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Περίληψη 
 

 

Οι Ηγέτες, περισσότερο από ποτέ, είναι γεμάτοι τεράστιες προκλήσεις και 

πιθανές συγκρούσεις, δεδομένου του σημερινού διαφορετικού και ταχέως 

μεταβαλλόμενου κόσμου. Σε περιόδους περικοπών προϋπολογισμού, συρρίκνωσης, 

απολύσεων και αναγκαστικών συντάξεων, η δημιουργία και η διατήρηση εργασιακών 

συνθηκών που ευνοούν την επικοινωνία και τη συνεργασία ενδεχομένως παρουσιάζεται 

δύσκολη. 

Ο Goleman (2002), στο βιβλίο Primal Leadership, υποστηρίζει ότι «η μεγάλη 

Ηγεσία λειτουργεί μέσα από τα Συναισθήματα» Η παρούσα μελέτη, λοιπόν, διερευνά 

ποσοτικά, τη σχέση Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Αποτελεσματικότητας του 

Διευθυντή- Ηγέτη. Το δείγμα της, αποτέλεσαν οι Διευθυντές των 6/θέσιων και άνω, 

Δημοτικών Σχολείων του Ν. Ηρακλείου. Τα αποτελέσματα , μεταξύ άλλων, έδωσαν 

μεσαίας έντασης, θετικές συσχετίσεις  ανάμεσα σε Συναισθηματικούς παράγοντες και 

παράγοντες της Αποτελεσματικότητας. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Συναισθηματική Νοημοσύνη, Ηγεσία, Αποτελεσματικότητα, 

Συσχέτιση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Leaders, more than ever, are full of enormous challenges and potential conflicts, 

given today's different and rapidly changing world. In times of budget cuts, downsizing, 

redundancies and forced pensions, creating and maintaining working conditions 

conducive to communication and cooperation may be difficult. Goleman (2002), in his 

book Primal Leadership, argues that "great Leadership works through Emotions." Her 

sample was the Principals of 6 / above and above, Primary Schools of Heraklion. The 

results, among other things, yielded medium-intensity, positive correlations between 

Emotional factors and Factors of Effectiveness.  

 

KEY WORDS: Emotional Intelligence, Leadership, Effectiveness, Correlation 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Τα σημερινά εκπαιδευτικά συστήματα, ως μικροκοινωνικοί καθρέφτες, 

επιβάλλεται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της νέας κοινωνίας πληροφορίας και 

μάθησης που αναδύεται από τον συνεχώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Το βάρος  

της αλλαγής αυτής  στη σύγχρονη εκπαίδευση επικεντρώνεται στον Διευθυντή της 

σχολικής μονάδας καθώς έρευνες για τη σχολική αποτελεσματικότητα, παρουσιάζουν τη 

συμπεριφορά και τον τρόπο ηγεσίας του, καταλυτικής σημασίας για την ύπαρξη των 

συνθηκών εκείνων που είναι απαραίτητες στα «αποτελεσματικά σχολεία (Hawley & 

Rollie, 2007, στο Χατζηαγγελάκη,2018).Οι Διευθυντές των σχολείων σήμερα, καλούνται 

να  ξεπεράσουν παρελθοντικές, παρωχημένες ιδέες και  αντιλήψεις, όπως αυτή του 

παραδοσιακού διευθυντή – διαχειριστή του σχολείου και να υιοθετήσουν σύγχρονα 

ηγετικά πρότυπα που θα τους αναδείξουν σε Ηγέτες και θα οδηγήσουν τις σχολικές τους 

μονάδες σε επίτευξη υψηλών στόχων (Ζιάκα, 2014). Η παραπάνω διαπίστωση θέτει την 

ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και  αναβάθμιση των υπηρεσιών 

της, ως προτεραιότητα τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα.  

Τα σύγχρονα κράτη έχουν προάγει σε βασικό χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας και ιδιαίτερη δεξιότητα του σχολικού Διευθυντή τη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη, παράλληλα δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην κατοχή και διαχείριση 

επιστημονικής κατάρτισης και απόκτησης κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων από 

πλευράς του. Λαμβάνοντας υπόψη το νέο εκπαιδευτικό συγκείμενο  έχουν υιοθετήσει 

ως επί το πλείστον αποκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα με αυτονομία των σχολικών 

μονάδων, όπου υφίσταται λογοδοσία βάσει αποτελεσμάτων, μέτρηση της απόδοσης 

βάσει στόχων, κριτηρίων και δεικτών. Έχουν αναπτύξει συστηματικά την επιστήμη της 

Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης , τη χρήση των ΤΠΕ αλλά και το ηγετικό 

προφίλ των σχολικών Διευθυντών,  προσδίδοντάς του νέους  ρόλους και εξουσίες 

(Χατζηαγγελάκη,2018).  

Στην Ελλάδα, η «συναισθηματικά έξυπνη ηγεσία» παρουσιάζεται ως δείκτης 

αποτελεσματικότητας του σχολείου όσο αφορά στη λειτουργία της σχολικής μονάδας 

σύμφωνα με το πρόσφατο σχέδιο που επινοήθηκε για τον εκσυγχρονισμό του 

εκπαιδευτικού συστήματος και καλείται «Νέο Σχολείο»,  (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, 

2010, στο Brinia, Zimianiti, Panagiotopoulos, 2014), (Brinia, Zimianiti, 

Panagiotopoulos, 2014:29).  

Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει τα συναισθήματα  

πρωτίστως ως «δεξιότητες επεξεργασίας των γνωστικών πληροφοριών»  (Hoffman, 



2009:546), ως οργανωμένες αντιδράσεις, που καθιστούν εφικτή την λειτουργία της 

λογικής (Salovey&Mayer, 1990, στο Humphrey, 2007). H έννοια της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης περιλαμβάνει ποικίλες ικανότητες, όπως το να μπορείς να βρίσκεις κίνητρα 

για τον εαυτό σου και να αντέχεις τις απογοητεύσεις, να ελέγχεις την παρόρμηση και να 

χαλιναγωγείς την ανυπομονησία σου, να ρυθμίζεις σωστά τη διάθεσή σου και να 

εμποδίζεις την απογοήτευση να καταπνίξει την ικανότητά σου για σκέψη, να έχεις 

ενσυναίσθηση και ελπίδα (Goleman,1995:71). Πρόσφατη έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε διάφορους οργανισμούς κατέδειξε ότι η Συναισθηματική 

Νοημοσύνη είναι μία των πιο σημαντικών καθοριστικών παραγόντων στην άσκηση 

ηγεσίας διαφόρων τύπων (Goleman et al., 2002; Williams, 1994, στο Brinia et al., 2014: 

29).  

Το άτομο που διαχειρίζεται τη σχολική μονάδα πρέπει να είναι μαέστρος του 

ανθρώπινου παράγοντα, καθώς η ηγεσία στον τομέα της εκπαίδευσης, θεωρείται τόσο 

επιστήμη όσο και τέχνη. Ο Διευθυντής του σχολείου επιβάλλεται να είναι εξέχων στην 

καθοδήγηση χρησιμοποιώντας συναισθηματική νοημοσύνη, να είναι ιδιαίτερα 

προσαρμοστικός, ευέλικτος, ταπεινός και αυτοσυνείδητος. Στη συνέχεια, ένας τέτοιος 

διευθυντής θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί και να συνεργάζεται με όλα τα μέλη 

της ομάδας, να επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και να τους κατευθύνει στην επίτευξη 

των στόχων της σχολικής μονάδας και της εκπαιδευτικής πολιτικής (Brinia et al., 

2014:42).  

Αναφέροντας την ομάδα, η ηγεσία αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία ένα 

άτομο επηρεάζει την «ομάδα» µε κατεύθυνση την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Τα 

στυλ ηγεσίας υποδηλώνουν τη χρήση μηχανισμών συμπεριφοράς. Σύμφωνα με την 

επιμεριστική θεωρία η ηγεσία δεν ασκείται από μεμονωμένα άτομα ούτε βασίζεται στις 

παραδοσιακές αρχές της ιεραρχίας, αλλά συνδέεται με μια νέα μορφή καταμερισμού 

εργασίας στους οργανισμούς (Πασιαρδής 2004). Η ηγεσία, επιπλέον,  είναι μία 

κοινωνική διαδικασία, η οποία στηρίζεται σε σχέσεις που είναι τόσο εξουθενωτικές όσο 

και ανακουφιστικές, και απαιτείται από τον ηγέτη ρύθμιση των συναισθημάτων των 

άλλων αλλά και του εαυτού του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι κοινωνικές ικανότητες 

των διευθυντικών στελεχών, όπως είναι οι συναισθηματικές ικανότητες θεωρούνται 

απαραίτητες, για έναν αποτελεσματικό οργανισμό  (Ταλιαδώρου,2015:19). 

Αναφέροντας την «αποτελεσματικότητα», πρόκειται για συνθήκη απαραίτητη 

για να προχωρήσει κάθε κοινωνία ένα βήμα μπροστά με στόχο τη συνεχή πρόοδο. 

Ωστόσο, η σχολική ηγεσία και η βελτίωσή της έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως λόγω 

της σύνδεσης που υπάρχει ανάμεσα στην αποτελεσματική σχολική ηγεσία και τη 



σχολική βελτίωση (Mertkan, 2011,στο Brinia et al. 2014). Η αποτελεσματική ηγεσία 

των σχολείων, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τη λειτουργία και ανάπτυξή τους, σε 

μεγάλο βαθμό, εξαρτάται αντίστοιχα από αποτελεσματικούς Διευθυντές- Ηγέτες. 

Ο κάθε Διευθυντής διοικώντας ως Ηγέτης τη σχολική του μονάδα, καταφέρνει 

να επιτύχει υψηλούς στόχους έχοντας υψηλό όραμα, κάνοντας κοινωνούς σε αυτό τα 

μέλη της ομάδας του, εμπνέοντας τους εμπιστοσύνη και επικοινωνώντας ουσιαστικά 

μαζί τους συναισθανόμενος τις ανάγκες τους και ελέγχοντας τις αδυναμίες του, 

συνεργαζόμενος μαζί τους ,επιλέγοντας το κατάλληλο ή τα κατάλληλα ηγετικά στυλ και 

εφαρμόζοντάς τα με ευφυΐα, χιούμορ και ευελιξία που αποτελούν δεξιότητες της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Όμως παρόλο που τα προαναφερθέντα θεωρούνται γνωστά στο εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι, σύμφωνα με τη Χατζηαγγελάκη «στη χώρα μας, συνεχίζει να παρατηρείται μια 

προσκόλληση στα παραδοσιακά συγκεντρωτικά σχήματα, μια εμμονή στον εκτελεστικό και 

διεκπεραιωτικό ρόλο των Διευθυντών και μια αποσπασματική παροχή επιμόρφωσης, η 

οποία στερείται του συνεχούς της διαδικασίας της. Η επιστήμη δε της Διοίκησης της 

Εκπαίδευσης μπορεί μεν να έχει αναπτυχθεί, είναι όμως άξιο διερεύνησης αν οι σχολικοί 

Διευθυντές στην Ελλάδα μετεκπαιδεύονται στο αντικείμενο της Διοίκησης, ενώ το κράτος 

στερείται μιας Ανώτατης Σχολής που να απευθύνεται στους Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων»(Χατζηαγγελάκη, 2018:33).   

Η ανάγκη, λοιπόν, για αναπροσαρμογή και επαναπροσδιορισμό του δημόσιου 

τομέα, με στόχο την απόδοση, την αποτελεσματικότητα, καθώς και την  υιοθέτηση 

σύγχρονων επιστημονικών προτύπων ηγεσίας, στον χώρο της εκπαίδευσης, είναι 

επιτακτική.  Η σημασία επιστημονικών ερευνών με γνώμονα  τη βελτίωση και 

αναζωογόνηση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, στην Ελλάδα είναι αναμφισβήτητη.  

Προσπαθώντας να τεθεί ένα λιθαράκι προς την προαναφερθείσα πορεία που 

επιτάσσεται να διαγράψει η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική του κράτους, για να 

συνεχίσει να ονομάζεται «σύγχρονη», η παρούσα μελέτη διερευνά την επίδραση της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης του Διευθυντή- Ηγέτη, στην Αποτελεσματικότητά του. 

Το περιεχόμενό της διακρίνεται στο θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος, στο πρώτο 

διαφωτίζονται βιβλιογραφικά οι βασικοί όροι του θέματος και στο δεύτερο ερευνάται 

πρακτικά το ζήτημα στους Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας του Ν. Ηρακλείου, 6/θεσίων 

και άνω Δημοτικών Σχολείων. 

 

 

  



 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Κεφάλαιο 1ο : Συναισθηματική Νοημοσύνη 
 

«Με την καρδιά βλέπει κανείς σωστά. Το ουσιώδες είναι στο μάτι αόρατο». 
Antoine De Saint  - Exupery, Ο Μικρός Πρίγκιπας 

  

Μελετώντας το παραπάνω απόσπασμα και άλλα παρεμφερούς περιεχομένου,  

σε συνδυασμό με τη μελέτη ερευνητικών αποτελεσμάτων που δείχνουν ότι η ΣΝ των 

Ηγετών επιδρά στην ικανότητά τους να επηρεάζουν τις αντιλήψεις των υφισταμένων για 

την Ηγετική εικόνα τους (Ashkanasy & Tse, 2000 George, 2000) και  έχουν καταδείξει 

ότι η ΣΝ και η αποτελεσματική ηγεσία σχετίζονται (Boyatzis, 1999), κατανοεί κανείς, 

εύκολα, τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης έννοιας . Πώς εξελίχθηκε, όμως , ο όρος  

Συναισθηματική Νοημοσύνη και τι ακριβώς σημαίνει; 

 

1.1 Ιστορική εξέλιξη 
 

             Πιθανότατα, ο πρώτος που τόνισε πόσο σημαντικά είναι τα 

συναισθήματα κατά την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, δεν είναι άλλος από τον 

Αριστοτέλη. Σύμφωνα με τον ίδιο, "αυτοί που κατέχουν την σπάνια ικανότητα να 

θυμώνουν με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή χρονική στιγμή, για την 

σωστή αιτία και με τον σωστό τρόπο, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση σε όλους τους 

τομείς της ζωής τους" (Goleman, 1998:19) 

Ωστόσο, ο μεταπτυχιακός φοιτητής Leon Payne , πραγματοποιεί την πρώτη 

ακαδημαϊκή αναφορά  του όρου Συναισθηματική Νοημοσύνη, συμπεριλαμβάνοντάς τον 

στον τίτλο της διδακτορικής του διατριβής, το 1985(Payne, 1985, στο Πλατσίδου, 

2004:27). Οι ρίζες, όμως, της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, ως ιδέα,  βρίσκονται στο 

1920 και στην κοινωνική νοημοσύνη του Thorndike, ο οποίος την όρισε ως την 

ικανότητα που έχει κάποιος να κατανοεί τους άντρες και τις γυναίκες, τα αγόρια και τα 

κορίτσια, και να διαχειρίζεται με σοφία τις ανθρώπινες σχέσεις(Πλατσίδου, 2004:28,29). 

Το 1958 και  ο Wechsler,  έκανε λόγο  για μη γνωστικούς παράγοντες νοημοσύνης στην 

θεωρία του περί "γενικής νοημοσύνης". Όμως αυτός που χάραξε την τελική ευθεία προς 

τη σημερινή έννοια είναι ο  Gardner (1983, 1999), με τη θεωρία της Πολλαπλής 

Νοημοσύνης, όπου διεύρυνε την έννοια της νοημοσύνης πέρα από τους γνωστικούς 

παράγοντες και σε συναισθηματικούς. Ανάμεσα στις διαφορετικές όψεις νοημοσύνης 



που ανέδειξε, παρουσιάζει δύο, που για την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία σε 

κάθε τομέα, είναι απαραίτητες: η ενδοπροσωπική και διαπροσωπική νοημοσύνη. Αυτές 

αποτελούν και τον θεμέλιο λίθο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Ιορδάνογου, 2006).  

Επίσημα πια, ο όρος Συναισθηματική Νοημοσύνη πρωτοεμφανίζεται  το 1990 

από τους Salovey & Mayer  (Ιορδάνογου, 2006, Τσιαχρή κ Μωύσογλου,2014). Όμως, 

αυτός που κυριολεκτικά απογείωσε την έννοια της ΣΝ, είναι ο  Daniel Goleman.  Την  

ονόμασε, εναλλακτικά, «νοημοσύνη της καρδιάς» και τη συνέδεσε άμεσα με την 

επιτυχία στον επαγγελματικό τομέα και όχι μόνο, μέσω του βιβλίου του «Η 

Συναισθηματική Νοημοσύνη (1995)», καθώς και του μεταγενέστερου κύριου άρθρου 

του στο περιοδικό Time (Gibbs, 1995·, Πλατσίδου, 2010,στο Χατζηαγγελάκη,2018). 

Εκεί, παρουσιάζει μια σύνθεση των νευροεπιστημονικών επιτευγμάτων για τις δομές 

του εγκεφάλου σε σχέση με τα συναισθήματα, των πειραματικών δεδομένων από 

σωστότατες μεθοδολογικά μελέτες σχετικά με τη συναισθηματική ανάπτυξη, πορεία  και 

ωρίμανση του παιδιού, καθώς και των εύστοχων κλινικών περιπτώσεων ατόμων με 

διάφορες συναισθηματικές διαταραχές, αλλά και ατόμων με υψηλό δείκτη 

"Συναισθηματικής Νοημοσύνης”. 

Μελετώντας το σχετικό βιβλιογραφικό ρεπερτόριο, παρατηρεί κανείς, ότι βρίθει 

επιστημονικών προσεγγίσεων για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και το περιεχόμενό 

της, πώς όμως ταξινομούνται και σε ποιο σημείο διαχωρίζονται; 

1.2 Είδη Θεωρητικών Προσεγγίσεων 
 

Το συναίσθημα που συνδέεται με το πάθος και την έλλειψη λογικής –

κατ΄επέκταση, αποτελεί  πρωτογενή, ακόμα και κατώτερη διαδικασία  και η νοημοσύνη 

που σχετίζεται με τη λογική, την ορθότητα της σκέψης και τις ανώτερες, γενικότερα, 

λειτουργίες του εγκεφάλου, είναι όροι αντιφατικοί που συνυπάρχουν στη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη.  Γίνεται συζήτηση, λοιπόν, για έναν «υβριδικό» και 

οξύμωρο όρο που προσπαθεί να ενώσει και ενώνει  αντιφατικές έννοιες 

(Χατζηαγγελάκη, 2018). 

Μοιρασμένος κατ΄επέκταση, ο επιστημονικός κόσμος  σε εκείνους που 

πιστεύουν ότι μέσω της συγκεκριμένης έννοιας βρήκαν την εξήγηση αλλά και τη λύση 

του φαινομένου χαμηλών επιδόσεων (σχολική, εργασιακή, κ.ά.)  ανθρώπων με υψηλές 

γνωστικές ικανότητες, (Arsenio, 2003. Caruso & Wolfe, 2001, στο Πλατσίδου, 2005) 

και σε εκείνους που αμφιβάλλουν (Davies, Stankov, & Roberts, 1998, στο Πλατσίδου, 

2005) για την αυθύπαρκτη υπόσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης από την 

ανθρώπινη προσωπικότητα και για το ότι αποτελεί  ένα άλλο είδος νοημοσύνης. Βέβαια, 



να υπογραμμιστεί, ότι ούτε  οι υποστηρικτές της συμφωνούν απόλυτα ως προς τη φύση, 

τις διαστάσεις και τις μεθόδους για τη μέτρησή της (βλ. Πλατσίδου, 2004, στο 

Πλατσίδου, 2005). 

Κοινή παραδοχή, ωστόσο, όλων των θεωριών που έχουν διατυπωθεί για την 

ερμηνεία της ΣΝ, είναι ότι έχουν να κάνουν με μια έννοια σύνθετη που περιλαμβάνει 

μία σειρά από διαστάσεις (ικανότητες, χαρακτηριστικά, δεξιότητες) και αναφέρεται σε 

διάφορα πεδία της ανθρώπινης φύσης (γνωστικό δυναμικό, προσωπικότητα, 

συμπεριφορά). Με βάση το πού εστιάζουν οι θεωρίες ,μπορούν να ταξινομηθούν σε 

τρεις κατηγορίες: 

 Θεωρίες Ικανότητας: η ΣΝ θεωρείται νοητική ικανότητα με οργάνωση 

αντίστοιχη των γνωστικών ειδών νοημοσύνης (π.χ., η θεωρία των Mayer, 

Salovey & Caruso). 

 Θεωρίες με πλαίσιο την προσωπικότητα: η ΣΝ θεωρείται συνδυασμός 

από χαρακτηριστικά προσωπικότητας και προσαρμοστικές ικανότητες 

(π.χ. , η θεωρία του Bar-on). 

 Θεωρίες επίδοσης: θεωρούν ότι η ΣΝ ως τρόπος οργάνωσης της 

προσσωπικότητας, προσφέρει τη δυνατότητα πρόβλεψης  και εξήγησης 

της επίδοσης και της αποτελεσματικότητας κάποιου σε διάφορους τομείς 

και ιδιαίτερα στην εργασία του (π.χ., η θεωρία  του Goleman),  

(Πλατσίδου,2004). 

Σε άλλη ταξινόμηση με βάση τη λειτουργικότητα της ΣΝ , συναντάμε Μεταξύ 

των προγραφέντων συναντάμε και τα μικτά μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης, με 

βάση τη λειτουργικότητα της έννοιας. Σε αυτά η Συναισθηματική Νοημοσύνη θεωρείται  

μία σύνθεση/ μίξη προσωπικότητας, διαθέσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων,  και 

χαρακτηριστικών (Caruso, Mayer, Salovey, 2002· Feyerherm & Rice, 2002, στο 

Χατζηαγγελάκη,2018: 263). Τα μεικτά μοντέλα υποστηρίζουν μεταξύ άλλων και οι Bar-

On (1997), Goleman (1998a), και Cooper ( Goudarzi, A.M., 2011, στο Χατζηαγγελάκη, 

2018).   

Οι διάφορες θεωρίες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης αντανακλούν 

διαφορετικές εκφάνσεις της σύνθετης αυτής έννοιας, έτσι, σωστά  οι Ciarrochi, Chan, & 

Caputi (2000), υπογραμμίζουν ότι όχι μόνο ανταγωνιστικές ή αντικρουόμενες μεταξύ 

τους δεν θεωρούνται αλλά μάλλον συμπληρωματικές(Πλατσίδου,2005).  

1.3 Τρόποι μέτρησης   
 



Υπάρχει διαφωνία και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησή της 

ΣΝ,   ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, μετράται μέσω ερωτηματολογίων (όμοια 

με την προσωπικότητα) ενώ ως δεξιότητα μετράται με δοκιμαστικά τεστ απόδοσης 

(όπως η νοημοσύνη) (Χατζηαγγελάκη,2018). Τα ερωτηματολόγια αυτοαναφορών 

αποτελούν έναν συνήθη τρόπο μέτρησης χαρακτηριστικών της ΣΝ. (Bar-On, 2000. 

Petrides & Furnham, 2000), όπως και οι αναφορές άλλων ( π.χ., γονέων, δασκάλων, 

προϊσταμένων) για τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά κάποιου (Boyatzis, Goleman, 

& Rhee,  2000). Απ’ την άλλη, υποστηρίζουν κάποιοι ότι έγκυρη μέτρηση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης αποτελεί μόνο η αντικειμενική μέτρηση της επίδοσης σε 

έργα που αναφέρονται σε συναισθήματα (Mayer, Caruso, & Salovey, 2000). 

Συμπερασματικά, οι Zeidner, Matthews, Roberts, & MacCann (2003) αναφέρουν ότι οι 

δύο μέθοδοι αντανακλούν διαφορετικές ψυχομετρικές διαστάσεις της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης, εκ των οποίων άλλες σχετίζονται με χαρακτηριστικά προσωπικότητας και 

άλλες με μαθημένες δεξιότητες (Πλατσίδου,2005).  Γενικά τα ψυχομετρικά εργαλεία 

που προτείνονται για την ΣΝ, μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

I. Αυτοαναφορές: Ο συχνότερος και δημοφιλέστερος τρόπος μέτρησης 

προσήνειας , η ενσυναίσθησης και γενικότερα χαρακτηριστικών που 

σχετίζονται με τη ΣΝ. Αντιπροσωπευτικό της κατηγορίας είναι το 

Emotional Quotient Inventory του Bar-On (1997). 

II. Ετεροαναφορές (τεστ 360
ο
 ): Σε αυτές τις δοκιμασίες καλούνται να 

αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες κάποιου , άλλα 

πρόσωπα του περιβάλλοντός (π.χ., γονείς, δάσκαλοι, προϊστάμενοι κ.λ.π.) 

. Παράδειγμα αυτής της κατηγορίας αποτελεί το Emotional Competence 

Inventory των Boyatzis, Goleman & Rhee (2000). 

III. Αντικειμενικές Μετρήσεις  Ικανοτήτων:  η βαθμολογία του 

εξεταζόμενου σε αυτή τη μέθοδο έγκειται στην ορθότητα των λύσεων 

που καλείται να δώσει σε προβλήματα και των απαντήσεων που καλείται 

να δώσει σε ερωτήσεις. Είναι ο τρόπος που μετρώνται και οι γνωστικές 

ικανότητες. Εδώ ανήκει το Mayer, Salovey &Caruso Emotional 

Intelligence Test (Πλατσίδου,2004). 

Παρακάτω αναφέρονται  κάποιες από τις αντιπροσωπευτικότερες θεωρίες για τη 

ΣΝ: 

 
Η ΣΝ των Mayer, Salovey &Caruso 

 



Oι  Salovey & Mayer  αποτελούν τους εμπνευστές του όρου «Συναισθηματική 

Νοημοσύνη», ο οποίος πραγματοποιεί πρεμιέρα στο επιστημονικό γίγνεσθαι, το 1990. 

Πρόκειται για :  

«την ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται, τα συναισθήματα του 

και τα συναισθήματα των άλλων, να τα διαχωρίζει και να τα 

χρησιμοποιεί ως πηγή ενέργειας, πληροφορίας και επιρροής τόσο 

του εαυτού του όσο και των άλλων ανθρώπων γύρω του». 

 

        Προκειται για μία μάλλον γνωστικής φύσεως οπτική της ΣΝ.  Οι ικανότητες 

συναισθηματικού και γνωστικού περιεχομένου ομαδοποιούνται από τους Salovey & 

Mayer (1997) ,  ως εξής:  

1. Οι ικανότητες αναγνώρισης και έκφρασης των εαυτών  συναισθημάτων 

του άλλου. 

2. Οι ικανότητες εσωτερίκευσης και αφομοίωσης συναισθημάτων κατά τη 

σκέψη και τη διαμόρφωση αποφάσεων.  

3. Οι ικανότητες διαχωρισμού ή ταυτοποίησης συναισθημάτων.  

4. Οι ικανότητες κατάλληλης διαχείρισης συναισθημάτων προς ορισμένη 

κατεύθυνση κάθε φορά ώστε να επιτευχθεί ο εκάστοτε σκοπός. 

(Ιορδάνογλου,2006).  

 

 

 Σχήμα 1: 

 

 

 

 

Συναισθηματική 
Νοημοσύνη 

Διαχείριση 
Συναισθημάτων 

Αναγνώριση και 
Διάκριση 

Συναισθημάτων 

Αφομοίωση 
συναισθημάτων 

στη σκέψη 

Αντίληψη και 
έκφραση 

συναισθημάτων 



Το μοντέλο συναισθηματικής νοημοσύνης τεσσάρων 

συναισθηματικογνωστικών ικανοτήτων (Mayer & Salovey 1997, στο 

Ιορδάνογλου,2006:40)  

 

Στο παραπάνω μοντέλο, παρατηρείται μία μετάβαση από τις πιο απλές 

διαδικασίες ,όπως την όπως το να εντοπίσει και να αναγνωρίσει το άτομο, το 

συναίσθημά του , στις πιο σύνθετες, όπως το να καταφέρει να το διαχειριστεί 

κατάλληλα. Χαρακτηρίζεται ως αναπτυξιακό μοντέλο καθώς σταδιακά 

«αναπτύσσονται» οι διαδικασίες που εμπεριέχει. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Η ΣΝ του Reuven Bar-On 
 

Ο Bar-On αντιμετωπίζει τη ΣΝ ως μίξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, άσχετων με 

το γνωστικό κομμάτι του ατόμου, που το βοηθούν στην επιτυχή αντιμετώπιση των 

διαφόρων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Διακρίνεται  σε 5 ικανότητες  που περιέχουν 

έναν αριθμό ειδικών δεξιοτήτων, η καθεμία:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σχήμα 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μοντέλο Συναισθηματικής Νοημοσύνης του Bar-On (1997) 

(Ιορδάνογλου,2006:43) 

 

 

 

 

Το παραπάνω μοντέλο  είναι πολυπαραγοντικό και προάγει τη διαδικασία 

(processoriented)   και όχι το αποτέλεσμα (outcome-oriented). Δίνει βαρύτητα στη 

δυνατότητα του ατόμου να πετύχει και όχι στην τελική του επιτυχία, καθώς για  τον Bar-

On  η επιτυχία αποτελεί συνισταμένη και αρκετών εξωγενών παραγόντων. 

Η τελευταία κατηγορία του μοντέλου από ανεξάρτητη , θεωρήθηκε βοηθητική 

στην πρόσφατη αναθεώρησή του (Ιορδάνογλου,2006). 

 

 

 
 

 Η ΣΝ του Daniel Goleman 

 

 Για τον Daniel Goleman Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι το να κινητοποιείς 

τον εαυτό σου, να δείχνεις αντοχή στις απογοητεύσεις, να τιθασεύεις την ανυπομονησία 

σου, να χαλιναγωγείς τα πάθη και τις παρορμήσεις σου, να μην αφήνεις τη λύπη να 

επηρεάζει τη σκέψη σου και να σε καταπνίγει, να διαχειρίζεσαι και να προσαρμόζεις 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 επίλυση προβλημάτων  

 έλεγχος 

πραγματικότητας  

 ευελιξία 

ΕΝΔΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ  

 αυτοεπίγνωση 

  διεκδικητικότητα  

  αυτοεκτίμηση  

 αυτοεκπλήρωση  

 ανεξαρτησία ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ  

 ευτυχία  

 αισιοδοξία 
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ  

 ενσυναίσθηση 

 διαπροσωπικές σχέσεις 

 κοινωνική 

υπευθυνότητα  

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΕΣ  

 αντοχή στο στρες  

 αυτοέλεγχος 



κατάλληλα τη διάθεσή σου, να μπορείς να νιώσεις τη συναισθηματική κατάσταση των 

άλλων σαν δική σου, να αισιοδοξείς και να ελπίζεις για το μέλλον (Goleman,1995).  Ο 

ίδιος εκτόξευσε τη δημοτικότητα της ΣΝ εστιάζοντας περισσότερο στην απόδοση και 

συνδέοντάς τη με την επιτυχία στο χώρο των επιχειρήσεων. Διακρίνει σε αυτή και 

ονομάζει τις ακόλουθες ικανότητες με τις υποδιαστάσεις τους:  

 

Σχήμα 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Το μοντέλο Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Goleman Boyatzis & McKee (2002) 

(Ιορδάνογλου,2006:42) 

 

 

 

 

           Λίγο πιο επεξηγηματικά, μιλώντας για Αυτεπίγνωση αναφέρεται σε ένα άτομο με 

αυτοπεποίθηση που αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και τα διατυπώνει με ευστοχία 

κα ακρίβεια. Η Αυτοδιαχείριση έγκειται στην ικανότητα του ατόμου να ρυθμίζει τη 

διάθεσή του, τα πάθη, τις παρορμήσεις του και γενικότερα, να διαχειρίζεται την 

εσωτερική του κατάσταση αποτελεσματικά. Κοινωνική Επίγνωση προσδιορίζεται  η 

δυνατότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τις ανάγκες των άλλων και τα συναισθήματά 

τους και να προσαρμόζει σε αυτά τη συμπεριφορά του. Τέλος, ικανότητα Διαχείρισης 

Σχέσεων ονομάζεται κατά τον D. Goleman,  το να μπορεί το άτομο να δημιουργεί 

σχέσεις με τους άλλους, επικοινωνώντας μαζί τους και προκαλώντας τους αντιδράσεις 

κατά το δοκούν, (Πλατσίδου, 2004). 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ  

 Ενσυναίσθηση  

 Οργανωτική επίγνωση  

 Εξυπηρέτηση 

ΑΥΤΟΕΠΙΓΝΩΣΗ  

 Συναισθηματική 

αυτοεπίγνωση  

 Ακριβής αυτοαξιολόγηση  

 Αυτοπεποίθηση. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ   

 Έμπνευση   

 Επιρροή   

 Ανάπτυξη των άλλων  

 Καταλύτης αλλαγών  

 Διαχείριση συγκρούσεων 

 Οικοδόμηση δεσμών  

 Συνεργατικότητα & ομαδική 

δουλειά 

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

 Αυτοέλεγχος  

 Διαφάνεια   

 Προσαρμοστικότητα  

 Επίτευξη  

 Πρωτοβουλία  

 Αισιοδοξία 



 Να σημειωθεί ότι η μία ικανότητα εξαρτάται από την άλλη και η μία δομείται 

πάνω στην άλλη, δηλαδή η Αυτοδιαχείριση χρειάζεται την Αυτεπίγνωση, αντίστοιχα η 

Κοινωνική Επίγνωση προϋποθέτει την Αυτοδιαχείριση  κ.ο.κ ( Ιορδάνογλου,2006). 

Ο Goleman θεωρεί τη συναισθηματική επάρκεια (emotional competence), 

δηλαδή η δυνατότητα που έχει κανείς για υψηλή απόδοση σε αυτό που κάνει, πηγή της 

Συναισθηματική Νοημοσύνης και υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μία έννοια που 

μαθαίνεται (Πλατσίδου, 2004). 

 

1.4 Εκπαίδευση και Συναισθηματική Νοημοσύνη 

 
Μελετώντας το διεθνές και εντόπιο βιβλιογραφικό γίγνεσθαι κατανοεί κανείς τη 

σημασία του συναισθηματικού αναγραμματισμού των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

Η υψηλή σχολική επίδοση των τελευταίων φαίνεται συνυφασμένη με μια ομαλή 

συναισθηματική προσωπική τους διαχείριση (Qualter κ.ά., 2012; Burton, 2007 στο 

Μάνεση,2012). Η παρουσία και διδασκαλία συναισθηματικής αγωγής στα σχολεία 

καθώς και η παρουσία μια γενικότερης συναισθηματικής κουλτούρας με στόχο τη 

συναισθηματική υγεία όλης της σχολικής κοινότητας  κρίνεται απαραίτητη (Radford, 

2003:256, στο Μάνεση,2012). Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τη στείρα και 

ψυχρή γνώση, στο άκουσμα των κοινωνικών αναγκών και στην ανάπτυξη των 

απαραίτητων κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων από δασκάλους και 

μαθητές, παρουσιάζεται επιτακτική. Το σχολείο επιβάλλεται να επανακαθορίσει το 

σκοπό του προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και τις 

μελλοντικές προκλήσεις των καιρών. Οι Cole & Cole (2001) υπογραμμίζουν της 

σημασία της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας, στην ομαλή προσωπική και κοινωνική προσαρμογή και επομένως την 

ψυχική και συναισθηματική υγεία των μαθητών.  

Το παιδί στο σχολείο έρχεται καθημερινά σε επαφή με πλείστες καταστάσεις που 

εμπλουτίζουν τη συναισθηματική του δυναμική και το ρεπερτόριο των 

κοινωνικών/διαπροσωπικών του δεξιοτήτων. Ο δάσκαλος ,λοιπόν πρέπει να είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένος να βοηθήσει τον μαθητή να «πλάσει» κατάλληλα το 

ζυμάρι των καθημερινών του συναισθηματικών εμπειριών ώστε να αποκομίσει 

συναισθηματικές δυνατότητες που θα τον βοηθήσουν αν ανταποκριθεί αποτελεσματικά 

στις προκλήσεις του μέλλοντος(Αναστασοπούλου, κ.α.,2014). Αυτή τη δυνατότητα θα 

του δοθεί, εφόσον ο ίδιος είναι συναισθηματικά επαρκής και κατέχει στρατηγικές 



διαχείρισης και ρύθμισης των συναισθημάτων του εαυτού του και των άλλων ώστε να 

τις μεταλαμπαδεύσει στους μαθητές.  

Η απουσία τέτοιων δυνατοτήτων από του μαθητές και μελλοντικά ενήλικες, έχει 

αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί  σε αρκετά αρνητικές συνέπειες, όπως σχολική 

αποτυχία και μελλοντική κοινωνική απομόνωση ή απόκλιση (Asher, Oden & 

Gottman,1992 στο Αναστασοπούλου, Ζυγούρη κ Καζταρίδου, 2014). 

Η σχέση μεταξύ συναισθηματικών ικανοτήτων και κλίματος επιβεβαιώθηκε στον 

χώρο της εκπαίδευσης μέσα από την εκτεταμένη έρευνα που έγινε στην Μ. Βρετανία και 

αφορούσε στις ηγετικές ικανότητες των δασκάλων και διευθυντών σχολικών μονάδων 

(Hay/McBer 2000, στο Ιορδάνογλου,2006). Τα αποτελέσματα έδειξαν οτι η απόδοση 

των μαθητών επηρεάζεται από το κλίμα που δημιουργείται στην τάξη το οποίο 

επηρεάζεται από τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού. Ανάμεσα σε 

αυτά είναι και ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης όπως αυτοπεποίθηση, επίτευξη, 

πρωτοβουλία, ομαδική συνεργασία, επιρροή, διαφάνεια  (Ιορδάνογλου,2006). 

Επομένως, η προσφορά της συναισθηματικής νοημοσύνης στο πεδίο της εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με τα ευρήματα μελετών ,ισχυροποιείται, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι 

εκπαιδευτικοί που διαθέτουν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης είναι 

περισσότερο αποτελεσματικοί, καθώς έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται με 

μεγαλύτερη ευκολία και να αντιμετωπίζουν τις προβληματικές καταστάσεις που 

προκύπτουν, έχουν λιγότερο άγχος, δημιουργούν θετικό κλίμα στη σχολική τάξη και 

χαρακτηρίζονται ψυχικά ανθεκτικοί. Επίσης, διακρίνονται από τη διάθεση για 

αυτοβελτίωση και αποδοτικότητα. Η άμεση ή έμμεση επίδραση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού αποτελεί ίσως 

τον πυρήνα τόσο για την αποτελεσματική μάθηση αλλά και την ευημερία των μαθητών, 

ενώ παράλληλα αποτρέπονται καταστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης ή και 

εγκατάλειψης της εργασίας τους (Τσιαχρή & Μωύσογλου,2018). 

 Η προαναφερθείσα έρευνα στη Μ. Βρετανία, έδειξε ακόμα, ότι διευθυντές με 

υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη και ευέλικτο ηγετικό στυλ είχαν δασκάλους με 

θετικές στάσεις και μαθητές με υψηλότερη βαθμολογία. Αντίθετα όσοι διευθυντές 

υστερούσαν σε συναισθηματικές ικανότητες, είχαν δασκάλους με χαμηλό ηθικό και 

μαθητές με χαμηλότερες επιδόσεις (Lees & Barnard 1999,στο Ιορδάνογλου,2006). 

 

 
 
 



1.5 Συναισθηματική Νοημοσύνη και Δημογραφικά στοιχεία 
 

Η έννοια της ΣΝ έχει κατά καιρούς απασχολήσει ιδιαίτερα την επιστημονική 

κοινότητα και έχει μελετηθεί και διερευνηθεί αρκετά. Σε αρκετές μελέτες δε λείπουν οι 

συσχετισμοί με στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία ,η εμπειρία κ.λ.π.  

Χαρακτηριστική είναι η εμπειρική διερεύνηση του μοντέλου του Bar- On, όπου 

στα ευρήματα η Συναισθηματική και Κοινωνική Νοημοσύνη έχει σταθερή ανάπτυξη 

τουλάχιστον ως τα πενήντα χρόνια του ατόμου. Δεν πρόκειται για ένα γενετικά 

προκαθορισμένο μέγεθος, λοιπόν, καθώς τα ευρήματα πλείστων ερευνών θέλουν τη 

συναισθηματική νοημοσύνη να εξελίσσεται παράλληλα με την ηλικία του ατόμου  (Bar-

On, 2000), να εμπλουτίζεται από τις εμπειρίες και τα βιώματά του και να βελτιώνεται με 

την εξάσκηση,  όπως συμβαίνει και με τη γνωστική νοημοσύνη (Goleman, 2000).  

Υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη  παρουσιάζεται σε μεσήλικα άτομα, από ότι σε 

νεότερα άτομα, εν αντιθέσει  με τη νοητική νοημοσύνη που μεταβάλλεται σε πολύ μικρό 

βαθμό μετά την εφηβεία. Όσο το άτομο αναπτύσσεται και εμπλουτίζει το εμπειρικό του 

ρεπερτόριο, τόσο διδάσκεται, εμπλουτίζει και αναπτύσσει τη Συναισθηματική του 

Νοημοσύνη (Goleman, 1998; Zeidner, Matthews, Roberts & MacCann Zeidner, 2003).  

Ως προς το φύλο, οι άνδρες παρουσιάζουν καλύτερες ενδοπροσωπικές 

ικανότητες , στο μοντέλο του Bar- On,  ενώ οι γυναίκες φαίνεται να έχουν καλύτερες 

διαπροσωπικές ικανότητες. Ειδικότερα, οι τελευταίες έχουν μεγαλύτερη κοινωνική 

υπευθυνότητα, διαθέτουν αυξημένη ενσυναίσθηση και δείχνουν να τα πηγαίνουν 

καλύτερα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Οι άνδρες, αντίθετα, έχουν μεγαλύτερο 

αυτοσεβασμό και ανεξαρτησία, ελέγχουν καλύτερα το άγχος τους και προσαρμόζονται 

καλύτερα στις νέες συνθήκες, επιλύουν καλύτερα τα προβλήματα και είναι πιο 

αισιόδοξοι (Πλατσίδου, 2004). 

 Ο τρόπος με τον οποίο κοινωνικοποιούνται οι γυναίκες διαφέρει από τον 

αντίστοιχο των ανδρών, δεδομένου ότι οι πρώτες επικεντρώνονται στα συναισθήματα 

και τις διαπροσωπικές επαφές. Ακριβώς σε αυτήν τη διαφορά έγκειται ,σύμφωνα με 

τους μελετητές του θέματος, η ένδειξη κάποιων ερευνών όπου οι γυναίκες έχουν 

καλύτερη γενική συναισθηματική νοημοσύνη από ότι οι άνδρες (Bar-On, 2000; Petrides 

& Furnham, 2000).  

Παρά ταύτα, να σημειωθεί ότι οι περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν ότι  δεν 

υπάρχουν γενικεύσιμες  διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, παρά μόνον μικρού 

βεληνεκούς διαφορές σε επιμέρους διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής 

νοημοσύνης. 



 

1.6 Η Συναισθηματική Νοημοσύνη εν προκειμένω 

 
Η παρούσα έρευνα υιοθετεί τη θεωρία  της Συναισθηματικής Νοημοσύνης του 

K. V. Petrides, καθώς και το αντίστοιχο μεθοδολογικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο). Εν 

προκειμένω, λοιπόν, η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό της ανθρώπινης 

προσωπικότητας ή συναισθηματικής αυτο-αποτελεσματικότητας (trait emotional 

intelligence or trait emotional self-efficacy) είναι ένα σύνολο αντιλήψεων για τον εαυτό 

μας  που σχετίζονται με τα συγκινησιακά συναισθήματα που βρίσκονται στα 

χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας της εκάστοτε προσωπικότητας (Petrides, Pita, & 

Kokkinaki, 2007).  Ο όρος «συναισθηματική αυτο-αποτελεσματικότητα» αποτελεί ίσως 

μια εναλλακτική ονομασία για τη συγκεκριμένη θεωρητική κατασκευή. Βασική 

υπόθεση είναι ότι ως προσωπικό χαρακτηριστικό η Συναισθηματική Νοημοσύνη δεν 

συνάδει με την ανθρώπινη γνωστική ικανότητα και βρίσκεται εκτός του πλαισίου της. 

Σύγχρονα, πολλές ανεξάρτητες μεταξύ τους, μελέτες δέχονται και επιβεβαιώνουν την 

προαναφερθείσα υποθετική κατάσταση παρουσιάζοντας αρνητική σχέση ανάμεσα στα 

ερωτηματολόγια της συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό και τις IQ 

δοκιμασίες (τεστ) (Petrides, 2009).  

O Petrides (2001) καθώς και οι Petrides & Furnham (2001) άντλησαν την πρώτη 

δειγματοληψία (sampling domain) της συναισθηματικής νοημοσύνης ως γνώρισμα 

(Trait Emotional Intelligence) μέσω της ανάλυσης περιεχομένου των σημαντικότερων 

τομέων της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ως γνώρισμα του χαρακτήρα το μοντέλο της 

ΣΝ (Trait Emotional Intelligence), χρησιμοποιεί τέσσερις παράγοντες συναισθηματικών 

αυτοαντιλήψεων που αλληλοσυνδέονται (factors): 1. Ευημερία/Ευεξία (well-being) 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη διάθεση, 2. Αυτοέλεγχος (self-control) 

χαρακτηριστικά που αφορούν στη ρύθμιση των συναισθημάτων και των παρορμήσεων, 

3. Συναισθηματικότητα (emotionality) χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αντίληψη 

και την έκφραση των συναισθημάτων και 4. Κοινωνικότητα (sociability) 

χαρακτηριστικά που αφορούν στη διαπροσωπική αξιοποίηση και διαχείριση των 

συναισθημάτων (Petrides, Pita, & Kokkinaki, 2007; Mikolajczak, Luminet, Leroy & 

Roy, 2007 see also Mikolajczak, Luminet, Leroy & Roy, 2007 in Chatziaggelaki, 2018). 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων, στα οποία κατέληξαν από τις έρευνές τους οι 

Petrides, Pita et al. (2007) δείχνουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη ως γνώρισμα είναι 

ξεχωριστή –επειδή μπορεί να απομονωθεί στο κομμάτι της προσωπικότητας– και 

σύνθετη –επειδή κατά ένα μέρος της, προσδιορίζεται από διάφορες διαστάσεις της 



προσωπικότητας– κατασκευή, που βρίσκεται στα κατώτερα επίπεδα της ιεραρχίας της 

προσωπικότητας. Η συναισθηματική νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

προσωπικότητας (Trait Emotional Intelligence) φαίνεται να «έχει σημαντική προβλεπτική 

και επεξηγηματική χρησιμότητα σε πολλούς διαφορετικούς τομείς: προσωπική ευημερία / 

ευεξία, αυτοέλεγχο, συναισθηματικότητα και κοινωνικότητα» (Petrides, 2009: 12).  

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα (Trait Emotional 

Intelligence) του K.V. Petrides (2009) αποτελείται από πέντε (5) παράγοντες, καθένας 

από τους οποίους περιλαμβάνει πλευρές (όψεις), οι οποίες συνθέτουν μία ομάδα από 

δεκαπέντε (15) χαρακτηριστικά (Χατζηαγγελάκη,2018).  Οι παράγοντες (factors) και οι 

όψεις (facets) της συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό, σύμφωνα με το 

εγχειρίδιο του Petrides, K. V. (2009) Technical manual for the Trait Emotional 

Intelligence Questionnaires (TEIque), παρατίθενται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:   

 

 

 

Πίνακας 1: 

Παράγοντες (Factors)  και 

Όψεις (Facets) 

Αυτοί που έχουν υψηλές επιδόσεις, 

θεωρούν ότι είναι: 

F1. Ευημερία (Well – being) 

1. Ευτυχία (happiness) Χαρούμενοι και ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. 

2. Αισιοδοξία (optimist) Πεπεισμένοι ότι είναι καλό να βλέπουν  τη φωτεινή 

πλευρά της ζωής. 

3. Αυτοεκτίμηση (self-esteem) Επιτυχημένοι και γεμάτοι αυτοπεποίθηση 

F2. Αυτοέλεγχος (Self-control) 

4. Συναισθηματική Ρύθμιση  

(Emotion regulation 

Ικανοί να ελέγχουν τα συναισθήματά τους. 

5. Διαχείριση άγχους    

(Stress management) 

Ικανοί να αντέχουν την πίεση  και να ρυθμίζουν το 

άγχος τους 

6. Παρορμητικότητα 

 (Impulsiveness) 

Αντανακλαστικοί και είναι λιγότερο πιθανό  να 

ενδώσουν στις παρορμήσεις τους. 



F3. Συναισθηματικότητα (Emotionality) 

      7.  Ενσυναίσθηση (Empathy) Ικανοί να μπουν στη θέση του άλλου με αποτέλεσμα 

να κατανοούν καλύτερα την άποψή του. 

1. Συναισθηματική αντίληψη 

  (Emotional perception) 

Σαφείς σχετικά με τα δικά τους συναισθήματα  και τα 

συναισθήματα των άλλων. 

2. Έκφραση συναισθημάτων  

 (Emotional expression) 

Ικανοί να μεταφέρουν/εκφράζουν τα συναισθήματά 

τους  σε άλλους. 

     10. Σχέσεις (Relationships Ικανοί να διατηρήσουν την εκπλήρωση  των 

προσωπικών τους σχέσεων.  

F4. Κοινωνικότητα (Sociability) 

11. Διαχείριση συναισθημάτων 

(των άλλων) (Emotional management) 

 

 

Ικανοί να επηρεάσουν  τα συναισθήματα  των άλλων 

ανθρώπων 

          12. Διεκδικητικότητα 

(Assertiveness) 

Κατηγορηματικοί, ειλικρινείς και πρόθυμοι  να 

υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους 

          13. Κοινωνική συνείδηση 

(Social Awareness) 

Καταξιωμένοι στον κύκλο τους,  με υψηλές κοινωνικές 

δεξιότητες. 

F5. (Auxiliary Facets) (Βοηθητικές Όψεις) 

          14. Αυτοπαρακίνηση   

(Self motivation) 

Καθοδηγούνται μόνοι τους και  δεν εγκαταλείπουν το 

στόχο τους  μπροστά στις αντιξοότητες.  

 

15. Προσαρμοστικότητα  

(Adaptability) 

Ευέλικτοι και πρόθυμοι να προσαρμοστούν στις νέες 

συνθήκες. 

Πηγή: www.psychometriclab.com 

 Οι παράγοντες (factors) και οι όψεις (facets) της συναισθηματικής νοημοσύνης. 

 

 

 

 

http://www.psychometriclab.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήμα 4: 

 

 

 

 Πηγή: Petrides, K.V. (2009:63) 

Οι 15 πλευρές (facets) του Ερωτηματολογίου  (Trait Emotional Intelligence 

Questionaire/TEIQue)  με τους παράγοντες (factors) που αντιστοιχούν στην κάθε μία. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Κεφάλαιο 2ο: Ηγεσία 
 

Τουλάχιστον 7.500 μελέτες έχουν διερευνήσει ευρέως και συχνά προσδιορίζουν 

την Ηγεσία (Bass, 1985, στο Brinia, 2011). Οι Leithwood et al (1999) υποστηρίζουν ότι 

δεν υπάρχει συμφωνημένος ορισμός της έννοιας της ηγεσίας (Bush & Glover,2003).  

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η Hγεσία είναι η πρώτη, η μεγαλύτερη ή η πιο 

ισχυρή. Προσπαθώντας να είναι όσο το δυνατό πιο απλό και κατανοητό, ο  Hγέτης 

ερμηνεύεται ως κάποιος που δίνει κατευθύνσεις σε μια προσπάθεια και επηρεάζει τους 

ανθρώπους να ακολουθούν τις οδηγίες του. Επιπλέον, η Ηγεσία αφορά τελικά στη 

δημιουργία ενός τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να συμβάλουν στο να 

συμβεί κάτι εξαιρετικό (Brady and Woodward, 2005, στο Brinia, 2011 ). Η Ηγεσία έχει 

επίσης περιγραφεί ως η διαδικασία της κοινωνικής επίδρασης στην οποία ένα άτομο 

μπορεί να επηρεάσει τη βοήθεια και την υποστήριξη των άλλων στην επίτευξη ενός 

κοινού έργου (Chemers, 2002, στο Brinia, 2011).  

Είναι πλέον κατανοητό, ότι το φαινόμενο της Ηγεσίας υφίσταται σε κάθε πεδίο 

της κοινωνικής ζωής και της ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν αφορά μονάχα στα 

χαρακτηριστικά και τα ιδεώδη του ενός προσώπου που ηγείται αλλά αποτελεί 

συνάρτηση των χαρακτηριστικών και των ιδεών της κάθε περιοχής όπου λαμβάνει 

χώρα, κάθε ατόμου που συμμετέχει και κάθε εποχής οπότε εκτυλίσσεται, μέσα από αυτά 

αναδυκνύεται ο εκάστοτε Ηγέτης και τα επηρεάζει με τις δράσεις και τις αποφάσεις του 

(Αργυροπούλου, 2018). Προσπαθώντας, λοιπόν , να περιγράψουμε την Ηγεσία τα 

στοιχεία που υπεισέρχονται στην περιγραφή, σύμφωνα με την Αργυροπούλου (2018) 

είναι: 

1) «Τα χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές του Ηγέτη 

2) Τα χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές των υποστηρικτών του Ηγέτη 

3) Οι σχέσεις μεταξύ του Ηγέτη και των υποστηρικτών του 

4) Το συγκείμενο, στο οποίο λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της Ηγεσίας  

5) Οι σχέσεις μεταξύ Ηγέτη, υποστηρικτών και συγκείμενου». 



 

Αξίζει να σημειωθεί η αντίθεση του Yukl (2002, σελ. 4-5, στο Bush & Glover, 

2003), ο οποίος αναφέρει ότι «ο ορισμός της ηγεσίας είναι αυθαίρετος και πολύ 

υποκειμενικός. Κάποιοι ορισμοί είναι πιο χρήσιμοι από άλλους, αλλά δεν υπάρχει 

«σωστός» ορισμός».  

Ωστόσο, δεδομένης της ευρέως αποδεκτής σημασίας της Hγεσίας για την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου (Daresh 1998; NCSL 2001a;Sammons et al 1995; 

Sheppard 1996,στο Bush & Glover,2003) και για τη βελτίωση του σχολείου (Stoll and 

Fink 1996;Hallinger and Heck 1999, στο Bush & Glover,2003), είναι σημαντικό να 

δημιουργηθεί τουλάχιστον ένας λειτουργικός ορισμός αυτής της σύνθετης έννοιας.  

 

2.2 Ηγεσία στην Εκπαίδευση 
Η εκπαιδευτική Ηγεσία ήρθε στην επικαιρότητα στα τέλη του 20

ου
 αιώνα. Μετά 

τους παγκόσμιους πολέμους, η ανάγκη για ανάπτυξη ήταν μακράν το πιο σημαντικό 

ζήτημα. Αυτή η ανάγκη δεν αφορούσε μόνο τα υλικά αγαθά, αλλά και την πνευματική 

προοπτική της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ο μόνος τρόπος να επηρεαστεί ο 

διανοητικός κόσμος του ανθρώπου είναι η αλλαγή και η βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση ήταν και είναι πάντα το μέσο αλλαγής. Αυτές οι προσδοκίες 

μπορούν να εκπληρωθούν από άτομα με συγκεκριμένο όραμα που θα πείσουν τους 

άλλους να τους ακολουθήσουν, και τέτοια άτομα είναι οι σχολικοί Ηγέτες στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο (Brinia,2011). 

Οι  σχολικοί Ηγέτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας 

σχολικής κουλτούρας που επικεντρώνεται σε ένα ισχυρό όραμα για μελλοντική επιτυχία 

(Hallinger, 2003; Silins and Mulford, 2002; Waters et al., 2003, στο Brinia, 2011). Οι 

Μπους και Γκλόβερ (2003), μας λένε ότι  η εκπαιδευτική ηγεσία είναι μια διαδικασία 

επιρροής που οδηγεί στην επίτευξη των επιθυμητών σκοπών. Οι επιτυχημένοι ηγέτες 

αναπτύσσουν ένα όραμα για τα σχολεία τους με βάση τις προσωπικές και 

επαγγελματικές τους αξίες. Αρθρώνουν αυτό το όραμα σε κάθε ευκαιρία και 

επηρεάζουν το προσωπικό τους και άλλους ενδιαφερόμενους για να μοιραστούν το 

όραμα. Η φιλοσοφία, οι δομές και οι δραστηριότητες του σχολείου προσανατολίζονται 

στην επίτευξη αυτού του κοινού οράματος (Μπους κ Γκλόβερ,2003). Σύμφωνα με τον 

Μπουραντά (2012), πάλι,  «Τα εκπαιδευτικά συστήματα που μπορούν να εγγυηθούν 

επιτυχή αποτελέσματα και ίσες ευκαιρίες στους μαθητές ενώ ταυτόχρονα, παρακινούν 

τους εμπλεκόμενους και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ευρύτερου 



περιβάλλοντος, αποτελούν το ζητούμενο της εκάστοτε εκπαιδευτικής ηγεσίας» 

(Μπουραντάς, 2012). Ο Bolam (1999) έρχεται να προσθέσει ότι στο επίκεντρο της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας βρίσκεται η ευθύνη για τον σχεδιασμό της πολιτικής που 

πρόκειται να ακολουθηθεί, καθώς  και ο οργανωσιακός μετασχηματισμός, ανάλογα τις 

περιστάσεις (Καλογιάννης, 2014). 

Τα θεμελιώδη συστατικά στοιχεία της ηγεσίας στην εκπαίδευση, λοιπόν, 

μπορούμε να πούμε ότι είναι τα εξής (βλ. και Bush & Middlewood, 2005· Καλογιάννης, 

2014: 44· Leithwood & Riehl, 2003· NCSL, 2003: 5, στο Χατζηαγγελάκη,2018):  

 η άσκηση επιρροής από τον ηγέτη προς τους ακολούθους του για συνεργασία και 

επίτευξη των στόχων του σχολικού οργανισμού . 

 η ύπαρξη υψηλών εσωτερικών και επαγγελματικών αξιών και πεποιθήσεων του 

ηγέτη. Εδώ η παιδεία, η οργανωσιακή κουλτούρα του Διευθυντή-Ηγέτη παίζει 

καθοριστικό ρόλο για τον ωφέλιμο και αειφόρο μετασχηματισμό της σχολικής 

μονάδας.    

 η ανάπτυξη και η με σαφήνεια διατύπωση οράματος, που ενεργοποιεί το 

ανθρώπινο δυναμικό προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση.  

 ο μετασχηματισμός της οργάνωσης στη βέλτιστη εκδοχή της 

(Χατζηαγγελάκη,2018:126).   

               Τα τελευταία δέκα με δεκαπέντε χρόνια, η ευρεία αποδοχή της ανάγκης 

για αλλαγή στην εκπαίδευση, οδήγησε σε εκτεταμένη επανεξέταση του «τι είναι 

ηγεσία;» και «ποιοι είναι οι αποτελεσματικοί τρόποι για να Ηγηθεί κανείς;» . 

Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια  να απεμπλακεί ο ορισμός της  Ηγεσίας, από την 

αμοιβαία αποκλειστικότητα  «διαχείρισης» και  «συντήρησης» ελέγχου και τάξης και να 

οριστεί η Ηγεσία ως δημιουργία και έμπνευση (Bennis 1989) - (Fullan και Stiegelbauer 

1991 στο Beatty, 2000). Η έννοια της Ηγεσίας ως «επιρροή» συνεχίζει να κυριαρχεί στο 

λόγο (Leithwood et al. 1999), ενώ η Ηγεσία ως «υποστήριξη» παραμένει 

υποεκπροσωπούμενη (Greenfield 1999 στο Beatty, 2000). Ο διάλογος συνεχίζεται 

καθώς προσπαθούμε να ορίσουμε την Ηγεσία και να ανακαλύψουμε πώς να το κάνουμε 

καλύτερα (Beatty, 2000).  

Σε μια αποκαλυπτική αφηγηματική αντανάκλαση του δικού του εσωτερικού 

ταξιδιού, ο David Loader μας λέει ότι η Ηγεσία είναι πράγματι μια συναισθηματική 

πρακτική και ότι χρειαζόμαστε «... μια πιο ισορροπημένη άποψη γι ΄αυτήν ... όσοι έχουν 

ερευνήσει τη σχετική βιβλιογραφία... κατανοούν ότι έχουν γραφτεί ελάχιστα για το 

πρόσωπο του Ηγέτη και τα Συναισθήματα που βιώνει το άτομο που Ηγείται» (Loader 



1997). Η Ηγεσία έχει τα υψηλά και τα χαμηλά της, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της. 

Οι Διευθυντές κλαίνε, γελούν, ονειρεύονται και γίνονται καχύποπτοι. Υπάρχουν στιγμές 

που οι Διευθυντές θέλουν τον από μηχανής Θεό να έρθει και να τους σώσει. Ενώ η 

Ηγεσία αφορά στο θάρρος, στη δημιουργία του αύριο της επιλογής μας, ο ηρωισμός δεν 

έρχεται εύκολα. (Loader 1997) 

 

 

1.3 Ηγεσία και Διοίκηση 
Η ηγεσία συνδέεται με την αλλαγή, τον καθορισμό και υλοποίηση 

συγκεκριμένων στόχων σύμφωνα με το όραμα, τις προσωπικές και επαγγελματικές αξίες 

και τις ικανότητες του ηγέτη ενώ η διοίκηση, αναφέρεται κυρίως σε ενέργειες που 

αποσκοπούν στην αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση των οργανωτικών 

δράσεων και δομών (Παπαλόη,2012:170). Σύμφωνα με τον Σαϊτη (2008), η ηγεσία 

απαιτεί πολύ περισσότερα από διοικητική ικανότητα και εμπεριέχει την κατεύθυνση, 

την καθοδήγηση και τον επηρεασμό των άλλων προς έναν αντικειμενικό σκοπό 

(Σαϊτης,2008:292). Πέρα από τις διαχωριστικές θεωρίες, η Lumby, αναφέρει ότι «ο 

διαχωρισμός ηγεσίας και διοίκησης θα πρέπει να αντικατασταθεί από μία άλλη 

προσέγγιση…, που να συνθέτει αυτές τις δύο διαστάσεις»(Ράπτης κ 

Βιτσιλάκη,2007:29). Σε αυτό το πνεύμα σύνθεσης Ηγεσίας και Διοίκησης, ο J. P. Kotter, 

έρχεται να προσθέσει ότι η ηγεσία και η διοίκηση είναι συμπληρωματικές και 

αλληλοεπηρεαζόμενες λειτουργίες-ρόλοι. Ο άριστος συνδυασμός τους συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα της διοίκησης (Χατζηαγγελάκη,2018:127). Στο ίδιο πνεύμα, ο 

Everard και οι συνεργάτες του, υποστηρίζουν πως «η ηγεσία είναι ένα αναπόσπαστο 

μέρος της διοίκησης», οι ίδιοι συγγραφείς παραθέτουν τις διαφορές Ηγεσίας και 

Διοίκησης, αναφέροντας τη διαφοροποίηση των West- Burnham (Ράπτης κ 

Βιτσιλάκη,2007:29-30), όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 2: 

Διαφορές μεταξύ Ηγεσίας και Διοίκησης 

Η Ηγεσία (Leading) επικεντρώνεται στα 

εξής σημεία: 

Η Διοίκηση (Managing)  επικεντρώνεται 

στα εξής σημεία: 

Όραμα (Vision) Εφαρμογή (Implementation)   

Στρατηγικά θέματα (Strategic issues) Λειτουργικά θέματα (Operational issues) 

Μετασχηματισμός (Transformation) Συναλλαγή (Transaction) 



Αποτελέσματα (Ends) Νοήματα (Means) 

Άνθρωποι (People) Συστήματα (Systems) 

Να κάνει σωστά πράγματα  (Doing the right 

things) 

Να κάνει σωστά πράγματα  (Doing the right 

things) 

Σχήμα 4: West-Burnham (1997) στο Everard et al. (2005: 23 στο Ράπτης κ Βιτσιλάκη, 

2007:30) 

Μελετώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι οι δύο έννοιες αλληλοσυμπληρώνονται και 

παρουσιάζονται περισσότερο συμμαχικές και όχι ανταγωνιστικές.  

Να σημειωθεί ότι μετά το 2008, έχει καθιερωθεί διεθνώς ο όρος «Εκπαιδευτική 

Ηγεσία» (Educational Leadership) ή κατά άλλους συγγραφείς « Σχολική Ηγεσία» 

(School Leadership),  καθώς ο δυτικός και ευρωπαϊκός κόσμος ακολουθεί τις πρόσφατες 

εκπαιδευτικές τάσεις που θέλουν τα στοιχεία της Ηγεσίας , της Διοίκησης και της 

Εποπτείας απλών διοικητικών πράξεων να « είναι τόσο στενά συνυφασμένα που είναι 

μάλλον απίθανο η χρήση – εφαρμογή του ενός μόνον να είναι επιτυχής χωρίς την 

ύπαρξη των άλλων δύο» (OECD, 2008a στο Αργυροπούλου, 2018). 

 

 

1.4 Ο Διευθυντής – Ηγέτης 
 

Και εδώ, αναπόφευκτα, έχουμε την εξής διάκριση: ο ρόλος του ηγέτη, διακρίνεται 

από αυτόν του διευθυντή. Ο ηγέτης χρησιμοποιεί (άμεσα ή έμμεσα) όραμα, 

συναισθήματα ή προσωπικό παράδειγμα για να εμπνεύσει και να οδηγήσει μια ομάδα 

στην επίτευξη ενός στόχου, ενώ ο διευθυντής εφαρμόζει οργανωμένες μεθόδους και 

τεχνικές για την επίτευξη του στόχου του (Πλατσίδου, 2010). Συχνά οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν τους παραπάνω όρους σε οργανισμούς για να χαρακτηρίσουν, με βάση 

την ιεραρχία, τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα ως «ηγέτες» και τους υφισταμένους ως 

«διοίκηση».  

Αρχικά, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, όπως 

άλλωστε και κάθε διοικητικό στέλεχος, δεν είναι εξ ορισμού ηγέτης, επειδή έχει δύναμη 

και εξουσία που πηγάζουν από τη θέση που κατέχει (Πετρίδου, 2001· Σαΐτης, 2002). Ο 

«διευθυντής» μέσω της τοποθέτησής του κατέχει εξουσία στη σχολική μονάδα ενώ ο 

«ηγέτης» έχει την δυνατότητα να επιδράσει στον σχολικό οργανισμό. 



 Ηγεσία και Διεύθυνση διαφέρουν καθώς η καθεμιά έχει τη δική της λειτουργία. 

Ωστόσο και οι δυο κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχία στο σύγχρονο περιβάλλον 

των οργανισμών (Kotter, 2003,στο Kotterman, 2006 ). Ο Zaleznik (1998) ισχυρίζεται, 

όπως και ο Kotter (1990), ότι παρόλο που η Ηγεσία και η Διαχείριση μπορεί να είναι 

παρόμοια με μερικούς τρόπους, έχουν πολλές κρίσιμες διαφορές. Τόσο οι ηγέτες όσο 

και οι διευθυντές μπορεί να έχουν εμπλοκή στον καθορισμό της κατεύθυνσης, στην 

ευθυγράμμιση των πόρων και στην παρακίνηση ατόμων. Οι διευθυντές, ωστόσο, 

σχεδιάζουν και κάνουν προϋπολογισμό ενώ οι ηγέτες καθορίζουν κατεύθυνση και 

χαράζουν μελλοντική πορεία. Οι διευθυντές έχουν βραχυπρόθεσμο και περιορισμένο 

σκοπό και προσπαθούν να διατηρήσουν την τάξη, να σταθεροποιήσουν την εργασία και 

να οργανώσουν πόρους. Οι ηγέτες επιδιώκουν να αναπτύξουν νέους, μακροπρόθεσμους 

και μεγαλόπνοους στόχους και να ευθυγραμμίσουν με αυτούς τη λειτουργία των 

οργανισμών (Kotter, 1990; Zaleznik, 1998, στο Kotterman, 2006:19). Οι διευθυντές 

ελέγχουν και επιλύουν προβλήματα ενώ οι ηγέτες παρακινούν και εμπνέουν. Τέλος, οι 

διευθυντές αναπαράγουν ήδη υπάρχοντα πρότυπα, διαθέτουν συνέπεια, είναι 

προβλέψιμοι και διατηρούν την τάξη. Οι ηγέτες διαθέτουν τις δυνατότητες για 

δραματική αλλαγή, χάος, ακόμη και αποτυχία (Kotter, 1990, στο Kotterman, 2006:19). 

Σκοπός του Διευθυντή-Ηγέτη μιας επιχείρησης και κατ’ επέκταση ενός σχολικού 

οργανισμού είναι «να καταφέρει συνηθισμένους ανθρώπους να κάνουν ασυνήθιστα 

πράγματα» (Drucker, 1996: 192). Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2005: 219), ο 

«Διευθυντής-Ηγέτης» δεν αρκεί να «κερδίζει το σήμερα», η επιτυχία του έγκειται στο 

να «κτίζει το μέλλον» δημιουργώντας νέους ηγέτες. 

Ιδανικός Ηγέτης είναι εκείνος που συνδυάζει Ηγεσία και Διοίκηση ,ταυτόχρονα. 

Στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει ηγετικές ικανότητες, αλλά έχει διοικητικές, τότε 

κάνουμε λόγο για έναν απλό διαχειριστή, απ΄την άλλη, το όραμα ενός Ηγέτη από μόνο 

του δεν επιφέρει τις αναμενόμενες αλλαγές και μας κάνει να βλέπουμε έναν 

αιθεροβάμονα (Ράπτης κ Βιτσιλάκη,2007). 

Πίνακας 3: 

Διαφορές Μάνατζερ και Ηγέτη 

ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΗΓΕΤΗΣ 

Διορίζεται Αναδεικνύεται 

Χρησιμοποιεί νόμιμη-«δοτή» 

εξουσία 

Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη 

Δίνει εντολές, χρησιμοποιεί 

ανταμοιβές ή τιμωρίες και η 

παρακίνηση αναφέρεται σε 

Περνά όραμα, εμπνέει, πείθει και η 

παρακίνηση αναφέρεται σε ανάγκες 

ανώτερου επιπέδου 



ανάγκες κατώτερου επιπέδου 

Επικεντρώνεται στις 

διαδικασίες, στα συστήματα και 

στη λογική 

Επικεντρώνεται στους ανθρώπους και 

στα συναισθήματα 

Ελέγχει Κερδίζει εμπιστοσύνη και πίστη 

Κινείται σε προκαθορισμένα 

τυπικά πλαίσια. 

Ανοίγει νέους ορίζοντες, διευρύνει τα 

πλαίσιια 

Ενδιαφέρεται για το «πώς» Ενδιαφέρεται για το «γιατί» 

Κάνει διαχείριση της παρούσας 

κατάστασης 

Προκαλεί και προβαίνει σε αλλαγές 

Αποδέχεται την 

πραγματικότητα 

Ερευνά την πραγματικότητα 

Δίνει έμφαση στο τώρα Δίνει έμφαση στο μέλλον 

Κάνει τα πράγματα σωστά Κάνει τα σωστά πράγματα 

Σχήμα 5: Μπουραντάς 2005:203 στο Ράπτης και Βιτσιλάκη,2007:31-32 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο «ιδανικός» Διευθυντής-Ηγέτης έχει βρει την 

ισορροπία ανάμεσα στη Διαχείριση και την Ηγεσία. Οι Gordon και Yukl (2004) μαζί με 

τους Zaccaro και Horn (2003) πιστεύουν ότι μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη  είναι ότι η 

Ηγεσία και η Διοίκηση στο χώρο εργασίας αλληλοαποκλείονται, ενώ στην 

πραγματικότητα είναι συμπληρωματικές. Για την έρευνά του, ο Yukl (1989) προτιμά να 

μην διαχωρίζει τη Διοίκηση από την Ηγεσία και χρησιμοποιεί τον όρο “Διευθυντική 

Ηγεσία”. Ο Kotter (1990, 1995, 1999) και ο Zalesnick (1998), ωστόσο, βλέπουν τις δύο 

λειτουργίες ως περιστασιακά ανάμεικτες, συμπληρωματικές, αλλά σίγουρα ως δύο 

διαφορετικές λειτουργίες. Ο Kotter (1995) βλέπει τη Διοίκηση ως αντιμετώπιση 

διαδικασιών, πρακτικών και πολυπλοκότητας και ηγεσία ως αντιμετώπιση της αλλαγής. 

Με λίγα λόγια, η Διοίκηση είναι τακτική και όλα έχουν να κάνουν με το εδώ και τώρα, 

ενώ η Ηγεσία είναι στρατηγική και πρωτίστως για την αντιμετώπιση του μέλλοντος 

(Kotterman, 2006). 

1.5 Ο Συναισθηματικά Νοήμων Διευθυντής- Ηγέτης  
 

Αντιλαμβανόμαστε την Ηγεσία ως μια διαδικασία κοινωνικής επιρροής μέσω της 

οποίας ένας ηγέτης επηρεάζει τα συναισθήματα, τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των 

υφισταμένων. Τα συναισθήματα και οι συναισθηματικές δεξιότητες των ηγετών (π.χ., η 



αναγνώριση των συναισθηματικών καταστάσεων των οπαδών, η έκφραση του θετικού 

και αρνητικού συναισθήματος από τον ηγέτη, η ρύθμιση του συναισθήματος) μπορούν 

να επηρεάσουν το συναίσθημα, τη συναισθηματική ρύθμιση και τα κίνητρα των 

υφισταμένων. Μια τέτοια αλληλεπιδραστική προσέγγιση στην ηγεσία είναι σύμφωνη με 

διάφορα θεωρητικά πλαίσια. Για παράδειγμα, το εργασιακό συναίσθημα προτείνει ότι οι 

συναισθηματικές απεικονίσεις στην κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να έχουν 

σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά των εργαζομένων (π.χ. Hochschild, 1983). 

Πηγαίνοντας αυτήν την ιδέα ένα βήμα παραπέρα, η θεωρία συναισθηματικών γεγονότων 

(Weiss & Cropanzano, 1996) θεωρεί ρητά τους ηγέτες ως πηγές Συναισθηματικών 

γεγονότων στο χώρο εργασίας, μέσω των οποίων μπορούν να επηρεάσουν τη στάση και 

τη συμπεριφορά των υπαλλήλων τους. Οι Goleman et al. αντιμετωπίζουν την ηγεσία ως 

λειτουργία της ομάδας σε αντίθεση με εκείνη του ατόμου. Οι δεξιότητες του 

μεμονωμένου Ηγέτη συμβάλλουν στη διαδικασία της Ηγεσίας, η οποία γίνεται 

πρωτίστως κυρίως μέσω των Συναισθημάτων. Το «Συναισθηματικό έργο του Ηγέτη 

είναι πρωταρχικό», τοποθετεί τον ηγέτη ως τον Συναισθηματικό οδηγό για την ομάδα 

και καθιερώνει το Συναισθηματικό κλίμα της ομάδας. Το «πνεύμα» της ομάδας 

οδηγείται έτσι σε μια κατάσταση αντήχησης που αναδεικνύει το καλύτερο από κάθε 

μέλος της ομάδας. Σε αυτή την κατάσταση αντήχησης, η Ηγετική συμβολή κάθε μέλους 

γίνεται δύναμη στη συνολική Αποτελεσματικότητα του οργανισμού (Kafetsios, Vassiou 

& Nezlek, 2011). 

Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα εμφανιζόμενα συναισθήματα των διευθυντών 

επηρεάζουν τις αντιδράσεις των υπαλλήλων στον επόπτη τους, επηρεάζοντας έτσι τη 

συμπεριφορά τους (π.χ. Newcombe & Ashkanasy, 2002). Οι Brundin, Patzelt και 

Shepherd (2008) διαπίστωσαν ότι οι επιδείξεις, από την πλευρά των Διευθυντών, των 

θετικών τους συναισθημάτων, βελτίωσαν τους υπαλλήλους ενώ οι εμφανίσεις των 

αρνητικών συναισθημάτων μείωσαν την προθυμία των εργαζομένων. Οι Sy, Côté και 

Saavedra (2005) βρήκαν την υποστήριξη για την υπόθεση της κίνησης (Hat fi eld, 

Cacioppo, & Rapson, 1994) στο χώρο εργασίας: Οι διαθέσεις των ηγετών επηρεάζουν 

τις διαθέσεις των υφισταμένων. Οι υπάρχουσες έρευνες και θεωρίες έχουν δείξει ότι η 

επίδραση μπορεί να είναι μέρος μιας διαδικασίας που συνδέει τις δεξιότητες ΣΝ των 

ηγετών με τα αποτελέσματα των υφισταμένων στην εργασία (Barsade, Brief, & Spataro, 

2003). Για παράδειγμα, διάφορα μοντέλα κινητικών, κοινωνικών και γνωστικών 

διαδικασιών στην εργασία προσπαθούν να εξηγήσουν πώς επηρεάζουν την οργανωτική 

συμπεριφορά (βλ. Wright & Staw, 1999).  



Η εμπειρική έρευνα για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη σε σχέση με την Ηγεσία 

βρίσκεται στα σπάργανα και υπάρχουν αρκετές παρανοήσεις σχετικά με την εφαρμογή 

της. Οι πιο συνηθισμένες είναι: Πρώτον, η  Συναισθηματική Νοημοσύνη δεν σημαίνει 

ότι ο Ηγέτης είναι ευχάριστος όλη την ώρα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ηγέτες 

πρέπει να είναι συγκρουσιακοί. Η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνει αυξημένη 

ευαισθησία στις ανάγκες των άλλων ανθρώπων και είναι μια έμφυτη ικανότητα στην 

οποία οι ηγέτες μπορούν να βασιστούν για να μεταδώσουν ένα δύσκολο μήνυμα. 

Δεύτερον, η συναισθηματική νοημοσύνη δεν σημαίνει ξέγνοιαστη έκφραση των 

συναισθημάτων. Αντίθετα, οι συναισθηματικά ευφυείς ηγέτες μαθαίνουν να 

διαχειρίζονται τα συναισθήματα και να τα εκφράζουν κατάλληλα. Τρίτον, η 

συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύσσεται αργά κατά την παιδική ηλικία, μαθαίνουμε 

περισσότερα για αυτό και αποκτούμε τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε καθώς 

μεγαλώνουμε. Σε αντίθεση με τη γνωστική νοημοσύνη, οι συναισθηματικές μας 

δεξιότητες δεν καθορίζονται από τη γενετική. Αποκαθίστανται με επαναλαμβανόμενη 

χρήση (Grey, 2009). 

Ο Συναισθηματικά έξυπνος Ηγέτης, σε μία σχολική μονάδα δημιουργεί 

κατεύθυνση προς έναν κοινό στόχο, η ηγεσία του, περιέχει συνεχώς την επιρροή  στη 

συμπεριφορά των άλλων και επίσφραγίζεται από την προσωπικότητά του  (Brinia, 

2008c).  Με αυτόν τον τρόπο: «ο μεγάλος Ηγέτης μας κινητοποιεί. Ξυπνά μέσα μας το 

πάθος και ενεργοποιεί τον καλύτερό μας εαυτό. Όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί 

ασκεί τέτοια επίδραση επάνω μας, αναφερόμαστε σε στρατηγική, όραμα ή μεγάλα ιδανικά. 

Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ πιο απλή: ο μεγάλος ηγέτης μιλά στο συναίσθημά μας. 

Ανεξάρτητα από το τι επιδιώκει ένας ηγέτης –είτε πρόκειται για χάραξη στρατηγικών είτε 

για ενεργοποίηση ομάδων– η επιτυχία του εξαρτάται από το πώς το κάνει. Ακόμη κι όταν 

οτιδήποτε άλλο είναι σωστό, εάν ο ηγέτης αποτύχει στο πρωταρχικό καθήκον της 

αφύπνισης των συναισθημάτων προς τη σωστή κατεύθυνση, τότε τίποτα από όσα θα κάνει 

δεν πρόκειται να αποδώσει όπως θέλει ή πρέπει» (Goleman, Boyatzis, Mckee, 2002: 23, 

στο Χατζηαγγελάκη,2018:283). 

Η θέση του Διευθυντή-Ηγέτη συχνά συνεπάγεται πολύ ταραχώδη εργασιακό 

ρυθμό με πολλαπλές και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και υψηλά επίπεδα στρες (Kanter, 

1983; Mintzberg, 1973, στο George,2000).  O ίδιος, λοιπόν, καλείται όχι μόνο να 

ικανοποιήσει αυτές τις πολλαπλές απαιτήσεις, αλλά να επιλύσει εποικοδομητικά τις 

συγκρούσεις και να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια αίσθηση συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη συμβάλλει σε αυτό που η Epstein και οι 

συνάδελφοι της, αναφέρουν ως εποικοδομητική σκέψη ή  ικανότητα επίλυσης 



προβλημάτων με  ελάχιστο άγχος (Epstein, 1990; Katz & Epstein, 1991, στο 

George,2000).   

Όταν αισθανόμαστε καλά σαν άνθρωποι δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό στη 

δουλειά μας. Διότι τα θετικά συναισθήματα ενεργοποιούν τη νοητική 

αποτελεσματικότητα, συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών και 

στην ευελιξία της σκέψης. Επιπλέον, η θετική διάθεση δημιουργεί αισιοδοξία στους 

εργαζόμενους όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων τους, αυξάνει τη δημιουργικότητά 

τους, την αποφασιστικότητα και την επιθυμία τους να είναι χρήσιμοι. Ο  

Συναισθηματικά Ευφυής Ηγέτης  φυλάει πάντα στη φαρέτρα του αρκετά βέλη  

κατανόησης, χιούμορ, κεφιού και γέλιου, και την κατάλληλη στιγμή τα εκτοξεύει με 

στόχο την αποφόρτιση μιας κατάστασης. Έτσι, πετυχαίνει να ενεργοποιεί τη 

δημιουργικότητα, να δημιουργεί κανάλια επικοινωνίας με τους συνεργάτες του, να 

κερδίζει την εμπιστοσύνη και να διαμορφώνει ένα κλίμα ευχάριστο και παραγωγικό  

(Χατζηαγγελάκη,2018). 

O Ryback (1998) στο βιβλίο του Putting Emotional Intelligence to Work: 

Successful Leadership is more than IQ, ένας συναισθηματικά νοήμων «Διευθυντής-

Ηγέτης» εκδηλώνει δέκα (10) συμπεριφορές που τον κάνουν να διαφέρει από τους 

λιγότερο συναισθηματικά νοήμονες συνεργάτες του:   

 « • Ασκεί κριτική στους υφισταμένους του με ευγενικό και εποικοδομητικό τρόπο. 

  • Επιδεικνύει κατανόηση απέναντι στους συνεργάτες του και τα συναισθήματά 

τους και χρησιμοποιεί παραδείγματα από την προσωπική του ζωή για να τούς βοηθήσει να 

καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους. 

 • Διακρίνεται για την ειλικρίνειά του, τις καλές προθέσεις του, την αυθεντικότητα 

και την ευθύτητά του. 

 • Είναι σε όλες τις καταστάσεις παρών, με υπευθυνότητα και αποδοχή στην 

κριτική.  

• Προσέχει τη λεπτομέρεια, αλλά ενδιαφέρεται περισσότερο για τη γενική μεγάλη 

εικόνα (big picture).  

 • Δίνει έμφαση στην προσωπική επικοινωνία και μοιράζεται τα συναισθήματά του 

και τις ιδέες του με τους συνεργάτες του ενισχύοντας την αίσθηση της ομαδικής 

ταυτότητας. Έτσι επιβεβαιώνει την αυτοπεποίθησή του και κερδίζει την εμπιστοσύνη και 

τον σεβασμό των άλλων.  

 • Υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες των μελών της ομάδας και τούς συμπεριφέρεται 

με τρόπο ώστε να νοιώθουν σημαντικοί και αναντικατάστατοι.  



• Παίρνει γρήγορες αποφάσεις και επιλύει τις κρίσεις που δημιουργούνται άμεσα 

και αποτελεσματικά.  

 • Έχει πάθος για τη δουλειά του και νοιώθει δυνατός χωρίς να αφήνει να τον 

κυριαρχεί το μικρόβιο της επίδειξης.  

 • Ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη των υφισταμένων του, ενθαρρύνοντάς τους 

να θέτουν υψηλούς στόχους, αξιοποιώντας κατάλληλα τις δυνατότητές τους και τα ταλέντα 

τους»  (Χατζηαγγελάκη, 2018).  

Ο Goleman (2005) διευκρίνισε: Το IQ εξαντλείται όταν πρόκειται για την 

πρόβλεψη ποιος, ανάμεσα σε μια ταλαντούχα ομάδα υποψηφίων μέσα σε ένα 

απαιτητικό πνευματικά επάγγελμα, θα γίνει ο ισχυρότερος ηγέτης. Εν μέρει αυτό 

οφείλεται στο φαινόμενο του κατώτατου ορίου: όλοι στους κορυφαίους βαθμούς ενός 

δεδομένου επαγγέλματος ή στα κορυφαία επίπεδα ενός μεγάλου οργανισμού, έχουν ήδη 

κοσκινιστεί για διανόηση και τεχνογνωσία. Σε αυτά τα επίπεδα υψηλού επιπέδου, το 

υψηλό IQ γίνεται κατώτατο όριο, το οποίο χρειάζεται μόνο για να μπείτε και να 

παραμείνετε στο παιχνίδι. Λόγω του «κατώτατου ορίου» για το IQ, ο Goleman προτείνει 

ότι οι ικανότητες της ΣΝ, αντί του IQ ή των τεχνικών δεξιοτήτων, θα διακρίνουν 

καλύτερα εκείνους που θα είναι πιο ικανοί σε κορυφαίες θέσεις. Η ΣΝ έχει μεγάλη 

σημασία στην επιλογή, την προώθηση και την ανάπτυξη ηγετών (Chermiss, Extein, 

Goleman & Weissberg, 2006). 

Αξίζει να θυμάται κανείς ότι «η διδασκαλία και η Ηγεσία είναι βαθιά 

συναισθηματικές δραστηριότητες (Fried, 1995). Εάν οι εκπαιδευτικοί μεταρρυθμιστές 

αγνοήσουν τις συναισθηματικές διαστάσεις της εκπαίδευσης, τα συναισθήματα  θα 

εισέλθουν ξανά στη διαδικασία μεταρρύθμισης από την πίσω πόρτα» (Hargreaves 1997: 

108–109 στο Beatty, 2000). 

 

1.6 Ηγετικά Πρότυπα 
Κάθε ηγέτης χρησιμοποιεί διαφορετική μέθοδο για να πείσει τους υφισταμένους 

του. Ο συνδυασμός παραγόντων ή συμπεριφορών που επιλέγει ο κάθε ηγέτης στη 

διοίκησή του διαμορφώνει το ηγετικό του πρότυπο. Το ηγετικό πρότυπο των διευθυντών 

έχει ουσιαστικό αντίκτυπο σε όλη τη λειτουργία του σχολείου και στην αφοσίωση των 

εκπαιδευτικών στον οργανισμό(Saleem, Batool & Khattak, 2017:72). Το ερώτημα που 

τίθεται εδώ, είναι ποιο ηγετικό πρότυπο ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις 

ανάγκες της σχολικής μονάδας και του ηγετικού ρόλου του Διευθυντή-Ηγέτη; Η 

απάντηση δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα και μοναδικό Ηγετικό Πρότυπο (Ράπτης και 



Βιτσιλάκη, 2007:71). Αυτό συμφωνεί με τα ευρήματα της μεγάλης σε κλίμακα έρευνας 

των Urick και Bowers (2014) για το πρότυπο ηγεσίας του διευθυντή, που διεξήχθη σε 

7.650 δημοτικά σχολεία Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διευθυντές που συμμετείχαν στην 

έρευνα απάντησαν ότι δεν εφαρμόζουν ένα ηγετικό πρότυπο, αλλά εκείνο που αρμόζει 

στο εκάστοτε πλαίσιο (Urick & Bowers, 2014:97).  

                  Η εύστοχη επιλογή Προτύπων Ηγεσίας μπορεί να βοηθήσει στην 

αντιμετώπιση πολλαπλών ζητημάτων στα σχολεία που υπάρχουν προβλήματα, όπως 

χαμηλές μαθητικές επιδόσεις και υψηλά ποσοστά «εξάντλησης» των εκπαιδευτικών. Αν 

και η σχετική λογοτεχνία έχει ορίσει ορισμένα «εξιδανικευμένα» ηγετικά πρότυπα ως 

περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικά, όπως μετασχηματιστική, εκπαιδευτική και 

συμμετοχική ηγεσία, έχουμε λίγα στοιχεία για το πώς οι διευθυντές μπορούν ή όχι να 

επιλέξουν να ασκήσουν αυτά τα στυλ (Urick & Bowers, 2014).  

              Το  στυλ Ηγεσίας που υιοθετεί ένα Ηγέτης μπορεί είτε να ενεργοποιήσει είτε 

να αποθαρρύνει τους οπαδούς του (ο όρος αναφέρεται στους υφιστάμενους). Τα 

επικρατέστερα Ηγετικά στυλ αναφέρονται συνοπτικά:  

1. Χαρισματική Ηγεσία (charismatic leadership): Σε αυτό το στυλ Ηγεσίας ο Ηγέτης  

είναι αυθεντικός, εμπνέει εμπιστοσύνη, διαθέτει το λεγόμενο «χάρισμα» και ουσιαστικά 

έχει έναν προβολέα πάνω του, που μαγνητίζει τους υφιστάμενούς του. Έτσι, καταφέρνει 

να τους κάνει κοινωνούς στο όραμα ,τις αξίες και τα πιστεύω του.  

2. Συναλλακτική Ηγεσία (transactional leadership): Ο Ηγέτης εν προκειμένω, 

συνδιαλέγεται με τους οπαδούς για σημαντικά θέματα διαχείρισης , αμοιβών κ.λ.π.  

3. Μετασχηματιστική Ηγεσία (transformational leadership).  Για ένα επιτυχημένο 

μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας είναι απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία: 

• Εξιδανικευμένη επίδραση ή χάρισμα (idealized influence or charisma):  

Πρόκειται για χαρακτηριστικό των Ηγετών με όραμα και έντονη αίσθηση της 

Αποστολής του οργανισμού.  

• Ατομικό ενδιαφέρον (individualized consideration): Εδώ ο Ηγέτης εξατομικεύει 

την προσοχή του απέναντι στους υφιστάμενούς του, μετατρέπεται σε εκπαιδευτή 

και καθοδηγητή τους, αναγνωρίζει τις ατομικές τους ανάγκες για βελτίωση και 

εξέλιξη. 

• Πνευματική εξύψωση (intellectually stimulating): Με αυτό το στοιχείο ο Ηγέτης 

εξυψώνει πνευματικά τους υφιστάμενούς του, προτρέποντάς τους να σκέφτονται 

δημιουργικά και να διαχειρίζονται τοιουτοτρόπως τα προβλήματα. 

• Έμπνευση (inspirational motivation): Ο Ηγέτης μεταδίδει τον ενθουσιασμό του 

και εμπνέει διαρκώς του οπαδούς του. 



 

 
 

Κεφάλαιο 3ο: Αποτελεσματικότητα 
 

 Η έρευνα για την αποτελεσματικότητα χαρακτηρίζεται από τον Creemers (1997)  

ως ο πυρήνας της ουσίας  στην παιδαγωγική επιστήμη και έρευνα. Έχει ήδη επισημανθεί 

η καταλυτική σημασία του παράγοντα ποιοτική/αποτελεσματική  Σχολική Ηγεσία στην 

Αποτελεσματικότητα του σχολικών οργανισμών και κατ΄επέκταση του εκπαιδευτικού 

συστήματος μιας χώρας. Πότε ο σχολικός Διευθυντής είναι αποτελεσματικός; 

 3.1 Αποτελεσματικός Διευθυντής - Ηγέτης 
 

Όταν ο σχολικός Διευθυντής καταφέρνει να κάνει κοινωνούς στην αποστολή του 

σχολείου τα μέλη της σχολικής κοινότητας το προσωπικό του σχολείου , τους γονείς και 

τους μαθητές, τότε πρόκειται για έναν γνήσιο εκπαιδευτικό Ηγέτη. Ο Αποτελεσματικός 

σχολικός Ηγέτης αφιερώνει πολύ χρόνο για τη διάδοση και επίτευξη της αποστολής 

αυτής ενώ λαμβάνει ενεργό μέρος σε όλες τις φάσεις της σχολικής ζωής.  Σύμφωνα με 

έρευνα των  Andrews και Soder (1987, σ.6) ο αποτελεσματικός Διευθυντής «είναι 

ορατός παντού μέσα στο σχολείο». Σε παρεμφερή αποτελέσματα καταλήγουν και άλλες 

έρευνες όπου Αποτελεσματικοί χαρακτηρίζονται οι Διευθυντές που παρακολουθούν 

στενά τον χρόνο μάθησης , την καταλληλότητα του περιεχομένου και την πρόοδο των 

μαθητών τους (Πασιαρδής, 2004 ). Η ικανότητα του Διευθυντή για δημιουργία ενός 

ζεστού και θετικού κλίματος μάθησης  αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό 

Aποτελεσματικότητάς του κι αυτό διότι το θετικό σχολικό κλίμα δημιουργεί άμεσα και 

θετική αυτοεικόνα του σχολείου και έχει  επανειλημμένα επισημανθεί σε σχετικές 

έρευνες ως βασικός παράγοντας Σχολικής Αποτελεσματικότητας (Πασιαρδής, 2004, 

Σαγρή και Βουρνούκα, 2015). Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής –Ηγέτης  είναι ευέλικτος 

σε όλες τις καταστάσεις. Προάγει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών της μονάδας του, 

τους καθοδηγεί κατάλληλα και τους συμβουλεύει, αφουγκράζεται τις ανάγκες τους αλλά 

και τις ανάγκες των μαθητών του και αναπτύσσει  στη σχολική του μονάδα κλίμα 

συνεργασίας, μέσα από ένα κοινά αποδεκτό σύστημα αξιών, πεποιθήσεων, 

συμπεριφοράς, τρόπου σκέψης και έκφρασης (Σαγρή και Βουρνούκα, 2015). Όλα τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά συγκεντρώνονται κάτω από την ομπρέλα του 

οράματος, που επιβεβλημένα έχει για τη σχολική του μονάδα ο Αποτελεσματικός 

Διευθυντής –Ηγέτης, και έχει κατορθώσει να το μοιράζεται με το προσωπικό, τους 

γονείς και τους μαθητές. 



Ο Θεοφιλίδης (1994, στο Ράπτης και Βιτσιλάκη, 2007) αναφέρει ότι για να είναι 

αποτελεσματικός ένα Διευθυντής πρέπει: 

 Να εργάζεται συστηματικά, για να έχει επιτεύγματα στον τομέα της 

μάθησης. 

 Να διαμορφώνει κλίμα εργασίας που τονίζει υψηλές προσδοκίες. 

 Να είναι πηγή αναφοράς σε θέματα διδασκαλίας. 

 Να είναι ένα ς ενεργός και δραστήριος Ηγέτης. 

 Να επιδιώκει τη συνεργασία με το προσωπικό. 

 Να φροντίζει για την πειθαρχία και την τάξη στο σχολικό περιβάλλον. 

 Να αξιοποιεί τα μέσα του σχολείου. 

 Να κάνει σωστή χρήση του χρόνου.  

 Να αξιολογεί την επιτυχία των στόχων. 

           Σε καμμία περίπτωση βέβαια , τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού 

Διευθυντή δε θα μπορούσαν να εξαντληθούν τόσο ανώδυνα. Άλλωστε «Γηράσκω αεί 

διδασκόμενος» είπε ο Σωκράτης, έτσι και ο αποτελεσματικός Διευθυντής είναι 

αεικίνητος, ευρισκόμενος σε μία διαρκή αναζήτηση τροφοδότησης και 

ανατροφοδότησης πληροφοριών και εμπειριών που θα τον κάνουν καλύτερο σε ότι 

κάνει, θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις αντιδράσεις του, θα τον μορφώσουν και θα 

τον επιμορφώσουν σε ζητήματα που χρειάζεται να επιλύσει και να διαχειριστεί για να 

προσφέρει τα μέγιστα στη σχολική του μονάδα. 

         Ο αποτελεσματικός σχολικός Διευθυντής  αποτελεί έναν Ηγέτη που σκέφτεται και 

δρα σαν πρώτος μεταξύ ίσων στη σχολική του μονάδα, σύμφωνα με τον Baldridge και 

τους συνεργάτες του (1978), υπό την προϋπόθεση η σχολική μονάδα να ακολουθεί μία 

διαδικασία σύμπνοιας και συνεργασίας (Ράπτης και Βιτσιλάκη, 2007). Ο ηγέτης αυτός 

συγκεντρώνει χαρακτηριστικά, όπως: 

 Ακούει περισσότερο και διατάζει λιγότερο. 

 Συγκεντρώνει εστιασμένες κρίσεις και καθοδηγεί λιγότερο. 

 Διευκολύνει τους συνεργάτες του και διοικεί λιγότερο. 

 Χρησιμοποιεί τον διάλογο και την πειθώ και όχι διαταγές.  

Φυσικά, στη σύγχρονη εποχή, που όλα εξελίσσονται διαρκώς, ο 

αποτελεσματικός Διευθυντής φροντίζει να είναι συνεχώς ενήμερος και αρκούντος 

τολμηρός ώστε να καινοτομεί και να αλλάζει, αφουγκραζόμενος τις διαρκώς νέες 

ανάγκες της κοινωνίας (Πασιαρδής, 2004). 

Ο αποτελεσματικός Ηγέτης του Cleveland (1986, στο Πασιαρδής, 2004) έχει: 



 Μια διανοητική περιέργεια όλο ζωντάνια και ένα ζωηρό ενδιαφέρον για 

όλα τα τεκταινόμενα του περιβάλλοντός του. 

 Ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τρόπο, το περιεχόμενο και την αιτία του 

τρόπου σκέψης των ανθρώπων. 

 Μια θετική στάση απέναντι στην ύπαρξη των κινδύνων, μία τάση ρίσκου 

και όχι αποφυγής . 

 Μία οπτική της φυσιολογικότητας των κρίσεων και της 

εποικοδομητικότητας των προβλημάτων και των διαξιφισμών. 

 Την ποιότητα διατήρησης της αισιοδοξίας του σε περιστάσεις που το 

αποτρέπουν 

 Ένα προσωπικό αίσθημα ευθύνης απέναντι στα αποτελέσματα του 

σχολείου και στον αντίκτυπό τους στην ευρύτερη κοινωνία. 

           Ολοκληρώνοντας το πορτραίτο του αποτελεσματικού Διευθυντή- Ηγέτη, είναι 

σημαντικό να προστεθεί η υψηλή αυτοπροσδοκία. Ο Ηγέτης που θέτει ψηλά τον πήχη 

για τον ίδιο του τον εαυτό, παρασέρνει στον χορό εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, 

σύμφωνα με τους Shoemaker και Fraser (1981, στο Πασιαρδής, 2004). 

 
 

 

Κεφάλαιο 4ο : Αποτελεσματικότητα και Συναισθηματική Νοημοσύνη 
 

“Cognitive Skill gets you in the door, but . . . Emotional Skill helps you thrive once you 

are hired.” (Goleman, 1995) 

 

Μελετώντας το προηγούμενο Κεφάλαιο περί Αποτελεσματικότητας του 

Διευθυντή- Ηγέτη, είναι εύκολο να διακρίνει ο αναγνώστης, ότι πολλά από τα 

χαρακτηριστικά του Αποτελεσματικού σχολικού Ηγέτη εμπεριέχονται στην έννοια της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης.  Το συναίσθημα εξυπηρετεί σημαντικές πτυχές της 

ανθρώπινης ζωής όπου περιλαμβάνεται και η Ηγετική πρακτική. Η λήψη αποφάσεων 

είναι ένα από τα κύρια συστατικά της Hγετικής πρακτικής και η αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα διαχείρισης του 

συναισθήματος ή με άλλα λόγια από τη Συναισθηματική Νοημοσύνη (Wirawam, Tamar 

& Bellani, 2019). Όπως ισχυρίζεται ο George (2000), οι γνωστικές ικανότητες των 

ανθρώπων ενημερώνονται και επηρεάζονται από τα συναισθήματά τους και τις 

ικανότητές τους να τα διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Έτσι, οι συμπεριφορές και οι 

αποφάσεις των ηγετών επηρεάζονται ενδεχομένως από τα συναισθήματα και την 

ικανότητα (των ηγετών) να διατηρούν τον έλεγχο τους.  



Οι τάσεις στην πρόσφατη βιβλιογραφία για την επιτυχή ηγεσία δείχνουν ότι η 

ΣΝ φαίνεται να συμβάλλει στη θετική Ηγετική συμπεριφορά με διάφορους τρόπους. 

Άτομα με επίπεδα ΣΝ πάνω από το μέσο όρο,  τείνουν να έχουν προχωρημένες 

δεξιότητες επικοινωνίας (συχνά τόσο σε λεκτική όσο και σε μη λεκτική μορφή). 

Πρόκειται για μια ουσιαστική δεξιότητα για τους Ηγέτες που πρέπει να θέτουν διαρκώς 

στόχους και να εμπλέκουν και τους υφισταμένους τους στην πραγματοποίηση αυτών 

των στόχων.  Άτομα που έχουν πάνω από το μέσο όρο ΣΝ, έχουν συχνά πάνω από το 

μέσο όρο ικανότητες αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων (Parker, Taylor, & 

Bagby, 1998). Η ικανότητα αντιμετώπισης του στρες είναι καταλυτικής σημασίας για 

την επιτυχή Ηγεσία, καθώς πρόκειται για την ικανότητα που  βοηθά έναν ηγέτη να 

δημιουργεί και να διατηρεί τον ενθουσιασμό, την εμπιστοσύνη και της συνεργασία στο 

χώρο εργασίας (Parker, Stone & Wood, 2009). Οι συνεργάτες/ υφιστάμενοι αισθάνονται 

ασφαλείς και εμπιστεύονται έναν «καλό καπετάνιο», που γνωρίζει πώς να αντιμετωπίζει 

τις «φουρτούνες». Συγκεκριμένα, το Ontario Principals ’Council  (OPC) σε έρευνα περί 

Ηγεσίας (Stone, Parker, & Wood, 2005) προσπάθησε να προσδιορίσει τις κρίσιμες 

συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται από τους διαχειριστές του 

σχολείου (διευθυντές και αντι-διευθυντές) για την επιτυχή εκπλήρωση των ρόλων και 

των ευθυνών τους. Τετρακόσιοι εξήντα τέσσερις διευθυντές (187 άνδρες και 277 

γυναίκες) από εννέα σχολικά συμβούλια στο Οντάριο, που αντιπροσωπεύουν την 

κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και γεωγραφική ποικιλομορφία της επαρχίας, 

συμμετείχαν στην μελέτη. Σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα, παρόλο που η 

συνολική συναισθηματική νοημοσύνη βρέθηκε να είναι σημαντικός προγνωστικός 

παράγοντας για την επιτυχή διοίκηση του σχολείου, ορισμένες διαστάσεις της 

συναισθηματικής νοημοσύνης βρέθηκαν να είναι καλύτεροι προγνωστικοί παράγοντες 

από άλλες. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της μελέτης OPC ανέδειξαν ένα πολύ 

συγκεκριμένο σύνολο ικανοτήτων για την επιτυχή επαγγελματική ανάπτυξη των 

Ηγετών: 

• Συναισθηματική αυτογνωσία (ικανότητα αναγνώρισης και κατανόησης 

τα συναισθήματα και τα συναισθήματα κάποιου) 

• Αυτοπραγματοποίηση (η ικανότητα αξιοποίησης πιθανών ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων 

προκειμένου να βελτιωθεί; 

• Ενσυναίσθηση (η ικανότητα να είναι προσεκτικοί, να κατανοούν και να 

εκτιμούν το συναισθήματα των άλλων) 



• Διαπροσωπικές σχέσεις (ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης αμοιβαία 

ικανοποιητικών σχέσεων). 

• Ευελιξία (η δυνατότητα προσαρμογής των συναισθημάτων, των σκέψεων και 

των συμπεριφορών κάποιου σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις και συνθήκες) · 

• Επίλυση προβλημάτων (ικανότητα αναγνώρισης και προσδιορισμού 

προβλημάτων επίσης δημιουργία δυνητικά αποτελεσματικών λύσεων) · και 

• Έλεγχος ώθησης (στην ικανότητα αντίστασης ή καθυστέρησης 

συναισθηματικών συμπεριφορών). 

 Να σημειωθεί ότι δεν υπήρχαν διαφορές  όταν συγκρίθηκαν οι Διευθυντές με 

τους Υποδιευθυντές, καθώς και οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας με τους Διευθυντές 

Δευτεροβάθμιας. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πραγματοποιήθηκαν αρκετές μελέτες σχετικά με 

τη χρησιμότητα της ΣΝ για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων διαχείρισης εργασίας και 

ζωής. Η ικανότητα ενός ατόμου να προσαρμόζεται και να αντιμετωπίζει στη ζωή 

επιτυχώς  εξαρτάται όχι μόνο από τις ορθολογικές ικανότητες που μετρήθηκαν από τις 

δοκιμές IQ, αλλά και από μια ενσωμάτωση συναισθηματικών ικανοτήτων (Rapisarda, 

2002). Εκατοντάδες μελέτες έχουν διεξαχθεί για να βρουν τη σχέση μεταξύ της 

παραμέτρου ΣΝ και των παραμέτρων απόδοσης στην εργασία, όπως η Ηγετική επιτυχία. 

Έχει διαπιστωθεί ότι το ΣΝ συσχετίζεται θετικά με την υψηλή απόδοση στην εργασία 

και τη θετική  Ηγετική συμπεριφορά (Carmeli & Josman, 2006). Οι Διευθυντές που 

επέδειξαν υψηλή «αυτορρύθμιση» αναζητώντας αρνητικά σχόλια θεωρήθηκαν πιο 

αποτελεσματικοί από εκείνους που αναζήτησαν θετικά σχόλια (Mathew & Mulla, 2009). 

Η ΣΝ βρέθηκε να συσχετίζεται θετικά με τη διοικητική καινοτομία και 

αποτελεσματικότητα και διάφορες πτυχές της οργανωτικής μάθησης (Singh, 2007). Οι 

συναισθηματικά ευφυείς ηγέτες βρέθηκαν να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις 

συναισθηματικές καταστάσεις των μελών της ομάδας, να αντιμετωπίσουν συγκρούσεις 

και να ενθαρρύνουν υποστηρικτικές αλληλεπιδράσεις δημιουργώντας έτσι ένα 

περιβάλλον που προκαλεί συλλογικό κίνητρο στην ομάδα (Prati, Douglas, Ferris, 

Ammeter, & Buckely, 2003). Εκτός αυτού, η ΣΝ βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με τη 

γενική ευημερία (Lenaghan, Buda & Eisner, 2007).  

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχία των 

Διευθυντών, δεδομένου ότι η δουλειά ενός Διευθυντή είναι πολύπλευρη και η επιτυχία 

σε αυτή παίρνει διαφορετικές διαστάσεις. Η επιτυχής σταδιοδρομία  έχει τόσο εξωγενή 

όσο και ενδογενή στοιχεία, στα πρώτα ανήκουν οι αμοιβές, οι προαγωγές κ.λπ. και στα 

δεύτερα ο βαθμός ικανοποίησης από την εργασία (Judge, Higgins, Thorensen, & 



Barrick, 1999). Ο George (1995) διαπίστωσε ότι ομάδες εργασίας με επικεφαλής 

Διευθυντές πωλήσεων που τείνουν να βιώνουν θετικές διαθέσεις στην εργασία παρείχαν 

εξυπηρέτηση πελατών υψηλότερης ποιότητας από ομάδες που διευθύνονταν από 

Διευθυντές που δεν είχαν την τάση να έχουν θετική διάθεση στην εργασία (George 

2000). Οι διαθέσεις είναι συναισθήματα σχετικά χαμηλής έντασης που δεν διακόπτουν 

τις τρέχουσες δραστηριότητες. Τα συναισθήματα είναι καταστάσεις  υψηλής έντασης 

που προκαλούνται από συγκεκριμένα ερεθίσματα (εσωτερικά ή εξωτερικά του ατόμου), 

απαιτούν προσοχή και διακόπτουν τις γνωστικές διαδικασίες και συμπεριφορές. Τα 

συναισθήματα τείνουν να είναι πιο φευγαλέα από τις διαθέσεις λόγω της έντασής τους. 

Τα συναισθήματα τροφοδοτούν συχνά τις διαθέσεις έτσι ώστε, όταν η ένταση ενός 

συναισθήματος να υποχωρήσει επειδή το άτομο που αντιμετωπίζει γνωστικά ή 

συμπεριφορικά την αιτία του, το συναίσθημα παραμένει με τη μορφή ενός λιγότερο 

έντονου συναισθήματος ή διάθεσης. Για παράδειγμα, ο έντονος θυμός που μπορεί να 

βιώσει ένας Hγέτης όταν μαθαίνει ότι εξαπατήθηκε από έναν οπαδό, μόλις ανακάμψει 

από το σοκ και αποφασίσει πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση, δεν εξαλείφεται, αλλά 

υφίσταται για το υπόλοιπο της ημέρας με τη μορφή αρνητικής διάθεσης που χρωματίζει 

τις αλληλεπιδράσεις και τις διαδικασίες σκέψης του Ηγέτη.(George, 2000). 

 Τα συναισθήματα έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν τις κρίσεις που κάνουν οι 

άνθρωποι, το υλικό που ανακτάται από τη μνήμη τους, το αν θα αποδώσουν επιτυχώς ή 

όχι, τη δημιουργικότητα τους και την επαγωγική και συλλογική τους συλλογιστική. 

Όταν οι άνθρωποι έχουν θετική διάθεση, για παράδειγμα, οι αντιλήψεις και οι 

αξιολογήσεις τους είναι πιθανό να είναι πιο ευνοϊκές, είναι πιο επιρρεπείς να θυμούνται 

θετικές πληροφορίες, έχουν αυτοπεποίθηση και είναι πιο χρήσιμοι για τους άλλους. Έχει 

βρεθεί ότι η θετική διάθεση  ενισχύει την ευελιξία στις εργασίες κατηγοριοποίησης και 

διευκολύνει τη δημιουργικότητα και την επαγωγική λογική. Αντίθετα, οι αρνητικές 

διαθέσεις μπορεί να προωθήσουν την αφαιρετική συλλογιστική και πιο αυστηρή και 

επικριτική αξιολόγηση. Ενώ το στερεότυπο του "ορθολογικού" λήπτη αποφάσεων είναι 

ένα άτομο που μπορεί να αναιρέσει τα προσωπικά του συναισθήματα και να υπολογίσει 

νηφάλια την καλύτερη πορεία δράσης για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή 

ευκαιρίας, τα νευρολογικά ευρήματα δείχνουν ότι τα συναισθήματα είναι απαραίτητα 

για τη λήψη καλών αποφάσεων. Νευρολογική έρευνα σε ασθενείς που είχαν αφαιρέσει 

όγκους του εγκεφάλου με επακόλουθη βλάβη σε τομείς του εγκεφάλου που ήταν 

υπεύθυνοι για τις διαθέσεις και τα συναισθήματα, έδωσε ένα περίπλοκο πρότυπο 

αποτελεσμάτων: Μερικοί από αυτούς τους ασθενείς δεν εμφάνισαν ελλείμματα στη 

μνήμη, τη νοημοσύνη, τη λεκτική ικανότητα και την αριθμητική ικανότητα. Δεδομένης 



της φύσης των τραυματισμών τους, ωστόσο, έτειναν να είναι συναισθηματικά επίπεδοι. 

Για παράδειγμα, δεν φαίνονταν αναστατωμένοι όταν αναφέρονταν σε προσωπικό τους 

τραυματισμό, προβλήματα και απογοητεύσεις ή όταν έβλεπαν εικόνες που προκαλούν 

αρνητικά συναισθήματα (George, 2000).  

Τα συναισθήματα είναι πολύπλοκα συνδεδεμένα με τους τρόπους που οι 

άνθρωποι σκέφτονται, συμπεριφέρονται και λαμβάνουν αποφάσεις. Οι διαθέσεις και τα 

συναισθήματα διαδραματίζουν εκτεταμένο ρόλο στις διαδικασίες σκέψης και 

συμπεριφοράς και οι ίδιες διαθέσεις και συναισθήματα μπορούν να οδηγήσουν σε 

βελτιωμένη ή μειωμένη αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι οι 

άνθρωποι δύνανται να εφεύρουν τρόπους για να διαχειριστούν τη διάθεση και τα 

συναισθήματα τα δικά τους και των άλλων. Ο George και ο Bettenhausen διερεύνησαν 

μερικές από τις πιθανές ευεργετικές συνέπειες της θετικής διάθεσης του ηγέτη και είναι 

πιθανό μια ποικιλία συναισθημάτων (τόσο συναισθημάτων όσο και διαθέσεων) να 

επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της Ηγεσίας. Οι αρνητικές διαθέσεις, για 

παράδειγμα, ενθαρρύνουν τη συστηματική και προσεκτική επεξεργασία πληροφοριών 

και μπορεί να είναι επωφελείς όταν οι Ηγέτες αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα στα 

οποία τα λάθη ενέχουν υψηλό κίνδυνο. Ως άλλο παράδειγμα, τα σχετικά έντονα 

αρνητικά συναισθήματα μπορεί να ανακατευθύνουν κατάλληλα την προσοχή ενός 

Ηγέτη σε ένα ζήτημα που χρειάζεται άμεση προσοχή. Ένας  ηγέτης, επί παραδείγματι, 

που βιώνει θυμό όταν μαθαίνει μοτίβο μυστικής σεξουαλικής παρενόχλησης σε ένα 

τμήμα μπορεί να εξυπηρετηθεί καλά από αυτήν τη Συναισθηματική απόκριση. Ο θυμός 

υποδηλώνει στον Ηγέτη ότι η προσοχή του πρέπει να στραφεί στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης και στη βελτίωση των προσπαθειών του 

οργανισμού να την εξαλείψει.  

Οι Sosik και Mergerian (1999) τόνισαν ορισμένες διασταυρώσεις μεταξύ της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των πτυχών της Αυθεντικής Μετασχηματιστικής 

Ηγεσίας (Bass και Steidlmeier, 1999, στο Kafetsios, Nezlet & Vassiou, 2011 ). Για 

παράδειγμα, οι ηγέτες με υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη τείνουν να παρακινούν 

τους οπαδούς τους στην ολοκλήρωση εργασιών, να τους κινητοποιούν κατάλληλα και 

να προσφέρουν εξατομικευμένη προσοχή. Επιπλέον, η υψηλή Συναισθηματική 

Νοημοσύνη επιτρέπει στους Ηγέτες να ελέγχουν και να επηρεάζουν τα γεγονότα της 

καθημερινότητας (Mcenrue and Groves, 2006). Οι Newcombe & Ashkanasy (2002) 

επεσήμαναν ότι η Ηγεσία του μετασχηματισμού μοιάζει με τις διαστάσεις της ΣΝ: Οι 

ηγέτες του μετασχηματισμού λαμβάνουν υπόψη και υποστηρίζουν τις ανάγκες των 

εργαζομένων, τους ενθαρρύνουν γνωστικά και συναισθηματικά και παρέχουν 



εμπνευσμένους στόχους (Kafetsios et al, 2011). Εμπειρικά, οι Mandell και Pherwani 

(2003) διαπίστωσαν ότι, συνολικά, η ΣΝ σχετίζεται θετικά με τη χρήση και την 

υιοθέτηση ενός μετασχηματιστικού στυλ Ηγεσίας( Lone & Lone, 2018).  

Χιλιάδες μελέτες έχουν δείξει ότι οι Αποτελεσματικοί Ηγέτες χρησιμοποιούν 

περισσότερο Συναισθηματικές Ικανότητες Νοημοσύνης στις Ηγετικές τους θέσεις 

(Goleman, 1998). Οι Rooy & Viswervaran, 2004 χρησιμοποίησαν μετα-αναλυτικές 

τεχνικές για να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ) και 

αποτελεσμάτων απόδοσης. Συνολικά εντοπίστηκαν 69 ανεξάρτητες μελέτες που 

ανέφεραν συσχετισμούς μεταξύ ΣΝ και απόδοσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, βάσει 

κριτηρίων, η ΣΝ είχε λειτουργική εγκυρότητα 0,23 (k = 59, N = 9522).  Οι Kurniawan & 

Syakur (2017)  βρήκαν ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης και Αποτελεσματικότητας της Ηγεσίας του Δευθυντή του κρατικού 

λυκείου στην πόλη Σουραμπάγια (Ιάβα, Ινδονησίας), με συντελεστή συσχέτισης 0,848. 

Σε έρευνά τους όσο αφορά στη σχέση μεταξύ των επιπέδων της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης (ΣΝ) και της βαθμολογίας της Αποτελεσματικότητας της Ηγεσίας, οι  

Kerr, Garvin, Heaton & Boyle (2006), βρήκαν ότι οι μισές βαθμολογίες της κλίμακας 

μέτρησης ΣΝ που χρησιμοποίησαν δύνανται να λειτουργήσουν ως ισχυρός 

προγνωστικός παράγοντας για την Αποτελεσματικότητα της Ηγεσίας, ιδιαίτερα στους 

κλάδους του βιωματικού τομέα της ΣΝ (r¼ 0.50, p, 0.001). Ο Hay-Group (2000) 

ισχυρίζεται ότι η εξαιρετική απόδοση μεταξύ κορυφαίων Ηγετών μπορεί να αποδοθεί 

σημαντικά στη Συναισθηματική Νοημοσύνη. Ομοίως, οι Dasborough και Ashkanasy 

(2003) υποστηρίζουν ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη ενισχύει τη σχέση ανταλλαγής 

Ηγέτη -Μέλους. Οι Zhou και George (2003) παρατήρησαν παρόμοιους συνδέσμους 

αλλά, στις ρυθμίσεις της ομάδας. Σε μια παρόμοια προσέγγιση, οι Groves και McEnrue 

(2006) υπέθεσαν ότι η Συναισθηματική εκφραστικότητα θα οδηγούσε σε οραματική 

ηγεσία, η οποία κατά συνέπεια θα οδηγήσει στην Αποτελεσματικότητα της ηγεσίας. Οι 

Brown και Moshavi (2005) πιστεύουν ότι τα Συναισθήματα παίζουν κεντρικό ρόλο στη 

διαδικασία ηγεσίας και ο George (2000) θεώρησε τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετασχηματιστική ηγεσία και την οργανωτική 

αποτελεσματικότητα. Ομοίως, η έρευνα επικύρωσε επίσης τον προτεινόμενο σύνδεσμο 

μεταξύ Συναισθηματικής Νοημοσύνης και διοικητικής επιτυχίας (βλ. Π.χ. Kernbach & 

Schutte, 2005; Langhorn, 2004; Varca, 2004; Winsted, 2000 στο Lone & Lone, 2018) 

Στην ανασκόπηση της Αποτελεσματικότητας της Ηγεσίας, οι House και Podsakoff 

(1994) παρατήρησαν ότι οι εξαιρετικοί Ηγέτες διαφέρουν από τους λιγότερο 

Αποτελεσματικούς Ηγέτες ως προς την υψηλότερη εξέταση και ευαισθησία στις 



ανάγκες των οπαδών τους. Στις συζητήσεις τους για την Ηγεσία, οι Cooper και Sawaf 

(1997) τονίζουν ότι η Ηγεσία είναι μια σχέση και «οι Συναισθηματικές σχέσεις είναι η 

ζωτική δύναμη κάθε επιχείρησης». Υποστηρίζουν ότι ο Ηγέτης γίνεται αρεστός και 

κερδίζει το ενδιαφέρον των υφισταμένων του λόγω των Συναισθημάτων που τους 

προκαλεί. Επικαλούνται μελέτες που έδειξαν ότι η ικανότητα επέκτασης της 

ενσυναίσθησης ήταν η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ επιτυχημένων και αποτυχημένων 

ηγετών. Οι Cooper και Sawaf (1997) τονίζουν τη σημασία του «να οδηγείς με 

ενσυναίσθηση»: Η ενσυναίσθηση και η συμπόνια μας συνδέουν με τους άλλους μέσω 

της κοινής γλώσσας συναισθημάτων και εμπειριών, πέρα  από τις λέξεις, πίσω από τη 

στάση και τις χειρονομίες. Μέσα από συναισθήματα ενσυναίσθησης και συμπόνιας 

βοηθάμε τον εαυτό μας να μάθει και να αναπτυχθεί, και επίσης δίνουμε τη δυνατότητα 

στους άλλους να αρχίσουν να αισθάνονται αρκετά ασφαλείς για να μιλήσουν για το τι 

πραγματικά συμβαίνει στη ζωή τους - για να διηγηθούν τις ιστορίες τους - χωρίς να 

φοβούνται ότι θα κριθούν, θα  επικριθούν ή θα εγκαταλειφθούν. Τότε αρχίζουμε να τους 

δείχνουμε συμπόνια και υποστήριξη, αντί να παραμένουμε απόμακροι και 

ανεπηρέαστοι. Τις περισσότερες φορές, μια τέτοια ενσυναίσθηση και συμπόνια, αργά ή 

γρήγορα, μας επιστρέφονται σε «είδος». 

Η Ηγεσία στον ακαδημαϊκό χώρο δεν διαφέρει πολύ από αυτό που βλέπουμε 

στις επιχειρήσεις, εκτός από την πρόσθετη και συχνά αντικρουόμενη ευθύνη της 

διδασκαλίας και της επιστημονικής παραγωγικότητας. Η έλξη προς εξίσου σημαντικές 

και απαιτητικές κατευθύνσεις μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματικό όλεθρο, 

κοινωνική διχόνοια και μειωμένη παραγωγικότητα. Ως εκ τούτου, η κατανόηση της 

έννοιας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και ο ρόλος της για να γίνει ένας 

ακαδημαϊκός Ηγέτης πιο αποτελεσματικός είναι  πρωταρχικής σημασίας (Greenockle, 

2010).  

Τα τελευταία 30 χρόνια, το Κέντρο Δημιουργικής Ηγεσίας (2003) Center for 

Creative Leadership βοηθά με επιτυχία τους Ηγέτες να κατανοήσουν τη σημασία των 

δεξιοτήτων της ΣΝ. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αυτήν την κοινοπραξία 

ανέφερε ότι ο υψηλός  δείκτης Συναισθηματικής Νοημοσύνης σχετίζεται με καλύτερες 

επιδόσεις στη συμμετοχική διαχείριση, αυξημένη αυτογνωσία, ισορροπία μεταξύ 

προσωπικής ζωής και εργασίας, ευθύτητα και ψυχραιμία, αντιμετώπιση προβληματικών 

καταστάσεων και αποφασιστικότητα. 

  «Η ταλαντούχα ηγεσία εμφανίζεται εκεί που συναντιούνται καρδιά και κεφάλι - 

συναίσθημα και σκέψη. Αυτά είναι τα δύο φτερά που επιτρέπουν σε έναν Ηγέτη να 

πετάξει στα ύψη » (Goleman, 2001). 



 

 

 

 

 

 
Κεφάλαιο 5ο : Ανασκόπηση Παρεμφερούς Ερευνητικής 

Βιβλιογραφίας 
 

Στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού, επιχειρούμε μία περιγραφή- παρουσίαση  

ερευνών και των ευρημάτων τους ,οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν στο 

ερευνητικό μας ή παρεμφερή ζητήματα.  

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Abu Dhabi, στους διευθυντές των Δημοσίων 

Σχολείων, από τους Hurani, Litz  & Scott, (2020), με θέμα «Η συναισθηματική 

νοημοσύνη και οι σχολικοί ηγέτες», έδειξε: Πρώτα απ 'όλα, ότι οι ηγέτες και οι 

διευθυντές των σχολείων παρουσίασαν αναμφίβολα την συναισθηματική νοημοσύνη 

εντός των παραμέτρων των συνολικών ρόλων και ευθυνών τους. Επιπλέον, εξέφρασαν 

την έλλειψη ικανότητας να παρακινήσουν τον εαυτό τους (κίνητρο) και τους άλλους και 

επανέλαβαν ότι η έλλειψή τους στο κίνητρο, τους εμπόδισε να παρακινήσουν τους 

άλλους, γεγονός που δημιούργησε ένα δυσάρεστο και μη παραγωγικό περιβάλλον 

εργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Όσον αφορά την αυτογνωσία ως στοιχείο της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, οι περισσότεροι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανάγκη 

για περισσότερο αυτο-προβληματισμό και σημείωσαν τον κεντρικό ρόλο του (αυτο-

προβληματισμού) στην ενίσχυση της καλύτερης πρακτικής και της σχολικής βελτίωσης. 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι απαιτείται να μάθουν πώς να καταπνίγουν και να 

διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Αυτό θα βοηθήσει στην άμβλυνση των αρνητικών 

αντιπαραθέσεων και στην ενίσχυση των εποικοδομητικών επικοινωνιών μεταξύ / μεταξύ 

των ενδιαφερομένων. Όσον αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες, οι συμμετέχοντες 

εξέφρασαν τη σημασία της ανάπτυξης τεχνικών που χτίζουν εμπιστοσύνη, συνεργασία 

και ομαδική εργασία, ως πλεονεκτήματα για την ενίσχυση ενός θετικού εργασιακού 

περιβάλλοντος, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά τους και κατά συνέπεια τις 

καινοτομίες και τη βελτίωση του σχολείου . 

 Συνεχίζοντας, σε έρευνα των Obiekwe, Kenechukwu & Ogbo, Nwaribeaku 

(2020) για τη συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντών και τη διοικητική τους 

απόδοση σε δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πολιτεία Anambra της 

Νιγηρίας, βρέθηκε ότι οι διευθυντές των δημόσιων σχολείων δευτεροβάθμιας 



εκπαίδευσης έχουν μέτριο επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης και μέτριο επίπεδο 

διοικητικής απόδοσης. Υπάρχει μια μέτρια θετική και σημαντική σχέση μεταξύ της 

συναισθηματικής νοημοσύνης των διευθυντών και της διοικητικής τους απόδοσης.  

Η ερευνητική μελέτη των Αnderson και James (2019), σχετικά με τον 

συναισθηματικό αυτοέλεγχο ενός ηγέτη και τη συναισθηματική διαχείριση των άλλων, 

σε σχέση με το κλίμα ενός σχολείου, πραγματοποιήθηκε σε αστικά και προαστιακά 

σχολεία στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης. Τα ευρήματά της έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί ηγέτες που επιδιώκουν να βελτιώσουν το σχολικό κλίμα πρέπει να 

αναπτύξουν και να επιδείξουν δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς υπήρξαν 

ισχυρές θετικές συσχετίσεις υψηλής ηγετικής νοημοσύνης (αυτοέλεγχος και 

ετεροέλεγχος συναισθημάτων) και θετικού σχολικού κλίματος.  

Οι  Wirawan, Hillman, Tamar, Muhammad και  Bellani (2019) διερεύνησαν την 

επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης (EI) και του κινήτρου επίτευξης 

(Achievement Motivation) στα στυλ ηγεσίας των διευθυντών του δημοτικού σχολείου, 

σε διευθυντές δημοτικών σχολείων στο South Sulawesi της Ινδονησίας. Τα ευρήματα 

της έρευνας έδωσαν σημαντική σχέση μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης των ηγετών 

και του στυλ ηγεσίας τους (ιδιαίτερα της συμμετοχικής και εργασιακής ηγεσίας), 

μεγαλύτερη και από αυτήν του Κινήτρου Επίτευξης, το οποίο φάνηκε να μη σχετίζεται 

ισχυρά με το στυλ ηγεσίας. 

Οι  Segredo, Mirta R.; Cistone, Peter J.; Reio, Thomas G. (2017), ερεύνησαν τις 

σχέσεις μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης, στυλ ηγεσίας και σχολικής κουλτούρας. 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει αυτές τις σχέσεις σε περιβάλλον 

δημοτικού σχολείου, σε μια μεγάλη αστική σχολική περιοχή στη νοτιοανατολική 

Φλόριντα. Οι αναλύσεις ιεραρχικής παλινδρόμησης  αυτής της μελέτης, αποκάλυψαν 

θετικές συσχετίσεις μεταξύ της σχολικής κουλτούρας και της ηγεσίας μετασχηματισμού 

και συναλλαγών, και αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ της κουλτούρας του σχολείου και 

της παθητικής αποφυγής ηγεσίας. Σημαντικές θετικές συσχετίσεις βρέθηκαν επίσης 

μεταξύ της σχολικής κουλτούρας και της συναισθηματικής νοημοσύνης των διευθυντών 

μετά τον έλεγχο για το στυλ ηγεσίας. Οι ιεραρχικές γραμμικές παλινδρομήσεις 

αποκάλυψαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του στυλ ηγεσίας και της σχολικής 

κουλτούρας μετά τον έλεγχο και για τη σχολική τάξη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη αξίζει να εξεταστεί κατά την ανάπτυξη της θεωρίας 

ηγεσίας. Οι συσχετίσεις μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης, μετασχηματιστικής 

ηγεσίας, ενδεχόμενης ανταμοιβής και σχολικής κουλτούρας που βρέθηκαν σε αυτή τη 

μελέτη επικυρώνουν το ρόλο του διευθυντή ως ηγέτη της σχολικής μεταρρύθμισης.  

https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-0160-3108


Oι May-Vollmar, Kelly(2017) πραγματοποίησαν μια ποσοτική μελέτη 

συσχέτισης  μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και αποτελεσματικών πρακτικών 

ηγεσίας, στα δημόσια σχολεία της Νότιας Καλιφόρνιας K-12. Η ανάλυση συσχέτισης 

έδειξε μια μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών του 0,529. Η ανάλυση δείχνει 

ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας προγνωστικός παράγοντας για 

αποτελεσματικές ηγετικές πρακτικές. Περαιτέρω ανάλυση, έδειξε ότι η χρήση 

αποτελεσματικών πρακτικών ηγεσίας μπορούν να εξηγηθούν από τη συναισθηματική 

νοημοσύνη. 

Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της  Αυστραλίας, οι Gruness, Gudmundsson & Irmer 

(2014)  ερεύνησαν σε ποιο βαθμό είναι το μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Mayer and Salovey (1997) χρήσιμος προγνωστικός παράγοντας για το στυλ ηγεσίας και 

την αντιλαμβανόμενη ηγεσία, τα αποτελέσματα της μελέτης (Ν = 144 ηγέτες και 432 

βαθμολογητές) έδειξαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη δεν ήταν χρήσιμος 

προγνωστικός παράγοντας για το στυλ ηγεσίας και τα αντιληπτά αποτελέσματα ηγεσίας. 

 Οι Benson, Fearon, McLaughlin και Garratt (2014), ερεύνησαν χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης μεταξύ των αρχηγών του σχολείου στα πλαίσια της 

βελτίωσης των σχολικών ηγετών, σε δύο σχολεία μέσης εκπαίδευσης στη 

Νοτιοανατολική Αγγλία. Τα διερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

συναισθηματικότητα επηρεάστηκε από την ηλικία των συμμετεχόντων αυτής της 

μελέτης. Διαπιστώθηκε δηλαδή, ότι οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες είχαν σημαντικά 

υψηλότερα αποτελέσματα συναισθηματικότητας από τους συμμετέχοντες στο μεσαίο 

εύρος. Τα υψηλά σκορ για συναισθηματικότητα βρέθηκαν επίσης να είναι πιο 

διαδεδομένα στους ανώτερους ηγέτες παρά στους μεσαίους ηγέτες. Αυτό ήταν παρόμοιο 

δεδομένο και στον αυτοέλεγχο και την κοινωνικότητα. Δεν υπήρχαν διαφορές στις 

αντιλήψεις για τη συναισθηματική νοημοσύνη, από τη σκοπιά του φύλου σε αυτήν τη 

μελέτη, εύρημα αρκετά ενδιαφέρον, καθώς άλλες μελέτες υποδηλώνουν ότι μπορεί να 

υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φύλων (Petrides και Furnham 2000).  

Σε «οικεία εδάφη» , οι Τσιαχρή και Μωύσογλου (2018) ερεύνησαν το επίπεδο 

της συναισθηματικής νοημοσύνης που μπορεί να έχουν οι διευθυντές του σχολείου, 

στον τομέα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαζί με τη διερεύνηση του στυλ ηγεσίας 

που εφαρμόζουν στη σχολική τους μονάδα. Τον μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν οι 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων 

του Νομού Φθιώτιδος. Η στατιστική ανάλυση των συσχετισμών μεταξύ της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και του στυλ ηγεσίας, έδειξε σημαντικές σχέσεις μεταξύ 

των κλιμάκων της συναισθηματικής νοημοσύνης και του στυλ ηγεσίας. Η αύξηση του 



σκορ στις κλίμακες της συναισθηματικής νοημοσύνης σχετιζόταν με αύξηση του σκορ 

στις κλίμακες της μετασχηματιστικής ηγεσίας και παράλληλα με μείωση στο σκορ της 

ελεύθερης ηγεσίας. Συνεπώς, οι διευθυντές που είχαν υψηλό επίπεδο συναισθηματικής 

νοημοσύνης επέλεγαν και το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας.  

 Συνεχίζοντας την ανασκόπησή μας, συναντάμε την έρευνα των Ταλιαδώρου, 

Πασιαρδή (2015), η οποία διερευνά εάν η συναισθηματική νοημοσύνη και η πολιτική 

δεξιότητα  των διευθυντών του σχολείου επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ασκούν 

ηγεσία και την εργασιακή ικανοποίηση των δασκάλων τους. Οι συμμετέχοντες ήταν 182 

διευθυντές δημοτικών σχολείων της Κύπρου και 910 εκπαιδευτικοί. Τα ευρήματα 

έδειξαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη και η πολιτική ικανότητα των διευθυντών του 

σχολείου σχετίζονται με το μορφωτικό στυλ ηγεσίας που χρησιμοποιούν και την 

ικανοποίηση από την εργασία των εκπαιδευτικών. Μια τέτοια σχέση τονίζει τις 

κοινωνικές δεξιότητες των διευθυντών ως σημαντικό τομέα για περαιτέρω έρευνα. Πιο 

συγκεκριμένα η ανάλυση ανακάλυψε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη  και η πολιτική 

ικανότητα του διευθυντή έχουν θετική συσχέτιση με την ακτίνα ηγεσίας του και με την 

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.  

Παραμένοντας σε εντόπια δεδομένα, συναντάμε την έρευνα των Brinia, 

Zimianiti & Panagiotopoylos (2014),  σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας, για τον 

προσδιορισμό του ρόλου της συναισθηματικής νοημοσύνης του διευθυντή του 

δημοτικού σχολείου στην αποτελεσματική ηγεσία, καθώς και την έκταση που 

εμφανίζεται η συναισθηματική νοημοσύνη. Στα ευρήματα είναι αξιοσημείωτο ότι 

υπάρχει μια έντονη παραλλαγή απόψεων λόγω της υψηλής αυτοεκτίμησης των 

διευθυντών και του διαφορετικού τρόπου σκέψης ορισμένων εκπαιδευτικών. Ένα άλλο 

βασικό σημείο που προέκυψε είναι η «έμπνευση», την οποία οι εκπαιδευτικοί 

αναζητούν στον διευθυντή για να ενεργοποιηθεί και το «χάρισμα» που πρέπει να 

διαθέτει ο διευθυντής για να θέσει τους σωστούς στόχους για το μέλλον. Τα γενικά 

ευρήματα της έρευνας δείχνουν το σύνολο των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών που 

λείπουν  από τους Διευθυντές  και τέτοιες δεξιότητες είναι η αμοιβαία ενσυναίσθηση, η 

υπομονή, η επιμονή, η αισιοδοξία, η ελπίδα, η δύναμη, ο σεβασμός για τον εαυτό και 

τους άλλους, η επιρροή, ο ανθρωπισμός, η καλλιέργεια, η συναίνεση ,η ποιότητα, η 

ενθάρρυνση, η αλληλεγγύη και η αξιοπιστία. Αυτή η ανεπάρκεια δεν επιτρέπεται στην 

ηγεσία που βασίζεται στη συναισθηματική νοημοσύνη. Για παράδειγμα, χωρίς την 

ασφάλεια και τη δύναμη που θα προσφέρει η αυτογνωσία του διευθυντή, δεν μπορεί να 

αναπτυχθεί ενσυναίσθηση απέναντι στους εκπαιδευτικούς, οπότε ο διευθυντής δεν θα 

είναι σε θέση να χτίσει μια ισχυρή ομάδα, να ελέγξει την πραγματικότητα, να λύσει 



προβλήματα, να αντέξει το άγχος και να επιτύχει. Η απουσία μιας τέτοιας 

συναισθηματικής βάσης δεν θα επιτρέψει στον διευθυντή να υιοθετήσει καινοτομία, να 

ενεργοποιήσει τους συναδέλφους του, να διαχειριστεί και να αναπτύξει την ομάδα ούτε 

να ενσωματώσει τους εκπαιδευτικούς στην κουλτούρα και τους στόχους του σχολείου. 

Επομένως, εμποδίζεται η επιτυχία στην ηγεσία.  

 

Κεφάλαιο 6ο : Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα 
 

Κατόπιν μελέτης του σχετικού βιβλιογραφικού ρεπερτορίου, η ανά χείρας 

έρευνα σκοπεύει να διερευνήσει την επίδραση που ασκεί η Συναισθηματική Νοημοσύνη 

των  Διευθυντών 6/θεσίων κ άνω, Δ.Σ του Ν. Ηρακλείου στην Αποτελεσματικότητά 

τους . 

Η παρούσα έρευνα θα κινηθεί σε τρεις βασικούς ερευνητικούς άξονες  και τα 

επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα, που θα κατευθύνουν την ερευνητική πορεία, είναι τα 

εξής: 

1
ος

 Ερευνητικός άξονας: Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως γνώρισμα της 

προσωπικότητας 

 Ποιο το επίπεδο ευημερίας, αυτοελέγχου ,κοινωνικότητας και 

συναισθηματικότητας των Διευθυντών 6/θεσίων κ άνω Δ.Σ του Ν. Ηρακλείου; 

 Πώς επιδρούν τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, χρόνια 

προϋπηρεσίας, μετεκπαίδευση) στην ευημερία, τον αυτοελέγχο, την 

κοινωνικότητα και στη συναισθηματικότητα; 

     2
ος

 Ερευνητικός άξονας: Η Αποτελεσματικότητα του Διευθυντή- Ηγέτη 

 Ποιο το επίπεδο αποτελεσματικότητας των Διευθυντών 6/θεσίων 

κ άνω Δ.Σ του Ν. Ηρακλείου, στους τομείς :Σχολικό Κλίμα, Βελτίωση του 

Σχολείου, Ανάπτυξη Προγραμμάτων, Διεύθυνση Προσωπικού, Διοίκηση και 

Οικονομική Διαχείριση, Μεταχείριση Μαθητών και Επαγγελματική Ανέλιξη και 

Επιμόρφωση; 

 Σχετίζονται τα χρόνια προϋπηρεσίας των Διευθυντών σε 

Διευθυντική Θέση ,με το επίπεδο Αποτελεσματικότητάς τους; 

 Σχετίζεται η ύπαρξη Διοικητικής Επιμόρφωσης των Διευθυντών 

με την Αποτελεσματικότητά τους; 

        3
ος 

Ερευνητικός Άξονας: Η Σχέση Συναισθηματικής Νοημοσύνης και 

Αποτελεσματικότητας 



 Πώς επιδρά το επίπεδο Συναισθηματικής Νοημοσύνης των 

Διευθυντών στην Αποτελεσματικότητας τους (Σχολικό Κλίμα, Βελτίωση του 

Σχολείου, Ανάπτυξη Προγραμμάτων, Διεύθυνση Προσωπικού, Διοίκηση και 

Οικονομική Διαχείριση, Μεταχείριση Μαθητών και Επαγγελματική Ανέλιξη και 

Επιμόρφωση); 

 

 

 Κεφάλαιο 7ο : Σημαντικότητα της παρούσας έρευνας 
 

 Τη ζωοδόχο μιας υγιούς κοινωνίας συνθέτουν οι έννοιες παιδεία και 

εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό, οι αποτελεσματικές σχολικές τάξεις και κατ΄επέκταση 

οι αποτελεσματικές σχολικές μονάδες που είναι τα κύτταρα του εκπαιδευτικού 

συστήματος μιας χώρας, είναι αναγκαία συνθήκη για τη μελλοντική ευημερία της.   

Στο  ισχύον βιβλιογραφικό γίγνεσθαι γίνεται κάτι παραπάνω από σαφές ότι 

σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση αυτού του επιτεύγματος παίζει ο Διευθυντής της 

σχολικής μονάδας, εφόσον, λειτουργεί αποτελεσματικά ως Ηγέτης, όντας οραματιστής, 

θετικός, επιδέξιος συναισθηματικά και διαπροσωπικά, γνώστης ,ικανός, ηθικός και 

εκπληρώνοντας με ευθύνη το έργο του. 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα για την Συναισθηματική Νοημοσύνη και τη σχέση 

της με την αποτελεσματικότητα των Διευθυντών αναμένεται να θέσουν το 

καθοδηγητικό έργο των τελευταίων πάνω σε νέες βάσεις. Θα εξαχθούν πληροφορίες και 

θα αναδειχθούν δεξιότητες που θα επιτρέψουν στους Διευθυντές να γίνουν περισσότερο 

επαρκείς συναισθηματικά και πιο αποτελεσματικοί στο  έργο τους.   

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δύνανται να αποτελέσουν μία αρχή 

προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης και σχεδίασης  σχετικού περιεχομένου 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης και 

της αποτελεσματικότητας των Διευθυντών . 

Γίνεται ,λοιπόν, σαφής  η σημαντικότητα μελετών που διερευνούν και έχουν 

απώτερο στόχο τη συμβολή στην παροχή ποιοτικής και ουσιώδους παιδείας και 

εκπαίδευσης, στη χώρα μας.  

Η απουσία επίσημων ερευνών με την ίδια η παρόμοια θεματολογία από την 

εθνική μας ερευνητική σκηνή, αυξάνει τη σημαντικότητα της έρευνάς μας και εντείνει 

ακόμα περισσότερο την ανάγκη πραγματοποίησης ερευνών ίδιας ή παρεμφερούς 

θεματολογίας. 

 



Κεφάλαιο 8ο : Μεθοδολογία Έρευνας 

 
There is something fascinating about science. One gets such wholesome 

returns of conjecture out of such a trifling investment of fact.—Mark Twain, Life on the 

Mississippi 

 

Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει ποσοτικά τη διερεύνηση του επιπέδου της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. 

Ηρακλείου, σε σχέση με την Αποτελεσματικότητά τους. Η Κυριαζή (2002) τονίζει ότι  

μέσω της ποσοτικής προσέγγισης επικεντρωνόμαστε στο να ανακαλύψουμε και να 

κατανοήσουμε τα βιώματα και τις σκέψεις των συμμετεχόντων, ερευνώντας τα νοήματα, 

τους σκοπούς και την ευρύτερη πραγματικότητα που πλαισιώνει ένα κοινωνικό 

φαινόμενο. 

Υπάρχουν διάφοροι ποσοτικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί. Η παρούσα έρευνα, 

χρησιμοποιεί τον Συσχετιστικό ερευνητικό σχεδιασμό καθώς σκοπεύει να διερευνήσει  

τις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων που διαμορφώνουν το επίπεδο της ΣΝ των 

σχολικών Διευθυντών ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους και των 

παραγόντων που συντελούν στο επίπεδο της Αποτελεσματικότητας τους. Σύμφωνα με 

τον Creswell (2016), οι συσχετιστικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί εστιάζουν στη σχέση δύο 

ή περισσότερων μεταβλητών. Πρόκειται για διαδικασίες στις οποίες ο ερευνητής μέσω 

στατιστικών αναλύσεων των σχέσεων βρίσκει τη διαβάθμιση και την έντασή τους. Ο 

εντοπισμός και η μέτρηση/ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών, μας βοηθάει 

να τις εξηγήσουμε και να  τις κατανοήσουμε καλύτερα (Newby, 2019).  

Έτσι, στην παρούσα μελέτη ερευνώνται οι Συσχετίσεις  μεταξύ του επιπέδου της 

ΣΝ των Διευθυντών- Ηγετών των 6/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ηρακλείου και της Αποτελεσματικότητάς τους, 

ώστε να εξηγηθούν βαθύτερα οι μεταβλητές αυτές, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους. 

 
 

 

8.1   Το Ερευνητικό Δείγμα 
 
          Το ερευνητικό δείγμα της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν οι Διευθυντές των 

6/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ν. Ηρακλείου. Το ερωτηματολόγιο 

απαντήθηκε συνολικά από 87 Διευθυντές.  Ποσοστό περίπου 82,8 % αφού το σύνολό 

τους ήταν 105.  

 



8.1.1 Χαρακτηριστικά Δείγματος 

 
              Συγκεκριμένα, από τα 87 αυτά άτομα, οι 45 ήταν άνδρες, ενώ οι 42 ήταν 

γυναίκες. 

Πίνακας 5: 

Πίνακας συχνοτήτων ως προς το φύλο 

Φύλο f % 

 Άνδρας 45 51.72 

 Γυναίκα 42 48.28 

 Σύνολο 87 100.0 

 

 
 

 

 

          Αναφορικά με την ηλικία των συμμετεχόντων, 13 άτομα ανήκαν στο ηλικιακό 

γκρουπ των 35-44, το 55.17% ανήκε στο εύρος ηλικιών 45-54, ενώ το υπόλοιπο 29.89% 

στις ηλικίες 55-65 (Πίνακας 3). 

Πίνακας 6: 

Πίνακας συχνοτήτων ως προς την ηλικιακή ομάδα 

Ηλικία F % 

 35-44 13 14.94 



 45-54 48 55.17 

 55-65 26 29.89 

 Σύνολο 87 100.0 

 

 
 

 

 

Επιπροσθέτως, σε ό,τι αφορά την ειδικότητα των ερωτηθέντων, η πλειονότητα των 

διευθυντών (70.11%) ήταν δάσκαλοι, το 14.94% ήταν γυμναστές, ενώ μόλις 8 άτομα 

ήταν δάσκαλοι αγγλικής γλώσσας και 5 άτομα μουσικοί (Πίνακας 4). 

Πίνακας 7: 

Πίνακας συχνοτήτων ως προς την ειδικότητα 

Ειδικότητα F % 

 Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06 8 9.20 

 Δάσκαλος ΠΕ70 61 70.11 

 Μουσικής ΠΕ79.01 5 5.75 

 Φυσική Αγωγή ΠΕ11 13 14.94 

 Σύνολο 87 100.0 

 

 



 
 

 

 

             Αναφορικά με το επίπεδο σπουδών των διευθυντών, 39 άτομα είχαν 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 17 άτομα 2ο πτυχίο ΑΕΙ, 15 άτομα 1ο πτυχίο ΑΕΙ, ενώ 

12.64% είχαν ολοκληρώσει σπουδές στο διδασκαλείο και μόλις 5.75% είχαν 

διδακτορικό τίτλο σπουδών. 

Πίνακας 8: 

Πίνακας συχνοτήτων ως προς τις σπουδές 

Επίπεδο Σπουδών F % 

 2ο  Πτυχίο ΑΕΙ 17 19.54 

 Διδακτορικό 5 5.75 

 Διδασκαλείο 11 12.64 

 Μεταπτυχιακό 39 44.83 

 1ο Πτυχίο ΑΕΙ 15 17.24 

 Σύνολο 87 100.0 

 



 
 

 

Παράλληλα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 6, το 57.47% του δείγματος έχει 

μετεκπαιδευτεί σε θέματα Διοίκησης στην εκπαίδευση. 

Πίνακας 9: 

Πίνακας συχνοτήτων ως προς την μετεκπαίδευση σε θέματα «Διοίκησης 

στην Εκπαίδευση» 

Μετεκπαίδευση σε θέματα «Διοίκησης 

στην Εκπαίδευση» F % 

 Ναι 50 57.47 

 Όχι 37 42.53 

 Σύνολο 87 100.0 

 



 
 

 

                Τέλος, στον Πίνακα 7 που ακολουθεί, παρουσιάζονται κάποια περιγραφικά 

μέτρα για τις αριθμητικές μεταβλητές των ατομικών στοιχείων του δείγματος. 

Συγκεκριμένα, το υπό μελέτη δείγμα είχε μέσο όρο 27.69 χρόνια υπηρεσίας στη 

δημόσια εκπαίδευση, ενώ υπηρετούσε σε θέση διευθυντή 7.12 χρόνια κατά μέσο όρο. 

 

Πίνακας 10: 

Περιγραφικά στατιστικά των αριθμητικών μεταβλητών 

 Min Max Μ.Ο. Τ.Α. 

Χρόνια υπηρεσίας στη 

Δημόσια εκπαίδευση 
12.00 37.00 27.69 5.38 

Χρόνια υπηρεσίας σε 

Θέση Διευθυντή-ντριας 
2.00 16.00 7.12 3.20 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



8.2 Εργαλεία - Μέσα συλλογής δεδομένων  

 
Για τη συλλογή των δεδομένων, χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε 

ερωτήσεις κλειστού τύπου. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στη χρήση 

κλειστών ερωτήσεων: τα πλεονεκτήματα σχετίζονται με το γεγονός ότι: (α) ένας 

μεγάλος αριθμός ατόμων μπορεί να εξεταστεί ταυτόχρονα. (β) η χρήση κλειστών 

ερωτήσεων μπορεί να αυξήσει σημαντικά την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των 

παρεχόμενων δεδομένων (Cohen & Manion,1997) · και (γ) τα αποτελέσματα μπορούν 

εύκολα να αναλυθούν στατιστικά, μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων και 

είναι σχετικά σύντομα και εύκολα κατανοητά. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τρεις θεματικές ενότητες, ώστε να 

μπορέσουν να μελετηθεί, να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί αρχικά η συναισθηματική 

νοημοσύνη των συμμετεχόντων, στη συνέχεια η Αποτελεσματικότητά τους ως 

Διευθυντές σχολείων Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης και στο τέλος, να συλλεχθούν 

πληροφορίες σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη δείγματος. 

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, κατόπιν εκτενούς 

αναζήτησης μεθόδου μέτρησης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Διευθυντών-

Ηγετών καταλήξαμε στην ήδη δοκιμασμένη συνεπτυγμένη εκδοχή του Trait Emotional 

Intelligence Questionnaire Short Form (TEIQue-SF). Οι λόγοι της συγκεκριμένης 

επιλογής ήταν δύο (2): α) Αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε τη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας του Διευθυντή-Ηγέτη 

και όχι ως ικανότητα. β) Στην παρούσα έρευνα διερευνούμε και άλλες μεταβλητές (την 

Αποτελεσματικότητα), ως εκ τούτου το παρόν ερωτηματολόγιο θα έπρεπε να είναι 

σχετικά περιορισμένο σε αριθμό ερωτήσεων-προτάσεων. Συγκεκριμένα, το Trait 

Emotional Intelligence Questionnaire Short Form (TEIQue-SF) είναι σχεδιασμένο για τη 

μέτρηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης ως γνώρισμα (ΣΝ/γνώρισμα) και  

αποτελείται συνολικά από 30 ερωτήματα (π.χ. «Δε δυσκολεύομαι καθόλου να εκφράσω 

τα συναισθήματά μου με λόγια», «Συνήθως δυσκολεύομαι να προσαρμόζω τη ζωή μου 

ανάλογα με τις περιστάσεις», «Συνήθως μπορώ να βρω τρόπους να ελέγξω τα 

συναισθήματά μου όταν το θέλω»), τα οποία εκφράζονται στην επταβάθμια κλίμακα 

Likert από το (1) ως το (7) ανάλογα με το πόσο συμφωνούν οι ερωτηθέντες με το 

περιεχόμενο κάθε  ερωτήματος (1): Διαφωνώ Απόλυτα, (7): Συμφωνώ Απόλυτα). Αξίζει 

να σημειωθεί πως τα μισά ερωτήματα της κλίμακας (ειδικότερα το 2
ο
, 4

ο
, 5

ο
, 7

ο
, 8

ο
, 10

ο
, 

12
ο
, 13

ο
, 14

ο
, 16

ο
, 18

ο
, 22

ο
, 25

ο
, 26

ο
 και το 28

ο
) χρειάστηκαν αντιστροφή, δεδομένου ότι 

είχαν αρνητική διατύπωση (π.χ. «Συχνά το βρίσκω δύσκολο να δω τα πράγματα από την 



οπτική γωνία των άλλων», «Δυσκολεύομαι να δεθώ πολύ ακόμη και με όσους 

βρίσκονται πολύ κοντά μου»), έτσι ώστε υψηλό σκορ σε κάθε ερώτημα να έχει την ίδια 

ερμηνεία. Οι  τριάντα (30) προτάσεις του ερωτηματολογίου, περιλαμβάνουν δύο (2) 

στοιχεία από καθεμία από τις δεκαπέντε (15) όψεις της ΣΝ ως γνώρισμα. Είναι δυνατό 

να λάβουμε βαθμολογίες για τους 4 παράγοντες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

επιπρόσθετα από τη συνολική βαθμολογία.  Το εν λόγω ερωτηματολόγιο (TEIQue) έχει 

αναπτυχθεί από τον Konstantinos V. Petrides (2009). Αρκετές έρευνες έχουν 

πραγματοποιηθεί με το συγκεκριμένο εργαλείο μέτρησης της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης όπως η έρευνα των Siegling A.B., Nielsen C. και Petrides V. K, (2014), με 

θέμα: Trait emotional intelligence and leadership in a European multinational company, 

τα αποτελέσματα της οποίας υποστηρίζουν ότι οι θέσεις των ηγετών και των μάνατζερ 

απαιτούν υψηλό δείκτη Συναισθηματικής Νοημοσύνης ως γνώρισμα της 

προσωπικότητας.  

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα του Π. 

Πασιαρδή για την αποτελεσματικότητα του διευθυντή. Η εν λόγω κλίμακα είναι 

βασισμένη σε έρευνες για τα αποτελεσματικά σχολεία που πραγματοποιήθηκαν στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αποτελείται από 37 ερωτήματα που εξετάζουν την 

ποιότητα της διεύθυνσης του σχολείου και χωρίζεται σε επτά βασικές ομάδες 

καθηκόντων που επιτελεί ο κάθε Διευθυντής στη σχολική του μονάδα: (1) Σχολικό 

κλίμα, (2) Βελτίωση του σχολείου, (3) Ανάπτυξη Προγραμμάτων, (4) Διεύθυνση 

Προσωπικού, (5) Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση, (6) Μεταχείριση Μαθητών και 

(7) Επαγγελματική Ανέλιξη και Επιμόρφωση. Κάθε ομάδα από τις προαναφερθείσες 

περιέχει μια σειρά δηλώσεων (π.χ. «Ενδυναμώνω τη συναδελφικότητα και το αίσθημα 

της ομάδας μεταξύ του προσωπικού, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων», «Βεβαιώνομαι ότι η ανανέωση προγραμμάτων είναι συνεχής και 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών της σχολικής μου μονάδας», «Χρησιμοποιώ 

τις πληροφορίες  που προέρχονται από αξιολογήσεις του προσωπικού για να βελτιώσω 

την προσφορά μου ως εκπαιδευτικός»), οι οποίες εμφανίζονται στην πενταβάθμια 

κλίμακα Likert από το (1) ως το (5) ανάλογα με το πόσο σημαντικές τις θεωρούν οι 

ερωτηθέντες ( (1): πολύ ασήμαντο, (5): πολύ σημαντικό). Σε αυτή την περίπτωση, δεν 

υπήρχαν ερωτήματα που να χρειάζονται αντιστροφή. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω 

κλίμακα θεωρείται γενικά πολύ αξιόπιστ αφού ο δείκτης αξιοπιστίας της είναι r = 0.92 

(Cronbach’s a = 0.92)(Πασιαρδής, 2004). 



Στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση αξιοπιστίας 

που πραγματοποιήθηκε στις δύο αυτές κλίμακες, όπου χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης 

Cronbach alpha. Και οι δύο κλίμακες βρέθηκαν να χαρακτηρίζονται από υψηλή 

αξιοπιστία, δεδομένου ότι ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach alpha βρέθηκε 0.87 και 

0.86 αντίστοιχα.  

Πίνακας 4: 

Aνάλυση αξιοπιστίας για τις κλίμακες του ερωτηματολογίου 

Κλίμακα Cronbach alpha Πλήθος ερωτήσεων 

 TEIQue-SF .87 30 

 Αποτελεσματικότητα Διευθυντή  .86 37 

Στο τελευταίο κομμάτι του ερωτηματολογίου υπήρχαν ερωτήσεις ατομικών 

στοιχείων. Ειδικότερα, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν το φύλο, την 

ηλικία, την ειδικότητά τους, το επίπεδο σπουδών τους, τα χρόνια που έχουν υπηρετήσει 

στη δημόσια εκπαίδευση καθώς και τα χρόνια υπηρεσίας τους στη διευθυντική θέση. 

Τέλος, κλήθηκαν να απαντήσουν αν έχουν μετεκπαιδευτεί σε θέματα Διοίκησης στην 

Εκπαίδευση. 

 

8.3 Διαδικασία Έρευνας 
 

 

 Η έρευνα ετούτη, ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 και διήρκεσε ως τις 

αρχές Ιουνίου, του ίδιου έτους. Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης και των μέτρων 

ασφαλείας που έχει επιφέρει η πανδημία του covid-19, οι ερευνητικές διαδικασίες 

εξελίχτηκαν σχετικά αργά και με αρκετά εμπόδια και καθυστερήσεις καθώς η 

επικοινωνία με τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων ήταν αρκετά δύσκολή. Τα 

σχολεία άνοιξαν μετά από μεγάλο σχολικό διάστημα που κρατούνταν κλειστά και οι 

Διευθυντές είχαν να αντιμετωπίσουν ακόμα μεγαλύτερο φόρτο εργασιών και 

προκλήσεων. Επιπλέον, λόγω τήρησης των μέτρων οι συναντήσεις αποφεύγονται , 

οπότε όλες οι συνεννοήσεις έπρεπε να πραγματοποιηθούν εναλλακτικά, γεγονός που 

προκάλεσε ιδιαίτερη δυσκολία και χρονική κωλυσιεργία στην έρευνα. 

Τελικά, τα ερωτηματολόγια προωθήθηκαν  ηλεκτρονικά μέσω Google Forms 

στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.  Η αποστολή πραγματοποιήθηκε, κατόπιν 

τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου, όπου η 

ερευνήτρια εξήγησε τον σκοπό και τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης, 



απάντησε σε απορίες και αναίρεσε ανασφάλειες,  διαβεβαίωσε για  την ανωνυμία της 

όλης διαδικασίας και προώθησε τη συμπλήρωσή από όσο γίνεται μεγαλύτερο αριθμό 

ατόμων. 

 Τα συλλεχθέντα δεδομένα ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητα, την αξιοπιστία 

και την ορθότητά τους  προκειμένου να συνακολουθήσουν τα επόμενα στάδια της 

έρευνας.    

  



 

 
Κεφάλαιο 9ο : Παρουσίαση Αποτελεσμάτων  
 

9.1  Περιγραφικά Στατιστικά Παραγόντων  
 

Σε αυτή την υποενότητα μελετώνται και παρουσιάζονται κάποια περιγραφικά 

μέτρα για τους υπό μελέτη παράγοντες όπως αυτοί προκύπτουν από τις κλίμακες του 

εκάστοτε ερωτηματολογίου, δηλαδή αναφορικά με την Συναισθηματική Νοημοσύνη,  

για τους παράγοντες ευημερίας, αυτοελέγχου, κοινωνικότητας και 

συναισθηματικότητας, ενώ αναφορικά με την Αποτελεσματικότητα των Διευθυντών 

τους παράγοντες Σχολικού Κλίματος, Βελτίωσης του Σχολείου, Ανάπτυξης 

Προγραμμάτων, Διεύθυνσης Προσωπικού, Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, 

Μεταχείρισης Μαθητών και Επαγγελματικής Ανέλιξης και Επιμόρφωσης. Στον Πίνακα 

8, παρουσιάζονται κάποια περιγραφικά στατιστικά για το σύνολο του δείγματος.  

 

Πίνακας 11: 

Περιγραφικά στατιστικά των υπό μελέτη παραγόντων, στο σύνολο του δείγματος 

 Min Max Μ.Ο. Τ.Α. 

Ευημερία 4.17 7.00 6.02 0.61 

Αυτοέλεγχος 3.33 6.50 5.01 0.77 

Συναισθηματικότητα 2.13 6.75 5.59 0.81 

Κοινωνικότητα 3.33 6.67 5.42 0.72 

Σχολικό Κλίμα 3.60 5.00 4.67 0.36 

Ανάπτυξη Προγραμμάτων 3.40 5.00 4.38 0.43 

Βελτίωση του Σχολείου 3.00 5.00 4.51 0.41 

Διεύθυνση Προσωπικού 1.80 4.80 3.54 0.64 

Διοίκηση & Οικονομική 

διαχείριση 
3.14 5.00 4.37 0.46 

Μεταχείριση Μαθητών 3.50 5.00 4.47 0.35 

Επαγγελματική Ανέλιξη 

& Επιμόρφωση 
3.00 5.00 4.41 0.45 

 

 

Παρατηρείται πως οι μέσοι όροι των παραγόντων που αφορούν στην 

συναισθηματική νοημοσύνη κυμαίνονται πάνω από την κεντρική τιμή (4), το οποίο 



υποδηλώνει ότι οι περισσότεροι διευθυντές έχουν υψηλά σκορ σε όλους αυτούς τους 

παράγοντες και συγκεκριμένα είναι σταθερά πάνω από 5. Επομένως τείνουν να βιώνουν 

αρκετά έντονα τα αισθήματα αυτοελέγχου, συναισθηματικότητας και κοινωνικότητας 

στη ζωή τους, αλλά ακόμα πιο έντονα βιώνουν την ευημερία (Μ.Ο: 6.02, Τ.Α: 0.61). Τα 

παραπάνω υποδηλώνονται και στα γραφήματα που ακολουθούν, όπου παρατηρείται 

έντονη αρνητική ασυμμετρία σε όλες τις περιπτώσεις, γεγονός που υποδηλώνει τα 

υψηλά επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης του δείγματος. 

 
  

Αντίστοιχα, παρατηρήθηκε πως και στην περίπτωση της Αποτελεσματικότητας 

των διευθυντών οι μέσοι όροι των παραγόντων κυμαίνονται πάνω από την κεντρική τιμή 

(3), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι περισσότεροι διευθυντές έχουν υψηλά σκορ σε 

όλους αυτούς τους παράγοντες και συγκεκριμένα είναι σταθερά πάνω από 3.5. Αυτό 

είναι εμφανές και στα γραφήματα που ακολουθούν, όπου παρατηρείται έντονη αρνητική 

ασυμμετρία και στους επτά παράγοντες και τονίζει τα υψηλά επίπεδα 

Αποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων. 

 



 
 

 

 



 
 

9.2 Συγκρίσεις μέσων όρων 
 

Σε αυτή την υποενότητα μελετάται κατά πόσο οι διαφορές των μέσων όρων 

των υπό μελέτη παραγόντων ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες ήταν στατιστικώς 

σημαντικές. Ο έλεγχος έγινε με το στατιστικό κριτήριο T-test. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μέσοι όροι των δύο ομάδων διέφεραν 

στατιστικώς σημαντικά στον παράγοντα του αυτοελέγχου (t(85) = 3.33, p = .01 < .05), 

της συναισθηματικότητας (t(85) = -2.90 , p= .04 < .05) και της διοίκησης & οικονομικής 

διαχείρισης (t(85) = 3.14, p= .01 < .05)  (Πίνακας 9). 

 

Πίνακας 12: 

Μέσοι όροι και τιμή t των παραγόντων ως προς το φύλο  

 

Άνδρες Γυναίκες 
t (df=85) 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Αυτοέλεγχος 5.26 0.62 4.74 0.81 3.33 ** 

Συναισθηματικότητα 5.35 0.78 5.85 0.76 -2.90 ** 



Διοίκηση & 

Οικονομική διαχείριση 
4.51 0.41 4.21 0.46 3.14 ** 

Σημείωση: ** p < .01 

 

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, βρέθηκε πως κατά 

μέσο όρο οι άνδρες έχουν την τάση να έχουν πιο αυξημένα σκορ στον αυτοέλεγχο και 

στην διοίκηση & οικονομική διαχείριση, συγκριτικά με τα αντίστοιχα σκορ των 

γυναικών. Αντίθετα, οι γυναίκες τείνουν να έχουν πιο αυξημένα σκορ 

συναισθηματικότητας συγκριτικά με τους άνδρες. 

  



9.2 Συσχετίσεις 
 

Σε αυτή την υποενότητα μελετώνται οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους 

παράγοντες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, τους παράγοντες Αποτελεσματικότητας 

των διευθυντών αλλά και των ετών προϋπηρεσίας σε διευθυντική θέση, μέσω του 

ελέγχου γραμμικής συσχέτισης του  Pearson, ο οποίος θα υποδείξει τον βαθμό στον 

οποίο σχετίζονται οι εν λόγω παράγοντες. 

Αρχικά, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 10, παρατηρήθηκε πως τα 

χρόνια προϋπηρεσίας των Διευθυντών σε Διευθυντική Θέση σχετίζονται αρνητικά με 

την ευημερία, την συναισθηματικότητα και την επαγγελματική ανέλιξη & επιμόρφωση, 

το οποίο σημαίνει πως όσο πιο πολλά χρόνια βρίσκεται κάποιος σε διευθυντική θέση 

τόσο λιγότερο τείνει να σκοράρει στους εν λόγω παράγοντες. 

Επιπλέον, αναφορικά με την επίδραση των επιπέδων Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης στην Αποτελεσματικότητα των διευθυντών, μελετήθηκαν οι συσχετίσεις 

ανάμεσα στις διαστάσεις των δύο αξόνων από όπου προέκυψε ότι η ευημερία έχει 

μεσαία και θετική συσχέτιση με το σχολικό κλίμα (0.453) ), σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, που σημαίνει ότι όσο υψηλότερη ευημερία νιώθει το άτομο τόσο 

καλύτερο τείνει να είναι το σχολικό κλίμα. Επιπροσθέτως, τα επίπεδα 

συναισθηματικότητας βρέθηκαν να έχουν στατιστικά σημαντικές, θετικές και μέτριες 

συσχετίσεις τόσο με το σχολικό κλίμα (0.41) όσο και με την βελτίωση του σχολείου 

(0.37), σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%. Άρα, όσο αυξάνονται τα επίπεδα 

συναισθηματικότητας του ατόμου τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο διευθυντής στο 

κομμάτι του σχολικού κλίματος και στην βελτίωση του σχολείου. Παράλληλα, τα 

επίπεδα συναισθηματικότητας βρέθηκαν να έχουν στατιστικά σημαντικές, αρνητικές και 

μέτριες συσχετίσεις τόσο με την διεύθυνση προσωπικού (-0.21) όσο και με την διοίκηση 

& οικονομική διαχείριση (-0.22), σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%. Άρα αν 

αυξάνονται τα επίπεδα συναισθηματικότητας του ατόμου μειώνεται η 

αποτελεσματικότητα του διευθυντή στις διαστάσεις της διεύθυνσης προσωπικού και της 

οικονομικής διαχείρισης του σχολείου. 

Τέλος, η κοινωνικότητα έχει στατιστικά σημαντικές, θετικές και μεσαίας 

ισχύος συσχετίσεις με τις τρεις διαστάσεις της αποτελεσματικότητας του διευθυντή 

αναφορικά με το σχολικό κλίμα (0.437), με την ανάπτυξη προγραμμάτων (0.304) και με 

την βελτίωση του σχολείου (0.294), σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%. Άρα 

Διευθυντές με υψηλή κοινωνικότητα τείνουν να είναι Αποτελεσματικότεροι στη 



δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος, αναπτύσσουν προγράμματα και βελτιώνουν τη 

σχολική τους μονάδα. 

  



Πίνακας 13: 

Συσχετίσεις Pearson 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Χρόνια σε  

διευθυντική θέση 
1            

2. Ευημερία -,237* 1           

3. Αυτοέλεγχος ,012 ,192 1          

4. 

Συναισθηματικότ

ητα 

-,242* ,633** ,187 1         

5. Κοινωνικότητα -,045 ,418** ,664** ,350** 1        

6. Σχολικό Κλίμα -,164 ,453** ,176 ,410** ,437** 1       

7. Ανάπτυξη 

Προγραμμάτων 
-,020 ,052 ,201 ,196 ,304** ,243* 1      

8. Βελτίωση του 

Σχολείου 
-,044 ,189 ,155 ,370** ,294** ,541** ,393** 1     

9. Διεύθυνση 

Προσωπικού 
-,171 -,131 ,047 -,214* ,101 ,070 ,537** ,148 1    

10. Διοίκηση & 

Οικονομική 

διαχείριση 

,034 -,197 ,107 -,220* ,035 -,042 ,638** ,053 ,475** 1   

11. Μεταχείριση 

Μαθητών 
,124 -,077 -,025 -,127 ,048 ,185 ,263* ,227* ,277** ,303** 1  

12. 

Επαγγελματική 

Ανέλιξη & 

Επιμόρφωση 

-,262* ,117 ,021 ,095 ,126 ,266* ,228* ,310** ,306** ,227* ,386** 1 

Σημείωση: * p<.05, ** p<.01 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Κεφάλαιο 10ο  : Συζήτηση 

 
Ανατρέχοντας στον σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα της ανά χείρας 

έρευνας, στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται και συζητούνται - ερμηνεύονται οι 

απαντήσεις, βάσει των ευρημάτων.  

Ποιο το επίπεδο ευημερίας, αυτοελέγχου ,κοινωνικότητας και 

συναισθηματικότητας των Διευθυντών 6/θεσίων κ άνω Δ.Σ του Ν. 

Ηρακλείου (βλ. 1ο Ερευνητικό Ερώτημα); 

 

Όσο αφορά στη Συναισθηματική Νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας των Διευθυντών, οι τελευταίοι διαθέτουν υψηλά επίπεδα 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης καθώς οι περισσότεροι (διευθυντές) βιώνουν αρκετά 

έντονα τα αισθήματα αυτοελέγχου, συναισθηματικότητας και κοινωνικότητας στη ζωή 

τους, ενώ ευημερούν ακόμα πιο έντονα  . 

Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με έρευνες όπως των Τσιαχρή και Μωύσογλου 

(2018), που  ερεύνησαν το επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης που μπορεί να 

έχουν οι διευθυντές του σχολείου, στον τομέα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαζί με 

τη διερεύνηση του στυλ ηγεσίας που εφαρμόζουν στη σχολική τους μονάδα στον Ν. 

Φθιώτιδος και βρήκαν μεταξύ άλλων, ότι το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης των 

διευθυντών/προϊσταμένων και το σκορ τους στις 4 κλίμακες της συναισθηματικής 

νοημοσύνης που χρησιμοποίησαν ήταν υψηλό (>5,4). Ακόμα στην έρευνα της 

Brinia(2011),σε δείγμα 36 διευθυντών που εργάζονται σε δημοτικά σχολεία στην Αθήνα 

βρέθηκε ότι οι ενδοπροσωπικές ιδιότητες που μετρούσε η κλίμακα Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης που χρησιμοποιήθηκε ερευνητικά (βλ. Bar-On), κατέχουν κεντρικό ρόλο, 

καθώς οι διευθυντές του δείγματος καλλιεργούσαν ιδιαίτερα θετικές απόψεις για τον 

εαυτό τους και τους άλλους. 

 Οι Διευθυντές των 6/θεσιων και άνω, Δ.Σ. του Ν. Ηρακλείου βάσει των 

παρόντων ευρημάτων είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι και ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, 

πεπεισμένοι ότι είναι καλό να βλέπουν  τη φωτεινή πλευρά της ζωής ,επιτυχημένοι και 

γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Κατέχουν, κάτι παραπάνω από επαρκώς, δεξιότητες 

αυτοελέγχου, με τις οποίες δύνανται  να μετατρέπουν την απογοήτευση σε 

εποικοδομητική ενέργεια. Είναι αρκετά ευέλικτοι και προσαρμοστικοί, διαχειρίζονται το 

άγχος, ρυθμίζουν κατάλληλα τα συναισθήματα τα δικά τους και των άλλων και 

αισιοδοξούν για το μέλλον. Αυτό είναι ένα  σημαντικό εύρημα, καθώς οι ευέλικτοι 

διευθυντές μπορούν να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα και είναι σε θέση να 



επιλύσουν προβλήματα με συναισθηματικά έξυπνο τρόπο, καθώς αλλάζουν πρόθυμα τις 

παλιές συνήθειες για να παρακολουθούν αποτελεσματικά τις εξελίξεις και τις νέες 

συνθήκες που έχουν προκύψει σύγχρονα σε κάθε επίπεδο (Mavroveli, S., Petrides K.V., 

Rieffe, C.& Bakker, F., 2007). 

 

 Πώς επιδρούν τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, χρόνια 

προϋπηρεσίας, μετεκπαίδευση) στην ευημερία, τον αυτοελέγχο , 

την κοινωνικότητα και στη συναισθηματικότητα (βλ. 2
ο
 

Ερευνητικό Ερώτημα) ; 

 

Ερευνώντας την επίδραση των δημογραφικών στοιχείων στους παράγοντες της 

ΣΝ, βρέθηκε ότι οι άνδρες έχουν την τάση να έχουν πιο αυξημένα σκορ στον 

αυτοέλεγχο ενώ οι γυναίκες τείνουν να έχουν πιο αυξημένα σκορ συναισθηματικότητας 

συγκριτικά με τους άνδρες. 

 Τα στοιχεία αυτά συνάδουν με τα αποτελέσματα από την εμπειρική διερεύνηση 

του μοντέλου του Bar –on (1997) που θέλει τις γυναίκες να  έχουν υψηλότερη 

ενσυναίσθηση, να τα πηγαίνουν καλύτερα στις σχέσεις τους με  τους άλλους και έχουν 

μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα ενώ τους άνδρες, να διαθέτουν μεγαλύτερο 

αυτοσεβασμό και ανεξαρτησία, να ελέγχουν καλύτερα το άγχος τους, να 

προσαρμόζονται καλύτερα στις νέες συνθήκες και να επιλύουν καλύτερα τα 

προβλήματα τους, αισιοδοξώντας περισσότερο. Το φύλο ως ένας παράγοντας εξήγησης 

του επιπέδου συναισθηματικής νοημοσύνης, λειτουργεί πάντα συναρτήσει άλλων 

ατομικών παραγόντων (π.χ. ηλικία) και ικανοτήτων (π.χ. σπουδές) και όχι μεμονωμένα 

(Fernández-Berrocal, Cabello, Castillo & Extremera, 2012).  Ωστόσο, η παρούσα έρευνα 

,όπως και οι περισσότερες , συμφωνεί στο ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ 

ανδρών και γυναικών στη ΣΝ, παρά μόνο μικροδιαφορές  σε επιμέρους διαστάσεις. 

Αξιόλογο εύρημα της παρούσας έρευνας αποτελεί η αρνητική σχέση που έχουν 

τα χρόνια προϋπηρεσίας των Διευθυντών σε Διευθυντική Θέση με την ευημερία και τη 

συναισθηματικότητα. Αν τα πολλά χρόνια διευθυντικής προϋπηρεσίας, θεωρηθεί ότι 

υποδηλώνουν σχετικά μεγάλη ηλικία, τότε το εύρημα συνάδει με  μελέτες που έχουν 

βρει μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και της συναισθηματικής αντίληψης 

(Day & Carroll, 2004; Palmer et al., 2005), η οποία συνάδει με μια μετα-ανάλυση που 

αναφέρει ότι οι ηλικιωμένοι έχουν προβλήματα στην αναγνώριση των συναισθημάτων 

(Ruffman, Henry , Livingstone, & Phillips, 2008). Αν θεωρηθεί ανεξάρτητο της ηλικίας, 

τότε έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα ερευνών που θέλουν την εμπειρία να 



σχετίζεται θετικά με τη ΣΝ (π.χ. Goleman, 1998), όμως το συναίσθημα είναι μια 

κοινωνικο-πολιτισμικά ψυχολογική κατασκευή. και, κατά συνέπεια, η κατανόηση των 

συναισθηματικών σεναρίων και η διαχείριση των συναισθημάτων δεν είναι απλώς μια 

προσωπική διαδικασία, αλλά επηρεάζεται από πολιτισμικά πλαίσια, μέσω των οποίων 

καθορίζουμε τους τρόπους δομής του κόσμου μας και οργανώνονται οι ζωές μας 

(Mesquita and Albert, 2007; Yin, 2016) .  

Μιλώντας  για ευημερία και συναισθηματικότητα, σύμφωνα με το παρόν εύρημα 

όσο τα χρόνια διευθυντικής προϋπηρεσίας αυξάνονται των Διευθυντών αυξάνονται, 

τόσο μειώνεται η ικανότητά τους για Συναισθηματική αντίληψη, Έκφραση 

συναισθημάτων Ενσυναίσθηση και δημιουργία διαπροσωπικών Σχέσεων, εδώ ίσως να 

υποβόσκει εξουθένωση και κόπωση.  

 

 Ποιο το επίπεδο αποτελεσματικότητας των Διευθυντών 6/θεσίων 

κ άνω Δ.Σ του Ν. Ηρακλείου, στους τομείς :Σχολικό Κλίμα, 

Βελτίωση του Σχολείου, Ανάπτυξη Προγραμμάτων, Διεύθυνση 

Προσωπικού, Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση, Μεταχείριση 

Μαθητών και Επαγγελματική Ανέλιξη και Επιμόρφωση (βλ. 3
ο
 

Ερευνητικό Ερώτημα); 

 
Προχωρώντας στη διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας των Διευθυντών Π.Ε. 

Ν. Ηρακλείου, 6/θέσιων και άνω Δ.Σ., βρέθηκε ότι διαθέτουν υψηλά επίπεδα 

Αποτελεσματικότητας, αφού σημείωσαν υψηλά σκορ σε όλους τους παράγοντες που 

εξετάζει η κλίμακα μέτρησης του Π. Πασιαρδή για την Αποτελεσματικότητα του 

Διευθυντή.  

Τα παρόντα ευρήματα σχετικά με την υψηλή Αποτελεσματικότητα των 

Διευθυντών 6/θεσίων και άνω Δ.Σ. Ν. Ηρακλείου συμφωνούν με τα αντίστοιχα της 

έρευνας  Πασιαρδή (2004), που αφορούσε την Αποτελεσματικότητα των Διευθυντών 

στα  Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου. Όμοια  και εκείνοι σκόραραν αρκετά ψηλά (γενικός 

μέσος όρος δηλώσεων = 4,48) σε όλες τις δηλώσεις της ίδιας κλίμακας, με την ανά 

χείρας έρευνα. Οι διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της Ελλάδας και της Κύπρου, 

λοιπόν, συμφωνούν  σε γενικές γραμμές για τα χαρακτηριστικά του Αποτελεσματικού 

Διευθυντή που προτείνουν οι έρευνες των Η.Π.Α. Τα χαρακτηριστικά του 

Αποτελεσματικού Διευθυντή δεν περιορίζονται από γεωγραφικά σύνορα, διαφορετικούς 

πολιτισμούς και κουλτούρες αλλά παρουσιάζουν διεθνή ή καλύτερα παγκόσμιο 

χαρακτήρα.  



Η αποτελεσματικότητα των Διευθυντών συναρτάται με τρεις ομάδες δεξιοτήτων 

(Σαΐτης, 1998). Εν αρχή, με τη συνεργατική τους δεξιότητα με ολόκληρη τη σχολική 

κοινότητα, σύλλογο διδασκόντων, γονείς , μαθητές κ.λ.π. Εν συνεχεία, με  την 

επαγγελματική ικανότητα τους και εν τέλει, με την αντιληπτική ικανότητα τους η που 

καθιστά ικανούς τους Διευθυντές- Ηγέτες το διευθυντή να αντιλαμβάνονται τις 

απαραίτητες αλλαγές και τις ανάγκες της σχολικής τους μονάδας, πριν αποτελέσουν 

τροχοπέδη στην ανάπτυξή της (Σαγρή και Βουρνούκα ,2015). 

 

 Σχετίζονται τα χρόνια προϋπηρεσίας των Διευθυντών σε 

Διευθυντική Θέση ,με το επίπεδο Αποτελεσματικότητάς τους (βλ. 

4
ο
 Ερευνητικό Ερώτημα); 

  
Απαντώντας στο επόμενο ερώτημα της παρούσας έρευνας, τα χρόνια 

διευθυντικής προϋπηρεσίας του δείγματος βλέπουμε να σχετίζονται αρνητικά με τη 

επαγγελματική ανέλιξη & επιμόρφωση (-,262), αυτό το εύρημα ίσως συμφωνεί με 

αντίστοιχο της προαναφερθείσας έρευνας του Πασιαρδή (2004), που παρουσιάζει τους 

Διευθυντές με την λιγότερη Διευθυντική πείρα (0-4 χρόνια), να έχουν μεγαλύτερη 

ανάγκη και να κρίνουν σημαντικότερη την εν λόγω δήλωση ( οι δύο έρευνες 

πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της ίδιας κλίμακας). Θεωρήθηκε ως συμφωνία 

ευρημάτων, διότι οι συμμετέχοντες  Διευθυντές του παρόντος δείγματος έχουν μέσο όρο 

διευθυντικής προϋπηρεσίας τα 7,12 χρόνια ενώ 83% των Κυπρίων συμμετεχόντων της 

συγκρίνουσας έρευνας, έχει 4 ή λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας, άρα είναι λογικό να 

αισθάνεται ανασφάλεια ως προς την επάρκειά του απέναντι στα καθήκοντα και τις 

ευθύνες του «νέου ρόλου», που ανέλαβε. 

 

Σχετίζεται η ύπαρξη Διοικητικής Επιμόρφωσης των Διευθυντών 

με την Αποτελεσματικότητά τους(βλ. 5
ο
 Ερευνητικό Ερώτημα); 

 
Όσο αφορά στη Διοικητική Επιμόρφωση δε βρέθηκε καμία στατιστικά 

σημαντική σχέση γι΄αυτό και απουσιάζει από τα αποτελέσματα. 

 

 Πώς επιδρά το επίπεδο Συναισθηματικής Νοημοσύνης των 

Διευθυντών στην Αποτελεσματικότητας τους(βλ. 6
ο
 Ερευνητικό 

Ερώτημα ); 



 
Ο τρίτος ερευνητικός άξονας της εν λόγω μελέτης, αφορά στη σχέση 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Αποτελεσματικότητας των Διευθυντών των 6/θέσιων 

και άνω, Δ.Σ. του Ν. Ηρακλείου. Τα ευρήματα στα οποία κατέληξε, θέλουν τους 

συμμετέχοντες Διευθυντές να διαθέτουν υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη και υψηλή 

Αποτελεσματικότητα. O Hay-Group (2000) ισχυρίζεται ότι η εξαιρετική απόδοση 

μεταξύ κορυφαίων Ηγετών μπορεί να αποδοθεί σημαντικά στη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη (Lone, 2018).  Συγκεκριμένα στην παρούσα  έρευνα, η ευημερία έχει 

μεσαία και θετική συσχέτιση με το σχολικό κλίμα, τα επίπεδα συναισθηματικότητας 

έχουν στατιστικά σημαντικές, θετικές και μέτριες συσχετίσεις τόσο με το σχολικό κλίμα 

όσο και με την βελτίωση του σχολείου και η κοινωνικότητα έχει στατιστικά σημαντικές, 

θετικές και μεσαίας ισχύος συσχετίσεις με το σχολικό κλίμα, την ανάπτυξη 

προγραμμάτων  και την βελτίωση του σχολείου. Τα ευρήματα αυτά, συγκλίνουν με 

αντίστοιχα στη μελέτη των Αnderson και James (2019), όπου παρουσιάστηκαν θετικές 

συσχετίσεις υψηλής Συναισθηματικής Νοημοσύνης (αυτοέλεγχος και ετεροέλεγχος 

συναισθημάτων) και θετικού σχολικού κλίματος αλλά και με έρευνες όπου οι 

συναισθηματικά ευφυείς Ηγέτες βρέθηκαν να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις 

συναισθηματικές καταστάσεις των μελών της ομάδας, να αντιμετωπίσουν συγκρούσεις 

και να ενθαρρύνουν υποστηρικτικές αλληλεπιδράσεις δημιουργώντας έτσι ένα 

περιβάλλον που προκαλεί συλλογικό κίνητρο στην ομάδα (Prati, Douglas, Ferris, 

Ammeter, & Buckely, 2003). Η έρευνα του Ontario Principals ’Council  (OPC) ανέδειξε 

παρεμφερείς συναισθηματικές δεξιότητες με την παρούσα έρευνα ως συναινούσες στην 

επιτυχή επαγγελματική ανάπτυξη των Ηγετών( την ικανότητα αναγνώρισης και 

κατανόησης των συναισθημάτων εαυτού  και άλλων, ικανότητα αξιοποίησης πιθανών 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων για βελτίωση, την Ενσυναίσθηση , την ικανότητα 

δημιουργίας και διατήρησης αμοιβαία ικανοποιητικών σχέσεων, τη δυνατότητα 

προσαρμογής των συναισθημάτων, των σκέψεων και των συμπεριφορών κάποιου σε 

μεταβαλλόμενες καταστάσεις και συνθήκες, την ικανότητα αναγνώρισης και 

προσδιορισμού προβλημάτων επίσης δημιουργία δυνητικά αποτελεσματικών λύσεων 

κ.λπ.).  

Μελετώντας τα παρόντα ευρήματα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι 

στατιστικά σημαντικές, αρνητικές και μέτριες συσχετίσεις της Συναισθηματικότητας 

τόσο με την διεύθυνση προσωπικού  όσο και με την διοίκηση & οικονομική διαχείριση. 

Οι Διευθυντές με υψηλή Συναισθηματικότητα είναι ικανοί να μπουν στη θέση του 

άλλου με αποτέλεσμα να κατανοούν καλύτερα την άποψή του, παρουσιάζονται σαφείς 



σχετικά με τα δικά τους συναισθήματα  και τα συναισθήματα των άλλων, είναι  ικανοί 

να μεταφέρουν τα συναισθήματά τους  σε άλλους και  να διατηρούν την εκπλήρωση  

των προσωπικών τους σχέσεων. Τα προαναφερθέντα συναισθηματικά προσόντα των 

Διευθυντών βρίσκονται να εμποδίζουν την αποτελεσματική Διεύθυνση προσωπικού και 

την Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την άποψη του 

George (2000), σύμφωνα με την οποία τα συναισθήματα διαδραματίζουν εκτεταμένο 

ρόλο στις διαδικασίες σκέψης και συμπεριφοράς και μπορούν να οδηγήσουν σε 

βελτιωμένη ή μειωμένη αποτελεσματικότητα ανάλογα με πολλούς παράγοντες. Τα 

συναισθήματα βοηθούν στην πραγματοποίηση  επιλογών και αποφάσεων μεταξύ των 

επιλογών, πολύ έντονα συναισθήματα μπορούν σίγουρα να επηρεάσουν την 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, όμως ο Damasio προειδοποιεί ότι και  "η μείωση της 

συγκίνησης του συναισθήματος μπορεί να αποτελεί εξίσου σημαντική πηγή παράλογης 

συμπεριφοράς"(George, 2000). 

Σε κάθε περίπτωση τα ευρήματα της ανά χείρας μελέτης συμφωνούν με 

πληθώρα ερευνών, που θέλουν παράγοντες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, να 

σχετίζονται, να εξηγούν και να προβλέπουν τομείς της Ηγετικής Αποτελεσματικότητας. 

Ενδεικτικά, και  τα αναδυόμενα ευρήματα της Beatty (2000) υποστηρίζουν  τη θέση ότι 

η κατανόησή μας για τον ρόλο των συναισθημάτων μπορεί να είναι θεμελιώδης για την 

πληρέστερη εκτίμηση της εκπαιδευτικής Ηγεσίας. Ακόμα, οι Palmer, Walls, Burgess & 

Stough (2001), βρήκαν ότι  η Συναισθηματική Νοημοσύνη συσχετίστηκε με πολλά 

συστατικά της  Ηγεσίας υποδηλώνοντας ότι μπορεί να είναι ένα σημαντικό συστατικό 

της Αποτελεσματικής Ηγεσίας. Επίσης, η έρευνα των Gardner & Stough (2002), 

κατέληξε στο ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη προβλέπει  μετασχηματιστικές, 

συναλλακτικές και θετικές μορφές Ηγεσίας. 

 

 

 

Κεφάλαιο 11ο :  Συμπεράσματα 
 

Οι  Αποτελεσματικοί Ηγέτες διαθέτουν αυτογνωσία και ενσυναίσθηση. 

Μπορούν να διαβάσουν και να ρυθμίσουν τα δικά τους συναισθήματα, ενώ κατανοούν 

διαισθητικά το πώς νιώθουν οι άλλοι και εκτιμούν τη γενικότερη συναισθηματική 

κατάσταση του οργανισμού που διευθύνουν, δημιουργούν υγιείς και ανθεκτικές 

διαπροσωπικές σχέσεις, είναι αισιόδοξοι και χαρούμενοι, έχουν θετική διάθεση και 

δημιουργούν, θετικό κλίμα γύρω τους, κινητοποιούν τον εαυτό τους και τους άλλους, 



είναι ευέλικτοι και προσαρμοστικοί, κατάλληλα διεκδιτικοί και ειλικρινείς (Mayer, 

Goleman, Barrett & Gustein, 2004). Ο ψυχολόγος και συγγραφέας Daniel Goleman  

διαπίστωσε, άλλωστε, ότι οι Αποτελεσματικοί Ηγέτες μοιάζουν σε  ένα κρίσιμο σημείο: 

όλοι έχουν υψηλό βαθμό από αυτό που έχει γίνει ευρέως γνωστό ως « Συναισθηματική 

Νοημοσύνη» (Goleman, 1999). 

Με τα παραπάνω συνάδουν και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας που 

θέλουν τους Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ηρακλείου (6/θεσίων 

και άνω Δ.Σ.) να είναι εξαιρετικά αισιόδοξοι και χαρούμενοι, επιτυχημένοι, γεμάτοι 

αυτοπεποίθηση, ικανοί να ελέγχουν τα συναισθήματά τους να αντέχουν την πίεση  και 

να ρυθμίζουν το άγχος τους, να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους, να επηρεάσουν  τα 

συναισθήματα  των άλλων ανθρώπων, να είναι ειλικρινείς και πρόθυμοι  να 

υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, καταξιωμένοι στον κύκλο τους  με υψηλές 

κοινωνικές δεξιότητες, να καθοδηγούνται μόνοι τους και να μην εγκαταλείπουν το 

στόχο τους  μπροστά στις αντιξοότητες, να είναι ευέλικτοι και πρόθυμοι να 

προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και μάλιστα, όλα αυτά τα συναισθηματικά τους 

χαρακτηριστικά να επιδρούν και να σχετίζονται θετικά με την υψηλή 

Αποτελεσματικότητά τους. 

 

Κεφάλαιο 12ο :  Περιορισμοί – προτάσεις 

 
 Τα πορίσματα της παρούσας έρευνας υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς. Αρχικά, 

η έρευνα πραγματοποιήθηκε μονάχα στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας του Ν. 

Ηρακλείου, επομένως τα ευρήματα δε δύνανται να γενικευτούν για άλλους Νομούς ή 

περιοχές. Ακόμα το δείγμα αποτέλεσαν οι Διευθυντές των 6/θέσιων Δημοτικών 

Σχολείων και άνω, ενδεχομένως αν συμπεριλαμβάνονταν όλοι οι Διευθυντές του Νομού, 

ανεξαρτήτως σχολικής οργανικότητας, τα ερευνητικά αποτελέσματα να 

διαφοροποιούνταν. Τέλος, πρέπει να υπογραμμιστεί η ιδιαίτερη χρονική περίοδος που 

συλλέχθηκαν τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, μιας που οι συνθήκες που επικρατούν 

τη δεδομένη χρονική στιγμή σε ένα μέρος, δύνανται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα 

της έρευνας (Newbay, 2019). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2020, αμέσως 

μετά το άνοιγμα των σχολείων , τα οποία κρατούσαν κλειστά τα μέτρα λόγω πανδημίας 

covid-19, για περισσότερο από δύο μήνες. 

Παρά ταύτα, η προκείμενη έρευνα δύναται να αποτελέσει το εναρκτήριο 

λάκτισμα για την πραγματοποίηση περισσότερων ερευνών που διερευνούν τη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη και πως επιδρά στην Ηγετική Αποτελεσματικότητα , ούτως 

ώστε να προσεγγισθεί όσο το δυνατό περισσότερο το συγκεκριμένο μυστήριο. Τα 



αποτελέσματα αυτών των ερευνών θα βοηθήσουν στη δημιουργία ολοένα και 

περισσότερων Αποτελεσματικών Ηγετών στην εκπαίδευση, οι οποίοι διοικώντας 

Αποτελεσματικά σχολεία, θα οδηγήσουν στην Αποτελεσματικότητα της Εκπαίδευσης 

που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας. 

Βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν χρηματοδοτήσεις των κατάλληλων 

προγραμμάτων από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και τη σοβαρή και συστηματική 

ενημέρωση και παρακολούθηση των ερευνών και των ευρημάτων τους. 

Η δημιουργία συστηματικών και οργανωμένων, επίσημων, κρατικών 

διοικητικών προγραμμάτων Επιμόρφωσης για τους διευθυντές,  που θα στηρίζονται στα 

επιστημονικά ευρήματα των προαναφερθέντων ερευνών είναι ,επίσης, κάτι που 

επιβάλλεται να γίνει. 

 

 

 

 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Εν τέλει, ένας εμπνευσμένος και δημιουργικός Διευθυντής που είναι  

Συναισθηματικά έξυπνος μπορεί να ασκήσει Αποτελεσματική Ηγεσία, καθώς η 

Συναισθηματική Νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει θετικά τον τρόπο που οι Ηγέτες 

διοικούν (Palmer et al., 2001). 

Η παρούσα μελέτη, καθιστά σαφές ότι η Συναισθηματική Νοημοσύνη αποτελεί 

καταλυτικό στοιχείο της Αποτελεσματικής Ηγεσίας «Χωρίς αυτό, ένα άτομο μπορεί να 

έχει την καλύτερη προπόνηση στον κόσμο, ένα αποφασιστικό, αναλυτικό μυαλό και μια 

ατελείωτη παροχή έξυπνων ιδεών, αλλά δεν θα καταφέρει να γίνει σπουδαίος 

Ηγέτης»(Goleman 1995). 
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Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 

«Η επίδραση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης του “Διευθυντή-Ηγέτη” , 

στην  Αποτελεσματικότητά του. Έρευνα στους Διευθυντές 6/θέσιων και άνω 

Δ.Σ. , στην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση του Ν. Ηρακλείου» 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Παράρτημα 

 

Ε Ρ Ε Υ Ν Α 

 

 

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο. 

Επισημαίνουμε ότι οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμες 

και τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για επιστημονική 

εκπαιδευτική έρευνα. 
Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας! 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν μόνο από τον Διευθυντή της ΣΜ) 

 

Άξονας 1: Συναισθηματική Νοημοσύνη (ως χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας) του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας (ΣΜ). 

 

Οδηγίες: Σας παρακαλούμε να σημειώσετε με ένα κύκλο τον αριθμό που αντανακλά 

καλύτερα το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με κάθε μια από τις προτάσεις που 

ακολουθούν. Όσο πιο πολύ διαφωνείτε με μια πρόταση, τόσο η απάντηση σας θα πλησιάζει 

το «1». Αντίθετα, όσο πιο πολύ συμφωνείτε, τόσο η απάντηση σας θα πλησιάζει το «7». Μη 



σκέφτεστε πολλή ώρα για την ακριβή σημασία των προτάσεων. Δουλέψτε γρήγορα και 

προσπαθήστε να απαντήσετε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Σας υπενθυμίζουμε ότι 

δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 

 

Σας παρακαλούμε πολύ να είστε ειλικρινείς για την εγκυρότητα της έρευνας. 
 

Διαφωνώ Απόλυτα 1. . . 2 . . . 3 . . . 4 . . . 5 . . . 6 . . . 7 

Συμφωνώ Απόλυτα 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

1. Δε δυσκολεύομαι καθόλου να εκφράσω τα συναισθήματά μου 

με λόγια. 

       

2. Συχνά το βρίσκω δύσκολο να δω τα πράγματα από την οπτική 

γωνία των άλλων. 

       

3. Γενικά είμαι ένα ιδιαίτερα δραστήριο άτομο με στόχους.        

4. Συνήθως μου είναι δύσκολο να ελέγξω τα συναισθήματά μου.        

5. Γενικά δε βρίσκω τη ζωή διασκεδαστική.        

6. Μπορώ να χειριστώ αποτελεσματικά τους άλλους ανθρώπους.        

 
7. Έχω την τάση να αλλάζω γνώμη συχνά.        

8. Γενικά δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι ακριβώς νοιώθω.        

9. Πιστεύω πως έχω πολλά χαρίσματα.        

.10. Συχνά δυσκολεύομαι να υπερασπισθώ τα δικαιώματά μου.        

11. Συνήθως μπορώ να επηρεάσω τα συναισθήματα των άλλων 

ανθρώπων. 

       

12. Γενικά είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος.        

13. Οι κοντινοί μου άνθρωποι παραπονιούνται ότι δεν τους 

συμπεριφέρομαι σωστά. 

       

14. Συνήθως δυσκολεύομαι να προσαρμόζω τη ζωή μου ανάλογα 

με τις περιστάσεις. 

       

15. Γενικά, είμαι ικανός να αντιμετωπίσω το άγχος.        

16. Συχνά δυσκολεύομαι να δείχνω στοργή στους κοντινούς μου 

ανθρώπους. 

       

17. Συνήθως μπορώ να «μπω στη θέση του άλλου» και να 

καταλάβω τα συναισθήματά του. 

       

18. Δεν έχω αρκετά κίνητρα στη ζωή μου.        

19. Συνήθως μπορώ να βρω τρόπους να ελέγξω τα συναισθήματά 

μου όταν το θέλω. 

       

20. Σε γενικές γραμμές, είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου.        

21. Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως καλό διαπραγματευτή.        

22. Συχνά ανακατεύομαι σε καταστάσεις και αργότερα το 

μετανιώνω. 

       

23. Συχνά, σταματώ αυτό που κάνω και συγκεντρώνομαι σε αυτό 

που νοιώθω. 

       



24. Αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου.        

25. Έχω την τάση να υποχωρώ ακόμη και όταν γνωρίζω πως έχω 

δίκιο. 

       

26. Πιστεύω πως δεν έχω καθόλου επιρροή στα συναισθήματα 

των άλλων. 

       

27. Πιστεύω ότι γενικά τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά στη ζωή 

μου. 

       

28. Δυσκολεύομαι να δεθώ πολύ ακόμη και με όσους βρίσκονται 

πολύ κοντά μου. 

       

29. Γενικά, μπορώ να προσαρμόζομαι σε καινούρια περιβάλλοντα 

και καταστάσεις. 

       

30. Οι άλλοι με θαυμάζουν γιατί είμαι «άνετος».        

 
 

 

 

2
ος

  Άξονας: Η Αποτελεσματικότητα του Διευθυντή- Ηγέτη 

 

Να σημειώσετε έναν αριθμό από το 1 έως το  5  

για τις δηλώσεις που ακολουθούν ως εξής: 

    (1=πολύ ασήμαντη, 2=ασήμαντη, 3=λίγο 

σημαντική, 4= σημαντική,5= πολύ 

σημαντική). 

Σχολικό Κλίμα 

1. Ενδυναμώνω τη συναδελφικότητα και το αίσθημα της ομάδας μεταξύ 

του προσωπικού, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων. 

2. Αναλαμβάνω τον ρόλο του μεσολαβητή και διευκολύνω τη λύση   

παρεξηγήσεων και διαφωνιών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

3. Ο σκοπός του σχολείου είναι διατυπωμένος με σαφήνεια και ως 

διευθυντής ενθαρρύνω το προσωπικό σε ενεργό συμμετοχή στον 

προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων με προσανατολισμό την 

υλοποίηση αυτού του σκοπού. 

4. Προωθώ και μεταδίδω με ενθαρρυντικό τρόπο τις προσδοκίες για υψηλή 

απόδοση μαθητών και προσωπικού. 

5. Αναγνωρίζω τις εξαιρετικές επιδόσεις. 

 

Βελτίωση του σχολείου 

 

6. Αναπτύσσω πρωτοβουλίες και υποστηρίζω τέτοια προγράμματα που 

διευκολύνουν τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος. 

7. Με τη συνεργασία του προσωπικού δημιουργούμε ένα κοινό όραμα για 

τη βελτίωση και την πρόοδο του σχολείου. 

8. Εντοπίζω, αναλύω και εφαρμόζω τα αποτελέσματα ερευνών για να 

βελτιώσω το σχολείο μου. 
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Ανάπτυξη Προγραμμάτων 

9. Βεβαιώνομαι ότι η ανανέωση προγραμμάτων είναι συνεχής και 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών της σχολικής μου μονάδας. 

10. Παρέχω διδακτικά μέσα και υλικά για καλύτερη εξυπηρέτηση των 

στόχων του διδακτικού προσωπικού. 

11. Παρακολουθώ συστηματικά και με συνέπεια τις διδακτικές και 

διοικητικές διαδικασίες για να είμαι σίγουρος ότι συνδέονται άμεσα με 

τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

12. Κατευθύνω και ενσωματώνω αποτελεσματικά όλα τα κανονικά 

προγράμματα με τα προγράμματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

13. Συνεργάζομαι στενά και συνεισφέρω στο έργο του Υπουργείου Παιδείας. 

Διεύθυνση Προσωπικού 

14. Χρησιμοποιώ αποτελεσματικά την αναπτυξιακή ( εξελικτική) μέθοδο 

επιθεώρησης/αξιολόγησης προσωπικού μέσω της συστηματικής 

παρακολούθησης της διδασκαλίας και των συναντήσεων που 

πραγματοποιώ με τον διδάσκοντα μετά στο τέλος της παρακολούθησης. 

15. Συνομιλώ με τους υφισταμένους μου σχετικά με την επαγγελματική 

επιμόρφωση και ανέλιξή τους και τους βοηθώ στην υλοποίηση των 

σχεδίων τους. 

16. Χρησιμοποιώ  συγκεκριμένη μέθοδο παρακολούθησης διδασκαλίας. 

17. Οι προσδοκίες μου σε ότι αφορά την απόδοση του προσωπικού είναι 

σαφείς  σε σχέση με τις διδακτικές στρατηγικές, την διεύθυνση και 

οργάνωση της τάξης και την επικοινωνία με το κοινό. 

18. Κάνω σωστές εισηγήσεις σχετικά με την τοποθέτηση και μετάθεση 

προσωπικού. 

Διοίκηση και Οικονομική διαχείριση 

19. Βεβαιώνομαι ότι οι διάφορες εκθέσεις προς το υπουργείο παιδείας είναι 

ακριβείς και υποβάλλονται έγκαιρα. 

20. Συμμορφώνομαι με την πολιτική του Υπουργείου και με τους νόμους του 

κράτους στην εκπλήρωση του σκοπού του σχολείου. 

21. Είμαι αποτελεσματικός στον προγραμματισμό ενεργειών και στη χρήση 

των υλικών για την επίτευξη των σκοπών του σχολείου. 

22. Ετοιμάζω τον προϋπολογισμό βασισμένος πάνω σε αποδεδειγμένες 

ανάγκες (βάση τον αριθμό προσωπικού, μαθητών κ.λ.π.) και τηρώ τα 

κατάλληλα βιβλία και αποδείξεις. 

23. Παρακολουθώ την χρήση ,συντήρηση και αντικατάσταση του 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

24. Επιβλέπω όλες τις εγκαταστάσεις του σχολείου(κτιριακές κ.α.), με 

αποτελεσματικό τρόπο ώστε να υπάρχει ένα καθαρό και ασφαλές 

περιβάλλον. 

25. Δείχνω σεβασμό στον χρόνο των άλλων με το να είμαι ακριβής στις 

διάφορες συνεδρίες και τα διάφορα ραντεβού μου. 

 

Μεταχείριση Μαθητών 
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26. Θεσπίζω και παρουσιάζω αποτελεσματικά στους μαθητές, το προσωπικό 

και τους γονείς , τους κανονισμούς που διέπουν  τη συμπεριφορά των 

μαθητών. 

27. Βεβαιώνομαι ότι εφαρμόζονται οι σχολικοί κανονισμοί στο ακέραιο και 

με δικαιοσύνη προς όλους τους μαθητές. 

28. Επικοινωνώ αποτελεσματικά με τους γονείς , είτε μέσω κοινών 

συνελεύσεων είτε κατ΄ιδίαν για θέματα που αφορούν στο σχολείο και τη 

συμπεριφορά των μαθητών, μεταδίδοντας τόσο τα αρνητικά όσο και τα 

θετικά στοιχεία. 

29. Δημιουργώ αρχείο μαθητών όπου υπάρχουν πληροφορίες που 

αποδεικνύουν για ποιους λόγους ορισμένοι μαθητές έχουν τοποθετηθεί 

σε κάποιο πρόγραμμα που διαφέρει από το κανονικό. 

Επαγγελματική Ανέλιξη και Επιμόρφωση 

30. Χρησιμοποιώ τις πληροφορίες  που προέρχονται από αξιολογήσεις του 

προσωπικού για να βελτιώσω την προσφορά μου ως εκπαιδευτικός. 

31. Προσπαθώ να βελτιώσω τις ηγετικές μου ικανότητες μέσα από διάφορες 

επαγγελματικές ενέργειες  που γίνονται κατόπιν δικής μου 

πρωτοβουλίας. 

32. Χρησιμοποιώ τις πληροφορίες και τις γνώσεις που πήρα από 

επιμορφωτικά σεμινάρια για αυτοβελτίωση. 

33. Διανέμω πληροφοριακό υλικό  και παρουσιάζω νέες ιδέες  σε άλλους 

συναδέλφους για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων του 

επαγγέλματος. 

34. Επιδεικνύω γνώση των αναγκών της κοινότητας και παίρνω 

πρωτοβουλίες για την ικανοποίησή τους. 

35. Χρησιμοποιώ κατάλληλες και αποτελεσματικές τεχνικές για μεγαλύτερη 

ανάπτυξη των σχέσεων των γονιών ,κοινότητας και  σχολείου. 

36.  Δίνω μεγάλη έμφαση στην αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του σχολείου 

και της κοινότητας. 

37. Παρουσιάζω μια θετική εικόνα του σχολείου στην κοινότητα. 
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 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Φύλο Γυναίκα  Άνδρας 

Ηλικία 25-34  35-44  45-54  55-65 

Ειδικότητα 
  

 

   
(συμπληρώστε) 

Χρόνια υπηρεσίας στη 

Δημόσια εκπαίδευση 

  
(συμπληρώστε) 

Χρόνια υπηρεσίας σε 

Θέση Διευθυντή-ντριας 

  
(συμπληρώστε) 

Σπουδές που έχετε 

κάνει 

1ο Πτυχίο ΑΕΙ  Μεταπτυχιακό 

2ο Πτυχίο ΑΕΙ  Διδακτορικό 

Άλλες σπουδές   

Έχετε μετεκπαιδευτεί 

σε θέματα «Διοίκησης 

στην Εκπαίδευση»; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ πόσο χρονικό 

διάστημα; 

( ) Λιγότερο από 1 μήνα ( ) Περισσότερο από 1 μήνα 

Έχετε υπηρετήσει ως : 

 
Υποδιευθυντής, -ντρια 

Διευθυντής Διεύθυνσης 

Σχολικός Σύμβουλος 

Αποσπασμένος σε δημόσια διοικητική θέση 

 
Όχι Ναι Έτη 

  

  

  

  

 

Σας ευχαριστώ πολύ  

 

 


