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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ επηκφξθσζε είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ππνδειψλεη 

βειηίσζε, εθζπγρξνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ εληφο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. . 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ππνδηεπζπληψλ ζρνιείσλ ηνπ Ν. Ζιείαο ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε θαη ηε ζπκβνιή 

ηεο ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 61 δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο (επί ζπλφινπ 79) 

ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ Ζιείαο. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνζνηηθή κεζνδνινγία. Σα δεδνκέλα 

αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν ζπρλνηήησλ  (Frequencies) θαη ειέγρζεθε ν δείθηεο 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο (Cronbach).  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο  είρε αληηκεησπίζεη θάπνηα ζηηγκή θξίζε 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο και ζεσξεί φηη νη ζπρλφηεξεο θξίζεηο είλαη νη 

δηαπξνζσπηθέο. Οη δηεπζπληέο θαη νη ππνδηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη νη θξίζεηο είλαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο και φηη κπνξεί λα ππάξμεη ζεηηθφο αληίθηππνο απφ απηέο 

ελψ ε  επίιπζή ηνπο   απμάλεη απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο. 

ρεηηθά κε ηηο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο, παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο απάληεζε πσο πηζηεχεη φηη ην ζηπι 

δηνίθεζεο επεξεάδεη ηηο θξίζεηο. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: δηεπζπληέο ζρνιείσλ, επηκφξθσζε, δηαρείξηζε θξίζεσλ, εγεζία 
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ABSTRACT 

 

Training is of particular importance to the teacher as well as to the efficient 

functioning of schools, while at the same time suggesting improvement, 

modernization of the educational work and conflict management within the school. . 

The purpose of this study is to investigate the views of the directors and deputy 

directors of the schools of N. Ilia regarding the training and its contribution to crisis 

management among teachers 

 The sample of the survey consisted of 61 directors and deputy directors of elementary 

schools in the prefecture of Ilia. Quantitative methodology was used to analyze the 

data and implement the study. The data were analyzed by the Frequency method and 

the internal cohesion index (Cronbach) was checked. 

 Most of the sample faced a crisis between teachers and considered that the most 

common crises were interpersonal. The directors and deputy directors who believe 

that the crises are of an emotional nature and that there can be a positive impact from 

a crisis while its solution increases from very much to the cohesion of the group. 

Regarding crisis-management techniques and their effectiveness, it is observed that 

most of them responded that they believed that the style of management affected the 

crises. 

 

 

Keywords: school directors, training, crisis management, leadership  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο 

ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο είλαη ηα ζηειέρε 

ηεο εθπαίδεπζεο. Χο ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο λννχληαη ηα πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ 

δηνηθεηηθφ, πεηζαξρηθφ, επνπηηθφ αιιά θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία κεηαμχ απηψλ είλαη θαη νη 

δηεπζπληέο - ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Γεσξγνγηάλλεο, Πίγθα & 

Κνπλέιε, 2005: 56). Βαζηθνί άμνλεο πνπ επεξεάδνπλ ην ξφιν ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην καζεηηθφ δπλακηθφ ησλ ζρνιείσλ θαη βέβαηα νη 

εθπαηδεπηηθνί απηψλ ησλ ζρνιείσλ.  

Χζηφζν, πνιιέο θνξέο ε δεκηνπξγία απξνζδφθεησλ θαηαζηάζεσλ ή 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, λα εκθαλίζεη γεγνλφηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αξρή κηαο 

θξίζεο, ε νπνία κπνξεί λα ζέζεη εθηφο ειέγρνπ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Απφ ηηο θχξηεο 

δεμηφηεηεο, ινηπφλ, πνπ νθείινπλ λα έρνπλ νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο είλαη ε 

θαηαλφεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο σο δσληαλνχ νξγαληζκνχ, φπνπ ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο απνηειεί ην θιεηδί ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

(Υαξίζεο, 2005: 300). πλεπψο, είλαη αλαγθαίν φινη νη δηεπζπληέο λα 

επηκνξθψλνληαη, λα αλαπηχζζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο κε ζηφρν 

ηελ απφθηεζε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ησλ ζρνιηθψλ θξίζεσλ γηα 

ηε δηαηήξεζε ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν. 

H παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηνίθεζε Δθπαίδεπζεο», ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ Πάηξαο, ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδαο. Σν ζέκα, ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη, 

είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ηνπ Ν. Ζιείαο ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αιιά θαη απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα.  

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ζην δεχηεξν κέξνο ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ην ηξίην κέξνο 

πεξηιακβάλεη ην παξάξηεκα ηεο έξεπλαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζεσξεηηθφ κέξνο δηακνξθψζεθε σο εμήο: 
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ην πξψην θεθάιαην, επηρεηξείηαη κέζα απφ εθηεηακέλε αλαζθφπεζε ζηελ 

ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία, λα απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηεο επηκφξθσζεο, ηα 

είδε ηεο επηκφξθσζεο θαη ε ζεκαζία ηεο ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα 

ηνπο δηεπζπληέο. Παξάιιεια, πεξηγξάθνληαη ηα κνληέια επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζθηαγξαθείηαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο εγεζίαο. Δηδηθφηεξα, 

απνηππψλεηαη ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο, παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε 

θαη ηα ζηπι εγεζίαο. ην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα θαη ηα ζηάδηα ηεο 

θξίζεο, νη πεγέο θαη νη ηξφπνη επίιπζεο ησλ θξίζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαζψο 

θαη ηα εκπφδηα – πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ. ην ηέηαξην θεθάιαην 

πεξηγξάθνληαη ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή ζηε ζρνιηθή κνλάδα, αλαδεηθλχεηαη ε 

επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ν ξφινο ηνπο ζηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, ε εκπεηξηθή έξεπλα, ε 

νπνία παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 

ην πέκπην θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο, ν ζθνπφο 

θαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο, ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη αλαθέξνληαη έξεπλεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη είλαη ζπλαθείο κε ην ζέκα καο. Παξάιιεια, 

παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλάο καο,  ε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

δειαδή ην πεξηερφκελν θαη ε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο,  ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο θαη ε κέζνδνο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ.  

ην έθην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά 

κε ηνπο ηχπνπο θξίζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο πεγέο θαη ηα αίηηα ησλ θξίζεσλ, 

ηηο ζπλέπεηεο ησλ θξίζεσλ, ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ. Παξάιιεια, απνηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο φιεο 

πξνζπάζεηάο καο θαη νη πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ελαζρφιεζή καο κε ηελ 

παξνχζα εξγαζία. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε 

ηεο ειιεληθήο θαη μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο. Σέινο, ην ηξίην κέξνο,  ην παξάξηεκα 

ηεο έξεπλαο, πεξηιακβάλεη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο.   
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ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
  

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

 

1.1 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο επηκφξθσζεο  

 

Έρνπλ απνδνζεί δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηεο επηκφξθσζεο.  χκθσλα κε ηελ 

Κσζηίθα (2004),  σο επηκφξθσζε νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ 

ηηο νπνίεο ε ήδε απνθηεζείζα γλψζε εμειίζζεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο 

αλάγθεο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ηερλνινγηθέο, νηθνλνκηθέο ή πνιηηηθέο. Δπηπιένλ,  

ζπλδέεηαη  κε ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε, ελψ ηαπηφρξνλα ζπληζηά κηα 

δηαδηθαζία ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηεη ν 

εξγαδφκελνο (Griffin, 2009). 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη ππνζηεξίδεηαη κέζσ  

επηηπρεκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηηο 

νπνίεο εθηεινχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, ηηο 

γλψζεηο ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηα πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί (OECD, 2009). 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθηφο απφ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε δχλαηαη 

λα ζπκβάιιεη ζηα εμήο:  

 ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ θαη ζηφρσλ δηδαζθαιίαο θαη λέαο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. 

 ηελ εθαξκνγή αιιαγψλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ή ζε άιιεο πηπρέο ηεο 

δηδαθηηθήο πξαθηηθήο. 

 ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ ζηξαηεγηθψλ ζρεηηθά κε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη άιιεο πηπρέο ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο. 

 ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (OECD, 2009). 

Μέζα απφ ηελ απνζαθήληζε ηνπ φξνπ επηκφξθσζε παξαηεξείηαη φηη ε αλάπηπμε 

κπνξεί λα παξέρεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο. Μπνξεί λα δηαηίζεηαη κέζσ αληαιιαγήο 

εκπεηξηψλ, κε ηε κνξθή θχθισλ καζεκάησλ, εξγαζηεξίσλ ή επίζεκσλ 

πξνγξακκάησλ, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιείσλ ή εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρνιεία. 
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Παξάιιεια κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο θαζνδήγεζεο, ηνπ ζπλεξγαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηεο αληαιιαγήο νξζψλ πξαθηηθψλ. 

 

1.2 Ζ ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή θαη αλαγθαία. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

ζπλερψλ κεηαβνιψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιιεη ζηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε 

απηέο ηηο αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα εμειηρζνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία 

(Schuler & Jackson, 2006).  

Όπσο είλαη γλσζηφ, ε ζχγρξνλε θνηλσλία επηδέρεηαη πνιιέο εμειίμεηο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. ε απηέο ηηο εμειίμεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηερλνινγία, ε 

νπνία έρεη εληαρζεί ζηελ εθπαίδεπζε θαη επεξεάδεη άκεζα ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. ην πιαίζην απηφ θξίλεηαη πνιχ βαζηθή ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη δηαθνξεηηθά θαη ηα 

πεξηερφκελα ηεο δηδαζθαιίαο αλαπξνζαξκφδνληαη (Κσζηίθα, 2004). 

Άιινο έλαο ιφγνο ν νπνίνο ππνδειψλεη ηε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ εληφο ηεο ρψξαο νη 

νπνίνη πξνζπαζνχλ λα εληαρζνχλ ζε λέα δεδνκέλα. Μέζα απφ απηφ θαζίζηαηαη 

εκθαλέο φηη ν εθπαηδεπηηθφο ηνκέαο επηδέρεηαη αιιαγέο θαζψο νη δηάθνξεο 

γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ εληφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

ππνζηεξηρζνχλ θαη λα επηκνξθσζνχλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

ησξηλέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζχγρξνλν ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ (Κεζίδνπ, 2015).  

Δπηπιένλ, έξεπλα ησλ Jones et al (2008) ζε έλα κεγάιν δείγκα εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

Βξεηαλία έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πνιχ ρξήζηκε ηελ επηκφξθσζε, δηφηη 

εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε,  απμάλεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο, βειηηψλεη 

ηηο ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο.   

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε επηκφξθσζε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα βαζηθή γηα ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ. Οη δηεπζπληέο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 
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πξνζθέξνπλ ηελ πνηνηηθφηεξε θαη νξζφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Οη δεμηφηεηεο 

νη νπνίεο ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ην κάλαηδκελη, ε δηαρείξηζε 

ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ε θαιχηεξε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ζην γχξσ πεξηβάιινλ. Ζ ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ έγθεηηαη ζηα εμήο:  

 

 Γηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ 

 Δθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ  δηνηθεηηθψλ κεζφδσλ 

 Οξζφο πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

 σζηή νξγάλσζε εξγαζηψλ 

 σζηή θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ 

 Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ (Μαπξνγηψξγνο, 2003). 

 

1.3 Δίδε επηκφξθσζεο  

 

Ζ νξγάλσζε ησλ επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

βάζε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. χκθσλα κε απηφ, ηα είδε ηεο επηκφξθσζεο 

ζηεξίδνληαη ζηα εμήο (Παπαλανχκ, 2005) :  

 Αξρηθά ππάξρνπλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηα νπνία έρνπλ σο ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ παξάιιεια εζηηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο επηκφξθσζεο είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηαδξακαηίδνπλ 

έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηεμαγσγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ην νπνίν γίλεηαη κε ηε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. 

 ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηνχληαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα εθηφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζηα Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα (ΠΔΚ). Οη 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο απηέο είλαη κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη εζηηάδνπλ 

ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί 

φηη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεη 

αδπλακίεο θαζψο ην θφζηνο είλαη πςειφ. 
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 Δπηκνξθσηηθέο δξάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο επηκφξθσζεο γίλεηαη κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ.  

 ηα είδε ηεο επηκφξθσζεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη απηά ηα νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηνλ ζηφρν. Γειαδή, αλ νη εθπαηδεπηηθνί ζέινπλ 

λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, λα αλαπηπρζνχλ ζε πξνζσπηθφ 

θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, λα βειηηψζνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο θιπ. 

 Άιιν έλα είδνο επηκνξθσηηθήο δξάζεο είλαη ε εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε, ε 

νπνία σο «ένα οπγανικά δομημένο ζύνολο μέζων και διαδικαζιών, με βάζη ηα 

οποία, ο εκπαιδεςόμενορ, αν και βπίζκεηαι ζε απόζηαζη από ηον εκπαιδεςηικό ή 

ηον επιμοπθωηικό θοπέα, μαθαίνει πώρ να μαθαίνει μόνορ ηος και πώρ να 

λειηοςπγεί αςηόνομα μέζα από μια εςπεηική ποπεία αςηομάθηζηρ, 

σπηζιμοποιώνηαρ ειδικά διαμοπθωμένο εκπαιδεςηικό ςλικό και έσονηαρ 

ςποζηήπιξη από καθηγηηέρ-ζςμβούλοςρ» (Παπαδάθεο & Φξαγθνχιεο, 2005: 

278). 

 Δπηπξφζζεηα, είδνο επηκφξθσζεο είλαη θαη ε έξεπλα δξάζεο ε νπνία απνηειεί 

έλα ζχγρξνλν είδνο θαη έρεη σο ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε φια 

ηα ζηάδηα. Γειαδή ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ παξαηήξεζε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

αμηνιφγεζε. ε απηφ ην είδνο επηκφξθσζεο ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

δηαηππψζεη εξσηήκαηα γηα θάπνην ζέκα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη κε ζθνπφ 

λα βειηηψζεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαζψο δχλαηαη λα ρξεηαζηεί λα επηζθεθηνχλ άιιεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο θαη λα αληαιιάμνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο 

(Παπαλανχκ, 2005).   

Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε δηαπηζηψλεη θαλείο πσο ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αθνινπζεί ηελ ηππνινγία πνπ ζπρλά αθνινπζείηαη θαη απφ ηνπο 

νηθνλνκνιφγνπο, θαζψο ζε έλα πξψην επίπεδν είλαη εηδηθή θαη ζε έλα δεχηεξν γεληθή. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ε επηκφξθσζε βνεζά ηνλ εξγαδφκελν λα απνθηήζεη 

ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο έηζη ψζηε λα γίλεη πην απνδνηηθφο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εξγαζίαο , ελψ ζηε δεχηεξε λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα γίλεη πην απνδνηηθφο θαη ζε άιια  εξγαζηαθά 
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πιαίζηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη απνδνηηθφηεηα, πνπ είλαη βαζηθνί ζηφρνη φισλ ησλ εηδψλ επηκφξθσζεο 

(Garibaldi, 2006). 

 

1.4 Μνληέια επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

Σα κνληέια επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ηέζζεξα. χκθσλα κε ηελ 

ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε πξνζδηνξίδνληαη δχν κνληέια ηα νπνία είλαη ην νξζνινγηθφ 

θαη ην ηερληθφ. Σν νξζνινγηθφ κνληέιν δίλεη έκθαζε ζηε δπλαηφηεηα πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο, ελψ ην ηερληθφ κνληέιν δίλεη έκθαζε ζηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ (Μαπξνγηψξγνο, 2003). 

ηελ εξκελεπηηθή θξηηηθή πξνζέγγηζε ππάξρνπλ δχν κνληέια. Σν 

αλαζηνραζηηθφ κνληέιν θαη ην επαγσγηθφ-αλαδνκεηηθφ κνληέιν. ην αλαζηνραζηηθφ 

κνληέιν δίλεηαη έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ πνηνηηθφηεξε 

πξνζέγγηζή ηεο κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

πξαθηηθψλ. Σν επαγσγηθφ-αλαδνκεηηθφ κνληέιν δίλεη έκθαζε ζηελ αλαδφκεζε θαη 

απνδφκεζε ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο εζηηάδνληαο ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ 

ηφζν ζηε ζρνιηθή κνλάδα φζν θαη ζηελ ηάμε (Μαπξνγηψξγνο, 2003). 

 Ζ δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απνηειεί έλαλ λεπξαιγηθφ ηνκέα κε 

ηδηαίηεξα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο. Ο δηζππφζηαηνο ξφινο ηνπ δηεπζπληή απαηηεί 

ηφζν δηνηθεηηθή φζν θαη επηζηεκνληθή παηδαγσγηθή γλψζε ψζηε λα κπνξεί λα 

θαζνδεγεί ηε ζρνιηθή κνλάδα, λα ζέηεη πςεινχο ζηφρνπο θαη λα ζπληνλίδεη ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν. Ζ ζπλεξγαζία θαη ην πλεχκα ηζνηηκίαο, είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξηηφηεηαο ηνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ θαζψο θαη γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (αΐηεο, 2005).  

 Ζ πξνζπάζεηα ησλ δηεπζπληψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην δχζθνιν έξγν ηνπο 

απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, εκπεηξία θαη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. Ζ θαηάξηηζε 

ηνπο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ κάλαηδκελη, ζηηο αξρέο ηεο δηνίθεζεο ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζνπλ θαη λα θέξνπλ εηο πέξαο ηηο θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  

 Σν δήηεκα ηεο επηκφξθσζεο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο έρεη ηεζεί 

πνιιέο θνξέο σο αληηθείκελν κειέηεο. Οη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ηεο δηνίθεζεο 

παξέρνληαη  ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη 
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δηεπζπληέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε ηαρχξξπζκα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο,  ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζε δηεζλή ζέκαηα εθπαίδεπζεο, γλψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη γλψζεηο δεκφζηνπ κάλαηδκελη (αΐηεο, 2005).  

 Ζ έλλνηα ηεο επηκφξθσζεο ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία 

κηαο αθέξαηεο βάζεο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηφζν ηνπ πεξηβάιινληνο 

εξγαζίαο φζν θαη ηεο αθνζίσζεο ηνπ εξγαδφκελνπ. Σαπηφρξνλα, ε επηκφξθσζε 

ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο επηδξψληαο ζεηηθά ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ εξγαζίαο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ κεηαβαιιφκελνπ 

πεξηβάιινληφο ηεο (Bartlett, 2001).  

 

1.5 Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα 

 

 Ζ αλάπηπμε ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαζψο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε απνηεινχλ ηα δχν βαζηθά αίηηα γηα ηε ζπλερή θαη 

αλαγθαία επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν δήηεκα ηεο επηκφξθσζεο απνηειεί έλα 

θνκβηθφ ζεκείν αλάπηπμεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (αΐηεο, 2005).  

Οη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα 

εκθαλίδνληαη ην 1979 κε ηηο ζρνιέο επηκφξθσζεο ιεηηνπξγψλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη ηηο ζρνιέο επηκφξθσζεο ιεηηνπξγψλ κέζεο εθπαίδεπζεο. Ο ζηφρνο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ βαζίζηεθε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επηινγψλ θαη φρη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ πνξεία, θνκβηθφ έηνο 

ζεσξείηαη ην 1985 φπνπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 1566, ζπζηήλεηαη ε εηζαγσγηθή 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξηλ ην δηνξηζκφ ηνπο, εηήζηα επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ πέληε ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

επηκνξθσηηθά ηαρχξξπζκα πξνγξάκκαηα ζε παλειιαδηθή θιίκαθα 

(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2003). 

ηε ζπλέρεηα, ην 1989 κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 348, ε επηκφξθσζε αιιάδεη 

φςε θαη πξνζδηνξίδεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο πξνγξακκάησλ θάζε ηέζζεξα έσο έμη 

ρξφληα πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο λέεο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηηο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2003). 
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Σν 2002 ηδξχεηαη ν νξγαληζκφο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ νπνίνπ 

ηελ επνπηεία έρεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ζηφρν ηνλ ζπληνληζκφ νπνηαζδήπνηε 

πξάμεο επηκφξθσζεο πνπ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο θχξηνο ξφινο ηεο 

επηκφξθσζεο ζηνπο πθηζηάκελνπο θνξείο είλαη ε πξνζπάζεηα λα εμαζθαιηζηεί κηα 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία κε ζπλέπεηα ζα βειηηψλεη ηνπο ηνκείο 

πνπ παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο θαη ζα ζπλεηζθέξεη ζηε ζχλδεζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο 

θαη δηα βίνπ κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Αλδξένπ, 2005).  

 Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειά πνζνζηά 

απηνλνκίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε βειηίσζε ηεο ζπλερφκελεο κάζεζεο. Ζ ζπκβνιή 

ηεο απηνλνκίαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη κε ηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Μηα ζχγρξνλε 

πξνζέγγηζε ηεο παηδαγσγηθήο πνιηηηθήο ζηεξίδεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη  ζηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε επηκφξθσζε 

απνηειεί πξνζσπηθή επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (αΐηεο, 2005).   

Ζ  πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αλαδηαξζξψλεηαη κε ηνλ λφκν 

4547/12-6-2018 θαη πξνζδηνξίδνληαη νη δνκέο ππνζηήξημεο σο εμήο: 

 Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ (ΠΔ.Κ.Δ..),  

 Κέληξα Δθπαηδεπηηθήο & πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (Κ.Δ..Τ.),  

 Κέληξα Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία (Κ.Δ.Α.),  

 ρνιηθέο Μνλάδεο θαη  

 Οκάδεο ρνιείσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΖΓΔΗΑ 

 

2.1 Οξηζκφο  

 

Ζ εγεζία εθδειψλεηαη μεθάζαξα ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο πξνζπάζεηεο, φκσο 

νη εξεπλεηέο δε ζπκθσλνχλ γηα ηνλ αθξηβή νξηζκφ ηεο. Χζηφζν, ππάξρνπλ γεληθά 

απνδεθηέο ελλνηνινγηθέο ηδέεο θαη νξηζκνί.  

Ο Stogdill (1948) ππνζηεξίδεη φηη ε εγεζία είλαη ε δηαδηθαζία πνπ επεξεάδεη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο νξγαλσκέλεο νκάδαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ θαη ηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ. Ο Etzioni (1961) ζεσξεί φηη ε εγεζία είλαη δχλακε, βαζηζκέλε 

θπξίσο ζε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο Lipham (1964) ππνζηεξίδεη φηη ε εγεζία 

είλαη ε έλαξμε κηαο λέαο δνκήο ή δηαδηθαζίαο γηα ηελ επίηεπμε νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ, 

ελψ ν  Fiedler (1967) αλαθέξεη φηη ν εγέηεο είλαη ην άηνκν ηνπ θαζήθνληνο, ηεο 

θαζνδήγεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκάδαο. 

Δπηπξφζζεηα, ν Reddin (1970) ζεσξεί ηελ εγεζία σο ζπλάξηεζε ηνπ αξρεγνχ, 

ησλ νπαδψλ, ησλ ζπλαδέιθσλ,  ησλ νξγαληζκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο. ε παξφκνην 

επίπεδν ν Schein (1980) νξίδεη ηελ εγεζία σο ζπλάξηεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ 

εγέηε, ησλ νπαδψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζέζεο ηζρχνο, ελψ, νη Arnold θαη 

Feldman (1986) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εγεζία είλαη κηα δηαδηθαζία 

επηξξνήο. 

Γηαπηζηψλεη θαλείο πσο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγεζίαο είλαη ε ιήςε 

πξσηνβνπιίαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο νκάδαο, ε δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ ή 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επίηεπμε νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ, ε θαηεχζπλζε θαη ν ζπληνληζκφο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπ εγέηε 

θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ε άζθεζε επηξξνήο εθ κέξνπο ηνπ εγέηε (Eval & Roth, 

2011). 

 

2.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε  

 

 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε ζεσξνχληαη ε 

λνεκνζχλε, ε απηνπεπνίζεζε θαη ε πξσηνβνπιία. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα δηεζλψλ εξεπλψλ, νη επηηπρεκέλνη εγέηεο είλαη πην έμππλνη απφ απηνχο 

πνπ ηνπο αθνινπζνχλ. Αιιά απηφ ζπρλά πεξηνξίδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο ησλ 
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εθάζηνηε θαηαζηάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηεο 

λνεκνζχλεο ησλ εγεηψλ θαη ησλ νπαδψλ ηνπο είλαη πνιχ κεγάιε, ηφηε απηνί νη 

εγέηεο κπνξεί λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθνί  (Blanchard, Zigarmi & Zigarmi, 2013). 

 Σν δεχηεξν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εγεζίαο είλαη ε απηνπεπνίζεζε ή ε 

ηθαλφηεηα εκθάληζεο απηνπεπνίζεζεο.  Ζ απηνπεπνίζεζε αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα 

θάπνηνπ λα ληψζεη ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα γηα ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρεη, 

ελψ ηαπηφρξνλα ζπλδέεηαη κε ηελ πςειή απηνεθηίκεζε (Northhouse, 2007). Ο 

εγέηεο πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ πςειή απηνπεπνίζεζε πξνβαίλεη ζε άκεζε επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαδχνληαη, ελψ δελ αδηαθνξεί γηα ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ  

πξνθχπηνπλ ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπ αηφκνπ.  Έηζη, έλα ζπλαηζζεκαηηθά ψξηκν άηνκν 

γλσξίδεη ηη είλαη, ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, θηλεηνπνηεί θαη θαηαιαβαίλεη ηνπο 

άιινπο, είλαη δεκηνπξγηθφο θαη ήξεκνο (Goleman, 1998).  

  Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζπλδέεηαη ζπρλά κε ηελ εγεζία είλαη ε 

πξσηνβνπιία. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή, αλ έλα άηνκν δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη κηα 

δξάζε ή κηα ηδέα, δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο εγέηεο (Northhouse, 2007).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξεί λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά είλαη απαξαίηεηα, αιιά δελ επαξθνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο. 

Υξεηάδεηαη λα αλαπηπρζνχλ ηαπηφρξνλα θαη νη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο εκπεηξίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηελ  

νηθνδφκεζε ζρέζεσλ, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο, ηελ εχξεζε θαη 

ρξήζε πφξσλ, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζε άιινπο (Eval & 

Roth, 2011). 

 

2.3 ηπι εγεζίαο  

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε εγεζίαο ηα νπνία κειεηψληαη θαη ειθχνπλ ηελ 

πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ παγθνζκίσο. Ζ έλλνηα ηεο εγεζίαο πξνζδηνξίδεη ην άηνκν ην 

νπνίν, κέζα απφ ζχλζεηεο δηεξγαζίεο, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ 

ζηνηρεία ψζηε λα αζθήζεη επηξξνή ζε άιια άηνκα κε ζθνπφ λα επηηχρεη έλα φξακα 

έλαλ ζηφρν ή κηα απνζηνιή. Ζ βαζχηεξε έλλνηα ηεο εγεζίαο ζηεξίδεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θηλεηνπνηήζεη άιια άηνκα ηα νπνία ζα εξγαζηνχλ πξνο 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν πνπ έρεη ηεζεί (Northhouse, 2007, Balay, 2006).  
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Απηαξρηθή εγεζία 

Ζ απηαξρηθή εγεζία,  ραξαθηεξίδεηαη απφ εγεηηθή ζέζε κε αηνκηθφ έιεγρν 

φισλ ησλ απνθάζεσλ θαη ιίγεο εηζξνέο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Οη απηαξρηθνί 

εγέηεο ζπλήζσο θάλνπλ επηινγέο βάζεη ησλ δηθψλ ηνπο ηδεψλ θαη θξίζεσλ θαη ζπάληα 

δέρνληαη ζπκβνπιέο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Ζ απηαξρηθή εγεζία ζπλεπάγεηαη 

απφιπην, απηαξρηθφ έιεγρν κηαο νκάδαο (Blanchard et al., 2013). 

Οξηζκέλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηαξρηθήο  εγεζίαο είλαη: 

 Μηθξή ή θαζφινπ εηζξνή απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. 

 Οη εγέηεο ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο. 

 Οη εγέηεο θαζνξίδνπλ φιεο ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο. 

Ζ απηαξρηθή εγεζία κπνξεί λα είλαη επσθειήο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο φηαλ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο γξήγνξα. Οξηζκέλα έξγα απαηηνχλ ηζρπξή εγεζία 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ γξήγνξα ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. ε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο, έλαο ηζρπξφο εγέηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα απηαξρηθφ ζηπι κπνξεί λα 

αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο νκάδαο, λα αλαζέζεη εξγαζίεο ζε δηαθνξεηηθά κέιε θαη λα 

θαζηεξψζεη ζηαζεξέο πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεδίσλ. ε θαηαζηάζεηο 

πνπ είλαη ηδηαίηεξα αγρσηηθέο, φπσο θαηά ηε δηάξθεηα ζηξαηησηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ηα 

κέιε ηεο νκάδαο κπνξνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα πξνηηκνχλ έλα απηαξρηθφ ζηπι 

εγέηε. Απηφ ην ζηπι εγεζίαο επηηξέπεη ζηα κέιε ηεο νκάδαο λα απνθηήζνπλ πςειή 

εμεηδίθεπζε ζηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ θαζεθφλησλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα είλαη 

επσθειέο γηα ηελ νκάδα (Blanchard et al., 2013). 

Δλψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε απηαξρηθή εγεζία κπνξεί λα είλαη επσθειήο, 

ππάξρνπλ επίζεο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ ην ζηπι εγεζίαο κπνξεί λα είλαη 

πξνβιεκαηηθφ. Οη απηαξρηθνί εγέηεο ιακβάλνπλ απνθάζεηο ρσξίο λα 

ζπκβνπιεχνληαη ηελ νκάδα, νη άλζξσπνη ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα αληηπαζνχλ ην 

γεγνλφο φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. Οη 

εξεπλεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ε απηαξρηθή εγεζία νδεγεί ζε κηα έιιεηςε 

δεκηνπξγηθψλ ιχζεσλ θαη ζε πξνβιήκαηα, ηα νπνία κπνξεί ηειηθά λα βιάςνπλ ηελ 

απφδνζε ηεο νκάδαο. Έλα απηαξρηθφ ζηπι κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ν εγέηεο είλαη ην πην θαηαξηηζκέλν κέινο ηεο 

νκάδαο ή έρεη πξφζβαζε ζε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ δελ έρνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο  

(Blanchard et al., 2013, Balay, 2006). 
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Γξαθεηνθξαηηθή εγεζία 

Απηφ ην ζηπι εγεζίαο αθνινπζεί έλα ζηελφ ζχλνιν πξνηχπσλ. Όια γίλνληαη 

κε αθξηβή θαη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γηα λα πξνζηαηεπηεί ε αζθάιεηα  θαη ε αθξίβεηα. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ξφινο απαηηεί ζπγθεθξηκέλα ζχλνια δηαδηθαζηψλ. ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, νη γξαθεηνθξαηηθέο δεμηφηεηεο εγεζίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιχηεξα 

ζε ζέζεηο εξγαζίαο φπσο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, ζε ζέζεηο εξγαζίαο κε 

δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε. ηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα 

δηαπηζησζεί φηη νη γξαθεηνθξαηηθέο δεμηφηεηεο εγεζίαο είλαη απαξαίηεηεο ζε νκαδηθά 

πξνγξάκκαηα, φπνπ ν εγέηεο ζα πξέπεη λα δίλεη ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηα ππφινηπα 

κέιε κηαο νκάδαο (McCroskey, 2008). 

 

 

Γεκνθξαηηθή Ζγεζία 

Ζ δεκνθξαηηθή εγεζία, γλσζηή θαη σο ζπκκεηνρηθή εγεζία, είλαη έλα είδνο 

εγεηηθνχ ζηπι ζην νπνίν ηα κέιε ηεο νκάδαο παίξλνπλ έλαλ πην ζπκκεηνρηθφ ξφιν 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Οη εξεπλεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη απηφο ν 

ηξφπνο είλαη ζπλήζσο έλαο απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο θαη νδεγεί ζε πςειφηεξε 

παξαγσγηθφηεηα, κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ελίζρπζε ηνπ 

εζηθνχ ηνπο. 

Οξηζκέλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκνθξαηηθήο εγεζίαο είλαη: 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο ελζαξξχλνληαη λα κνηξαζηνχλ ηδέεο θαη απφςεηο, παξφιν 

πνπ ν εγέηεο δηαηεξεί ηνλ ηειηθφ ιφγν ζε ζρέζε κε ηηο απνθάζεηο. 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν αθνζησκέλα ζηε δηαδηθαζία. 

 Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ελζαξξχλεηαη θαη αληακείβεηαη (Blanchard et al., 2013). 

Δπεηδή ηα κέιε ηεο νκάδαο ελζαξξχλνληαη λα κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ε 

δεκνθξαηηθή εγεζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξεο ηδέεο θαη πην δεκηνπξγηθέο 

ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα. Σα κέιε ηεο νκάδαο αηζζάλνληαη επίζεο πεξηζζφηεξν 

εκπιεθφκελα θαη αθνζησκέλα, θαζηζηψληαο ηα πην πηζαλφ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηα 

ηειηθά απνηειέζκαηα. Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηα ζηπι εγεζίαο δείρλεη επίζεο φηη ε 

δεκνθξαηηθή εγεζία νδεγεί ζε πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο (Blanchard et al., 2013). 

Δλψ ε δεκνθξαηηθή εγεζία έρεη πεξηγξαθεί σο ην πην απνηειεζκαηηθφ εγεηηθφ 

ζηπι, έρεη θάπνηα δπλεηηθά κεηνλεθηήκαηα. ε θαηαζηάζεηο φπνπ νη ξφινη είλαη 
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αζαθείο ή ν ρξφλνο είλαη νπζηψδεο, ε δεκνθξαηηθή εγεζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

απνηπρίεο επηθνηλσλίαο θαη ζε κε νινθιεξσκέλα έξγα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα 

κέιε ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ή εκπεηξνγλσκνζχλε γηα λα 

θάλνπλ πνηνηηθέο ζπλεηζθνξέο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ δεκνθξαηηθή 

εγεζία ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη 

εμεηδηθεπκέλα θαη πξφζπκα λα κνηξαζηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο (McCroskey, 2008). 

 

Ζγεζία ηνπ Laissez-Faire 

 

Ζ εγεζία Laissez-Faire, γλσζηή θαη σο αληηπξνζσπεπηηθή εγεζία, είλαη έλαο 

ηχπνο εγεηηθνχ ζηπι ζηνλ νπνίν νη εγέηεο είλαη ειεχζεξνη θαη επηηξέπνπλ ζηα κέιε 

ηεο νκάδαο λα ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο. Οη εξεπλεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη απηφ 

είλαη γεληθά ην ζηπι εγεζίαο πνπ νδεγεί ζηε ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (Blanchard et al., 2013). 

Ζ εγεζία ηνπ Laissez-Faire ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 Πνιχ ιίγε θαζνδήγεζε απφ εγέηεο. 

 Πιήξε ειεπζεξία ησλ κειψλ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο. 

 Παξνρή απαξαίηεησλ εξγαιείσλ θαη πφξσλ. 

 Αλακνλή επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο (θαθηαλάθεο, 

1998). 

Ζ εγεζία ηνπ Laissez-Faire κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζε θαηαζηάζεηο φπνπ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη εμεηδηθεπκέλα, έρνπλ θίλεηξα θαη είλαη ηθαλά λα δνπιεχνπλ 

κφλα ηνπο. Ο ζπκβαηηθφο φξνο γηα απηφ ην ζηπι είλαη «laissez-faire» θαη ζπλεπάγεηαη 

κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εγέηεο εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ αλνηρηνί θαη δηαζέζηκνη ζηα κέιε ηεο νκάδαο γηα δηαβνχιεπζε θαη 

αλάδξαζε. Χζηφζν, ε εγεζία απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ είλαη ηδαληθή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο δελ έρνπλ ηε γλψζε ή ηελ εκπεηξία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

νινθιεξψζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο. Μεξηθνί άλζξσπνη δελ 

είλαη θαινί ζην λα νξίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνζεζκίεο, λα δηαρεηξηζηνχλ ηα δηθά ηνπο 

έξγα θαη λα ιχζνπλ κφλνη ηνπο ηα πξνβιήκαηα (Blanchard et al., 2013). 
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Υαξηζκαηηθή Ζγεζία 

 

Έλαο ραξηζκαηηθφο εγέηεο είλαη απηφο πνπ παξέρεη έλα πεξηβάιινλ γεκάην 

ελέξγεηα θαη ζεηηθή ελίζρπζε. Οη ραξηζκαηηθνί εγέηεο εκπλένπλ ηνπο άιινπο θαη ηνπο 

ελζαξξχλνπλ λα απνδίδνπλ ηα κέγηζηα. Οη εξγαδφκελνη θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο 

ζέινπλ λα εληππσζηάζνπλ έλαλ ραξηζκαηηθφ εγέηε, γη’ απηφ εξγάδνληαη ζθιεξά θαη 

πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ. Χζηφζν, έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα κε ηε ραξηζκαηηθή 

εγεζία είλαη φηη ε επηηπρία ηεο νκάδαο ηείλεη λα εμαξηάηαη απφ ηνλ εγέηε. Ο 

ραξηζκαηηθφο εγέηεο είλαη απηφο πνπ ζηεξίδεη κηα νκάδα θαη ηελ ελψλεη (McCroskey, 

2008). 

Γηαπηζηψλνπκε φηη ε εγεζία πξνζδηνξίδεη κηα ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εγέηε θαη 

ην άηνκν πνπ ηνλ αθνινπζεί. Ο εθάζηνηε εγέηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ράξαμε ηεο 

πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Ζ θχζε ηεο εγεζίαο 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηιεθζεί ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ππνθηλήζεη ηνπο «αθνινχζνπο» ηνπ θαη λα ηνπο νδεγήζεη λα 

εξγαζηνχλ γηα ηνλ  θνηλφ ζηφρν θαη ηα νξάκαηα (Balay, 2006). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
  

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

 

3.1 Ζ έλλνηα ηεο θξίζεο  

 

Ζ έλλνηα ηεο θξίζεο πξνζδηνξίδεη κηα δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ βηψλεη έλα 

άηνκν ή έλα ζχλνιν αηφκσλ. Ζ θξίζε πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηε ζπλνδεχνπλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ζπρλά παξαηεξνχληαη 

νη έλλνηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πξνζδηνξίδεη κηα δχζθνιε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ε έλλνηα ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, φπνπ παξαηεξείηαη κηα γεληθεπκέλε 

απεηιή γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε ή ε θνηλσληθή θξίζε, ε νπνία αθνξά γεληθεπκέλα 

πξνβιήκαηα θνηλσληθήο θχζεσο (Somech, 2008). 

χκθσλα κε κηα άιιε πξνζέγγηζε, ε θξίζε αλαθέξεηαη ζε κηα γεληθφηεξε 

απνξξχζκηζε θαη κηα εζηθή έθπησζε ηεο θνηλσλίαο κε ηαπηφρξνλε ηελ αδπλακία ησλ 

αηφκσλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο επηθείκελεο αιιαγέο. Κνηλφο παξνλνκαζηήο ζηα είδε 

ησλ θξίζεσλ είλαη ε απνγνήηεπζε, ε ακθηηαιάληεπζε θαη πνιιέο θνξέο ε ζχγθξνπζε 

(Somech, 2008). 

ε παξφκνηα επίπεδα ζχκθσλα κε ηνλ θαθηαλάθε (1998, ζει: 36),  «Κπίζη 

είναι μία εκηποπή από ηην καηάζηαζη ηηρ κανονικόηηηαρ, πος γίνεηαι ζ’ ένα ζημείο 

καμπήρ ζηο οποίο αναηπέπεηαι ένα status quo ante (πος αθοπά ένα ππόζωπο, μία 

ομάδα, ένα ζύνολο, μια ζςνθήκη, διαδικαζία, οπγάνωζη, λειηοςπγία, ιζοπποπία, 

ανηιζηοισία) με διαθοπεηική κάθε θοπά ένηαζη, ηασύηηηα και αιηιολογία και 

δημιοςπγείηαι ένα καινούπγιο status quo, δςναμικό, αζηαθέρ, πεςζηό, δύζκολα 

ελεγσόμενο και επικίνδςνο, πος ππέπει να ανηιμεηωπιζηεί, να «θεπαπεςηεί» για να 

επανέλθει η καηάζηαζη ηηρ κανονικόηηηαρ». 

Ζ θξίζε αξθεηέο θνξέο παξέρεη ειάρηζην ρξφλν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ελψ κπνξεί 

λα έρεη δηηηή ππφζηαζε, απηή ηνπ θηλδχλνπ θαη απηή ηεο επθαηξίαο. Ο θίλδπλνο 

αλαθέξεηαη ζε ζνβαξέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε θξίζε ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ε επθαηξία αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ λέσλ 

πεγψλ θαη ιχζεσλ πνπ ζα αλαδεηεζνχλ (Gagnon, Barber & Soyturk, 2018). 

Οη αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο ηεο θξίζεο κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, λα δεκηνπξγήζνπλ απξνζδφθεηεο θαηαζηάζεηο θαη λα 

ζέζνπλ εθηφο ειέγρνπ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Μνξθέο ηέηνησλ θξίζεσλ είλαη 

νπνηνδήπνηε ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ή νηηδήπνηε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά ζηελ 
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πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Ζ πξφβιεςε ηεο θξίζεο πνιιέο θνξέο είλαη αδχλαηε, 

σζηφζν, ε καθξφρξνλε εκπεηξία ησλ δηεπζπληψλ κπνξεί λα παξέρεη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαζψο θαη γηα αζπλήζηζηεο 

δηαδηθαζίεο ή ζπκπεξηθνξέο εληφο απηήο (Guillotin & Mangematin, 2018).  

  

3.2 Σα ζηάδηα θαη ηα είδε ηεο θξίζεο 

 Σν δηάζηεκα ην νπνίν δηαξθεί κηα θξίζε νλνκάδεηαη θχθινο δσήο ηεο θξίζεο. 

Μέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα ε θξίζε πεξλά απφ δηάθνξα ζηάδηα, ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

 ην ζηάδην πξνεηδνπνίεζεο  παξαηεξνχληαη νξηζκέλα γεγνλφηα ή ελδείμεηο, 

ηα νπνία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πξφδξνκνη ηεο θξίζεο. Ζ νξζή 

αμηνιφγεζε απηψλ ησλ ελδείμεσλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα 

επφκελα ζηάδηα θαζψο θαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο.  

 ην ζηάδην ηεο παξνπζίαζεο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ πθίζηαηαη κηα 

θαηάζηαζε, ε νπνία δελ έρεη ηεζεί εθηφο ειέγρνπ, σζηφζν ε εκθάληζε  

ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ πξνζδηνξίδεη ηελ αξρή ηεο θξίζεο.  

 ην ζηάδην ηεο πιήξνπο αλάπηπμεο ππάξρεη πιήξεο εκθάληζε ησλ γεγνλφησλ 

πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ  θξίζε, ηα νπνία δχλαηαη λα παξνπζηαζηνχλ κε έληνλνπο 

ξπζκνχο, εθδειψλνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη επηδξνχλ 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο.  

 Σέινο, ζην ζηάδην ηεο χθεζεο, ε ζρνιηθή θνηλφηεηα επηζηξέθεη ζηελ πξφηεξε 

θαηάζηαζή ηεο κε βάζε ηνλ πθηζηάκελν ζρεδηαζκφ αληηκεηψπηζεο, ηα 

ζπκπηψκαηα εμαιείθνληαη θαη ηα πεξηζηαηηθά κεηψλνληαη ζηαδηαθά (Gagnon 

et al., 2018). 

Καζέλα απφ απηά ηα ζηάδηα δελ κπνξεί λα  πξνζδηνξηζηεί πιήξσο ρξνληθά θαη 

εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο θξίζεο, ην έγθπξν ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαη ην θαηά 

πφζν απηφ πινπνηείηαη νξζά θαη απνδνηηθά. πλεπψο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ε 

πεξίπησζε ηεο ειεγρφκελεο θξίζεο, φπνπ ππάξρεη άκεζε δηαρείξηζε θαη άκεζε 

επηζηξνθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε θαη ε αλεμέιεγθηε κνξθή, 

θαηά ηελ νπνία ε θαηάζηαζε μεθεχγεη απφ ηνλ έιεγρν (Saiti, 2015). 

Σα είδε ησλ θξίζεσλ δηαθξίλνληαη σο εμήο: 

 Γηαπξνζσπηθέο θξίζεηο 

 Κξίζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο  
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 Κξίζεηο πξνζσπηθήο θχζεσο  

 Δζσηεξηθέο θξίζεηο 

 Κνηλσληθέο θξίζεηο (Filley, 1975; ατηεο, 2002; Singh, 1996) 

 

3.3 Πεγέο θαη ηξφπνη επίιπζεο θξίζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

 

Ο ρψξνο ησλ ζρνιείσλ  απνηειεί έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζπλππάξρνπλ 

πνιινί δηαθνξεηηθνί ραξαθηήξεο κε δηαθνξεηηθέο θαηαβνιέο. Ζ έληαζε θαη νη 

δηαθσλίεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία θξίζεο 

θπξίσο ιφγσ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ. Οη θπξηφηεξεο πεγέο θξίζεο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ είλαη νη εμήο: 

 Ζ θαθνχ επηπέδνπ επηθνηλσλία: ε πεξηνξηζκέλε ή ε θαθήο πνηφηεηαο 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα άηνκα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο δχλαηαη λα 

δεκηνπξγήζεη ζπγθξνχζεηο θαη πξνζηξηβέο. Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο 

ιφγνπο ηεο θαθήο επηθνηλσλίαο είλαη ν πεξηνξηζκφο ζηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ. Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ην ζεηηθφ θιίκα 

επηθνηλσλίαο ψζηε νη ζρνιηθέο εξγαζίεο λα έρνπλ ζεηηθφ απνηέιεζκα. ηελ 

πεξίπησζε ηεο θαθήο επηθνηλσλίαο δεκηνπξγείηαη κεησκέλν θιίκα 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη κεησκέλν αίζζεκα 

ζπλεξγαζίαο  (Μπξίληα, 2014). 

 Ο πεξηνξηζκφο ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ: νη νξγαλσηηθέο δνκέο 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο. Όηαλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ παξνπζηάδεηαη νξγαλσηηθή 

αδπλακία, είλαη πνιχ πηζαλφ λα ππάξμεη έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη 

θαηαλφεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, ελψ παξάιιεια κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη πξνζηξηβέο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ 

(Μπξίληα, 2014). 

 Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ: ε ζρνιηθή κνλάδα απνηειεί κηα ζχλζεζε 

αηφκσλ δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ, θνπιηνχξαο θαη ηδενινγίαο. Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηα πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί αξλεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο, νη 

νπνίεο έρνπλ επίπησζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ 

αζπλέπεηα ζηε ζπλεξγαζία ησλ αηφκσλ. Σέινο, ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο 
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δηαθνξνπνίεζεο ησλ αηφκσλ είλαη ηα ζηεξεφηππα κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε 

δηαθσληψλ, αληηιήςεσλ θαη αξλεηηθήο θξηηηθήο (Μπξίληα, 2014). 

 Ο πεξηνξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ: ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

επηθέξεη δηαθνξνπνηήζεηο ζηα δηαζέζηκα κέζα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαληζκψλ. Οη θπξηφηεξεο απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο απηέο είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ζηα νηθνλνκηθά δηαζέζηκα, ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλεπάξθεηα νδεγεί ζε φμπλζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη δηάζπαζε ησλ αηφκσλ ηνπ ζρνιείνπ ζε νκάδεο (Crisci, Sepe 

& Malafronte, 2018). 

 Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ: ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ αθνξά δπλάκεηο θξίζεσλ 

πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ δηαθνξνπνηήζεηο θαη ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο απηέο  κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, 

ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε θ.ιπ (Crisci, Sepe & Malafronte, 2018). 

 Ζ δηνηθεηηθή εγεζία: ε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνιιέο θνξέο 

ιακβάλεη απνθάζεηο, νη νπνίεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο απνθάζεηο πνπ 

ήηαλ πεπεηζκέλνη νη πθηζηάκελνη φηη ζα ιεθζνχλ. Σν ζηπι εγεζίαο πνπ 

πηνζεηεί ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα ηνλ αληηπξνζσπεχεη 

πιήξσο θαη λα επηηξέπεη ζηηο πιεξνθνξίεο λα κνηξάδνληαη ζηνλ ρψξν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν θαζέλα απφ ηα πθηζηάκελα ζηπι εγεζίαο επεξεάδεη 

δηαθνξεηηθά ηελ χπαξμε θξίζεσλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη εθαξκφδεη 

δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο ζηε δηαρείξηζή ηεο  (Crisci, Sepe & Malafronte, 

2018). 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ειαρηζηνπνηεζεί ή ζα εμαιεηθζεί ε ζχγθξνπζε 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Οη 

πθηζηάκελνη ηξφπνη επίιπζεο ησλ θξίζεσλ πξνζδηνξίδνπλ ηα κέζα κε ηα νπνία ζα 

αληηκεησπηζηεί ε θξίζε θαη ζα πξνσζεζεί ην θιίκα ηεο ζχκπλνηαο εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Βαζηθφο άμνλαο ζηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ είλαη ε ζέζπηζε ζηφρσλ απφ 

κέξνπο ηεο νκάδαο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο, ε νκάδα ζα εξγαζηεί γηα λα επηιχζεη 

ην πθηζηάκελν πξφβιεκα. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα αληηκεησπηζηεί ε 

θξίζε είλαη νη εμήο (Balay, 2006): 

 Απνθπγή: πνιιέο θνξέο ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

πξνηηκνχλ λα κελ εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο νχησο ψζηε λα απνθεπρζεί ε 
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πεξίπησζε ζχγθξνπζεο απφςεσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε απνθπγή 

λνείηαη ζαλ κηα δηπισκαηηθή απφζπξζε κε ζθνπφ λα βξεζνχλ ν θαηάιιεινο 

ρψξνο θαη ηα κέζα ψζηε λα έξζεη ζην πξνζθήλην ε ζχγθξνπζε θαη λα 

εμνκαιπλζνχλ νη ζρέζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

 Ζ παξέκβαζε: αθνξά ηελ πινπνίεζε κηαο πξφηαζεο ε νπνία ζα ιχζεη ην ζέκα 

πνπ έρεη πξνθχςεη. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε παξέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ιφγσ ηνπ φηη απηφο έρεη ηελ θχξηα 

επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο, 

πνπ είλαη γλσζηφο θαη σο ρξήζε ηεο εμνπζίαο, απνηειεί κηα εμαηξεηηθά άκεζε 

ιχζε. Όκσο, ε ιχζε απηή ζεσξείηαη παξνδηθή, ιφγσ ηνπ φηη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ην πξφβιεκα επηθαιχπηεηαη θαη ζην κέιινλ κπνξεί λα εκθαληζηεί μαλά. 

 Ζ πξνζαξκνγή: αθνξά ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα άηνκα απνδέρνληαη ηελ 

πεπνίζεζε άιισλ αηφκσλ θαη πξνζαξκφδνληαη ζε απηή. Κνκβηθφ ζεκείν γηα 

ηελ επηηπρία ηεο πεξίπησζεο πξνζαξκνγήο είλαη ε ακεξνιεςία ηνπ αηφκνπ 

πνπ κεζνιαβεί, θαζψο επίζεο θαη ε δεκηνπξγία δίαπινπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

  Ο ζπκβηβαζκφο: αθνξά ζηελ χπαξμε κηαο ιχζεο ε νπνία ζα ηθαλνπνηεί ηα 

εκπιεθφκελα κέξε ηεο θξίζεο. Ο ζπκβηβαζκφο απνηειεί κηα πξνζσξηλή ιχζε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία φιεο νη πιεπξέο ζεσξνχλ φηη απνθφκηζαλ θάηη απφ ηε 

δηαδηθαζία. Χζηφζν, ειινρεχεη ν θίλδπλνο εκθάληζεο ηεο θξίζεο 

κεηαγελέζηεξα. 

 Ζ ζπλεξγαζία: απνηειεί ηελ επηβνιή κηαο ιχζεο ε νπνία ζα κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη ηηο απφςεηο φισλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ απφ θνηλνχ 

κηα απνδεθηή θαη ακνηβαία ιχζε θαη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο λα εκβαζχλνπλ 

ζην πθηζηάκελν πξφβιεκα θαη εθαηέξσζελ λα ηθαλνπνηήζνπλ ην αηνκηθφ ηνπο 

ζπκθέξνλ. 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο απνηειεί έλα ζνβαξφ δήηεκα ην νπνίν κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

δηεπζέηεζε ησλ θξίζεσλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε γλψκνλα ηελ εμάιεηςε ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο θαη ηεο πξνψζεζεο νκαδηθνχ θιίκαηνο εληφο ησλ κειψλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο.  
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3.4 Δκπφδηα θαη πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ 

 

 Ζ πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ θξίζεσλ νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα κελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή. Οη ιφγνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο δχλαηαη λα 

νθείινληαη ζε δηάθνξνπο αζηάζκεηνπο θαη κε παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα είλαη ε 

παξεκβνιή άιισλ νξγαληζκψλ ζηελ πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο θαζψο 

επίζεο θαη ν θαηαηγηζκφο πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα απνπξνζαλαηνιίζεη ηα κέιε 

ηεο νκάδαο. εκαληηθφ κέξνο ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε 

αλεπάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζηελ πξνζπάζεηα θαηάξηηζεο ζρεδίσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

δηαρείξηζεο (Somech, 2008). 

Ο πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εκπφδηα πξηλ πξνιάβνπλ λα 

νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη λα κελ επαξθεί γηα πξνεηνηκαζία ηεο νκάδαο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο (Saiti, 2015). Έλαο άιινο παξάγνληαο, πνπ εκπνδίδεη ηελ νξζή 

δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ, είλαη νη πηέζεηο πνπ δέρνληαη ηα κέιε ηεο νκάδαο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ είηε άκεζεο είηε έκκεζεο θαη λα δηαρσξηζηνχλ σο εμήο (Saiti, 

2015): 

 Οη πηέζεηο απφ ηξίηνπο: πεξηιακβάλνπλ ηηο πηέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη 

γξαθεηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηηο πηέζεηο απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ή 

ηηο πηέζεηο απφ εκπιεθφκελα κέξε θαη θνξείο. 

 Οη πηέζεηο απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο θξίζεο: αθνξνχλ ην κέγεζνο ηεο θξίζεο θαη 

ηνλ ρξφλν πνπ είλαη απαξαίηεηνο ψζηε λα θαηαθέξεη ε νκάδα λα δηαρεηξηζηεί 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 

 Ζ ςπρνινγηθή πίεζε: αλαθέξεηαη ζηελ πίεζε πνπ ληψζνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο 

θαη θπξίσο ν εγέηεο θαη πξνέξρεηαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ε ίδηα ε θξίζε. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ην 

αίζζεκα επζχλεο, ν θφβνο θαη ην άγρνο. 

ε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθνχ κεγέζνπο θξίζεσλ, έλα ζχλεζεο πξφβιεκα είλαη ε 

ζχγρπζε πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Ζ ζχγρπζε ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ αηφκνπ, ηελ νξζή ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (Somech, 2008, 

Μπξίληα, 2014). 

Σέινο, βαζηθφ εκπφδην ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ απνηειεί ε απνπζία ηεο νκαδηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ θαζψο θαη ε έιιεηςε ηζρπξήο εγεζίαο, ε νπνία κέζα 
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απφ ηε δηαδηθαζία ιήςεο πξσηνβνπιηψλ θαη απνθάζεσλ ζα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί 

πην άκεζα ηελ θξίζε (Somech, 2008· Μπξίληα, 2014). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ Ζ 

ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 

 

4.1 Σα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

 

 Ο δηεπζπληήο απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν  κεηαμχ ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πθηζηάκελεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ο δηεπζπληήο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ ππεξεζηαθψλ εληνιψλ, ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ ζρνιηθψλ δηαδηθαζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

δηαηήξεζεο ζχκπλνηαο κεηαμχ ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, ηνπο νπνίνπο επηβιέπεη θαη  

ζπκκεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπο (Celano & Michell, 

2014). 

Σα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζέζπηζε ζηφρσλ, ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαζψο θαη ηελ ελζάξξπλζε 

ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σαπηφρξνλα, ν 

δηεπζπληήο εθπξνζσπεί ην ζρνιείν, ζπλεξγάδεηαη ηφζν κε ηνπηθνχο θνξείο φζν θαη κε 

ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο ζην ζρνιηθφ 

ζπκβνχιην γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη ζηήξημεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ άκεζε 

ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή κε ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο, ιφγσ ηνπ φηη ην ζρνιείν ζαλ δσληαλφο 

νξγαληζκφο δέρεηαη ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε απφ ην ζχλνιν ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπ (Καζνπιίδεο, 2011). 

Χο παηδαγσγηθφο ππεχζπλνο, ν δηεπζπληήο νθείιεη λα πξνσζεί επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο, λα ζηεξίδεη ηνπο λένπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο θαη λα θαηεπζχλεη ηνπο παιαηφηεξνπο κε βάζε ηηο 

επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο. Ζ επζχλε ηνπ δηεπζπληή  είλαη 

κεγάιε ιφγσ ηεο θαζνδήγεζεο πνπ πξέπεη λα έρεη ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν, ηεο 

εθρψξεζεο επζπλψλ θαη ηεο πξνζπάζεηαο ζπιινγηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνπο θφιπνπο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Καζνπιίδεο, 2011). 

Σέινο, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή σο επφπηεο ζρεηίδεηαη κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ θαη 

ηελ ηήξεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ. Χο ππεχζπλνο γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ 
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πξνζσπηθνχ, λα αζθεί επνπηεία θαη λα αλαπηχζζεη ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ θαη ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ  (Καζνπιίδεο, 2011· Παπαιφε &  

Μπνπξαληάο, 2012). 

 

4.2 Δπηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

 

 Οη απαηηήζεηο ηεο δηεπζπληηθήο ζέζεο ζε κία ζρνιηθή κνλάδα είλαη ηδηαίηεξεο 

θαη απαηηνχλ πςεινχ επηπέδνπ ζηειέρε, πνπ ζα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

πξνζδνθίεο ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο. Οη ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ζηνλ ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή ζρεηίδνληαη κε ηε δηεχξπλζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. πλεπψο, ε ράξαμε 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα απαηηνχλ απφ ηνλ ζχγρξνλν δηεπζπληή λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο  

πξνθιήζεηο θαη λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εξγάδεηαη (Μπαγάθεο, 2005). 

Δπηπιένλ, ηφζν νη απαηηήζεηο φζν θαη νη ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ηεο 

εθπαίδεπζεο παξνπζηάδνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηεο επηκφξθσζεο ησλ δηεπζπληψλ, 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε, αλ επεθηείλνπλ ηνλ ξφιν ηνπο, λα αληαπνθξηζνχλ ζην 

πνιχπινθν θαη ζχγρξνλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο γηα 

ηελ θαιχηεξε άζθεζε ηνπ ξφινπ ηνπο (Παπαλανχκ, 2005). 

Χζηφζν, ε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή εγεζία πξέπεη λα ιακβάλεη επηκφξθσζε 

ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηα επέιηθηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, λα 

αθνινπζήζεη ηνπο φξνπο ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε ζθνπφ λα 

δηαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δπλαηή πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο θφιπνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Παπαλανχκ, 2005). 

Ζ επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ παξέρεη ηφζν άκεζν φζν θαη έκκεζν φθεινο. 

Σν άκεζν φθεινο αθνξά ζηελ πξνζσπηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη 

ην έκκεζν, πνπ είλαη θαη ην πην ζεκαληηθφ, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Μέζα απφ ηελ επηκφξθσζε ν δηεπζπληήο θαιιηεξγεί ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο εκπεηξίαο ηνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (Μπαγάθεο, 2005). 

Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ δηεπζπληψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

πινπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηξεηο ππιψλεο πξνζέγγηζεο. Ο πξψηνο ππιψλαο ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη ε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ζε 
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ζρέζε κε ην δηεπζπληηθφ έξγν. Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε δηαλζίδνληαο ηηο γλψζεηο ησλ δηεπζπληψλ, νη νπνίεο καδί κε 

ηελ εκπεηξία ηνπο κπνξεί λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο. Ο δεχηεξνο ππιψλαο αθνξά ηελ εμέιημε θαη ηε 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ δηεπζπληή ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ. Σα 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζπκβάιινπλ ζε απηφλ ηνλ ππιψλα παξέρνληαο ζηνπο 

δηεπζπληέο γλψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη 

ηελ πινπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο εγεζίαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ππιψλαο αλαθέξεηαη 

θαη σο απηνγλσζία, ιφγσ ηνπ φηη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ δηεπζπληψλ. Ο ηξίηνο 

ππιψλαο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ πνπ αθνξά ηε βειηίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ δηεπζπληή, ηελ πιήξε αλάιεςε ησλ επζπλψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

θαη ηε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηφ (Μπαγάθεο, 

2005). 

πλεπψο, ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ην άηνκν ην νπνίν δηαζέηεη 

ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε ψζηε λα δηεπζεηήζεη ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο. Ζ 

επηκφξθσζε επηθεληξψλεηαη ζε δεηήκαηα απηνλνκίαο θαη ειεπζεξίαο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαζψο θαη ζηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπο κε γλψκνλα ηελ πξνζαξκνγή ζηηο 

ηξέρνπζεο παηδαγσγηθέο εμειίμεηο.  

 

4.3 Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

 

 Ζ δηαρείξηζε θξίζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα βξίζθεη ηνλ 

δηεπζπληή έηνηκν λα παξέκβεη έρνληαο ηελ απαξαίηεηε γλψζε θαη ηα εθφδηα γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ απφ 

ην κέξνο ηνπ δηεπζπληή ζπλεηζθέξεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο αλαηξνθνδφηεζε γηα κειινληηθέο 

πεξηπηψζεηο θξίζεο.  

Ζ πξφιεςε ηεο θξίζεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηνλ θάζε 

δηεπζπληή θαη επαθίεηαη ηφζν ζηελ νμπδέξθεηα φζν θαη ζηε δηνξαηηθφηεηά ηνπ. Κάζε 

πεξίπησζε θξίζεο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη κεκνλσκέλα απφ ηνλ δηεπζπληή, ελψ ζε 

θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππνηηκψληαη ζεκάδηα ηεο επηθείκελεο θξίζεο. Σα 

κέηξα πνπ ζα ιάβεη ν δηεπζπληήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ ζρεηίδνληαη ηφζν 
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κε ην είδνο ηεο θξίζεο φζν θαη κε ηε γλψζε πνπ έρεη ν δηεπζπληήο (Celano & Michell, 

2014). 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ επηβάιιεη ζηνλ δηεπζπληή λα πηνζεηεί 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ψζηε λα δηαζθαιίζεη έλα αζθαιέο θαη ήξεκν πεξηβάιινλ ηφζν 

γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο 

απνηεινχλ έλα απφ ηα θπξηφηεξα κέζα αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ θνξέα δεκηνπξγίαο 

ηεο θξίζεο, ελψ ε ζπλνιηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα εμεπκελίζεη φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε (Celano & Michell, 2014). 

Σαπηφρξνλα, ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα θαηέρεη θαη γλψζεηο δηακεζνιάβεζεο 

ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ηφζν γηα λα πεξηνξίζεη ηηο 

νπνηεζδήπνηε δηελέμεηο φζν θαη γηα λα ελεκεξψζεη γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θ.ιπ. Σν 

ζηπι εγεζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη ηθαλφ λα νηθνδνκήζεη κηα γεξή βάζε γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ θαη ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη αλάκεζα ζηα πθηζηάκελα ζηπι. 

Σέινο, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζα πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπηηθφο γηα φια ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ελψ πνιιέο θνξέο ε αιηξνπηζηηθή δηάζεζε παξνπζηάδεηαη ζαλ 

ην πξνπχξγην ηεο νξζήο δηαρείξηζεο πεξηπηψζεσλ θξίζεο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ζπλερψο επηκφξθσζε ψζηε λα κελ κπνξεί λα ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε ε 

πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο, λα επηθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη 

λα πξναζπίδεη ηελ νκαιφηεηα ζηε ζρνιηθή κνλάδα (Alba & Gable, 2011).  
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ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΤΝΑΦΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 

 

 

Ο Γεκεηξαθφπνπινο (2014)  δηελεξγεί έξεπλα, κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ νη 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή ηφζν ζηε 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ φζν θαη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 195 εθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη ζπγθξνχζεηο δεκηνπξγνχλ 

αξλεηηθφ θιίκα εληφο ηνπ ζρνιείνπ θαη νη δηεπζπληέο πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα ήξεκν θιίκα ζηε ζρνιηθή κνλάδα, λα απνθεχγνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη λα ηηο 

δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά, φηαλ απηέο εκθαλίδνληαη. Ζ ζπλεξγαζία θαηέρεη 

θνκβηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη νη δηεπζπληέο, νη νπνίνη ζχκθσλα 

κε ηνπο εξσηεζέληεο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζεσξνχλ ηηο νκαιέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζαλ ην θαηάιιειν κέζν γηα ηελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, 

επηηπγράλεηαη κε ηελ πνιχπιεπξε ζηήξημε εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή θαζψο θαη κε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν δηεπζπληήο δηαρεηξίδεηαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ζην ζρνιείν.  

 Σελ ίδηα ρξνληά (2014) ε Σζνβάξα εθπνλεί έξεπλα κε ζέκα ηε δηαρείξηζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

δείγκα 175 δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα νη 

δηεπζπληέο αληηιακβάλνληαη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή ζηήξημε πνπ πξέπεη 

λα δψζνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελψ ηαπηφρξνλα αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηνπο σο 

κέληνξα ζηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ο ξφινο ηνπο είλαη θαζνδεγεηηθφο θαη 

ζπκβνπιεπηηθφο, ελψ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ην ζηπι εγεζίαο κε ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ήηαλ ην γξαθεηνθξαηηθφ 

ζηπι.  

χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Page (2007) ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νη 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αλαθέξνπλ φηη νη δξάζεηο δηαρείξηζεο θξίζεο 

ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε ηνπ δηεπζπληή, ην ζηπι εγεζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή πξαθηηθή πνπ ν ίδηνο επηιέγεη.  

 Όπσο αλαθέξεη ν MacNeil, (2013) ζηελ έξεπλά ηνπ, νη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ έρνπλ πνιιαπιά θαζήθνληα ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ θαη 
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απαηηείηαη ε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλεο βήκα πξνο βήκα δηαδηθαζίαο απφ κέξνπο 

ηνπ δηεπζπληή. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ηα θαζήθνληα θαη 

ηα πεξηζψξηα εθηέιεζεο θαζεθφλησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηε δπλαηφηεηα 

ειέγρνπ ησλ θαζεθφλησλ θαζψο θαη ην πεξηζψξην αλάθακςεο κεηά απφ έλα 

επεηζφδην ζχγθξνπζεο.  

 ηελ έξεπλα ηνπ Heystek (2007) θαίλεηαη πσο ε εγεζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

απμάλεη ηε δξάζε ηεο αλάινγα κε ηελ επηκφξθσζή ηεο. Ζ επηκφξθσζε ησλ 

δηεπζπληψλ ζέηεη επξχηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

επηθέληξσζε ηεο δηαρείξηζεο κέζσ ελφο δνκεκέλνπ ξφινπ κε ζαθείο θαλφλεο, 

πεξηνξηζκνχο θαη φξηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

 Οη Dennison θαη Shenton (2006) ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηκφξθσζε ησλ 

δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ επηθέξεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο δξάζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Ζ 

επηκφξθσζε θαηαιχεη πιήξσο ηνλ παζεηηθφ ξφιν ηνπ εγέηε ζηε ζρνιηθή κνλάδα, 

πξνζδηνξίδεη ζαθή ξφιν ζηελ παξέκβαζε πεξηπηψζεσλ θξίζεο θαη δεκηνπξγεί 

κεγαιχηεξν πεξηζψξην αληηκεηψπηζεο ησλ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ. 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ησλ εξεπλψλ ηα ζρνιεία ρξεηάδνληαη εγέηεο 

κε έλα φξακα γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζα ζε έλα θαιά 

νξγαλσκέλν ζρνιηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο. Οη εγέηεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ δίλνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζε ζηφρνπο, πξνζδηνξίδνπλ ζηξαηεγηθέο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο 

θαη αμηνπνηνχλ έλα ζχλνιν κεζφδσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

 

  

   

https://www.tandfonline.com/author/Dennison%2C+W+F
https://www.tandfonline.com/author/Shenton%2C+K
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
  

 

6.1 Αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο 

  
Ζ εγεζία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζχκπλνηαο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ. Ζ θξίζε εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο παξεκπνδίδνληαο ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζρεδίσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη Γηεπζπληέο 

θαη νη Τπνδηεπζπληέο δηαρεηξίδνληαη ηελ θξίζε εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί 

έλα εμαηξεηηθφ ζέκα πξνο κειέηε ην νπνίν ζα επηθέξεη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηα 

νπνία ζα βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

 

6.2 θνπφο  θαη ζηφρνη έξεπλαο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ππνδηεπζπληψλ ζρνιείσλ ηνπ Ν. Ζιείαο ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε θαη ηε ζπκβνιή 

ηεο ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πην αλαιπηηθά, ζθνπφο 

ηεο έξεπλαο είλαη ε απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο  ησλ ζηειερψλ ηεο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ζιείαο ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα. Σαπηφρξνλα, δηεξεπλάηαη θαη ν βαζκφο ζπζρέηηζεο απηψλ ηφζν κε ηελ 

άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ φζν θαη κε ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηνπ 

ξφινπ ηνπο. Δηδηθφηεξα, εξεπλάηαη ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίνλ ε επηκφξθσζε 

επεξεάδεη-ζπκβάιιεη ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ζπγθξνχζεσλ θαη αιιαγψλ- 

θαηλνηνκηψλ ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο απνζθνπνχλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ θξίζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ζεσξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη ζπκβάιινπλ ζε απηέο θαζψο θαη ζηελ απνθπγή ηνπο. 

 

6.3 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα εξγαζίαο 

 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ηα εμήο: 
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1) Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηνπο 

ηχπνπο ησλ θξίζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο;  

2) Πνηα πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα αίηηα ησλ θξίζεσλ απηψλ; 

3) Πνηεο ζεσξνχλ φηη είλαη νη θαηάιιειεο ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη πφζν 

απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

4) Πνην είδνο επηκφξθσζεο ζεσξνχλ φηη έρνπλ ιάβεη ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ; 

5) Τπάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ αλάινγα κε ην 

θχιν, ηελ ειηθία θηι; 

 

6.4 Γείγκα ηεο έξεπλαο 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ 61 δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ Ζιείαο απφ ηνλ πιεζπζκφ ησλ 79 δηεπζπληψλ θαη 

ππνδηεπζπληψλ. Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ελφο 

ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απεζηάιε ζηηο δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ.  Ζ απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2018.  

 

 

6.5 Μέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Με βάζε ηνλ ζηφρν ηεο έξεπλαο ν νπνίνο αθνξά ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζην λνκφ Ζιείαο ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, επηιέγεηαη ε πνζνηηθή κεζνδνινγία 

αλάιπζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επηιέρζεθε κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο. 

Ζ πνζνηηθή κέζνδνο θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο. Σαπηφρξνλα, κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

ζα ζπζρεηηζηνχλ νη απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελσλ κειεηψλ. Σέινο, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζαλ 
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εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν πεξηέρεη πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο θαη 

πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο ραξαθηεξίδεη ηελ πνζνηηθή κέζνδν. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ιφγσ ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο θαη 

ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ δεηνχληαλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ 

ηαπηφρξνλα θαη αλψλπκν. Σα εξσηεκαηνιφγηα δηέζεηαλ έλα εηζαγσγηθφ θείκελν ην 

νπνίν αλέθεξε ηα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηείραλ, ηνλ ζθνπφ ζπκκεηνρήο, ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή ηνπο αλέθεξε φηη  ήηαλ αλψλπκα θαη νη απαληήζεηο ηνπο εκπηζηεπηηθέο. Σα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ αλαιχζεθαλ κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 

22 έθδνζε. Ο ππεξζχλδεζκνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ν αθφινπζνο :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz1oddUUd0pOF73fua2DwC_Tdf9w96IDm2nZu_vzS

l-TVFg/viewform 

 

6.6 Εεηήκαηα δενληνινγίαο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ην εξσηεκαηνιφγην δηέζεηε έλα εηζαγσγηθφ 

θείκελν πνπ αλέθεξε ζηνπο εξσηεζέληεο φηη νη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ εκπηζηεπηηθέο 

θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο.  

 

6.7 Πεξηγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ 

 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηεξίρηεθε ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ βάζεηο δεδνκέλσλ δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο απαξηίδεηαη απφ 34 εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ ζηηο νπνίεο ν εθάζηνηε εξσηψκελνο  επέιεγε ηελ απάληεζε ηνπ ελψ ππήξραλ 

θαη ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, φπνπ ν εξσηεζείο είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

απαληήζεη ειεχζεξα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην δηέζεηε θαηά θχξην ιφγν πεληαβάζκηα απαληεηηθή 

θιίκαθα ηχπνπ Likert. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε δχν (2) κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ. Σν 

δεχηεξν απνηειείηαη απφ πέληε (5) ελφηεηεο νη νπνίεο ρσξίδνληαη σο εμήο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz1oddUUd0pOF73fua2DwC_Tdf9w96IDm2nZu_vzSl-TVFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz1oddUUd0pOF73fua2DwC_Tdf9w96IDm2nZu_vzSl-TVFg/viewform
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Ζ πξψηε ελφηεηα έρεη γεληθφ ηίηιν «Σχπνη θξίζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο» 

θαη απνηειείηαη απφ δχν (2) εξσηήζεηο. Ζ δεχηεξε ελφηεηα έρεη γεληθφ ηίηιν «Πεγέο 

θαη αίηηα θξίζεσλ» θαη απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) εξσηήζεηο. Ζ ηξίηε ελφηεηα έρεη 

γεληθφ ηίηιν «πλέπεηεο θαη επίιπζε θξίζεσλ»  θαη απνηειείηαη απφ νθηψ (8) 

εξσηήζεηο. Ζ ηέηαξηε ελφηεηα έρεη γεληθφ ηίηιν «Σερληθέο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ» θαη απνηειείηαη απφ δψδεθα (12) εξσηήζεηο. Σέινο, 

ν γεληθφο ηίηινο ηεο πέκπηεο ελφηεηαο είλαη: «Δπηκφξθσζε θαη δεηήκαηα δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ» θαη απνηειείηαη απφ πέληε (5) εξσηήζεηο. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνέθπςε κέζα απφ ηελ ελδειερή κειέηε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ηδέεο νη νπνίεο ήηαλ πξντφληα 

ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο κειέηεο εξεπλψλ.  

 

6.8 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ πξψησλ δέθα (10) απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θξίζεθε 

ζθφπηκε ε έξεπλα εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο, θαηά ηελ νπνία ππνινγίζηεθε ν δείθηεο 

Cronbach’s Alpha ζηηο εξσηήζεηο θιίκαθαο πνπ δηεξεπλνχλ ηηο πεγέο θαη ηα αίηηα 

θξίζεσλ ν νπνίνο ηζνχηαλ κε 0,826. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο βξίζθεηαη εληφο ησλ 

απνδερφκελσλ νξίσλ. Παξάιιεια, ν δείθηεο Cronbach’s Alpha ησλ εξσηήζεσλ 

θιίκαθαο πνπ αθνξά ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

απηψλ ζην ίδην δείγκα ηζνχηαλ κε 0,777 γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηνλ δείθηε εληφο ησλ 

απνδερφκελσλ νξίσλ. ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλήζεθε ν δείθηεο Cronbach’s Alpha ζην 

γεληθφ ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ ζηηο δχν θιίκαθεο. ηελ  θιίκαθα δηεξεχλεζεο ησλ 

πεγψλ θαη αηηηψλ θξίζεσλ, παξφιν πνπ ν δείθηεο κεηψζεθε ( Cronbach’s alpha= 

0,797) παξέκεηλε εληφο ησλ επηζπκεηψλ νξίσλ ( > 0,7). Οκνίσο,  ν δείθηεο 

Cronbach’s Alpha ησλ εξσηήζεσλ θιίκαθαο πνπ αθνξά ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ 

θξίζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ, παξφιν πνπ κεηψζεθε (Cronbach’s alpha= 

0,705) παξέκεηλε εληφο ησλ επηζπκεηψλ νξίσλ ( > 0,7). ηε ζπλέρεηα, αθφηνπ 

ζπιιέρζεθαλ φια ηα εξσηεκαηνιφγηα πξαγκαηνπνηήζεθε επεμεξγαζία ηνπο κε ζθνπφ 

λα έρνπλ θαηάιιειε κνξθή ψζηε λα εηζαρζνχλ  ζην ζηαηηζηηθφ παθέην IBM statistics 

(SPSS 22). Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν ζπρλνηήησλ  (Frequencies) θαη 

ειέγρζεθε ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο (Cronbach). ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

7.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

Γηεξεπλψληαο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο πξέπεη λα αλαθεξζεί 

πσο ε παξνχζα έξεπλα ζπγθέληξσζε απαληήζεηο απφ 61 δηεπζπληέο θαη 

ππνδηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, νη νπνίνη σο πξνο ην θχιν ηνπο απνηεινχληαλ 

απφ 40 άλδξεο πνπ απνηεινχλ ην 65,6% ηνπ δείγκαηνο θαη 21 γπλαίθεο νη νπνίεο 

απνηεινχλ ην 34,4% ηνπ δείγκαηνο. 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ θαίλεηαη πσο ζην δείγκα ππήξμαλ 17 

δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ειηθίαο απφ 40 έσο 49 εηψλ θαη απνηεινχλ ην 27.9% 

ηνπ δείγκαηνο θαη 44 άηνκα ειηθίαο απφ 50 εηψλ θαη άλσ θη απνηεινχλ ην 72,1% ηνπ 

δείγκαηνο. 

Σν ηξίην δηεξεπλψκελν δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ηα έηε πξνυπεξεζίαο 

ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ. Δδψ ην δείγκα δηαρσξίδεηαη ζε 5 δηεπζπληέο θαη 

ππνδηεπζπληέο κε πξνυπεξεζία απφ 10 έσο 19 έηε πνπ απνηεινχλ ην 8,2% ηνπ 

δείγκαηνο, 24 δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο κε πξνυπεξεζία πνπ δελ ππεξέβαηλε ηα 

29 έηε θαη απνηεινχλ ην 39,3% ηνπ δείγκαηνο θαη ζε 32 δηεπζπληέο θαη 

ππνδηεπζπληέο ησλ νπνίσλ ε πξνυπεξεζία ππεξέβαηλε ηα 30 έηε θαη απνηεινχλ ην 

52,5% ηνπ δείγκαηνο. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα παξαηεξήζεθε πσο 23 άηνκα δηέζεηαλ πξνπηπρηαθφ ηίηιν 

απνηειψληαο ην 37,7% ηνπ δείγκαηνο, 22 άηνκα απάληεζαλ πσο είραλ θάπνηα 

κεηεθπαίδεπζε ή παξαθνινχζεζαλ θάπνην δηδαζθαιείν απνηειψληαο ην 36,1% ηνπ 

δείγκαηνο. Σαπηφρξνλα, ζην δείγκα ππήξραλ 14 κεηαπηπρηαθνί εθπαηδεπηηθνί 

απνηειψληαο ην 23% ηνπ δείγκαηνο θαη 2 δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο κε 

δηδαθηνξηθφ ηίηιν απνηειψληαο κε ηε ζεηξά ηνπο ην 3,3% ηνπ δείγκαηνο. 
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Πίλαθαο 1: Παξνπζίαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 

 

  

 πρλφηεηα ( Ν ) Πνζνζηφ (%) 

Φχιν 

Άλδξαο 40 65,6 

Γπλαίθα 21 34,4 

Ζιηθία 

Απφ 30 έσο 39 εηψλ 0 0 

Απφ 40 έσο 49 εηψλ 17 27,9 

Απφ 50 εηψλ θαη άλσ 44 72,1 

Υξφληα πξνυπεξεζίαο 

Απφ 10 έσο 19 έηε 5 8,2 

Απφ 20 έσο 29 έηε 24 39,3 

30 έηε θαη άλσ 32 52,5 

Δθπαίδεπζε 

Πξνπηπρηαθφο ηίηινο 23 37,7 

Μεηεθπαίδεπζε-

Γηδαζθαιείν 

22 36,1 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο 14 23 

Γηδαθηνξηθφο ηίηινο 2 3,3 
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Γξάθεκα 1, Γξάθεκα 2, Γξάθεκα 3, Γξάθεκα 4, : Παξνπζίαζε ησλ εθαηνζηηαίσλ 

πνζνζηψλ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξσηεζέλησλ. 
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7.2 Δλφηεηα 1 : ηχπνη ησλ θξίζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ γχξσ απφ ηνπο 

ηχπνπο θξίζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ην 93,4% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε πσο έρεη αληηκεησπίζεη θάπνηα 

ζηηγκή θξίζε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σελ ίδηα ζηηγκή νη πεξηζζφηεξνη 

δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 37,7% ηνπ δείγκαηνο 

απάληεζε, πσο παξαηεξνχλ κεξηθέο θνξέο λα μεζπνχλ θξίζεηο αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ιηγφηεξνη ήηαλ απηνί πνπ απάληεζαλ πσο ζπάληα παξαηεξνχλ λα 

γίλεηαη θάηη ηέηνην θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 29.5% ηνπ δείγκαηνο. Άμην αλαθνξάο 

είλαη πσο κφιηο ην 13,1% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε πσο πνηέ δελ έρνπλ παξαηεξήζεη 

θάπνηα θξίζε ελψ ην 19,7% απάληεζε πσο ζπρλά παξαηεξεί θάηη ηέηνην. 

Πίλαθαο 2: Παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηεπζπληψλ γχξσ απφ ηνπο ηχπνπο ησλ 

θξίζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 πρλφηεηα (Ν) Πνζνζηφ ( % ) 

Έρεηε αληηκεησπίζεη 

θάπνηα θξίζε αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο;  

  

Ναη 57 93,4 

Όρη 4 6,6 

Πφζν ζπρλά 

παξαηεξνχληαη θξίζεηο 

αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  

  

Πνιχ ζπρλά 0 0 

πρλά 12 19,7 

Μεξηθέο θνξέο 23 37,7 

πάληα 18 29,5 

Πνηέ 8 13,1 
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7.3 Δλφηεηα 2 : πεγέο θαη αίηηα θξίζεσλ 

 

Αλαθνξηθά κε ηα αίηηα πνπ ζεσξνχλ νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο φηη πξνθαινχλ 

ηηο θξίζεηο θαηέζηε εκθαλέο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην 94,3% πηζηεχεη πσο  νη αηνκηθνί παξάγνληεο είλαη ην αίηην πνπ 

ζπκβάιεη ζηηο θξίζεηο, ελψ ην 55,7% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί πσο ν ηξφπνο δηνίθεζεο 

απφ ηνπο δηεπζπληέο είλαη ην αίηην ησλ θξίζεσλ. Σν αίηην πνπ αθνινχζεζε ζε 

ζεκαληηθφηεηα θάλεθε λα είλαη νη αδπλακίεο ζηελ νξγάλσζε φπνπ κε ην 47,5% ησλ 

εξσηεζέλησλ λα ην ηνλίδεη, ελψ αθνινχζεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε σο αηηία κε ην 

21,3% ησλ δηεπζπληψλ λα ηελ επηιέγεη θαη ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην κε ην 18% 

ηνπ δείγκαηνο λα ην παξνπζηάδεη σο αηηία. Σαπηφρξνλα ιηγφηεξνη ήηαλ νη δηεπζπληέο 

πνπ απάληεζαλ πσο ζεσξνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

σο αίηην δεκηνπξγίαο θξίζεσλ ( 13,1%), κε ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο λα αθνινπζνχλ 

( 9,8% ηνπ δείγκαηνο) θαη ηελ έιιεηςε πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ( 3,3%) κε ηηο 

ζπλζήθεο πγηεηλήο (1,6%) λα νινθιεξψλνπλ ηα αίηηα ησλ θξίζεσλ. 

ε ζρέζε κε ηε θχζε ησλ θξίζεσλ ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ απάληεζε πσο 

ζεσξνχλ φηη απηέο είλαη δηαπξνζσπηθέο ( 75%), ελψ αθνινχζεζαλ ηα άηνκα πνπ 

ζεσξνχλ φηη νη θξίζεηο είλαη ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο ( 53,3%). Σελ ίδηα ζηηγκή έλα 

κεγάιν ηκήκα ζεσξεί φηη νη θξίζεηο είλαη πξνζσπηθήο θχζεσο (43,3%), ελψ 

αθνινχζεζαλ νη εζσηεξηθέο ( 28,3%) θαη νη θνηλσληθέο θξίζεηο ( 25%). 
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Πίλαθαο 3:Παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηεπζπληψλ γχξσ απφ ηα αίηηα ησλ 

θξίζεσλ θαη ηηο θξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο νκάδεο πνπ ζεσξνχλ νη δηεπζπληέο φηη παξνπζηάδνληαη θξίζεηο ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απηέο ηαμηλνκνχληαη σο εμήο ζε ζρέζε κε ηε ζπρλφηεηα 

παξνπζίαζεο ηνπο: 

Κξίζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνχ ην 41% ησλ δηεπζπληψλ απάληεζε πσο 

θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ζπρλά. 

Κξίζεηο αλάκεζα ζηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνχ ην 30,2% ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ απάληεζε πσο θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη απφ πνιχ έσο 

πάξα πνιχ ζπρλά. 

 Πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ( 

%) 

Πνηα ζσξείηε φηη είλαη ηα αίηηα ησλ θξίζεσλ; 

Αηνκηθνί παξάγνληεο 35,4 

Ο ηξφπνο δηνίθεζεο δηεπζπληή/δηεπζχληξηαο 21,1 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 5,0 

Πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο 3,7 

Αδπλακίεο νξγάλσζεο 18,0 

Ννκηθφ πιαίζην 6,8 

Οηθνλνκηθή θξίζε 8,1 

Έιιεηςε πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ 1,2 

πλζήθεο πγηεηλήο 0,6 

Θεωπείηε όηι οι κπίζειρ είναι: (μποπείηε να επιλέξεηε και παπαπάνω από μια απανηήζειρ) 

Δζσηεξηθέο 12,6 

Πξνζσπηθέο 19,3 

Γηαπξνζσπηθέο 33,3 

Κνηλσληθέο 11,1 

πλαηζζεκαηηθέο 23,7 
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Κξίζεηο αλάκεζα ζηνλ ππνδηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνχ ην 14,7% ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ απάληεζε πσο θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη απφ πνιχ έσο 

πάξα πνιχ ζπρλά. 

Σαπηφρξνλα ιηγφηεξν ζπρλά παξαηεξήζεθε πσο παξνπζηάδνληαη θξίζεηο αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνχ ην 14,8% απάληεζε πσο ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ θαζφινπ έσο ιίγν, αθνινχζεζαλ νη θξίζεηο κεηαμχ δηεπζπληή 

θαη εθπαηδεπηηθψλ, καθώσ ην 30,2% απάληεζε πσο ζεσξεί φηη θάηη ηέηνην 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ θαζφινπ έσο ιίγν Σέινο νη θξίζεηο κεηαμχ ππνδηεπζπληή θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ήξζαλ ζηελ ηξίηε ζέζε, αθνχ ην 40,2% απάληεζε πσο ζεσξεί φηη θάηη 

ηέηνην πξαγκαηνπνηείηαη απφ θαζφινπ έσο ιίγν.  

Δδψ είλαη εκθαλέο πσο νη ππνδηεπζπληέο θαίλεηαη λα είλαη ε νκάδα αηφκσλ εληφο ηνπ 

ζρνιηθνχ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζην θέληξν ησλ θξίζεσλ 

ιφγσ ηεο ελδηάκεζεο ζέζεο ηνπο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο 

δηεπζπληέο. 
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Πίλαθαο 4: Παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηα άηνκα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θξίζεηο. 

 

 

  

 πρλφηεηα ( Ν ) Πνζνζηφ ( %)  

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη παξαηεξνχληαη θξίζεηο εληφο ησλ παξαθάησ νκάδσλ; 

Αλάκεζα ζηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Καζφινπ 4 6,6 

Λίγν 15 24,6 

Μέηξηα 23 37,7 

Πνιχ 15 24,6 

Πάξα πνιχ 4 6,6 

Αλάκεζα ζηνλ ππνδηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Καζφινπ 4 6,6 

Λίγν 21 34,4 

Μέηξηα 27 44,3 

Πνιχ 8 13,1 

Πάξα Πνιχ 1 1,6 

Αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 9 14,8 

Μέηξηα 27 44,3 

Πνιχ 18 29,5 

Πάξα πνιχ 7 11,5 
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7.4 Δλφηεηα 3: ζπλέπεηεο θαη επίιπζε ησλ θξίζεσλ 

 

Όζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ γχξσ απφ ηηο 

ζπλέπεηεο θαη ηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 75,4% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε πσο πηζηεχεη φηη κπνξεί λα 

ππάξμεη ζεηηθφο αληίθηππνο απφ κία θξίζε. Σελ ίδηα ζηηγκή νη πεξηζζφηεξνη 

δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 41,3% ησλ αηφκσλ πνπ 

ζεσξνχλ φηη  κπνξεί λα ππάξμεη ζεηηθφο αληίθηππνο απφ κία θξίζε απάληεζε πσο θάηη 

ηέηνην ζπκβαίλεη απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ, ελψ ιηγφηεξνη ήηαλ απηνί πνπ απάληεζαλ 

πσο κπνξεί λα ππάξρεη αξθεηφο αληίθηππνο αθνχ ην 37% απάληεζε έηζη. Άμην 

αλαθνξάο είλαη πσο ην 21,7% ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχλ φηη κπνξεί λα ππάξμεη 

ζεηηθφο αληίθηππνο απφ κία θξίζε απάληεζαλ πσο ν ππάξρεη ιίγνο αληίθηππνο.  

Σαπηφρξνλα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ην 70,5% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε πσο ζεσξνχλ φηη ε θξίζε 

επεξεάδεη απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο ελψ ην 18% ηνπο φηη ηελ 

επεξεάδεη  ζε κέηξην βαζκφ. Ληγφηεξνη ήηαλ απηνί πνπ απάληεζαλ πσο ε ζπλνρή ηεο 

νκάδαο επεξεάδεηαη απφ ιίγν έσο θαζφινπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 11,4% ηνπ 

δείγκαηνο. Δπηπξνζζέησο, ε πιεηνλφηεηα  ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ην 62,3% ησλ δηεπζπληψλ απάληεζε πσο ε επίιπζε κηαο θξίζεο 

απμάλεη απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο, ελψ ιηγφηεξνη ήηαλ απηνί 

πνπ απάληεζαλ πσο ε επίιπζε κηαο θξίζεο απμάλεη ζε κέηξην βαζκφ ηε ζπλνρή ηεο 

νκάδαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 19,7% ησλ δηεπζπληψλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη φηη 

ην 18,1% ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ απάληεζαλ πσο ε επίιπζε κηαο 

θξίζεο απμάλεη απφ ιίγν έσο θαζφινπ ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο.  

Δπηπιένλ παξαηεξήζεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 55,8% ζεσξεί φηη  ε επίιπζε κηα θξίζεο ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ, ελψ ιηγφηεξνη ήηαλ 

απηνί πνπ απάληεζαλ πσο ππάξρεη αξθεηή βειηίσζε αθνχ ην 24,6% απάληεζε έηζη. 

εκεησηέν είλαη θαη ην φηη ην 19,7% ησλ αηφκσλ ζεσξνχλ φηη ε επίιπζε κηα θξίζεο 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ απφ ιίγν έσο θαζφινπ. 

Σαπηφρξνλα θαηέζηε εκθαλέο πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 52,4% ζεσξεί φηη ε επίιπζε κηαο θξίζεο ζπκβάιιεη ζηελ 

εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ νκάδσλ απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ, ελψ ιηγφηεξνη ήηαλ 

απηνί πνπ απάληεζαλ πσο ππάξρεη αξθεηφο βαζκφο ζηελ εθηίκεζε αθνχ ην 27,9%  
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απάληεζαλ έηζη. εκεησηέν είλαη θαη ην φηη ην 19,7% ζεσξεί φηη ε επίιπζε κηα 

θξίζεο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ απφ ιίγν έσο θαζφινπ. 

Σέινο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέπεηεο γηα ηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ παξαηεξήζεθε πσο ε 

πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 86,9% 

ησλ δηεπζπληψλ απάληεζε πσο ε χπαξμε κηαο θξίζεο δηαηαξάζζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ, ελψ ιηγφηεξνη ήηαλ απηνί πνπ απάληεζαλ πσο ε 

χπαξμε κηαο θξίζεο δηαηαξάζζεη ζε κέηξην βαζκφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην 6,6% ησλ δηεπζπληψλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηζάξηζκα άηνκα 

απάληεζαλ πσο ε χπαξμε κηαο θξίζεο δηαηαξάζζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο απφ 

ιίγν έσο θαζφινπ. 

 

Πίλαθαο 5: Παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο θαη 

ηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ 

 

 πρλφηεηα ( Ν ) Πνζνζηφ ( %)  

Πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα ππάξμεη ζεηηθφο αληίθηππνο απφ κία θξίζε; 

Ναη 46 75,4 

Όρη 15 24,6 

Αλ πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα ππάξμεη ζεηηθφο αληίθηππνο απφ κία θξίζε πφζν; 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 10 21,7 

Μέηξηα 17 37 

Πνιχ 15 32,6 

Πάξα Πνιχ 4 8,7 

Η θξίζε επεξεάδεη ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο; 

Καζφινπ 1 1,6 

Λίγν 6 9,8 

Μέηξηα 11 18 

Πνιχ 28 45,9 

Πάξα πνιχ 15 24,6 

H επίιπζε κηαο θξίζεο απμάλεη ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο; 

Καζφινπ 4 6,6 

Λίγν 7 11,5 
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Μέηξηα 12 19,7 

Πνιχ 25 41 

Πάξα πνιχ 13 21,3 

H επίιπζε κηα θξίζεο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ; 

Καζφινπ 2 3,3 

Λίγν 10 16,4 

Μέηξηα 15 24,6 

Πνιχ 25 41 

Πάξα πνιχ 9 14,8 

H επίιπζε κηαο θξίζεο ζπκβάιιεη ζηελ εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ νκάδσλ 

Καζφινπ 1 1,6 

Λίγν 11 18 

Μέηξηα 17 27,9 

Πνιχ 24 39,3 

Πάξα πνιχ 8 13,1 

H ύπαξμε κηαο θξίζεο δηαηαξάζζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο; 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 4 6,6 

Μέηξηα 41 6,6 

Πνιχ 41 67,2 

Πάξα πνιχ 12 19,7 

 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ησλ θξίζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη δηεπζπληέο ηφληζαλ 

πσο ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη δεκηνπξγεί αχμεζε ηνπ ζηξεο ηνπο, αθνχ ην 

65,6% ησλ πεξηπηψζεσλ απάληεζε θάηη ηέηνην, ελψ αθνινχζεζαλ ηζφπνζα ε πηψζε 

ηνπ εζηθνχ θαη ε κείσζε ηεο εξγαζηαθήο απφδνζεο, φπνπ ζην 57,4% ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηνλίζηεθε θάηη ηέηνην. Δλ ζπλερεία ζην 44,3% ησλ πεξηπηψζεσλ 

αλαθέξζεθε πσο ζπλέπεηα ηεο θξίζεο είλαη ε αχμεζε ηεο πίεζεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζην 16,4%  ησλ πεξηπηψζεσλ αλαθέξζεθε πσο παξνπζηάδεηαη 

έσο θαη θαηάζιηςε. 
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Πίλαθαο 6: Παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηηο θαηά ηε 

γλψκε ηνπο ζπλέπεηεο απφ κηα θξίζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

 

 Πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλφινπ ( %) 

Πνζνζηφ επί ησλ 

αηηηψλ ( %)  

Πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη ζπλέπεηεο απφ κηα θξίζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Αχμεζε ζηξεο 27,2 65,6 

Πηψζε εζηθνχ 23,8 57,4 

Μείσζε εξγαζηαθήο απφδνζεο 23,8 57,4 

Καηάζιηςε 6,8 16,4 

Αχμεζε πίεζεο 18,4 44,3 
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7.5 Δλφηεηα 4: ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

απηψλ 

 

Όζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ γχξσ απφ ηηο 

ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, παξαηεξείηαη 

φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 96,7% ηνπ δείγκαηνο 

απάληεζε πσο πηζηεχεη φηη ην ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη ηηο θξίζεηο απφ πνιχ έσο 

πάξα πνιχ, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3,3% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ην ζηπι 

δηνίθεζεο επεξεάδεη ζε κέηξην βαζκφ ηηο θξίζεηο. Σελ ίδηα ζηηγκή ηζάξηζκεο ήηαλ θαη 

νη απαληήζεηο ζε πνζνζηηαία θιίκαθα ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ φζνλ θνξά  

ην θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφβιεςεο κηα θξίζεο (96,7% 

απάληεζαλ πνιχ θαη πάξα πνιχ, 3,3% κέηξηα). Άμην αλαθνξάο είλαη θαη ην γεγνλφο 

φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ απάληεζε πσο ζεσξεί φηη ην ζηπι δηνίθεζεο 

επεξεάδεη ηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ απνηειψληαο ην 91,8% 

ηνπ δείγκαηνο ελψ ην ππφινηπν 8,2% απάληεζε πσο ε επηξξνή ηνπ ζηπι δηνίθεζεο 

ζηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ είλαη κέηξηα. 

Σαπηφρξνλα, παξαηεξήζεθε πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ππνδηεπζπληψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 55,7% απάληεζε πσο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

ζην ζρνιείν ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θάπνην ηξίην πξφζσπν, ην ππφινηπν 

44,3% ηνπ δείγκαηνο δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη εμσηεξηθή βνήζεηα γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ θξίζεσλ ζην ζρνιείν ηνπο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη δηεπζπληέο απάληεζαλ πσο 

ηνπο βνήζεζε θάπνηνο ζρνιηθφο ζχκβνπινο, απνηειψληαο ην 73,9% ηνπ δείγκαηνο 

ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 21,7% απάληεζε πσο έιαβε βνήζεηα απφ θάπνην 

πξντζηάκελν. Σελ ίδηα ζηηγκή άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη ην 37,7% ησλ 

δηεπζπληψλ ζεσξεί φηη νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο είλαη ν παξάγνληαο πνπ 

ζπκβάιιεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ην 24,5% ζεσξεί πσο θάηη ηέηνην επηηπγράλεηαη απφ ηηο εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο. Δλ ζπλερεία ην 18% ησλ δηεπζπληψλ ζεσξεί φηη ε εηιηθξίλεηα είλαη ν 

παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ην 13,1% θαη ην 6,6%  ηνπ δείγκαηνο ηφληζε πσο 

ε εκπεηξία θαη ην επηζηεκνληθφ ππφβαζξν αληίζηνηρα, είλαη νη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ.  
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Πίλαθαο 7: Παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο 

δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. 

 

 πρλφηεηα ( Ν ) Πνζνζηφ ( %)  

Καηά πφζν ην ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη ηηο θξίζεηο; 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 0 0 

Μέηξηα 2 3,3 

Πνιχ 42 68,9 

Πάξα Πνιχ 17 27,9 

Καηά πόζν ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πξόβιεςεο ηεο θξίζεο; 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 0 0 

Μέηξηα 5 8,2 

Πνιχ 49 80,3 

Πάξα πνιχ 7 11,5 

Καηά πόζν ην ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη ηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ; 

Καζφινπ 0 0 

Λίγν 0 0 

Μέηξηα 5 8,2 

Πνιχ 41 67,2 

Πάξα πνιχ 15 24,6 

Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θάπνην ηξίην πξόζσπν (Σρνιηθόο Σύκβνπινο, 

Πξντζηάκελνο θιπ) 

Ναη 27 44,3 

Όρη 34 55,7 

Αλ λαη πνην ηξίην πξόζσπν; 

ρνιηθφο ζχκβνπινο 17 73,9 

Πξντζηάκελνο 5 21,7 

Κνηλσληθφο ιεηηνπξγφο 1 4,3 

Πνηνο από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε όηη ζπκβάιιεη πεξηζζόηεξν ζηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο; 

Ζγεηηθέο Ηθαλφηεηεο 15 24,5 
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 Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο πσο νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο δηεπζπληέο θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ είλαη ε ζπλεξγαζία  

θαη ρξήζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δξάζεο απφ ην 75,4% ησλ πεξηπηψζεσλ, ελψ 

αθνινχζεζε απφ ην 49,2% ε δηαηήξεζε εηξεληθή ζπλχπαξμεο ησλ εκπιεθνκέλσλ, θαη 

ζε 47,5% ησλ πεξηπηψζεσλ ν ζπκβηβαζκφο. Ληγφηεξν ρξεζηκνπνηεκέλεο ηερληθέο 

ήηαλ ε άζθεζε εμνπζίαο ζην 27,4% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ε απνθπγή δηαηήξεζε ηεο 

θξίζεο ζε πνζνζηφ 16,4%. 

Πίλαθαο 8: Παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλφινπ ( %) 

Πνζνζηφ επί ησλ 

αηηηψλ ( %)  

Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο; 

Απνθπγή δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο 7,6 16,4 

Γηαηήξεζε εηξεληθήο ζπλχπαξμεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ 

22,7 49,2 

πκβηβαζκφο 22 47,5 

πλεξγαζία θαη ρξήζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

δξάζεο 

34,8 75,4 

Άζθεζε εμνπζίαο 12,9 27,9 

 

Δπηπξνζζέησο παξαηεξήζεθε πσο νη δηεπζπληέο αλάκεζα ζην θαζνδεγεηηθφ, 

ππνζηεξηθηηθφ, δεκνθξαηηθφ θαη απηαξρηθφ ζηπι εγεζίαο επηιέγνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά ην ππνζηεξηθηηθφ ζηπι εγεζίαο κε ην 60,7% ηνπ δείγκαηνο 

λα ην ρξεζηκνπνηεί πνιχ ζπρλά, ελψ αθνινχζεζε ην δεκνθξαηηθφ ζηπι εγεζίαο κε ην 

50,8% ηνπ δείγκαηνο λα απαληά πσο ην ρξεζηκνπνηεί πνιχ ζπρλά. Σν θαζνδεγεηηθφ 

ζηπι εγεζίαο παξαηεξήζεθε πσο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 67,8% ηνπ δείγκαηνο αιιά 

ζπρλά, ελψ ην απηαξρηθφ ζηπι εγεζίαο θάλεθε πσο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν 

Δηιηθξίλεηα 11 18 

Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 23 37,7 

Δπηζηεκνληθφ ππφβαζξν 4 6,6 

Δκπεηξία 8 13,1 
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βαζκφ αθνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηεπζπληψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 59% 

απάληεζε πσο δελ ην ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην 

ππνζηεξηθηηθφ θαη ην δεκνθξαηηθφ ζηπι εγεζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ζπρλά έσο 

πνιχ ζπρλά απφ ην 96,7% ηνπ δείγκαηνο, ελψ ην θαζνδεγεηηθφ ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα 

απφ ην 82% ησλ δηεπζπληψλ.  
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Πίλαθαο 9: Παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο 

δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. 

  

 πρλφηεηα ( Ν ) Πνζνζηφ ( %)  

Αμηνινγήζηε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηε ην θαζνδεγεηηθφ ζηπι εγεζίαο 

Πνηέ 0 0 

πάληα 0 0 

Μέηξηα 11 18 

πρλά 41 67,2 

Πνιχ ζπρλά 9 14,8 

Αμηνινγήζηε ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηε ην ππνζηεξηθηηθό ζηπι εγεζίαο 

Πνηέ 0 0 

πάληα 0 0 

Μέηξηα 2 3,3 

πρλά 22 36,1 

Πνιχ ζπρλά 37 60,7 

Αμηνινγήζηε ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηε ην δεκνθξαηηθό  ζηπι εγεζίαο 

Πνηέ 0 0 

πάληα 0 0 

Μέηξηα 2 3,3 

πρλά 28 45,9 

Πνιχ ζπρλά 31 50,8 

Αμηνινγήζηε ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηε ην απηαξρηθό ζηπι εγεζίαο 

Πνηέ 36 59 

πάληα 21 34,4 

Μέηξηα 4 6,6 

πρλά 0 0 

Πνιχ ζπρλά 0 0 
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Σαπηφρξνλα ζην παξφλ ζεκείν ηεο έξεπλαο πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο νη 

δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο θαηά θχξην ιφγν  πηζηεχνπλ πσο νη πξνζεγγίζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνχ ην 96,7% ζπκθσλεί κε απηφ. Πξέπεη λα αλαθεξζεί 

επίζεο πσο νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην 80,3% ηνπο, ζεσξεί απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ απνηειεζκαηηθφ ηνλ 

ξφιν ηνπ Γηεπζπληή-Τπνδηεπζπληή ζηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ θξίζεσλ, ελψ 

έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 14,8% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί ηνλ πξναλαθεξζέληα ιφγν 

αξθεηά απνηειεζκαηηθφ. Απφ θαζφινπ έσο ιίγν απνηειεζκαηηθφ ηνλ ξφιν ηνπ 

Γηεπζπληή-Τπνδηεπζπληή ζηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ θξίζεσλ ηνλ ζεσξεί ην 

4,9% ηνπ δείγκαηνο. 

Έλα αθφκε εχξεκα ηεο έξεπλαο πνπ είλαη άμην αλαθνξάο είλαη θαη ην γεγνλφο 

φηη ην 92,3% ησλ δηεπζπληψλ ληψζεη απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

πνπ ππεξεηεί, ελψ ην ππφινηπν 6,6% ηνπ δείγκαηνο ζε δχν ηζφπνζα ηκήκαηα ληψζεη 

απφ θαζφινπ έσο θαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν. Δδψ πξέπεη αθφκα λα ηνληζηεί, πσο 

νιφθιεξν ην δείγκα ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ, απάληεζε πσο εξεπλά ην 

εθάζηνηε ζέκα πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ θξίζε έηζη ψζηε 

βξεζεί κηα ιχζε απνδεθηή απφ φινπο. 

 

Πίλαθαο 10:Παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο 

δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. 

 

 πρλφηεηα ( Ν ) Πνζνζηφ ( %)  

Θεσξείηε φηη νη πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζείηε αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; 

Ναη 59 96,7 

Όρη 2 3,3 

Πώο εθηηκάηε ηνλ ξόιν ηνπ Δηεπζπληή-Υπνδηεπζπληή ζηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ 

θξίζεσλ; 

Καζφινπ απνηειεζκαηηθφο 1 1,6 

Λίγν απνηειεζκαηηθφο 2 3,3 

Αξθεηά απνηειεζκαηηθφο 9 14,8 
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Πνιχ απνηειεζκαηηθφο 29 47,5 

Πάξα πνιχ απνηειεζκαηηθφο 20 32,8 

Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε από ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηε ζηελ επίιπζε ησλ 

ζπγθξνύζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηείηε; 

Καζφινπ 2 3,3 

Λίγν 0 0 

Μέηξηα 2 3,3 

Πνιχ 32 32 

Πάξα πνιχ 25 25 

Ωο Δηεπζπληήο-Υπνδηεπζπληήο εξεπλάηε ην ζέκα κε ηνπο εκπιεθόκελνπο ζηε θξίζε ώζηε  λα 

βξεζεί κηα ιύζε απνδεθηή από όινπο 

Ναη 61 100 

Όρη 0 0 
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7.6 Δλφηεηα 5: επηκφξθσζε θαη δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

 

 

ε ζρέζε κε ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ γχξσ απφ ηελ 

επηκφξθσζε θαη ηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ παξαηεξήζεθε πσο ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 60,7%, ζπκθσλεί κε ην φηη σο Γηεπζπληήο-

Τπνδηεπζπληήο έρεη επηκνξθσζεί ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ελψ ην ππφινηπν 39,3% ηνπ δείγκαηνο δελ έρεη ιάβεη επηκφξθσζε 

γχξσ απφ ηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Σαπηφρξνλα ζρεδφλ φινη νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 

98,4% , απάληεζε πσο ζεσξεί  φηη ε επηκφξθσζε ησλ Γηεπζπληψλ-Τπνδηεπζπληψλ ζα 

κείσλε ηηο θξίζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ην 95,6% ηνπ δείγκαηνο 

ζεσξεί πσο ν δηεπζπληήο ρξεηάδεηαη λα έρεη εμεηδίθεπζε πάλσ ζε δεηήκαηα 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο. Σέινο, παξαηεξήζεθε θαη φηη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 96,7%, ζεσξεί φηη 

πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή ε επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο πάλσ ζε 

δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο. 

 

Πίλαθαο 11: Παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε 

ζηα δεηήκαηα θξίζεσλ. 

 

 

 πρλφηεηα ( Ν ) Πνζνζηφ ( %)  

Χο Γηεπζπληήο-Τπνδηεπζπληήο έρεηε επηκνξθσζεί ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; 

Ναη 37 60,7 

Όρη 24 39,3 

Θεσξείηε όηη ε επηκόξθσζε ησλ Δηεπζπληώλ-Υπνδηεπζπληώλ ζα κείσλε ηηο θξίζεηο αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο; 

Ναη 60 98,4 

Όρη 1 1,2 

Ο δηεπζπληήο ρξεηάδεηαη λα έρεη εμεηδίθεπζε πάλσ ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ αλάκεζα 

ζε ζπλαδέιθνπο; 
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Ναη 58 95,1 

Όρη 3 4,9 

Θεσξείηε όηη πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή ε επηκόξθσζε ησλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο πάλσ 

ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο; 

Ναη 59 96,7 

Όρη 2 3,3 

 

 

 

7.7 Δλφηεηα 6: Γηαζηαχξσζε απαληήζεσλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

εξσηήζεσλ έξεπλαο 

 

 

Γηαζηαχξσζε απαληήζεσλ Φχινπ 

 

Σν 90% ησλ δηεπζπληψλ θαη φιεο νη δηεπζχληξηεο έρνπλ αληηκεησπίζεη θάπνηα 

θξίζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν 40% ησλ δηεπζπληψλ θαη ην 33,3% ησλ δηεπζπληξηψλ 

παξαηεξνχλ κεξηθέο θνξέο θξίζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν 37,5% ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ην 38,1% ησλ δηεπζπληξηψλ παξαηεξνχλ θξίζεηο ζε κέηξην βαζκφ 

αλάκεζα ζε δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθνχο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ην 42,5% ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ην 47,6% ησλ δηεπζπληξηψλ επίζεο παξαηεξνχλ θξίζεηο ζε κέηξην 

βαζκφ αλάκεζα ζε ππνδηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθνχο ελψ ην 45% ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ην 42,9% ησλ δηεπζπληξηψλ παξαηεξνχλ θξίζεηο ζε κέηξην βαζκφ αλάκεζα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο. Οη δηεπζπληέο θαηά 70% πηζηεχνπλ πσο ππάξρεη ζεηηθφο αληίθηππνο 

απφ κηα θξίζε ελψ νη δηεπζχληξηεο ζεσξνχλ θάηη ηέηνην ζην 85,7% ηνπο, ηελ ίδηα 

ζηηγκή ην 46,4% ησλ δηεπζπληψλ ζεσξεί φηη ππάξρεη κέηξηνο αληίθηππνο ελψ ην 

33,3% ησλ δηεπζπληξηψλ ζε δχν πεξηπηψζεηο ζεσξνχλ πσο ππάξρεη ιίγνο θαη κεγάινο 

αληίθηππνο. 

 Οη κηζνί δηεπζπληέο ζεσξνχλ πσο θάπνηα θξίζε επεξεάδεη πνιχ ηε ζπλνρή ηεο 

νκάδαο ελψ θαη ην 38,1% ησλ δηεπζπληξηψλ ζπκθσλεί κε απηφ. Σαπηφρξνλα, ην 40% 

ησλ δηεπζπληψλ θαη ην 42,9% ησλ δηεπζπληξηψλ ζεσξνχλ πσο ε επίιπζε κηαο θξίζεο 

απμάλεη ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο θαηά πνιχ, ην 37,5% ησλ δηεπζπληψλ θαη ην 47,6% 

ησλ δηεπζπληξηψλ ζεσξνχλ πσο ε επίιπζε κηαο θξίζεο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ 
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δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαηά πνιχ. Δπηπιένλ, ην 42,5% ησλ δηεπζπληψλ θαη ην 

33,3% ησλ δηεπζπληξηψλ ζεσξνχλ πσο ε επίιπζε κηαο θξίζεο ζπκβάιιεη ζηελ 

εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ νκάδσλ θαηά πνιχ, επηπιένλ ην 70% ησλ δηεπζπληψλ 

θαη ην 66,7% ησλ δηεπζπληξηψλ ζεσξνχλ πσο ην ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη πνιχ ηηο 

θξίζεηο.  

Σαπηφρξνλα, ην 75% ησλ δηεπζπληψλ θαη ην 90,5% ησλ δηεπζπληξηψλ ζεσξνχλ 

πσο δίλεηαη θαηά πνιχ ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο κηαο θξίζεο. Δπηπξνζζέησο, 

παξαηεξήζεθε φηη ην 70% ησλ δηεπζπληψλ θαη ην 61,9% ησλ δηεπζπληξηψλ πηζηεχνπλ 

πσο ην ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη πνιχ ηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 

ην 55% ησλ δηεπζπληψλ θαη ην 57,1% ησλ δηεπζπληξηψλ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

θάπνην ηξίην πξφζσπν γηα ηε δηαρείξηζε θάπνηαο θξίζεο. Σν 32,5% ησλ δηεπζπληψλ 

θαη ην 47,6% ησλ δηεπζπληξηψλ ζεσξνχλ φηη νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο είλαη ν 

παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Σν 55% ησλ δηεπζπληψλ θαη ην 71,4% ησλ δηεπζπληξηψλ 

παξαηεξήζεθε πσο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ην ππνζηεξηθηηθφ ζηπι εγεζίαο, ελψ 

αθνινχζεζε ε ρξήζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζηπι απφ ην 50% ησλ αλδξψλ θαη ην 52,4% 

ησλ γπλαηθψλ.  

Όινη νη δηεπζπληέο θαη ην 90,5% ησλ δηεπζπληξηψλ απάληεζαλ πσο ζεσξνχλ φηη 

νη πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζνχλ αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ην 45% ησλ αλδξψλ θαη ην 

52,4% ησλ γπλαηθψλ θξίλνπλ ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή-ππνδηεπζπληή σο πνιχ 

απνηειεζκαηηθφ ζηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ. Δπηπιένλ, ην 47,5% ησλ δηεπζπληψλ 

είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη γηα ηελ επίιπζε 

ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθά κνλάδα πνπ ππεξεηεί ελψ ην 57,1% ησλ δηεπζπληξηψλ 

είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. Όινη νη δηεπζπληέο θαη δηεπζχληξηεο εξεπλνχλ ηηο θξίζεηο 

κε ηνπο εκπιεθφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ κηα θνηλά απνδεθηή ιχζε.  

 

Γηαζηαχξσζε απαληήζεσλ Ζιηθίαο 

 

Σν 94,1% ησλ αηφκσλ απφ 40 έσο 49 εηψλ θαη ην 93,2% ησλ αηφκσλ απφ 50 

εηψλ θαη άλσ έρνπλ αληηκεησπίζεη θάπνηα θξίζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν 41,2% 

ησλ αηφκσλ απφ 40 έσο 49 εηψλ παξαηεξνχλ ζπάληα θξίζεηο αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ελψ ην 40,9% ησλ αηφκσλ απφ 50 εηψλ θαη άλσ παξαηεξνχλ κεξηθέο 

θνξέο θάπνηα ηέηνηα θξίζε. Σν 35,3% ησλ αηφκσλ απφ 40 έσο 49 εηψλ θαη ην 38,6% 
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ησλ αηφκσλ απφ 50 εηψλ θαη άλσ παξαηεξνχλ θξίζεηο ζε κέηξην βαζκφ αλάκεζα ζε 

δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθνχο.  

Σελ ίδηα ζηηγκή, ην 41,2% ησλ αηφκσλ απφ 40 έσο 49 εηψλ θαη ην 45,5% ησλ 

αηφκσλ απφ 50 εηψλ θαη άλσ επίζεο παξαηεξνχλ θξίζεηο ζε κέηξην βαζκφ αλάκεζα 

ζε ππνδηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθνχο. Δπηπιένλ, ην 35,3% ησλ αηφκσλ απφ 40 έσο 49 

εηψλ παξαηεξνχλ λα ππάξρνπλ θαηά πνιχ θξίζεηο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ην 

50% ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 50 εηψλ παξαηεξνχλ λα ππάξρνπλ ηέηνηεο θξίζεηο ζε 

κέηξην βαζκφ.  

Οη δηεπζπληέο-ηξηεο απφ 40 έσο 49 εηψλ θαηά 64,7% πηζηεχνπλ πσο ππάξρεη 

ζεηηθφο αληίθηππνο απφ κηα θξίζε ελψ νη δηεπζχληξηεο-ηξηεο άλσ ησλ 50 εηψλ 

ζεσξνχλ πσο θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη ζην 79,5% ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή ην 64,7% ησλ 

πξψησλ ζεσξεί φηη ππάξρεη κέηξηνο αληίθηππνο ελψ ην 40% ησλ δεχηεξσλ φηη 

ππάξρεη πνιχ κεγάινο. Σν 71% ησλ αηφκσλ απφ 40 έσο 49 εηψλ ζεσξνχλ πσο θάπνηα 

θξίζε επεξεάδεη απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο ελψ θαη ην 68,2% 

ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 50 εηψλ ζπκθσλεί κε απηφ. Σαπηφρξνλα, ην 35,3% ησλ 

κηθξφηεξσλ ειηθηαθά δηεπζπληψλ θαη ην 43,2% ησλ κεγαιχηεξσλ ειηθηαθά 

δηεπζπληψλ ζεσξνχλ πσο ε επίιπζε κηαο θξίζεο απμάλεη ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο θαηά 

πνιχ, ελψ ην 29,4% ησλ πξψησλ θαη ην 45,5% ησλ δεχηεξσλ ζεσξεί πσο ε επίιπζε 

κηαο θξίζεο ζπκβάιιεη θαη ζηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζηνλ ίδην 

βαζκφ.  

Δπηπιένλ, ην 35,3% ησλ αηφκσλ απφ 40 έσο 49 εηψλ ζεσξεί πσο ε επίιπζε 

κηαο θξίζεο ζπκβάιιεη ζηελ εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ νκάδσλ ζε κέηξην βαζκφ 

ελψ ην 47,7% ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 50 εηψλ ζεσξεί πσο θάηη ηέηνην γίλεηαη θαηά 

πνιχ, επηπιένλ ην 64,7% ησλ πξψησλ θαη ην 70,5% ησλ δεχηεξσλ ζεσξεί πσο ην 

ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη πνιχ ηηο θξίζεηο. Σαπηφρξνλα, ην 82,4% ησλ αηφκσλ απφ 

40 έσο 49 εηψλ ζεσξεί πσο δίλεηαη θαηά πνιχ ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο κηαο θξίζεο 

κε ην 79,5% ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 50 εηψλ λα ζπκθσλεί. Δπηπξνζζέησο, 

παξαηεξήζεθε φηη ην 64,7% ησλ λεφηεξσλ δηεπζπληψλ θαη ην 68,2% ησλ 

κεγαιχηεξσλ δηεπζπληψλ πηζηεχνπλ πσο ην ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη πνιχ ηελ 

επίιπζε ησλ θξίζεσλ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ην 58,8% ησλ πξψησλ θαη ην 54,5% ησλ 

δεχηεξσλ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην ηξίην πξφζσπν γηα ηε δηαρείξηζε θάπνηαο 

θξίζεο.  

Σν 47,1% ησλ αηφκσλ απφ 40 έσο 49 εηψλ θαη ην 34,1% ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 

50 εηψλ ζεσξνχλ φηη νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο είλαη ν παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη 
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πεξηζζφηεξν ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν 58,8% ησλ λεφηεξσλ 

δηεπζπληψλ θαη ην 61,4% ησλ κεγαιχηεξσλ δηεπζπληψλ παξαηεξήζεθε πσο 

ρξεζηκνπνηεί ζπρλφηεξα ην ππνζηεξηθηηθφ ζηπι εγεζίαο, ελψ αθνινχζεζε ε ρξήζε 

ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζηπι απφ ην 52,9% ησλ πξψησλ θαη ην 50% ησλ δεχηεξσλ. Σν 

94,1% ησλ κηθξφηεξσλ δηεπζπληψλ θαη ην 97,7% ησλ κεγαιχηεξσλ δηεπζπληψλ 

απάληεζε πσο ζεσξεί φηη νη πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζεί αληαπνθξίλνληαη 

απνηειεζκαηηθά ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Σελ ίδηα ζηηγκή, ην 41,2% ησλ λεφηεξσλ θαη ην 50% ησλ κεγαιχηεξσλ 

δηεπζπληψλ θξίλεη ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή-ππνδηεπζπληή σο πνιχ απνηειεζκαηηθφ 

ζηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ. Δπηπιένλ ην 58,8% ησλ κηθξφηεξσλ θαη ην 50% ησλ 

κεγαιχηεξσλ δηεπζπληψλ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεη γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθά κνλάδα πνπ ππεξεηεί. 

Όινη νη δηεπζπληέο θαη δηεπζχληξηεο εξεπλνχλ ηηο θξίζεηο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο 

πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ κηα θνηλά απνδεθηή ιχζε.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Παξαηεξψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ζρεηηθά κε 

ηνπο ηχπνπο θξίζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο 

είρε αληηκεησπίζεη θάπνηα ζηηγκή θξίζε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (93,4%). 

Σαπηφρξνλα, ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ απάληεζε πσο 

παξαηεξεί κεξηθέο θνξέο λα μεζπνχλ θξίζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (37,7%), 

ελψ ιηγφηεξνη παξαηεξνχλ ζπάληα λα ζπκβαίλνπλ θξίζεηο (29,5%).  

Όζνλ αθνξά ηα αίηηα πνπ ζεσξνχλ νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο φηη 

πξνθαινχλ ηηο θξίζεηο θαηέζηε εκθαλέο πσο  νη αηνκηθνί παξάγνληεο είλαη ην αίηην 

πνπ ζπκβάιιεη ζηηο θξίζεηο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ (94,3%), ελψ αθνινχζεζε ν ηξφπνο 

δηνίθεζεο απφ ηνπο δηεπζπληέο (55,7%). ηε ζπλέρεηα βξέζεθαλ νη αδπλακίεο ζηελ 

νξγάλσζε (47,5%), ελψ αθνινχζεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ( 21,3%) θαη ην πθηζηάκελν 

λνκηθφ πιαίζην (18%). ε ζρέζε κε ηε θχζε ησλ θξίζεσλ ε πιεηνςεθία ησλ 

δηεπζπληψλ απάληεζε πσο ζεσξεί φηη απηέο είλαη δηαπξνζσπηθέο (75%) ελψ 

αθνινχζεζαλ νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο πνπ ζεσξνχλ φηη νη θξίζεηο είλαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο ( 53,3%). Σελ ίδηα ζηηγκή έλα κεγάιν ηκήκα ζεσξεί φηη νη 

θξίζεηο είλαη πξνζσπηθήο θχζεσο (43,3%) ελψ αθνινχζεζαλ νη εζσηεξηθέο (28,3%) 

θαη νη θνηλσληθέο θξίζεηο (25%). Αλαθνξηθά κε ηηο νκάδεο πνπ ζεσξνχλ νη 

δηεπζπληέο φηη παξνπζηάδνληαη θξίζεηο, παξαηεξείηαη πσο νη θξίζεηο αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζπκβαίλνπλ πην ζπρλά (41%), ελψ αθνινπζνχλ νη θξίζεηο αλάκεζα 

ζηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (30,2%) θαη νη θξίζεηο αλάκεζα ζηνλ 

ππνδηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (14,7%). ε ζρέζε κε ηηο ιηγφηεξν ζπρλά 

παξαηεξνχκελεο θξίζεηο παξαηεξείηαη πσο παξνπζηάδνληαη θξίζεηο αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (14,8%), αθνινπζνχλ νη θξίζεηο κεηαμχ δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ 

(30,2%) θαη νη θξίζεηο κεηαμχ ππνδηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ (40,2%). Δδψ είλαη 

εκθαλέο πσο νη ππνδηεπζπληέο θαίλεηαη λα είλαη ε νκάδα αηφκσλ, εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 

ρψξνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζην θέληξν ησλ θξίζεσλ ιφγσ ηεο 

ελδηάκεζεο ζέζεο ηνπο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο δηεπζπληέο. 

Όζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλέπεηεο θαη ηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο 

πηζηεχεη φηη κπνξεί λα ππάξμεη ζεηηθφο αληίθηππνο απφ κία θξίζε (75,4%). Σελ ίδηα 

ζηηγκή νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο πνπ ζεσξνχλ φηη  κπνξεί λα 
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ππάξμεη ζεηηθφο αληίθηππνο απφ κία θξίζε, απάληεζαλ πσο θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη απφ 

πνιχ έσο πάξα πνιχ (41,3%). Σαπηφρξνλα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ησλ ππνδηεπζπληψλ ζεσξνχλ φηη ε θξίζε επεξεάδεη απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ηε 

ζπλνρή ηεο νκάδαο (70,5%). Σαπηφρξνλα ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ 

ππνδηεπζπληψλ απάληεζε πσο ε επίιπζε κηαο θξίζεο, απμάλεη απφ πνιχ έσο πάξα 

πνιχ ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο (62,3%). Δπηπιένλ, άμην αλαθνξάο είλαη, πσο νη 

πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη  ε επίιπζε κηα θξίζεο 

ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ (55,8%). 

Σαπηφρξνλα θαηέζηε εκθαλέο πσο ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ 

ζεσξεί φηη ε επίιπζε κηαο θξίζεο ζπκβάιιεη ζηελ εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

νκάδσλ απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ (52,4%). Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

επίιπζε ησλ θξίζεσλ, παξαηεξήζεθε πσο ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ 

ππνδηεπζπληψλ απάληεζε πσο ε χπαξμε κηαο θξίζεο δηαηαξάζζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ( 86,9% ). 

ρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ θξίζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη δηεπζπληέο 

ηφληζαλ πσο ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη κηα θξίζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

αχμεζε ηνπ ζηξεο (65,6% ησλ πεξηπηψζεσλ), ελψ αθνινχζεζε ε πηψζε ηνπ εζηθνχ 

θαη ε κείσζε ηεο εξγαζηαθήο απφδνζεο (57,4% ησλ πεξηπηψζεσλ).  

Όζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, παξαηεξείηαη 

φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο απάληεζε πσο πηζηεχεη φηη ην ζηπι δηνίθεζεο 

επεξεάδεη ηηο θξίζεηο απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ( 96,7% ). Σελ ίδηα ζηηγκή, ε 

πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ζεσξεί φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα 

πξφβιεςεο κηα θξίζεο (96,7%), ελψ άμην αλαθνξάο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ ζεσξεί φηη ην ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη ηελ επίιπζε ησλ 

θξίζεσλ απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ (91,8%). Σαπηφρξνλα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ απάληεζε πσο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζρνιείν ηνπο 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θάπνην ηξίην πξφζσπν σο εμσηεξηθή βνήζεηα (55,7%). 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη δηεπζπληέο απάληεζαλ πσο ηνπο βνήζεζε θάπνηνο ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο (73,9), ελψ αθνινχζεζε ε βνήζεηα απφ θάπνην πξντζηάκελν (21,7% ). 

Σελ ίδηα ζηηγκή άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη ην 37,7% ησλ δηεπζπληψλ ζεσξεί 

φηη νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο είλαη ν παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ην 24,5% 

ζεσξεί πσο θάηη ηέηνην επηηπγράλεηαη απφ ηηο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο. Δλ ζπλερεία, ην 
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18% ησλ δηεπζπληψλ ζεσξεί φηη ε εηιηθξίλεηα είλαη ν παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ 

ην 13,1% θαη ην 6,6%  ηνπ δείγκαηνο ηφληζαλ πσο ε εκπεηξία θαη ην επηζηεκνληθφ 

ππφβαζξν αληίζηνηρα, είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θξίζεσλ. Σαπηφρξνλα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηνπο δηεπζπληέο θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ είλαη ε 

ζπλεξγαζία  θαη ρξήζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δξάζεο (75,4%), ελψ αθνινχζεζε ε 

δηαηήξεζε εηξεληθήο ζπλχπαξμεο ησλ εκπιεθνκέλσλ (49,2%) θαη ν ζπκβηβαζκφο 

(47,5%). Ληγφηεξν ρξεζηκνπνηεκέλεο ηερληθέο ήηαλ ε άζθεζε εμνπζίαο (27,4%) θαη 

ε απνθπγή δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο (16,4%). 

Δπηπξνζζέησο, παξαηεξήζεθε πσο νη δηεπζπληέο αλάκεζα ζην θαζνδεγεηηθφ, 

ππνζηεξηθηηθφ, δεκνθξαηηθφ θαη απηαξρηθφ ζηπι εγεζίαο επηιέγνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά ην ππνζηεξηθηηθφ ζηπι εγεζίαο (κε ην 60,7% ηνπ δείγκαηνο 

λα ην ρξεζηκνπνηεί πνιχ ζπρλά, ελψ αθνινχζεζε ην δεκνθξαηηθφ ζηπι εγεζίαο κε ην 

50,8% ηνπ δείγκαηνο λα απαληά πσο ην ρξεζηκνπνηεί πνιχ ζπρλά). Σν θαζνδεγεηηθφ 

ζηηι εγεζίαο παξαηεξήζεθε πσο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 67,8% ηνπ δείγκαηνο αιιά 

ζπρλά, ελψ ην απηαξρηθφ ζηπι εγεζίαο θάλεθε πσο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ, αθνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηεπζπληψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 59%, 

απάληεζε πσο δελ ην ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην 

ππνζηεξηθηηθφ θαη ην δεκνθξαηηθφ ζηπι εγεζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ζπρλά έσο 

πνιχ ζπρλά απφ ην 96,7% ηνπ δείγκαηνο, ελψ ην θαζνδεγεηηθφ ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα 

απφ ην 82% ησλ δηεπζπληψλ. Σαπηφρξνλα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο νη δηεπζπληέο θαη 

ππνδηεπζπληέο- θαηά θχξην ιφγν-  πηζηεχνπλ πσο νη πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζνχλ 

αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (96,7%). Σαπηφρξνλα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο νη δηεπζπληέο θαη 

ππνδηεπζπληέο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, ζεσξνχλ απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ 

απνηειεζκαηηθφ ηνλ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή-Τπνδηεπζπληή ζηελ απνηειεζκαηηθή 

επίιπζε ησλ θξίζεσλ (80,3%). Άμην αλαθνξάο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ δηεπζπληψλ ληψζεη απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ πξνζπάζεηα 

πνπ θαηαβάιιεη ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηεί 

(92,3%). Δλψ ηέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο νιφθιεξν ην δείγκα ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ππνδηεπζπληψλ απάληεζε πσο εξεπλά ην εθάζηνηε ζέκα πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ θξίζε, ψζηε λα βξεζεί κηα ιχζε απνδεθηή απφ φινπο. 
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ε ζρέζε κε ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ γχξσ απφ ηελ 

επηκφξθσζε θαη ηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ παξαηεξήζεθε πσο, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζπκθσλεί κε ην φηη σο Γηεπζπληέο-Τπνδηεπζπληέο έρνπλ 

επηκνξθσζεί ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(60,7%), ελψ ηαπηφρξνλα ζρεδφλ φινη νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο απάληεζαλ 

πσο ζεσξνχλ φηη ε επηκφξθσζε ησλ Γηεπζπληψλ-Τπνδηεπζπληψλ ζα κείσλε ηηο 

θξίζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (98,4%). Σέινο, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 

ζεσξεί πσο ν δηεπζπληήο ρξεηάδεηαη λα έρεη εμεηδίθεπζε πάλσ ζε δεηήκαηα 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο (95,6%), ελψ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ ζεσξεί πσο πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή ε επηκφξθσζε 

ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο πάλσ ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ αλάκεζα ζε 

ζπλαδέιθνπο (96,7%). 
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ΤΕΖΣΖΖ 

 

Δπηρεηξψληαο κηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζπγθιίλνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο ηνπ Γεκεηξαθφπνπινπ Γ. (2014) ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ ήξεκνπ 

θιίκαηνο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ελψ νη ζπγθξνχζεηο ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε πνιχπιεπξε ζηήξημε απφ ην κέξνο ηνπ Γηεπζπληή, ν 

νπνίνο έρεη θαη ηελ θπξηφηεξε επζχλε γηα ηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ. 

Ζ έξεπλα ηεο Σζνβάξα Α. (2014) ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ θαη 

θαζνδεγεηηθνχ ξφινπ ηνπ Γηεπζπληή πξνζδηνξίδνληαο ηνλ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή σο 

κέληνξα γηα ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδεη θαη ε παξνχζα κειέηε ηνλίδνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο εγεζίαο θαη ηεο 

ζαθνχο πξνζέγγηζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ. 

ηε κειέηε ηνπ Page W. (2007)  ζπζρεηίδεηαη ε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ κε ηε γλψζε, 

ηελ εγεζία θαη ηελ επηθνηλσληαθή πξαθηηθή ηνπ Γηεπζπληή. Απηφ θαίλεηαη θαη κέζα 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο κε ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο Τπνδηεπζπληέο λα 

ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ. ην ίδην 

πλεχκα θηλνχληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ MacNeil, W. (2013) ηνπνζεηψληαο ζαλ 

βαζηθφ θαζήθνλ ηνπ Γηεπζπληή ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ. 

Ο Heystek J. (2007) κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ ζπζρεηίδεη ηελ 

εγεζία κε ηελ επηκφξθσζε ησλ Γηεπζπληψλ ηνπνζεηψληαο ηελ εμεηδίθεπζε ζε 

δεηήκαηα θξίζεσλ ζαλ έλα επξχηεξν θνκκάηη ηεο επηκφξθσζεο ηνπο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα δηεμάγεηαη κέζα απφ ηελ παξνχζα κειέηε κε ηνπο 

Γηεπζπληέο – Τπνδηεπζπληέο λα ζεσξνχλ ππνρξεσηηθή ηελ επηκφξθσζε ηνπο ζηα 

δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

Σέινο, ζηε κειέηε ησλ Dennison F., Shenton K.  (2006) ε επηκφξθσζε δεκηνπξγεί 

έλα πιήξσο ελεξγεηηθφ εγέηε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο είλαη ζε ζέζε λα 

παξέκβεη θαη λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα εληφο ηεο. Παξφκνηα 

απνηειέζκαηα εμήρζεζαλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε, φπνπ νη Γηεπζπληέο-

Τπνδηεπζπληέο πνπ έρνπλ επηκνξθσζεί ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο πεξηπηψζεηο θξίζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα.   

  

https://www.tandfonline.com/author/Dennison%2C+W+F
https://www.tandfonline.com/author/Shenton%2C+K
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ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε απνηέιεζε κηα πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπκβνιήο ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Μέζα απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο ησλ 

Γηεπζπληψλ θαη ησλ Τπνδηεπζπληψλ ηνπ Ν. Ζιείαο ζρεηηθά κε ηνπο ηχπνπο ησλ 

θξίζεσλ, ηα αίηηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο θξίζεηο, ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ 

θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο επηκφξθσζεο ζηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ. Μέζα 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε επηκφξθσζεο φισλ ησλ 

ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ. Σα απνηειέζκαηα 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βάζε αμηνπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο ζηνπο θφιπνπο ησλ 

ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα κειεηήζεη ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο πεγέο θξίζεο θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο, 

θαζψο θαη ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ε εγεζία απφ ηελ νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ.  

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο ζπγθαηαιέγεηαη φηη ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο είλαη 

κηθξφο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ηεο ρψξαο, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΧΝ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

ηo πιαίζην εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζα ήζεια λα ζπκπιεξψζεηε ην παξφλ 

εξσηεκαηνιφγην. Οη απαληήζεηο είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθέο, ελψ νη πιεξνθνξίεο, πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα 

αλαιπζνχλ ζηαηηζηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θαζαξά εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.  

θνπφο απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ 

ζρνιείσλ ηνπ Ν. Ζιείαο ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ! 

* Απαηηείηαη 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
Φχιν * 

o  Άλδξαο 

o  Γπλαίθα 

Ζιηθηαθή Οκάδα * 

o  30 έσο 39 εηψλ 

o  40 έσο 49 εηψλ 

o  50 εηψλ θαη άλσ 

Υξφληα πξνυπεξεζίαο * 

o  Απφ 10 έσο 19 ρξφληα 

o  Απφ 20 έσο 29 ρξφληα 

o  30 θαη άλσ 

Δπίπεδν ζπνπδψλ * 

o  Πξνπηπρηαθφο ηίηινο 

o  Μεηεθπαίδεπζε-δηδαζθαιείν 

o  Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο 

o  Γηδαθηνξηθφο ηίηινο 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1 : ΣΤΠΟΗ ΣΧΝ ΚΡΗΔΧΝ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 
1. Έρεηε αληηκεησπίζεη θάπνηα θξίζε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; * 

o  Ναη 

o  Όρη 
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2. Πφζν ζπρλά παξαηεξνχληαη θξίζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο * 

o  Πνιχ ζπρλά 

o  πρλά 

o  Μεξηθέο θνξέο 

o  πάληα 

o  Πνηέ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 2 : ΠΖΓΔ ΚΑΗ ΑΗΣΗΑ ΚΡΗΔΧΝ 
3. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα αίηηα ησλ θξίζεσλ; * 

o  Αηνκηθνί παξάγνληεο 

o  Ο ηξφπνο δηνίθεζεο δηεπζπληή/δηεπζχληξηαο 

o  Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

o  Πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο 

o  Αδπλακίεο νξγάλσζεο 

o  Ννκηθφ πιαίζην 

o  Οηθνλνκηθή θξίζε 

o  Έιιεηςε πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ 

o  πλζήθεο πγηεηλήο 

o  Άιιν:  

4. Θεσξείηε φηη νη θξίζεηο είλαη: (κπνξείηε λα επηιέμεηε θαη παξαπάλσ απφ κηα απαληήζεηο) * 

o  Δζσηεξηθέο 

o  Πξνζσπηθέο 

o  Γηαπξνζσπηθέο 

o  Κνηλσληθέο 

o  πλαηζζεκαηηθέο 

5. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη παξαηεξνχληαη θξίζεηο εληφο ησλ παξαθάησ νκάδσλ; * 

 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολφ Πάρα πολφ 

Αλάκεζα ζην 

δηεπζπληή θαη 

ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

     

Αλάκεζα ζηνλ 

ππνδηεπζπληή 

θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 
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Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολφ Πάρα πολφ 

Αλάκεζα 

ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 
     

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΤΝΔΠΔΗΔ ΚΑΗ ΔΠΗΛΤΖ ΣΧΝ ΚΡΗΔΧΝ 
6. Πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα ππάξμεη ζεηηθφο αληίθηππνο απφ κία θξίζε; * 

o  Ναη 

o  Όρη 

7. Αλ ΝΑΗ πφζν; 

o  Καζφινπ 

o  Λίγν 

o  Μέηξηα 

o  Πνιχ 

o  Πάξα πνιχ 

8. Ζ θξίζε επεξεάδεη ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο; * 

o  Καζφινπ 

o  Λίγν 

o  Μέηξηα 

o  Πνιχ 

o  Πάξα πνιχ 

9. H επίιπζε κηαο θξίζεο απμάλεη ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο; * 

o  Καζφινπ 

o  Λίγν 

o  Μέηξηα 

o  Πνιχ 

o  Πάξα πνιχ 

10. H επίιπζε κηα θξίζεο ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ; * 

o  Καζφινπ 

o  Λίγν 

o  Μέηξηα 

o  Πνιχ 

o  Πάξα πνιχ 

11. H επίιπζε κηαο θξίζεο ζπκβάιεη ζηελ εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ νκάδσλ * 

o  Καζφινπ 
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o  Λίγν 

o  Μέηξηα 

o  Πνιχ 

o  Πάξα πνιχ 

12. H χπαξμε κηαο θξίζεο δηαηαξάζζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο; * 

o  Καζφινπ 

o  Λίγν 

o  Μέηξηα 

o  Πνιχ 

o  Πάξα πνιχ 

13. Πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη ζπλέπεηεο απφ κηα θξίζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; * 

o  Αχμεζε ζηξεο 

o  Πηψζε εζηθνχ 

o  Μείσζε εξγαζηαθήο απφδνζεο 

o  Καηάζιηςε 

o  Αχμεζε πίεζεο 

o  Άιιν:  

ΔΝΟΣΖΣΑ 4: ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΚΡΗΔΧΝ ΚΑΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΤΣΧΝ 
14. Καηά πφζν ην ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη ηηο θξίζεηο; * 

o  Καζφινπ 

o  Λίγν 

o  Μέηξηα 

o  Πνιχ 

o  Πάξα πνιχ 

15. Καηά πφζν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο θξίζεο; * 

o  Καζφινπ 

o  Λίγν 

o  Μέηξηα 

o  Πνιχ 

o  Πάξα πνιχ 

16. Καηά πφζν ην ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη ηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ; * 

o  Καζφινπ 

o  Λίγν 

o  Μέηξηα 
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o  Πνιχ 

o  Πάξα πνιχ 

17. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; * 

o  απνθπγή δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο 

o  δηαηήξεζε εηξεληθήο ζπλχπαξμεο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

o  ζπκβηβαζκφο 

o  ζπλεξγαζία θαη ρξήζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δξάζεο 

o  άζθεζε εμνπζίαο 

18. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θάπνην ηξίην πξφζσπν (ρνιηθφο 

χκβνπινο, Πξντζηάκελνο θιπ) * 

o  Ναη 

o  Όρη 

19. Αλ λαη πνην ηξίην πξφζσπν; 

 

20. Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε φηη ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; * 

o  Ζγεηηθέο Ηθαλφηεηεο 

o  Δηιηθξίλεηα 

o  Δπηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

o  Δπηζηεκνληθφ ππφβαζξν 

o  Δκπεηξία 

21. Αμηνινγήζηε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηε θαζέλα απφ ηα παξαθάησ ζηπι 

εγεζίαο.* 

 
Ποτέ Σπάνια Μέτρια Συχνά Πολφ ςυχνά 

Καζνδεγεηηθφ 

ζηπι      

Τπνζηεξηθηηθφ 

ζηπι      

Γεκνθξαηηθφ 

ζηπι      

Απηαξρηθφ 

ζηπι      

22. Θεσξείηε φηη νη πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζείηε αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; * 
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o  Ναη 

o  Όρη 

23. Πψο εθηηκάηε ηνλ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή-Τπνδηεπζπληή ζηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ 

θξίζεσλ; * 

o  Καζφινπ απνηειεζκαηηθφο 

o  Λίγν απνηειεζκαηηθφο 

o  Αξθεηά απνηειεζκαηηθφο 

o  Πνιχ απνηειεζκαηηθφο 

o  Πάξα πνιχ απνηειεζκαηηθφο 

24. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηε ζηελ επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηείηε; * 

o  Καζφινπ 

o  Λίγν 

o  Μέηξηα 

o  Πνιχ 

o  Πάξα πνιχ 

25. Χο Γηεπζπληήο-Τπνδηεπζπληήο εξεπλάηε ην ζέκα κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε θξίζε ψζηε 

γηα λα βξεζεί κηα ιχζε απνδεθηή απφ φινπο * 

o  Ναη 

o  Όρη 

ΔΝΟΣΖΣΑ 5: ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΚΡΗΔΧΝ 
26. Χο Γηεπζπληήο-Τπνδηεπζπληήο έρεηε επηκνξθσζεί ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; * 

o  Ναη 

o  Όρη 

27. Θεσξείηε φηη ε επηκφξθσζε ησλ Γηεπζπληψλ-Τπνδηεπζπληψλ ζα κείσλε ηηο θξίζεηο 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο * 

o  Ναη 

o  Όρη 

28. Ο δηεπζπληήο ρξεηάδεηαη λα έρεη εμεηδίθεπζε πάλσ ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο; * 

o  Ναη 

o  Όρη 

29. Θεσξείηε φηη πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθή ε επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

πάλσ ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο; * 

o  Ναη 

o  Όρη 
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30. Ση ζα πξνηείλαηε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξε ε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; * 

 

Υποβολή
 

Μην σποβάλεηε ποηέ κωδικούς πρόζβαζης μέζω ηων Φορμών Google. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

ΠΗΝΑΚΔ ΓΗΑΣΑΤΡΧΔΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ 

 

 

Φχιν * Έρεηε αληηκεησπίζεη θάπνηα θξίζε αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο;  Crosstabulation 

 

Έρεηε αληηκεησπίζεη 

θάπνηα θξίζε αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; 

Total Ναη Όρη 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 36 4 40 

% within 

Φχιν 

90,0% 10,0% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 21 0 21 

% within 

Φχιν 

100,0% 0,0% 100,0

% 

Total Count 57 4 61 

% within 

Φχιν 

93,4% 6,6% 100,0

% 

 

 

Φχιν * Πφζν ζπρλά παξαηεξνχληαη θξίζεηο αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  Crosstabulation 

 

Πφζν ζπρλά παξαηεξνχληαη θξίζεηο 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Total πρλά 

Μεξηθέο 

θνξέο πάληα Πνηέ 

Φχι Άλδξ Count 8 16 12 4 40 
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ν αο % within 

Φχιν 

20,0% 40,0% 30,0% 10,0% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 4 7 6 4 21 

% within 

Φχιν 

19,0% 33,3% 28,6% 19,0% 100,0

% 

Total Count 12 23 18 8 61 

% within 

Φχιν 

19,7% 37,7% 29,5% 13,1% 100,0

% 

 

 

Φχιν * Αλάκεζα ζηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Crosstabulation 

 

Αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

Total 

Καζφ

ινπ Λίγν 

Μέη

ξηα 

Πνι

χ 

Πάξα 

πνιχ 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 3 10 15 10 2 40 

% within 

Φχιν 

7,5% 25,0

% 

37,5

% 

25,0

% 

5,0% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 1 5 8 5 2 21 

% within 

Φχιν 

4,8% 23,8

% 

38,1

% 

23,8

% 

9,5% 100,0

% 

Total Count 4 15 23 15 4 61 

% within 

Φχιν 

6,6% 24,6

% 

37,7

% 

24,6

% 

6,6% 100,0

% 
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Φχιν * Αλάκεζα ζηνλ ππνδηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Crosstabulation 

 

Αλάκεζα ζηνλ ππνδηεπζπληή θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Total 

Καζφ

ινπ Λίγν 

Μέηξη

α Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 2 16 17 5 0 40 

% within 

Φχιν 

5,0% 40,0

% 

42,5

% 

12,5

% 

0,0% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 2 5 10 3 1 21 

% within 

Φχιν 

9,5% 23,8

% 

47,6

% 

14,3

% 

4,8% 100,0

% 

Total Count 4 21 27 8 1 61 

% within 

Φχιν 

6,6% 34,4

% 

44,3

% 

13,1

% 

1,6% 100,0

% 

 

 

Φχιν * Αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Crosstabulation 

 

Αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

Total Λίγν 

Μέη

ξηα 

Πνι

χ 

Πάξα 

πνιχ 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 4 18 12 6 40 

% within 

Φχιν 

10,0

% 

45,0

% 

30,0

% 

15,0% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 5 9 6 1 21 

% within 

Φχιν 

23,8

% 

42,9

% 

28,6

% 

4,8% 100,0

% 
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Total Count 9 27 18 7 61 

% within 

Φχιν 

14,8

% 

44,3

% 

29,5

% 

11,5% 100,0

% 

 

 

Φχιν * Πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα ππάξμεη ζεηηθφο 

αληίθηππνο απφ κία θξίζε; Crosstabulation 

 

Πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα 

ππάξμεη ζεηηθφο 

αληίθηππνο απφ κία θξίζε; 

Total Ναη Όρη 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 28 12 40 

% within 

Φχιν 

70,0% 30,0% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 18 3 21 

% within 

Φχιν 

85,7% 14,3% 100,0

% 

Total Count 46 15 61 

% within 

Φχιν 

75,4% 24,6% 100,0

% 

 

 

Φχιν * Αλ ΝΑΗ πφζν; Crosstabulation 

 

Αλ ΝΑΗ πφζν; 

Total Λίγν 

Μέη

ξηα 

Πνι

χ 

Πάξα 

πνιχ 

Φχι Άλδξ Count 4 13 9 2 28 
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ν αο % within 

Φχιν 

14,3

% 

46,4

% 

32,1

% 

7,1% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 6 4 6 2 18 

% within 

Φχιν 

33,3

% 

22,2

% 

33,3

% 

11,1% 100,0

% 

Total Count 10 17 15 4 46 

% within 

Φχιν 

21,7

% 

37,0

% 

32,6

% 

8,7% 100,0

% 

 

 

Φχιν * Ζ θξίζε επεξεάδεη ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο;  

Crosstabulation 

 

Ζ θξίζε επεξεάδεη ηε ζπλνρή ηεο 

νκάδαο; 

Total 

Καζφ

ινπ Λίγν 

Μέη

ξηα 

Πνι

χ 

Πάξα 

πνιχ 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 0 4 7 20 9 40 

% within 

Φχιν 

0,0% 10,0

% 

17,5

% 

50,0

% 

22,5% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 1 2 4 8 6 21 

% within 

Φχιν 

4,8% 9,5

% 

19,0

% 

38,1

% 

28,6% 100,0

% 

Total Count 1 6 11 28 15 61 

% within 

Φχιν 

1,6% 9,8

% 

18,0

% 

45,9

% 

24,6% 100,0

% 
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Φχιν * H επίιπζε κηαο θξίζεο απμάλεη ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο;  

Crosstabulation 

 

H επίιπζε κηαο θξίζεο απμάλεη ηε 

ζπλνρή ηεο νκάδαο; 

Total 

Καζφ

ινπ Λίγν 

Μέηξη

α Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 2 5 7 16 10 40 

% within 

Φχιν 

5,0% 12,5

% 

17,5

% 

40,0

% 

25,0% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 2 2 5 9 3 21 

% within 

Φχιν 

9,5% 9,5% 23,8

% 

42,9

% 

14,3% 100,0

% 

Total Count 4 7 12 25 13 61 

% within 

Φχιν 

6,6% 11,5

% 

19,7

% 

41,0

% 

21,3% 100,0

% 

 

 

Φχιν * H επίιπζε κηα θξίζεο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ;  Crosstabulation 

 

H επίιπζε κηα θξίζεο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ; 

Total 

Καζφιν

π Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 1 5 12 15 7 40 

% within 

Φχιν 

2,5% 12,5% 30,0% 37,5% 17,5% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 1 5 3 10 2 21 

% within 

Φχιν 

4,8% 23,8% 14,3% 47,6% 9,5% 100,0

% 
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Total Count 2 10 15 25 9 61 

% within 

Φχιν 

3,3% 16,4% 24,6% 41,0% 14,8% 100,0

% 

 

 

Φχιν * H επίιπζε κηαο θξίζεο ζπκβάιιεη ζηελ εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ 

ησλ νκάδσλ  Crosstabulation 

 

H επίιπζε κηαο θξίζεο ζπκβάιιεη ζηελ εθηίκεζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ησλ νκάδσλ 

Total Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 1 6 12 17 4 40 

% within 

Φχιν 

2,5% 15,0% 30,0% 42,5% 10,0% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 0 5 5 7 4 21 

% within 

Φχιν 

0,0% 23,8% 23,8% 33,3% 19,0% 100,0

% 

Total Count 1 11 17 24 8 61 

% within 

Φχιν 

1,6% 18,0% 27,9% 39,3% 13,1% 100,0

% 

 

 

Φχιν * H χπαξμε κηαο θξίζεο δηαηαξάζζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο;  Crosstabulation 

 

H χπαξμε κηαο θξίζεο δηαηαξάζζεη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο; 

Total Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 
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Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 1 2 30 7 40 

% within 

Φχιν 

2,5% 5,0% 75,0% 17,5% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 3 2 11 5 21 

% within 

Φχιν 

14,3% 9,5% 52,4% 23,8% 100,0

% 

Total Count 4 4 41 12 61 

% within 

Φχιν 

6,6% 6,6% 67,2% 19,7% 100,0

% 

 

 

Φχιν * Καηά πφζν ην ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη ηηο θξίζεηο;  

Crosstabulation 

 

Καηά πφζν ην ζηπι δηνίθεζεο 

επεξεάδεη ηηο θξίζεηο; 

Total Μέηξηα Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 1 28 11 40 

% within 

Φχιν 

2,5% 70,0% 27,5% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 1 14 6 21 

% within 

Φχιν 

4,8% 66,7% 28,6% 100,0

% 

Total Count 2 42 17 61 

% within 

Φχιν 

3,3% 68,9% 27,9% 100,0

% 
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Φχιν * Καηά πφζν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο θξίζεο; 

Crosstabulation 

 

Καηά πφζν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

πξφβιεςεο ηεο θξίζεο; 

Total Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 4 30 6 40 

% within 

Φχιν 

10,0% 75,0% 15,0% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 1 19 1 21 

% within 

Φχιν 

4,8% 90,5% 4,8% 100,0

% 

Total Count 5 49 7 61 

% within 

Φχιν 

8,2% 80,3% 11,5% 100,0

% 

 

 

Φχιν * Καηά πφζν ην ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη ηελ επίιπζε ησλ 

θξίζεσλ;  Crosstabulation 

 

Καηά πφζν ην ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη 

ηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ; 

Total Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 3 28 9 40 

% within 

Φχιν 

7,5% 70,0% 22,5% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 2 13 6 21 

% within 

Φχιν 

9,5% 61,9% 28,6% 100,0

% 

Total Count 5 41 15 61 
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% within 

Φχιν 

8,2% 67,2% 24,6% 100,0

% 

 

 

Φχιν * Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

θξίζεο θάπνην ηξίην πξφζσπν (ρνιηθφο χκβνπινο, 

Πξντζηάκελνο θιπ)  Crosstabulation 

 

Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο 

θάπνην ηξίην πξφζσπν 

(ρνιηθφο χκβνπινο, 

Πξντζηάκελνο θιπ) 

Total Ναη Όρη 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 18 22 40 

% within 

Φχιν 

45,0% 55,0% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 9 12 21 

% within 

Φχιν 

42,9% 57,1% 100,0

% 

Total Count 27 34 61 

% within 

Φχιν 

44,3% 55,7% 100,0

% 

 

 

Φχιν * Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε φηη ζπκβάιιεη 

πεξηζζφηεξν ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο;  

Crosstabulation 

 

Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε φηη 

ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; 
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Ζγεηηθέο 

Ηθαλφηεηεο Δηιηθξίλεηα 

Δπηθνηλσληα

θέο 

δεμηφηεηεο 

Δπηζηεκνληθ

φ ππφβαζξν 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 10 8 13 2 

% within 

Φχιν 

25,0% 20,0% 32,5% 5,0% 

Γπλα

ίθα 

Count 5 3 10 2 

% within 

Φχιν 

23,8% 14,3% 47,6% 9,5% 

Total Count 15 11 23 4 

% within 

Φχιν 

24,6% 18,0% 37,7% 6,6% 

 

 

Φχιν * Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε φηη ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν 

ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο;  Crosstabulation 

 

Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ 

παξάγνληεο ζεσξείηε φηη 

ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν 

ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο; 

Total Δκπεηξία 

Φχιν Άλδξαο Count 7 40 

% within Φχιν 17,5% 100,0% 

Γπλαίθα Count 1 21 

% within Φχιν 4,8% 100,0% 

Total Count 8 61 

% within Φχιν 13,1% 100,0% 
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Φχιν * Καζνδεγεηηθφ ζηπι Crosstabulation 

 

Καζνδεγεηηθφ ζηπι 

Total 

Μέη

ξηα 

πρλ

ά 

Πνιχ 

ζπρλά 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 7 26 7 40 

% within 

Φχιν 

17,5

% 

65,0

% 

17,5% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 4 15 2 21 

% within 

Φχιν 

19,0

% 

71,4

% 

9,5% 100,0

% 

Total Count 11 41 9 61 

% within 

Φχιν 

18,0

% 

67,2

% 

14,8% 100,0

% 

 

 

Φχιν * Τπνζηεξηθηηθφ ζηπι Crosstabulation 

 

Τπνζηεξηθηηθφ ζηπι 

Total 

Μέη

ξηα 

πρλ

ά 

Πνιχ 

ζπρλά 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 2 16 22 40 

% within 

Φχιν 

5,0

% 

40,0

% 

55,0% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 0 6 15 21 

% within 

Φχιν 

0,0

% 

28,6

% 

71,4% 100,0

% 
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Total Count 2 22 37 61 

% within 

Φχιν 

3,3

% 

36,1

% 

60,7% 100,0

% 

 

 

Φχιν * Γεκνθξαηηθφ ζηπι Crosstabulation 

 

Γεκνθξαηηθφ ζηπι 

Total 

Μέη

ξηα 

πρλ

ά 

Πνιχ 

ζπρλά 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 2 18 20 40 

% within 

Φχιν 

5,0

% 

45,0

% 

50,0% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 0 10 11 21 

% within 

Φχιν 

0,0

% 

47,6

% 

52,4% 100,0

% 

Total Count 2 28 31 61 

% within 

Φχιν 

3,3

% 

45,9

% 

50,8% 100,0

% 

 

 

Φχιν * Απηαξρηθφ ζηπι Crosstabulation 

 

Απηαξρηθφ ζηπι 

Total Πνηέ 

πάλ

ηα 

Μέη

ξηα 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 24 13 3 40 

% within 

Φχιν 

60,0

% 

32,5

% 

7,5

% 

100,0

% 
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Γπλα

ίθα 

Count 12 8 1 21 

% within 

Φχιν 

57,1

% 

38,1

% 

4,8

% 

100,0

% 

Total Count 36 21 4 61 

% within 

Φχιν 

59,0

% 

34,4

% 

6,6

% 

100,0

% 

 

 

Φχιν * Θεσξείηε φηη νη πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζείηε 

αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο;  

Crosstabulation 

 

Θεσξείηε φηη νη 

πξνζεγγίζεηο πνπ 

αθνινπζείηε 

αληαπνθξίλνληαη 

απνηειεζκαηηθά ζηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο; 

Total Ναη Όρη 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 40 0 40 

% within 

Φχιν 

100,0% 0,0% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 19 2 21 

% within 

Φχιν 

90,5% 9,5% 100,0

% 

Total Count 59 2 61 

% within 

Φχιν 

96,7% 3,3% 100,0

% 
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Φχιν * Πψο εθηηκάηε ηνλ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή-Τπνδηεπζπληή ζηελ 

απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ θξίζεσλ;  Crosstabulation 

 

Πψο εθηηκάηε ηνλ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή-Τπνδηεπζπληή 

ζηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ θξίζεσλ; 

Καζφινπ 

απνηειεζκα

ηηθφο 

Λίγν 

απνηειεζκα

ηηθφο 

Αξθεηά 

απνηειεζκα

ηηθφο 

Πνιχ 

απνηειεζκα

ηηθφο 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 1 0 5 18 

% within 

Φχιν 

2,5% 0,0% 12,5% 45,0% 

Γπλα

ίθα 

Count 0 2 4 11 

% within 

Φχιν 

0,0% 9,5% 19,0% 52,4% 

Total Count 1 2 9 29 

% within 

Φχιν 

1,6% 3,3% 14,8% 47,5% 

 

Φχιν * Πψο εθηηκάηε ηνλ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή-Τπνδηεπζπληή ζηελ απνηειεζκαηηθή 

επίιπζε ησλ θξίζεσλ;  Crosstabulation 

 

Πψο εθηηκάηε ηνλ ξφιν ηνπ 

Γηεπζπληή-Τπνδηεπζπληή 

ζηελ απνηειεζκαηηθή 

επίιπζε ησλ θξίζεσλ; 

Total 

Πάξα πνιχ 

απνηειεζκαηηθφο 

Φχιν Άλδξαο Count 16 40 

% within Φχιν 40,0% 100,0% 

Γπλαίθα Count 4 21 
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% within Φχιν 19,0% 100,0% 

Total Count 20 61 

% within Φχιν 32,8% 100,0% 

 

 

Φχιν * Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηε ζηελ 

επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηείηε;  

Crosstabulation 

 

Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεηε ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηείηε; 

Total Καζφινπ Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ 

Φχι

ν 

Άλδξ

αο 

Count 1 0 20 19 40 

% within 

Φχιν 

2,5% 0,0% 50,0% 47,5% 100,0

% 

Γπλα

ίθα 

Count 1 2 12 6 21 

% within 

Φχιν 

4,8% 9,5% 57,1% 28,6% 100,0

% 

Total Count 2 2 32 25 61 

% within 

Φχιν 

3,3% 3,3% 52,5% 41,0% 100,0

% 

 

 

 

Ζιηθία * Έρεηε αληηκεησπίζεη θάπνηα θξίζε αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο;  Crosstabulation 



101 
 

 

Έρεηε αληηκεησπίζεη 

θάπνηα θξίζε αλάκεζα 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; 

Total Ναη Όρη 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 16 1 17 

% within 

Ζιηθία 

94,1% 5,9% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 41 3 44 

% within 

Ζιηθία 

93,2% 6,8% 100,0

% 

Total Count 57 4 61 

% within 

Ζιηθία 

93,4% 6,6% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * Πφζν ζπρλά παξαηεξνχληαη θξίζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

Crosstabulation 

 

Πφζν ζπρλά παξαηεξνχληαη θξίζεηο 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Total πρλά 

Μεξηθέο 

θνξέο πάληα Πνηέ 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 3 5 7 2 17 

% within 

Ζιηθία 

17,6% 29,4% 41,2% 11,8% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 9 18 11 6 44 

% within 

Ζιηθία 

20,5% 40,9% 25,0% 13,6% 100,0

% 

Total Count 12 23 18 8 61 
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% within 

Ζιηθία 

19,7% 37,7% 29,5% 13,1% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * Αλάκεζα ζηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Crosstabulation 

 

Αλάκεζα ζηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

Total 

Καζφ

ινπ Λίγν 

Μέη

ξηα 

Πνι

χ 

Πάξα 

πνιχ 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 1 3 6 5 2 17 

% within 

Ζιηθία 

5,9% 17,6

% 

35,3

% 

29,4

% 

11,8% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 3 12 17 10 2 44 

% within 

Ζιηθία 

6,8% 27,3

% 

38,6

% 

22,7

% 

4,5% 100,0

% 

Total Count 4 15 23 15 4 61 

% within 

Ζιηθία 

6,6% 24,6

% 

37,7

% 

24,6

% 

6,6% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * Αλάκεζα ζηνλ ππνδηεπζπληή θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Crosstabulation 

 

Αλάκεζα ζηνλ ππνδηεπζπληή θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Total 

Καζφ

ινπ Λίγν 

Μέηξη

α Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 

Ζιηθ 40 έσο 49 Count 0 5 7 4 1 17 
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ία εηψλ % within 

Ζιηθία 

0,0% 29,4

% 

41,2

% 

23,5

% 

5,9% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 4 16 20 4 0 44 

% within 

Ζιηθία 

9,1% 36,4

% 

45,5

% 

9,1% 0,0% 100,0

% 

Total Count 4 21 27 8 1 61 

% within 

Ζιηθία 

6,6% 34,4

% 

44,3

% 

13,1

% 

1,6% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * Αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Crosstabulation 

 

Αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

Total Λίγν 

Μέη

ξηα 

Πνι

χ 

Πάξα 

πνιχ 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 2 5 6 4 17 

% within 

Ζιηθία 

11,8

% 

29,4

% 

35,3

% 

23,5% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 7 22 12 3 44 

% within 

Ζιηθία 

15,9

% 

50,0

% 

27,3

% 

6,8% 100,0

% 

Total Count 9 27 18 7 61 

% within 

Ζιηθία 

14,8

% 

44,3

% 

29,5

% 

11,5% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * Πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα ππάξμεη ζεηηθφο αληίθηππνο 

απφ κία θξίζε; Crosstabulation 
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Πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα 

ππάξμεη ζεηηθφο 

αληίθηππνο απφ κία θξίζε; 

Total Ναη Όρη 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 11 6 17 

% within 

Ζιηθία 

64,7% 35,3% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 35 9 44 

% within 

Ζιηθία 

79,5% 20,5% 100,0

% 

Total Count 46 15 61 

% within 

Ζιηθία 

75,4% 24,6% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * Αλ ΝΑΗ πφζν; Crosstabulation 

 

Αλ ΝΑΗ πφζν; 

Total Λίγν 

Μέη

ξηα 

Πνι

χ 

Πάξα 

πνιχ 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 4 6 1 0 11 

% within 

Ζιηθία 

36,4

% 

54,5

% 

9,1

% 

0,0% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 6 11 14 4 35 

% within 

Ζιηθία 

17,1

% 

31,4

% 

40,0

% 

11,4% 100,0

% 

Total Count 10 17 15 4 46 

% within 

Ζιηθία 

21,7

% 

37,0

% 

32,6

% 

8,7% 100,0

% 
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Ζιηθία * Ζ θξίζε επεξεάδεη ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο;  Crosstabulation 

 

Ζ θξίζε επεξεάδεη ηε ζπλνρή ηεο 

νκάδαο; 

Total 

Καζφ

ινπ Λίγν 

Μέη

ξηα 

Πνι

χ 

Πάξα 

πνιχ 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 0 2 3 6 6 17 

% within 

Ζιηθία 

0,0% 11,8

% 

17,6

% 

35,3

% 

35,3% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 1 4 8 22 9 44 

% within 

Ζιηθία 

2,3% 9,1

% 

18,2

% 

50,0

% 

20,5% 100,0

% 

Total Count 1 6 11 28 15 61 

% within 

Ζιηθία 

1,6% 9,8

% 

18,0

% 

45,9

% 

24,6% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * H επίιπζε κηαο θξίζεο απμάλεη ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο;  

Crosstabulation 

 

H επίιπζε κηαο θξίζεο απμάλεη ηε 

ζπλνρή ηεο νκάδαο; 

Total 

Καζφ

ινπ Λίγν 

Μέηξη

α Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 3 2 4 6 2 17 

% within 

Ζιηθία 

17,6

% 

11,8

% 

23,5

% 

35,3

% 

11,8% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ Count 1 5 8 19 11 44 
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θαη άλσ % within 

Ζιηθία 

2,3% 11,4

% 

18,2

% 

43,2

% 

25,0% 100,0

% 

Total Count 4 7 12 25 13 61 

% within 

Ζιηθία 

6,6% 11,5

% 

19,7

% 

41,0

% 

21,3% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * H επίιπζε κηα θξίζεο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ;  

Crosstabulation 

 

H επίιπζε κηα θξίζεο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ; 

Total 

Καζφιν

π Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 2 4 4 5 2 17 

% within 

Ζιηθία 

11,8% 23,5% 23,5% 29,4% 11,8% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 0 6 11 20 7 44 

% within 

Ζιηθία 

0,0% 13,6% 25,0% 45,5% 15,9% 100,0

% 

Total Count 2 10 15 25 9 61 

% within 

Ζιηθία 

3,3% 16,4% 24,6% 41,0% 14,8% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * H επίιπζε κηαο θξίζεο ζπκβάιιεη ζηελ εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

νκάδσλ  Crosstabulation 

 

H επίιπζε κηαο θξίζεο ζπκβάιιεη ζηελ εθηίκεζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ησλ νκάδσλ Total 
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Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 1 5 6 3 2 17 

% within 

Ζιηθία 

5,9% 29,4% 35,3% 17,6% 11,8% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 0 6 11 21 6 44 

% within 

Ζιηθία 

0,0% 13,6% 25,0% 47,7% 13,6% 100,0

% 

Total Count 1 11 17 24 8 61 

% within 

Ζιηθία 

1,6% 18,0% 27,9% 39,3% 13,1% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * Καηά πφζν ην ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη ηηο θξίζεηο;  

Crosstabulation 

 

Καηά πφζν ην ζηπι δηνίθεζεο 

επεξεάδεη ηηο θξίζεηο; 

Total Μέηξηα Πνιχ 

Πάξα 

πνιχ 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 0 11 6 17 

% within 

Ζιηθία 

0,0% 64,7% 35,3% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 2 31 11 44 

% within 

Ζιηθία 

4,5% 70,5% 25,0% 100,0

% 

Total Count 2 42 17 61 

% within 

Ζιηθία 

3,3% 68,9% 27,9% 100,0

% 
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Ζιηθία * Καηά πφζν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο θξίζεο; 

Crosstabulation 

 

Καηά πφζν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

πξφβιεςεο ηεο θξίζεο; 

Total Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 0 14 3 17 

% within 

Ζιηθία 

0,0% 82,4% 17,6% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 5 35 4 44 

% within 

Ζιηθία 

11,4% 79,5% 9,1% 100,0

% 

Total Count 5 49 7 61 

% within 

Ζιηθία 

8,2% 80,3% 11,5% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * Καηά πφζν ην ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη ηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ;  

Crosstabulation 

 

Καηά πφζν ην ζηπι δηνίθεζεο επεξεάδεη 

ηελ επίιπζε ησλ θξίζεσλ; 

Total Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 1 11 5 17 

% within 

Ζιηθία 

5,9% 64,7% 29,4% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 4 30 10 44 

% within 

Ζιηθία 

9,1% 68,2% 22,7% 100,0

% 
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Total Count 5 41 15 61 

% within 

Ζιηθία 

8,2% 67,2% 24,6% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο 

θάπνην ηξίην πξφζσπν (ρνιηθφο χκβνπινο, Πξντζηάκελνο 

θιπ)  Crosstabulation 

 

Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο θξίζεο 

θάπνην ηξίην πξφζσπν 

(ρνιηθφο χκβνπινο, 

Πξντζηάκελνο θιπ) 

Total Ναη Όρη 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 7 10 17 

% within 

Ζιηθία 

41,2% 58,8% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 20 24 44 

% within 

Ζιηθία 

45,5% 54,5% 100,0

% 

Total Count 27 34 61 

% within 

Ζιηθία 

44,3% 55,7% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε φηη ζπκβάιιεη 

πεξηζζφηεξν ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο;  

Crosstabulation 
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Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε φηη 

ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο; 

Ζγεηηθέο 

Ηθαλφηεηεο Δηιηθξίλεηα 

Δπηθνηλσληα

θέο 

δεμηφηεηεο 

Δπηζηεκνληθ

φ ππφβαζξν 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 4 2 8 1 

% within 

Ζιηθία 

23,5% 11,8% 47,1% 5,9% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 11 9 15 3 

% within 

Ζιηθία 

25,0% 20,5% 34,1% 6,8% 

Total Count 15 11 23 4 

% within 

Ζιηθία 

24,6% 18,0% 37,7% 6,6% 

 

Ζιηθία * Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε φηη ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν 

ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο;  Crosstabulation 

 

Πνηνο απφ ηνπο 

παξαθάησ παξάγνληεο 

ζεσξείηε φηη 

ζπκβάιιεη 

πεξηζζφηεξν ζηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο; 

Total Δκπεηξία 

Ζιηθία 40 έσο 49 εηψλ Count 2 17 

% within Ζιηθία 11,8% 100,0% 

απφ 50 εηψλ θαη άλσ Count 6 44 

% within Ζιηθία 13,6% 100,0% 
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Total Count 8 61 

% within Ζιηθία 13,1% 100,0% 

 

 

Ζιηθία * Καζνδεγεηηθφ ζηπι Crosstabulation 

 

Καζνδεγεηηθφ ζηπι 

Total 

Μέη

ξηα 

πρλ

ά 

Πνιχ 

ζπρλά 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 2 14 1 17 

% within 

Ζιηθία 

11,8

% 

82,4

% 

5,9% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 9 27 8 44 

% within 

Ζιηθία 

20,5

% 

61,4

% 

18,2% 100,0

% 

Total Count 11 41 9 61 

% within 

Ζιηθία 

18,0

% 

67,2

% 

14,8% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * Τπνζηεξηθηηθφ ζηπι Crosstabulation 

 

Τπνζηεξηθηηθφ ζηπι 

Total 

Μέη

ξηα 

πρλ

ά 

Πνιχ 

ζπρλά 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 0 7 10 17 

% within 

Ζιηθία 

0,0

% 

41,2

% 

58,8% 100,0

% 
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απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 2 15 27 44 

% within 

Ζιηθία 

4,5

% 

34,1

% 

61,4% 100,0

% 

Total Count 2 22 37 61 

% within 

Ζιηθία 

3,3

% 

36,1

% 

60,7% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * Γεκνθξαηηθφ ζηπι Crosstabulation 

 

Γεκνθξαηηθφ ζηπι 

Total 

Μέη

ξηα 

πρλ

ά 

Πνιχ 

ζπρλά 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 1 7 9 17 

% within 

Ζιηθία 

5,9

% 

41,2

% 

52,9% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 1 21 22 44 

% within 

Ζιηθία 

2,3

% 

47,7

% 

50,0% 100,0

% 

Total Count 2 28 31 61 

% within 

Ζιηθία 

3,3

% 

45,9

% 

50,8% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * Απηαξρηθφ ζηπι Crosstabulation 

 

Απηαξρηθφ ζηπι 

Total Πνηέ 

πάλ

ηα 

Μέη

ξηα 
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Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 9 7 1 17 

% within 

Ζιηθία 

52,9

% 

41,2

% 

5,9

% 

100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 27 14 3 44 

% within 

Ζιηθία 

61,4

% 

31,8

% 

6,8

% 

100,0

% 

Total Count 36 21 4 61 

% within 

Ζιηθία 

59,0

% 

34,4

% 

6,6

% 

100,0

% 

 

 

Ζιηθία * Θεσξείηε φηη νη πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζείηε 

αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο;  Crosstabulation 

 

Θεσξείηε φηη νη 

πξνζεγγίζεηο πνπ 

αθνινπζείηε 

αληαπνθξίλνληαη 

απνηειεζκαηηθά ζηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο; 

Total Ναη Όρη 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 16 1 17 

% within 

Ζιηθία 

94,1% 5,9% 100,0

% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 43 1 44 

% within 

Ζιηθία 

97,7% 2,3% 100,0

% 

Total Count 59 2 61 
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% within 

Ζιηθία 

96,7% 3,3% 100,0

% 

 

 

Ζιηθία * Πψο εθηηκάηε ηνλ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή-Τπνδηεπζπληή ζηελ 

απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ θξίζεσλ;  Crosstabulation 

 

Πψο εθηηκάηε ηνλ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή-Τπνδηεπζπληή 

ζηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ θξίζεσλ; 

Καζφινπ 

απνηειεζκα

ηηθφο 

Λίγν 

απνηειεζκα

ηηθφο 

Αξθεηά 

απνηειεζκα

ηηθφο 

Πνιχ 

απνηειεζκα

ηηθφο 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 0 2 3 7 

% within 

Ζιηθία 

0,0% 11,8% 17,6% 41,2% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 1 0 6 22 

% within 

Ζιηθία 

2,3% 0,0% 13,6% 50,0% 

Total Count 1 2 9 29 

% within 

Ζιηθία 

1,6% 3,3% 14,8% 47,5% 

 

Ζιηθία * Πψο εθηηκάηε ηνλ ξφιν ηνπ Γηεπζπληή-Τπνδηεπζπληή ζηελ απνηειεζκαηηθή 

επίιπζε ησλ θξίζεσλ;  Crosstabulation 

 

Πψο εθηηκάηε ηνλ 

ξφιν ηνπ Γηεπζπληή-

Τπνδηεπζπληή ζηελ 

απνηειεζκαηηθή 

επίιπζε ησλ θξίζεσλ; 

Total 

Πάξα πνιχ 

απνηειεζκαηηθφο 
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Ζιηθία 40 έσο 49 εηψλ Count 5 17 

% within Ζιηθία 29,4% 100,0% 

απφ 50 εηψλ θαη άλσ Count 15 44 

% within Ζιηθία 34,1% 100,0% 

Total Count 20 61 

% within Ζιηθία 32,8% 100,0% 

 

 

Ζιηθία * Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηε ζηελ 

επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηείηε;  

Crosstabulation 

 

Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεηε ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηείηε; 

Καζφινπ Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ 

Ζιηθ

ία 

40 έσο 49 

εηψλ 

Count 0 0 10 7 

% within 

Ζιηθία 

0,0% 0,0% 58,8% 41,2% 

απφ 50 εηψλ 

θαη άλσ 

Count 2 2 22 18 

% within 

Ζιηθία 

4,5% 4,5% 50,0% 40,9% 

Total Count 2 2 32 25 

% within 

Ζιηθία 

3,3% 3,3% 52,5% 41,0% 

 

Ζιηθία * Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηε ζηελ 

επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηείηε;  

Crosstabulation 
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 Total 

Ζιηθία 40 έσο 49 εηψλ Count 17 

% within Ζιηθία 100,0% 

απφ 50 εηψλ θαη άλσ Count 44 

% within Ζιηθία 100,0% 

Total Count 61 

% within Ζιηθία 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


