευνήτρια: Ακριβώς! 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Ακόμα κι αν θεωρούμε άνθρωπος  με εν συναίσθηση εε.. ναι εγώ έχω, θεώρησα 

απαραίτητο  να σπουδάσω πράγματα. Δηλαδή εε.. πέρα από την ψυχολογία που έχω κάνει, να κάνω 

πράγματα για το πως πρέπει να λειτουργούμε. 

Ερευνήτρια: Οπότε, την επιμόρφωση την θεωρείται απαραίτητη; 

Συνεντευξιαζόμενος/η :Εγώ είμαι ο άνθρωπος της επιμόρφωσης, βρήκατε τον άνθρωπο (χαμογελάει) που 

επιμορφώνεται συνέχεια, ήταν ο καημός της μάνας μου και του πατέρα μου « καλύτερα να με ντύνανε παρά 

να μου αγοράζανε πράγματα για διάβασμα»(γέλια). Και ακόμα και τώρα εε.. κάνω αυτή τη δουλεία, δηλαδή 

ότι μου αρέσει κάνω, ότι θεωρώ ότι μου χρειάζεται. Ναι! Είμαι πάρα πολύ υπερ της επιμόρφωσης. 

Ερευνήτρια: Το γεγονός ότι έχετε δουλέψει ως εκπαιδευτικός σας έχει βοηθήσει στο ρόλο του 

διευθυντή; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Με έχει βοηθήσει τρελά κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ δούλεψα 15 χρόνια στο 

εξωτερικό στο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εκεί έμπαινα μέσα σε σχολεία  κάνοντας μάθημα 

παρέα με τους Βέλγους συναδέλφους, γιατί ήμουν στο Βέλγιο. Λοιπόν και πάρα πολλές φορές 

παρακολουθούσα εε.. και τους άλλους. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με έχει βοηθήσει εε.. το να κάνω 

μάθημα και να παρακολουθώ και τους άλλους να κάνουν μάθημα. Περισσότερο από όλα με έχει βοηθήσει 

αυτό.  

Ερευνήτρια: Το γεγονός ότι έχετε κάνει στο εξωτερικό σε ένα άλλο είδος(…) 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Όχι, το ότι ήμουνα μέσα στην τάξη, δεν ήμουνα μόνη μου, ήμασταν δύο (το 

τονίζει) και αναγκαζόμουνα επειδή ήτανε σε ξένο τόπο, να είμαι ευέλικτη και να προσαρμόζομαι στο 

μοντέλο το διδακτικό του κάθε δασκάλου που έβλεπα. Και υπήρχαν δάσκαλοι  που μου αρέσανε και 

δάσκαλοι που έλεγα ευτυχώς που δεν ήμουν μαθήτρια γιατί φοβόμουν (γέλια), πιο μικροί από μένα «άγρια». 

Αυτό με έχει βοηθήσει πιο πολύ από όλα. 

Ερευνήτρια: Ωραία! Λοιπόν, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που θεωρείται ότι είναι απαραίτητο; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Το βασικό εε.. εγώ θεωρώ ότι πέρα από το ψυχολογικό προφίλ, χρειάζονται 

απαραίτητα γνώσεις και του αντικειμένου και της ψυχολογίας των ανθρώπων.  

Ερευνήτρια: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας! 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Ελπίζω να πάνε όλα καλά! 

Ερευνήτρια: Ευχαριστώ πολύ!!! 

 

6η Συνέντευξη 

 
Ερευνήτρια: Καλησπέρα σας! Τι κάνετε; 
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Συνεντευξιαζόμενος/η : Καλησπέρα! Μια χαρούλα είμαι! 

Ερευνήτρια: Θέλετε να σας πω κάτι παραπάνω ή να σας διευκρινίσω κάτι σχετικά με το πρωτόκολλο 

συνέντευξης, για το οποίο μιλήσαμε στο προηγούμενο τηλεφώνημα; 

Συνεντευξιαζόμενος/η  : ‘Όχι μπορούμε να ξεκινήσουμε. 

Ερευνήτρια : Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τα δημογραφικά στοιχεία για εσάς, το φύλο και η 

ηλικίας σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Γυναίκα και είμαι στα 60. 

Ερευνήτρια: Εργάζεστε αυτή τη στιγμή; Και αν ναι σε ποια περιοχή; 

 Συνεντευξιαζόμενος/η: Ναι. Εργάζομαι. Στην περιοχή της Κορίνθου και συγκεκριμένα στα Ίσθμια  

Ερευνήτρια: Και η βασική σας εκπαίδευση; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Τεχνολόγος γεωπόνος/φυτικής παραγωγής.  

Ερευνήτρια: Μάλιστα. Κάποιο μεταπτυχιακό έχετε κάνει;  

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Όχι. 

Ερευνήτρια:  Πολύ ωραία. Σε ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης είστε τώρα και με ποια θέση;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εεε.., στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως διευθύντρια γυμνασίου και λυκείου, 

ειδικό σχολείο.  

Ερευνήτρια:  Ωραία! Πόσο χρόνια είστε σε αυτή την θέση; 

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Είμαι περίπου 15 χρόνια 

Ερευνήτρια : Πριν; Ποια θέση κατέχατε και πόσα χρόνια ;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Έχω εργαστεί ως εκπαιδευτικός σε σχολεία, συνολικά είμαι σχεδόν 38 χρόνια 

στην εκπαίδευση. 

Ερευνήτρια: Ωραία! Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Θεωρείτε ότι η επικοινωνία διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στο τρόπο διοίκησης μίας εκπαιδευτικής μονάδας; Αν ναι, γιατί; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Είναι ο βασικός στόχος ενός διευθυντή το να μπορεί να επικοινωνεί με τους 

συνάδελφους- εκπαιδευτικούς για να λειτουργήσει όσο το δυνατόν ομαλότερα η σχολική μονάδα. 

Ερευνήτρια: Ωραία! Ποια  μορφή επικοινωνίας θεωρείτε ότι έχει μεγαλύτερη απήχηση στα άτομα που 

συνεργάζεστε; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Η προφορική εε.. η κατευθείαν συζήτηση με τον εκπαιδευτικό και για 

εκπαιδευτικούς το ίδιο. 

Ερευνήτρια: Θεωρείται ότι η επικοινωνία περιέχει κάποιες δεξιότητες; Αν ναι ,ποιες είναι για σας πιο 

σημαντικές;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Σίγουρα, θα πρέπει να είσαι άτομο το οποίο να μπορείς να βλέπεις το συνομιλητή 

με όσο το δυνατόν  θετική ενέργεια για να μπορείς να τα το πλησιάσεις. Γιατί διαφορετικά όταν είσαι ένας 

απόμακρος  άνθρωπος δεν θα μπορέσεις να πλησιάσεις τον συνομιλητή. 

Ερευνήτρια: Ποιες θεωρείτε ότι έχετε από επικοινωνιακές δεξιότητες;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Ότι είμαι προσιτή τους ανθρώπους,  καταρχήν δεν προβάλλω τον τίτλο της 

διευθύντριας, τον βλέπω τον άλλον συνάδελφο γιατί και εγώ κάποτε υπήρξα στην θέση τους. 

Ερευνήτρια : Υπάρχει ισοτιμία στην σχέση σας; 
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Συνεντευξιαζόμενος/η: Βεβαίως, ισοτιμίες στις σχέσεις για να μπορείς να προχωράς το έργο. 

Ερευνήτρια: Πόσο σημαντικό είναι για σας η ύπαρξη ενός καλού επικοινωνιακού κλίματος στην 

εκπαιδευτική μονάδα σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Το πρώτο και το βασικό είναι γιατί όταν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, όλη αυτή η 

αντιπαράθεση που θα υπάρχει μεταξύ του διευθυντή και του συνόλου των  εκπαιδευτικών θα δημιουργεί 

εντάσεις, οι οποίες που άθελά μας πιστεύω ότι βγαίνει και στο εκπαιδευτικό έργο. 

Ερευνήτρια: Άρα επιδιώκεται ένα καλό επικοινωνιακό κλίμα; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Βεβαίως! Εγώ πιστεύω ότι για να μπορέσει ένας σχολείο να προχωράει ομαλά θα 

πρέπει να υπάρχει το κλίμα της συνεργασίας μεταξύ της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών. 

Ερευνήτρια : Πώς το καταφέρνετε μέσα στο σχολείο σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Όπως είπα και προηγουμένως ότι βλέπω όλα τα μέλη σαν ισότιμα μέλη, 

προσπαθώ να τα προσεγγίσω, να σκύψω  στα προβλήματά τους γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς 

πρόβλημα. Όπου μπορώ να βοηθήσω και να βρούμε λύσεις από κοινού σε όποιο ζήτημα προκύπτει μέσα 

στο χώρο εργασίας. 

Ερευνήτρια: Πολύ σημαντικό αυτό.  

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Αν αναλογιστούμε ότι η μισή μας ζωή είναι στο χώρο εργασίας, θα πρέπει δηλαδή 

να το δούμε από άλλη πλευρά και σαν εκπαιδευτικοί και σαν διευθυντές. 

Ερευνήτρια: Εεε.. μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας εκφράζουν ελεύθερα τους προβληματισμούς 

τους, τις απόψεις , τις γνώμες του (..); 

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Εε.. τα πρώτα χρόνια όχι τόσο ελεύθερα, επειδή τυχαίνει να υπάρχει ένα σταθερό 

προσωπικό, γνωρίζοντας και φτιάχνοντας τις σχέσεις μου, τώρα μπορώ να πω ελεύθερα ακόμα και 

ζητήματα προσωπικά, που μπορούν να πάρουν μία βοήθεια ή λίγο περισσότερη κατανόηση από την πλευρά 

μου (..) και να τους διευκολύνω όπου μπορώ.  

Ερευνήτρια: Που θεωρείτε πιο απαραίτητες τις επικοινωνιακές δεξιότητες ως προς την επικοινωνία σας 

με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και γιατί; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Ξεκινάς πρώτα με τους εκπαιδευτικούς γιατί είναι σε καθημερινή βάση, πας μετά 

με τους φορείς γιατί από κει θα πάρεις, για να μπορέσεις να βοηθήσεις το εκπαιδευτικό, την εκπαιδευτική 

κοινότητα και στο σύλλογο γονέων και σε οποιαδήποτε άλλο φορέα, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και ούτω καθεξής.  

Ερευνήτρια : Πολύ ωραία: Θεωρείται ότι υπάρχουν εμπόδια μέσα στην επικοινωνία σας με την 

εκπαιδευτική κοινότητα; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εγώ προσωπικά αυτή την στιγμή δεν αντιμετωπίζω τέτοια προβλήματα και όποια 

προβλήματα είναι πάντοτε προτιμώ να τα συζητώ για να βρίσκουμε λύση από κοινού. 

Ερευνήτρια: Οπότε εε..,  θεωρείται ότι δεν υπάρχει μια έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Όχι, όχι! Αυτή τη στιγμή προσωπικά για μένα και στο χώρο που βρίσκομαι όχι. 

Ίσως είναι και ο χώρος μας τέτοιος που βρισκόμαστε και επειδή είναι δύσκολος από μόνος του 

προσπαθούμε να είμαστε καλά μεταξύ μας για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Μπορώ να 

αναφέρω ότι είμαι  σε σχολείο ειδικής αγωγής και όντως εάν δεν είμαστε καλά μεταξύ μας και αν δεν 

μπορούμε να επικοινωνήσουμε, μετά έχουμε τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών που θα πρέπει να 

λύσουμε και εκεί από κοινού πάντοτε, και ο εκπαιδευτικός και εγώ  ως διεύθυνση το σχολείου. 
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 Ερευνήτρια : Θα αλλάζετε κάτι στον τρόπο επικοινωνίας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Μερικές φορές ίσως εε.. το πολύ επικοινωνιακό να το κρατούσα για ορισμένα 

άτομα. 

Ερευνήτρια: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι δεν έχετε εμπιστοσύνη σε όλους, σε όλα τα μέλη; 

 Συνεντευξιαζόμενος/η: Εμπιστοσύνη έχω αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν το βλέπουν με θετικό τρόπο. Ότι 

δηλαδή κάνω κάτι για το, την Κωνσταντίνα που προσπαθώ να αποκτήσω την εύνοιά της, αλλά πάντοτε 

σκεπτόμενη βοηθάω την Κωνσταντίνα, γιατί ξέρω τι  συμβαίνει θα προσπαθήσω να ανταποδώσω ίσως 

αυτή την εύνοια και στον επόμενο συνάδελφο αν χρειαστεί και εκεί κάπου δυσκολεύονται οι συνάδελφοι  

να καταλάβουν κάποιες φορές γιατί (…) 

Ερευνήτρια : Δεν έρχονται στη δικιά σας θέση. 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Όχι, δεν μπορούν να το καταλάβουνε. Ότι σήμερα βοηθάς την Κωνσταντίνα με 

οποιοδήποτε τρόπο μπορείς εσύ αλλά κάποια στιγμή θα βοηθήσω τον Κωνσταντίνο, τον Γιώργο, τον 

Δημήτρη.   

Ερευνήτρια: Ωραία! Ποιες προϋποθέσεις θεωρείτε απαραίτητες για την ανάπτυξη του προφίλ ενός 

διευθυντή με επικοινωνιακές δεξιότητες; 

 Συνεντευξιαζόμενος/η: Σίγουρα όπως είπα και προηγουμένως θα πρέπει να ρίξει το ρόλο  του και να δει 

πάντοτέ ισότιμα ότι κι αυτός είναι συνάδελφός και απλώς έτυχε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

να ασκεί καθήκοντα διεύθυνσης. 

Ερευνήτρια : Ωραία! Πιστεύετε ότι η επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα επικοινωνίας είναι 

απαραίτητη; Αν ναι, για ποιο λόγο; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Σίγουρα θα βοηθούσε  να βρούμε κι άλλους τρόπος επικοινωνίας πέρα από ότι 

κάνει ο καθένας  μας. Και θα βοηθούσε πιστεύω όχι μόνο η επιμόρφωσης των διευθυντών , να δουν την 

επιμόρφωση και οι εκπαιδευτικοί παράλληλα. Ο διευθυντής όσο     κι αν επιμορφωθεί εάν δεν βρει το 

κατάλληλο σύνολο και αν δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτά που επιμορφώθηκε δε λέει τίποτα.  

Ερευνήτρια: Η εμπειρία σαν εκπαιδευτικός  έχει συμβάλλει στην αποτελεσματική επικοινωνία που 

έχετε στην σχολική μονάδα; 

 Συνεντευξιαζόμενος/η: Σίγουρα, γιατί σαν εκπαιδευτικός πέρασα λίγο άσχημα από κάποιους  διευθυντές. 

Δηλαδή, όταν έχουμε στο σχολείο μόνιμους και  αναπληρωτές εε… στην εποχή μου, στην εποχή  87-90 

υπήρχε διαχωρισμός ότι εγώ είμαι μόνιμος  και εσύ είσαι αναπληρωτής, επομένως δεν είμαστε ίδιοι, επειδή 

ακριβώς η ίδια βίωσα αυτό το πράγμα προσπαθώ να μην το βιώνουν οι άλλοι συνάδελφοι. 

Ερευνήτρια:  Αντιλαμβανόσαστε καλύτερα την θέση τους.  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Βέβαια!  

Ερευνήτρια: Αυτά ήθελα να σας ρωτήσω. Σε ευχαριστώ πολύ! Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να 

συμπληρώσετε πάνω σε αυτά που είπαμε. 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι  αν μπορέσουν όλοι συνάδελφοι διευθυντές να 

ρίξουν λίγο το κομμάτι ότι εγώ αποφασίζω, εγώ διατάσσω, πιστεύω θα είναι πιο ομαλό το κλίμα μέσα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ναι μεν κάποια στιγμή θα αναγκαστείς και να πάρεις τις καίριες αποφάσεις αλλά 

όσο πιο αργά το κάνεις τόσο πιο περισσότερο αποκτάς την εμπιστοσύνη των συναδέλφων ότι τους βλέπεις 

ίσο προς ίσο.  

Ερευνήτρια: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ! 
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Συνεντευξιαζόμενος/η : Να είστε καλά! Και εγώ σας ευχαριστώ! 

7η Συνέντευξη 

 

Ερευνήτρια: Εεεε … Καλησπέρα και πάλι. Όπως είπαμε η έρευνά μας αφορά τη διερεύνηση των 

απόψεων των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης για το ρόλο της επικοινωνίας 

στην διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας. Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάποια στοιχεία 

δημογραφικά στοιχεία για εσάς.  Εεεε… το φύλο σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Γυναίκα. 

Ερευνήτρια: Η ηλικία σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Σαράντα τρία… σχεδόν… χαχα 

Ερευνήτρια: Εργάζεστε αυτή τη στιγμή; Και αν ναι σε ποια περιοχή;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Ναι, ναι. Εργάζομαι. Στην περιοχή της Κορίνθου.. 

Ερευνήτρια: Και είστε από την  Κόρινθο; 

Ερευνήτρια: Ωραία. Εε.. Η οικογενειακή σας κατάσταση είναι…; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Είμαι παντρεμένη με δυο παιδιά. 

Ερευνήτρια: Και η βασική σας εκπαίδευση; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εεε.. πτυχίο ΑΕΙ  Προσχολικής Εκπαίδευσης.  

Ερευνήτρια: Μάλιστα. Κάποιο μεταπτυχιακό έχετε;  

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Ναι , από το πανεπιστήμιο της Κορίνθου με κατεύθυνση τυπική, άτυπη και από 

απόσταση εκπαίδευση.  

Ερευνήτρια:  Πολύ ωραία. Σε ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης είστε τώρα και με ποια θέση;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εεε.., στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως διευθύντρια γυμνασίου.  

Ερευνήτρια:  Ωραία! Πόσο χρόνια είστε σε αυτή την θέση; 

 

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Είμαι περίπου 5 χρόνια 

Ερευνήτρια : Πριν; Ποια θέση κατέχατε και πόσα χρόνια ;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Έχω εργαστεί ως υποδιευθύντρια για 4 χρόνια και άλλα έξι ως εκπαιδευτικός 

σε σχολεία. 

Ερευνήτρια :  Ωραία, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Θεωρείτε ότι η επικοινωνία διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στο τρόπο διοίκησης μίας εκπαιδευτικής μονάδας; Αν ναι, γιατί; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εννοείται! Είναι από τα βασικότερα. Το βασικό για την εύρυθμη λειτουργίας μιας 

μονάδας είναι για εμένα το καλό κλίμα μέσα στο σχολείο και … ο καθένας μας να έρχεται στο σχολικό 

περιβάλλον με χαρά. Να χαίρεται δηλαδή να πάει στη δουλειά του. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να μπορεί 

να συνεννοηθεί με τους ανθρώπους γύρω του. Όταν υπάρχει καλή επικοινωνία ανάμεσα στον διευθυντή 

και στους εκπαιδευτικούς μπορούν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα στο σχολείο…. Επίσης… σημαντικό 

είναι… εεε… να υπάρχει συνεννόηση και μεταξύ του προσωπικού του σχολείου… από τους καθηγητές.. 

μέχρι και την καθαρίστρια και τον επιστάτη όπου υπάρχει βέβαια. Αυτό … θεωρώ… χτίζεται και από την 

διοίκηση του σχολείου. Με την ξεκάθαρη οριοθέτηση των ρόλων του καθενός.  

Ερευνήτρια: Ωραία! (εε) Ποια μορφή επικοινωνίας θεωρείτε ότι έχει μεγαλύτερη απήχηση στα άτομα 

με τα οποία  συνεργάζεστε; 

 Συνεντευξιαζόμενος/η: Η προφορική επικοινωνία θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική. Όταν υπάρχει 

διάλογος ανάμεσα στον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς εεε… και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους 
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βέβαια… μπορούν να διεκπεραιωθούν όλα τα ζητήματα. Γενικά νομίζω ότι όλες οι μορφές επικοινωνίας 

και η γραπτή είτε είναι επίσημη είτε είναι μέσω μέσων μαζικής επικοινωνίας είναι απαραίτητη.  

Ερευνήτρια : Ναι… Θεωρείτε ότι η επικοινωνία εμπεριέχει κάποιες δεξιότητες; Αν ναι, ποιες είναι για 

σας περισσότερο σημαντικές; 

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Σίγουρα χρειάζεται να έχεις κάποιες δεξιότητες. Στα χρόνια που είμαι στα 

σχολεία έχω παρατηρήσει πολλούς τρόπους επικοινωνίας κάποιους επιτυχείς και κάποιους όχι. Εεεε… 

Σίγουρα χρειάζεται να έχεις υπομονή και επιμονή… Να ακούσεις πριν μιλήσεις και απαντήσεις στον 

άλλον… Να ακούς τι πραγματικά σου λέει και να προσπαθείς να κατανοήσεις την δική του οπτική. Ο 

καθένας μας φέρει πίσω του μια ζωή η οποία τον επηρεάζει στην καθημερινή του εργασία… πρέπει να το 

υπολογίζουμε αυτό.  

Ερευνήτρια :  Εσείς; Θεωρείτε ότι διαθέτετε επικοινωνιακές δεξιότητες; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

 Συνεντευξιαζόμενος/η : (γέλια) Έτσι λένε οι άλλοι… Γενικά προσπαθώ να ακούω τι μου λέει ο άλλος. 

Αν δεν είμαι σίγουρη ότι έχω καταλάβει απόλυτα τι μου λέει ρωτάω πάλι ή αναδιατυπώνω αυτά που μου 

λέει για να είμαι σίγουρη πριν απαντήσω. Νομίζω ότι δεν εμμένω στις δικές μου μόνο απόψεις αλλά 

προσαρμόζομαι. Επίσης μετά από κάποια χρόνια που είμαι με κάποιους συναδέλφους έχω μάθει και τον 

τρόπο που πρέπει να απευθύνομαι στον καθένα… να ζητάω κάτι ας πούμε.  

Ερευνήτρια : Είναι για σας σημαντικό η ύπαρξη ενός καλού επικοινωνιακού κλίματος στην 

εκπαιδευτική μονάδα σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Ναι.. Εννοείται. Ίσως να είναι και το πρώτο που χρειάζεται για να λειτουργήσει 

μια εκπαιδευτική μονάδα. Εεεε… βέβαια.. μιλάμε για καλή επικοινωνία και με γονείς και παιδιά και γενικά 

όποιον εμπλέκεται μέσα στη σχολική μονάδα και την επηρεάζει.  

Ερευνήτρια : Εσείς λοιπόν έχετε καλό επικοινωνιακό κλίμα με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

που διευθύνετε; Αν ναι, ποιες πρακτικές χρησιμοποιείτε για τη καλλιέργεια του; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές το κλίμα στο σχολείο είναι καλό. Προσπαθώ να 

ακούω όλους τους συναδέλφους. Κάνουμε και ομαδικές συζητήσεις, μια φορά την εβδομάδα αλλά και σε 

ατομικό επίπεδο προσπαθώ να έχω εικόνα όλων των συναδέλφων …τι σκέφτονται, πως νιώθουν. Σε 

περίπτωση αντιδικίας προσπαθώ να ακούσω όλους και να επιλέξουμε την καλύτερη λύση για το σχολείο.  

Ερευνήτρια: Ωραία. Θεωρείτε  ότι η εμπειρία σαν εκπαιδευτικός στις σχολικές μονάδες σας βοηθάει  

να ασκείται αποτελεσματικότερη επικοινωνία από τη θέση της διοίκησης; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνεις διευθυντής σε ένα σχολείο αν δεν έχεις περάσει 

απ’ όλες τις θέσεις. Μόνο έτσι γνωρίζεις πραγματικά πως λειτουργεί ένα σχολείο και αποκτάς εμπειρία. 

Στη δική μου περίπτωση θεωρώ  ότι και η θέση της υποδιεύθυνσης ήταν πολύ σημαντική γιατί έμαθα από 

την προηγούμενη διευθύντρια.  

Ερευνήτρια : Πιστεύετε ότι τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας μπορούν να  εκφράζουν σε σας 

ελεύθερα τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους; Αν ναι, πως τα αξιοποιείτε, τόσο για την 

επικοινωνία όσο και για την σωστή λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας που διοικείτε; 

 Συνεντευξιαζόμενος/η : Θεωρώ πως ναι… Εεεε… Προσπαθώ όταν κάποιος έχει μια ιδέα να την 

διοχετεύσω στην ομάδα και να την υποστηρίξω. Αντίστοιχα, όταν έχουμε μια διαφωνία την συζητάμε όλοι 

μαζί…. Ή ατομικά αν κάποιος έχει ένα θέμα που δε θέλει να συζητηθεί γενικά. Επίσης, παρατηρώ πολύ 

και τον τρόπο που κινούνται μέσα στη σχολική μονάδα. Με ποιον και πως επικοινωνούν για να 

προλαβαίνω καταστάσεις.  

Ερευνήτρια : Ωραία! Που θεωρείτε πιο απαραίτητες τις επικοινωνιακές δεξιότητες ως προς την 

επικοινωνία σας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και γιατί;  
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Συνεντευξιαζόμενος/η : Σε όλα τα επίπεδα… Από τις μεταξύ μας σχέσεις… μέχρι την επικοινωνία με τους 

μαθητές μας και τον τρόπο διαχείρισης των συμπεριφορών τους. Και με τους γονείς. Ξέρετε επειδή είμαστε 

γυμνάσιο και οι γονείς και οι μαθητές περνάνε μια μεταβατική περίοδο προσαρμογής και αλλαγής από τα 

δεδομένα του δημοτικού και χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση.  

Ερευνήτρια : Τι θεωρείτε  ως εμπόδιο στην επικοινωνία με την εκπαιδευτική κοινότητα που διοικείται; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Εμπόδια… Είναι σημαντικό το προσωπικό να μην αλλάζει συνέχεια και να 

υπάρχει μια σταθερότητα στα άτομα της ομάδας. Εκεί τώρα… εεε… νομίζω όταν υπάρχουν κάποιοι 

συνάδελφοι οι οποίοι είναι αδιάφοροι και δεν ακούν πραγματικά τι μπορεί να λέει ο άλλος είναι πρόβλημα. 

Μερικοί εμμένουν στις δικές τους γνώμες και προσπαθούν να τις επιβάλλουν στους άλλους χωρίς να 

σκέφτονται ότι όλες είναι αξιοποιήσιμες. Γενικά εγώ προσπαθώ να λειτουργώ πρώτα ως συνάδελφος και 

μετά ως διευθύντρια. Γιατί ο θώκος… (γέλιο) δημιουργεί απόσταση. 

Ερευνήτρια: Λέτε λοιπόν ότι η επίδειξη ισχύος από την πλευρά του διευθυντή φοβίζει τον υφιστάμενό 

και μειώνει το ενδιαφέρον του να αποδώσει αποτελεσματικά στην διαδικασία της μάθησης αλλά και της 

επικοινωνίας μαζί του. Ωστόσο,  πιστεύετε ότι υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας με ορισμένους 

εκπαιδευτικούς; Αν  ναι, που οφείλεται; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Μπορεί να συμβεί από δύο πλευρές… Δηλαδή… Μπορεί να μπλοκάρει την 

επικοινωνία ένας εκπαιδευτικός ο οποίος στις προηγούμενες σχολικές μονάδες έχει μάθει να λειτουργεί 

αυτόνομα και όχι ομαδικά. Εκεί… προσπαθώ όσο μπορώ να ενταχθεί μέσα στην ομάδα. Από την άλλη 

μπορεί να υπάρχει και ένας διευθυντής ή υποδιευθυντής ο οποίος να είναι αυταρχικός και να μη συζητάει 

αλλά να διατάζει. Εκεί δημιουργούνται μεγάλες εντάσεις και απομάκρυνση των εκπαιδευτικών.  

Ερευνήτρια : Ωραία! Εεε.. Θεωρείτε ότι δείχνετε την ανάλογη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής μονάδα σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Ναι, νομίζω πως ναι… Όταν έρχεται ένας νέος εκπαιδευτικός είμαι επιφυλακτική 

μέχρι να τον γνωρίσω και να δω τον τρόπο που λειτουργεί. Αλλά δεν είμαι επιθετική ή απόμακρη. 

Αντίθετα… 

Ερευνήτρια : Λοιπόν, τι θα αλλάζατε  στον τρόπο επικοινωνίας  σας με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου ώστε να βελτιώσετε το σχολικό κλίμα; 

 Συνεντευξιαζόμενος/η: Μμμ… Νομίζω ότι κάποιες φορές είμαι παρορμητική και μιλάω περισσότερο 

ανοικτά απ’ ότι πρέπει… Μερικοί συνάδελφοι δε μπορούν αν λειτουργήσουν εκεί και προσβάλλονται… 

Αυτό θα ήθελα να το αλλάξω.  

Ερευνήτρια: Ποιες προϋποθέσεις θεωρείτε απαραίτητες για την ανάπτυξη του προφίλ ενός διευθυντή 

με επικοινωνιακές δεξιότητες; 

 Συνεντευξιαζόμενος/η: Νομίζω ότι όλοι μας… και οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές δεν πρέπει να 

επαναπαυόμαστε… πρέπει να ενημερωνόμαστε σωστά και συχνά για τα αντικείμενά μας και όχι μόνο… 

Να είμαστε μες τα πράγματα και τα νέα δεδομένα… τις νέες μεθόδους… Επίσης… πρέπει να ζητάμε 

και συγνώμη… Δεν είμαστε αλάνθαστοι… Όλοι μπορεί να κάνουμε λάθη.  

Ερευνήτρια : Όποτε πιστεύετε ότι η επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα επικοινωνίας είναι 

απαραίτητη; 

 Συνεντευξιαζόμενος/η : Εννοείται. Επιβάλλεται. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικές τέτοιες εκπαιδεύσεις 

όχι μόνο για τους διευθυντές αλλά για όλους τους εκπαιδευτικούς. Και κατά την γνώμη μου σε όλες τις 

εργασίες. Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά ένα σχολείο.  

Ερευνήτρια : Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να έχετε καλές γιορτές με υγεία και αγάπη !! 
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Συνεντευξιαζόμενος/η : Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ που με ακούσατε. Καλή επιτυχία στη μελέτη σας 

και καλές γιορτές.  

8η Συνέντευξη 

 

Ερευνήτρια: Καλησπέρα σας! Όπως είπαμε και στο τηλεφώνημα που προηγήθηκε η έρευνά μας αφορά 

τη διερεύνηση των απόψεων των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης για το 

ρόλο της επικοινωνίας στην διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας. Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσουμε με 

κάποια στοιχεία, εε.. δημογραφικά στοιχεία για εσάς.  Ε.., το φύλο σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Γυναίκα. 

Ερευνήτρια: Ωραία! Η ηλικία σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: εξήντα (…)και κάτι (γελάει). 

Ερευνήτρια: Εργάζεστε αυτή τη στιγμή; Και αν ναι σε ποια περιοχή;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Ναι, εργάζομαι σε ένα χωριό στην περιοχή της Κορίνθου. 

Ερευνήτρια: Και η βασική σας εκπαίδευση; 

Συνεντευξιαζόμενος/η : Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78) και ένα μεταπτυχιακό. 

Ερευνήτρια:  Πολύ ωραία. Σε ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης είστε τώρα και με ποια θέση;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως διευθύντρια γυμνασίου.  

Ερευνήτρια:  Ωραία! Πόσο χρόνια είστε σε αυτή την θέση; 

Συνεντευξιαζόμενος/η:  Είμαι  9 χρόνια. 

Ερευνήτρια : Ε ποια θέση κατέχατε πριν και πόσα χρόνια ;  

Συνεντευξιαζόμενος/η : Έχω εργαστεί ως εκπαιδευτικός σε σχολεία. 

Ερευνήτρια :  Ωραία, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, θεωρείτε ότι η επικοινωνία 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο τρόπο διοίκησης μίας εκπαιδευτικής μονάδας; Αν ναι, γιατί; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και καλής επικοινωνίας σε όλο το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, διεύθυνση και εκπαιδευτικούς διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην 

διαμόρφωση ενός ευνοϊκού σχολικού κλίματος ευρυθμίας και ποιοτικής αναβάθμισης του σχολείου. 

Ερευνήτρια : Ε.. Ποια μορφή επικοινωνίας θεωρείτε ότι έχει μεγαλύτερη απήχηση στα άτομα με τα 

οποία συνεργάζεστε; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Θεωρώ ότι είναι ο συνδυασμός των δύο μορφών (..), προφορική και γραπτή, εε.. 

λεκτική επικοινωνία μέσω πολλαπλών καναλιών. 

Ερευνήτρια :Ωραία! Θεωρείτε ότι η επικοινωνία εμπεριέχει κάποιες δεξιότητες; Αν ναι, ποιες είναι για 

σας οι πιο  σημαντικές; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εεε.. του σεβασμού, της εν συναίσθησης ,της ενεργούς ακρόασης, και της 

ευρύτητας σκέψης . 

Ερευνήτρια: Μάλιστα. Εσείς ποιες θεωρείτε ότι διαθέτετε από αυτές που αναφέρατε;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Ακούω με προσοχή τον συνομιλητή μου, ε δημιουργώ κατάλληλες συνθήκες 

στον συνομιλητή μου για να εκφραστεί ελεύθερα, διαθέτω χιούμορ, διατηρώ την ψυχραιμία μου , 

ταυτίζομαι συναισθηματικά με τους εκπαιδευτικούς εε.. κατανοώ τη συμπεριφορά, τις ανάγκες, και τα 

προβλήματα τους. Σέβομαι τα συναισθήματα των συνομιλητών μου και έχω την ικανότητα να 

αντιληφθώ μια κατάσταση από την οπτική του άλλου.  Και κυρίως κρατώ  ανοιχτούς διαύλους 

επικοινωνίας, είμαι δεκτική σε νέες ιδέες ,δίκαιη. 
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Ερευνήτρια: Πόσο σημαντικό είναι για σας  λοιπόν η ύπαρξη ενός καλού επικοινωνιακού κλίματος 

στην εκπαιδευτική μονάδα σας; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Οι σταθερές διαπροσωπικές σχέσεις μέσα σε μία σχολική  κοινότητα προσφέρουν 

εμπιστοσύνη , σεβασμό και εκτίμηση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Επίσης καλλιεργείται 

ένα θετικό ειρηνικό σχολικό κλίμα που μπορεί να οδηγήσει τους εμπλεκομένους στη σχολική κοινότητα σε 

πολλά οφέλη. Επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντική η ύπαρξη του καλού επικοινωνιακού κλίματος. 

Ερευνήτρια: Άρα, έχετε αναπτύξει καλό επικοινωνιακό κλίμα με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

που διευθύνετε; Αν ναι, ποιες πρακτικές χρησιμοποιείτε για τη καλλιέργεια του; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Πολιτική ανοιχτών θυρών, συνεργατικό κλίμα, διαφάνεια, παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, την άτυπη ενεργοποίηση της λειτουργίας του θεσμού του «μέντορα» για όλους 

τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, δημιουργία ή εκμετάλλευση ευκαιριών παροχής ενδοσχολικής ή 

δια σχολικής επιμόρφωσης, Προώθηση των συνεργατικών - ομαδικών μοντέλων εργασίας αναμεταξύ των 

διδασκόντων, τεχνική των προτάσεων - εισηγήσεων για τη βελτίωση διαφόρων θεμάτων. 

Ερευνήτρια: Ωραία! Εεε.. Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας εκφράζουν σε σας ελεύθερα τις 

απόψεις και τους προβληματισμούς τους; Αν ναι, πως τα αξιοποιείτε, τόσο για την επικοινωνία όσο και 

για την σωστή λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας που διοικείτε; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Οι σχέσεις που έχουμε αναπτύξει  μεταξύ μας επιτρέπουν την ελεύθερη έκφραση 

των απόψεων και των ιδεών τους και αυτό βοηθάει στην  βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, 

βελτίωση επίδοσης και συμπεριφοράς, διαχείριση κρίσεων, αποφυγή συγκρούσεων, διάχυση καλών 

πρακτικών, ενθάρρυνση, παρακίνηση, επίτευξη των στόχων του σχολείου.  

Ερευνήτρια: Που θεωρείτε λοιπόν πιο απαραίτητες τις επικοινωνιακές δεξιότητες ως προς την 

επικοινωνία σας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και γιατί;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Για  όλα τα παραπάνω θεωρώ τις επικοινωνιακές δεξιότητες απαραίτητες (..). 

Ερευνήτρια: Εεε.. θεωρείτε ότι υπάρχουν  εμπόδια στην επικοινωνία με την εκπαιδευτική κοινότητα; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Εννοείται! Μία εκπαιδευτική κοινότητα απαρτίζεται από τόσα άτομα 

διαφορετικά, με διαφορετικά συστήματα αξιών, με  διαφορετικές αντιλήψεις στην ανάγνωση του 

προβλήματος, ε υπάρχει  έλλειψη χρόνου και  πολυνομία. 

Ερευνήτρια: Ωραία. Πιστεύετε ότι υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας με ορισμένους εκπαιδευτικούς; Αν 

ναι, που νομίζετε ότι οφείλεται; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Σε αυτά που ανέφερα στην προηγούμενη ερώτηση και επιπλέον στο γεγονός ότι 

στο σχολείο που υπηρετώ το προσωπικό κάθε χρόνο εναλλάσσεται. 

Ερευνήτρια: Θεωρείτε ότι δείχνετε την ανάλογη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς της σχολικής 

μονάδα σας;  

Συνεντευξιαζόμενος/η: Με μία μόνο λέξη , αμέριστη!  

Ερευνήτρια: Ποιες προϋποθέσεις θεωρείτε απαραίτητες για την ανάπτυξη του προφίλ ενός διευθυντή 

με επικοινωνιακές δεξιότητες; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Οι κυριότερες για μένα είναι η επιμόρφωση αλλά και η εμπειρία βοηθάει 

καταλυτικά στην βελτίωση αλλά και στην εξέλιξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.   

Ερευνήτρια: Επομένως, πιστεύετε ότι η επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα επικοινωνίας είναι 

απαραίτητη;  
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Συνεντευξιαζόμενος/η: ΝΑΙ, βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού του έργου. Η βασική εκπαίδευση 

δεν είναι δυνατόν να καλύψει όλο το φάσμα των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, των ενδιαφερόντων, 

των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια της θητείας τους, τόσο 

για την άσκηση του παιδαγωγικού και διδακτικού τους έργου, όσο και για την προετοιμασία τους για 

ενδεχόμενη μελλοντική ανάληψη θέσης διευθυντή σχολικής μονάδας. Η ένταση και έκταση των 

κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και τεχνολογικών αλλαγών, η μετανάστευση σχολικών 

πληθυσμών, η μαζικοποίηση και ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης επηρεάζουν την καθημερινότητα του 

σχολείου, τη διδακτική μεθοδολογία, την παιδαγωγική σχέση και το κλίμα της τάξης και του σχολείου. Οι 

αλλεπάλληλες αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, στα σχολικά βιβλία, στις εξετάσεις, στη διδακτική 

μεθοδολογία, στη χρήση της τεχνολογίας και των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση καθιστούν την επιμόρφωση ως 

θεσμό υποστήριξης και αποτελεσματικής προώθησης αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. 

Ερευνήτρια: Θεωρείτε η εμπειρία σαν εκπαιδευτικός στις σχολικές μονάδες συμβάλει στην 

αποτελεσματικότερη επικοινωνία από τη θέση της διοίκησης; 

Συνεντευξιαζόμενος/η: Αναμφισβήτητα, η επιμόρφωση  των διευθυντών σε επικοινωνιακέ δεξιότητες και 

όχι μόνο είναι απαραίτητη.   

Ερευνήτρια: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε. Να έχετε μια καλή χρονιά. 

 Συνεντευξιαζόμενος/η: Συγνώμη, αν ήμουν σύντομη στις απαντήσεις μου. Σας εύχομαι να έχετε και εσείς 

μια καλή χρονιά και καλή επιτυχία στην εργασία σας. 

 


